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 الدعاوىوالبينات حلديث الثامن والثالثون: ا

َعى َناٌس  ♀َأنَّ النَّبِيَّ  ¶َعْن اْبِن َعبَّاس   * ُهْم ََلدَّ َقاَل : } َلْو ُيْعَطى النَّاُس بَِدْعَوا

ِِلِْم ، وَ  َعى َعَلْيِه { ُمتََّفٌق َعَلْيِه .ِدَماَء ِرَجاِل َوَأْمَوا  َلِكنَّ اْلَيِمنَي َعََل اْْلُدَّ

ِعي َواْلَيِمنُي َعََل َمْن َأنَْكَر {   َصِحيح  : } اْلَبيِّنَُة َعََل اْْلُدَّ
 .1َولِْلَبْيَهِقيِّ بِِإْسنَاد 

َعاَوى ََجُْع َدْعَوى َوِهَي اْس  َعى َشيْئالدَّ  .َأْو َباطاِل   ا  َزَعَم َأنَُّه َلُه َحق  إَذا  ا  ُم َمْصَدر  ِمْن ادَّ

ُة َبيِّنَة  لُِوُضوِح احْلَقِّ َوُظُهوِرهِ ) َيْت احْلُجَّ ُة اْلَواِضَحُة ُسمِّ  َوِهَي احْلُجَّ
 ِِبَا . اْلَبيِّنَاُت ( ََجُْع َبيِّنَة 

ِه َوَعْن َعْمِرو ْبِن ، ِعنَْد اْبِن ِحبَّاَن ¶ َوِِف اْلَباِب َعْن اْبِن ُعَمَر  ¶ ُشَعيْب  َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ

ِمِذيِّ . ْ  ِعنَْد الِّتِّ

َتاُج إََل اْلبَ  ُه َبْل ََيْ ِد َدْعَوا َُجرَّ
ِ
ِعيه ْل َعى َواحْلَِديُث َدالٌّ َعََل َأنَُّه ََل ُيْقَبُل َقْوُل َأَحد  ِفيََم َيدَّ يِّنَِة َأْو َتْصِديِق اْْلُدَّ

 ُ َعى َعَلْيِه َفَلُه َذلَِك َعَلْيِه َفِإْن َطَلَب َيِمنَي اْْل  . 2دَّ

ِة َوَخَلُفَها   .3َوإََِل َهَذا َذَهَب َسَلُف اْْلُمَّ

                                                           

" هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الرشع ، وَل  5/222ِف اإلعالم ♫ قال العالمة ابن اْللقن  1

 .  538يرض  كونه روي موقوفا  ، فإنَّ الراوي قد ينشط فريفع ". وينظر : الفتح اْلبني ص : 

ام  ينظر . " د القضاء ، عليها يدور غالب اْلحكامهذا احلديث قاعدة عظمى من قواع♫  : " وقال العالمة البسَّ

 .  819تيسري العالم ص: : 

" هذا احلديث أصٌل ِف فصل اخلصومات بني 281ِف خالصة الكالم ص:♫ وقال العالمة فيصل آل مبارك 

 الناس". 

و ، عي صدق اْلدَّ   الظنِّ غلب عَل و إنْ عليه ،  َب تِّ ه َل جيوز احلكم إَل بالقانون الرشعي الذي رُ احلديث دليل عَل أنَّ   2

 . 690 ينظر : إحكام اْلحكام ص: .عى عليه مطلقا  عَل اْلدَّ  اليمنيَ  عَل أنَّ  يدل  

أَجع أهُل  :"  545ِف جامع العلوم واحلكم ص : ♫ ِف ما نقله عنه احلافظ ابن رجب ♫ قال ابُن اْلنذر  3

ِعي (( يعني : يستحق  ِبا  اْلدعى العلم عَل أن البيِّنََة عَل اْلدعي ، واليمني عَل عليه ، قال : ومعنى قوله : )) البيِّنة عَل اْلدَّ



 

 

 

ِعي َضِعيٌف ؛ ِْلَنَُّه يَ  ِعي َأنَّ َجانَِب اْْلُدَّ ْكَمُة ِِف َكْوِن اْلَبيِّنَِة َعََل اْْلُدَّ
ِعي ِخاَلَف َقاَل اْلُعَلََمُء : َواحْلِ دَّ

َعى َعَلْيِه َقِويٌّ ؛ ِْلَنَّ الظَّاِهِر َفُكلَِّف احْلُ  ِعي ؛ َوَجانُِب اْْلُدَّ َة َوِهَي اْلَبيِّنَُة َفيَْقَوى ِِبَا َضْعُف اْْلُدَّ َة اْلَقِويَّ جَّ

ُغ َذاتِِه َفاْكَتَفى ِمنُْه بِاْلَيِمنِي  ٌة َضِعيَفٌة ، اْْلَْصَل َفَرا  .4َوِهَي ُحجَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم وق اْلساحلديث التاسع والثالثون : حق

                                                                                                                                                                      

ا واجبٌة عليه ، عى عليه (( أي : يربأُ ِبا ، ْلَّنَّ ا واجبٌة عليه يؤخذ ِبا ، ومعنى قوله : )) اليمني عَل اْلدَّ عى ، ْلَّنَّ يؤَخُذ  ما ادَّ

 . "ِبا عَل كلِّ حال  

عي من إذا وهي حجة ضعيفٌة ْلنَّ احلا 4 لَف جيلب لنفسه النفَع ، ويدفع الرضر ، فكان ذلك ِف غاية احلكمة ، واْلدَّ

عى عليه من َل خيَل إذا سكت.  وينظر : الفتح اْلبني ص: .  281نظر : خالصة الكالم ص: يسكَت ُترك وسكوته ، واْلد 
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  ◙َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة *
ِ
:} َحق  اْْلُْسلِِم َعََل اْْلُْسلِِم ِستٌّ : إَذا  ♀َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّللَّ

