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 -دراسة حتليلية-يف الصحيحني   مرويات الصحايب اجلليل سلامن الفاريس  

    مرويات الصحابي الجليل سلمان الفارسي

  -دراسة تحليلية- في الصحيحين 

The Narrations of the Prophet´s Companion ((Salman Al -
Farisi)) from Sahih Bukhari, Sahih Muslim Books   

- An analytical study-  
Abstract  

Salman AlFarisi was one of the greatest companions of the 
Prophet  Muhammed (peace be upon him).We cannot forget 
his virtues and qualities. It wa Salman who proposed digging 
a trench to protect Madina. He also narrated Hadith of 
Prophet  Muhammed (peace be upon him).His narrations 
became a strong documents to prove the rules of  shria. This 
study focuses on narrations in books of Al Sahaikhain to 
express their meanings. I depended on Hadith books and 
dictionaries to  clarify the meaning. I also give a brief 
biography of sahabi Salman Alfarisi to show some of his 
characteristics to the reader. 
  
 

  الخالصة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 قــدمها لألمــة  وأفــضال، ومناقــب شــىت،لمان الفارســي فــضائلللــصحايب اجلليــل ســ           
، اإلسالمية فمما ال ينسى له من فضل مقرتحه العظيم الذي محى املدينـة املنـورة حبفـر اخلنـدق

ً، وإذا كان هذا الفضل يبقى مسطورا يف كتب التـأريخ والـسري وانتصر املسلمون على األحزاب
خــر ال يقــف عنــد زمــان وتــأريخ أعــين مروياتــه عــن فــضل آ  احلكــيم فــإن هلــذا الــصحايب اجلليــل

ًالــيت أصــحبت مـستندا يعتمــده ا�تهــدون يف إثبـات األحكــام  الــشرعية لتعمــل ) (رسـول اهللا
ـــال املـــسلمة إىل آخـــر الـــدهر، فـــأردت �ـــذا البحـــث أن أقـــف عنـــد مروياتـــه عنـــد  وفقهـــا األجي

 مـــستعينة بـــشراح فاظهـــاهـــا وأشـــرح غـــوامض ألهفقوالـــشيخني يف صـــحيحيهما، ألبـــني معانيهـــا 
 ،احلديث وقواميس اللغة العربية، مستأنسة بكتب احلديث األخرى لتعزز مرويات الـصحيحني

 رســــول مــــن القــــرب  ذوي،العابــــد وكــــل هــــذا بعــــد أن ترمجــــت هلــــذا الــــصحايب اجلليــــل الزاهــــد،
  .عساها أن جتلي بعض صفاته للقاريء الكرمي ،)(اهللا
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  المقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 الرمحـــة، حممـــد املكـــرم، األكـــرم علـــى والـــسالم والـــصالة أنعـــم، مـــا علـــى هللا احلمـــد            

 أثـرهم اقتفـى ومن وأصحابه، آله وعلى األقوم، الطريق إىل حبديثه حاديهم األمم، لكل املهداة

  .الدين يوم إىل

  ... وبعد

ة اإلسالمية اختار اهلوي اسم يعرب عن رمزية  سابق الفرس إىل اإلسالم،سلمان الفارسيف      

عامليــة اإلســالم يف قولــه   )رضــي اهللا عنهمــا( وبــالل احلبــشي،صــهيب الرمــيمــع ن كــواهللا أن ي

 فـــإذا كـــان اقحـــاح قـــريش يـــصفون بـــالل )١(M d  c         b  a  `L  :تعـــاىل

ــــسيدنا((احلبــــشي يف آل بيــــت النبــــوة، وهكــــذا حيــــرق ) ( فــــإن ســــلمان يدرجــــه الرســــول ))ب

  ّ.لعنصرية والشعوبية ويوقفها عند التعارف ليس إالاإلسالم ننت ا

ّ ال يلتفــــت إال ملــــا يقدمــــه ،يف عــــصر الرســــالة ا�تمــــع اإلســــالميعليــــه وجــــدنا  مــــا وهــــو      

  . يف طليعة من يقدم اخلري)رضي اهللا عنه( الفارسي وكان سلمان،اإلنسان �تمعه من خري

لألمــة مــن خــري األحاديــث )  عنــهرضــي اهللا (ســلماناجلليــل الــصحايب وأعظــم مــا قدمــه   

املوســــوم  مــــا سأدرســــه يف هــــذا البحــــث  والــــيت أقتــــبس منهــــا،)(الــــيت رواهــــا عــــن رســــول اهللا

  )).-دراسة حتليلية-مرويات الصحايب اجلليل سلمان الفارسي يف الصحيحني((ب

  :هفي منهجي وكان      

  .عزو اآليات القرآنية إىل سورها مع بيان رقم اآليةبأن قمت -

 ،يف الـــصحيحني) رضــي اهللا عنــه(ســلمان الفارســيالـــصحايب ريج األحاديــث الــيت رواهــا  ختــ-

  .أضافة إىل خترجيها من بقية كتب السنة املشهورة

                                                           

    .١٠٧آية : األنبياء سورة )١(
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 أو الصحيحني، يف ورد مبا اكتفي يف البحث  واآلثار الواردة ألحاديث ا ختريجعند  -

 العلم أهل أقوال بيان مع السنة املشهورة، كتب يف وجدته مايهما فمف يكن مل فإن أحدمها،

  ً. غالبايف درجة صحته

ِاملشكل  مع ضبطاألحاديث يف الواردة الغريبة األلفاظ معاين بيان- ْ
ُ

 معتمدة ،باحلركات  منها

  .واملعاجم واللغة، احلديث، غريب كتب على

والرقاق  والعقيدة والتفسري، ،احلديث شروح كتب على معتمدة للحديث العام املعىن ذكر -  

  .ريهاوغ

 وأخالقية وعبادية وعقدية،  فقهية ومسائل  فوائد من احلديث من يستنبط ما أهم بيان -

  .وغريها

  

  

  .وخامتة ومبحثني مقدمة، من جعلته ان البحث يف خطيت وكانت      

  .فيه ومنهجي البحث، أمهية فيها فتناولت املقدمة أما      

 ،)عنـه اهللا رضي(الفارسي سلماناجلليل  حايببالص لتعريفلفجعلته  :األول املبحث     وأما 

  : مطالبةبعوكان يف س

  .ونسبه وكنيته، ولقبه، امسه،: األول املطلب

   .اسالمه قصة: الثاين املطلب

  .زواجه: الثالث املطلب

  .فضائله :الرابع املطلب

  .وعبادته زهده: اخلامس املطلب

   .مروياته: السادس املطلب

    .وفاته :املطلب السابع

 اهللا رضي(الفارسي سلمان اجلليل الصحايب مروياتفتناولت فيه  :الثاين املبحث   وأما   

  : مطالبية، وكان يف مثان الصحيحنييف) عنه
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  .اجلمعة فضل يف حديثه: األول املطلب

  .باليمني اإلستنجاء عن النهي يف حديثه: الثاين املطلب

  .اهللا سبيل يف الرباط فضل يف حديثه :الثالث املطلب

  .رمحة مائة هللا َّإن يف حديثه: الرابع املطلب

  .إسالمه يف حديثه: اخلامس املطلب

  .األصلي موطنه عن حديثه: السادس املطلب

  .)(وحممد ،)السالم عليه (ىعيس بني الفرتة عن حديثه: السابع املطلب

  .حلاجةّ إال السوق دخولكراهية  يف حديثه: الثامن املطلب

  .االستنتاجات أهم فيها اولتفتن: اخلامتة       وأما

  

 آله وعلى حممد سيدنا واملرسلني األنبياء خري على والصالة العاملني، رب هللا واحلمد      

  .وسلم وصحبه
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   :لمبحث األولا

  )رضي اهللا عنه(التعريف بالصحابي الجليل سلمان الفارسي

   ونسبه، وكنيته، ولقبه،اسمه :المطلب األول

 ، بــــسلمان اخلــــريً أيــــضا، ويعــــرف أبــــو عبــــد اهللا،الفارســــيجلليــــل ســــلمان هــــو الــــصحايب ا     
  : أصـــله مــن فـــارس، مــن رامهرمـــز، وقيـــل،)(مـــوىل رســول اهللاإلســالم،  إىل الفـــرس سابقبــو

ن مورسـالن بـن جي، وكان امسه قبل اإلسالم مابه بن بوذخـشان بـ من أصبهان من قريةأصله 
  .)١(لكن سهرك، من ولد آب امل�بوذان بن فريوز ب

ت ابيـآ، وهنـاك " أنا سلمان بن اإلسالم": فقال،ه عن)( سلمانسئلأما نسبه فقد  و     
  :سب إليهتن اشعر يقال أ�

  ٍإذا افتخروا ببكر أو متيم.. .يب اإلسالم ال أب يل سواهأ
  وال يدعوا �ا غري األثيم .. .بدعوى اجلاهلية مل أجبهم

  .)٢( احلسب الصميمليلحقه بذي.. .ّدعي القوم ينصر مدعيه
  :قصة اسالمه: المطلب الثاني

 أمثلهـا مـا أخرجـه ّولعـل ،قصصاليات واروالكثري من ال) (إسالم سلمان قصة    روي يف 
  :وملخصها، )٣ ()رضي اهللا عنهما(ن ابن عباسع والطرباين ، والبزار، بن حنبلاإلمام أمحد

                                                           

، حممـــــــد بـــــــن ســـــــعد اهلـــــــامشي، املعـــــــروف بـــــــابن الطبقـــــــات الكـــــــربى، أليب عبـــــــد اهللا(ينظـــــــر ترمجتـــــــه يف) ١(
، واالســــتيعاب يف ٤/٧٥:م١٩٦٨ ،١بــــريوت، ط–إحــــسان عبــــاس، دار صــــادر:، حتقيــــق)هـــــ٢٣٠ت(ســــعد

، حتقيـق علـي )هــ٤٦٣ت(معرفـة األصـحاب، أليب عمـر، يوسـف بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب القـرطيب
أليب القاسـم، علـي  وتاريخ دمـشق، ،٢/٦٣٤:م١٩٩٢-هـ١،١٤١٢حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط

ـــــابن عـــــساكر ـــــة اهللا، املعـــــروف ب ـــــن هب ـــــق)هــــــ٥٧١ت(بـــــن احلـــــسن ب ـــــن غرامـــــة، دار الفكـــــر، :، حتقي عمـــــرو ب
وصـــفة الـــصفوة،أليب الفـــرج، مجـــال الـــدين عبـــد الـــرمحن بـــن علـــي ، ٢١/٣٧٥: م١٩٩٥-هــــ١٤١٥،)د،ط(

ــــق)هـــــ٥٩٧ت(اجلــــوزي –ه١٣٩٩، ٢بــــريوت، ط–حممــــود فــــاخوري، وحممــــد قلعــــه جــــي، دار املعرفــــة:،حتقي
، وأسد الغابة يف معرفة الصحابة، أليب احلسن، علي بن أيب الكرم اجلزري، عـز الـدين ابـن ١/١٩٩:م١٩٧٩

، ٢/٥١٠:م١٩٩٤ -ه١٤١٥، ١علــي حممــد، وآخــر، دار الكتــب العلميــة، ط:، حتقيــق)هـــ٦٣٠ت(األثــري
جمموعــة، :، حتقيــق)هـــ٧٤٨ت (هيبعبــد اهللا، مشــس الــدين حممــد بــن أمحــد الــذ    وســري أعــالم النــبالء، أليب 

، واإلصـــابة يف متييـــز الـــصحابة،أليب الفـــضل، شـــهاب ١/٥٠٥:م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ٣مؤســـسة الرســـالة، ط
عــادل أمحــد، وعلــي حممــد، دار الكتــب :، حتقيــق)ه٨٥٢ت (الــدين أمحــد بــن علــي، ابــن حجــر العــسقالين

   ).٣/١١٨:ه١٤١٥، ١بريوت،ط–العلمية
البــصائر والــذخائر، أليب حيــان ( :ينظــر. ن، والزخمــشري لــسلمان الفارســيوهــو مــن الــوافر نــسبه أبــو حيــا) ٢(

، ١بــريوت، ط–وداد القاضــي، دار صــادر: ، حتقيــق)هـــ٤٠٠ت حنــو(التوحيــدي، علــي بــن حممــد بــن العبــاس 
، مؤســسة )هـــ٥٨٣ت (ربيــع األبــرار ونـصوص األخيــار، جلــار اهللا الزخمـشريو، ٨/٢٠٧:م١٩٨٨-هــ ١٤٠٨

  ). ٤/١٨٧:هـ١٤١٢، ١األعلمي، بريوت،ط
: ، حتقيــق)هـــ٢٤١ت (مــسند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهللا، أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الــشيباين)٣(

= ، )٢٣٧٣٧(، رقــــم٣٩/١٤٠:م٢٠٠١-هـــــ ١،١٤٢١شــــعيب األرنــــؤوط وآخــــرون، مؤســــسة الرســــالة،ط
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 كانو ، أحد املميزين يف بلده فارسو ، ونبالئهمم وأشدائه،من عقالء الرجال كان سلمان   

   يقتنـعمل سـلمان لكـن ، سـادات قومـهالـذي كـانو ،أبيـه  ويعبد النار علـى ديـن،يعتنق ا�وسية

 مبالــه، ًياضحمــو بلــده ً  تاركــا،يقــةطلــب احلقيهــرب و رغــب عنهــا،ف يعبــد،بــأن النــار إلــه ًيوميــا 

 مـن النـصارى  كـل واحـد رهباندة عهناك ب، والتقى دان بالنصرانيةو رحل إىل الشام ف ،وملكه

 ،وصـــــرب يف ذلـــــك علـــــى املـــــشقات، يوصـــــيه بالـــــذهاب إىل األخـــــر، وقـــــرأ  كتـــــبهم كـــــان مــــنهم

ًأنــه تداولــه يف ذلــك بــضعة عــشر ربــا، مــن رب   ": عنــهرويوقــد ،  والعــيش الزهيــد،واملــصاعب
 أحــد كذلــ أثنــاء قابــلو ،هلــياحلــق اإل عــنً حبثــا األرض يف ســياحته ســلمان تــابع و،)١("إىل رب

 أنـهالتوراة   عندهم يف جاء ما حبسب أخربهف السن، يفً  طاعناً،رجال صاحلا وكان القساوسة،

 سيـضطر وبأنـه  وعالماتـه،بوصـفهوعرفـه لـه  ،نـيب آخـر الزمـان يف بـالد العـرب ظهـور قد اقرتب

  .بنخلها مشهورة مدينة إىلً أتيا وطنه لرتك

 خدعـــه إليهـــا طريقـــه ويفينـــشد ضـــالته،  ينـــةتلـــك املد باجتـــاه الـــسفر ســـلمان تـــابع وهكـــذا     

 ،يهـــودي إىل بـــاعوه ولكـــنهم ،املدينـــةتلـــك  طريـــق إىل ســـيدلونه أ�ـــم ادعـــوا البـــدو مـــن جمموعــة

 إىل) (حممــد النــيب وصــل قــصري زمــن وبعــد ،املدينــة يف آخــر يهــودي إىل باعــه  بــدوره والــذي

، قـــصته مـــن شـــاع ومـــا ،دمـــهمبق الفارســـي ســـلمان مســـع فلمـــا مكـــة، مـــنً مهـــاجرا املنـــورة املدينـــة

 قـد الـذيو املخلـص النـيب وعالمات صفات من التوارة      يف علمه ما لذهنه تبادر وصفاته،

 أمـام اإلسالم باعتناق يعجل جعله مما ،)(النيب على تنطبق وكانت قدومه، وانتظر به، آمن

  مـــن الـــرق،رهرحتـــ وهعتقـــ حـــىت الـــصحابةو ،)عليـــه الـــصالة والـــسالم (فأعانـــه ،)(حممـــد النـــيب

                                                                                                                                           

 بـن عبـد اخلـالق بـن بـن عمـرواالبحـر الزخـار، أليب بكـر أمحـد = ومـسند البـزارإسـناده حـسن،: قال احملققـون=
حمفـوظ الـرمحن زيـن اهللا، وعـادل بـن سـعد، وآخـر، مكتبـة العلـوم : ، حتقيـق)هـ٢٩٢ت (املعروف بالبزار،خالد

، ٢١/٣٨٠:، تـــاريخ دمـــشق البـــن عـــساكر)٢٥٠٠(، رقـــم٦/٤٦٢:م٢٠٠٩، ١املدينـــة املنـــورة، ط-واحلكــم
محـــدي الـــسلفي، :، حتقيـــق)هــــ٣٦٠ت(املعجـــم الكبـــري، أليب القاســـم، ســـليمان بـــن أمحـــد بـــن أيـــوب الطـــرباين

جممـــع الزوائـــد ومنبـــع (قـــال اهليثمـــي يف ،)٦٠٦٥(، رقـــم٢٢٢/ ٦:)د،ت(،٢القـــاهرة، ط–مكتبـــة ابـــن تيميـــة
حـــسام الـــدين القدســـي، :، حتقيـــق)هــــ٨٠٧ت (الفوائـــد،أليب احلـــسن نـــور الـــدين علـــي بـــن أيب بكـــر اهليثمـــي 

