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نزل هلم ابتداء، وبالسؤال  رسل رسوله ليبلغ الناس ماأاحلمد هللا الذي انزل اهلدى والكتاب، و
  .واجلواب، والصالة والسالم على من أويت احلكمة وفصل اخلطاب

  :أما بعد 
صورة من صور فهذه رسالة مجعتها، وأحاديث استقرأا جاء فيها األسلوب احلكيم، أبرز فيها 

بالغته وفصاحته صلى اهللا عليه وسلم تنبيهاً للمتفقه يف حديث الرسول عليه الصالة والسالم إىل 
ضرورة مراعاة هذا األصل أعين بالغته وفصاحته صلوات ريب وسالمه عليه، إذ ينبين عليها فهم 

  :مسيتهاأو. الكثري من كالمه، ويف إبرازها طالوة للبحث وحالوة للعرض
					"��و�	א���מ	��	א�د�
	א���و�א�"  		 		 		 	

  .وقد قسمتها إىل مقدمة ومتهيد ومقصدين وخامتة
  .أما التمهيد ففي فائدة دراسة األسلوب احلكيم يف احلديث النبوي

  .ففي تعريف موجز باألسلوب احلكيم: أما املقصد األول 
  .ففي األحاديث اليت جاء فيها األسلوب احلكيم: أما املقصد الثاين 

ا اخلامتة ففيها اإلشارة إىل أهم النتائج اليت انتهت إليها هذه الرسالةأم.  
وقد أوردت يف هذه الرسالة ما تيسر يل الوقوف عليه من األحاديث اليت جاء فيها األسلوب 

  .احلكيم؛ فأورد احلديث وأخرجه مبيناً درجته، مربزاً موضع األسلوب احلكيم فيه
 القبول يف الدنيا واآلخرة، وأن يتقبل مجيع عملي خالصاً لوجهه هذا، وأسأل اهللا تبارك وتعاىل

  .م اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلِّوف الرحيم وصلِّءالكرمي وداعياً إىل سنة نبيه الر
  كتبه

  محمد بن عمر بن سالم بازمول. د.أ

  جامعة أم القرى ـ كلية الدعوة وأصول الدين

  قسم الكتاب والسنة

mbazmool@hotmail.com 
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  متهيد
  فائدة دراسة األسلوب احلكيم يف احلديث النبوي

لعل من أهم الفوائد اليت أرجو أن يتحصلها الباحث عن األسلوب احلكيم يف احلديث النبوي، هي 
   :التاليةاألمور 
فاق ا مجيع العرب، وأتى [ اليت �ـ الوقوف على جانب وصورة من صور فصاحة وبالغة الرسول ١

  .)١(] نظام الشعراء واملترسلني وذوي اخلطببنظام غري
 وبيان مرامي كالمه، وفهمها والوقوف على أسرار �ـ تقريب املعاين للمتفقه يف حديث الرسول ٢

  .البالغة النبوية وحكَم الشرع
 يف جوابه وحماوراته، من أجل تعليم الناس �ـ تسديد العامل واملفيت بتأديبه باألدب الذي كان عليه ٣
  .، وتبليغ العلم إليهماخلري
ـ خدمة فن األسلوب احلكيم يف كتب البالغة حبشد األمثلة له، إذ كتب البالغة اليت وقفت عليها مل ٤

عدم "تورد حديثاً واحداً يف الباب، وملا ألف ابن كمال باشا رسالته يف بيان األسلوب احلكيم عد من ميزاا 
زيادته عليها، وخباصة من األحاديث الشريفة، ولعله حلظ خلو أمثلة اقتصاره على أمثلة البالغيني هلذا النوع و

  .)٢("البالغيني هلذا النوع من األحاديث فآثر تسديد ذلك
ـ التنبيه على بعض النكات املهمة املتعلقة بورود هذا الفن البالغي يف احلديث النبوي، مما تراه من ٥

  .نتائج هذه الدراسة يف اخلامتة

          
  .  ٢٥٨حية، ص اآليات البينات البن د)١(
، علماً بأنه ٧٥ األسلوب احلكيم دراسة بالغية حتليلية مع حتقيق رسالة يف بيان األسلوب احلكيم البن كمال باشا، ص)٢(

، فصار ٥٣ـ٥٠مل يذكر سوى حديثني، وزاد احملقق لكتابه يف الدراسة مخسة أحاديث وذكر أنه مل يستقص ص
  .جمموع ما ذُكر هو سبعة أحاديث فقط



  

  

٦  
  

  

  املقصد األول
  ريف موجز باألسلوب احلكيمتع

  
  :يشتمل هذا املقصد على بيان النقاط التالية

  .ـ موضع األسلوب احلكيم من علوم البالغة
  .ـ  بدايات األسلوب احلكيم يف كتب البالغة

  .ـ تعريفه
  .ـ أقسامه

  :وإليك البيان
  .موضع األسلوب احلكيم من علوم البالغة: أوالً 

  :  مهاتقوم البالغة العربية على أصلني
  ).وهو علم املعاين(ـ مراعاة مقتضى احلال   
  ).وهو علم البيان(ـ وإيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه   
فإنه يرجع إليهما إذ هو حتسني الكالم، بعد رعاية تطبيقه على مقتضى احلال ووضوح ) علم البديع(أما 
  .الداللة

فهي ال تقيد املتكلم بقوالب [ الكالم مطابقاً للحال دون أي قيد، ومراعاة مقتضى احلال يكون فيها
 مناسباً للحال يراه تتيح له حرية مطلقة يف اختيار التركيب الذي إمناومعينة أو أمناط أسلوبية حمدودة، 

ومن صور مراعاة مقتضى احلال خروج الكالم عن مقتضى . )١(]والظروف اليت تكتنف عملية الكالم
ك مراعاة ملقتضى احلال؛ فقد يقتضي ظاهر الكالم جميء اخلطاب على صورة لكن مراعاة احلال الظاهر، وذل

  : من هنا جاءت أساليب بالغية متفننة منها. تقتضي جميئة على أخرى
  .ـ التعبري عن املاضي بلفظ املضارع  .ـ وضع اخلرب موضع الطلب
  .ـ القلب  .ـ وضع الطلب موضع اخلرب

  .ـ االلتفات  .الظاهرـ وضع املضمر موضع 

.ـ وضع الظاهر موضع املضمر
  

  .)٢(ـ التغليب

          
  .  ٥٧٥اييس البالغة ص مق)١(
  .  ٥٧٩ـ٥٧٨، املقاييس البالغية ص٢٣٩، جواهر البالغة ص٥٣ـ٤٥التلخيص ص:  انظر )٢(
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  .)١(ـ األسلوب احلكيم  ـ التعبري عن املستقبل بلفظ املاضي
هي بدايات األسلوب احلكيم؟ هذا موضوع الفقرة  ، فما)األسلوب احلكيم(والذي خيصنا هنا من هذه األساليب هو 

  :التالية
  .م يف كتب البالغةبدايات األسلوب احلكي: ثانياً 

األسلوب احلكيم يقوم على مراعاة مقتضى احلال، خبروج الكالم عن مقتضى الظاهر، أو كما يقول 
، وهو من أول من أشار )٢("كالم يذهب السامع منه إىل معاين أهله، وإىل قصد صاحبه: "اجلاحظ رمحه اهللا

هو الشأن يف أوليات  تنفها من الغموض مايك! ، ولكنها إشارة تناسب أوليته )٣(إىل هذا النوع البالغي
  .األشياء اليت ملّا تستنب بعد

 فيها من اإلام )٤(القاهر اجلرجاين رمحه اهللا وجاءت إشارة عرضية إىل األسلوب احلكيم يف كالم عبد
ألمحلنك على : وكقول الذي قال له احلجاج: "شيء، وخاصة يف التسمية، جاء يف معرض كالم له قوله

يريد األسود " [ومثل األمري حيمل على األدهم واألشهب: "املغالطة يريد القيد، فقال على سبيل  "األدهم
إىل إنسان سوى الذي أضيف إليه، ولكنهم يعنون أن " مثل"وما أشبه ذلك مما ال يقصد فيه بـ ] واألبيض

يفعل ما ذكر أو أال كل من كان مثله يف احلال والصفة كان من مقتضى القياس وموجب العرف والعادة أن 
  .)٥(اهـ"يفعل

وعندي أن هذه الكلمة من اجلرجاين ليست من باب التسمية إمنا ) املغالطة(فأطلق على األسلوب اسم 
من باب احلكاية واألمر فيها واسع، وإال فإن هذه التسمية ال تليق على أسلوب ورد يف القرآن العظيم 

  .ة، و ال يسلّم له أنه مغالط�وأحاديث الرسول 

          
 فهو بناء على هذا من علم املعاين، وإيراد من أورده من علماء البالغة يف علم البديع ال يعارض ذلك، ألن علم البديع )١(

وقد رأيت القزويين رمحه اهللا قد تصرف يف ذلك .  ووضوح الداللةيقوم على حتسني الكالم بعد مراعاة مقتضى احلال،
 ١٨٢، ومل يسمه األسلوب احلكيم، مث أورده يف علم البديع ص٥١ـ٥٠ التلخيص أورده يف علم املعاين صكتابهففي 

  .١٦٢ صاملعاين، فاقتصر على إيراده يف علم ١٦٢أما يف كتابه اإليضاح ص. ومساه أسلوب احلكيم
، وذكر شيئاً يدخل يف أمثلة األسلوب احلكيم حتت باب من اللغز يف اجلواب يف البيان )٢/٢٨١(ن والتبيني  البيا)٢(

  ). ٢٧٨ـ٣/٢٧٥( احليوان :، وانظر)١/١٤٧(والتبيني 
  .  ١٦٣، نظرية اجلاحظ يف البالغة ص١٧٥ـ١٧٤عبدالعزيز العتيق ص.  علم البديع للدكتور)٣(
  .١٦٣ اإليضاح يف علوم البالغة ص)٤(
  .  ١٣٩ـ١٣٨ دالئل اإلعجاز ص)٥(
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وهلذا النوع أعين : "وأول من جاءت لديه هذه التسمية بوضوح هو السكاكي رمحه اهللا، حيث قال
إخراج الكالم ال على مقتضى الظاهر أساليب متفننة؛ إذ ما من مقتضى كالم ظاهري إال وهلذا النوع 

فانني سحرها و مدخل فيه جبهة من جهات البالغة، ولكل من تلك األساليب عرق يف البالغة يتسرب من أ
  .)١(اهـ..."ال كاألسلوب احلكيم فيها

  .فما هو األسلوب احلكيم؟ جواب هذا يف الفقرة التالية
  .تعريف األسلوب احلكيم: ثالثاً 

تلقي املخاطب بغري ما يترقبه ؛ إما بترك سؤاله واإلجابة عن سؤال مل يسأله : يقصد باألسلوب احلكيم [
إىل أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا  إشارةان يقصد ما حبمل كالمه على غري ما كإو

  .)٢(]املعىن
األسلوب احلكيم مرجعه إىل العدول يف اجلواب عن : "رمحه اهللا) هـ٩٤٠ت(قال ابن كمال باشا 

 لطيفة يرتضيها ذوو األفهام، سواء كان ذلك العدول نكتةموجب اخلطاب حلكمة شريفة يقتضيها املقام، أو 
  .)٣(اهـ"رف الكالم عن مراد املتكلم إىل معىن آخر حيتمله أيضاً أو بدونهلص

  .)٤("حمادثة املخاطب أو السائل بغري ما يترقب مراعاة لألوىل حباهلما: "ويعرف األسلوب احلكيم بأنه 
  :فاألسلوب احلكيم يقوم على أركان ثالثة

  . سائل وجميب:مخاطَب، وخماطب، أو: الركن األول 
  .اإلجابة بغري ما يترقب أو العدول عن اجلواب إىل غريه: كن الثاين الر

  .مراعاة األوىل حبال املخاطَب أو السائل: الركن الثالث 
ويالحظ مما تقدم أن األسلوب احلكيم ال يقتصر وجوده على السؤال واجلواب، بل قد جييء يف املخاطبة 

  .ا يف الفقرة التاليةبدون سؤال وجواب، وعلى ذلك فهو على قسمني بيام
  .أقسام األسلوب احلكيم: رابعاً 

  :يتضح من تأمل تعريف األسلوب احلكيم أنه على قسمني

          
  .  ١٤٠ مفتاح العلوم ص)١(
  .  ١٧٥ علم البديع ص)٢(
  .٩١ رسالة يف بيان األسلوب احلكيم ص)٣(
، األسلوب احلكيم دراسة بالغية حتليلية مع حتقيق رسالة يف بيان األسلوب ١٦٢، اإليضاح ص١٤٠ مفتاح العلوم ص)٤(

  .٣٣احلكيم البن كمال باشا، ص



  

  

٩  
  

  

ما جييء يف مقام املخاطبة دون سؤال أو جواب، حيث يتلقى املُخاطَب بغري ما يترقب أو يتوقع، : األول 
  .ي له أن يقصد هذا املعىنحبمل كالمه على غري ما يقصد ويريد، تنبيهاً على أنه كان ينبغ

ا، حىت اكتفى بعض البالغيني به وحصروا فيه األسلوب احلكيم إذ القسم الثاين وهذا القسم واسع جد
  . والذي عندي أن هذا اخلالف لفظي، والقسمة أوضح. )١(داخل فيه عندهم

ويجاب عن سؤال مل ما جييء يف مقام السؤال واجلواب، حيث يترك يف اجلواب سؤال السائل، : الثاين 
 أو ال حيصل، فليس هذا بشرط هنا؛ وذلك تنبيهاً على أنه كان األصلييسأله، حيصل منه جواب سؤاله 

  .ينبغي للسائل أن يسأل هذا السؤال؛ ألنه األوىل واألجدر حباله أو املهم له
و السخرية أو لغري وخيرج عن ظاهره فيكون للتقرير أ.  فيهاألصلوالسؤال هو طلب املعرفة والعلم وهذا 

  .ذلك
  وجوابه إن طابقه فهذا هو األصل، وإن مل يطابقه؛

  . فإما أن يكون أزود منه
  .أو أنقص منه

  .أو يعدل عنه أصالً
واحلاالت املذكورة عند عدم مطابقة اجلواب للسؤال كلها يتحقق فيها جواب السائل بغري ما يترقب 

كون املخاطب قد راعى فيها حال السائل وحاجته لكن يشترط لكي تكون من األسلوب احلكيم أن ي
  .)١(وذا يتحقق وجود أركان األسلوب احلكيم. هو األوىل واألجدر واألحرى به وتوجيهه إىل ما

          
وعندي أن هذا من ): "١/٤٨١(السبكي حيث قال يف عروس األفراح  ابنالبهاء :  وعلى رأس هؤالء البالغيني )١(

اهـ، "القسم األول إال أن فيه سؤاالً فهو أخص من هذا الوجه وأعم باعتبار أنه ليس فيه محل الكالم على غري ظاهره
القادر حسني ـ  عبد. حتقيق د) هـ١٠٥٩ت(فيت احلسن بن عثمان بن احلسن امل" خالصة املعاين"وكذا صاحب 

  .  الناشرون العرب ـ الرياض
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  .فإليك ما وقفت عليه من األحاديث اليت جاء فيها األسلوب احلكيم، وهو يف املقصد التايل: وبعد

________________ 

= 
  .٣٥ـ٣٤ األسلوب احلكيم دراسة بالغية حتليلية ص)١(
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  املقصد الثاين
  ها األسلوب احلكيماألحاديث اليت جاء في

  :احلديث األول 
أضعاف مضاعفة : يا نيب اهللا أرأيت الصدقة ماذا؟ قال:] قال أبوذر: "[عن أيب أمامة رضي اهللا عنه، قال

  .)١("وعند اهللا املزيد

          
  . حسن لغريه، وهذا جزء من سياق حديث طويل)١(

ريق ، من ط)٧٨٧١، حديث رقم ٨/٢٥٨(، واللفظ له، والطرباين يف املعجم الكبري )٥/٢٦٥(أخرجه أمحد يف املسند   
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم أيب عبدالرمحن عن أيب أمامة، قال

ا وكانوا يظنون أنه يرتل عليه فأقصروا عنه حىت جاء أبو ذر فأقحم فأتى فجلس إليه فأقبل عليه النيب يف املسجد جالس
ومعان بن رفاعة قال يف . وساق حديثاً طويالً هذا مقطع منه..." صليت اليوميا أبا ذر هل: صلى اهللا عليه وسلم فقال

". ضعيف: "٧٠٧، وعلي بن يزيد هو األهلاين قال يف التقريب ص"لني احلديث كثري اإلرسال: "٩٥٣التقريب ص
كذا (محن من طريق حممد بن إسحاق عن جعفر بن الزبري عن القاسم بن عبدالر) ١/١٥٠(وأخرجه الطربي يف تارخيه 

ا كان نيب اهللا أنبي يا: قلت:  قال�عن أيب أمامة عن أيب ذر ) أبوعبدالرمحن: ويغلب على ظين أنه خطأ طبعي صوابه
يف السند عنعنة ابن إسحاق، وجعفر بن الزبري قال يف التقريب : قلت". ا كلمه اهللا قبالًنعم، كان نبي: آدم؟ قال

 حديث رقم ٣/١٤١( يف كتاب التوحيد هاهـ، وذكر ابن مند" نفسهمتروك احلديث وكان صاحلاً يف: "١٩٩ص
وروي من حديث القاسم أيب عبدالرمحن وغريه : "طرفاً من حديث أيب أمامة من طريق آخر صحيح، مث قال) ٥٧١

): ٣/١١٥(وقال يف جممع الزوائد . اهـ"عن أيب أمامة عن أيب ذر ـ يشري إىل حديثنا هذا ـ بأسانيد فيها مقال
اهـ، و ضعفه األلباين يف إرواء "وفيه كالم] يزيد[اه أمحد يف حديث طويل، والطرباين يف الكبري وفيه علي بن رو"

لكن هذا املقطع من احلديث له شاهد من . فاحلديث ذا الطريق ضعيف). ٨٩٧، حديث رقم ٣/٤١٥(الغليل 
: يه وسلم وهو يف املسجد فجلست فقالأتيت رسول اهللا صلى اهللا عل: " وهو حديث طويل أوله �حديث أيب ذر 