َ فَ  ْتُه ، َوإِذَ َلِقيته َفَسلِّْم َعَلْيِه ، َوإَِذا َدَعاك َفَأِجْبُه ، َوإَِذا اْسَتنَْصَحك َفاْنَصْحُه ، َوإَِذا َعَطَس َفَحِمَد اَّللَّ ا َشمِّ

بِْعُه { َرَواُه ُمْسلٌِم .   َمِرَض َفُعْدُه ، َوإَِذا َماَت َفاتَّ

ُه ُهنَا " َوإَِذا اْسَتنَْصَحك َفاْنَصْحُه "   .َوِِف ِرَواَية  َلُه ََخٌْس َأْسَقَط ِِمَّا َعدَّ

ُد بِاحْلَقِّ َما ََل َينَْبِغي َتْرُكُه َواْْلُرَ ، 5َواحْلَِديُث َدلِيٌل َعََل َأنَّ َهِذِه ُحُقوُق اْْلُْسلِِم َعََل اْْلُْسلِِم  َوَيُكوُن ِفْعُلُه ا

ا َواِجب د ا  َنْدب ا  َأْو َمنُْدوب ا  إمَّ ِذي ََل َينَْبِغي َتْرُكُه  ا  َشبِيه ا  ُمَؤكَّ ِجِب الَّ َوَيُكوُن اْستِْعََمُلُه ِِف اْْلَْعنََينْيِ ِمْن َباِب ، بِاْلَوا

ِك ِِف مَ  ِِبِّ "، ْعنََيْيِه اْستِْعََمِل اْْلُْشَِّتَ ِجِب َكَذا َذَكَرُه اْبُن اْْلَْعَرا  َفِإنَّ احْلَقَّ ُيْسَتْعَمُل ِِف َمْعنَى اْلَوا

اَلُم  تِّ : السَّ  َعَلْيِه ِعنَْد ُماَلَقاتِِه لَِقْولِِه : إَذا َلِقيته َفَسلِّْم َعَليِْه .6َفاْْلُوََل " ِمْن السِّ

اَلِم ُسنٌَّة  َواْْلَْمُر َدلِيٌل َعََل ُوُجوِب  ُه َأنَّ اَِلْبتَِداَء بِالسَّ اَلِم إَلَّ َأنَُّه َنَقَل اْبُن َعْبِد اْلرَبِّ َوَغرْيُ  بِالسَّ
ِ
اَِلْبتَِداء

ُه َفْرٌض   .َوَأنَّ َردَّ

اَلِم َوَأنَُّه َسَبٌب لِلتََّحابِّ  ا  َوِِف َصِحيِح ُمْسلِم َمْرُفوع  السَّ
ِ
ِحيَحنْيِ } َأنَّ َأْفَضَل َوِِف الصَّ ، اْْلَْمُر بِِإْفَشاء

اَلَم َعََل َمْن َعَرْفت َوَعََل َمْن ََلْ َتْعِرْف { ُ السَّ َعاِم َوَتْقَرأ  .اْْلَْعََمِل إْطَعاُم الطَّ

ٌر  يََمَن ، إْنَصاٌف ِمْن َنْفِسك ، َوَبذْ ◙ َقاَل َعَمَّ اَلِم لِْلَعا: َثاَلٌث َمْن ََجََعُهنَّ َفَقْد ََجََع اإْلِ ،  ََلِ ُل السَّ

ْقَتاِر : َوَيا َِلَا ِمْن َكلََِمت  َما َأَْجََعَها لِْلَخرْيِ  ْنَفاُق ِمْن اإْلِ  .7َواإْلِ

                                                           

له  حقوق ومفهوم عدده غري مراد فإنَّ  واعلم: أنه ذكر ِف هذا ستة: "  5/365ِف التنوير ♫ قال الصنعاين  5

مرفوعا  كَم ِف روض ◙ سنده إَل عيل ِف " الِّتغيب والِّتهيب" باْلصفهاين أبو القاسم غريها، منها ما رواه  حقوقا  

، ه ويسِّت عورت، ويرحم غربته ، لته زيغفر ، اْلفكار: "للمسلم عَل اْلسلم ثالثون حقا  َل براءة له منها إَل باْلداء والعفو 

، ويشهد ميتته ، ويعود مريضه ، ويرعى ذمته ، وَيفظ خلته ، ويديم نصيحته ، ويرد غيبته ، ويقبل معذرته ، ويقيل عثرته 

ويقيض حاجته ويسمع ، وَيفظ حليلته ، وَيسن نرصته ، ويشكر نعمته ، ويكافئ صلته ، ويقبل هديته ، وجييب دعوته 

ليه وَل يعاديه ،  أو مظلوما   وينرصه ظاملا  ، دق إقسامه ويرب إنعامه ويص، ويطيب كالمه ، مسألته  وَيب له من اخلري ، ويوا

♫ وسبقه إَل هذا اْلعنى اْلناوي  ."ثالثني كَم ِف صدره ويكره له من الرش ما يكره ِلا"  انتهى وَل يِف ، ما َيب لنفسه 

 . 7/61جدا  ، كَم ِف البدر اْلنري َلبن اْللقن  .  ولكنَّ هذا احلديث ضعيٌف  3/1916ِف فيض القدير بِّتتيبه إرشاد البصري 

 1ِف أحكام السالم وآدابه ينظر : اإلعالم ببعض أحكام السالم ، د.عبد السالم برجس ، دار اْلنهاج ، القاهرة ، ط/ 6

 م .2008ـه 1429، 



اَلُم اْسٌم ِمنْ  ُ َمَعك َواَ  َوالسَّ  َكََم ُيَقاُل اَّللَّ
ِ
اَلُم َعَلْيُكْم َأْي َأنُْتْم ِِف ِحْفِظ اَّللَّ  َتَعاََل َفَقْوُلُه السَّ

ِ
 اَّللَّ
ِ
ُ َأْسََمء َّللَّ

 ُماَلِزَمٌة َلك ، ْصَحُبك يَ 
ِ
اَلَمِة َأْي َساَلَمُة اَّللَّ اَلُم بَِمْعنَى السَّ  .َوِقيَل السَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوإِْن َكا اَلِم َأْن َيُقوَل السَّ َيَتنَاَوُلُه َوَماَلِئَكَتُه َوَأْكَمُل ِمنُْه َأْن  ا  َن اْْلَُسلَُّم َعَليِْه َواِحدَوَأَقل  السَّ