ـــه، والطـــرباين يف الكبـــري رو: )٣٣٦/ ٩:م١٩٩٤ - هــــ١٤١٤، )د،ط(مكتبـــة القدســـي، القـــاهرة، اه أمحـــد كل
بنحوه بأسانيد، وإسناد الرواية األوىل عند أمحد والطـرباين رجاهلـا رجـال الـصحيح غـري حممـد بـن إسـحاق وقـد 

ورجال الرواية الثانية انفرد �ا أمحـد، ورجاهلـا رجـال الـصحيح غـري عمـرو بـن أيب قـرة الكنـدي . صرح بالسماع
  . وهو ثقة، ورواه البزار

صــحيح البخــاري، أليب عبــد =وســننه وأيامــه) (جلــامع املــسند الــصحيح املختــصر مــن أمــور رســول اهللا)١(
مـصورة (حممد زهري بن ناصر، دار طوق النجـاة :، حتقيق)ه٢٥٦ت(اهللا، حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي

بـاب إسـالم -كتـاب مناقـب األنـصار-هــ ١،١٤٢٢، ط)عن السلطانية بإضافة ترقيم حممـد فـؤاد عبـد البـاقي
 ).٣٩٤٦(، رقم٥/٧١:سلمان الفارسي
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 ،)(صـــحب النـــيبو ،احلـــق دينالـــ عـــن املنـــشودة ضـــالته) (الفارســـي ســـلمان بلـــغ وهكـــذا
غـــزوة وكـــان أول مـــشاهده   ،وأخلـــصهم ،الـــصحابة أقـــرب مـــن ، وصـــارَّوخدمـــه وحـــدث عنـــه

أن حيفــروا حــول املدينــة املنــورة خنــدقا حيمــيهم مــن ) (علــى النــيب فيهــااخلنـدق، والــذي أشــار 

شـــهد  قـــد الفــرس، وعنـــد  والقتــال ، ومعرفـــة بفنــون احلـــرب،مــن خـــربة لديـــهقــريش، وذلـــك ملــا 

)(بقيــــة املــــشاهد، وفتــــوح العــــراق، وويل املــــدائن )مث يف ، يف خالفــــة عمــــر بــــن اخلطــــاب) ١ 

  .)٢()رضي اهللا عنهما(بن عفاناخالفة عثمان 

  زواجه: المطلب الثالث
وحــني دخــل  ، كنــدة قبيلــة تــزوج امــرأة مــن قــد)(هوابــن األثــري أنــ ،اجلــوزيابــن ذكــر        

 فقــد نزلــت ،بــل أطيــع، فمــرين مبــا شــئت: يــا هــذه أتطيعيــين أم تعــصيين؟ فقالــت: عليهــا، قــال
أمرنـــا إذا دخـــل أحـــدنا علـــى أهلـــه أن يقـــوم ) (إن خليلـــي أبـــا القاســـم: منزلـــة املطـــاع، فقـــال

  .)٣(فيصلي، ويأمرها فتصلي خلفه، ويدعو ويأمرها أن تؤمن، ففعل وفعلت
  فــأىب،عــرض أيب علــى ســلمان أختــه: "عــن عــن عمــرو بــن أيب قــرة الكنــدي، قــالروي      و

  وتزوج موالة له 
، وشهدت موته، وأمرها أن حتفظ لـه مـسكا -وهي آخر من تزوج من أزواجه-يقال هلا بقرية 

    .)٤ "(أصابه من الفيء وخبأه ألجل وفاته
كـان لـه ولـد، بـل  لتـاريخ أنـهواالـرتاجم  عليـه يف كتـب ت شـيء ممـا اطلعـعلـىومل اقف         

بنــت بإصـــبهان، وزعــم مجاعـــة أ�ــم مـــن : كــان لـــه ثــالث بنـــاتذكــر بعـــض مــن تـــرجم لــه انـــه 
  .)٥(ولدها، وابنتان مبصر

                                                           

. املدائن مدينة عراقية تقع على بعد بضعة كليـومرتات جنـوب شـرق عـن بغـداد وفيهـا قـرب سـلمان الفارسـي ١
، )هـــ٦٢٦ت (معجــم البلــدان،أليب       عبــد اهللا، شــهاب الــدين يــاقوت بــن عبــد اهللا الرومــي احلمــوي:ينظــر

  .  ٥/٧٤:م١٩٩٥، ٢دار صادر، بريوت، ط
  .)٢/٦٣٤:االستيعابو ،٢/٥١٠:أسد الغابة:(ينظر يف ٢
  .١/٥٣٩:، وصفة الصفوة١/١٨٥:حلية األولياء :ينظر) ٣(
، واألدب املفـــرد، أليب عبـــد اهللا، حممـــد بـــن إمساعيـــل )٢٣٧٢١(، رقـــم٣٩/١٢٦:مـــسند أمحـــد(ينظـــر يف) ٤(

ـــــــق)٢٥٦ت (البخـــــــاري اجلعفـــــــي ـــــــشائر ا: ، حتقي ـــــــاقي، دار الب ـــــــد الب ـــــــؤاد عب  بـــــــريوت، –إلســـــــالميةحممـــــــد ف
، حليـــة األوليـــاء وطبقـــات األصـــفياء، أليب نعـــيم، أمحـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ١٢٣ص:م١٩٨٩-ه٣،١٤٠٩ط

، واإلكمــــال يف رفــــع ١/١٩٨:م١٩٧٤-هـــــ١٣٩٤،)د،ط(مــــصر،-، الــــسعادة)هـــــ٤٣٠ت(أمحــــد األصــــبهاين
لـي ابـن هبـة اهللا بـن االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنـساب، أليب نـصر، سـعد امللـك ع

، ٧/٢٧٨:م١٩٩٠-هــــ١٤١١، ١لبنـــان، ط-بـــريوت-، دار الكتـــب العلميـــة)هــــ٤٧٥ت(جعفـــر بـــن مـــاكوال
والكتــاب املــصنف يف األحاديــث واآلثــار،أليب بكــر بــن أيب شــيبة، عبــد اهللا بــن حممــد بــن إبــراهيم بــن عثمــان 

، ٧/١٢٣:ه١،١٤٠٩ الريـــاض، ط–كمـــال يوســـف احلـــوت، مكتبـــة الرشـــد:، حتقيـــق)هــــ٢٣٥ت (العبـــسي
  ).٢٠٦/ ١: وصفة الصفوة،)٣٤٦٧٩(رقم

  .٢/٥١٠:أسد الغابة و،١/٢١١:صفة الصفوة:ينظر) ٥(
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   فضائله: المطلب الرابع
 ،)(هوفـــضائل همناقبـــبيـــان تكثـــر مـــن  هاجيـــد والتـــاريخ ةالـــسريكتـــب املتتبـــع للروايـــات يف 

 وفيمـا يـأيت نـورد ،متيز برجاحة العقل، ونبـل األخـالق ،من خيار الصحابةكان  وقد ، الوكيف
  :هابعض

بالليــل، ) (كــان لــسلمان جملــس مــن رســول اهللا: "  قالــت)رضــي اهللا عنهــا( عائــشةعــن -١
  .)١(")(حىت كاد يغلبنا على رسول اهللا

 قد أعطي سـبعة رفقـاء جنبـاء، َّإنه مل يكن قبلي نيب إال: " يرفعه) رضي اهللا عنه(عن عليو -٢
محزة، وجعفـر، وعلـي، وحـسن، وحـسني، وأبـو بكـر، وعمـر، : وزراء، وإين أعطيت أربعة عشر

  .)٢("  وحذيفة، وسلمان، وعمار، وبالل،واملقداد
ذاك امــرؤ منــا وإلينــا أهــل البيــت، مــن لكــم مبثــل لقمــان " :فقــال ه، عنــ)( وســئل علــي-٣

ً قـرأ الكتـاب اآلخـر، وكـان حبـرا و،والعلـم اآلخـر، وقـرأ الكتـاب األول ،احلكيم علم العلم األول
  .)٣("ال ينزف

وصــهيب ، أنــا ســابق العــرب: ربــعأالــسباق  :"يرفعــه )رضــي اهللا عنــه(نــس بــن مالــكأعــن و -٤
  .)٤("سابق الروم، وسلمان سابق الفرس، وبالل سابق احلبشة

  .)٥(" علي، وعمار، وسلمان:إن اجلنة تشتاق إىل ثالثة:" يرفعهًأيضا،  هعنو -٥
                                                           

  .٥١٠/ ٢:، وأسد الغابة٢/٦٣٦:االستيعاب )١(
والــسنة، أليب بكــر بــن أيب عاصــم، أمحــد بــن عمــرو بــن الــضحاك  ،)١٢٦٣(، رقــم٢/٤١٤: مــسند أمحــد)٢(

  حممد :، حتقيق)هـ٢٨٧ت (الشيباين
مــــــسند  و،)١٤٢١(، رقــــــم٢/٦١٧:ه١،١٤٠٠ بــــــريوت،ط–دين األلبــــــاين، املكتــــــب اإلســــــالميناصــــــر الــــــ

  وهذا  :، قال)٨٩٦(، رقم٣/١٠٩:البزار
  .ّوال نعلم له إسنادا عن علي إال هذا اإلسناد ،َّالكالم ال نعلم رواه إال علي

مد بـن  عبـد العزيـز ، ومعجم الصحابة، أليب القاسم، عبد اهللا بن حم٤/٨٦:الطبقات الكربى:( ينظر يف)٣(
ـــــــق)هــــــــ٣١٧ت(البغـــــــوي  ـــــــان:،حتقي ـــــــة دار البي ـــــــت، ط–حممـــــــد األمـــــــني اجلكـــــــين، مكتب -ه١،١٤٢١الكوي
، واألحاديــث املختــارة، أو املــستخرج ٢/٥١٠:، وأســد الغابــة٢١/٤٢٢:، وتــأريخ دمــشق٣/١٦٤:م٢٠٠٠

اء الـدين حممـد ابـن من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صـحيحيهما، أليب عبـد اهللا، ضـي
-هــ١٤٢٠ ،٣لبنـان، ط– بـريوت،عبـد امللـك دهـيش، دار خـضر:، حتقيـق)هــ٦٤٣ت(عبد الواحد املقدسي

  ).٢/١٢٣:م٢٠٠٠
املـــستدرك علـــى الـــصحيحني، أليب عبـــد اهللا، احلـــاكم حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن حممـــد ( أخرجـــه احلـــاكم يف)٤(

– عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــةمـــصطفى:،حتقيـــق)هــــ٤٠٥ت(النيـــسابوري، املعـــروف بـــابن البيـــع 
ـــــــــالل بـــــــــن ربـــــــــاح مـــــــــؤذن رســـــــــول اهللا-م١٩٩٠-ه١،١٤١١بـــــــــريوت، ط ، ٣/٣٢١):(بـــــــــاب ذكـــــــــر ب

 ،)تفــرد بــه عمــارة بــن زاذان، عــن ثابــت، وحذفــه الــذهيب مــن التلخــيص لــضعفه: ، قــال احلــاكم)٥٢٤٣(رقــم
 ). ١/١٨٥:حلية األولياء(وأخرجه أبو نعيم يف

بـشار عــواد، دار :، حتقيـق)هــ٢٧٩ت(يـسى، حممـد بــن عيـسى بـن سـورة الرتمــذي سـنن الرتمـذي، أليب ع)٥(
، ٦/١٤١:بــــاب مناقــــب ســــلمان الفارســــي-كتــــاب املناقــــب:م١٩٩٨، )د،ط(بــــريوت، -الغــــرب اإلســــالمي

= هـــذا حـــديث حـــسن غريـــب، ال نعرفـــه إال مـــن حـــديث احلـــسن بـــن صـــاحل، واحلـــاكم :، قـــال)٣٧٩٧(رقـــم



 
 
 

 

 

 
 

 

٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 -دراسة حتليلية-يف الصحيحني   مرويات الصحايب اجلليل سلامن الفاريس  

رضـــي اهللا (احـــتج املهـــاجرون، واألنـــصار يف ســـلمان الفارســـيأنـــه غـــزوة اخلنـــدق يف روي  و-٦

ً، وكــان رجــال قويــا، فقــال املهــاجرون)عنــه ســلمان منــا، فقــال : ســلمان منــا، وقالــت األنــصار: ً

  .)١("سلمان منا أهل البيت): "(رسول اهللا

ليـــه ســـورة ، فأنزلـــت ع)(كنـــا جلوســـا عنـــد النـــيب:، قـــال)رضـــي اهللا عنـــه(عـــن أيب هريـــرةو-٧

مـــــن هـــــم يـــــا : قلـــــت: قـــــال  MH  G  F  E  DI L         K   J   L  :اجلمعـــــة

يــده ) (رســول اهللا؟ فلــم يراجعــه حــىت ســأل ثالثــا، وفينــا ســلمان الفارســي، وضــع رســول اهللا

  على سلمان، 

  .)٢("من هؤالء-أو رجل-لو كان اإلميان عند الثريا، لناله رجال:"مث قال

 يف دار )رضي اهللا عنه( أبو الدرداء الصحايب معً أياما) اهللا عنهرضي(أقام سلمان الفارسي-٨

  واحدة، 

 وكان سلمان يرى مبالغته يف هذا ، ويصوم النهار، يقوم الليل)رضي اهللا عنه(وكان أبو الدرداء

أمتنعــين أن أصــوم لــريب وأصــلي لــه ؟  :فحــاول أن يثنيــه عــن صــومه هــذا، فقــال لــه أبــو الــدرداء

 ،ّ صـم وافطـر، وصـل ونـام،ينيك عليـك حقـا، وإن ألهلـك عليـك حقـاإن لع :فأجاب سلمان

َلقد أشبع سلمان علما ": فقال)(فبلغ ذلك الرسول ِ ْ ُ")٣(.   

    وعبادته،زهده:المطلب الخامس

، )( وذوي القــرب مــن رســول اهللا،الــصحابةفــضالء مــن  )رضــي اهللا عنــه(ســلمانكــان     

  �ـاتدليـسمـا وههنا أدرج  بعض الروايـات  ،دنيااملعرض عن ال ،يف زمانه بالزاهد العابد عرف

 وتواضـع ، وتقـوى، زهـدوحتليـه بالـصفات احلميـدة مـن ،وتأسيه خبلق القـرآن،  الرفيعخلقهعلى 

  :غريهاو

                                                                                                                                           

هـــذا حـــديث صـــحيح اإلســـناد، ومل خيرجـــاه، ووافقـــه :ال احلـــاكمقـــ ،))٤٦٦٦(، رقـــم٣/١٤٨:املـــستدرك(يف=
  .الذهيب

، )٦٥٤١(، رقـم٣/٦٩١:، واملـستدرك علـى الـصحيحني)٦٠٤٠(، رقـم٦/٢١٢:املعجم الكبري للطـرباين)١(
سـنده ضـعيف، ودالئـل النبـوة ومعرفـة أحـوال صـاحب الـشريعة، أليب بكـر، أمحـد بـن احلـسني بـن :قال الذهيب

 .٣/٤٠٠:هـ١٤٠٥، ١ بريوت،ط–، دار الكتب العلمية)هـ٤٥٨ت (، البيهقيعلي بن موسى اخلراساين
ْوآخــــرين مــــنـهم لمـــا يـلحقــــوا �ــــم{: بــــاب قولـــه-كتــــاب تفـــسري القــــرآن: صـــحيح البخــــاري)٢( ْ

ِ ِِ ُ َ َْ َّ َ ُ ْ َ
ِ َ : اجلمعــــة[} َ

الــــــــصحيح املختـــــــصر بنقــــــــل العـــــــدل عــــــــن العـــــــدل إىل رســــــــول اهللا  ، واملـــــــسند)٤٨٩٧(، رقـــــــم٦/١٥١:]٣
)=(أليب احلــسن، مــسلم بــن احلجــاج القــشريي النيــسابوريصــحيح مــسلم ،) حممــد : ، حتقيــق)هـــ٢٦١ت

/ ٤     :بــاب فــضل فــارس-كتــاب فــضائل الــصحابة : بــريوت-فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب
  ).٢٥٤٦(، رقم١٩٧٢

  ).٦٣/ ٤:الطبقات الكربى( أخرج هذا اخلرب ابن سعد يف )٣(
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يــا :  لفرســه، فقــال لــسلمانً اشــرتى رجــل علفــا": قــال)رمحــه اهللا(عــن علــي بــن أيب طلحــةف-١
مــن هــذا؟ :  فقــال،سلمون علــى ســلمان وأتبعــه فجعــل النــاس يــ،فارســي تعــال فامحــل، فحملــه

 أحتــسب مبــا ّال، إين : فقــال ســلمان،واهللا مــا عرفتــك أعطــين :ســلمان الفارســي، فقــال: قــالوا
 مـن ً أعـني أحـداّفإين:  ألقيت عين الكرب، وأما الثانيةّفإين:  أما إحداهنً، ثالثاًصنعت خصاال

ن هــو أضــعف مــين فوقيتــه فلــو مل تــسخرين لــسخرت مــ :املــسلمني علــى حاجتــه، وأمــا الثالثــة
  .)١("بنفسي

دخلـت مـع خـايل علـى سـلمان الفارسـي باملـدائن ":  قـال)رمحـه اهللا(وعن النعمان بن محيـد-٢
 فأعيـد ،ًأشـرتي خوصـا بـدرهم فأعملـه فأبيعـه بثالثـة دراهـم: وهو يعمل اخلوص فسمعته يقـول