: يا رسول اهللا فما الصدقة؟ قال: قلت: "، وحمل الشاهد منه قوله فيه..."قم فصل: ال قال: يا أبا ذر هل صليت قلت
، وأمحد يف املسند )٤٧٨(، حديث رقم ٦٥أخرجه أبـوداود الطيالسي يف مسنده ص". أضعاف مضاعفة

، يف كتاب العلم باب اغتنام خلوة العامل، )١٦٠ حديث رقم ١/٩٣ر كشف األستا(، والبزار )٥/١٧٨،١٧٩(
وأخرجه النسـائي خمتصراً دون حمل الشاهد، يف السنن الكربى  يف كتاب االستعاذة باب االستعاذة من شر شياطني 

 أيب عمرو الشامي عن عبيد بن اخلشخاش عن أيب ذر عنمن طريق املسعودي ) ٧٩٤٤، حديث رقم ٤/٤٦١(اإلنس 
اهـ، "رواه أمحد يف حديث طويل وفيه أبوعمرو الدمشقي وهو متروك): "٣/١١٦(قال يف جممع الزوائد . ، به�

لكن الطريق األول عند أمحد : قلت. اهـ"واملسعودي ضعيف الختالطه): "٣/٤١٥(وقال األلباين يف اإلرواء 
قال أمحد بن حنبـل رمحه : "، ٢٩٣من طريق وكيـع عن املسعودي، قال فـي الكواكب النريات ص) ٥/١٧٨(

= 
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________________ 

= 
اهـ  فاحلديث من هذا "إنه اختلط ببغداد: مساع وكـيع من املسعودي بالكوفة قدمي، وأبونعيم أيضاً قال: "اهللا

من طريق ابن هليعة عن خالد )٤٧٢١ حديث رقم ٥/٧٧(لكن أخرجه الطرباين يف األوسط . االطريق ضعيف جد ،
 خيطب فقعد � ورسول اهللا �احل السمان عن أيب ذر أنه أتى رسول اهللا بن يزيد عن صفوان بن سليم عن أيب ص

ما الصدقة؟ : قلت: "يف سياق طويل، حمل الشاهد فيه هو قوله..." ال: قال" هل ركعت؟: " أليب ذر�فقال النيب 
لد بن يزيد مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال خا: "قال الطرباين رمحه اهللا عقبه!". أضعاف مضاعفة: قال

ابن هليعة ضعيف، وخالد بن يزيد هو اجلمحي ال يرتل حديثه عن احلسن، نص على أن ممن : قلت". تفرد به ابن هليعة
  . ٢٩٣، ويف التقريب ص)١/٣٧٠(، ووثقه يف الكاشف )املأمون-١/٣٦٨(روى عنه ابن هليعة يف ذيب الكمال 

  .ة احلديث احلسن لغريه، واهللا اعلميتقوي ويترقى إىل مرتب) حمل الشاهد منه(فاحلديث   
 ابن حبـان أخرجه) ١(:  سياق آخر طويل ليس فيه حمل الشاهد، له الطرق التالية�للحديث عن أيب ذر  : فائدة  

، وأبونعيم يف )١٦٥١ حديث رقم ٢/١٥٧(، والطرباين يف املعجم الكبري )٣٦١، حديث رقم ٢/٧٦-اإلحسان(
الغساين حيي ، من طريق إبراهيم بن هشام بن )٢٧٣ حديث رقم ١/١٢٨غية تقريب الب(، )١٦٨ـ١/١٦٦(احللية 

، وهذا سند ضعيف، فيه إبراهيم بن هشام قال يف امليزان �عن أبيه عن جده عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ذر 
 يعي اهـ، ويف ترمجته ما يدل على أنه ال"هو صاحب حديث أيب ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن جده): "١/٧٢(

إبراهيم بن هشام أحد املتروكني الذين مشاهم ابن حبـان فلم ): "٤/٣٧٨(احلديث، أو أنه يسرقه، قال يف امليزان 
ورواه املختار بن غسان  عن ): "١/١٦٨(يف احللية ) هـ٤٣٠ت( أبونعيم األصبهـاين وقال) ٢(اهـ "يصب

اهـ، وإمساعيل قال يف "مقبول: "٩٢٦التقريب صاملختار قال يف : اهـ قلت"عن أيب إدريس] مسلمة[إمساعيل بن 
، والتصحيح "إمساعيل بن سلمه: "وقع يف احللية" امساعيل بن مسلمة"واسم . اهـ"ئصدوق خيط: "١٤٤التقريب ص

، من طريق املاضي بن حممد عن أيب )١/١٥٠( بعضه الطربي يف تارخيه وأخرج) ٣(). ١/١٣٠(من تقريب البغية 
املاضي بن حممد قال يف التقريب :  قلت�مد عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ذر سليمان عن القاسم بن حم

امسه علي بن سليمان جمهول ومثله ): "٦/٣٦٢ (السلسلة، وأبو سليمان شيخه قال األلباين يف "ضعيف: "٩١٣ص
نن الكبري والبيهقـي يف الس) ١/١٦٨( بعضه أبونعيم األصبهـاين يف احللية وأخرج) ٤(اهـ "القاسم بن حممد

، � بن سعيد السعيدي عن عبدامللك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري عن أيب ذر حيىيمن طريق ) ٩/٤(
قال أبونعيم .  بن سعيد هذا، ضعيف معروف ذا احلديث ومعدود من مناكريهحيىيويف السند . وساق بعض احلديث

 بن عبيد عن عطاء عن جريج ابن ورواه": هلذا الطريقه بعد إشارت) ١/١٦٨(األصبهـاين رمحه اهللا يف حلية األولياء 
السعدي كما : العبشمي هو السعيدي ويقال:  قلتـاه"العبشمي سعيد بن حيىي عنه به تفرد بطوله ذر أيب عن عمري

: إىل طريق آخر للحديث فقال) ١/١٦٨( أبو نعيم يف احللية وأشار) ٥(). ٤/٣٧٨(نبه على ذلك الذهـيب يف امليزان 
  اهـ"واه معاوية بن صاحل عن أيب عبدامللك حممد بن أيوب عن ابن عائذ عن أيب ذر بطولهور"

= 
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السؤال عن حقيقة الصدقة ال يطابق : "رمحه اهللا) هـ٧٤٣ت(قال احلسني بن حممد شرف الدين الطييب 
سأل اال تسأل عن حقيقتها فإا معلومة، و: لكنه وارد على أسلوب احلكيم، أي" ضعافأ: "اجلواب، بقوله

  .)١(اهـ"عن ثواا لريغبك فيها
وفيه مع قطع النظر عن تكلفه أن األمر املعلوم : "رمحه اهللا بقوله) هـ١٠١٤ت(وتعقبه مال علي القاري 

  .)٢(اهـ"ال يسأل عنه حىت ينهى عن سؤاله ويعدل عنه إىل جواب آخر
العلم بالشيء على وجه اإلمجال ال مينع من السؤال عنه، وطلب االستزادة باخلربة فيه، أال ترى : قلت 

نفاق يف الصدقة، مع علمهم بأن الصدقة هي بذل وعطاء يف القرآن العظيم ذكر لنا سؤال الصحابة عن اإل
سؤال عن ماذا ينفق؟ من أي شيء ينفق؟  أوجه اخلري على املستحقني هلا، ومل مينع هذا العلم امل من ال

يسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلْ مآ أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ واألقْربِني والْيتامى والْمساكني وابنِ السبِيلِ {: قال اهللا تبارك وتعاىل
  ]. ٢٢١٥: البقرة [} ه عليموما تفْعلُواْ من خيرٍ فَإِنّ اللّه بِ

: البقرة[} ويسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلِ الْعفْو كَذَلك يبين اللّه لَكُم االَيات لَعلّكُم تتفَكّرونَ{: وقال تبارك وتعاىل
٢١٩.[   

حتديد شيء معين نفاق من الفضل من كل شيء، دون نفاق، ومرة إىل ذكر اإلفعدل مرة إىل أوجه اإل
  .وبه يتضح لك صواب تقرير الطييب رمحه اهللا! إن األمر املعلوم ال يسأل عنه: فهل يقال! يقصد باإلنفاق

  :احلديث الثاين
استأْذَنت : "تعن معاوِيةَ بنِ إِسحاق عن عائشةَ بِنت طَلْحةَ عن عائشةَ أُم الْمؤمنِني رضي اللَّه عنها قَالَ

ادي الْجِهف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ! الن :جالْح كُنادجِه."  
عن عائشةَ أُم الْمؤمنِني عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سأَلَه نِساؤه عن : "ويف رواية عند البخاري 

  .)٣("نِعم الْجِهاد الْحج: د فَقَالَالْجِها
________________ 

= 
  .�، فقد ذكر طرق حديث أيب ذر )٢٦٦٨( احلديث رقم )٣٦٣ـ٦/٢٦١(لصحيحة وانظر سلسلة األحاديث ا  
معاوية بعض مقاطع من حديث أيب ذر من طريق أيب توبة عن ) ٦١٩٠، رقم ١٤/٦٩اإلحسان (وأخرج ابن حبـان   

، ..." أنيب مكلم كان آدم؟،يا رسول اهللا: بن سالم عن أخيه زيد بن سالم عن أيب سالم عن أيب أمامة أن رجالً قال 
  .بإسناد صحيح، وهو احلديث الذي أورده العالمة األلباين يف السلسلة يف املوضع املشار إليه

  ).  ٤٨٤-٢/٤٨٣( نقله يف مرقاة املفاتيح )١(
  ). ٢/٤٨٤(تيح  مرقاة املفا)٢(
نساء، حديث رقم  )٣( ل ا د  لسري باب جها بخاري يف كتاب اجلهاد وا ل ا   ).٢٨٧٥(أخرجه 

= 
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ال : يا رسول اهللا أال خنرج جناهد معكم قال: "عن عائشة أم املؤمنني قالت: "ويف رواية عند أمحد 
  ".جهادكن احلج املربور هو لكن جهاد

ب   بغري ما تترقب السيدة عائشة رضي اهللا عنها، إذ اجلوا�وهذا احلديث وقع فيه جواب الرسول 
خرجن للجهاد، ال خترجهن للجهاد، فهي مل تسأل عن حكم ا: املطابق أن يقول هلا صلى اهللا عليه وسلم

رشدهن إىل ما هو أاجلهاد عليهن، فجاء جواب الرسول ببيان حكم اجلهاد عليهن وأنه ليس بواجب، و
   .األوىل ن وأن جهادهن احلج

حديث عائشة على أن اجلهاد غري واجب على دل : قال ابن بطال: "فتح الباري  قال ابن حجر يف
ا ، أنه ليس هلن أن يتطوعن باجلهاد وإمنا مل يكن عليهن واجب"جهادكن احلج: "النساء، ولكن ليس يف قوله

  .اهـ"ملا فيه من مغايرة املطلوب منهن من الستر وجمانبة الرجال، فلذلك كان احلج أفضل هلن من اجلهاد
  : احلديث الثالث 

: حدثين من ال أم من األنصار: وهب يف مجاعة من حديث يونس عن يزيد عن الزهري قالخرج ابن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدروا خنامته فمسحوا ا وجوههم وجلودهم، "

ل اهللا صلى اهللا نلتمس به الربكة، فقال رسو: مل تفعلون هذا؟ قالوا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".من أحب أن حيبه اهللا ورسوله فليصدق احلديث، وليؤد األمانة وال يؤذي جاره: عليه وسلم

________________ 

= 
 عن عائشة بنت إسحاقروى هذا احلديث أمحد يف مسنده من طريق أيب أمحد حدثنا سفيان عن معاوية بن : تنبيه   

  ".حسبكن احلج أو جهادكن احلج": استأذنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلهاد فقال: طلحة عن عائشة قالت
سألت :  عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالتإسحاقومن طريق عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن معاوية بن   

  ". جهادكن احلج: أو قال،حبسبكن احلج: "النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اجلهاد فقال
استأذنا : "ق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالتا إسحبنعبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا معاوية   

  ". حسبكن احلج: أو،النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلهاد فقال جهادكن
  .ومن طريق يزيد يعين ابن عطاء عن حبيب يعين ابن أيب عمرة عن عائشة بنت طلحة  
ف، حيث رواه أمحد من طريق  أسود قال حدثنا  فرواه بلفظ خمتلإسحاقوخالف شريك يف روايته عن معاوية بن   

عليكن : "شريك عن معاوية بن إسحق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وخمالفته يف هذا اللفظ هنا شذوذ، إذ الثقات رووا احلديث على أن جهادهن احلج، ولفظ ". بالبيت فإنه جهادكن

  .علمأواهللا . تشريك جعل جهادهن البي
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كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا بطهور فغمس يده فيه مث : وعن أيب قراد السلمي قال
حب اهللا : قلنا". لى ما صنعتم؟ما محلكم ع: "توضأ فتتبعناه فحسوناه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار تمـاؤمتنفإن أحببتم أن حيبكم اهللا ورسوله فأدوا إذا : "قال. ورسوله
  ". من جاوركم

كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا : وعن عبد الرمحن بن احلارث بن أيب مرداس السلمي قال
". ما محلكم على ما فعلتم؟: "فحسوناه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمبطهور فغمس يده فتوضأ فتتبعناه 

 واصدقوا إذا حدثتم تمـاؤمتنفإن أحببتم أن حيبكم اهللا ورسوله فأدوا إذا : "حب اهللا ورسوله قال: قلنا
  . )١("جاوركموأحسنوا جوار من 

ب أن حيبه اهللا ورسوله من أح: "وهذا احلديث تضمن األسلوب احلكيم يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
 صلى اهللا عليه وسلم هذا ]قوله:لعل الصواب[إذ وقع فوله" فليصدق احلديث، وليؤد األمانة وال يؤذي جاره

  "نلتمس به الربكة: مل تفعلون هذا؟ قالوا: جواباً على قوهلم ملّا سأهلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وه مشروع أو غري مشروع، ولكنه عدل عن هذا اجلواب ما فعلتم: فكان اجلواب املطابق أن يقول هلم

من أحب أن حيبه اهللا ورسوله : "إىل إرشادهم إىل ما تتحقق به احملبة هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم فقال

          
  . حديث حسن لغريه)١(

، )٦/٣٢٠(، والطرباين يف األوسط )١٣٩٧(، حديث رقم )٣/٨١(أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين     
 يف األوسط وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو الطرباينرواه : ")٤/٢٥٧(عن أيب قراد السلمي، قال يف جممع الزوائد 

  ".ضعيف
وفيه ): "٨/٢٧١(يف الكبري عن عبدالرمحن بن احلارث بن أيب مرداس السلمي، قال يف جممع الزوائد وأخرجه الطرباين   

  ".عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف
  ).٢٩٩٨(وأخرجه ابن وهب، واخللعي يف يف فوائده، كما يف السلسلة الصحيحة حديث رقم   
من طريق أيب جعفر اخلطمي عن عبدالرمحن بن وأخرج ابن أيب عاصم وابن السكن : "قال ابن حجر يف اإلصابة   

احلارث عن أيب قراد السلمي قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا بطهور فغمس يده فيه فتوضأ فتتبعناه 
فحسوناه فلما فرغ قال ما محلكم على ما صنعتم قلنا حب اهللا ورسوله قال فإن أحببتم أن حيبكم اهللا ورسوله فأدوا 

 واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم ومداره على عبيد بن قيس وهو ضعيف وقد خالفه تماؤمتنإذا 
ضعيف آخر وهو احلسن بن أيب جعفر فرواه عن أيب جعفر اخلطمي عن احلارث بن فضيل عن عبدالرمحن بن أيب قراد 

  ".فأحد الطريقني وهم وأخلق أن تكون هذه أوىل
  .اهللا مبجموع طرقه وهو كما قال عليه من اهللا الرمحة والرضوانواحلديث حسنه األلباين رمحه   
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، وكان فيه إرشاد هلم يترقبون، فهذا اجلواب خبالف ما "فليصدق احلديث، وليؤد األمانة وال يؤذي جاره
  . واألجدرإىل ما هو األوىل

حب : قلنا". ما محلكم على ما صنعتم؟: "وعلى الرواية األخرى اليت فيها أنه صلى اهللا عليه وسلم سأهلم
 واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار تمـاؤمتنفإن أحببتم أن حيبكم اهللا ورسوله فأدوا إذا : "قال. اهللا ورسوله

ملطابق أن يقول هلم صلى اهللا عليه وسلم ما يدل يأيت أيضاً األسلوب احلكيم إذ اجلواب ا". من جاوركم
على مشروعية ما فعلوه أو عدم مشروعيته، ولكنه عدل عن بيان ذلك إىل إرشادهم وترغيبهم يف فعل هذه 
الطاعات املذكورة يف احلديث، ففيه خطاب هلم بغري ما يتوقعونه ويترقبونه، وفيه إرشاد هلم إىل ماهو األوىل 

  . علمأسلوب احلكيم، واهللا واألجدر وهذا هو األ
أصل التربك مباء وضوئه صلى اهللا عليه وسلم ثابت، وقد أقر الرسول ذلك، بل ثبت أنه صلى اهللا  : فائدة

  .)١(عليه وسلم كان يساعد الصحابة أحياناً إىل شيء من ذلك
  :ومن هذه النصوص الدالة على ذلك 

خرج علَينا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْهاجِرة فَأُتي : قُولُسمعت أَبا جحيفَةَ ي: عن الْحكَم قَالَ
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَّى النفَص ونَ بِهحسمتفَي هوئضلِ وفَض نذُونَ مأْخي اسلَ النعأَ فَجضووٍء فَتضبِو

رةٌالظُّهزنع هيدي نيبنِ ويتكْعر رصالْعنِ ويتكْع٢(" ر(.   
كُنت عند النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو نازِلٌ بِالْجِعرانة بين مكَّةَ : "عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه قَالَ

  !أَلَا تنجِز لي ما وعدتنِي: لٌ فَأَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَعرابِي فَقَالَوالْمدينة ومعه بِلَا
 الرسول صلى اهللا عليه وسلم(فَقَالَ لَه :(رشأَب!  