 َوَبَرَكاُتهُ َيِزيَد وَ 
ِ
اَلُم َعَليْك  8َرْْحَُة اَّللَّ ِد َوالتَّنِْكرِي ، َوجُيِْزيِه السَّ ْفَرا  .َوَساَلٌم َعَليْك بِاإْلِ

ُم َعَلْيِه َواِحدَفِإْن َكا د  َعَليِْه َعيْن ا  َن اْْلَُسلَّ د  َفْرُض  ا  َوَجَب الرَّ ُم َعَليِْهْم ََجَاَعة  َفالرَّ كَِفاَية  ِِف  َوإِْن َكاَن اْْلَُسلَّ

ِهْم  ِزُ  َعْن اَْجَََمَعِة َأْن َيُردَّ َأَحدُ حلَ َحقِّ وا َأْن ُيَسلَِّم َأَحُدُهْم ، َوجُيْ ِزُ  َعْن اَْجَََمَعِة إَذا َمر  ُهْم { َوَهَذا ِديُث } جُيْ

دِّ َعََل اْلَفْوِر ، ُهَو ُسنَُّة اْلِكَفاَيِة  ُط َكْوُن الرَّ  ئِِب ِِف َوَرَقة  َأْو َرُسول  .َوَعََل اْلَغا، َوُيْشَِّتَ

اَلمِ  يِّ َحقٌّ ِِف َردِّ السَّ مِّ  . َوُيْؤَخُذ ِمْن َمْفُهوِم َقْولِِه َحق  اْْلُْسلِِم َعََل اْْلُْسلِِم َأنَُّه َليَْس لِلذِّ

، َثَبَت َحِديُث } إَذا َقَعَد َأَحُدُكْم َفْلُيَسلِّْم  َوَقْوُلُه " إَذا َلِقيته " َيُدل  َأنَُّه ََل ُيَسلُِّم َعَليِْه إَذا َفاَرَقُه َلِكنَُّه َقدْ 

 َوَلْيَسْت اْْلُوََل بَِأَحقَّ ِمْن اْْلِخَرِة { .، َوإَِذا َقاَم َفْلُيَسلِّْم 

                                                                                                                                                                      

َراِري ِف َكْش  قال العالمة حممد اخلَرِض اَجَُكني الشنقيطي ِف 7  95 – 2/94 ِف َخَبايا َصِحيْح الُبَخاريكوَثر اَْلَعاين الدَّ

وإنَم كان من َجع الثالث مستكمال  لإِليَمن ْلن مداره عليها، ْلن " م1995ـه 1415،  1، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط/

اه، وَل يِّتك شيئ ا ِما َّناه عنه إَل اجتنبه،  ا واجب ا عليه إَل أد  وهذا جيمع أركان العبد إذا اتصف باإِلنصاف َل يِّتك ْلوَله حق 

، واإِلنفاق من  ، وبذل السالم يتضمن مكارم اْلخالق والتواضع وعدم اَلحتقار، وَيُصُل به التآلف والتحابب اإِليَمن

اإِلقتار يتضمن غاية الكرم، ْلنه إذا أنفق من اَلحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاق ا، والنفقة أعم من أن تكون عَل العيال 

ئر، وكونه من اإِلقتار يستلزم الوثوق باهلل، والزهد ِف واجبة أو مندوبة، الدنيا، وقرص اْلمل، وغري  أو عَل الضيف والزا

ا، ْلنه يشبه أن يكون كالم من أويت جوامع  ي أن يكون هذا احلديث مرفوع  ذلك من مهَمت اْلخرة. وهذا التقرير ُيَقو 

 " . الكلم

 ْبِن َعبَّاس   َقْوُل : "  7/280ِف اْلنتقى ♫  قال الباجي  8
ِ
َكِة ُيِريُد َأنَُّه ََل ¶  َعْبِد اَّللَّ اَلَم اْنَتَهى إََِل اْلرَبَ إِنَّ السَّ

 َوَبَرَكاُتُه َفَمنْ 
ِ
اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْْحَُة اَّللَّ  السَّ

ُه َوَمْن اْسَتْوَعَبَها  اْقَترَصَ َعََل َبْعِضَها َأْجزَ َيِزيُد َعََل َذلَِك فِيِه ، َوإِنَََّم ِهَي َثاَلَثُة َأْلَفاظ  أَ

د  : َأْكَثُر َما  مَّ َد َعََل َفَقْد َبَلَغ اْلَغاَيَة ِمنُْه َفَلْيَس َلُه َأْن َيِزيَد َعَلْيَها ، َوَقْد َقاَل اْلَقاِِض َأبُو حُمَ َكِة ُيِريُد َأْن ََل ُيَزا اَلُم إََِل اْلرَبَ َينَْتِهي السَّ

َعاُء َفاَل َغاَيَة َلهُ َذلَِك ، َوَيْقَتيِض َذلَِك َأْن  ا الد  ِه َوَأمَّ اَلِم َأْو َردِّ  السَّ
ِ
َ اللَّْفُظ َوَهَذا فِيََم َيَتَعلَُّق بِاْبتَِداء ِذي َيلِيُق ََل ُيَغريَّ  إَِلَّ اْْلُْعَتاُد الَّ

 التَّْوفِيُق 
ِ
 ."بُِكلِّ َطائَِفة  ِمْن النَّاِس َوبَِاَّللَّ

 



اُق حِلَ ، َفاَل ُيْعَترَبُ َمْفُهوُم إَذا َلِقيته  ُد بَِلِقيُتُه َوإِْن ََلْ َيُطْل َبْينَُهََم اَِلْفِِّتَ ِديِث َأِِب َداُود } َوإَِذا َلِقَي ُثمَّ اْْلَُرا