طــاب �ـاين عنـه مــا ً وأنفـق درمهــا علـى عيـايل وأتـصدق بــدرهم، ولـو أن عمـر بـن اخل،ًدرمهـا فيـه
  .)٢("انتهيت

 أو ذحبوهـا ،كان سلمان إذا أصاب شاة من الغـنم ذحبـت": )تارخيه( روى ابن عساكر يف-٣
 وإىل حلمهـــا فيقـــدده ،ً وإىل شـــعرها فيجعـــل منـــه حـــبال،ابـــارعمـــد إىل جلـــدها فيجعـــل منـــه ج

يعمــد إىل  و، معــه قــوس قــد صــاع بــه فيعطيــهً ويعمــد إىل اجلبــل فينظــر رجــال،ويــستنفع جبلــدها
 من أن َّ وإذا سئل عن ذلك يقول أن أستعني باهللا يف األيام أحب إيل،اللحم فيأكله يف األيام

  .)٣(" مث أحتاج إىل ما يف أيدي الناس،أفسده
كـان يـستظل بـالفيء حيـث مـا دار،   سـلمان الفارسـيَّأن:" )رمحـه اهللا(عن مالك بن أنس-٤

لك بيتا تستظل به من احلر، وتسكن فيه من الـربد؟  أبين َّأال :ومل يكن له بيت، فقال له رجل
أبنيـه إن قمـت : كيف تبنيه؟ فقـال: نعم، فلما أدبر صاح به، فسأله سلمان: فقال له سلمان

  فيه أصاب رأسك، وإن اضطجعت
  .)٤("نعم: فيه أصاب رجلك، فقال سلمان

: رغ مـن طعامـهيقـول إذا فـ  كان سـلمان الفارسـي": قال،)رمحه اهللا( عن احلارث بن سويد-٥
  .)٥("احلمد هللا الذي كفانا املؤنة، وأوسع لنا الرزق

                                                           

ــــاريخ أصــــبهان) ١( ــــد اهللا بــــن أمحــــد األصــــبهاينأخبــــار أصــــب=ت ، )هـــــ٤٣٠ت(هان،أليب نعــــيم، أمحــــد بــــن عب
ـــــــــق ، وتـــــــــاريخ ١/٨٢:م١٩٩٠-هــــــــــ١،١٤١٠بـــــــــريوت، ط– دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة،ســـــــــيد كـــــــــسروي:حتقي
  .٢١/٤٣٤:دمشق

ـــــصفوة٤/٨٩: الطبقـــــات الكـــــربى)٢( ـــــاريخ دمـــــشق،١/٢٠٦:، وصـــــفة ال ـــــاريخ اإلســـــالم ، و٢١/٤٣٥: وت ت
، )هــــ٧٤٨ت ( اهللا  مشـــس الـــدين حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان الـــذهيبووفيـــات املـــشاهري واألعـــالم، أليب عبـــد

  .٣/٥١٩:م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ٢عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: حتقيق
  .٤٣٩/ ٢١:تاريخ دمشق )٣(
  .١/٥٤٧:، سري أعالم النبالء١/٥٣٨:، صفة الصفوة٤/٨٩:الطبقات الكربى)٤(
  ).٦٠٥٥( رقم،٦/٢١٨:املعجم الكبري للطرباين)٥(
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  حكمه وأقواله المأثورةمن 

ذا عقــل، ،العلــم يف ّاملــربزين ومــن الــصحابة، أعــالم أحــد) رضــي اهللا عنــه( ســلمان كــان      

 ومــن مــأثور حكمــه ، واألخــر،لقــب بلقمــان احلكــيم فقــد مجــع العلــم األول، ووفطنــة ،وحكمــة

  :وأقواله

 نـائم يف ظـل  ٍ، فـإذا حنـن برجـل)١( نزلنـا الـصفاح":قـال ،)رضـي اهللا عنـه(عـن جريـر البجلـي-١

انطلـق �ـذا النطـع فأظلـه، فلمـا اسـتيقظ : فقلت للغالم:شجرة، قد كادت الشمس تبلغه، قال

يا جريـر، تواضـع هللا، فـإن مـن تواضـع هللا : فقال: فأتيته أسلم عليه، قال:  قال،إذا هو سلمان

ال أدري، : قلــت: يــوم القيامــة، يـا جريــر، هــل تـدري مــا الظلمــات يـوم القيامــة؟، قــالرفعـه اهللا 

يا جريـر، لـو : ًظلم الناس بينهم يف الدنيا، مث أخذ عودا، ال أكاد أراه بني إصبعيه، فقال: قال

يــا أبـا عبــد اهللا؟ أيــن النخــل، والــشجر؟ : قلــت: طلبـت يف اجلنــة مثــل هــذا العـود مل جتــده، قــال

  .)٢(ه اللؤلؤ، والذهب، وأعاله الثمرأصول: فقال
َّأن هلـم إىل األرض : )رضي اهللا عنه(َّأنه كتب إىل سلمان )رضي اهللا عنه( أيب الدرداءعنو-٢

َّ وإمنــا يقــدس اإلنــسان عملــه، وقــد ً، األرض ال تقــدس أحــداَّأن :املقدســة، فكتــب إليــه ســلمان

                                                           

ّبكسر أوله، وباحلاء املهملة يف آخره، على وزن فعـال، موضـع بـني حنـني، وأنـصاب احلـرم علـى : ِالصفاح)١(
معجــم مــا اســتعجم مــن أمســاء الــبالد واملواضــع،أليب عبيــد، عبــد اهللا بــن عبــد :(ينظــر. يــسرة الــداخل إىل مكــة

 معجــم ،٣/٨٣٤: هـــ٣،١٤٠٣، بــريوت،ط، عــامل الكتــب)هـــ٤٨٧ت (العزيــز بــن حممــد البكــري األندلــسي
  ).٣/٤١٢:البلدان

عبــد الــرمحن  عبــد اجلبــار :، حتقيــق)هـــ١٩٧ت(الزهــد، أليب ســفيان وكيــع بــن اجلــراح بــن ملــيح الرؤاســي) ٢(
، )٢١٥(، رقـــــــم٤٦٥ص:م١٩٨٤-هــــــــ١٤٠٤، ١املدينـــــــة املنـــــــورة، ط-مكتبـــــــة الـــــــدار:الفريـــــــوائي، الناشـــــــر

لبنــان، –، دار الكتــب العلميــة، بــريوت)هـــ٢٤١ت(حنبــل الــشيباينوالزهــد،أليب عبــد اهللا، أمحــد بــن حممــد بــن 
بــــاب كـــــالم -كتــــاب الزهــــد:مـــــصنفه(وابــــن أيب شــــيبه يف ،)٨١٧(، رقــــم١/٢٧٩:م١٩٩٩-هـــــ١،١٤٢٠ط

ِ، الزهد، أليب السري هنَّاد بن السري بـن مـصعب التميمـي )٣٤٦٦٣(، رقم٧/١٢٠):رضي اهللا عنه(سلمان َِّ ََّ
 –عبــد الــرمحن عبــد اجلبــار الفريــوائي، دار اخللفــاء للكتــاب اإلســالمي:ق، حتقيــ)هـــ٢٤٣ت (الــدارمي الكــويف

، وأخبــار مكــة يف قــدمي الــدهر وحديثــه، أليب عبــد اهللا، حممــد )٩٨(، رقــم١/٩١: ه١٤٠٦، ١الكويــت، ط
بــريوت، –عبــد امللــك عبــد اهللا دهــيش، دار خــضر: ، حتقيــق)هـــ٢٧٢ت(بــن إســحاق، ابــن العبــاس الفــاكهي

، والبعـــث والنـــشور، أليب بكـــر، أمحـــد بـــن ١/٢٠٢:، وحليـــة األوليـــاء)٢٩١٦(، رقــم٥/٦٧ :ه١٤١٤، ٢ط
عــامر أمحـــد حيـــدر، مركــز اخلـــدمات واألحبـــاث : ، حتقيـــق)هــــ٤٥٨ت (احلــسني  ابـــن علـــي اخلراســاين،البيهقي

، وشـــعب اإلميـــان، أليب بكـــر البيهقـــي، )٢٧٦(، رقـــم١٧٥ص:م١٩٨٦-هــــ١،١٤٠٦الثقافيـــة، بـــريوت، ط
-ه١٤٢٣، ١الريــــــــــاض، ط-ميــــــــــد، مكتبــــــــــة الرشــــــــــد للنــــــــــشر والتوزيــــــــــععبــــــــــد العلــــــــــي عبــــــــــد احل:حتقيــــــــــق
معــه شــيء مــن الطعــام، ومــزود لــه :"، بزيــادة٤٣٨/ ٢١:، وتــاريخ دمــشق)٧٧٩٧(، رقــم١٠/٤٥٩:م٢٠٠٣

 ".حتت رأسه ملتف بعباءة 
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ًك جعلـت طبيبـاّبلغين أنـ
ًن كنـت متطببـا، فاحـذر أن تقتـل  وإ،، فـإن كنـت تـربئ فنعمـا لـك)١(

 :أبو الدرداء إذا قضى بني اثنني مث أدبرا عنه، نظر إليهما، وقـال إنسانا؛ فيدخلك النار، وكان
  .)٢(، أعيدا علي قضيتكماَّرجعا إيلأمتطبب واهللا، 

ٌ النــاس ثالثــة ســامع ":، قــال)رضــي اهللا عنــه(َعــن ســلمان ،)رضــي اهللا عنــه(عــن أيب رجــاءو -٣ ُ
ٍســامع فتــارك، وســامع فعــارف، ومــن النــاس حامــل داء، ومــنهم حامــل شــفاء، ومــن ٌفعاقــل، و ٍ

ُ ُ ٌ ٌ ٌٌ
َّالنـاس مــن إذا ذكــرت اهللا عنـده أعانــك وأحــب ذلـك، وإن نــسيت ذكــرك، ومـن النــاس مــن إن  ِ
َذكرت اهللا عنده مل يعنك، وإن نسيته مل يذكرك، فتواضـع هللا وختـشع، وخـف اللـه يرفعـك اهللا،  ِ َّ ِ

ً والبعيد، فإن سالم اهللا ال يناله الظاملون، فإن رزقك اهللا علما فـابتغ إليـه،بًوقل سالما للقري ْ ُ َ  ؛َّ
ِكــي تعلــم ممــا علمــك اهللا، فــإن مثــل العــامل الــذي يعلــم كمثــل رجــل حامــل ســراج علــى ظهــر  ٍ ٍ َّ َّ
ٍالطريق، فكل من مر يستضيء بـه، ويـدعو لـه بالربكـة واخلـري، وإن مثـل علـم ال يقـال بـه كغـنم  ٍ

َ َّ َّ ُّ
ُائم ال يأكل، وال يشرب، وإن مثل حكمة ال خترج ككنز ال ينفعن ٍ ُ

ٍ
َ َُّ ُ ٍ ")٣(.  

التـاجر الـصادق مـع الـسبعة، يف :" ، قـال)رضـي اهللا عنـه(َّ أن سلمان)رمحه اهللا(عن قتادةو -٤
 )٤(إمام مقـسط، ورجـل دعتـه امـرأة ذات حـسب، وميـسم: ظل عرش اهللا يوم القيامة، والسبعة

 أخاف اهللا رب العاملني، ورجـل ذكـر اهللا عنـده، ففاضـت عينـاه، ورجـل ِّإين: إىل نفسها، فقال
ٍقلبــه معلــق باملــساجد، مــن حبــه إياهــا، ورجــل تــصدق بــصدقة، كــادت ميينــه ختفــي مــن مشالــه،  ِّ

وأنــا أحبــك هللا، حــىت تــصادرا علــى : أحبــك هللا، وقــال اآلخــر    إين: ورجــل لقــي أخــاه، فقــال
   .)٥ ("المذلك، ورجل نشأ يف اخلري، منذ هو غ

                                                           
شرح الزرقاين على موطأ اإلمـام مالـك، حملمـد :ينظر.ًقاضيا، وأبو الدرداء أول من ويل القضاء بالشام:أي) ١(

 القـاهرة، –طـه عبـد الـرءوف سـعد، مكتبـة الثقافـة الدينيـة: بن عبدالباقي ابن يوسف الزرقاين األزهري، حتقيق
  .٤/٣١:م٢٠٠٣-هـ١،١٤٢٤ط
بــشار : ،حتقيــق)هـــ١٧٩ت (موطــأ اإلمــام مالــك، ملالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر األصــبحي املــدين) ٢(

: بــــــــــاب جــــــــــامع األقــــــــــضية- هـــــــــــ١٤١٢،)د،ط(عــــــــــواد معــــــــــروف، وحممــــــــــود خليــــــــــل، مؤســــــــــسة الرســــــــــالة،
، "وأرض اجلهــــاد:"، وفيــــه لفــــظ)٣٤٦٨١(، رقــــم٧/١٢٣:، مــــصنف ابــــن أيب شــــيبة)٣٠٢٢(،رقــــم٢/٥١٩

أبو عبيـدة مـشهور : ، حتقيق)هـ٣٣٣ت (وا�السة وجواهر العلم،أليب بكر، أمحد بن مروان الدينوري املالكي
، )د،ط(،) لبنــــان-بــــريوت (ن حــــزم ، دار ابــــ) أم احلــــصم-البحــــرين(بــــن حــــسن، مجعيــــة الرتبيــــة اإلســــالمية 

 ).  ١٢٣٨(،رقم٤/٦٩:هـ١٤١٩
 تــــــاريخ ،)١٦١٩( رقــــــم،َّ، بــــــاب يف نــــــشر العلــــــم، وأال مينعــــــه أهلــــــه٣/٢٦٠:شــــــعب اإلميــــــان للبيهقــــــي) ٣(

  . وبإسناد البيهقي٤٤٢/ ٢١:دمشق
بـن سـيده احملكم واحمليط األعظم،أليب احلسن علي بن إمساعيـل  :ينظر. ما يف قومها أحد  يفضلها: أي) ٤(

- هـــــ ١٤٢١، ١ بــــريوت،ط–عبــــد احلميــــد هنـــداوي، دار الكتــــب العلميــــة : ،حتقيــــق)هـــــ٤٥٨ت (املرســـي 
  .١٨٥/ ١٠: م٢٠٠٠

ت ( البـصري،معمـر بـن أيب عمـرو راشـد األزدي ،أليب عـروة، )وهـو ملحـق مبـصنف عبـد الـرزاق(اجلـامع ) ٥(
بـاب يف املتحـابني -هــ١٤٠٣، ٢بـريوت، ط-حبيـب الـرمحن األعظمـي، املكتـب اإلسـالمي:، حتقيـق)هـ١٥٣
مــــن طريـــــق )) ٨٦١٣(، رقــــم١١/٣٣٣:شــــعب اإلميـــــان(، والبيهقــــي يف))٢٠٣٢٢(، رقــــم١١/٢٠١:يف اهللا

 .معمر به
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     مروياته: المطلب السادس

، وكعـب بـن  بـن مالـكأنـس: مجع من الصحابة مـنهم) رضي اهللا عنه(  سلمانعن روى      

 عثمــان بــوأ: مــن التــابعنيو ،) مجيعــارضــي اهللا عــنهم( اخلــدري ســعيديبعجــرة، وابــن عبــاس، وأ

) بقــي سندمــ(يف ولــه ،بعــدهممــن  رونوآخــ ّالنهــدي، وطــارق بــن شــهاب، وســعيد بــن وهــب،

أخـرج  و، مسندرابعو ثالثة منها غري مسندة، ،أربعة أحاديث ، أخرج له البخاريًحديثا ستون

    .)١( مسندة، ورابع غري مسندمسلم ثالثة أحاديثله 

  فاته و: المطلب السابع

قد أصا�ا يـوم كان صرة مسك له طلب من زوجته أن حتضر  ملا حضرته الوفاةروي أنه       

ه َّانـضحيها حـويل، فإنـ" لزوجتـه يف مـاء، مث قـال بلهـا ونـضحهاف ، معهـااخبأهـوفتحت جلوالء 

وال يــشربون  ،فإنـه يـأتيين خلـق مـن خلـق اهللا ال يـأكلون الطعـام:"  ويف روايـة،"يـأتيين زوار اآلن

  .)٢( قليال حىت قبضَّففعلت، فلم ميكث بعد ذلك إال:  قال"الشراب جيدون الريح

إن رســـول :  وقـــال، ملـــا احتـــضر ســـلمان بكـــى": قـــال،)ه اهللارمحـــ( البـــصريعـــن احلـــسن      و

ًعهــد إلينــا عهــدا فرتكنــا مــا عهــد إلينــا أن يكــون بلغــة أحــدنا مــن الــدنيا كــزاد الراكــب، )(اهللا
  .)٣("مث نظرنا فيما ترك، فإذا قيمة ما ترك بضعة وعشرون درمها، أو بضعة وثالثون درمها: قال

  حيـــث قــــبض، يف املـــدائن) رضـــي اهللا عنـــه(لفارســــي الـــصحايب ســـلمان ادفـــن    هـــذا وقـــد   

  : وفاته على أقواليف تأريخ ختلفأو

 تـويف:ومـنهم مـن قـال، )٤( وابـن اجلـوزي، كـابن مـاكوال)ه٣٢(سـنةتويف  :قالمنهم من ف      

، )رضــي اهللا عنــه( عــن أنــسا روي مــستدلني مبــورحــج ذلــك املــزي، وابــن حجــر ، )ه٣٣(ســنة