  !!قَد أَكْثَرت علَي من أَبشر: فَقَالَ
رد الْبشرى فَاقْبلَا : لَى أَبِي موسى وبِلَالٍ كَهيئَة الْغضبان فَقَالَع) الرسول صلى اهللا عليه وسلم(فَأَقْبلَ 

  !أَنتما
  !قَبِلْنا: قَالَا

          
  .٢٥٠ التربك أنواعه وأحكامه ص)١(
، ومسلم كتاب الصالة، باب )١٨٨(حديث رقم  . أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس)٢(

  ).٥٠٣(سترة املصلي حديث رقم 
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 اشربا منه: بِقَدحٍ فيه ماٌء فَغسلَ يديه ووجهه فيه ومج فيه ثُم قَالَ) الرسول صلى اهللا عليه وسلم(ثُم دعا 
وأَفْرِغَا علَى وجوهكُما ونحورِكُما وأَبشرا فَأَخذَا الْقَدح فَفَعلَا فَنادت أُم سلَمةَ من وراِء السترِ أَنْ أَفْضلَا 

  . )١("لأُمكُما فَأَفْضلَا لَها منه طَائفَةً
  : احلديث الرابع 

أَتيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : "  أَوسِ بنِ حارِثَةَ بنِ لَامٍ الطَّائي قَالَعن عروةَ بنِ مضرسِ بنِ
فَقُلْت لَاةإِلَى الص جرخ نيح فَةلدزبِالْم :أَتي ولَتاحر أَكْلَلْت ئطَي لَيبج نم ي جِئْتإِن ولَ اللَّهسا ري تبع

  نفِْسي واللَّه ما تركْت من حبلٍ إِلَّا وقَفْت علَيه فَهلْ لي من حج؟
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَةَ : فَقَالَ رربِع قَفو قَدو فَعدى نتا حنعم قَفوو هذا هنلَاتص هِدش نم

لَ ذَلقَبفَثَهى تقَضو هجح مأَت ا فَقَدارهن لًا أَولَي ٢("ك(.  
ما تركْت من حبلٍ : "قَولُه. نسكَه: يعنِي" تفَثَه"قَولُه : " رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(قَالَ أَبو عيسى الترمذي 

هلَيع قَفْتإِلَّا و :"قَالُ لَهلٍ يمر نقَالُ: إِذَا كَانَ مي ةارجح نإِذَا كَانَ ملٌ وبلٌ: حبج اهـ"لَه.  
واحلديث تضمن األسلوب احلكيم إذ اجلواب املطابق لسؤال عروة بن املضرس أن يقول له صلى اهللا عليه 

له حج أو ليس له حج، فعدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مطابقة السؤال إىل ما يحقق : وسلم
من شهِد صلَاتنا : "بني أحكاماً حيتاجها السائل، فأجابه على خالف ماكان يقدره ويتوقعه، فقالاجلواب وي

فَثَهى تقَضو هجح مأَت ا فَقَدارهن لًا أَولَي كلَ ذَلفَةَ قَبربِع قَفو قَدو فَعدى نتا حنعم قَفوو هذن له "هفبي ،
  .ف وأنه ميتد ليشمل ار وليلة يوم عرفة، وأن الوقوف بعرفة هو الركن األعظم من أعمال احلجوقت الوقو

          
، ومسلم يف كتاب فضائل )٤٣٢٨(طائف يف شوال سنة مثان، حديث رقم أخرجه البخاري، كتاب املغازي، غزوة ال )١(

  ). ٢٤٩٧(الصحابة، باب من فضائل أيب موسى وأيب عامر األشعريني، حديث رقم 
  . حديث صحيح)٢(

، والترمـذي يف كتاب احلج، باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك )٢٦١ ،٤/١٥(أخرجه أمحد يف املسند   
، )١٩٥٠(، حديث رقم ة، وأبـوداود يف كتاب املناسك باب من مل يدرك عرف)٨٩١( رقم احلج، حديث

، وابن ماجه يف )٥/٢٦٣(والنسـائي يف كتاب مناسك احلج، باب فيمن مل يدرك صالة الصبح مع اإلمام مبزدلفة 
اآلحاد واملثاين ، وابن أيب عاصم يف )٣٠١٦(كتاب املناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة مجع حديث رقم 

، )٢٨٢١(، وابن خزميـة حتت رقم )٤٦٧(، وابن اجلـارود يف املنتقى حديث رقم )٢٤٩١، حتت رقم ٤/٤٣٨(
  ).١/٤٦٣(، واحلاكـم يف املستدرك )٣٨٥١، حتت رقم ٩/١٦٢اإلحسان (وابن حبـان 

ة وابن حبـان واحلاكم، ، وصححه ابن خزميـ"هذَا حديثٌ حسن صحيح: "واحلديث صححه الترمـذي فقال  
    . إسناده صحيح:، وقال حمقق اإلحسان)٤/٢٥٨(وصححه األلباين يف إرواء الغليل 
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إمنا جاء مطابقة لسؤال السائل ..." من شهِد صلَاتنا هذه ووقَف معنا حتى ندفَع  : "�قوله : فائدة 
أن داللة هذا : وبيان ذلك.  يقف ا ال حج لهوليس املقصود منه أن من مل يشهد صالة الصبح باملزدلفة ومل

املقطع من احلديث على فرضية الوقوف مبزدلفة وشهود صالة الفجر ا إمنا هو من مفهوم الشرط، وحديث 
عروة بن املضرس رضي اهللا عنه يدل على أن املبيت مبزدلفة وصالة الصبح فيها ليس من أركان احلج، ووجه 

يه وسلم قد بين أن من أدرك عرفة ولو يف آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنه أنه صلى اهللا عل: الداللة
قد أمت حجه وقضى تفثه، ومعلوم أن هذا الواقف بعرفة يف آخر جزء من ليلة النحر قد فاته املبيت مبزدلفة 

  .)١( يف احلديث املذكور بأن حجه تام�قطعاً بال شك، ومع ذلك فقد صرح النيب 
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه :  عن عروةَ بنِ مضرسٍ قَالَ:اء يف رواية عند النســـائيج: فإن قيل 

لَّمسو" :اسِ والن عم رِكدي لَم نمو جالْح كرأَد ا فَقَدهنم يضفى يتاسِ حالنامِ والْإِم عا معمج كرأَد نامِ مالْإِم
رِكدي ؛ وهذه الرواية تدل على أن الوقوف مبزدلفة والصالة مع اإلمام فيها شرط إلدراك احلج، )٢("فَلَم

وهذا خالف التقرير السابق يف داللة حديث عروة على عدم شرطية املبيت باملزدلفة بله إدراك الصالة مع 
  !اإلمام

  . العلمهذه الرواية للحديث ضعفها بعض أهل: فاجلواب 
من أدرك مجعاً مع اِإلمام والناس حىت يفيضوا فقد «وللنسائي : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

وقد » ومن مل يدرك مجعاً فال حج له«وأليب يعلى » أدرك احلج، ومن مل يدرك مع اِإلمام والناس فلم يدرك
يادة وبني أا من رواية مطرف عن  جزءاً يف إنكار هذه الز]العقيلي:لعل الصواب[صنف أبو جعفر العقيل

  .الشعيب عن عروة وأن مطرفاً كان يهم يف املتون
 الشطط فزعم أنه من مل يصل صالة الصبح مبزدلفة مع اِإلمام أن احلج يفوته )٣(وقد ارتكب ابن حزم

 كما حكاه )٤(ءعلى اِإلجزا اعـإلتزاماً ملا ألزمه به الطحاوي، ومل يعترب ابن قدامة خمالفته هذه فحكى اِإلمج
  .)٢(اهـ")١(الطحاوي

          
  ).  ٥/٢٦٧( البيان أضواء : انظر)١(
، وصححها األلباين )٥/٢٦٣( أخرجها يف كتاب مناسك احلج، باب فيمن مل يدرك صالة الصبح مع اإلمام مبزدلفة )٢(

  ). ٢/٦٣٦(يف صحيح سنن النـسائي 
  ).٧/١٣٠( احمللى :  انظر)٣(
فاذكروا {: معقباً على استدالل من قال بأن من فاته مجع فاته احلج، بقوله تعاىل) ٣/٤٢٢( ونص ابن قدامة يف املغين )٤(

وما احتجوا به من اآلية واخلرب فاملنطوق : "قال ،�، ومبا جاء يف حديث عروة بن مضرس }اهللا عند املشعر احلرام
= 
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  :وعلى التسليم بصحة هذه الرواية فإا حتتمل املعاين التالية 
أن من أحرم وقصد مكة للحج و مل يدرك الوقوف بعرفة ليلة مجع قبل صالة الصبح مل  : املعىن األول

ج؛ وهذا محالً هلذه يدرك احلج لفوات الوقوف بعرفة، ومن أدرك الوقوف قبل صالة الصبح فقد أدرك احل
  .الرواية على الرواية األخرى، وأوىل ما فُسر به احلديث ما جاء يف احلديث نفسه

  .فوات أصله أن من مل يدرك صالة الفجر جبمع مع اإلمام فقد فاته كمال احلج ال :  املعىن الثاين
 ناسا من أَهلِ نجد أَتوا رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه أَنَّ: "عن عبد الرحمنِ بنِ يعمرويؤيد هذين املعنيني ماجاء 

من جاَء لَيلَةَ جمعٍ قَبلَ طُلُوعِ الْفَجرِ فَقَد . الْحج عرفَةُ: علَيه وسلَّم وهو بِعرفَةَ فَسأَلُوه فَأَمر مناديا فَنادى
جالْح كرأَد.نم امأَي هلَيع فَلَا إِثْم رأَخت نمو هلَيع نِ فَلَا إِثْميموي يلَ فجعت ن٣("ى ثَلَاثَةٌ فَم(.  

________________ 

= 
 بركن يف احلج إمجاعاً، فإنه لو بات جبمع ومل يذكر اهللا تعاىل ومل يشهد الصالة فيها صح حجه، فما هو فيهما ليس

ضرورة ذلك أوىل، وألن املبيت ليس من ضرورة ذكر اهللا تعاىل ا، وكذلك شهود صالة الفجر، فإنه لو أفاض من 
  اهـ"جياب أو الفضيلة واالستحبابعرفة يف آخر ليلة النحر أمكنه ذلك، فيتعني محل ذلك على جمرد اإل

الربق اللماع فيما يف املغين من اتفاق "هذه املسألة من مسائل اإلمجاع يف املغين اليت فاتت صاحب كتاب : تنبيه   
  ".  وافتراق وامجاع

  ).  ٢/٢٠٩( شرح معاين اآلثار )١(
  ).  ٣/٥٢٩( فتح الباري )٢(
  ". رواه سفْيانُ الثَّورِي.أَجود حديث  وهذَا:يانُ بن عيينةَسفْ: " قَالَ ابن أَبِي عمر قَالَ)٣(

  ".هذَا الْحديثُ أُم الْمناسك: سمعت وكيعا أَنه ذَكَر هذَا الْحديثَ فَقَالَ: قَالَ الْجارود: "قَالَ أَبو عيسى  
  .وهو حديث صحيح: قلت   
، ٨٨٩( يف كتاب احلج، باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلج، حديث رقم أخرجه الترمـذي  

بنحوه، ) ١٩٤٩(، واللفظ له، وأخرجه أبـوداود يف كتاب املناسك باب من مل يدرك عرفة، احلديث رقم )٩٠٨
 يدرك صالة ، ويف باب فيمن مل)٣٠١٦(وأخرجه النسـائي يف مناسك احلج باب فرض الوقوف بعرفة، حديث رقم 

، وأخرجه ابن مـاجه يف كتاب املناسك باب من أتى عرفة قبل )٣٠٤٤( رقم احلديثالصبح مع اإلمام باملزدلفة 
، وابن )٢٨٢٢(يف صحيحه حتت رقم ) هـ٣١١ت(، وأخرجه ابن خزمية )٣٠١٥(الفجر ليلة مجع، احلديث رقم 

، حديث ٢/٦٧٢(، )١٧٤٦حديث رقم ، ٢/١١٨(، واحلاكم )٢٨٩٢، حديث رقم ٩/٢٠٣اإلحسان (حبــان 
  ).٥/١٧٣،١٥٢(، والبيهقي يف السنن الكبري )٣١٥٤رقم 

هذا حديث صحيح : "واحلديث صححه الترمـذي، وابن خزميـة، وابن حبان، واحلاكم يف املوضع الثاين وقال  
غري صحابيه فلم ، وصحح إسناده على شرط الشيخني )٤/٢٥٦(، وصححه األلباين يف اإلرواء "اإلسناد ومل خيرجاه

= 
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والْعملُ علَى حديث عبد الرحمنِ بنِ يعمر عند أَهلِ الْعلْمِ من أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه : "قَالَ أَبو عيسى
ع دعاَء بإِنْ ج هنع زِئجلَا يو جالْح هفَات رِ فَقَدلَ طُلُوعِ الْفَجقَب فَاتربِع فقي لَم نم هأَن مرِهغَيو لَّمسو هلَي

رِيلُ الثَّوقَو وهقَابِلٍ و نم جالْح هلَيعةً ورما علُهعجيرِ وطُلُوعِ الْفَج دمأَحو يعافالشو حإِساوق."  
فدل ذلك أن من أحرم باحلج وقصد بيت اهللا ألعمال احلج وأدرك " احلج عرفة: "ويرشحه أنه قال قبلها

 أن من مل يدرك صالة الصبح باملزدلفة فاته احلج ملا �الوقفة يوم عرفة فقد أدرك احلج، ولو كان مراده 
احلج عرفة: "لهكان هناك معىن لقوله يف أو."  

يف هذا احلديث أن أهل جند سألوا : "الرمحن بن يعمر  معلقاً على حديث عبداهللا رمحهقال الطحاوي 
 هو اجلواب �وقد علمنا أن جواب رسول اهللا ". احلج عرفة: " عن احلج، فكان جوابه هلم� رسول اهللا

امع الكلم وخوامته فلو كان عندما سألوه عن التام، الذي ال نقص فيه و ال فضل،؛ ألن اهللا تعاىل قد آتاه جو
  . والطواف ومزدلفة وما يفعل من احلجةاحلج أرادوا بذلك ما البد منه يف احلج لكان يذكر  عرف

فلما ترك ذلك يف جوابه إياهم علمنا أن ما أرادوا بسؤاهلم إياه عن احلج هو ما إذا فات فات احلج، 
  ".احلج عرفة: "فأجام بأن قال

، ولكنه ذكر عرفة خاصة، ألا صلب احلج ةانت مزدلفة كعرفة لذكر هلم مزدلفة مع ذكره عرففلو ك
  .الذي إذا فات فات احلج

مث قال كالماً مستأنفاً ليعلم الناس أن من أدرك مجعاً قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج، ليس على معىن 
  .فأوجب بذلك أن فوت عرفة، فوت احلج" ةاحلج عرف: "أنه أدرك مجيع احلج ألنه قد ثبت يف أول كالمه

 ليس على معىن أنه مل يبق عليه من احلج )١("ومن أدرك مجعاً قبل صالة الصبح فقد أدرك احلج: "مث قال
شيء؛ ألن بعد ذلك طواف الزيارة، وهو واجب البد منه، ولكن فقد أدرك احلج مبا تقدم له من الوقوف 

  .)٢(اهـ"ذه اآلثار وصحت عليه ومل تتضادبعرفة، فهذا أحسن ما خرج من معاين ه

________________ 

= 
  .خيرجا له حمقق اإلحسان

رأيت رسول اهللا : عن عبدالرمحن بن يعمر قال: "، وسياقها)٢/٢٠٩( هذا لفظ رواية الطحاوي يف شرح معاين اآلثار )١(
ومن أدرك مجعاً قبل صالة . احلج يوم عرفة:  واقفاً بعرفات، فأقبل أناس من أهل جند فسألوه عن احلج، فقال�

فَمن تعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِثْم { . أيام مىن ثالثة أيام، أيام التشريق. رك احلجالصبح فقد أد
  ".}علَيه

  ).  ٢/٢١٠( شرح معاين اآلثار )٢(
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: البقرة[} فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام{: ويؤكده أن اهللا تعاىل مل يذكر الوقوف باملزدلفة وإمنا قال
وقد أمجعوا على أن من وقف مبزدلفة ومل يذكر اهللا عزوجل أن حجه تام، فإذا كان الذكر املذكور ] ١٩٨

  .فاملوطن الذي يكون ذلك الذكر فيه أحرى أاليكون فرضاًيف الكتاب ليس من صلب احلج 
 احلج بإصابتها يف قول ئوقد ذكر اهللا تعاىل أشياء يف كتابه من احلج، ومل يرد بذكرها إجياا حىت ال جيز

  .أحد من املسلمني
 ويف حديث عروة بن املضرس ذكر الصالة وقد أمجعوا على أنه لو بات ا ووقف ونام عن الصالة فلم
يصلها مع اإلمام حىت فاتته أن حجه تام، فلما كان حضور الصالة مع اإلمام املذكور يف هذا احلديث ليس 

 احلج إال بإصابته كان املوطن الذي تكون فيه تلك الصالة الذي مل يذكر يف ئمن صلب احلج الذي ال جيز
  .)١(فة خاصةاحلديث أحرى أال يكون كذلك، فلم يتحقق ذا احلديث ذكر الفرض إال لعر

وهو :  برواية النسـائي وأيب يعلى معىن آخر�يلوح يل أن حلديث عروة بن املضرس  : املعىن الثالث
: من أدرك الوقوف بعرفة مع الناس على ما جاء عن أَبِي هريرةَ ذَكَر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فيه قَالَ

"فْطت موي كُمطْرفو رحنكَّةَ ماجِ مجكُلُّ فو رحنى منكُلُّ مو فقوفَةَ مركُلُّ عونَ وحضت موي اكُمحأَضونَ ور
فقوعٍ ممكُلُّ جأن الوقوف املعترب هو الذي يكون مع اإلمام يف مجاعة املسلمني، فال يكون : ، فاملراد)٢("و

  !يوم الذي وقف فيه املسلمونللمرء وقوف إذا وقف يف غري ال

          
  ).٢/٢٠٩( شرح معاين اآلثار )١(
  . حديث حسن)٢(

، واللفظ له، والترمذي يف )٢٣٢٤(خطأ القوم اهلالل، حديث رقم أخرجه أبـوداود يف كتاب الصوم باب إذا أ  
  ).١٦٤ـ٢/١٦٣(، وأخرجه الدارقطنـي )٦٩٧(حديث رقم ...  يوم تصومون مالصوكتاب الصوم باب ما جاء 