 .ِه { َأَحُدُكْم َصاِحَبُه َفْلُيَسلِّْم َعَليِْه َفِإْن َحاَل َبْينَُهََم َشَجَرٌة َأْو ِجَداٌر ُثمَّ َلِقَيُه َفْلُيَسلِّْم َعَليْ 

 ◙ َوَقاَل َأنٌَس 
ِ
َمٌة ْم َشَجَرٌة َأْو َأكَ ُيَتََمَشْوَن َفِإَذا َلِقَيْتهُ  ♀: َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَّ

ُقوا َيِمين  َفِإَذا اْلَتَقْوا ِمْن َوَراِئَها ُيَسلُِّم َبْعُضُهْم َعََل َبْعض  .،  َوِشََمَل   ا  َتَفرَّ

َجاَبِة ِِف ُكلِّ َدْعَوة  َيْدُعوُه َِلَا  يَِّة اإْلِ َها اْلُعَلََمُء َوالثَّانَِيُة " َوإَِذا َدَعاك َفَأِجْبُه " َظاِهُرُه ُعُموُم َأَحقِّ َوَخصَّ

َا ِِف َدْعَوِة اْلَولِيَمِة َواِجَبٌة َوِفيََم َعَداَها َمنُْدوَبٌة لُِثُبوِت ، بِِإَجاَبِة َدْعَوِة اْلَولِيَمِة َوَنْحِوَها  َواْْلَْوََل َأْن ُيَقاَل : إَّنَّ

 اْلَوِعيِد َعََل َمْن ََلْ جُيِْب ِِف اْْلُوََل ُدوَن الثَّانَِيِة .

 .الثَّالَِثُة " َقْوُلُه " َوإَِذا اْسَتنَْصَحك " َأْي َطَلَب ِمنْك النَِّصيَحَة " وَ 

" َدلِيٌل َعََل ُوُجوِب َنِصيَحِة َمْن َيْسَتنِْصُح َوَعَدِم اْلِغشِّ َلُه َوَظاِهُرُه َأنَُّه ََل جَيُِب َنِصيَحُتُه إَلَّ 9" َفاْنَصْحُه 

ََلَلِة َعََل اخْلرَْيِ َواْْلَْعُروِف .َوالن ْصُح بِغَ ، ِعنَْد َطَلبَِها   رْيِ َطَلب  َمنُْدوٌب ؛ ِْلَنَُّه ِمْن الدَّ

نْيِ اْْلُْعَجَمِة  نِي اْْلُْهَمَلِة َوالشَّ ْتُه { بِالسِّ َ َفَشمِّ بَِعُة " َقْوُلُه } َوإَِذا َعَطَس َفَحِمَد اَّللَّ ا ُيَقاُل : َقاَل َثْعَلٌب " الرَّ

تَّ اْلَعاطَِس  نيُ َشمَّ ْمِت اْْلُْسَتِقيِم َقاَل : َواْْلَْصُل ِفيِه السِّ َتُه إَذا َدَعْوت َلُه بِاِْلَُدى َوُحْسِن السَّ اْْلُْهَمَلُة  َوَسمَّ

 ُمْعَجَمة  . ا  َفُقلَِبْت ِشين

 ِفيِه َدلِيٌل َعََل ُوُجوِب التَّْشِميِت لِْلَعاطِِس احْلَاِمِد .

ا احْلَْمُد َعََل اْلُعَطاسِ  ُه ُمتََّفٌق َعََل اْستِْحَبابِِه . َوَأمَّ  َفََم ِِف احْلَِديِث َدلِيٌل َعََل ُوُجوبِِه ، َوَقاَل النََّوِوي  إنَّ

ِب اْلَعاطِِس ِفيََم َأْخَرَجُه اْلُبَخاِري    ِمْن َحِديِث َأِِب َوَقْد َجاَء َكْيِفيَُّة احْلَْمِد َوَكْيِفيَُّة التَّْشِميِت َوَكْيِفيَُّة َجَوا

 َوْلَيُقْل َلُه َأُخوُه َأْو َصاِحُبُه َيْرَْحُك  ♀َعنُْه ◙ َرْيَرَة هُ 
ِ
َّ
ِ
} إَذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل احْلَْمُد َّلل

ُ َوُيْصلُِح َباَلُكْم {  ُ َوْلَيُقْل ُهَو ََيِْديُكْم اَّللَّ  .اَّللَّ
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ُه بِِإْسنَاد  َصِحيح   ا َأبُو َداُود َوَغرْيُ َعْن النَّبِيِّ ◙ َوِفيِه ِزَياَدٌة ِمْن َحِديِث َأِِب ُهَرْيَرَة  َوَأْخَرَجُه َأيْض 

 َعََل ُكلِّ َحال  َوْلَيُقْل َلُه َأُخوُه َأْو َصاِحُبهُ  ♀
ِ
َّ
ِ
 َأنَُّه َقاَل : } إَذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل احْلَْمُد َّلل

ُ َوُيْص  ُ َوَيُقوُل ُهَو ََيِْديُكْم اَّللَّ ِب َذَهَب اَْجُْمُهوُر .َيْرَْحُك اَّللَّ  لُِح َباَلُكْم { َأْي َشْأنَُكْم َوإََِل َهَذا اَْجََوا

ُ َلنَا َوَلُكْم .: َوَذَهَب اْلُكوِفي وَن إََل َأنَُّه َيُقوُل   َيْغِفُر اَّللَّ

يِن  َعْن اْبِن َمْسُعود   ا وا بَِأنَُّه َأْخَرَجُه الطَّرَبَ َوِقيَل ، َخاِري  ِِف اْْلََدِب اْْلُْفَرِد َوَأْخَرَجُه اْلبُ ، ◙ َواْسَتَدل 

َمُع َبْينَُهََم  ُ َأيَّ اللَّْفَظنْيِ َوِقيَل جَيْ َيَتَخريَّ
10. 