                                                           

�ــذيب الكمــال يف أمســاء الرجــال، أليب احلجــاج، يوســف بــن عبــد الــرمحن بــن يوســف، مجــال ( ينظــر يف)١(
  ، حتقيق )هـ٧٤٢ت(الدين املزي 

، ٣/٣٠٩:، وســـري أعـــالم النـــبالء١١/٢٤٨:م١،١٤٠٠بـــريوت،ط–الرســـالةبـــشار عـــواد معـــروف، مؤســـسة :
، دائـرة )هــ٨٥٢ت(أليب الفضل، أمحد بن علي بن حجـر العـسقالين ، و�ذيب التهذيب،٣/١١٩:واإلصابة

  ).١٣٨/ ٤:ه١٣٢٦ ،١املعارف النظامية، اهلند، ط
 اليمــــــــــاين ملــــــــــصنف،أليب بكر،عبــــــــــد الــــــــــرزاق بــــــــــن مهــــــــــام بــــــــــن نــــــــــافع، وا٤/٩٢:الطبقــــــــــات الكــــــــــربى)٢(

ـــــــــــــصنعاين ـــــــــــــق)هــــــــــــــ٢١١ت(ال ـــــــــــــب اإلســـــــــــــالمي،:، حتقي ـــــــــــــرمحن ألعظمـــــــــــــي، املكت ـــــــــــــب ال بـــــــــــــريوت،  حبي
 ، واملنـــتظم يف تـــاريخ األمـــم وامللـــوك، أليب١/٥٥٤:وصـــفة الـــصفوة ،)٦١٤٢(، رقـــم٣/٤١٥:ه٢،١٤٠٣ط

حممــد عبــد القــادر عطــا،وآخر، دار :، حتقيــق)هـــ٥٩٧ت(مجــال الــدين عبــد الــرمحن بــن علــي اجلــوزي الفــرج، 
  .٥/٢٧:م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١العلمية، بريوت، طالكتب 

  .١/٥٤٧:سري أعالم النبالءو ،١/٥٣٨:صفة الصفوةو ،٤/٨٩:الطبقات الكربى )٣(
  ).١/٢١٠: وصفة الصفوة،٧/٢٧٨:اإلكمال يف رفع االرتياب:(ينظر) ٤(



 
 
 

 

 

 
 

 

٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 -دراسة حتليلية-يف الصحيحني   مرويات الصحايب اجلليل سلامن الفاريس  

قـال ابـن . )١("احلـديث فبكـى ، وسعد على سلمان عند املـوتدخل عبد اهللا بن مسعود":قال

فهـــذا يـــدل علـــى أنـــه مـــات قبـــل ابـــن مـــسعود، ومـــات ابـــن مـــسعود قبـــل ســـنة أربـــع  : "حجـــر

  .)٢( "وثالثني، فكأنه مات سنة ثالث، أو سنة اثنتني

 تـويف :ومنهم من قـال ،)رضي اهللا عنه( تويف يف خالفة عمر بن اخلطاب:ومنهم من قال      

ابـن  و،لواقـديل  وهـو قـول،)ه٣٥( سـنة: أي)رضـي اهللا عنـه( آخر خالفة عثمان بـن عفـانيف

وهو قول أبـو عبيـد ، )رضي اهللا عنه( يف خالفة علي:أي) ه٣٦( سنةتويف : وقيل،)٣(عبد الرب

  القاسم بن سالم، وخليفة بن 

    .)٤ ()ه٣٧( سنة تويفيف موضع آخر بن خياط اقال و  ، وحممود العيين،خياط

                                                           

  )١٢٠/ ٣:، واإلصابة٥٥٢/ ١:، وسري أعالم النبالء٤٥٠/ ٢١:تاريخ دمشق(:ينظر) ١(
  .٣/١٢٠:اإلصابة) ٢(
  .٦٣٨/ ٢:االستيعاب) ٣(
، )هــ٢٤٠ت (تاريخ خليفة بن خياط، أليب عمرو، خليفة بـن خيـاط بـن خليفـة الـشيباين البـصري:ينظر) ٤(

،عمــدة ١٩١ص: ه٢،١٣٩٧بــريوت،ط، دمــشق-ومؤســسة الرســالة، أكــرم ضــياء العمــري، دار القلــم:حتقيــق
، دار )هـــ٨٥٥ت (ايب، بــدر الــدين العيــينالقــاري شــرح صــحيح البخــاري، أليب حممــد، حممــود بــن أمحــد الغيتــ

  .٢٥٥/ ١١:الكمال �ذيب ،١٧/٧٢):د،ت(، )د،ط(بريوت، -إحياء الرتاث العريب



 
 
 

 

 

 
 

 

٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 -دراسة حتليلية-يف الصحيحني   مرويات الصحايب اجلليل سلامن الفاريس  

   لثانيالمبحث ا

   في الصحيحين)رضي اهللا عنه(مرويات الصحابي الجليل سلمان الفارسي 

  حديثه في فضل الجمعة :المطلب األول

  ):رحمه اهللا(البخارياإلمام قال 

   الرواية األوىل

أخــربين أيب، عــن ابـــن : حــدثنا ابــن أيب ذئــب، عــن ســعيد املقــربي، قــال: حــدثنا آدم، قــال   

ال يغتــسل رجـــل يـــوم  ):"(قـــال النـــيب :، قــال)رضـــي اهللا عنـــه(ارســيوديعــة، عـــن ســـلمان الف

دهنه، أو ميس من طيب بيتـه، مث خيـرج فـال  اجلمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من

َّيفرق بني اثنـني، مث يـصلي مـا كتـب لـه، مث ينـصت إذا تكلـم اإلمـام، إال غفـر لـه مـا بينـه وبـني 

  .)١("اجلمعة األخرى

  :ةالرواية الثاني

أخربنا ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عـن أبيـه، : أخربنا عبد اهللا، قال: حدثنا عبدان، قال

مـن اغتـسل يـوم اجلمعـة، : "قـال رسـول اهللا : عن ابن وديعة، حدثنا سلمان الفارسـي، قـال

وتطهر مبا استطاع من طهر، مث ادهن أو مس من طيب، مث راح فلـم يفـرق بـني اثنـني، فـصلى 

  ،ما كتب له

  .)٢(" مث إذا خرج اإلمام أنصت، غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى

  تخريج الحديث 

  .)٧( واحلاكم،)٦( والطرباين)٥(، وابن خزمية)٤(، وأمحد بن حنبل)٣(واخرجه النسائي

                                                           

  ). ٨٨٣(، رقم٢/٣:باب الدهن للجمعة-كتاب اجلمعة:صحيح البخاري) ١(
  . )٩١٠( رقم،٨/ ٢:باب ال يفرق بني اثنني يوم اجلمعة-املصدر نفسه) ٢(
ـــــــسنن)٣( ـــــــ=ا�تـــــــىب مـــــــن ال ـــــــن علـــــــي ال ـــــــن شـــــــعيب ب ـــــــرمحن أمحـــــــد ب ـــــــسائي،أليب عبـــــــد ال ـــــــصغرى للن سنن ال

 –مكتـــــب املطبوعـــــات اإلســـــالمية:عبـــــد الفتـــــاح أبـــــو غدة،الناشـــــر: ،حتقيـــــق)هــــــ٣٠٣ت (اخلراساين،النـــــسائي
، ٣/١٠٤:بـاب فـضل اإلنـصات وتـرك اللغـو يـوم اجلمعـة-كتـاب اجلمعـة: م١٩٨٦ -ه١٤٠٦، ٢حلب،ط

  .)١٤٠٣(رقم
  ).٢٣٧١٠(قم، ر١١٣/ ٣٩: مسند أمحد) ٤(
، )هـــــ٣١١ت (صــــحيح ابــــن خزميــــة، أليب بكــــر حممــــد بــــن إســــحاق بــــن خزميــــة بــــن املغــــرية النيــــسابوري)٥(

  ).١٧٣٢(، رقم١١٨/ ٣:بريوت-حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي:حتقيق
  ).٦١٩٠(، رقم٦/٢٧١:املعجم الكبري) ٦(
  ). ١٠٢٨(، رقم١/٤١٢:املستدرك على الصحيحني)٧(



 
 
 

 

 

 
 

 

٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
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  المعنى العام للحديث
 مــــستكمل كمــــا هــــو معلــــوم مــــن الــــشرع إن اجلمعــــة فريــــضة علــــى كــــل مكلــــف قــــادر      

ــــ ــــه   ،)١(شروطهال !  "  #  $    %  &  '  )  (      *  +  M  :تعــــاىللقول
/  .  -  ,06            5  4  3  2  1  L )(، وقال رسـول اهللا)٢ ( خيطـب وهـو
 لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات، أو ليخـتمن اهللا علـى " : من تركهاًحمذراوعلى أعواد منربه 

 ال يغتــسل هّأنــ) ( الرســول لنــاذا احلــديث يبــنيفــي هــف، )٣("قلــو�م، مث ليكــونن مــن الغــافلني
ً غــسال شــرعيا كــامال،املــسلم ،  عنــه وقطــع الرائحــة، وإزالــة الوســخ،يبــالغ يف تنظيــف جــسمهف ًً

 أو يتطيــب  مــن دهنــه،يــدهن شــعر رأســهو . )٥(، )٤(يقلــم أظفــاره، وينتــف إبطــه، وحيلــق عانتــهو
  .)٦( من الطيبمبا تيسر له

                                                           

الـذكورة فـال :  اجلمعة ما اشرتط لصالة الظهر وغريه من الصلوات مع شـروط زائـدة  وهـييشرتط لصالة) ١(
جتب علـى األنثـى، واإلقامـة مبـصر، فـال جتـب علـى املـسافر، واحلريـة، فـال جتـب علـى العبـد اململـوك، والـصحة 

ا جــاء عــن وال جتــب علــى املــريض، أو علــى الــذي فيــه عاهــة متنعــه مــن اخلــروج لــصالة اجلمعــة، ملــوالــسالمة، 
مـــن كـــان يـــؤمن بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر فعليـــه اجلمعـــة يـــوم اجلمعـــة إال  ): "(عـــن النـــيب) رضـــي اهللا عنـــه(جـــابر

فمن استغىن بلهو، أو جتارة استغىن اهللا عنـه، واهللا غـين محيـد ،  أو صيب أو مملوك،مريض، أو مسافر، أو امرأة
رقطين،أليب احلـسن، علـي بـن عمـر بـن أمحـد بـن سـنن الـدا(يف ) رضي اهللا عنه(، أخرجه الدراقطين عن جابر"

-شــعيب االرنــاؤوط، وآخــرون، مؤســسة الرســالة، بــريوت:، حتقيــق)هـــ٣٨٥ت (مهــدي البغــدادي الــدارقطين
ووقتهـــــا هـــــو وقـــــت صـــــالة الظهـــــر مـــــن زوال )). ١٥٧٦(، رقـــــم٢/٣٠٥:م٢٠٠٤-هــــــ ١٤٢٤، ١لبنـــــان،ط

رضــي (كعتـان  ملــا جـاء يف حــديث عمـر وهــي رالـشمس إىل ان يـصري ظــل كـل شــيء مثلـه بعــد ظـل اإلسـتواء،
صــالة اجلمعــة ركعتــان، وصــالة الفطــر ركعتــان، وصــالة األضــحى ركعتــان، وصــالة الــسفر :" أنــه قــال) اهللا عنــه

بــاب عــدد صــالة -كتــاب اجلمعــة:ســننه(، أخرجــه النــسائي يف)"(ركعتــان متــام غــري قــصر علــى لــسان حممــد
، وابـن ماجـة ))١٤٤٠(، رقـم٣/١١٨: يف الـسفر، ويف كتاب تقصري الـصالة)١٤٢٠(، رقم٢/١١١:اجلمعة

فلـم مل )). ١٠٦٣(، رقـم١/٣٣٨:باب تقصري الصالة يف السفر-كتاب إقامة الصالة، والسنة فيها:سننه(يف
  . يدركها فرض عليه صالة الظهر أربع ركعات

    .آية٩: اجلمعة سورة)٢(
، )٨٦٥(،رقــم٢/٥٩١:جلمعــةبــاب التغلــيظ يف تــرك ا-كتــاب صــالة املــسافرين وقــصرها: صــحيح مــسلم) ٣(

  ).رضي اهللا عنهم(من طريق ابن عمر، وايب هريرة 
قـــص الـــشارب، وحلـــق العانـــة، :ٌالطهـــارات أربـــع:"يرفعـــه)رضـــي اهللا عنـــه(ملـــا جـــاء يف حـــديث أيب الـــدرداء) ٤(

ــــــسواك ــــــزار يف".وتقلــــــيم األظفــــــار، وال مــــــسند (والطــــــرباين يف، ))٤١٤٦(، رقــــــم١٠/٨٠:مــــــسنده(أخرجــــــه الب
محــدي الــسلفي، :، حتقيــق) هـــ٣٦٠ت(القاســم، ســليمان بــن أمحـد بــن أيــوب الــشامي الطـرباينالـشاميني،أليب 

وهـــذا احلـــديث ال : قـــال البــزار)) ٢٢٢٢(،رقـــم٣/٢٦٤:م١٩٨٤-ه١٤٠٥، ١بــريوت،ط-مؤســسة الرســـالة
إال من هذا الوجه، ومعاويـة بـن حيـىي لـيس بـالقوي، وقـد حـدث ) صلى اهللا وسلم(نعلمه يروى عن رسول اهللا

   . العلم واحتملوا حديثهعنه أهل
 ،عبــد القــادر األرنــاؤوط،: راجعــه منــار القــاري شــرح خمتــصر صــحيح البخــاري،حلمزة حممــد قاســم،:ينظــر) ٥(

 -هـــــــ١٤١٠، )د،ط(اململكــــــة العربيــــــة الــــــسعودية،- ومكتبــــــة املؤيــــــد، الطــــــائف،مكتبـــــة دار البيــــــان، دمــــــشق
  . ٢٣٦/ ٢:م١٩٩٠

مسعـت رسـول : ، قـال)رضـي اهللا عنـه( عـن أيب أيـوب األنـصاريويسن له أن يتزين بأحسن ثيابـه ملـا جـاء) ٦(
= من اغتسل يوم اجلمعة، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحـسن ثيابـه، مث خـرج :"يقول) (اهللا
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 وال خلــــوف ،بتغـــاء لوجــــه اهللا تعـــاىل ال لــــسمعة وريـــاءإداء اجلمعــــة أل املـــسجد إىلمث خيـــرج     

حـديث أيب  يف جـاء ملـا  خطـاهً ومقـصرا ،يف مـشيه إىل اجلمعـةوالوقار  ،وعليه السكينة وحياء،

  ً.مبكرا ،)١("مث خرج وعليه السكينة حىت يأيت املسجد" :)رضي اهللا عنه( األنصاريأيوب
 :يرفعـه )رضي اهللا عنـه( أيب هريرة ملا جاء يف حديث)٢(يأخذ موضعه قبل اجتماع الناسف    

إذا كان يوم اجلمعة، كان علـى كـل بـاب مـن أبـواب املـسجد مالئكـة يكتبـون األول فـاألول، "

وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل املهجـر كمثـل الـذي يهـدي  ، فإذا جلس اإلمام طووا الصحف

 مث كالـــذي يهـــدي الدجاجـــة، مث البدنـــة، مث كالـــذي يهـــدي بقـــرة، مث كالـــذي يهـــدي الكـــبش،

  .)٣("كالذي يهدي البيضة 

ًضيق عليهمـــا خـــصوصا يف شـــدة احلـــر واجتمـــاع فيـــ ؛فيـــدخل بينهمـــاالـــرجلني ال يـــزاحم و     
 أو اإلشـتغال ، النوافل أو غريها من القضاء، سنة اجلمعة له منقدرّ يصلي ما   مث،)٤(األنفاس

إن املالئكــة :" يرفعــه) رضــي اهللا عنــه( أيب هريــرةا جــاء يف حــديث ملــ،)٥( وقــراءة القــرآن،بالــذكر

 واإلمــام ،وحتيـة املــسجد إذا دخــل ، أو ســنة اجلمعــة،)٦("تـصلي علــى أحــدكم مـا دام يف جملــسه

                                                                                                                                           

، أمـــا املـــرأة فـــإذا ))٢٣٥٧١(، رقـــم٣٨/٥٤٧:مـــسنده(أخرجـــه امحـــد يف ،"احلـــديث...حـــىت يـــأيت املـــسجد=
طيــب والزينــة وفــاخر الثيــاب ويــستحب هلــا قطــع الرائحــة الكريهــة، وازالــة أرادت حــضور اجلمعــة فيكــره هلــا الت

أميــا ): " (قــال، قــال رســول اهللا) رضــي اهللا عنــه( ملــا جــاء يف حــديث أيب هريــرة،الظفــر، والــشعور املكروهــة
بــاب خــروج -تــاب الــصالة:صــحيحه(أخرجــه مــسلم يف"  امــرأة أصــابت خبــورا فــال تــشهد معنــا العــشاء اآلخــرة

ا�مــوع : وينظــر)). ٤٤٤(، رقــم١/٣٢٨: املــساجد إذا مل يرتتــب عليــه فتنــة، وأ�ــا ال ختــرج مطيبــةالنــساء إىل
ــــووي ))مــــع تكملــــة الــــسبكي واملطيعــــي((شــــرح املهــــذب  ــــدين حيــــىي بــــن شــــرف الن ت (،أليب زكريــــا، حميــــي ال