، وصححه األلباين يف اإلرواء )٦/٢٧٨(، وحسنه حمقق جامع األصول "حسن غريب: "واحلديث قال عنه الترمذي  
  ).   ٩٠٥( رقم ، حديث)٤/١١(
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  :احلديث اخلامس 
سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو يسأَلُ عن الْماِء يكُونُ في الْفَلَاة من : عن ابنِ عمر قَالَ

إِذَا كَانَ الْماُء قُلَّتينِ : " رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمفَقَالَ: الْأَرضِ وما ينوبه من السباعِ والدواب؟ قَالَ
  .)١("لَم يحملْ الْخبثَ

إن املاء : وهذا احلديث جاء فيه األسلوب احلكيم حيث إن اجلواب املطابق للسؤال هو أن يقول هلم
د املاء الذي ال يؤثر فيه ورود النجاسة وهو جنس، أو إن املاء ليس بنجس، لكنه عدل عن ذلك إىل ذكر ح

املاء الذي بلغ القلتني، فأفاد أن ما دون القلتني من املاء يتأثر بورود النجاسة فهو جنس، وأن املاء إذا كان 
 مراعاة حلاهلم حيث أرشدهم �قلتني فأكثر ال يتأثر بورود النجاسة فال حيمل اخلبث، وهذا اجلواب منه 

  .يعتمدون عليه يف كل ماء وردت عليه جناسةإىل الضابط الذي 
  .ففي هذا اجلواب النبوي حصل اجلواب خبالف ما يترقب السائل

وروعي يف اجلواب بيان ما هو األوىل بالسائل أن يعرفه ويسأل عنه، وهو حد املاء الذي يتأثر بورود 
  .النجاسة عليه، وهذه أركان األسلوب احلكيم

ن األحاديث اليت جاء فيها األسلوب احلكيم بناء على استدالل بعض أدرجت هذا احلديث ضم: تنبيه 
  .أهل العلم به يف بيان حد املاء الذي يتأثر بورود النجاسة

  !وهذا التفسري مرجوح عندي
والراجح يف معىن احلديث أنه مل يرد لبيان حد املاء الذي يتأثر بورود النجاسة، فذكر القلتني فيه إمنا 

 مل يذكر هذا التقدير بالقلتني �أن النيب : لسؤال ال ختصيصاً حملل احلكم، وحيقق ذلكخرج موافقة حملل ا
ابتداء، وإمنا ذكره يف جواب من سأله عن مياه الفالة اليت تردها السباع، وهي عادة بقدر القلتني، وإذا 

  .خرج التخصيص موافقة حملل السؤال مل يكن حجة

          
  .   حديث صحيح)١(

، واللفظ له، وابن ماجه يف كتاب الطهارة، باب )٦٧(أخرجه الترمـذي  يف كتاب الطهارة باب منه، حديث رقم   
 باب قدر املاء الذي ال ينجس، ،، والدارمي يف كتاب الطهارة)٥١٧(مقدار املاء الذي ال ينجس، حديث رقم 

، )٣٢٨( باب التوقيت يف املاء، حديث رقم ،النسـائي يف كتاب املياه، وبنحوه أخرجه )٧٣١(حديث رقم 
واحلديث صححه الطحاوي  وابن خـزمية، ). ٦٣( باب ما ينجس املاء، حديث رقم ،وأبوداود يف كتاب الطهارة

  ).١/٦٠(وابن حبـان واحلاكم والذهيب والنووي وابن حجـر رمحهم اهللا، ووافقهم األلباين يف إرواء الغليل 



  

  

٢٣  

  

لتخصيص إذا كان له سبب غري اختصاص احلكم، مل يبق وا: "رمحه اهللا)هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
، فإنه خص هذه الصورة ]٣١:اإلسراء[} والَتقْتلُوا أَوالَدكُم خشيةَ إِمالق{: حجة باالتفاق، كقوله تعاىل

  .بالنهي ألا هي الواقعة، ال ألن التحرمي خيتص ا
، فذكر ]٢٨٣:البقرة[} م تجِدوا كَاتباً فَرِهانٌ مقْبوضةٌوإِن كُنتم علَى سفَرٍ ولَ{: وكذلك قوله تعاىل

 مات ودرعه مرهونة، فهذا رهن يف احلضر �الرهن يف هذه الصورة للحاجة، مع أنه قد ثبت أن النيب 
يف جواب سائل معني، هو بيان ملا احتاج السائل إىل بيانه، فلما كان " إذا بلغ املاء قلتني: "�فكذلك قوله 

 عنه كثرياً قد بلغ قلتني، ومن شأن الكثري أنه ال حيمل اخلبث، فال يبقى اخلبث فيه حمموالً، املسئولال املاء ح
  .)١(اهـ"بل يستحيل اخلبث فيه لكثرته؛ بني هلم أن ما سألتم عنه ال خبث فيه فال ينجس

ال، وخصصت القلتني فاحلديث بناء على هذا التفسري ليس فيه األسلوب احلكيم، إذ طابق اجلواب السؤ
بالذكر ألجل أا هي قدر املاء املوجود باحلياض اليت تكون بالفالة عادة، فال يكون يف احلديث عدول عن 
اجلواب إىل بيان حد املاء الذي ينجس بورود النجاسة عليه، فلم يعلّق احلكم على القلتني، وإمنا علِّق احلكم 

  .  خلبث فهو جنس، وإذا مل حيمل اخلبث ليس بنجسعلى محل املاء للخبث، فإذا محل املاء ا
دون القلتني إذا وقعت فيه  يدل على أن ما"لَم يحملْ الْخبثَ: " �مفهوم املخالفة يف قوله : فإن قيل 

  !جناسة حيمل اخلبث
الصحيح أن املفهوم ال عموم له، فال يشترط يف املخالفة أن تكون من كل وجه، بل يكفي : فاجلواب 

أي وجه، وهذا ممكن هنا دون أن تقع معارضة بني هذا النص والنصوص األخرى يف الباب بأن يقال من 
فيكون التنصيص . مفهوم املخالفة للحديث أن ما دون القلتني مظنة محل اخلبث، أو قد حيمل اخلبث: مثالً

، وللتنبيه  على أن ما دون على القلتني ال لكوا علة يف احلكم، وهو عدم التنجيس، إمنا لكوا حمل السؤال
  .)٢(يف املاء) كونه حمموالً(القلتني قد حيمل اخلبث، إذ مناط احلكم هو وجود اخلبث 

هو كون اخلبث : على أن مناط التنجيس] �[دلّ كالمه : "رمحه اهللا) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
 اخلبث مستهلكاً فيه غري حممول حمموالً، فحيث كان اخلبث حمموالً موجوداً يف املاء كان جنساً، وحيث كان

وهو " املاء طهور ال ينجسه شيء]: "�[فصار حديث القلتني موافقاً لقوله . يف املاء كان باقياً على طهارته
  .إمنا أراد إذا مل يتغري يف املوضعني

          
  .   ١٧-١٦ املسائل املاردينية ص)١(
  .  ١٦ املسائل املاردينية ص)٢(
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 خمالف والتقدير فيه لبيان صورة السؤال، ال أنه أراد أن كل ما مل يبلغ قلتني فإنه حيمل اخلبث؛ فإن هذا
للحس، إذ ما دون القلتني قد حيمل اخلبث وقد ال حيمله، فإن كان اخلبث كثرياً وكان املاء يسرياً حيمل 

 - يف العادة -اخلبث، وإن كان اخلبث يسرياً واملاء كثرياً مل حيمل اخلبث، خبالف القلتني فإنه ال حيمل 
  .)١(اهـ"اخلبث الذي سألوا عنه

  .ثاين ال يكون فيه األسلوب احلكيمفاحلديث على هذا التفسري ال
  :احلديث السادس 

قَالَت نِنيمؤالْم ةَ أُمشائع نارِ : "عصالْأَن نم بِيص ةازنإِلَى ج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر يعد
فَقُلْت :ع نم فُورصذَا عهى لطُوب ولَ اللَّهسا ريرِكْهدي لَموَء ولْ السمعي لَم ةنريِ الْجافص!  

أَو غَير ذَلك يا عائشةُ إِنَّ اللَّه خلَق للْجنة أَهلًا خلَقَهم لَها وهم في أَصلَابِ آبائهِم وخلَق للنارِ أَهلًا : قَالَ
  .)٢(" آبائهِمخلَقَهم لَها وهم في أَصلَابِ

أَو غَير ذَلك يا عائشةُ إِنَّ : " حيث قال هلا�يف هذا احلديث جاء األسلوب احلكيم يف جواب الرسول 
ف مها ولَه ملَقَهلًا خارِ أَهلنل لَقخو هِمائلَابِ آبي أَصف مها ولَه ملَقَهلًا خأَه ةنلْجل لَقخ لَابِ اللَّهي أَص

هِمائا بأن يقول هلا"آبا خبالف ما كانت تتوقع وتترقب، أ :، فهو عدل عن جواصبت أو أخطأت، وأجا

          
  .   باختصار وتصرف١٧ املسائل املاردينية ص)١(
  ).٢٦٦٢(أخرجه مسـلم يف كتاب القدر باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم  )٢(

استشهد غالم منا يوم أحد :  قالبسنده عن أنس) ٤٠١٧، حديث رقم ٧/٨٤(أخرج أبو يعلى يف مسنده : تنبيه   
فقال النيب ! هنيئاً لك يا بين اجلنة: فوجد على بطنه صخرة مربوطة من اجلوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت

 بن يعلى عن األعمش حيىيوإسناده ضعيف، فيه ". ما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما ال يعنيه ومينع ما ال يضره : �
لكن أخرجه الترمـذي يف سننه كتاب الزهد، فيمن تكلم .  بن يعلى ضعيف]حيىي:وابلعل الص[عن أنس، وحيي

حدثَنا سلَيمانُ بن عبد الْجبارِ الْبغدادي حدثَنا عمر بن حفْصِ : "قال) ٢٣١٦(بكلمة يضحك ا الناس، حديث رقم 
 عن أَنسٍ قَالَ توفِّي رجلٌ من أَصحابِه فَقَالَ يعنِي رجلًا أَبشر بِالْجنة فَقَالَ رسولُ اللَّه بنِ غياث حدثَنا أَبِي عن الْأَعمشِ

قَالَ ه هقُصنا لَا يلَ بِمخب أَو نِيهعا لَا ييمف كَلَّمت لَّهرِي فَلَعدلَا تأَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهصيثٌ غَرِيبدفتابع حفص "ذَا ح ،
، فهو حديث منقطع، ويف حتفة التحصيل � بن يعلى عن األعمش، لكن األعمش مل يسمع من أنس حيىيبن غياث 

مل يسمع من أنس بن مـالك إمنا رآه : "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين "، ١٣٥يف ذكر رواة املراسيل ص
ويف : اهـ قلت" طرق األعمش عن أنس، فإمنا يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنسرؤية مبكة يصلي خلف املقام فأما

  .اهـ فاحلديث ضعيف"زاهد ضعيف... يزيد بن أبان الرقاشي : "١٠٧١التقريب ص
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فأجاا مبيناً هلا أن التوقف يف هذا أوىل، فاهللا خلق للجنة أهالً وللنار أهالً وهم يف أصالب آبائهم، فاهللا 
  .)١(و األحوطالذي يعلم ذلك ال أحد غريه، فالتوقف يف ذلك ه

  :احلديث السابع 
افْتتحنا خيبر ولَم نغنم ذَهبا ولَا فضةً إِنما غَنِمنا الْبقَر والْإِبِلَ : "عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه يقُولُ

للَّه علَيه وسلَّم إِلَى وادي الْقُرى ومعه عبد لَه يقَالُ لَه والْمتاع والْحوائطَ ثُم انصرفْنا مع رسولِ اللَّه صلَّى ا
 رائع مهس اَءهإِذْ ج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَ رحطُّ رحي وا همنيابِ فَببنِي الضب دأَح لَه اهدأَه معدم

بلْ والَّذي : هنِيئًا لَه الشهادةُ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: لك الْعبد، فَقَالَ الناسحتى أَصاب ذَ
لَت مقَاسا الْمهبصت انِمِ لَمغالْم نم ربيخ موا يهابي أَصلَةَ الَّتمإِنَّ الش هدفِْسي بِيلٌ نجاَء را فَجارن هلَيلُ ععتش

حني سمع ذَلك من النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِشراك أَو بِشراكَينِ فَقَالَ هذَا شيٌء كُنت أَصبته فَقَالَ 
  . )٢("ان من نارٍرسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شراك أَو شراكَ

". هنِيئًا لَه الشهادةُ: "ا على من قال حيث قال معقب�يف هذا احلديث جاء األسلوب احلكيم، يف جوابه 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :موا يهابي أَصلَةَ الَّتمإِنَّ الش هدفِْسي بِيي نالَّذلْ وانِمِ بغالْم نم ربيخ 

  ".لَم تصبها الْمقَاسم لَتشتعلُ علَيه نارا
  .فهذا جواب خبالف ما كان يترقب ويتوقع

وفيه بيان حال صاحب الشملة والتنبيه على السبب الذي من أجله حرم هذا الرجل من الشهادة، وفيه 
  .م واألجدر األوىلبيان ما هو 

          
بل غري ذلك أحسن : أي": " أو غري ذلك: "�يف قوله ): " ٤/٣٥٩( قال السندي يف حاشيته على سنن النسـائي )١(

أمجع من يعتد به من علماء املسلمني على أن من مات من أطفال : قال النووي" إخل... خلق اهللا ". وأوىل وهو التوقف
املسلمني فهو من أهل اجلنة واجلواب عن هذا احلديث أنه لعله اها عن املسارعة إىل القطع من غري دليل أو قال ذلك 

  .قبل أن يعلم أن أطفال املسلمني يف اجلنة
 أهل التحقيق أن التوقف يف مثله أحوط إذ ليست املسألة مما يتعلق ا عمل وال عليها إمجاع وقد صرح كثري من: قلت

 إذ حمل اإلمجاع ما يدرك باالجتهاد دون األمور املغيبة فال األصول] علماء[حمل اإلمجاع، على قول وهي خارجة عن 
مجاع لو مت وثبت ال يصح اجلزم يف خمصوص فالتوقف أسلم على أن اإل! اعتداد باإلمجاع يف مثله لو مت على قواعدهم

  . اهـ"ا غيب وهو املناط عند اهللا تعاىل، واهللا تعاىل أعلمألن إميان األبوين حتقيقً
أخرجه البخـاري يف كتاب األميان والنذور باب هل يدخل يف األميان والنذور األرض واملغنم والزروع حديث رقم  )٢(

، واللفظ له، ومسـلم يف كتاب اإلميان غلظ )٤٢٣٤(ة خيرب حديث رقم ، ويف كتاب املغازي باب غزو)٦٧٠٧(
  ).   ١١٥(حترمي الغلول، حديث رقم 
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  :من احلديث الثا
قَالَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعايب هِمائنِس نأَةٌ مرام يهلَاِء والْع أُم نع : نانُ بثْما علَن طَار

مرضناه حتى توفِّي ثُم جعلْناه مظْعون في السكْنى حني اقْترعت الْأَنصار علَى سكْنى الْمهاجِرِين فَاشتكَى فَ
فَقُلْت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رنلَيلَ عخفَد ابِهي أَثْوف : كلَيي عتادهبِ فَشائا السأَب كلَيع ةُ اللَّهمحر

اللَّه كمأَكْر لَقَد!  
  ؟وما يدرِيك: قَالَ

قُلْت :اللَّهرِي ولَا أَد!  
أَما هو فَقَد جاَءه الْيقني إِني لَأَرجو لَه الْخير من اللَّه واللَّه ما أَدرِي وأَنا رسولُ اللَّه ما يفْعلُ بِي ولَا : قَالَ

بِكُم.  
ورأَيت لعثْمانَ في النومِ عينا تجرِي فَجِئْت رسولَ اللَّه : دا بعده قَالَتفَواللَّه لَا أُزكِّي أَح: قَالَت أُم الْعلَاِء

  .)١("ذَاك عملُه يجرِي لَه: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَذَكَرت ذَلك لَه فَقَالَ
          

  ).٧٠١٨(أخرجه البخاري يف كتاب التعبري باب العني اجلارية يف املنام، حديث رقم  )١(
  .لفاظ منكرة، وبسند ضعيفأقد جاء احلديث بسياق فيه : تنبيه   
  بنِ عنِ اباسٍ قَالَولفظه ع :هأَترام قَالَت ونظْعم نانُ بثْمع اتا ملَم:ةنبِالْج ونظْعم نا ابي نِيئًا لَكا : قَالَ!  ههإِلَي ظَرفَن

ي لَرسولُ اللَّه وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي ولَا ما يدرِيك فَواللَّه إِن: رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نظْرةَ غَضبٍ فَقَالَ لَها
بِه !قَالَت :كباحصو كفَارِس ولَ اللَّهسا رقَالَ ! ي نيح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسابِ رحلَى أَصع كذَل دتفَاش

ح مارِهيخ نكَانَ مانَ وثْمعل كفَقَالَذَل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةُ رنةُ ابقَير تاتى مرِ :تيا الْخنلَفي بِسقالْح
ونظْعنِ مانَ بثْمقَالَ. ع:هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن هطوبِس نهرِبضي رملَ ععاُء فَجسالن كَتبرومعل لَّمسو  : نهعد

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم طَانيالش يقعنو اكُنإِيو نيكبي : اللَّه ننِ فَميالْعالْقَلْبِ و نم كُنا يمهم
فَم اناللِّسو دالْي نا كَانَ ممهمو ةمحالرةُ ومفَاطرِ وريِ الْقَبفلَى شع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر دقَعو طَانيالش ن

  "إِلَى جنبِه تبكي فَجعلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يمسح عين فَاطمةَ بِثَوبِه رحمةً لَها
، وأمحد يف )٣٩٩ـ٣/٢٩٨(، وابن سعـد يف الطبقات )٢٦٩٤(، حديث رقم ٣٥١ي يف مسنده صأخرجه الطيالس  