ُة َواْبُن اْلَعَرِِبِّ َوَأنَُّه جَيُِب َعََل ُكلِّ َساِمع   َْن ُذكَِر َذَهَبْت الظَّاِهِريَّ
ِ
 . 11َوإََِل ُوُجوِب التَّْشِميِت ْل

َ َكاَن َحق  } إَذا َعَطَس َأَحُدكُ ◙ َأْخَرَجُه اْلُبَخاِري  ِمْن َحِديِث َأِِب ُهَرْيَرَة  َوَيُدل  َلُه َما  ا  ْم َوَْحَِد اَّللَّ

 } ُ ُه َأْخَرَج ، َعََل ُكلِّ ُمْسلِم  َيْسَمُعُه َأْن َيُقوَل َيْرَْحُك اَّللَّ نَِن َفِإنَّ اْبُن  َعنْهُ  َوَكَأنَُّه َمْذَهب َأِِب َداُود َصاِحِب الس 

 َجيِّد  َأنَُّه َكانَ 
ى َقاِربعَ  ا  ِِف َسِفينَة  َفَسِمَع َعاطِس َعْبِد اْلرَبِّ بَِسنَد  طِّ َفاْكَِّتَ بِِدْرَهم  َحتَّى َجاَء إََل اْلَعاطِِس  ا  ََل الشَّ

ْعَوِة  ُه َيُكوُن ُُمَاَب الدَّ َتُه ُثمَّ َرَجَع َفُسِئَل َعْن َذلَِك َفَقاَل َلَعلَّ َلَمَّ َرَقُدوا َسِمُعوا َقاِئال  َيُقوُل ِْلَْهِل فَ ، َفَشمَّ

 بِِدْرَهم  اْنَتَهى 
ِ
ى اَْجَنََّة ِمْن اَّللَّ ِفينَِة إنَّ َأبَا َداُود اْشَِّتَ  السَّ

                                                           

كيفية احلمد والرد ،  ِفثم اختلف العلَمء : "  544 – 543/ 8ِف إكَمل اْلعلم ♫ قال القاِض عياض  10
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عند البخاري إن اهلل َيب العطاس ويكره ◙ التشميت ما لفظه وظاهر احلديث اْلبدوء به ) يعني حديث أِب هريرة 

من سمع  عني عَل كلِّ  فرُض  التشميَت  التثاؤب فإذا عطس فحمد اهلل فحق عَل كل مسلم سمعه أن يشمته احلديث ( إنَّ 

بن العرِب املالكي وَل ابن أِب زيد واوهذا أحد قويل العلَمء واختاره ، العاطس َيمد اهلل وَل جيز  تشميت الواحد عنهم 

 ".م واهلل تعاَل أعلمبن القيِّ ا الظاهر ما قاله: له انتهى  قلت  دافعَ 



ْعَوِة َكََم َقاَلهُ  ََم َأَراَد َطَلَب الدَّ َتَمُل َأنَُّه إنَّ ُه َواِجب َوَُيْ  . ا  ، َوََلْ َيُكْن َيَرا

َتُه َوُهَو ِمْن : ِوي  َقاَل النَّوَ   َرُه احْلَْمَد لِيَْحَمَد َفُيَشمِّ َْن َحرَضَ َمْن َعَطَس َفَلْم ََيَْمْد َأْن ُيَذكِّ
ِ
َوُيْسَتَحب  ْل

 َباِب الن ْصِح َواْْلَْمِر بِاْْلَْعُروِف .

} إَذا  ا  َمْرُفوع◙ يِث َأِِب ُهَرْيَرَة َوِمْن آَداِب اْلَعاطِِس َعََل َما َأْخَرَجُه احْلَاكُِم َواْلَبيَْهِقي  ِمْن َحدِ 

ْيِه َعََل َوْجِهِه   .َصْوَتُه {  َوْلَيْخِفْض ِِبَا ، َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيَضْع َكفَّ

يِن  ِمْن َحِديِث اْبِن َعبَّاس   ا ُه َأْخَرَج الطَّرَبَ نَي َفِإنَّ
ِ
 َربَّ اْلَعاَْل

ِ
َّ
ِ
إَذا  }¶ َوَأْن َيِزيَد َبْعَد احْلَْمِد َّلل

نَي ، َفِإَذا َقاَل َأَحُدُكْم َربَّ الْ 
ِ
 َقاَلْت اْْلَاَلِئَكُة َربِّ اْلَعاَْل

ِ
َّ
ِ
نَي َقاَلْت اْْلَاَلِئَكُة َعَطَس َأَحُدُكْم َفَقاَل : احْلَْمُد َّلل

ِ
َعاَْل

ُ { َوِفيِه َضْعٌف   .َرِْحَك اَّللَّ

َتُه َثاَلثَويُ  ُع َأْن ُيَشمِّ َر اْلُعطَ  ا  رْشَ ا َأْخَرَجُه َأبُو َداُود َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  ، اَس َوََل َيِزيُد َعَلْيَهاإَذا َكرَّ َ
ِ
◙ مل

ُت َبْعَد َثاَلث   ا  َمْرُفوع  َفُهَو َمْزُكوٌم َوََل ُيَشمَّ
ْتُه َجلِيُسُه َفِإْن َزاَد َعََل َثاَلث   .{  } إَذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْليَُشمِّ

 َعََل اْلَعاطِِس ُيْؤَخُذ َذلَِك ِِمَّا َرتََّب َعَلْيِه ِمْن ِِف : َقاَل اْبُن َأِِب ََجَْرَة 
ِ
 احْلَِديِث َدلِيٌل َعََل ِعَظِم نِْعَمِة اَّللَّ

َر بِنِْعَمِة اْلُعَطاِس ، اخْلرَْيِ  َ ُه َأْذَهَب َعنُْه الرضَّ  َعََل َعْبِدِه َفِإنَّ
ِ
َع َلُه ُثمَّ رَشَ ، َوِفيِه إَشاَرٌة إََل َعَظَمِة َفْضِل اَّللَّ

ِذي ُيَثاُب َعَلْيِه   ِمنُْه َلُه بِاخْلرَْيِ ، َومَلَّا َكاَن اْلَعاطُِس َقْد ، احْلَْمَد الَّ
ِ
َعاء َتُه َبْعَد الد  َْن َشمَّ