  .٥٣٨/ ٤):د،ت(،)د،ط(،، دار الفكر)هـ٦٧٦
  .يف اهلامش السابق، سبق خترجيه )رضي اهللا عنه(أيب أيوب األنصاريطرف من حديث ) ١(
، وكـــذا )رضـــي اهللا عـــنهم(وخبلفائـــه ) (أمـــا اإلمـــام فيـــسن لـــه التـــأخري إىل وقـــت اجلمعـــة أقتـــداء بـــالنيب) ٢(

  . املعذور الذي يشق عليه البكور
، )٨٥٠(، رقـم٢/٥٨٧:باب فضل التهجري يوم اجلمعـة-كتاب صالة املسافرين وقصرها:صحيح مسلم) ٣(

ت ( حممــــــد بــــــن يزيــــــد القــــــزويين، وماجــــــة اســــــم أبيــــــه يزيــــــد ،يب عبــــــد اهللا، ابــــــن ماجــــــةســــــنن ابــــــن ماجــــــه،أل
كتـاب إقامـة : فيـصل عيـسى البـايب احللـيب-حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية :،حتقيق)هـ٢٧٣

  .رييعين  التبك:والتهجري).١٠٩٢(، رقم١/٣٤٧:باب ما جاء يف التهجري إىل اجلمعة-الصالة، والسنة فيها
  .٦/١٧٥:عمدة القاري) ٤(
حممــد، نــور الــدين املــال اهلــروي ) ســلطان(مرقــاة املفــاتيح شــرح مــشكاة املــصابيح،أليب احلــسن، علــي ابــن) ٥(

  .١٠٢٩/ ٣:م٢٠٠٢-هـ١،١٤٢٢لبنان، ط–، دار الفكر، بريوت)هـ١٠١٤ت(القاري
، )٤٧٧(،رقــم١/١٠٣:بــاب الــصالة يف مــسجد الــسوق-كتــاب الــصالة:صــحيح البخــاري:متفــق عليــه) ٦(

ــــــــــصالة:وصــــــــــحيح مــــــــــسلم ــــــــــضل صــــــــــالة اجلماعــــــــــة، وانتظــــــــــار :كتــــــــــاب املــــــــــساجد ومواضــــــــــع ال بــــــــــاب ف
= صـــالة اجلميـــع تزيـــد علـــى صـــالته يف بيتـــه، :" ، ومتـــام لفظـــه عنـــد البخـــاري)٦٤٩(،رقـــم١/٤٥٩:الـــصالة
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أنـــه دخــــل املــــسجد ورســــول ) رضــــي اهللا عنــــه(خيطـــب ملــــا جــــاء يف  حــــديث ســـليك الغطفــــاين

 : فقـال؟،ركعـت ركعتـنيأ):" ( رسـول اهللا لـه فقـال، خيطب فجلس قاعد على املنرب)(اهللا

  .)١(" فقال قم فاركعهما.ال

ً إال أضـــطرارامث مل يـــتخط رقـــاب النـــاس    ) رضـــي اهللا عنـــه(عبـــد اهللا بـــن بـــسر  عـــنملـــا جـــاء   ،َّ

خيطــــــب، فقــــــال لــــــه ) ( جــــــاء رجــــــل يتخطــــــى رقــــــاب النــــــاس يــــــوم اجلمعــــــة، والنــــــيب:"قــــــال

  .)٢("جلس فقد آذيتأ):(النيب

 ملـا جـاء  يف حـديث كفارة ملا بينهمـا،له انت ك ،ِاإلمام لمتك إذا وينصت ،اللغو ويرتك      

 ومل يلـغ عنـد ...من اغتسل يوم اجلمعة:"يرفعه) رضي اهللا عنهما(عبد اهللا بن عمرو بن العاص

، واللغـو قـد )٣("املوعظة كانت كفارة ملا بينهما، ومن لغا وختطى رقـاب النـاس كانـت لـه ظهـر 

ذه شهد اجلمعة �ـيبه حبيث يشغل مسعه وفكره، فمن  وتقل،يكون بغري الكالم، كمس احلصى

 )رضــي اهللا عنــه(أيب هريــرة يؤيــده حــديث ،معــة األخــرىبــني اجلو ، بينــه لــه مــا اهللاغفــر فةصالــ

                                                                                                                                           

ّيف ســـوقه، مخـــسا وعـــشرين درجـــة، فـــإن أحـــدكم إذا توضـــأ فأحـــسن، وأتـــى املـــسجد، ال يريـــد إال  وصـــالته =
الة، مل خيط خطوة إال رفعه اهللا �ا درجة، وحط عنه خطيئة، حىت يدخل املـسجد، وإذا دخـل املـسجد، الص

اللهـم اغفـر لـه، اللهـم أرمحـه، مـا :كان يف صالة ما كانت حتبسه، وتـصلي مـا دام يف جملـسه الـذي يـصلي فيـه
  ."مل حيدث فيه 

ســنن أيب ، )٨٧٥(، رقــم٢/٥٩٧:بــاب التحيــة واإلمــام خيطــب-كتــاب صــالة املــسافرين:صــحيح مــسلم)١(
ْداود، أليب داود، لــسليمان بــن األشــعث السجــستاين

ِ حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد، :، حتقيــق)هـــ٢٧٥ت (ِّ
بــــــــاب إذا دخـــــــل الرجـــــــل واإلمــــــــام -كتـــــــاب الـــــــصالة):د،ت(،)د،ط(بــــــــريوت،-املكتبـــــــة العـــــــصرية، صـــــــيدا

، "صل ركعتـني جتـوز فيهمـا: قالال،: أصليت شيئا؟، قال:فقال له: "، بلفظ)١١١٦(، رقم ١/٢٩١:خيطب
/ ١:بـاب مــا جـاء فــيمن دخــل املـسجد واإلمــام خيطــب-كتــاب إقامــة الـصالة، والــسنة فيهــا:وسـنن ابــن ماجـه

  ).١١١٤(، وله رواية آخرى، رقم)١١١٢(، رقم٣٥٣
ســـنن أيب داود،أليب داود، ســـليمان بـــن األشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بـــشري بـــن شـــداد بـــن عمـــرو األزدي )٢(

ْالسجستاين
ِ   حممد : ،حتقيق)هـ٢٧٥ت  (ِّ

بـــاب ختطـــي رقـــاب النـــاس يـــوم -كتـــاب الـــصالة:بـــريوت-حميـــي الـــدين عبـــد احلميـــد، املكتبـــة العـــصرية، صـــيدا
بـاب النهـي عـن ختطـي رقـاب النـاس واإلمـام -كتـاب اجلمعـة:، سـنن النـسائي)١١١٨(، رقم١/٢٩٢:اجلمعة

  ).١٣٩٩(، رقم١٠٣/ ٣:على املنرب يوم اجلمعة
، وصـــــحيح ابـــــن )٣٤٧(، رقـــــم١/٩٥:بـــــاب يف الغـــــسل يـــــوم اجلمعـــــة-تـــــاب الطهـــــارةك:ســـــنن أيب داود) ٣(

ت (، والسنن الكربى، أليب بكر،أمحد بن احلسني بن علي اخلراساين، البيهقـي)١٨١٠(، رقم٣/١٥٦:خزمية
 ٢٠٠٣ -هــــ١٤٢٤، ٣ لبنــان، ط–حممــد عبـــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميـــة، بــريوت:،حتقيــق)هـــ٤٥٨

  .)٥٨٨٧(، رقم٣٢٧/ ٣:م
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يف و )١("الــصالة اخلمــس، واجلمعــة إىل اجلمعــة، كفــارة ملــا بيــنهن، مــا مل تغــش الكبــائر :"يرفعــه

  .)٢(لة بعدهاحيتمل املاضية قبلها، واملستقب )األخرى( قوله

  :ما يستفاد من الحديث

 من له عرق، أو ريح يتأذى به خاصة، ً ملن مل يكن جنبا، حلاضرهاغسل اجلمعةيستحب -١

 ويبقـى إىل ،اجلمعـة  يبدأ بعد طلوع الفجرهووقت ،ليس بفرض، وهو قول اجلمهورهو و ،الناس

  .)٣(صالة اجلمعة 

يـــستحب و ،)٤(  بــن حنبـــلمحـــدأل اختــصاص الغـــسل بالرجــال، وهـــو قــول  ظــاهر احلـــديث-٢

رضـــي اهللا (حـــديث ابـــن عمـــر يؤيـــدهأن يغتـــسلن للجمعـــة إذا أردنـــا شـــهودها، ً أيـــضا للنـــساء 

  من أتى اجلمعة من ":)عنهما

  .)٥("عليه غسل من الرجال والنساء ومن مل يأ�ا فليس،  والنساء فليغتسل ،الرجال

ــــب لنفــــسه يــــستحب -٣ ــــه ويدهن،أن يتخــــذ الرجــــل الطي  وجيعــــل و اجلمعــــة، يــــوم اشــــعره من

  .استعماله عادة له

                                                           

بـــاب الــــصلوات اخلمـــس واجلمعـــة إىل اجلمعــــة، ورمـــضان إىل رمــــضان -كتــــاب الطهـــارة:صـــحيح مـــسلم) ١(
  ).٢٣٣(، رقم١/٢٠٩:مكفرات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر

ت (شرح صحيح البخارى البن بطال،أليب احلسن، علي بن خلف بن عبد امللك، ابن بطـال(ينظر يف ) ٢(
ـــــــــراهيم، : ، حتقيـــــــــق)هــــــــــ٤٤٩ ـــــــــسعودية، الريـــــــــاض، ط-مكتبـــــــــة الرشـــــــــدياســـــــــر بـــــــــن إب -هــــــــــ ١٤٢٣، ٢ال

فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، لـــزين الـــدين عبـــد الـــرمحن ابـــن أمحـــد بـــن رجـــب ، )٢/٤٨٤:م٢٠٠٣
املدينـة -حممود بن شعبان، وجمدي بن عبد اخلالق وآخرون، مكتبة الغربـاء األثريـة:، حتقيق)هـ٧٩٥ت(احلنبلي

، ومرقــــاة املفــــاتيح شــــرح مــــشكاة ١٧٥/ ٦:مــــدة القــــاري وع،٨/١١٢:م١٩٩٦- هـــــ١٤١٧ ،١املنــــورة، ط
ت (، ودليـل الفـاحلني لطـرق ريـاض الـصاحلني، حملمـد علـي بـن حممـد بـن عـالن الـصديقي٣/١٠٢٨:املصابيح
 ٢٠٠٤-هـــــــ١٤٢٥، ٤ لبنــــــان، ط– بــــــريوت،خليــــــل مــــــأمون شــــــيحا، دار املعرفــــــة:، اعتــــــىن �ــــــا)هـــــــ١٠٥٧

  . ٥/٣٠٤:م
  .٢٠١/ ٢:ا�موع شرح املهذب:ينظر)٣(
املغــين يف فقــه ."لــيس علــى النــساء غـسل يــوم اجلمعــة، وعلــى قياســهن الـصبيان، واملــسافر، واملــريض" :قـال)٤(

أمحــــد بــــن حنبــــل، أليب حممــــد، موفــــق الــــدين عبــــد اهللا بــــن أمحــــد بــــن حممــــد احلنبلــــي، الــــشهري بــــابن قدامــــة 
  .٢/١٩٩:ه١٤٠٥، ١بريوت،ط–، دار الفكر)هـ٦٢٠ت(املقدسي

اإلحـــسان يف تقريـــب صـــحيح ابـــن = وصـــحيح ابـــن حبـــان،)١٧٥٢(، رقـــم٣/١٢٦:صـــحيح ابـــن خزميـــة) ٥(
  حبان،أليب حامت، حممد بن حبان بن 

، ) هـــــ٧٣٩ت(األمــــري عــــالء الــــدين علــــي بــــن بلبــــان:،ترتيــــب)هـــــ٣٥٤ت(ُأمحــــد التميمــــي، الــــدارمي، البــــسيت
 ،)١٢٢٦(، رقــــم٤/٢٧:م١٩٨٨-هـــــ١٤٠٨، ١شــــعيب األرنــــؤوط، مؤســــسة الرســــالة، بــــريوت، ط:حتقيــــق
إســــناده ): حمقــــق صــــحيح ابــــن خزميــــة(، قــــال األعظمــــي)٥٦٦٠(، رقــــم٣/٢٦٧:ن الكــــربى للبيهقــــيوالــــسن

  .صحيح



 
 
 

 

 

 
 

 

٩٤
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مـــا جـــاء يف    ويؤيـــده،، يف مـــشيه إىل اجلمعـــةوالـــسكينةالتمهـــل  وتقـــصري اخلطـــايـــستحب  -٤

 ،إذا ثـــوب للـــصالة فـــال تأتوهـــا: " قــال) (رســـول اهللا أن) رضـــي اهللا عنـــه(حــديث أيب هريـــرة

م فأمتوا، فـإن أحـدكم إذا وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتك

  .)١("كان يعمد إىل الصالة فهو يف صالة 

حتــصيل فــضيلة الــصف يف  والرتغيــب ، صــالة اجلمعــةإىليف الــذهاب  علــى التبكــري ضاحلــ -٥

  .قبل صالة اجلمعة وحنوه ، بالتنفل والذكر واالشتغال ،األول وانتظارها

  .ك اللغووتروإلقاء السمع ملا يقوله اخلطيب، ِ اإلنصات وجوب -٦

  .املذكوروصف الشهد اجلمعة على ما  الوعد باملغفرة ملن  علىيستدل باحلديث-٧

  

  حديثه في النهي عن اإلستنجاء باليمين: المطلب الثاني

  ):رحمه اهللا(قال اإلمام مسلم 

   الرواية األوىل

ىي حدثنا أبـو بكـر بـن أيب شـيبة، حـدثنا أبـو معاويـة، ووكيـع، عـن األعمـش ح، وحـدثنا حيـ    

عبــد الــرمحن بــن  أخربنــا أبــو معاويــة، عــن األعمــش، عــن إبــراهيم، عــن-واللفــظ لــه- بــن حيــىي،

:  قــال،كــل شــيء حــىت اخلــراءة) (قــد علمكــم نبــيكم : قيــل لــه: يزيــد، عــن ســلمان، قــال

، أو أن نـــستنجي بـــاليمني، أو أن ٍ، أو بـــولٍلقـــد �انـــا أن نـــستقبل القبلـــة لغـــائط أجـــل : فقـــال

  .)٢(" أو بعظم،ثة أحجار، أو أن نستنجي برجيعنستنجي بأقل من ثال

   الرواية الثانية

عــن  ومنــصور، حــدثنا حممــد بــن املثــىن، حــدثنا عبــد الــرمحن، حــدثنا ســفيان، عــن األعمــش    

قـال لنـا املـشركون إين أرى صـاحبكم "  :إبراهيم، عن عبـد الـرمحن بـن يزيـد، عـن سـلمان، قـال

إنــه �انــا أن يــستنجي أحــدنا بيمينــه، أو يــستقبل أجــل : يعلمكــم حــىت يعلمكــم اخلــراءة، فقــال

  .)٣("ال يستنجي أحدكم بدون ثالثة أحجار:القبلة، و�ى عن الروث والعظام، وقال

  

                                                           

بــــــــاب اســــــــتحباب إتيــــــــان الــــــــصالة بوقــــــــار -كتــــــــاب املــــــــساجد ومواضــــــــع الــــــــصالة:صــــــــحيح مــــــــسلم) ١(
بــــــــاب مــــــــا جــــــــاء يف املــــــــشي إىل -كتــــــــاب الــــــــصالة:، وســــــــنن الرتمــــــــذي)٦٠٢(، رقــــــــم١/٤٢١:وســــــــكينة
بـاب الـسعي إىل -كتـاب اإلمامـة:، وسـنن النـسائي"إذا أقيمـت الـصالة "وفيـه) ٣٢٧(، رقـم٢/١٤٨:املسجد
  ".إذا اتيتم الصالة: "وفيه). ٨٦١(، رقم٢/١١٤:الصالة

    )٢٦٢(، رقم٢٢٣/ ١: باب االستطابة-كتاب الطهارة:  صحيح مسلم)٢(
  .)٢٦٢(، رقم٢٢٤/ ١: باب االستطابة-كتاب الطهارة: صحيح مسلم )٣(



 
 
 

 

 

 
 

 

٩٥
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  :تخريج الحديث 

  .)٥( وابن خزمية،)٤( وابن اجلارود،)٣(، وابن أيب شيبة)٢(، وأمحد بن حنبل)١(األربعة خرجهأو

   :غريب األلفاظ

عـوام الـرواة  :قـال اخلطـايب، )٦(التخلـي والقعـود للحاجـة: بالكسر واملـد) اءةاخلر:( األثرينقال اب

يريــد اجللــسة ، فــيفحش معنــاه، وإمنــا هــو اخلــراءة مكــسورة اخلــاء ممــدودة األلــف، يفتحــون اخلــاء

بـــالفتح واملـــد، يقـــال خـــرئ  اخلـــراءة:  وقـــال اجلـــوهري،)٧(واألدب فيـــه، والتنظـــف منـــه، للتخلـــي

  .)٨(وبالكسر االسم وحيتمل أن يكون بالفتح املصدر،خراءة، مثل كره كراهة، 

قــد :  وقيــل لكــل مــن قــضى حاجتــه، املطمــئن مــن األرض، ومجعــه الغيطــان، واألغــواط:الغــائط

َأتى الغائط، فكين به عن العذرة َ ِ)٩(.  