، واحلاكم يف املستدرك )٨٣١٧، حتت رقم ٩/٢٥(، والطرباين يف املعجم الكبري )٣٣٥، ٣٨-١/٣٧(املسند 
علي بن ،  من طريق )٣٥٥٣ حتت رقم ٣/١٩٩تقريب البغية (، وأبونعيم يف احللية )٤٩٢١، حديث رقم ٤/١٩٢(

  .�زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
  اهـ"رواه الطرباين ورجاله ثقات ويف بعضهم خالف): "٩/٣٠٢(قال يف جممع الزوائد   
، وأشاروا إىل ما يف املنت من نكارة، من ذلك أنه )٥/٢١٦(، )٤/٣١) (الرسالة(وضعف إسناده حمققو مسند أمحد   

وهذا هو األصوب، فقد ) زينب(يف املوضع الثاين من املسند، ويف املوضع األول ذكر ، يف سياق احلديث )رقية(ذكر 
= 
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ما كانت تترقب أم العالء رمحة  خبالف �يف هذا احلديث األسلوب احلكيم حيث حصل كالم الرسول 
فقال هلا ! رحمةُ اللَّه علَيك أَبا السائبِ فَشهادتي علَيك لَقَد أَكْرمك اللَّه: فَقُلْت: "اهللا عليها حيث قالت

  !"لَا أَدرِي واللَّه: قُلْت: وما يدرِيك؟ قالت : "�رسول اهللا 
  .� تترقب و ال تتوقع هذا الكالم من الرسول وهذا يدل على أا مل تكن
: � كان فيه إرشاد إىل األوىل واألجدر يف مثل هذا احلال حيث قال هلا �كما أن جواب الرسول 

"ولُ اللَّهسا رأَنرِي وا أَدم اللَّهو اللَّه نم ريالْخ و لَهجي لَأَرإِن نيقالْي اَءهج فَقَد وا هأَملَا بِكُملُ بِي وفْعا يم "! ،
  .فتحصلت يف هذا احلديث أركان األسلوب احلكيم

  :احلديث التاسع 
 هنع اللَّه يضر دعس نقَّاصٍ عنِ أَبِي وب دعن سر بامطَى : "عن عأَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر

يا رسولَ اللَّه ما : لس فَترك رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رجلًا هو أَعجبهم إِلَي فَقُلْترهطًا وسعد جا
  لَك عن فُلَان فَواللَّه إِني لَأَراه مؤمنا؟

  !أَو مسلما: فَقَالَ
  ما لَك عن فُلَان فَواللَّه إِني لَأَراه مؤمنا؟: علَم منه فَعدت لمقَالَتي فَقُلْتفَسكَت قَليلًا ثُم غَلَبنِي ما أَ

  !أَو مسلما: فَقَالَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ادعي وقَالَتمل تدفَع هنم لَما أَعنِي مغَلَب ثُم.  

 ارِ: قَالَثُمي النف اللَّه هكُبةَ أَنْ ييشخ هنم إِلَي بأَح هرغَيلَ وجي الرطي لَأُعإِن دعا س١("ي( .  
واحلديث جاء فيه األسلوب احلكيم، حيث عدل رسول اهللا عن جواب سعد إىل بيان ما هو األوىل له يف 

رشده إىل التوقف عن أ، مث بين رسول اهللا السبب وراء ذلك، و"ؤمناًم"بدالً من " مسلماً: "عبارته أن يقول
  :الثناء باألمر الباطن دون الثناء باألمر الظاهر

م أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَعطَى رهطًا وسعد جالس فَترك رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ"
فَقُلْت إِلَي مهبجأَع ولًا هجا؟: رنمؤم اهي لَأَرإِن اللَّهفَو فُلَان نع ا لَكم ولَ اللَّهسا ري  

________________ 

= 
  !وذكر شهود فاطمة للدفن.  يف بدر حني توفيت رقية وكان عمر معه�كان 

، )٢٧( أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان باب إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة وكان على االستسالم، حديث رقم )١(
، ومسلم يف كتاب )١٤٧٨(، وكم الغىن، حديث رقم }حلافاًإاليسألون الناس {: زكاة باب قوله تعاىلويف كتاب ال

  ).١٥٠(اإلميان باب تألف قلب من يخاف على إميانه لضعفه، حديث رقم 
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 يكُبه اللَّه في يا سعد إِني لَأُعطي الرجلَ وغَيره أَحب إِلَي منه خشيةَ أَنْ: ثُم قَالَ! ... أَو مسلما: فَقَالَ
  ".النارِ

هو بإسكان الواو ال بفتحها ، فقيل هي للتنويع " أو مسلما: فقال : "قوله : "قال ابن حجر رمحه اهللا
هي للتشريك ، وأنه أمره أن يقوهلما معا ألنه أحوط، ويرد هذا رواية ابن األعرايب يف : وقال بعضهم 

  .فوضح أا لإلضراب"  مؤمن بل مسلم ال تقل"  يف هذا احلديث فقال )١(معجمه
أن إطالق املسلم على من مل خيترب حاله اخلربة الباطنة أوىل من إطالق : وليس معناه اإلنكار بل املعىن

  .املؤمن ، ألن اإلسالم معلوم حبكم الظاهر
ا أعطى ا ، فلموحمصل القصة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوسع العطاء ملن أظهر اإلسالم تألفً

 وهو من املهاجرين مع أن اجلميع سألوه، خاطبه سعد يف أمره ألنه كان الرهط وهم من املؤلفة وترك جعيالً
 أحق منهم ملا اختربه منه دوم، وهلذا راجع فيه أكثر من مرة، فأرشده النيب صلى اهللا عليه يرى أن جعيالً

ئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى إعالمه باحلكمة يف إعطاء أول: أحدمها : وسلم إىل أمرين
  .، ألنه لو ترك إعطاء املؤلف مل يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار

إرشاده إىل التوقف عن الثناء باألمر الباطن دون الثناء باألمر الظاهر ، فوضح ذا فائدة رد : ثانيهما 
 اإلنكار عليه ، بل كان أحد اجلوابني على الرسول صلى اهللا عليه وسلم على سعد ، وأنه ال يستلزم حمض

  .)٢(اهـ"طريق املشورة باألوىل ، واآلخر على طريق االعتذار

          
ه ، ولكن الرواية فيه خمتصرة ليس فيها اللفظ الذي شار إلي)٢/٤١٦الد (، )١٢٦٧( أخرجه يف معجمه، حتت رقم )١(

قالت {: احلافظ رمحه اهللا، وقد وجدت هذا اللفظ عند النسائي، يف كتاب اإلميان وشرائعه باب تأويل قوله عزوجل 
أَنَّ رسولَ : "عن الزهرِي عن عامرِ بنِ سعد عن سعد: "، لفظه)٤٩٩٣(، حديث رقم }األعراب آمنا قل مل تؤمنوا

لَيع لَّى اللَّهص اللَّهفَقُلْت رِينآخ عنما واسطَى نا فَأَعمقَس مقَس لَّمسو ه : وها وفُلَان تعنما وفُلَان تطَيأَع ولَ اللَّهسا ري
  " }قَالَت الْأَعراب آمنا{: قَالَ ابن شهابٍ" لَا تقُلْ مؤمن وقُلْ مسلم: مؤمن؟ قَالَ

وترك القطع . التفرقة بني حقيقيت اإلميان واإلسالم: ويف حديث الباب من الفوائد: "، وقال)١/٨٠( الباري  فتح)٢(
ا وإن تعرض له بعض الشارحنيباإلميان الكامل ملن مل ينص عليه ، وأما منع القطع باجلنة فال يؤخذ من هذا صرحي .

وفيه جواز .  املرجئة يف اكتفائهم يف اإلميان بنطق اللسانوفيه الرد على غالة. نعم هو كذلك فيمن مل يثبت فيه النص
وفيه جواز الشفاعة عند . تصرف اإلمام يف مال املصاحل وتقدمي األهم فاألهم وإن خفى وجه ذلك على بعض الرعية

 األمر إذا مل ومراجعة املشفوع إليه يف. وتنبيه الصغري للكبري على ما يظن أنه ذهل عنه. اإلمام فيما يعتقد الشافع جوازه
: كما جاء يف رواية احلديث عند البخاري يف كتاب الزكاة. وأن اإلسرار بالنصيحة أوىل من اإلعالن. يؤد إىل مفسدة

وفيه أن من أشري عليه مبا يعتقده املشري مصلحة ال . ، وقد يتعني إذا جر اإلعالن إىل مفسدة "فقمت إليه فساررته " 
= 



  

  

٢٩  

  

  :احلديث العاشر 
 الرجلُ يقَاتلُ :جاَء رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ: "عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه قَالَ

  مغنمِ والرجلُ يقَاتلُ للذِّكْرِ والرجلُ يقَاتلُ ليرى مكَانه فَمن في سبِيلِ اللَّه؟للْ
  . )١("من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا فَهو في سبِيلِ اللَّه: قَالَ

يث عدل عن بيان ماهية القتال إىل بيان  ح�يف هذا احلديث جاء أسلوب احلكيم يف جواب الرسول 
  . األوىل واألجدرما هوحال املقاتل فتضمن هذا اجلواب وزيادة، حتقق فيها إفادة السائل وإرشاده إىل 

فاحلاصل من الروايات الواردة أن القتال يقع : "قال ابن حجر رمحه اهللا بعد ذكره روايات احلديث
ر الشجاعة، والرياء ، واحلمية، والغضب، وكل منها يتناوله املدح طلب املغنم ، وإظها: بسبب مخسة أشياء 

  .والذم، فلهذا مل حيصل اجلواب باإلثبات وال بالنفي
ويف إجابة النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا ذكر غاية البالغة واإلجياز،  وهو من جوامع كلمه صلى اهللا عليه 

ل اهللا احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله يف سبيل اهللا وسلم، ألنه لو أجابه بأن مجيع ما ذكره ليس يف سبي
وليس كذلك، فعدل إىل لفظ جامع عدل به عن اجلواب عن ماهية القتال إىل حال املقاتل فتضمن اجلواب 

  .وزيادة
فقتاله قتال يف : ا إىل القتال الذي يف ضمن قاتل أيراجع" فهو: " وحيتمل أن يكون الضمري يف قوله

ل طلب إعالء كلمة اهللا على طلب رضاه وطلب ثوابه وطلب دحض أعدائه وكلها سبيل اهللا، واشتم
  . متالزمة

واحلاصل مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية، وال يكون يف سبيل اهللا 
  . إال األول

ئل ألن الغضب واحلمية قد إمنا عدل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن لفظ جواب السا: وقال ابن بطال
  ". يكونان هللا فعدل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك إىل لفظ جامع فأفاد دفع اإللباس وزيادة اإلفهام

________________ 

= 
وأن ال عيب على . وفيه االعتذار إىل الشافع إذا كانت املصلحة يف ترك إجابته. وابينكر عليه، بل يبني له وجه الص
وفيه استحباب ترك اإلحلاح يف السؤال كما استنبطه البخاري من احلديث حينما . الشافع إذا ردت شفاعته لذلك

  .اهـ بتصرف يسري."أورده يف كتاب الزكاة
، ومسلم يف )٢٨١٠(ب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، حديث رقم  أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري با)١(

  ).١٩٠٤(كتاب اإلمارة، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا، حديث رقم 
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، "من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا: "وبني رمحه اهللا معىن  قوله صلى اهللا عليه وسلم
إىل اإلسالم، وحيتمل أن يكون املراد أنه ال يكون يف سبيل اهللا إال من كان املراد بكلمة اهللا دعوة اهللا : "فقال

سبب قتاله طلب إعالء كلمة اهللا فقط مبعىن أنه لو أضاف إىل ذلك سببا من األسباب املذكورة أخل بذلك 
ا ال أصالً، وحيتمل أال خيل إذا حصل ضمنإذا كان أصل الباعث: ا وبذلك صرح الطربي فقال  ومقصود 

  .هو األول ال يضره ما عرض له بعد ذلك ، وبذلك قال اجلمهور
ا ، قال ابن ا، وقد حيصل غري اإلعالء وقد ال حيصل ففيه مرتبتان أيضواملطلوب أن يقصد اإلعالء صرفً

ذهب احملققون إىل أنه إذا كان الباعث األول قصد إعالء كلمة اهللا مل يضره ما انضاف إليه ا : أيب مجرة 
  . )١(هـ

  :احلديث احلادي عشر 
لَا : "قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: من ذلك ما جاء عن أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ

ابِيرةَ فَقَالَ أَعاملَا هو فَرلَا صى وودالُ الْإِ: عا بفَم ولَ اللَّهسا را يطُهالخاُء فَيا الظِّبهلِ كَأَنمي الركُونُ فبِلِ ت
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا؟ فَقَالَ رهرِبجفَي برالْأَج ريعلَ؟: الْبى الْأَودأَع ن٢(!"فَم( .  

يا رسولَ اللَّه فَما بالُ : "ن سأله حيث قال جواباً مل�يف هذا احلديث جاء األسلوب احلكيم يف جوابه 
  "الْإِبِلِ تكُونُ في الرملِ كَأَنها الظِّباُء فَيخالطُها الْبعري الْأَجرب فَيجرِبها؟

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ؟: "فَقَالَ رى الْأَودأَع نفَم"!  
 فيه خالف ما يتوقعه السائل، ويترقبه، وفيه إرشاد للسائل أن يسأل عما هو األوىل فهذا اجلواب للسائل

  ليحصل به جوابه، وهو سؤاله عمن أعدى األول؟
فقد حصلت أركان األسلوب احلكيم، فهذا جواب خبالف ما يترقب السائل ويتوقع، وإرشاد للسائل 

  .إىل ما هو األوىل به واألجدر حباله لريفع عنه سؤاله
، بضم أوله ، وهو بناء "فيدخل فيها وجيرا"، يف رواية مسلم "فيجرا: "قوله : "ال ابن حجر رمحه اهللاق

ا، وهذا من أوهام اجلهال، كانوا اجلربا لوقوع على ما كانوا يعتقدون من العدوى، أي يكون سبب 
فلما أورد األعرايب الشبهة يعتقدون أن املريض إذا دخل يف األصحاء أمرضهم فنفى الشارع ذلك وأبطله، 

. وهو جواب يف غاية البالغة والرشاقة"  فمن أعدى األول؟: "رد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله

          
  .باختصار وتصرف) ٢٩ـ٦/٢٨(  فتح الباري )١(
لم يف كتاب السالم باب ال عدوى و ، ومس)٥٧٧١(، حديث رقم "الهامة"أخرجه البخاري يف كتاب الطب باب  )٢(

  ).٢٢٢٠(، حديث رقم ...ال طرية وال هامة



  

  

٣١  

  

وحاصله من أين اجلرب للذي أعدى بزعمهم ؟ فإن أجيب من بعري آخر لزم التسلسل أو سبب آخر 
عله يف الثاين ثبت املدعي، وهو أن الذي فعل فليفصح به ، فإن أجيب بأن الذي فعله يف األول هو الذي ف

  .)١(اهـ."�باجلميع ذلك هو اخلالق القادر على كل شيء وهو اهللا 
  :احلديث الثاين عشر

ذَكَروا اسم يا رسولَ اللَّه إِنَّ قَوما يأْتوننا بِاللَّحمِ لَا ندرِي أَ: أَنَّ قَوما قَالُوا: "عن عائشةَ رضي اللَّه عنها
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَا؟ فَقَالَ ر أَم هلَيع اللَّه :كُلُوهو هلَيع وا اللَّهم٢("س(.  

من األسلوب احلكيم، وهو جواب " سموا اللَّه علَيه وكُلُوه: "اجلواب عنهم: "قال الصنعاين رمحه اهللا
  .)٣(اهـ"الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم اهللا عليه وتأكلوا منه:  ما يترقب، كأنه قال السائل بغري

  : احلديث الثالث عشر 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ناسٍ عبنِ عاب ناِء فَقَالَ: "عحوا بِالركْبر ي؟ قَالُوا: لَقمالْقَو نونَ : مملسالْم

  .)٤("أَلهذَا حج؟ قَالَ نعم ولَك أَجر: فَرفَعت إِلَيه امرأَةٌ صبِيا فَقَالَت! رسولُ اللَّه: من أَنت؟ قَالَ: قَالُوافَ
ويف هذا احلديث األسلوب احلكيم، أال تراه صلى اهللا عليه وسلم زاد يف اجلواب أمراً مل يسأل عنه، فلم 

 للسائلة إىل ما هو � من الرسول الكرمي شادارإقبه أو يتوقعه، كما أن يف هذه الزيادة يكن السائل يتر
األوىل واألجدر ا، إذ فيه دعوا إىل حتصيل األجر باحلج بالصغري، ويف هذا من املنافع الشرعية تدريب 

 ضامر من كل فج الصغار على احلج ورؤية أماكن احلج الكعبة ومىن وعرفة، ومجوع الناس يأتون على كل
  .عميق

  :احلديث الرابع عشر 
  يا رسولَ اللَّه ما آنِيةُ الْحوضِ؟: قُلْت: عن أَبِي ذَر قَالَ

مة والَّذي نفْس محمد بِيده لَآنِيته أَكْثَر من عدد نجومِ السماِء وكَواكبِها أَلَا في اللَّيلَة الْمظْل: قَالَ
 لَم هنم رِبش نم ةنالْج نم انابيزم يهف بخشي هلَيا عم رأْ آخظْمي ا لَمهنم رِبش نم ةنةُ الْجآنِي ةيحصالْم

نا ماضيب دأَش هاؤلَةَ مانَ إِلَى أَيمع نيا بم هثْلُ طُولم هضرأْ عظْملِيسالْع نلَى مأَحنِ و٥(" اللَّب(.  