ِ
َعاَء بِاخْلرَْيِ ْل ُثمَّ الد 

تِي َلْو َبِقَيْت ِفيِه َأْحَدَثْت َأْدَواَء اْْلَبِْخَرِة اْْلُْحَتِقنَِة ِِف  َحَصَل َلُه بِاْلُعَطاِس نِْعَمٌة َوَمنَْفَعٌة بُِخُروِج   ِدَماِغِه الَّ

 َأْعَضاِئِه َعََل َهْيَئتَِها َواْلتَِئاِمَها َبْعدَ 
ِ
 َعََل َهِذِه النِّْعَمِة َمَع َبَقاء

ِ
َع َلُه َْحُْد اَّللَّ ة  رُشِ تِي ِهَي َعِِسَ ْلَزَلِة الَّ  َهِذِه الزَّ

 َِلَا .لِْلَبَدِن َكَزْلَزَلِة اْْلَْرِض 

ُت َغرْيَ اْْلُْسلِِم َكََم َعَرْفت .  َوَمْفُهوُم احْلَِديِث َأنَُّه ََل ُيَشمِّ

ا بَِأَسانِيَد َصِحيَحة  ِمْن َحِديِث َأِِب ُموَسى َقاَل } َكاَن الْ  ُُهَ ِمِذي  َوَغرْيُ ْ َيُهوُد َوَقْد َأْخَرَج َأبُو َداُود َوالِّتِّ

 
ِ
َ َفَيُقوُل  ♀ َيَتَعاَطُسوَن ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ ُ َوُيْصلُِح : َيْرُجوَن َأْن َيُقوَل َِلُْم َيْرَْحُُكْم اَّللَّ ََيِْديُكْم اَّللَّ

 َباَلُكْم { َفِفيِه َدلِيٌل َأنَُّه ُيَقاُل َِلُْم َذلَِك َوَلِكْن إَذا َْحُِدوا .



َوَجَزَم اْلُبَخاِري  ،  ُوُجوِب ِعَياَدِة اْْلُْسلِِم لِْلُمْسلِِم ) اخْلَاِمَسُة ( : َقْوُلُه } إَذا َمِرَض َفُعْدُه { َفِفيِه َدلِيٌل َعََل 

َا َفْرُض كَِفاَية  . 12بُِوُجوِِبَا َتِمُل َأَّنَّ َا َمنُْدوَبٌة . ِقيَل ََيْ َْجَاَع َعََل َعَدِم  َوَذَهَب اَْجُْمُهوُر إََل َأَّنَّ َوَنَقَل النََّوِوي  اإْلِ

 ُف : َيْعنِي َعََل اْْلَْعَياِن .َقاَل اْْلَُصنِّ ، اْلُوُجوِب 

ُه  ا  َوإَِذا َكاَن َحق   ٌء ِفيِه اْلَقِريُب َوَغرْيُ ٌء ِفيِه َمْن َيْعِرُفُه َوَمْن ََل َيْعِرُفُه ، َوَسَوا ِم َفَسَوا
، لِْلُمْسلِِم َعََل اْْلُْسلِ

َمُد َوَلكِ  نَُّه َقْد َأْخَرَج َأبُو َداُود ِمْن َحِديِث } َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َوُهَو َعامٌّ لُِكلِّ َمَرض  ، َوَقْد ُاْسُتْثنَِي ِمنُْه الرَّ

 ◙ 
ِ
َحُه احْلَاكُِم َوَأْخَرَجُه اْلُبَخاِري  ِِف  ♀َقاَل َعاَديِن َرُسوُل اَّللَّ ِمْن َوَجع  بَِعْينِي { َوَصحَّ

 .اْْلََدِب اْْلُْفَرِد 

ِل اْْلََرضِ  } َكاَن النَّبِي   ◙ إَلَّ َأنَُّه َقْد َأْخَرَج اْبُن َماَجْه ِمْن َحِديِث َأنَس   َوَظاِهُر اْلِعَباَرِة َوَلْو ِِف َأوَّ

وٌك . ♀  َمِّْتُ
 ََل َيُعوُد إَلَّ َبْعَد َثاَلث  { َوِفيِه َراو 

ي  ، إَلَّ َأنَُّه َقْد َثَبَت } َأنَّ  مِّ َعاَد َخاِدَمُه  ♀ُه َوَمْفُهوُمُه َكََم َعَرْفت َدالٌّ َعََل َأنَُّه ََل ُيَعاُد الذِّ

ُه َأبَا َطالِب  ِِف َمَرِض َمْوتِِه َوَعَرَض َعَلْيِه كَ  َكِة ِعَياَدتِِه َوَكَذلَِك َزاَر َعمَّ يَّ َوَأْسَلَم برَِبَ مِّ ْساَلِم { .الذِّ  لَِمَة اإْلِ

بِْعُه " َدلِيٌل َعََل ُوُجوِب َتْشِيي اِدَسُة ( َقْوُلُه " َوإَِذا َماَت َفاتَّ ِع ِجنَاَزِة اْْلُْسلِِم َمْعُروف ا َكاَن َأْو َغرْيَ ) السَّ

 .13َمْعُروف  

 احلديث اْلربعون : عالمات اْلنافق 

                                                           

 ُوُجوب ِعَياَدة اْْلَِريض (: ) َباب   -♫يعني البخاري  –" قوله   10/140ِف الفتح  ♫ ال احلافظ ابن حجر ق 12

َم َحِديث َأِِب ُهَرْيَرة ِِف اَْجَنَائِز " َحق  ا ْْلُْسلِم َعََل اْْلُْسلِم ََخْس " َفَذَكَر َكَذا َجَزَم بِاْلُوُجوِب َعََل َظاِهر اْْلَْمر بِاْلِعَياَدِة " َوَتَقدَّ

م " َفَذَكَرَها ِمنَْها ، َقاَل اِْبن َبطَّال : ََيَْتِمل َأْن ِمنَْها ِعَياَدة اْْلَِريض ، َوَوَقَع ِِف ِرَواَية ُمْسلِم 
" ََخْس ََتِب لِْلُمْسلِِم َعََل اْْلُْسلِ