                                                           

، وسـنن )٧(، رقـم٣/ ١: باب كراهية اسـتقبال القبلـة عنـد قـضاء احلاجـة-طهارةكتاب ال:سنن أيب داود) ١(
-بـشار عـواد، دار الغـرب اإلسـالمي:، حتقيـق)هــ٢٧٩ت (الرتمذي، أليب عيسى، حممـد بـن عيـسى الرتمـذي

وحــــديث :، قــــال)١٦(، رقــــم١/٦٨:بــــاب االســــتنجاء باحلجــــارة-كتــــاب الطهــــارة:م١٩٩٨، )د،ط(بــــريوت،
ويف البـاب عـن عائـشة، وخزميــة بـن ثابـت، وجـابر، وخـالد بـن الـسائب عــن سـلمان حـديث حـسن صـحيح، 

، ١/٣٨:باب النهي عن االكتفاء يف االستطابة بأقـل مـن ثالثـة أحجـار-كتاب الطهارة:أبيه، وسنن النسائي
بــــاب االســــتنجاء باحلجــــارة، والنهــــي عــــن الــــروث -كتــــاب الطهــــارة وســــننها: ، وســــنن ابــــن ماجــــه)٤١(رقــــم

 ".قال له بعض املشركني  وهم يستهزئون :" بلفظ ،)٣١٦(، رقم١/١١٥:والرمة
 ).٢٣٧١٩(، رقم٣٩/١٢٤:وله رواية أخرى ،)٢٣٧٠٣(، رقم٣٩/١٠٧:مسند أمحد)٢(
 ).١٦٠٠(،رقم١/١٣٩:مصنف ابن أيب شيبة)٣(
املنتقــــــــــــــــى مــــــــــــــــن الــــــــــــــــسنن املــــــــــــــــسندة، أليب حممــــــــــــــــد، عبــــــــــــــــد اهللا ابــــــــــــــــن علــــــــــــــــي، ابــــــــــــــــن اجلــــــــــــــــارود )٤(

-ه١٤٠٨، ١بـريوت، ط–اهللا عمر البارودي، مؤسسة الكتـاب الثقافيـةعبد :،حتقيق)هـ٣٠٧ت(النيسابوري
  .م١٩٨٨

 ).٧٤(، رقم١/٤١: صحيح ابن خزمية)٥(
ـــة يف غريـــب احلـــديث واألثـــر،أليب الـــسعادات، جمـــد الـــدين املبـــارك بـــن حممـــد بـــن حممـــد الـــشيباين ) ٦( النهاي

  : ،حتقيق)هـ٦٠٦ت (اجلزري، ابن األثري
 .٢/١٧:م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ بريوت، -بة العلمية طاهر أمحد الزاوي، وآخر، املكت

 إصـــــالح غلـــــط احملـــــدثني،أليب ســـــليمان، محـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن إبـــــراهيم بـــــن اخلطـــــاب البـــــسيت املعـــــروف )٧(
ـــــق)هــــــ٣٨٨ت (باخلطـــــايب ـــــد الكـــــرمي الـــــرديين، دار املـــــأمون للـــــرتاث: ، حتقي ، ١دمـــــشق، ط–حممـــــد علـــــي عب
 .٢١/٤:ه١٤٠٧

  .٢/١٧: النهاية يف غريب احلديث واألثر)٨(
حممـــد عـــوض :، حتقيـــق)هــــ٣٧٠ت (�ـــذيب اللغـــة،أليب منـــصور، حممـــد بـــن أمحـــد بـــن األزهـــري اهلـــروي) ٩(

،الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، ٨/١٥٢: م٢٠٠١، ١بــريوت، ط-مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب
ار العلــم أمحــد عبــد الغفــور عطــار، د: ،حتقيــق)هـــ٣٩٣ت (أليب نــصر، إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري الفــارايب 

 .٣/١١٤٧:م١٩٨٧- هـ١٤٠٧، ٤ بريوت،ط–للماليني
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ّمســي بــذلك، ألنــ، العــذرة والــروث: الرجيــع ًه رجــع عــن حالتــه األوىل، بعــد أن كــان طعامــا أو ُ
   .)١(حلالة األخرىًعلفا، إىل ا

 وهــي ،هـو التمـسح باألحجــار عنـد احلاجـة مــأخوذ مـن اجلمـار الــيت يتمـسح �ـا: واالسـتنجاء

وكـان الرجــل  ،وهــي االرتفـاع مـن األرض: وأصـله مـن النجـوة:  قـال ابـن قتيبــةاحلجـارة الـصغار،

  .)٢(إذا أراد قضاء حاجته تسرت بنجوة

  

  المعنى العام للحديث

ال فـحـديثي عهـد باجلاهليـة، تغلـب علـيهم حيـاة البـداوة،  العرب كانجاء االسالم حينما     

قرب بــال قــد تكــون  عامــةمــاكنأ واخلرائــب، أو يف ،اتيتحرجـون مــن قــضاء حــاجتهم يف الطرقــ

نـــساءهم إذا أردن و يتـــسرتون مـــن أعـــني النـــاس،ال  وكـــانوا ، أو مـــزارعهم وحنوهـــا،مـــراعيهممـــن 

 برسـالة اإلسـالم) (جـاء حممـدف ،)٣(املـساكن خـارج مواضـعإىل  ًلـيالخرجن قضاء حاجتهن 

ا جـاء مم واملشركني ، فعجب الكفار، آداب قضاء احلاجةكل شيء يف حيا�م حىتشرع هلم لي

علمكــم "ً: مــستهزئا)رضــي اهللا عنــه(ســلمان الفارســيلــصحايب ســالم، فقــال قائــل مــنهم لبــه اإل

 جـواب املرشـد، هجابـأبـل  ،)٤(سخريتهلـ  سـلمانيلتفتم ف "مور اخلراءة؟أنبيكم كل شي حىت 

 ،وتعظيمهـــا ، واحـــرتام القبلـــة،عنـــد قـــضاء احلاجـــة آداب حـــىتنعـــم علمنـــا كـــل شـــيء : ًقـــائال

                                                           

: ، حتقيــق)هـــ٣٢٨ت (الزاهــر يف معــاين كلمــات النــاس، أليب بكــر، حممــد بــن القاســم بــن حممــد األنبــاري)١(
نهايــــة يف غريــــب  وال،٢/٢١٢:م١٩٩٢-هــــ١٤١٢، ١بــــريوت، ط-حـــامت صــــاحل الــــضامن، مؤســـسة الرســــالة

 .٢/٢٠٣:احلديث واألثر
عبـد اهللا اجلبـوري، : ،حتقيـق)هــ٢٧٦ت (ث،أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوريغريب احلدي)٢(

ومـشارق األنـوار علـى صـحاح اآلثـار،أليب الفـضل عيــاض  ،١/١٦٠:ه١٣٩٧، ١ بغـداد، ط–مطبعـة العـاين
، املكتبــــــــــة العتيقـــــــــــة ودار )هـــــــــــ٥٤٤ت (بــــــــــن موســــــــــى بــــــــــن عيـــــــــــاض بــــــــــن عمــــــــــرون اليحــــــــــصيب الـــــــــــسبيت

 .١/١٥٢):د،ت(،)د،ط(الرتاث،
: ،صــحيح مــسلم)١٤٦(، رقــم١/٤١:بــاب خــروج النــساء إىل الــرباز-كتــاب الوضــوء:صــحيح البخــاري) ٣(

عــن :بلفــظ )٢١٧٠(،رقــم ١٧٠٩/ ٤: بــاب إباحــة اخلــروج للنــساء لقــضاء حاجــة اإلنــسان-كتــاب اآلداب
 صــعيد أفــيح   وهــو،كــن خيــرجن بالليــل إذا تــربزن إىل املناصــع) (أن أزواج النــيب ):" رضــي اهللا عنهــا(عائــشة

 ".احلديث
كـان مـن حقـه أن يهـدد،  جواب سلمان من بـاب أسـلوب احلكـيم ألن املـشرك ملـا اسـتهزأ : قال الطييب) ٤(

مــا التفــت إىل مــا قــال ومــا فعــل مــن االســتهزاء، وأخــرج ) رضــي اهللا عنــه(       أو يــسكت عــن جوابــه، لكنــه
ذا مكـان االسـتهزاء بـل هـو جـد وحـق، فالواجـب لـيس هـ: اجلواب خمرج املرشد الذي يلقن السائل ا�د يعـين

. أن ترتك العناد وتلـزم الطريـق املـستقيم واملـنهج القـومي بتطهـري باطنـك وظـاهرك مـن األرجـاس واألجنـاس انتهـى
  .١/٣٩٢:مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح:ينظر
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 ،ن جنعــــل الــــشمال الســــتنجائناأ وشــــرابنا و،ن حنــــافظ علــــى نظافــــة مييينــــا لطعامنــــاأووتنزيههــــا، 

  .)١(ثار فضالتنا آالتخلص من كيفية ىل إرشدنا أو

   :على مذاهبستقبال القبلة واستدبارها إ حكمالفقهاء يف اختلف وقد  -

أو  ، أو يف بنيان، يف صحراءًو غائط مطلقاأ ،و استدبارها ببولأ، حترمي استقبال القبلة :ولاأل

 وابـن ، ورحجـه ابـن العـريب مـن املالكيـة،بـو ثـورأ و،محـدأ و، وهو املشهور عن أيب حنيفـة،غريها

ــــة       حــــزم مــــن رضــــي اهللا ( حــــديث ســــلمانيفلنهــــي مــــستدلني علــــى عمــــوم ا ،)٢( الظاهري

رضــي ( وحــديث أيب أيـوب األنـصاري،"و بـولأ�انـا ان نــستقبل القبلـة لغـائط  ":،يف قولـه)عنـه

قوا أو ِّولكـــــن شـــــر ،إذا أتيـــــتم الغـــــائط فـــــال تـــــستقبلوا القبلـــــة، وال تـــــستدبروها:"يرفعـــــه) اهللا عنـــــه

كم علـــى حاجتـــه فـــال حـــدأذا جلـــس إ":يرفعـــه )رضـــي اهللا عنـــه( وحـــديث أيب هريـــرة،)٣("بـــواِّغر

  . فهذه األحاديث كلها تدل على العموم،)٤("يستقبل القبلة وال يستدبرها

 ينهانــا ان تــستدبر القبلــة أو )(كــان رســول اهللا" :)رضــي اهللا عنــه( أمــا حــديث جــابر     

 فلــــم )٥("نــــستقبلها بفروجنــــا إذا هرقنــــا املــــاء، قــــال مث رأيتــــه قبــــل موتــــه يبــــول مــــستقبل القبلــــة

لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت ):"رضي اهللا عنهما(حديث ابن عمريصححوه، و

ارتقيــت فــوق ": لــه، ويف روايــة)٦("حلاجتــه  بيــت املقــدسًعلــى لبنتــني، مــستقبال )(رســول اهللا

يقـــضي حاجتـــه مـــستدبر القبلـــة،  )(فرأيـــت رســـول اهللا، ظهـــر بيـــت حفـــصة لـــبعض حـــاجيت

جــل تعظــيم وقــالوا ان املنــع أل، )(ة رســول اهللاصيخــصو ، فقــالوا هــذا مــن)٧("مــستقبل الــشأم

                                                           

يــي الــدين حيــىي بــن شــرح النــووي علــى مــسلم، أليب زكريــا، حم=املنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن احلجــاج) ١(
  .١٥٢/ ٣:ه١٣٩٢، ٢ بريوت،ط–، دار إحياء الرتاث العريب)هـ٦٧٦ت (شرف النووي

، )هــ٤٥٦ت (احمللى باآلثار،أليب حممد، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، القرطيب، الظاهري) ٢(
 .١٢٦/ ٥: بدائع الصنائع١٨٩/ ١): د،ت(،)د،ط( بريوت، –دار الفكر

 ولـه ،)٣٩٤(،رقـم١/٨٨:بـاب قبلـة أهـل املدينـة وأهـل الـشأم واملـشرق-كتـاب الـصالة:يصحيح البخار) ٣(
، ١/٤١:بـاب ال تـستقبل القبلـة بغـائط أو بـول، إال عنـد البنـاء، جـدار أو حنـوه-رواية ثانيـة يف كتـاب الوضـوء

  .)١٤٤(رقم
  . )٢٦٥(، رقم٢٢٤/ ١:باب االستطابة-كتاب الطهارة:صحيح مسلم) ٤(
، قـــال )٥٥٢(، رقـــم٢٥٧/ ١:، املـــستدرك علـــى الـــصحيحني)١٤٨٧٢(، رقـــم١٥٧ /٢٣:مـــسند أمحـــد)٥(

  .على شرط مسلم: احلاكم
: ، صـــحيح مـــسلم)١٤٥(،رقـــم٤١/ ١:بـــاب مـــن تـــربز علـــى لبنتـــني-كتـــاب الوضـــوء:صـــحيح البخـــاري)٦(

  . )٢٦٦(، رقم٢٢٤/ ١:باب االستطابة-كتاب الطهارة
خــرى يف كتــاب أروايــة و، )١٤٨(،رقــم١/٤١:بــاب التــربز يف البيــوت-كتــاب الوضــوء:صــحيح البخــاري)٧(

ـــيهن) (بـــاب مـــا جـــاء يف بيـــوت أزواج النـــيب-اخلمـــس ، )٣١٠٢(، رقـــم٤/٨٢:ومـــا نـــسب مـــن البيـــوت إل
  . )٢٦٦(، رقم١/٢٢٥:باب االستطابة-كتاب الطهارة:صحيح مسلمو
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ذا كــان لوجــود احلائــل فهــو أيــضا إالبنيــان  فــاجلواز يف يف الــصحراء والبنيــانوهــو موجــود القبلــة 

  .)١(وغريها  جبال وأوديةكعبة ألن بينها وبني ال؛موجود يف الصحراء
 جماهـــد،  وهـــو مـــذهب ً، والغـــائط مطلقـــا،واســـتدبارها بـــالبول ،ســـتقبال القبلـــةإجـــواز  :الثـــاين

بــن اعــروة و ،وهــو قــول عائــشة، )٢(روايــة يف وأمحــد ثــور، وأيب الثــوري وســفيان النخعــي وإبــراهيم
ىل إ فلريجـع متعارضـة،حاديـث األ َّنأبـتعللوا و ،)رضي اهللا عنهم( بن عبد الرمحن وربيعة ،الزبري

ــــه(ديث جــــابرحبــــ دلوا واســــت،باحــــةصــــل اإلأ ــــا )(كــــان رســــول اهللا":)رضــــي اهللا عن ن أ ينهان
مث رايتـه قبـل موتـه بعـام يبـول مـستقبل   قـال،ذا هرقنا املاءإ  و نستقبلها بفروجناأنستدبر القبلة 

 )رضـــي اهللا عنهـــا(حبـــديث عائــشةوبـــالروايتني، ) رضـــي اهللا عنهمــا(وحـــديث ابــن عمـــر ،"القبلــة
قـــد أو : أن ناســـا يكرهـــون أن يـــستقبلوا القبلـــة بفـــروجهم، فقـــال)(ذكـــر لرســـول اهللا":قالـــت

  نإوقالوا ، )٣(" فعلوها، حولوا مقعديت قبل القبلة
  .)٤( منسوخة مبا ذكروهاألول اصحاب املذهب اليها   اليت استندوااألحاديث 

 وهــــو و غـــائط يف الــــصحراء دون البنيــــانأرها ببــــول او اســــتدبأحتــــرمي اســــتقبال القبلـــة : الثالـــث
رضـــي اهللا (ديث ابـــن عمـــر واحتجـــوا حبـــ،حـــدى روايتـــهأمحـــد يف أ و، والـــشافعي،مـــذهب مالـــك

 ، والكنــف احملتفــرةبنيــةســتدبار القبلــة يف األإنــه يــدل علــى جــواز أ ف، املــذكور بــالرواتني)عنهمــا
نـه راه إ وهـو حممـول علـى ،سـتدبار القبلـةإنه يـدل علـى جـواز إف)رضي اهللا عنه(وحبديث جابر 

  .)٥(و حنوهأيف بناء 

                                                           

  .١/٢٤٥:فتح الباري ،٣/١٥٤:شرح النووي على مسلم: ينظر)١(
عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن : الــشرح الكبــري علــى مــنت املقنــع،أليب الفــرج:وينظــر. ٢٧٧/ ٢: عمــدة القــاري)٢(

، دار الكتــــاب العــــريب للنــــشر )هـــــ٦٨٢ت (أمحــــد بــــن قدامــــة املقدســــي اجلمــــاعيلي احلنبلــــي، مشــــس الــــدين 
  .٨٩/ ١):د،ت(،)د،ط(والتوزيع،

  .إسناده ضعيف على نكارة متنه:قال شعيب األرنؤوط، )١٤٨٧٢(، رقم٧٥/ ٤٣:مسند أمحد) ٣(
 إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، أليب الفتح، تقي الدين حممد بن علي بن وهـب، املعـروف بـابن )٤(