          
  ).٢٤٢ـ١٠/٢٤١( فتح الباري )١(
  ).  ٢٠٥٧(أخرجه البخـاري يف كتاب البيوع باب من مل ير الوساوس وحنوها من الشبهات، حديث رقم  )٢(
  ).  ٤/١٦٥( سبل السالم )٣(
  )..  ١٣٣٦(حج الصيب وأجر من حج به، حديث رقم أخرجه مسـلم يف كتاب احلج، باب صحة  )٤(
  ).  ٢٣٠٠(ثبات حوض نبينا وصفاته، حديث رقم إأخرجه مسـلم يف كتاب الفضائل باب  )٥(
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 وإمنا الفائدة علمها كان عن ماهية اآلنية وال فائدة يف �فإن سؤاله [يف هذا احلديث األسلوب احلكيم، 
  .)١(]يف علم كثرا، إذ ا يندفع حمذور املزامحة فأجيب ببياا

  :احلديث اخلامس عشر 
يضر رمنِ عب اللَّه دبع ناعمهنع لًا قَالَ: " اللَّهجابِ؟: أَنَّ رالثِّي نم رِمحالْم سلْبا يم ولَ اللَّهسا ري  

لَّمسه ولَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَا : قَالَ رو انِسرلَا الْبو اوِيلَاترلَا السو مائملَا الْعو صالْقُم سلْبلَا ي
الْخ هسئًا ميابِ شالثِّي نوا مسلْبلَا تنِ ويبالْكَع نفَلَ ما أَسمهقْطَعلْينِ وفَّيخ سلْبنِ فَلْيلَيعن جِدلَا ي دإِلَّا أَح فَاف

سرو انُ أَوفَرع٢("الز(.  
  .جوابه عليه الصالة والسالم من جوامع الكلم، وهو من األسلوب احلكيم

سئل عما يلبس احملرم فأجاب مبا ال يلبس ويترك، وإمنا : "رمحه اهللا) هـ٥٤٤ت(قال القاضي عياض 
عدل إىل ذلك ألن املتروك منحصر، وامللبوس ال ينحصر، فحصر ما يترك ليبني أن ما سواه مباح 

  .)٣(اهـ"لباسه
ا ال يلبس ليدل سئل عما يلبس فأجاب مب: قال البيضاوي : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

بااللتزام من طريق املفهوم على ما جيوز، وإمنا عدل عن اجلواب ألنه أخصر وأحصر، وفيه إشارة إىل أن حق 
السؤال أن يكون عما ال يلبس ألنه احلكم العارض يف اإلحرام احملتاج لبيانه، إذ اجلواز ثابت باألصل معلوم 

  .باالستصحاب فكان األليق السؤال عما ال يلبس
  .)٤(اهـ"هذا يشبه أسلوب احلكيم: وقال غريه 

فإن السؤال كان عما جيوز لبسه [بل هذا من األسلوب احلكيم فقد حصلت فيه مجيع األركان، : قلت 
للمحرم، ويف اجلواب عنه بتعداده زيادة إطناب ليس فيه كثري فائدة، فعدل يف اجلواب إىل بيان ما ال جيوز 

علم منه ما جيوز لبسه على وجه إمجال يغين عن التفصيل، ويربو عليه ألنه لبسه له، وهو أشياء معدودة، ف
  .)٥(]يفيده بطريق الربهان فهو من اإلجياز البليغ

          
  .  ٩٤ من كالم ابن كمال باشا يف رسالته يف بيان األسلوب احلكيم ص)١(
، ومسلم يف كتاب احلج )١٥٤٢(ديث رقم أخرجه البخـاري يف كتاب احلج، باب ما ال يلبس احملرم من الثياب، ح )٢(

  ).  ١١٧٧(باب ما يباح للمحرم حبج أو عمرة وما ال يباح، حديث رقم 
  ).  ١٦١ـ٤/١٦٠( إكمال املعلم )٣(
  ).  ٤٠٢ـ٣/٤٠١( فتح الباري )٤(
  .٩٤ من كالم ابن كمال باشا يف رسالته يف بيان األسلوب احلكيم ص)٥(



  

  

٣٣  

  

  : احلديث السادس عشر 
ا نركَب الْبحر يا رسولَ اللَّه إِن: سأَلَ رجلٌ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ: "عن أيب هريرةَ قال

  ونحملُ معنا الْقَليلَ من الْماِء فَإِنْ توضأْنا بِه عطشنا أَفَنتوضأُ من ماِء الْبحرِ؟
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :هتتيلُّ مالْح هاؤم ورالطَّه و١("ه(.  

أو ال . توضئوانعم : يث فيه األسلوب احلكيم حيث كان مقتضى اجلواب أن يقول هلمهذا احلد
، ألنه لو أجاب " ماؤه احلل ميتتهالطهورهو : "، ولكنه صلى اهللا عليه وسلم عدل عن ذلك إىل قولهتتوضئوا

م امليتة بنعم، ألفاد حل ماء البحر عند الضرورة فقط، وهي حمل السؤال، مث زادهم يف اجلواب بيان حك
  .ألم حباجة إىل معرفتها وما يتعلق ا

نعم؛ فإنه لو قال ذلك ملا جاز الوضوء :  مل يقل هلم�إن النيب : "رمحه اهللا) هـ٥٤٣ت(قال ابن العريب 
إنا نركب البحر وحنمل معنا القليل من : " جواب قولهيكونبه إال للضرورة وعليها وقع سؤاهلم؛ ألنه كان 

كان يرتبط جواب نعم ] فبها[فشكوا إليه بصفة الضرورة وعليها وقع سؤاهلم "  به عطشنااملاء، فإن توضأنا
وقد كانت الصحابة تسافر يف البحر فتتوضأ به وما تيممت . لو قاله فاستأنف بيان احلكم جبواز الطهارة به

زيادة على اجلواب " احلل ميتته: "وقوله. ... و ال محلت ماء لطهورها غريه، وإمنا كانت حتمل للشقة خاصة
السائل بأكثر مما سأل عنه تتميماً للفائدة وإفادة لعلم آخر غري ] جياب[وذلك من حماسن الفتوى بأن 

  .)٢(اهـ" عنهاملسئول
  :احلديث السابع عشر 

رٍ قَالَ قُلْتامنِ عةَ بقْبع نةَ عامأَبِي أُم ناةُ؟ قَالَ: عجا النم ولَ اللَّهسا رأَ: ي كعسلْيو كانسل كلَيع ِسكم
كيئَتطلَى خع كابو كتي٣("ب(.  

          
  . حديث صحيح)١(

، وأمحد يف املسند )٤٣(ملوطأ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء، حديث رقم أخرجه مـالك يف ا  
، واللفظ )٦٩(، و الترمـذي يف كتاب الطهارة باب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور، حديث رقم )٢/٢٣٧،٣٩٣(

ضوء مباء ، وأبوداود يف كتاب الطهارة باب الو)٥٩(له، والنسائي يف كتاب الطهارة باب ماء البحر، حديث رقم 
، والدارمي يف )٣٨٦( البحر، حديث رقم مباء، وابن ماجه يف كتاب الطهارة باب الوضوء )٨٣(البحر، حديث رقم 

  ).٧٢٩(سننه يف كتاب الطهارة باب الوضوء من ماء البحر، حديث رقم 
  ).١/٤٢(،  وصححه األلباين يف اإلرواء "هذَا حديثٌ حسن صحيح: "واحلديث قال الترمذي  

  .، باختصار)١/٨٩( عارضة األحوذي )٢(
  . حديث حسن لغريه)٣(

= 



  

  

٣٤  

  

________________ 

= 
، ومن طريقه )٤/١٤٨(، وأمحد يف املسند )١٣٤(، حديث رقم ٤٣أخرجه ابن املبـارك يف كتاب الزهد ص  

، واخلطايب يف )٢٤٠٦(، وأخرجه الترمـذي يف كتاب الزهد، باب ما جاء يف حفظ اللسان، حديث رقم )٥/٢٥٩(
، من طريق  عبيد اللَّه بنِ زحرٍ عن علي بنِ يزِيد عن الْقَاسمِ عن أَبِي أُمامةَ عن عقْبةَ بنِ )٥(ت رقم ، حت١٤العزلة ص

، يشري "هذَا حديثٌ حسن: " وقال الترمـذي . عامرٍ به، ويف السند عبيداهللا بن زحر، وعلي بن يزيد األهلاين ضعيفان
إلسناد، إال أن له من  الطرق والشواهد الكثرية ما يتقوى ا ويترقى إىل درجة احلسن لغريه، فمن ذلك ما إىل ضعف ا

من طريق ابن عياشٍ عن أَسيد بنِ عبد الرحمنِ ) ١٧٤٥٢، حتت رقم ٢٨/٦٥٤الرسالة (أخرجه أمحد يف املسند  
للَّخمي عن عقْبةَ بنِ عامرٍ قَالَ لَقيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ لي يا عقْبةُ الْخثْعمي عن فَروةَ بنِ مجاهد ا

ه علَيه وسلَّم فَقَالَ بن عامرٍ صلْ من قَطَعك وأَعط من حرمك واعف عمن ظَلَمك قَالَ ثُم أَتيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ
كتيب كعسلْيو كيئَتطلَى خع كابو كانسل كلرٍ أَمامع نةُ بقْبا عي يوحسن هذا اإلسناد حمققو املسند، " احلديث...ل

 وله طرق منها عن عبداهللا بن عمرو،: ، وللحديث شواهد)٨٩٠( احلديث رقم ، الصحيحةالسلسلةواأللباين يف 
، حتت رقم ٢٣٠، والنسائي يف عمل اليوم ص)٦٩٨٧، حتت رقم ١١/٥٦٦الرسالة ( مسند أمحد  يفكثرية، انظرها

، وأبوعمرو الداين يف )٦(، حتت رقم ١٤، واخلطايب يف العزلة ص)٤، حتت رقم ١٣/٩(، والطرباين يف الكبري )٢٠٥(
، حتت رقم ٥/٧٣٣(، )٧٨٢٨، حتت رقم ٥/٤٠٢(، واحلاكم يف املستدرك )١١٧ حتت رقم ٢/٣٦٣(الفنت 
كيف أفعل : فقلت: "... ، من طريق هالل بن خباب عن عكرمة عن عبداهللا بن عمرو بنحوه، ولفظ أمحد)٨٦٤٥

الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة : يارسول اهللا جعلت فداك؟ قال
، ١٣/١٠(، والطرباين يف الكبري )٧٠٦٣، حتت رقم ١١/٦٣٤الرسالة(خرجه أمحد وأ". نفسك، ودع عنك أمر العامة

، من طريق يعقـوب بن )٨٣٨٩، حتت رقم ٥/٦٢٠(، )٢٧١٨، حتت رقم ٢/٥٠٤(، واحلاكم )٥حتت رقم 
عبدالرمحن عن أيب حازم عن عمارة بن حزم بن عمرو بن حزم عن عبداهللا بن عمرو بنحوه، وصححه حمققو مسند 

، وابن ماجه يف كتاب الفنت، )٤٣٤٢(داود يف كتاب املالحم باب األمر والنهي، حديث رقم  أخرجه أبـوو. أمحد
، من طريق عبدالعزيز بن )٧، حتت رقم ١٣/١١(، والطرباين يف الكبري )٣٩٥٧(باب التثبت يف الفتنة، حديث رقم 

، حتت رقم ٢/٥٨٣(رجه هناد يف الزهد وأخ. أيب حازم عن أبيه عن عمارة بن عمرو بن حزم عن رسول اهللا بنحوه
). ١٧١٩، حتت رقم ٥/١٣٤الروض البسام (، ومتام يف فوائده )٩، حتت رقم ١٣/١١(، والطرباين يف الكبري )١٢٣٨

، حتت رقم ١١/٥٤الرسالة (مسند أمحد : وانظر طرقاً أخرى للحديث عن عبداهللا بن عمرو يف املواضع التالية
والفنت للداين  ،)١٤ـ٦ حتت رقم ١٣ـ ١٣/١٠(، املعجم الكبري )٧٠٤٩، حتت رقم ١١/٦٢٦(، )٦٥٠٨

  ).٢٠٦ـ٢٠٥(، وانظر سلسلة األحاديث الصحيحة احلديث رقم )١١٨، حتت رقم ٢/٣٦٥(
  ).٥٩٨٤، ٥٨٦٨، حتت رقم ١٩٦، ٦/١٦٤( ومن شواهده ما جاء عن سهل بن سعد، أخرجه الطرباين يف الكبري  
، )٨١٨ــ٨١٧، حتت األرقام ١/٢٨١(صرم أخرجه الطرباين يف الكبري ومن شواهده ما جاء عن أسود بن أ  

  ).٢/١٧٩(صبهان أواألصبهاين يف تاريخ 
= 
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  وهذا اجلواب من األسلوب احلكيم؛ سأل عن حقيقة النجاة فأجابه عن سببه ألنه أهم حباله[
   فأخرجه على سبيل األمر املقتضي للوجوب ؛حفظ اللسان: وكان حق الظاهر أن يقول. وأوىل

  .)١(]ر واالهتماممزيداً للتقري
  :احلديث الثامن عشر 

حضرنا عمرو بن الْعاصِ وهو في سياقَة الْموت فَبكَى طَوِيلًا وحولَ : "عن ابنِ شماسةَ الْمهرِي قَالَ
لُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِكَذَا أَما بشرك يا أَبتاه أَما بشرك رسو: وجهه إِلَى الْجِدارِ فَجعلَ ابنه يقُولُ

  !رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِكَذَا
ولُ اللَّه إِني كُنت علَى إِنَّ أَفْضلَ ما نعد شهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رس: فَأَقْبلَ بِوجهِه فَقَالَ: قَالَ

اقٍ ثَلَاثأَطْب:  
 أَنْ أَكُونَ قَد إِلَي بلَا أَحي ونم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرا لضغب دأَش دا أَحمنِي وتأَير لَقَد

  .ك الْحالِ لَكُنت من أَهلِ النارِاستمكَنت منه فَقَتلْته فَلَو مت علَى تلْ
فَقُلْت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تيي قَلْبِي أَتف لَامالْإِس لَ اللَّهعا جطَ : فَلَمسفَب كايِعفَلْأُب كينمطْ يساب

هينمي: قَالَ. يدي تضقَالَ! فَقَب :ا عي ا لَكو؟ قَالَمرم :رِطَ: قُلْتتأَنْ أَش تدقَالَ! أَر :اذَا؟ قُلْترِطُ بِمتشت :
أَما علمت أَنَّ الْإِسلَام يهدم ما كَانَ قَبلَه وأَنَّ الْهِجرةَ تهدم ما كَانَ قَبلها وأَنَّ الْحج يهدم : قَالَ! أَنْ يغفَر لي

وما كَانَ أَحد أَحب إِلَي من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَا أَجلَّ في عينِي منه وما كُنت !  قَبلَهما كَانَ
م أَكُن أَملَأُ عيني منه ولَو مت علَى أُطيق أَنْ أَملَأَ عيني منه إِجلَالًا لَه ولَو سئلْت أَنْ أَصفَه ما أَطَقْت لأَني لَ

ةنلِ الْجأَه نأَنْ أَكُونَ م توجالِ لَرالْح لْكت!  
________________ 

= 
، ٥٩٥٠، حتت رقم ٢٨١ـ١٣/٢٧٩اإلحسان (ومن شواهده ما جاء عن أيب هريرة أخرجه ابن حبـان يف صحيحه   

  ).٢٧٧٦، حتت رقم ٣/١٥٩(، والطرباين يف الكبري )٥٩٥١
، ويف األوسط )٣٣٤٩، ٣٣٤٨، حتت رقم ٣/٢٦٠(ارث بن هشام، أخرجه الطرباين يف الكبري ومن شواهده عن احل  

  ).١٩١٥، حتت رقم ٢/٢٥٧(
، ويف األوسط )١٠٣٥٣، حتت رقم ١٠/٢١٠(ومن شواهده ما جاء عن ابن مسعود، أخرجه الطرباين يف الكبري   

بدالرمحن إال املسعودي و ال عن املسعودي مل يرو هذا احلديث عن القاسم بن ع: "، وقال)٥٧٩٩، حتت رقم ٦/٦٢(
  اهـ"إال جابر بن نوح، تفرد به حممد بن جعفر الفيدي

وليتنبه أن األسلوب احلكيم يف هذا احلديث موجود أيضاً يف الفاظ أخرى . ، بتصرف يسري)٢/١٩٧( من فيض القدير )١(
  ).٢/١٩٦( هنا على هذا اللفظ وانظر فيض القدير واقتصرتجاءت يف شواهده، 
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ي فَشنوا علَي ثُم ولينا أَشياَء ما أَدرِي ما حالي فيها فَإِذَا أَنا مت فَلَا تصحبنِي نائحةٌ ولَا نار فَإِذَا دفَنتمونِ
 اجِعاذَا أُرم ظُرأَنو بِكُم أْنِستى أَستا حهملَح مقْسيو ورزج رحنا تم ررِي قَدلَ قَبووا حيمأَق ا ثُمنش ابرالت

  .)١("بِه رسلَ ربي
أَنْ يغفَر : تشترِطُ بِماذَا؟ قُلْت: قَالَ! ترِطَأَردت أَنْ أَش: " حمل الشاهد يف احلديث قول عمرو بن العاص

أَما علمت أَنَّ الْإِسلَام يهدم ما كَانَ قَبلَه وأَنَّ الْهِجرةَ تهدم ما كَانَ قَبلها وأَنَّ الْحج يهدم ما كَانَ : قَالَ! لي
لَهقَب."!  