َواُصل ْدِب لِْلَحثِّ َعََل التَّ َيُكون اْْلَْمر َعََل اْلُوُجوب بَِمْعنَى اْلِكَفاَية َكِإْطَعاِم اَْجَائِع َوَفكِّ اْْلَِسري ، َوََيَْتِمل َأْن َيُكون لِلنَّ 

ِل َفَقاَل : ِهَي َفْرض ََيِْملُه َبْعض النَّاس َعْن َبْعض ، َوَقاَل اَْجُْمهُ  اُوِدي  بِاْْلَوَّ ور : ِهَي ِِف اْْلَْصل َنْدب ، َواْْلُْلَفة ، َوَجَزَم الدَّ

د ِِف  ي  : َتَتَأكَّ  َحقِّ َمْن ُتْرَجى َبَرَكته ، َوُتَسن  فِيَمْن ُيَراَعى َحاله َوَقْد َتِصل إََِل اْلُوُجوب ِِف َحقِّ َبْعض ُدون َبْعض . َوَعْن الطَّرَبِ

َْجَاع َعََل َعَدم اْلُوُجوب ، َيْعنِي َعََل اْْلَْعَيان  ...، َوُتَباح فِيََم َعَدا َذلَِك  . وينظر : رشح البخاري َلبن "َوَنَقَل النََّوِوي  اإْلِ

 .9/375بطال 

 ِفَل خالف أن القيام بذلك عَل اَجملة فرض ، لكنه : "  40 /7علم ِف إكَمل اْل♫   قال  القاِض عياض  13

 ."اَجنازة عَل الكفاية ، حتى إذا َل يكن باحلرضة عدة كثرية إَل من يقوم تعني عليهم 



 ◙ َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة *
ِ
َث 15اْْلُنَاِفِق َثاَلٌث 14: } آَيُة  ♀َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّللَّ : إَذا َحدَّ

 َن َخاَن { ُمتََّفٌق َعَلْيِه .َكَذَب ، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف ، َوإَِذا اْئُتمِ 

 ْبِن ُعَمَر 
ِ
 { .16} َوإَِذا َخاَصَم َفَجَر : َوَِلََُم ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَّ

 

يََمَن َوُيْبطُِن اْلُكْفرَ ا  . 17ْْلُنَاِفُق َمْن ُيْظِهُر اإْلِ

                                                           

اْلباركفوري ، و  1/221ِف اْلرقاة ♫  ، وعنه : مال عيل القاري  1/121ِف الفتح ♫ احلافظ قال  14

َم حتصل باجتَمع العالمة إنَّ  أو أنَّ ، ا عَل إرادة اَجنس إمَّ  اْليةوإفراد ، العالمة :  اْلية: "  7/426ِف حتفة اْلحوذي ♫ 

وأجيب أيضا  بأنه مفرد مضاف  اْلنافق ،   وقد رواه أبو عوانة ِف صحيحه بلفظ عالمات ، واْلول هو الظاهر ، الثالث 

ييني "فيعم  نة اإلسفرا ـه 1429،  2، ت: أيمن عارف ، دار اْلعرفة ، بريوت ، ط/ 1/30. وينظر : مستخرج أِب َعوا

 . م2008

الرواية اَلوَل  ِف : "  2/236ِف رشح مسلم ♫ وِف رواية : أربع من كنَّ فيه كان منافقا  خالصا . قال النووي 15

اليشء الواحد قد تكون له  نَّ إفال منافاة بينهَم ف، آية اْلنافق ثالث : وىف الرواية اَلخرى  أربع من كن فيه كان منافقا  : 

 " . واهلل أعلم، وقد تكون أشياء ،  واحدا   ثم قد تكون تلك العالمة شيئا  ، حتصل ِبا صفته  واحدة منهنَّ  عالمات كل  

 - أيضا   -وغريه : أصل الفجور اْليل عن القصد ، ويكون  اِلروي  قال  والكذب ، مال عن احلق وقال الباطل أي  16

 .  3/55، التوضيح  2/236، رشح النووي عَل مسلم 1/227ل اْلعلم ينظر : إكَم الكذب 

ا ثالثُة أقوال : 17 ي بذلك ؛ ْلنَّه يسُِّتُ كفره ؛ فأشبه الداخَل أقال ابُن اْلنباريِّ : "ِف تسميِة اْلنافِق منافق  حدها : أنَّه سمِّ

ُب. َ  ِف النََّفق ، وهو الِسَّ

ه ُجْحٌر يقال له : الَقاِصعاء ، وآَخُر يقال له : النَّافِقاء ، فإذا ُأِخَذ عليه ِمْن أحدُها ، وثانيها : أنه ُشبَِّه بالريبوِع الذي ل

 .ِمْن غري الوجِه الذي يدُخُل فيهخَرَج من اْلخر ؛ وكذلك اْلنافق : خيُرُج من اإليَمِن 

ذا قارَب ظاهَرَها ، َأَرقَّ الِّتاَب ، فإذا َرابه َرْيب ، وثالثها : أنَّه ُشبِّه بالريبوِع ِمْن جهة أنَّ الريبوع خَيِْرُق اْلرض ، حتى إ

ِسِه فخَرَج ، فظاهُر ُجْحِرِه تراب ، وباطنُُه َحْفر ، وكذلك اْلنافُق : ظاهُرُه اإليَمن ، وباطنه الكفر" ينظر : . دَفَع الِّتاَب برأ

،  ومسلم البخاريالصحيحني  ِفيب ما تفسري غر،  1/249اْلفهم ،  1/225، إكَمل اْلعلم  1/198اْلعلم بفوائد مسلم 

م 1995ـه 1415،  1، ت: زبيدة حممد ، مكتبة السنة ، القاهرة ، ط/ 1/206احلُميدي  حممد بن أِب نرص فتوح بن عبد اهلل

  .  337 – 37/336، ذخرية العقبى  1/934كشف اْلشكل ، 



اَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن النَِّفاِق ، َفِإْن َكاَنْت ِفيِه َوِِف احْلَِديِث َدلِيٌل َعََل َأنَّ َمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن َهِذِه كَ 