، ١مـــــصطفى شـــــيخ مـــــصطفى، ومـــــدثر ســـــندس، مؤســـــسة الرســـــالة،ط:، حتقيـــــق)هــــــ٧٠٢ت (دقيـــــق العيـــــد
  .٢٤٥/ ١:، فتح الباري٣٩ص:م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

ــــك بــــن عــــامر األصــــب) ٥( ، دار الكتــــب )هـــــ١٧٩ت (حي املــــديناملدونــــة، لإلمــــام مالــــك بــــن أنــــس بــــن مال
احلـــاوي الكبـــري يف فقـــه مـــذهب اإلمـــام الـــشافعي وهـــو شـــرح  ،١/١١٧:م١٩٩٤-هــــ ١٤١٥، ١العلميـــة،ط

ت (خمتــصر املــزين، أليب احلــسن علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البــصري البغــدادي، الــشهري باملــاوردي 
- املوجـود، دار الكتـب العلميـة، بـريوتوالشيخ عادل أمحد عبـد،الشيخ علي حممد معوض:، حتقيق)هـ٤٥٠

، والكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد، أليب حممــد موفــق الــدين عبــد اهللا ١/١٥٤: م١٩٩٩-هـــ١٤١٩، ١لبنــان،ط
هــ ١٤١٤، ١، دار الكتـب العلميـة، ط)هــ٦٢٠ت (بن أمحد بن قدامة احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي

ت (ج، ألمحـــــد بـــــن حممــــد بـــــن علـــــي بــــن حجـــــر اهليتمـــــي، وحتفــــة احملتـــــاج يف شـــــرح املنهــــا١/٩٦:م١٩٩٤-
  . ١/١٦٢:م١٩٨٣- هـ١٣٥٧،)د،ط (،مصر-، املكتبة التجارية الكربى )ه٩٧٣
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مـصرحة بـاجلواز يف البنيـان وحـديث أيب فهـذه أحاديـث صـحيحة " :)رمحه اهللا(قال النووي    

 وغــريهم وردت بــالنهي فيحمــل علــى الــصحراء ،)رضــي اهللا عــنهم( وأيب هريــرة،أيــوب وســلمان

 وال خالف بني العلماء أنه إذا أمكن اجلمـع بـني األحاديـث ال يـصار ،ليجمع بني األحاديث

علـــى مـــا ذكرنـــاه إىل تـــرك بعـــضها بـــل جيـــب اجلمـــع بينهـــا والعمـــل جبميعهـــا وقـــد أمكـــن اجلمـــع 

  .)١("فوجب املصري إليه انتهى

  

وهـــو احـــدى   :فيهمـــا بنيـــة والـــصحراء وجيـــوز االســـتدبارنـــه ال جيـــوز االســـتقبال يف األإ :الرابــعو

نـه يـدل علـى إ ف،)رضـي اهللا عنهمـا(ديث ابـن عمـرحبـ وأحتجـوا ،محـدأ و،يب حنيفـةأرواتني عن 

اســـتقبال القبلـــة وال  النهـــي عـــن ن فـــا)رضـــي اهللا عنـــه( وحـــديث ســـلمان،جـــواز اســـتدبار القبلـــة

  .)٢(تعرض فيهما الستدبارها

  :أقوالكانوا العلماء على   حكم االستجمار باألحجارويف-

النجاســة،  زالــةإل بــد مــن اإلســتنجاء باألحجــار ال:الوافقــ احلــديث علــى ظــاهره  وامحلــ: األول 

زاد حــىت ينقـــي،  �ـــا اشــرتطوا أن ال تــنقص عـــن الثالثــة، مـــع مراعــاة اإلنقـــاء، وإذا مل حيــصل و

صـــــحاب احلـــــديث وابـــــن حـــــزم أوقـــــول ألمحـــــد و، و�ـــــذا قـــــال الـــــشافعية ،ويـــــستحب اإليتـــــار

أتـــى " :قـــال )مـــارضـــي اهللا عنه(مـــستدلني حبـــديث ســـلمان وحـــديث ابـــن مـــسعود، )٣(الظـــاهري

الغــائط فــأمرين أن آتيــه بثالثــة أحجــار، فوجــدت حجــرين، والتمــست الثالــث فلــم ) (النــيب

وحـديث ، )٤("هـذا ركـس:  وألقـى الروثـة وقـال، فأتيته �ا، فأخذ احلجرينأجده، فأخذت روثة

                                                           

  .١٥٥/ ٣:شرح النووي على مسلم) ١(
، والعنايـــة شـــرح اهلدايـــة،أليب عبـــد اهللا، حممـــد بـــن حممـــد بـــن ١/٩٧:الكـــايف يف فقـــه اإلمـــام أمحـــد:  ينظـــر)٢(

، وعمــــــــدة ١/٤١٩:)د،ت(،)د،ط(، دار الفكــــــــر،)هـــــــــ٧٨٦ت (البــــــــابريتمحــــــــود، أكمــــــــل الــــــــدين الرومــــــــي 
  .  ٢/٢٧٨:القاري

، واالســـتذكار،أليب عمـــر، يوســـف بـــن عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن  عبـــد الـــرب ١/١١٠:احمللـــى باآلثـــار:ينظـــر) ٣(
بــريوت، –ســامل حممــد عطــا، وحممــد علــي معــوض، دار الكتــب العلميــة: ،حتقيــق)هـــ٤٦٣ت(النمــري القــرطيب 

وســبل الــسالم، أليب إبــراهيم عــز  ،٣/١٥٦:وشــرح النــووي علــى مــسلم ،١/١٣٦: م٢٠٠٠-ه١،١٤٢١ط
، دار احلـــــــــديث، )هــــــــــ١١٨٢ت (الـــــــــدين، حممـــــــــد بـــــــــن إمساعيـــــــــل بـــــــــن صـــــــــالح الكحـــــــــالين مث الـــــــــصنعاين

، ونيــــــــــل األوطــــــــــار، حملمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن حممــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد اهللا الــــــــــشوكاين ١/١١٧):د،ت(،)د،ط(
-هـــــــــ ١٤١٣، ١لــــــــصبابطي، دار احلــــــــديث، مــــــــصر، طعــــــــصام الــــــــدين ا: ،حتقيــــــــق)هـــــــــ١٢٥٠ت(اليمــــــــين
 .١/١٥٠:م١٩٩٣

كتـاب : سـنن ابـن ماجـه ،)١٥٦(، رقـم١/٤٣:بابال يـستنجى بـروث-كتاب الوضوء: صحيح البخاري) ٤(
 ).  ٣١٤(،رقم١/١١٤:باب االستنجاء باحلجارة، والنهي عن الروث والرمة-الطهارة وسننها
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إذا ذهــب أحــدكم إىل الغــائط، فليــذهب " :قــال) (أن رســول اهللا )رضــي اهللا عنهمــا(عائــشة

   .)١("معه بثالثة أحجار يستطيب �ن، فإ�ا جتزئ عنه

 عــن الفائــدة، فلمــا لــو كــان القــصد اإلنقــاء فقــط خلــال ذكــر اشــرتاط العــدد": قــال اخلطــايب    

  .)٢("اشرتط العدد لفظا وعلم اإلنقاء معىن دل على إجياب األمرين

  

 ، ولــو حــصل حبجــر واحــد،واحلنفيــة إىل ان شــرط اإلنقــاء فقــط ،ذهــب املالكيــة:  الثــاينالقــول

أن و ، ويـستحب ثالثـة أحجـار، االنقـاءءفالواجب عندهم يف االسـتنجا ،ومسحة واحدة أجزأ

 ً، ألن الثالثة أكثر ما تستعمل غالبا؛حممولة على الندب مبالغة يف اإلنقاءاألحاديث املذكورة 

واســتدلوا حبــديث ابــن  ،حاديــث األمــر بثالثــة أحجــار مرتوكــة الظــاهرأ ف،وقلمــا تكفــي الواحــدة

رضـي (حـديث أيب هريـرةجـاء يف و ،)٣(" فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار":)رضي اهللا عنه(مسعود

  . )٤("استجمر فليوتر، من فعل ذلك فقد أحسن، ومن ال فال حرج من   ":يرفعه) اهللا عنه

                                                           

كتـاب : وسـنن النـسائي ،)٤٠(، رقـم١/١٠:اء باحلجـارةبـاب االسـتنج-كتـاب الطهـارة: سنن أيب داود) ١(
، ٤١/٤٧٠:مـــسند أمحـــد ،)٤٤(، رقـــم١/٤١:بـــاب االجتـــزاء يف االســـتطابة باحلجـــارة دون غريهـــا-الطهـــارة

علـل الـدارقطين، أليب احلـسن علـي بـن =العلل الواردة يف األحاديث النبوية(قال الدارقطين يف ،)٢٥٠١٢(رقم
َعمــــــر بــــــن أمحــــــد الــــــدارقطين ، ١الريــــــاض، ط–حمفــــــوظ الــــــرمحن الــــــسلفي، دار طيبــــــة:، حتقيــــــق) ه٣٨٥ت (ُ

 .إسناد متصل صحيح):١٤/٢٠٦: م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
 معــــامل الـــــسنن، شـــــرح ســـــنن أيب داود،أليب ســـــليمان، محـــــد بــــن حممـــــد بـــــن إبـــــراهيم  البـــــسيت، املعـــــروف )٢(

  .١٢/ ١:م١٩٣٢ - هـ ١،١٣٥١ حلب، ط–، املطبعة العلمية)هـ٣٨٨ت (باخلطايب
اهلدايــة يف شــرح بدايــة املبتــدي،أليب احلــسن،علي بــن أيب بكــر بــن عبــد  و،١/١٩:بــدائع الــصنائع:ينظـر يف)٣(

لبنـان، –بـريوت-طالل يوسـف، دار احيـاء الـرتاث العـريب: ،حتقيق)هـ٥٩٣ت ( برهان الدين،اجلليل املرغيناين
بــن أيب القاســم والتــاج واإلكليــل ملختــصر خليــل، أليب عبــد اهللا، حممــد بــن يوســف  ،١/٣٨):د،ت(، )د،ط(

ـــــدري ، وحتفـــــة األحـــــوذي بـــــشرح جـــــامع ١/٢٧٠:ه١٣٩٨، )د،ط(بـــــريوت،-، دار الفكـــــر)ه٨٩٧ت(العب
ــــــن  املبــــــاركفوري ــــــد الــــــرمحن ب ــــــة)هـــــــ١٣٥٣ت(الرتمــــــذي،أليب العــــــال، حممــــــد بــــــن عب –، دار الكتــــــب العلمي

  .٦٧/ ١):د،ت(، )د،ط(بريوت،
ــــاب االرتيــــ-تــــاب الطهــــارة وســــننهاك:ســــننه( أخرجــــه ابــــن ماجــــه يف)٤( ، رقــــم ١/١٢١:اد للغــــائط والبــــولب
، ١/٢٦١:املــستدرك علــى الــصحيحني(احلــاكم يف، و))٩٩٦٩(، رقــم١٦/٤٦:مــسنده(وأمحــد يف ،))٣٣٧(

مـن " ومل خيرجاه �ـذه األلفـاظ إمنـا اتفقـا علـىهذا حديث صحيح على شرط الشيخني، :، وقال))٥٦١(رقم
كتـــاب :صـــحيحه(وأخـــرج البخـــاري يف ،منكـــر واحلـــارث لـــيس بعمـــدة:فقـــط، وقـــال الـــذهيب: اســـتجمر فليـــوتر

بــــاب -كتــــاب الطهــــارة:صــــحيحه(، ومــــسلم يف))١٦١(، رقــــم٤٣/ ١:بــــاب االســــتنثار يف الوضــــوء-الوضــــوء
مـــــن توضـــــأ فليـــــستنثر، ومـــــن : "ً، خمتـــــصرا بلفـــــظ))٢٣٧(، رقـــــم١/٢١٢:اإليتـــــار يف االســـــتنثار واالســـــتجمار

  ".استجمر فليوتر
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ن أىل إ وذهــب العلمــاء كافــة ،جيــزىء غريهــا وقــالوا ال ،وقــد متــسك بعــضهم بلفــظ األحجــار-

ًن املعــىن يف كونــه مــزيال أ و، واخلــشب وغــري تلــك، اخلــرق مقامــهقــومي بــل ًلــيس متعينــا احلجــر 
ويــدل  ، لكو�ــا يف الغالــب متيــسرة؛حجــارأ ثالثــة )مالــصالة والــسال عليــه(ا قــالّمنــإ و،للنجاســة

  .)١( والرجيع ، والروث، والبعر،عن االستنجاء بالعظام) (هعلى عدم تعينه باحلجر �ي

 كــل مــا قــام مقــام األحجــار مــن ســائر :)"رمحهــم اهللا( والــشافعي، وأبــو حنيفــة،قــال مالــكو    

ال جيــــوز ":هــــل الظــــاهرأل، )٢("كوال فجــــائز االســــتنجاء بــــه مــــا مل يكــــن مــــأ،األشــــياء الطــــاهرة

  .)٣(" االستنجاء بغري األحجار الطاهرة

كــروث البغــل  كــروث البقــر واإلبــل، أو جنــساً ًال جيــوز االســتنجاء بــالرجيع ســواء كــان طــاهرا-

صـلى اهللا عيـه (ملـا سـأل  اجلـن النـيب )رضـي اهللا عنـه(ديث ابـن مـسعودحلـ، وكـذا العظـم واحلمار

ال تـــستنجوا : "، مث قـــال" ولكـــم بعـــرة علـــف لـــدوابكم، كـــل عظـــملكـــم: "  فقـــالالـــزاد) وســـلم

ولو فعل االسـتنجاء بـالعظم أو بـالروث  ،)٤("بالروث وال بالعظام فإ�ما زاد أخوانكم من اجلن

    )٥(ال جيزئه:وقال الشافعي ،جيزئه، ولكن يكره وبه قال احلنفية ومالك

املــــذكور، )رضـــي اهللا عنــــه(نســــلما أن يـــستنجي بــــشماله دون مينـــاه ملــــا ثبــــت مـــن حــــديثو- 

ذا بـــال أحـــدكم فـــال يأخـــذن ذكـــره بيمينــــه، وال إ ":يرفعـــه )رضـــي اهللا عنـــه(وحـــديث أيب قتـــادة

كانــت يــد  :"قالــت) رضــي اهللا عنهــا(، وعــن عائــشة)٦("يــستنجي بيمينــه، وال يتــنفس يف اإلنــاء

  .)٧("ى اليمىن لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى خلالئه، وما كان من أذ)(رسول اهللا

                                                           

، وحتفــة ١/٢٧٠:والتــاج واإلكليــل ،١/٣٨:بدايــة املبتــدياهلدايــة يف شــرح  و،١/١٩:بــدائع الــصنائع:ينظــر)١(
  .٦٧/ ١:األحوذي

�ايــة احملتــاج إىل شــرح املنهــاج، و،١٣٦/ ١:، واالســتذكار٢٤٦/ ١: شــرح صــحيح البخــارى البــن بطــال)٢(
، دار الفكـر، بـريوت، )هــ١٠٠٤ت (لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الـدين الرملـي

  .١٤٧/ ١:م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،ط أخرية
  .١١٠/ ١: احمللى باآلثار)٣(
  ).٤٥٠(، رقم٣٣٢/ ١:باب اجلهر بالقراءة يف الصبح-كتاب الصالة:  صحيح مسلم)٤(
، البنايــة شــرح اهلدايــة، أليب حممــد، حممــود بــن ٢/١١٨:، وا�مــوع شــرح املهــذب١/١١٠:احمللــى:  ينظــر)٥(

، ١ بـريوت، لبنـان،ط-، دار الكتـب العلميـة)هــ٨٥٥ت (أمحد بن موسى الغيتـايب احلنفـي، بـدر الـدين العيـين
  .٧٥٩/ ١: م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

، ولــه روايــة )١٥٤(، رقــم١/٤٢:كتــاب الوضــوء بــاب ال ميــسك ذكــره بيمينــه إذا بــال: صــحيح البخــاري) ٦(
بـاب -كتـاب الطهـارة : ، وصحيح مـسلم)١٥٣(، رقم١/٤٢:باب النهي عن االستنجاء باليمني-أخرى يف

    .)٢٦٧(، رقم١/٢٢٥:ستنجاء باليمنيالنهي عن اال
، مــسند )٣٣(، رقــم١/٩:بــاب كراهيــة مــس الــذكر بــاليمني يف االســترباء-كتــاب الطهــارة:ســنن أيب داود) ٧(

  ).٢٦٢٨٣(، رقم٣١٧/ ٤٣:أمحد
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وقــد أمجــع العلمـاء علــى أنــه منهــي عـن االســتنجاء بــاليمني مث اجلمــاهري علــى ":قـال النــووي    

  أنه �ي تنزيه

  .)١(" وذهب بعض أهل الظاهر إىل أنه حرام، وأدب ال �ي حترمي

  ما يستفاد من الحديث

األمسـاع، تـستقبحه وتـصرحيهم مبـا  م وقلة حيـائهم،بذاءة لسا�و ، املشركني وجهلهمتفاهة -١

  .)٢(وطهارة لسان املسلمني، وصيانته عن الرد باملثل

   .)٣( وأستهزاء املشركني، وحكتمهم إزاء مكابرة)رضي اهللا عنهم( صرب الصحابة-٢

م فلـ ،واعتزازهم �ـا )(فعال النيبأ و، اتباع أقوالعلى )رضي اهللا عنهم(حرص الصحابة -٣