فإن غرض عمرو من إبائه عن املبايعة ما كان إال حكم نفسه يف إسالمه، احلديث فيه األسلوب احلكيم 
قد قبلت بيعتك على هذا الشرط، أو أن يرد بيعته و ال يقبلها، ولكن : فكان حق اجلواب املطابق أن يقال له

عدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جوابه عن سؤال عمرو إىل جواب آخر، وهو بيان أن اإلسالم 
التسأل و تم : م ماكان قبله وأن اهلجرة دم ماكان قبلها وأن واحلج يهدم ما كان قبله، فكأنه قاليهد

فقط بشأن أن يغفر لك ما فعلت يف حال الكفر، فإن اإلسالم يغفر ما كان قبله، وبعد اإلسالم فإن اهلجرة 
  .صول ما اشترطه ضمناً وزيادةواحلج يهدمان ماكان قبلهما من الذنوب واملعاصي، فأفاده قبول بيعته وح

يترقبه السائل، وفيه  ففي جواب الرسول صلى اهللا عليه وسلم عدول عن مطابقة السؤال، وهذا ما ال
  .بيان ما هو األجدر واألوىل أن يعلمه، فهذه أركان األسلوب احلكيم

املبايعة ما كان إن غرض عمرو من إبائه عن : وقد قُرر األسلوب احلكيم يف احلديث بطريقة أخرى فقيل
ال تم بشأن اإلسالم وحده وأنه : إال حكم نفسه يف إسالمه، واهلجرة واحلج زيادة يف اجلواب فكأنه قال

  .)٢(يهدم ما قبله فإن احلج واهلجرة كذلك
  :احلديث التاسع عشر 

ما : ه وسلَّم في بقيعِ الْغرقَد في جنازة فَقَالَكُنا مع النبِي صلَّى اللَّه علَي: عن علي رضي اللَّه عنه قَالَ
  .  منكُم من أَحد إِلَّا وقَد كُتب مقْعده من الْجنة ومقْعده من النارِ

  يا رسولَ اللَّه أَفَلَا نتكلُ؟: فَقَالُوا
 .)٣("}للْعسرى{: إِلَى قَوله} فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى{:  قَرأَاعملُوا فَكُلٌّ ميسر ثُم: فَقَالَ

          
  ).١٢١(أخرجه مسـلم يف كتاب اإلميان باب كون اإلسالم يهدم ما قبله، وكذا اهلجرة واحلج، حديث رقم  )١(
  ).  ٢/١٦٧( فيض القدير )٢(
واللفظ له، ) ٤٩٤٥(، حديث رقم }فأما من أعطى واتقى{:  أخرجه البخـاري يف كتاب التفسري باب قوله)٣(

، ومسلم يف )٦٦٠٥( القدر، باب وكان أمر اهللا قدراً مقدوراً، حديث رقم وأخرجه يف مواضع أخرى منها يف كتاب
= 
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أفال نعتمد على ما كتب لنا يف األزل ونترك العمل يعين إذا سبق القضاء لكل : أي" أفال نتكل: "قوله
  قدر؟واحد منا جبنة أو نار فأي فائدة يف السعي فإنه ال يرد القضاء وال

  .أال نترك مشقة العمل فإنا سنصري إىل ما قدر علينا: فحاصل السؤال 
ال مشقة ألن كل أحد ميسر ملا خلق له ، وهو يسري على : وحاصل اجلواب ". اعملوا: "فأجاب بقوله

  .من يسره اهللا
من واجلواب من األسلوب احلكيم إذ منعهم عن االتكال والترك وأمرهم بامتثال ما جيب على العبد 

أنتم عبيد والبد لكم من العبودية مبا أمرمت : يعين. امتثال أمر ربه وعبوديته عاجالً وتفويض األمر إليه آجالً
، فال جتعلوا ]٥٦:الذاريات[} وما خلَقْت الْجِن واِإلنس إِالّ ليعبدون{وإياكم والتصرف يف األمور اإلهلية آلية 

لدخول اجلنة والنار بل هي أمارات وعالمات وال بد يف اإلجياب من لطف اللّه  العبادة وتركها سبباً مستقال
  .)١(بأن يتغمد العبد برمحته، أو خذالنه

 بأن قضاء اهللا وقدره سابق لألعمال واحلوادث، �ملّا أخرب النيب : "قال العالمة ابن سعدي رمحه اهللا
 جامعة مزيلة لإلشكال موضحة حلكمة اهللا يف ففيم العمل يارسول اهللا؟ أجابه بكلمة: وقال بعض الصحابة
، وذلك شامل ألعمال اخلري والشر ولآلجال واألعمار "اعملوا فكل ميسر ملا خلق له: "قضائه وقدره، فقال

واألرزاق وغريها، فإن اهللا حبكمته قد جعل مطالب ومقاصد وجعل هلا طرقاً وأسباباً، فمن سلك طرقها 
ا التامة يوأسبار هلا، سومن ترك السبب أو فعله على وجه ناقص ال يوصل إىل مسببه مل حيصل له، وير س

إن قدر يل زرع ومثرة حصال ولو مل أزرع، ومن ترك احلركة : ، فكما أن من ترك النكاح وقال...لضده، 
، إن قُدر يل رزق أتاين من دون سعي وحركة، من فعل ذلك عد أمحق جاهالً ضاال: يف طلب الرزق وقال

 حصلت، فهو أعظم جهالً سأترك اإلميان والعمل الصاحل، واهللا إن كان قدر سعاديت: وكذلك من قال
  .)٢(اهـ"وضالالً ومحقاً من ذلك، وهذا واضح وهللا احلمد

: ولفظه . �واألسلوب احلكيم يف هذا احلديث هو هو يف احلديث اآلخر مبعناه عن عبداهللا بن عمرو 
ى اللَّه علَيه وسلَّم وفي يده كتابان فَقَالَ خرج علَينا رسولُ اللَّه صلَّ: عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ"

  هذَان الْكتابان؟ أَتدرونَ ما

________________ 

= 
  ).٢٦٤٧(كتاب القدر، باب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه، حديث رقم 

  ).   ٢/١٣(، فيض القدير )١١/٤٩٧( فتح الباري )١(
  .   باختصار٨٠ـ٧٩ الفتاوى السعدية ص)٢(
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  !لَا يا رسولَ اللَّه إِلَّا أَنْ تخبِرنا: فَقُلْنا
هلِ الْجنة وأَسماُء آبائهِم وقَبائلهِم هذَا كتاب من رب الْعالَمني فيه أَسماُء أَ: فَقَالَ للَّذي في يده الْيمنى

هذَا كتاب من رب : ثُم قَالَ للَّذي في شماله. ثُم أُجملَ علَى آخرِهم فَلَا يزاد فيهِم ولَا ينقَص منهم أَبدا
مأَسارِ ولِ الناُء أَهمأَس يهف نيالَمالْع مهنم قَصنلَا يو يهِمف ادزفَلَا ي مرِهلَى آخلَ عمأُج ثُم هِملائقَبو هِمائاُء آب

  أَبدا 
هابح؟: فَقَالَ أَصهنفُرِغَ م قَد رإِنْ كَانَ أَم ولَ اللَّهسا رلُ يمالْع يمفَف  

احب الْجنة يختم لَه بِعملِ أَهلِ الْجنة وإِنْ عملَ أَي عملٍ وإِنَّ صاحب النارِ سددوا وقَارِبوا فَإِنَّ ص: فَقَالَ
  !يختم لَه بِعملِ أَهلِ النارِ وإِنْ عملَ أَي عملٍ

بفَن هيدبِي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر قَالَثُم ا ثُممذَه : ةني الْجف فَرِيق ادبالْع نم كُمبغَ رفَر
  .)١("وفَرِيق في السعريِ

  :احلديث العشرون 
را فَزودنِي يا رسولَ اللَّه إِني أُرِيد سفَ: جاَء رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ: "عن أَنسٍ قَالَ

ويسر لَك الْخير : زِدنِي بِأَبِي أَنت وأُمي قَالَ: وغَفَر ذَنبك قَالَ: زِدنِي قَالَ: زودك اللَّه التقْوى قَالَ: قَالَ

          
  .نه شيء حديث حسن، بدون ذكر الكتابني ففي نفسي م)١(

، والترمذي يف كتاب القدر، باب ماجاء أن اهللا كتب كتاباً ألهل اجلنة )١٢٤ـ١١/١٢١الرسالة (أخرجه أمحد   
، والنسائي )٣٥٧، حتت رقم ١/٢٥٠اجلوابرة ( يف كتاب السنة عاصم، وابن أيب )٢١٤١(وأهل النار، حديث رقم 

، ويف كتاب التفسري )١١٤٧٣(، حديث رقم ٦/٤٥٢(يف السنن الكربى يف كتاب التفسري ، تفسري سورة الشورى 
، حتت رقم ٢/٤١٥تقريب البغية (، وأبونعيم يف احللية )٤٩٣، حتت رقم ٢/٢٦٤(املفرد من السنن الكربى 

)٢٦٠٤.(  
اهـ  وحسنه "ئهذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب وأَبو قَبِيلٍ اسمه حيي بن هانَِ": واحلديث قال التـرمذي رمحه اهللا  

، وحسنه حمققا كتاب التفسري املفرد للنسائي، وحمقق كتاب السنة )٨٤٨(األلباين يف السلسلة الصحيحة حتت رقم 
 ماتع عن عبداهللا بن عمرو، فإنه بنالبن أيب عاصم، وضعفه حمققو املسند من أجل أيب قبيل املعافري راويه عن شفي 

أصل احلديث : قلت. ، أثناء ترمجة عبيد بن أيب قرة٢٧٧ يف تعجيل املنفعة صكان يكثر النقل عن الكتب القدمية كما
صحيح لغريه، فقد ثبت معناه من حديث علي عند الشيخني كما رأيت قبل قليل، وذكر الكتابني انفرد به أبوقبيل 

اللفظ هنا كأنه ، وأنه كان يكثر النقل من الكتب القدمية، و"صدوق يهم: "، أنه٢٨٢وحاله أنه كما يف التقريب ص
  .، وحيسن سائر احلديث، واهللا اعلمالكتابنيمنها فالصواب ـ عندي ـ التوقف يف ذكر 



  

  

٣٩  

  

تا كُنثُمي١("ح(.  
جل طلب الزاد حيتمل أن الر: "رمحه اهللا) هـ٧٤٣ت (ـيقال احلسني بن حممد شرف الدين الطيب

زادك أن تتقي حمارمه : املتعارف فأجابه عليه الصالة والسالم مبا أجابه على طريقة أسلوب احلكيم أي
فإن الزيادة من جنس املزيد عليه ورمبا زعم " وغفر ذنبك: "وجتتنب معاصيه، ومن مث ملا طلب الزيادة قال

أن يكون " وغفر ذنبك: "ه املغفرة فأشار بقوله يتقي اهللا ويف احلقيقة ال يكون تقوى تترتب عليأنهالرجل 
فإن التعريف يف اخلري للجنس " ويسر لك اخلري: "ذلك االتقاء حبيث يترتب عليه املغفرة مث ترقى منه إىل قوله

  .)٢(اهـ"فيتناول خري الدنيا واآلخرة
  :احلديث احلادي والعشرون 

قَد علَّمكُم نبِيكُم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كُلَّ شيٍء : قيلَ لَه: قَالَعن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد عن سلْمانَ 
أَجلْ لَقَد نهانا أَنْ نستقْبِلَ الْقبلَةَ لغائط أَو بولٍ أَو أَنْ نستنجِي بِالْيمنيِ أَو أَنْ : فَقَالَ: قَالَ! حتى الْخراَءةَ

سظْمٍنبِع جِيعٍ أَوبِر جِينتسأَنْ ن ارٍ أَوجأَح ثَلَاثَة نبِأَقَلَّ م جِين٣("ت(.  
  

، للسائل "أجل: "جاء يف هذا احلديث األسلوب احلكيم يف جواب سلمان الفارسي رضي اهللا عنه، بقوله
  .املشرك الذي سأله على وجه االستهزاء

جواب سلمان من باب أسلوب : "رمحه اهللا) هـ٧٤٣ت(ييب قال احلسني بن حممد شرف الدين الط
احلكيم؛ ألن املشرك ملا استهزأ كان من حقه أن يهدد أو يسكت عن جوابه لكن ما التفت سلمان إىل 

          
  . حديث حسن)١(

، وأخرجه الترمـذي يف )٢٦٧١(أخرجه الدارمي يف كتاب االستئذان باب ما يقول إذا ودع رجالً، حديث رقم   
واللفظ له، واحملاملي يف كتاب ) ٣٤٤٤(اً، حديث رقم كتاب الدعوات عن رسول اهللا، باب ما يقول إذا ودع إنسان

 طاهراملنتقى من كتاب مكارم األخالق للخرائطي، انتقاء أيب (بنحوه، واخلرائطي ) ٩(، حتت رقم ٩٨الدعاء ص
، بنحوه، وابن السين )٨١٧، حتت رقم ٢/١١٨٠(بنحوه، والطرباين يف الدعاء ) ٤١٦، حتت رقم ١٨٠السلفي ص

بنحوه، واحلاكم يف املستدرك كتاب اجلهاد باب ) ٥٠٣ -٥٠٢(، حتت األرقام ٢٣٧ـ٢٣٦لليلة، صيف عمل اليوم وا
  .مبثله) ٢٥٢٢حديث رقم ٢/٤٢٢(سنة التوديع ملن يريد السفر والدعاء له 

حسن ): "٣/١٥٦(، وقال األلباين يف صحيح سنن الترمـذي "هذَا حديثٌ حسن غَرِيب: "واحلديث قال التـرمذي  
  .وسند الترمـذي حسن، ويتقوى بسند الدارمي، ويترقى إىل الصحيح لغريه: اهـ قلت "حصحي

  ).٣/١٢٦( نقله يف مرقاة املفاتيح )٢(
  ).  ٢٦٢( أخرجه مسـلم يف كتاب الطهارة باب االستطابة، حديث رقم )٣(



  

  

٤٠  

  

ليس هذا مكان االستهزاء بل هو جد : استهزائه وأخرج اجلواب خمرج املرشد الذي يرشد السائل اد يعين
  .)١(اهـ"عناد والرجوع إليهوحق فالواجب عليك ترك ال

: رمحه اهللا بقوله)  هـ١١٣٨ت(وتعقبه أبواحلسن نور الدين حممد بن عبداهلادي السندي الكبري 
"ا لالستهزاء ليس بسبب له حىت املسلمون يصرحون به عند األعداء واألقرب أنه رد له بأن ما زعمه سبب

 باالستهزاء به بسبب اإلضافة إىل أمر يستقبح ذكره وأيضا هو أمر حيسنه العقل عند معرفة تفضيله فال عربة
  .)٢(اهـ"يف اإلمجال واجلواب بالرد ال يسمى باسم أسلوب احلكيم فليتأمل

تأملت ذلك فوجدت األمر كما قال الطييب رمحه اهللا، إذ اجلواب بالرد ضمناً من األسلوب : قلت 
هو  رقبه، كما حصل إرشاد للسائل إىل مااحلكيم، فقد حصلت فيه مواجهة السائل مبا ال يتوقعه أو يت

هو  األجدر واألوىل به، واألصل يف األسلوب احلكيم أن حيصل فيه رد سؤال السائل، إما بإرشاده إىل ما
األحق واألجدر به أن يسأل عنه، أو جبوابه وإرشاده إىل بيان أمور زائدة على حمل سؤاله كان األجدر 

  .واألوىل حباله أن يسأل عنها

          
  ).١/٤٢( نقله السندي يف حاشيته على النسـائي )١(
  ).  ١/٤٢( حاشية السندي على النسـائي )٢(



  

  

٤١  

  

  :ديث الثاين والعشرون احل
كُنا مع النبِي صلَّى اللَّه : قَالَ] ٣٤:التوبة[} والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ{لَما نزلَت : "عن ثَوبانَ قَالَ

ابِهحأَص ضعفَقَالَ ب فَارِهضِ أَسعي بف لَّمسو هلَيع :ي الذَّهزِلَ فأُن ريالِ خالْم ا أَينملع زِلَ لَوا أُنم ةضالْفبِ و
  .)١("أَفْضلُه لسانٌ ذَاكر وقَلْب شاكر وزوجةٌ مؤمنةٌ تعينه علَى إِميانِه: فَنتخذَه؟ فَقَالَ

بق أن يسمي هلم من أنواع يف هذا احلديث األسلوب احلكيم حيث كان سؤاهلم عن املال، واجلواب املطا
أَفْضلُه لسانٌ ذَاكر : "األموال ما هو خري من الذهب والفضة، ولكنه عدل عنه وأجام بغري ما يترقبون، فقال

انِهلَى إِميع هينعةٌ تنمؤةٌ مجوزو راكش قَلْبم أن  ، وهذا اجلواب إرشاد هلم إىل ما"و هو األجدر واألوىل
  .)٢(ألوا عنه، وأنه هو الذين ينبغي للمسلم أن يسعى إىل اختاذهيس

          
  . حديث حسن لغريه)١(

، والترمـذي يف كتاب التفسري باب ومن سورة التوبة، حديث رقم )٢٨٢، ٥/٢٧٨(أخرجه أمحد يف املسند   
تقريب (نعيم يف احللية  ، وأبو)١٨٥٦(، وابن ماجه يف كتاب النكاح، باب أفضل النساء، حديث رقم )٣٠٩٤(

ق سامل بن أيب اجلعد عن ثوبان رضي اهللا عنه، قال الترمذي من طري). ٤٠٩٥ـ٤٠٩٤( حتت رقم ٣/٣٧٣البغية 
سالم بن أَبِي الْجعد سمع من :  فَقُلْت لَهيلَاإِسمعهذَا حديثٌ حسن، سأَلْت محمد بن : "رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(

سمع من جابِرِ بنِ عبد اللَّه : ابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟ قَالَممن سمع من أَصح: فَقُلْت لَه. لَا: ثَوبانَ فَقَالَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص نم داحو رغَي ذَكَرو كالنِ مسِ بأَناهـ"و  

عن عبداهللا بن أيب ] سلم[عن ) هـ١٦٠ت(ق شعبة من طري) ٥/٣٦٦(وللحديث شاهد أخرجه أمحد يف املسند   
، وبه مع شواهد )٢١٧٦(اهلذيل عن صحايب مل يسم، وصحح سنده األلباين يف السلسلة الصحيحة حتت احلديث رقم 

  ).٢١٧٦(أخرى حسن األلباين حديث ثوبان وأورده يف الصحيحة حتت رقم 
  ).٣/١٦(مرقاة املفاتيح ) ٢(



  

  

٤٢  

  

  :احلديث الثالث والعشرون 
أَبِيه نةَ عديرنِ بانَ بملَيس نفَقَالَ: "ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَلَ النلًا سجي : أَنَّ رلْ فه ولَ اللَّهسا ري

يخ نم ةنلٍ؟ قَالَالْج : بِك ريطاَء يرمح ةاقُوتي نسٍ ملَى فَرا عيهلَ فمحاُء أَنْ تشةَ فَلَا تنالْج لَكخأَد إِن اللَّه
فَلَم يقُلْ لَه مثْلَ ما : يا رسولَ اللَّه هلْ في الْجنة من إِبِلٍ؟ قَالَ: وسأَلَه رجلٌ فَقَالَ: في الْجنة حيثُ شئْت قَالَ