َها َفُهَو مُ  قَهِذِه ُكل  ْساَلِم . ا  نَاِفٌق ، َوإِْن َكاَن ُمَصدِّ ِئِع اإْلِ ا  برَِشَ

ِق اْلَقاِئِم  َصاَل َقْد ُتوَجُد ِِف اْْلُْؤِمِن اْْلَُصدِّ يِن ، َومَلَّا َكاَن َوَقْد اْسَتْشَكَل احْلَِديُث بَِأنَّ َهِذِه اخْلِ ِئِع الدِّ ا برَِشَ

 .َكَذلَِك اْخَتَلَف اْلُعَلََمُء ِِف َمْعنَاُه 

ُقوَن : َواْْلَْكَثُروَن  18َقاَل النََّوِوي   ِحيُح اْْلُْخَتاُر  -: َقاَل اْْلَُحقِّ َصاَل ِهَي ِخَصاُل  -َوُهَو الصَّ إنَّ َهِذِه اخْلِ

ِقنَي َأْشَبَه اْْلُنَاِفَق َفُيْطَلُق عَ اْْلُنَاِفِقنَي ، َفِإَذا اتََّصَف ِِبَ  ، َفِإنَّ النَِّفاَق ُهَو  ا  َلْيِه اْسُم النَِّفاِق َُمَازا َأَحٌد ِمْن اْْلَُصدِّ

َثهُ  َصاِل َوَيُكوُن نَِفاُقُه ِِف َحقِّ َمْن َحدَّ َعَدُه َووَ  إْظَهاُر َما ُيْبطُِن ِخاَلَفُه ، َوُهَو َمْوُجوٌد ِِف َصاِحِب َهِذِه اخْلِ

ْساَلِم ، َوُهَو ُيْبطُِن اْلُكْفَر   .َواْئَتَمنَُه َوَخاَصَمُه َوَعاَهَدُه ِمْن النَّاِس ََل َأنَُّه ُمنَاِفٌق ِِف اإْلِ

ِذيَن َكاُنوا ِِف َأيَّاِمِه  ُثوا بِِإيََمَِّنِْم َفَكَذُبوا  ♀َوِقيَل : إنَّ َهَذا َكاَن ِِف َحقِّ اْْلُنَاِفِقنَي الَّ حَتَدَّ

يِن بِالنَّرْصِ َفَغَدُروا َوَأْخَلُفوا َوَفَجُروا ِِف ُخُصوَماِتِ وَ  ْم ، َوَهَذا اْئُتِمنُوا َعََل ُرُسلِِهْم َفَخاُنوا َوَوَعُدوا ِِف الدِّ

 ْبِن َأِِب َرَباح  َوَرَجَع إَلْيِه احْلََسُن َبْعَد َأْن َكاَن َعََل ِخاَلفِ 
ِ
ِه ، َوُهَو َمْرِويٌّ َعْن اْبِن َقْوُل َسِعيِد ْبِن ُجَبرْي  َوَعَطاء

 . ♀َوَرَوَياُه َعْن النَّبِيِّ ¶ َواْبِن ُعَمَر ¶ َعبَّاس  

 َوإَِلْيِه مَ  : 19َقاَل اْلَقاِِض ِعَياٌض 
ِ
 . اَل َكثرٌِي ِمْن اْلُفَقَهاء

 

 

ُه َوَرَد احْلَِديُث ِِف َرُجل  ُمَعنيَّ  وَ  ِجُهُهْم  ♀َكاَن النَّبِي  َوَقاَل اخْلَطَّاِِب  َعْن َبْعِضِهْم : إنَّ ََل ُيَوا

ََم ُيِشرُي إَشاَرة   يِح اْلَقْوِل َيُقوُل : ُفاَلٌن ُمنَاِفٌق ، َوإِنَّ  .برَِصِ

تِي خُيَاُف َعَلْيهِ  َصاِل الَّ ُتْفيِضَ بِِه  ِمنَْها َأْن َوَحَكى اخْلَطَّاِِب  َأنَّ َمْعنَاُه التَّْحِذيُر لِْلُمْسلِِم َأْن ُيْعَتاَد ِِف َهِذِه اخْلِ

ِة َثْعَلَبَة  ِذي َقاَل ِفيِه َتعَ 20إََل َحِقيَقِة النَِّفاِق َوَأيََّد َهَذا اْلَقْوَل بِِقصَّ ِِف ُقُلوِِبِْم إََل َيْوِم  ا  اََل : } َفَأْعَقَبُهْم نَِفاقالَّ

                                                           

 .2/235رشح صحيح مسلم  18

 . 1/226إكَمل اْلعلم  19



َ َما َوَعُدوُه َوبََِم َكاُنوا َيْكِذُبوَن { ، ُه آَل بِِه ُخْلُف اْلَوْعِد ، َواْلَكِذِب إََل اْلُكْفِر َفَيُكوُن  َيْلَقْوَنُه بََِم َأْخَلُفوا اَّللَّ َفِإنَّ

تِي َتُؤوُل بَِصاِحبَِها إََل النَِّفاِق احْلَِقيِقيِّ   .21اْلَكاِملِ      احْلَِديُث لِلتَّْحِذيِر ِمْن التََّخل ِق ِِبَِذِه اْْلَْخاَلِق الَّ

 

                                                                                                                                                                      

ِف الصحيح اْلسند ومراجعها صة باطلة موضوعة َل يثبت منها يشء ، ينظر الكالم عليها بدَلئلها ولكنَّ هذه الق 20

  م.2009ـه 1430،  7، دار اْلثار ، صنعاء ، ط/ 11 – 10من أسباب النزول ، مقبل الوادعي ص: 

ستمرة عَل هذا واْلراد من هذا احلديث أن تكون هذه اخلالل م: "  6/264ِف اإلفصاح ♫ قال ابن ُهبرية  21

له، فأما إن بدرت منه   " . أو ندر منها يشء َل خيرجه عن درجة اإليَمن، الشخص، وغالبة عَل أحوا