  .)١("إِنْ يدخلْك اللَّه الْجنةَ يكُن لَك فيها ما اشتهت نفْسك ولَذَّت عينك: قَالَ لصاحبِه قَالَ

          
  . حسن لغريه)١(

، والترمذي يف كتاب )٥/٣٥٢(، و أمحد )٨٠٦(، حديث رقم ١٠٨داود الطيالسي يف مسنده ص وأخرجه أبـ  
، حتت رقم ١٦٣نعيم يف صفة اجلنة ص ، وأبو)٢٥٤٣(صفة اجلنة، باب ما جاء يف صفة خيل اجلنة، حديث رقم 

ة بن مرثد ، من طريق املسعودي عن علقم)٣٩٤ـ٣٩٣(، حتت رقم ٢٣٤، والبيهقي يف البعث والنشور ص)٤٢٥(
، وهذا سند ضعيف ..."عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجالً سأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم هل يف اجلنة خيل؟

لضعف املسعودي فإنه تغري قبل موته، ورواية عاصم بن علي ويزيد بن هـارون روايتهما عنه بعد تغريه، كما نبه 
ما أخرجه ابن املبـارك يف الزهد : للحديث شواهد، منها، لكن جاءت ٢٨٨على ذلك يف الكواكب النريات ص

، ومن طريقه أخرجه البغوي يف )املبارك، يف ذيل كتاب الزهد البن ٢٧١، حتت رقم ٧٧زيادات نعيم بن محاد ص(
 سابِط عن النبِي جاء من طريق سفْيانَ عن علْقَمةَ بنِ مرثَد عن عبد الرحمنِ بنِ ،  من ما)١٥/٢٢٢(شرح السنة 

اهنعبِم هوحن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقال الترمذي". ص" :يودعسالْم يثدح نم حذَا أَصهقال ابن حجر "و ،
أن طريق املرسل إذا : يريد على قاعدم : "مفسراً عبارة الترمـذي) ٣/١٤٩(رمحه اهللا يف اإلصابة ) هـ٨٥٢ت(

اهـ،  وهذا مرسل رجاله ثقات، وعبدالرمحن بن سابط "كانت أقوى من طريق املتصل رجح املرسل على املوصول
وقد اختلف فيه على علقمة بن مرثد، فرواه حنش بن ). شرح السنة(تابعي ثقة كثري اإلرسال، انظر كالم حمقق 

، فجعله من حديث :..."ل، فقلتكنت أحب اخلي: احلارث عن علقمة بن مرثد عن عبدالرمحن بن ساعدة قال
، والبيهقي يف البعث )٤٢٤(، حتت رقم ١٦٣عبدالرمحن بن ساعدة، أخرجها أبونعيم األصبهـاين يف صفة اجلنة ص

ورواه حنش بن احلارث عن علقمة بن مرثد عن عمري بن ساعدة، فجعله من ). ٣٩٦(، حتت رقم ٢٣٥والنشور ص
،  لكن ذكر ابن )٤٢٤(، حتت رقم ١٦٣ألصبهاين يف صفة اجلنة ص بن ساعدة، أخرجها أبونعيـم اعمريحديث 
، أن رواية احلديث عن ابن سابط هي احملفوظة، وانظر اإلصابة )٢/٣٩٩(رمحه اهللا، يف اإلصابة ) هـ٨٥٢ت(حجر 

ووجه احلكم بشذوذ الرواية عن غري ابن سابط أن سفيان أعلى مرتبة من حنش بن حارث، وخمالفة ). ٣/١٤٩(
وعلى كل حال فإن هذا املرسل احملفوظ عن ابن سابط يقوي الطريق األول، ويشهد له .  لألرجح شذوذاملرجوح

، وله شاهد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، له عنه ثالثة طرق أخرجها )انظر التعليق التايل(أيضاً ما جاء عن أيب أيوب، 
  ).٤٢٧ـ ٤٢٦(، حتت رقم ١٦٤أبو نعيـم يف صفة اجلنة ص



  

  

٤٣  

  

أنه ما : واملعىن. إن أدخلك اجلنة اهللا فال تشاء أن حتمل على فرس كذلك إال محلت عليه: تقدير الكالم[
يء تشتهيه األنفس إال وجتده يف اجلنة كيف شاءت حىت لو اشتهيت أن تركب فرساً على هذه الصفة من ش

  . لوجدته ومتكنته منه
إن أدخلك اهللا اجلنة فال تشاء أن يكون لك مركب من ياقوته محراء يطري بك : وحيتمل أن يكون املراد

  .ة حقيقة وصفحيث شئت وال ترضى به فتطلب فرساً من جنس ما جتده يف الدنيا
ويدل على هذا ما جاء يف الرواية . فيكون لك من املراكب ما يغنيك عن الفرس املعهود: واملعىن
ولعله صلى اهللا عليه " إن أدخلت اجلنة أتيت بفرس من ياقوته له جناحان فحملت عليه: " وهو)١(األخرى

ينهما من التفاوت على التصوير وسلم ملا أراد أن يبني الفرق بني مراكب اجلنة ومراكب الدنيا وما ب
والتمثيل مثل فرس اجلنة يف جوهره مبا هو عندنا أثبت اجلواهر وأدوسها وجوداً وأنصعها لوناً وأصفاها 

  ". جناحان: "نتقاله بالطري، وأكد ذلك يف الرواية األخرى بقولهاجوهراً ويف شدة حركته وسرعة 
يقتضي أن يروي " إال محلت: "، وتقدير قوله)٢(ربشيتالوجه األول ذهب إليه الشيخ التو: يـقال الطيب

 إال مسعفاً إذا ترك على بناء الفاعل مبطلوبكقوله إال فعلت على بناء املفعول فإنه استثناء مفرغ أي ال تكون 
سلوب احلكيم، أكان التقدير فال تكون مبطلوبك إال فائزاً، والوجه الثاين من الوجهني السابقني قريب من 

          
: أَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَعرابِي فَقَالَ: عن أَبِي أَيوب قَالَ: ا جاء عن أيب أيوب رضي اهللا عنه ولفظها  وهي م)١(

 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلٌ؟ قَالَ ريخ ةني الْجلَ أَفيالْخ بي أُحإِن ولَ اللَّهسا ريلَّمسسٍ : وبِفَر يتةَ أُتنالْج لْتخإِنْ أُد
ئْتثُ شيح بِك طَار ثُم هلَيع لْتمفَح اناحنج لَه ةاقُوتي نةَ ". مروأَبِي س نبِ عائالس ناب ولٍ هاصجاء من طريق و

احلديث، أخرجه ..." ه علَيه وسلَّم أَعرابِي فَقَالَ يا رسولَ اللَّه إِني أُحب الْخيل أَتى النبِي صلَّى اللَّ: عن أَبِي أَيوب قَالَ
، )٤٢٣(، حتت رقم ١٦٢، وأبونعيم يف صفة اجلنة ص)٢٥٤٤(الترمـذي، يف املوضع السابق نفسه حتت رقم 

هذَا حديثٌ لَيس : "، قال الترمذي)٤٠٧٥ حتت رقم ٤/١٨٠(، والطرباين يف الكبري )٤٢٨(، حتت رقم ١٦٥ص
إِسناده بِالْقَوِي ولَا نعرِفُه من حديث أَبِي أَيوب إِلَّا من هذَا الْوجه وأَبو سورةَ هو ابن أَخي أَبِي أَيوب يضعف في 

أَبو سورةَ هذَا :  يقُولُ]إمساعيل:لعل الصواب[وسمعت محمد بن إِسمعيلَ: قَالَ. الْحديث ضعفَه يحيى بن معنيٍ جِدا
اهـ، لكن يشهد له ما جاء عن ابن سابط مرسالً، وما جاء "منكَر الْحديث يروِي مناكري عن أَبِي أَيوب لَا يتابع علَيها

  .علمأتها يف التعليق السابق، فيترقى احلديث إىل مرتبة احلسن لغريه، واهللا عن بريدة، وعن أيب هريرة، وقد خرج
، حمدث فقيه، له شرح للمصابيح )هـ٦٦٠ت يف حدود( هو فضل اهللا حسني شهاب الدين أبوعبداهللا، التوربشيت )٢(

  ).٨/٧٥(، معجم املؤلفني )٨/٣٤٩( الشافعية البن السبكي طبقات".  امليسر: "امسه



  

  

٤٤  

  

ل سأل عن الفرس املتعارف يف الدنيا فأجابه صلى اهللا عليه وسلم مبا يف اجلنة أي اترك ما طلبته، فإن الرج
  .)١(]فإنك مستغن عنه ذا املركب املوصوف انتهى

  :احلديث الرابع والعشرون 
ال : أي البقاع شر؟ قال: إن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم: عن ابن عمر رضي اهللا عنه، قال 

خري البقاع املساجد : ال أدري حىت أسأل ميكائيل، فجاء فقال: فسأل جربيل فقال! دري حىت أسأل جربيلأ
  .)٢("وشرها األسواق

          
  ).  ٥/٢٩٦(املفاتيح  مرقاة )١(
  . حسن لغريهحديث )٢(

، )٣١٣(، حتت رقم ١/٢٧٩(، واحلاكم يف املستدرك )١٥٩٩، حتت رقم ٤/٤٧٦اإلحسان (أخرجه ابن حبـان   
ومداره على جرير بن عبداحلميد عن عطاء بن السائب، . ، واحلديث صححه ابن حبـان واحلاكم)٣/٦٥(والبيهقي 

بعد االختالط، لكن احلديث له شواهد منها ما أخرجه مسـلم يف كتاب املساجد وعطاء اختلط ورواية جرير عنه 
عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه : "، ولفظه)٦٧١(ومواضع الصالة، باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح حتت رقم 

، ومنها ما جاء عن جبري، " ه مساجِدها وأَبغض الْبِلَاد إِلَى اللَّه أَسواقُهاصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ أَحب الْبِلَاد إِلَى اللَّ
 عن عبد اللَّه بنِ محمد بنِ عقيلٍ عن محمد بنِ جبيرِ بنِ مطْعمٍ عن أَبِيه أَنَّ رجلًا أَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه: "ولفظه

 رش انلْدالْب رِيلُ أَيا جِبلَام قَالَ يالس هلَيرِيلُ عجِب اها أَترِي فَلَمقَالَ فَقَالَ لَا أَد رش انلْدالْب أَي ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي لَّمسو
 علَيه السلَام ثُم مكَثَ ما شاَء اللَّه أَنْ يمكُثَ ثُم جاَء فَقَالَ يا قَالَ لَا أَدرِي حتى أَسأَلَ ربي عز وجلَّ فَانطَلَق جِبرِيلُ

ه أخرج" محمد إِنك سأَلْتنِي أَي الْبلْدان شر فَقُلْت لَا أَدرِي وإِني سأَلْت ربي عز وجلَّ أَي الْبلْدان شر فَقَالَ أَسواقُها
، )١٢٥٢، حتت رقم ٢/٨١كشف األستار (واللفظ له،  والبزار ) ١٦٧٤٤، حتت رقم ٢٧/٣٠٨الرسالة (أمحد 

، )١٥٤٦ـ١٥٤٥، حتت األرقام ٢/١٢٨(لطرباين يف الكبري ا، و)٧٤٠٣، حتت رقم ١٣/٤٠٠(بويعلى يف مسنده أو
، وعبداهللا )٢/١٧٠(واملتفقه ، واخلطيب البغدادي يف الفقيه )٣١١ـ٣١٠، حتت األرقام ٢٧٩ـ١/٢٧٨(واحلاكم 

بن حممد بن عقيل حسن احلديث، وزهري بن حممد التميمي إمنا ينكر حفظه إذا روى عنه أهل الشام، وقد رواه أمحد 
والبزار وأبويعلى من طريق أيب عامر العقدي عن زهري ، وأبوعامر  بصري، ورواية أهل البصرة عن زهري صحيحة، 

، حتت رقم ٧/١٥٤(ومن شواهد حديث ابن عمر ما أخرجه الطرباين يف األوسط فاحلديث حسن من هذا الطريق، 
وقع فيه السؤال عن خري " احلديث... أي البقاع خري؟: ، عن أنس بن مالك، قال قال رسول اهللا جلربيل)٧١٤٠

ران، إال مل يرو هذا احلديث عن عمارة بن عمارة وهو أبوهاشم صاحب الزعف: "البقاع وشر البقاع، قال الطرباين
  ).٣/٤٧٠(، وانظر فيض القدير ٦٥٣اهـ، وعبيد بن واقد ضعيف كما يف التقريب ص"عبيد بن واقد

اهـ، وحسنه حمقق مسند "ال نعلمه عن جبري إال ذا اإلسناد: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(واحلديث عن جبري قال البزار   
عن جبري، والصواب أنه حسن ) الرسالة(محد أيب يعلى، وحسنه حمقق اإلحسان عن ابن عمر، وضعفه حمققو مسند أ

= 



  

  

٤٥  

  

ا منها ليبني حيث قرن املساجد باألسواق مع أن غريها قد يكون شر)١(يف هذا احلديث جاء األسلوب احلكيم
فكأنه قيل خري البقاع خملصة لذكر اللّه مسلمة من الشوائب  الديين يدفعه األمر الدنيوي ]األمر: لعل هنا[أن

  .)٢(الدنيوية فاجلواب من أسلوب احلكيم فإنه سئل أي البقاع خري فأجاب به وبضده
  :احلديث اخلامس والعشرون 

هنع اللَّه يضسٍ رأَن نع" :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَلَ النلًا سجفَقَالَأَنَّ ر ةاعالس نةُ؟ :  عاعى الستم  
أَنت مع من : فَقَالَ! لَا شيَء إِلَّا أَني أُحب اللَّه ورسولَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وماذَا أَعددت لَها؟ قَالَ: قَالَ
تببأَح !سقَالَ أَن :حٍء فَريا بِشنا فَرِحفَمتببأَح نم عم تأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلِ النا بِقَون .سا : قَالَ أَنفَأَن

مأَع إِنْ لَمو ماهي إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو رمعكْرٍ وا بأَبو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن بثْلِ أُحلْ بِم
هِمالم٣("أَع(.  

________________ 

= 
  .  علمألغريه عن ابن عمر، صحيح لغريه عن جبري بن مطعم، واهللا 

شرت إليها أاألسلوب احلكيم يف هذا احلديث إمنا يتحصل ذه الرواية فقط، أما على الروايات األخرى واليت :  تنبيه )١(
  .  معند ختريج احلديث فال يتأتى فيها األسلوب احلكي

  ).٣/٤٧٠(فيض القدير ) ٢(
  . حديث صحيح)٣(

، ومسلم يف كتاب الرب والصلة، باب )٣٦٨٨(أخرجه البخـاري يف كتاب املناقب، باب مناقب عمر حديث رقم   
= 
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 � للصحايب بغري ما كان يتوقع إذ كان جوابه �يف هذا احلديث جاء األسلوب احلكيم يف جواب الرسول 
  . واألجدراألوىلهو  ملغري مطابق للسؤال، وكان فيه إرشاد للصحايب 
" ما أعددت هلا" طابق كيف: فإن قلت : "رمحه اهللا) هـ٧٨٦ت(قال حممد بن يوسف مشس الدين الكرماين 

  .)١(اهـ"سلك مع السائل طريق األسلوب احلكيم، وهو تلقي السائل بغري ما يطلب مما يهمه: للسؤال؟ قلت
  .وهذا متام األحاديث اليت يسر اهللا تبارك وتعاىل يل الوقوف عليها واليت تضمنت األسلوب احلكيم

  
  

________________ 

= 
  )٢٦٣٩(املرء مع من أحب، حديث رقم 

  ).  ٣٦ـ٢٢/٣٥( شرح الكرماين لصحيح البخـاري )١(
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  اخلامتة
  الة اليت انتهت إليها الرسالنتائج وفيها أهم

  :يف هذه اخلامتة ـ أسأل اهللا حسنها ـ أورد أهم النتائج اليت انتهت إليها هذه الرسالة، وهي األمور التالية
ـ أن تعدد روايات احلديث قد جيعل جميء هذا األسلوب يف احلديث على رواية دون رواية، كما جتده يف ١

  .احلديث الرابع والعشرين
يث قد يوجد على تفسري يف احلديث دون غريه، كما تراه يف احلديث ـ أن وجود األسلوب احلكيم يف احلد٢

  .اخلامس
ـ أن األسلوب احلكيم قد جييء يف حديث ويتعدد يف شواهد احلديث كما تراه يف احلديث السابع عشر، ٣

  .والتاسع عشر
قصوده ولو مل يطابق ـ أن على الداعية والعامل واملفيت أن يعترب يف جوابه إفادة املخاطب أو السائل وحتصيل م٤

رمحه اهللا، أثناء كالمه على احلديث الوارد فيما ) هـ٧٠٢ت(يف جوابه السؤال أو احلوار، وقد قال ابن دقيق العيد 
يستفاد منه أن املعترب يف اجلواب ما حيصل منه املقصود كيف :"يلبس احملرم، وهو احلديث اخلامس عشر هنا، قال

  .)١(اهـ"رط املطابقةتشت كان ولو بتغيري أو زيادة وال
  :ـ أن بعض الشراح متيز باهتمامه أثناء شرح احلديث ببيان األسلوب احلكيم وأخص منهم٥

  .رمحه اهللا، يف شرحه على املشكاة) هـ٧٤٣ت(ي ــ  احلسني بن حممد شرف الدين الطيب
  .لبخـاريرمحه اهللا، يف شرحه على صحيح اإلمام ا) هـ٧٨٦ت(ـ حممد بن يوسف مشس الدين الكرماين 
 أويت جوامع الكلم مبا ال نظري له عند العرب � وفصاحته، وأنه �والرسالة يف مجلتها تقرر بالغة الرسول 

البلغاء واألئمة الفصحاء، صلوات ريب وسالمه عليه، كما تقرر مدى اهتمام واعتناء علماء احلديث بشرح 
  .براز معانيهإتفقه يف احلديث ومهية االعتناء باألنواع والفنون البالغية عند الأاحلديث، و

واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب 
  .وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم. إليك

  كتبه

  محمد بن عمر بن سالم بازمول. د

  ٧٢٦٩ب .مكة المكرمة ـ ص

  

          
  ).٣/١٠( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )١(