ً تيقنـا، كـد لـه صـحة مـا يهـزأ بـهأ بـل سـتهزاءهوا ، املـشركلسؤال) رضي اهللا عنه(سلمانيلتفت 

  .جاء من عند احلقفإنه  ؛ الشريفالنبوينهج املمنه يف صحة ما حيمله 

ًمطلقـا احلاجـة قـضاء عنـد واسـتدبارها القبلـة استقبال حترمي -٤
 القبلـة تعظـيم منـه والقـصد ،)٤(

  .ستغفارواال الدعاء، وعند بالصالة اليها والتوجه املسلمني، نفوس يف وتقديسها

  .)٥( كالروث والعظم  النهي عن االستنجاء بنجس أو متنجس-٥

 وهـو مـذهبىل األحجار مل جيزه أقل من ثالثة أحجار، إ دليل أن من عدل عن املاء فيه -٦

ال جيـــب العـــدد، وإمنـــا يعتـــرب اإلنقـــاء فحـــسب، فإنـــه قـــد حيـــصل  أليب حنفيـــة ،والـــشافعي أمحـــد

  .)٦("باحلجر الواحد

  . وطعامه  لطهوره فهي، وصيانتها عن األقذار وحنوهارام اليد اليمىنإك  إىلاحلث -٨

   حديثه في فضل الرباط في سبيل اهللا:المطلب الثالث

  ):رحمه اهللا(مسلماإلمام قال 

  الرواية األوىل

حــدثنا عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن �ــرام الــدارمي، حــدثنا أبــو الوليــد الطيالــسي، حــدثنا ليــث 

أيوب بن موسى، عن مكحـول، عـن شـرحبيل بـن الـسمط، عـن سـلمان، يعين ابن سعد، عن 
                                                           

  .١٥٦/ ٣:شرح النووي على مسلم) ١(
 ٢٠٠٢ -ـ  هـ١٤٢٣ ،١،ط دار الـشروق،ملوسى شـاهني الشـني،فـتح املـنعم شـرح صـحيح مـسلم:ينظر) ٢(
  ٢/١٩٩:م
  .٢/١٩٩:املنعم  فتح)٣(
  .٢٤٣/ ١:منار القاري) ٤(
  .١٢٤/ ١:نيل األوطار) ٥(
كــشف املــشكل مــن حــديث الــصحيحني، أليب الفــرج، مجــال الــدين، عبــد الــرمحن بــن علــي بــن حممــد )  ٦(

    ٣٧/ ٤):د،ت(، )د،ط( الرياض، –علي حسني البواب، دار الوطن: ،حتقيق)هـ٥٩٧ت (اجلوزي
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ربــاط يـوم وليلـة خـري مــن صـيام شـهر وقيامـه، وإن مــات  :"يقـول) (مسعـت رسـول اهللا :قـال

  جرى عليه عمله الذي

  .)١("  كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان

  :الرواية الثانية

بـــن االـــرمحن بـــن شـــريح، عـــن عبـــد الكـــرمي  حـــدثين أبـــو الطـــاهر، أخربنـــا ابـــن وهـــب، عـــن عبـــد 

احلــارث، عــن أيب عبيــدة بــن عقبــة، عــن شــرحبيل بــن الــسمط، عــن ســلمان اخلــري، عــن رســول 

  .)٢(مبعىن حديث الليث، عن أيوب بن موسى) (اهللا

  :تخريج الحديث

  .)٧( والبيهقي،)٦( واحلاكم،)٥( وامحد بن حنبل،)٤( والنسائي،)٣(وأخرجه الرتمذي

  :غريب األلفاظ

ارتباطهـــا بـــإزاء العـــدو يف بعـــض :وأصـــل الربـــاط مـــن مرابطـــة اخليـــل، أي:قـــال األزهـــري: الربـــاط

  قالو الثغور،

الربـاط يف األصـل :وقال ابن األثـري ،الرباط مرابطة العدو، ومالزمة الثغر، والرجل مرابط: الليث

  وارتباط اخليل وإعدادها،اإلقامة على جهاد العدو باحلرب
)٨(.  

   لحديثالمعنى العام ل

 العـدو هجـوم الـيت يتوقـع املسلمني  الثغور املتامخة لبالداإلقامة يففضل  )( النيب لنايبني    

¼  ½  M تعــاىل اهللا قــولذلــك واألصــل يف ،وحراســة مــن �ــا ،مراقبــة العــدوو افيهــ

                                                           

   ).١٩١٣(، رقم٣/١٥٢٠:باب فضل الرباط يف سبيل اهللا عز وجل-كتاب األمارة:حيح مسلمص) ١(
رباط شهر خـري مـن صـيام دهـر، ومـن مـات مرابطـا يف سـبيل اهللا أمـن " أخرجه الطرباين عن أيب الدرداء ) ٢(

  ."من الفزع األكرب، وغدي عليه برزقه وريح من اجلنة وجيرى عليه أجر املرابط حىت يبعثه اهللا 
مـن ":وفيـه) ١٦٦٥(، رقـم٢٤٠/ ٣:باب ما جاء يف فضل املرابط-كتاب فضائل اجلهاد:سنن الرتمذي) ٣(

  .هذا حديث حسن: قال الرتمذي" مات فيه وقي فتنة القرب
وأمــن : "وفيــه) ٣١٦٨(، رقــم)٣١٦٧(، رقــم٣٩/ ٦:بــاب فــضل الربــاط-كتــاب اجلهــاد: ســنن النــسائي)٤(

  "من الفتان
:" ، وفيــه)٢٣٧٣٥(، رقــم١٣٨/ ٣٩و،"ويــؤمن الفتــان"، وفيــه)٢٣٧٢٨( رقــم،٣٩/١٣٢:مــسند أمحــد) ٥(

  .وقي عذاب القرب
وأومـــن مـــن : "وفيـــه) ٢٤٢٣(، رقـــم)٢٤٢٢(، رقـــم٢/٩٠:كتـــاب اجلهـــاد-املـــستدرك علـــى الـــصحيحني) ٦(

  .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب:قال احلاكم" الفتان
   .من طريق احلاكم) ١٧٨٨٥( رقم،٩/٦٦:السنن الكربى للبيهقي) ٧(
  . مادة ربط١٨٥/ ٢:النهاية يف غريب احلديث واألثر، و٢٣٠/ ١٣:�ذيب اللغة:ينظر) ٨(
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Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾L )وان اهللا تعــــــــــــــــاىل ،)١ 

 ،، والــدفاع عــن دينــه، وأخوانــه املــسلمنيالــذي يعــد نفــسه للجهــاد يف ســبيل اهللا- املــرابطخــص

بثـــواب - ويـــرتك مـــا يـــشغله عـــن ذلـــك،مـــن هجـــوم  العـــدوعليهـــا ويـــالزم الثغـــور الـــيت يتخـــوف 

ملــا يتعــرض لــه مــن وذلــك يف ســبيل اهللا،  حــد حــىت الغــازيأكه �ــا ريــشاال   وجــزاء كبــري،عظــيم

ن مــوعــدة  ً، عــدداأقــلهــم غالبــا مــا يكــون املرابطــون فيفــوق تعرضــه خلطــر القتــال،  قــد خطــر 

 كالقائم الليل الصائم النهـار مـن خيـرج إىل ان عملهن جعل اهللا أ  ا�اهدالغازيثواب  ف،العدو

 ال يفطــر، ً وقيامــه، صــائما،فــضل مــن صــيام شــهرأثــواب عملــه   اهللاملــرابط فجعــلا ّ أمــ،يعــود

 مـن أفضل وليلة ميو رباط" :)رضي اهللا عنه( عن سلمان، ملا جاء يف رواية أمحد ال يفرتًوقائما

ينمــــي تعــــاىل اهللا أن و ،)٢("احلــــديث يفــــرت الً وقائمــــا يفطــــر، ال ً،صــــائما وقيامــــه، شــــهر صــــيام

 نــه أك، مـا شــاء اهللاهفيـستمر ثوابــ ،إىل يـوم القيامــةصـاحل عملــه بعـد موتــه يف ســبيل اهللا  للمـرابط

 ، فتنــة القــرب:ايقيــل  ، الفتــانه اهللا، وأمنــ)٣( يف اجلنــة كالــشهداءهويرزقــ ،ًعملــه فعــالًمــستمرا يف 

  .)٤( وعذابه

ة بـه ّخمتـص  وجريان عمله عليـه بعـد موتـه فـضيلة،هذه فضيلة ظاهرة للمرابط":قال النوويو    

 ؛ املـرابطّكل ميت خيتم علـى عملـه إال " يف غري مسلم ً وقد جاء صرحيا،ال يشاركه فيها أحد

  اهللا موافــق لقــول"عليــه رزقــه ريوأجــ" :)(قولــه، و)٥(" إىل يــوم القيامــة  فإنــه ينمــى لــه عملــه
                                                           

  . ٢٠٠: آل عمران)١(
  ).٢٣٧٣٥(، رقم١٣٨/ ٣٩:مسند أمحد )٢(
  ).٢٤٥٨/ ٦:مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،١٣/٦١:شرح النووي على مسلم: (ينظر) ٣(
بفتح اهلمزة، وكسر امليم، والثـاين أومـن بـضم اهلمـزة، وإثبـات : ضبطوه من وجهني، أحدمها: يقال النوو) ٤(

 مـن ،))٦١٧٨(، وأخـرى حنوهـا رقـم)٦١٧٧(، رقـم٦/٢٦٧: املعجـم الكبـري(الواو، كما يف رواية للطـرباين يف
 خـري مـن صـيام رباط يوم وليلـة يف سـبيل اهللا" :ولفظه) رضي اهللا عنه(طريق شرحبيل بن السمط، عن سلمان

ويف روايــة أيب داود  ،"شــهر وقيامــه، ومــن مــات مرابطــا، جــرى عليــه عملــه الــذي كــان يعمــل، وأومــن الفتــان
عـــن فـــضالة بـــن عبيـــد، أن رســـول )) ٢٥٠٠(، رقـــم٩/ ٣:  بـــاب يف فـــضل الربـــاط-كتـــاب اجلهـــاد:ســـننه(يف
ىل يـوم القيامـة، ويـؤمن مـن فتـان كل امليت خيتم على عمله إال املـرابط، فإنـه ينمـو لـه عملـه إ: "قال) (اهللا

مـن أن املـراد منـه الـذي يفـنت : إذا روي بـالفتح، فالوجـه مـا قيـل":قـال الطيـيب . وروايـة الطـرباين بـالفتح ".القرب
وان روي بالــضم، فــاألوىل أن حيمــل علــى أنــواع مــن الفــنت بعــد اإلقبــار مــن ضــغطة . املقبــور بالــسؤال فيعذبــه

شـــرح الطيـــيب علـــى مـــشكاة املـــصابيح :ينظـــر.قـــرب، وبعـــده مـــن أهـــوال القيامـــةالقـــرب، والـــسؤال والتعـــذيب يف ال
، )٧٤٣ت (ّاملسمى بالكاشق عن حقائق السنن، لإلمام شرف الـدين احلـسني بـن عبـد اهللا بـن حممـد الطيـيب

ه، ١٤١٧، ١الريـــــاض، ط-عبـــــد احلميـــــد هنـــــداوي، مكتبـــــة نـــــزار مـــــصطفى البـــــاز، مكـــــة املكرمـــــة.حتقيـــــق د
  ).٢٤٥٨/ ٦:املفاتيحمرقاة ، ٨/٢٦٢٧:م١٩٩٧

كــل ميــت :" ومتامــه) (عــن فــضالة بــن عبيــد، عــن رســول اهللا )١٦٢١(، رقــم٣/٢١٧:ســنن الرتمــذي)٥(
= خيتم على عملـه إال الـذي مـات مرابطـا يف سـبيل اهللا فإنـه ينمـى لـه عملـه إىل يـوم القيامـة، ويـأمن مـن فتنـة 
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ـــــــــــشهداء   Mk  j  i    h  g  f  e  dl  p  o  n  m تعـــــــــــاىل يف ال

qL)٣(" انتهى )٢( ن الشهداء تأكل من مثار اجلنة إواألحاديث السابقة )١(.  

  :منها وقد ورد يف فضل املرابط يف سبيل اهللا أحاديث كثرية     

ربـاط يـوم يف سـبيل اهللا خـري مـن الـدنيا ومـا  ":يرفعـه) رضـي اهللا عنهمـا( سهل بن سـعدعن-١

عليها، وموضـع سـوط أحـدكم مـن اجلنـة خـري مـن الـدنيا ومـا عليهـا، والروحـة يروحهـا العبـد يف 

  .)٤( "اسبيل اهللا، أو الغدوة خري من الدنيا وما عليه

ربـاط يـوم يف سـبيل ":  يقول)(مسعت النيب:  قال)رضي اهللا عنه(وعن عثمان بن عفان -٢

   . )٥("خري من ألف يوم فيما سواه من املنازلاهللا 

 سـبيل    حـرس ليلـة يف:"يقـول) (مسعـت رسـول اهللا : قـالً أيـضا،)رضـي اهللا عنـه(وعنه -٣

  .)٦("اهللا تعاىل أفضل من ألف ليلة يقام ليلها، ويصام �ارها

 عينـان ال متـسهما: "يقول) (مسعت رسول اهللا:  قال)رضي اهللا عنهما(وعن ابن عباس -٤

  .)٧("عني بكت من خشية اهللا، وعني باتت حترس يف سبيل اهللا: النار

 إال عملـه علـى خيـتم ميت كل":)(اهللا رسول عن )رضي اهللا عنه(عبيد بن فضالة  وعن-٥

  )٨("القرب فتنة من ويأمن القيامة، يوم إىل عمله له ينمى فإنه؛ اهللا سبيل يف مرابطا مات الذي

  

                                                                                                                                           

ويف البــاب عــن عقبــة بــن : ال الرتمــذيقــ. ا�اهــد مــن جاهــد نفــسه: يقــول) (القــرب، ومسعــت رســول اهللا= 
  .عامر، وجابر، وحديث فضالة حديث حسن صحيح

  .١٦٩: آل عمران) ١(
بلغنـا أن أرواح الـشهداء يف " :عـن قتـادة) ٩٥٥٨(، رقم٢٦٥/ ٥:جاء يف مصنف عبد الرزاق الصنعاين) ٢(

  ."طري بيض تأكل من مثار اجلنة
  .٦١/ ١٣:شرح النووي على مسلم) ٣(
  ).٢٨٩٢(،رقم٤/٣٥:باب فضل رباط يوم يف سبيل اهللا-كتاب اجلهاد والسري:خاريصحيح الب) ٤(
، ٣/٢٧٧:بــــــاب مــــــا جــــــاء يف فــــــضل احلــــــرس يف ســــــبيل اهللا-كتــــــاب فــــــضائل اجلهــــــاد:ســــــنن الرتمــــــذي) ٥(

ويف الباب عن عثمان، وأيب رحيانة، وحديث ابن عباس حديث حـسن غريـب، ال نعرفـه : ، قال)١٦٣٩(رقم
  . رزيقإال من حديث شعيب ابن

  ).١٤٥(، رقم١/٩١:، واملعجم الكبري للطرباين)٤٣٣(، رقم١/٤٨٨: مسند أمحد)٦(
هـذا :، قـال)١٦٦٧(، رقـم٣/٢٤١:باب ما جـاء يف فـضل املـرابط-كتاب فضائل اجلهاد:سنن الرتمذي) ٧(

ـــــاط-كتـــــاب اجلهـــــاد:وســـــنن النـــــسائيحـــــديث حـــــسن غريـــــب مـــــن هـــــذا الوجـــــه،  ، ٦/٣٩:بـــــاب فـــــضل الرب
 ).٣١٧٠(، رقم٦/٤٠:ية أخرى، وله روا)٣١٦٩(رقم

   .)١٦٢١(، رقم٣/٢١٧:باب ما جاء يف فضل املرابط-كتاب فضائل اجلهاد:سنن الرتمذي) ٨(



 
 
 

 

 

 
 

 

١٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 -دراسة حتليلية-يف الصحيحني   مرويات الصحايب اجلليل سلامن الفاريس  

  

   :ما يستفاد من الحديث
 ، يف خــوفم وجعلهــ،أعــداء اإلســالم ألرهــاب ؛ الثغــورومراقبــةشــرع اهللا الربــاط يف ســبيله  -١

 ، حذرين ا�م متيقظونوا فيعلم،ريدع كل من تسول له نفسه قتال املسلمنيل و،مستمرورعب 
¨  ©  M  ®  ¬  «  ª  : قـــال تعـــاىلعمـــا يـــدور مـــن حـــوهلم، بغـــافلنيوليـــسوا 

¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯L)ا يرتتــــــب عليــــــه مــــــن  وملــــــ،)١
  .)٢( ونشر شريعته هلداية البشر، ونصر دينه،إعالء كلمة اهللا

يـــشاركه فيـــه   الً كبـــرياًوثوابـــا ،ًفـــضال اهللا يف ســـبيل إذ جعـــل للمـــرابط وجـــوده ،اهللافيـــه كـــرم  -٢
 ؛ ألن املـرابط يف ســبيل ًا وقيـام شـهر،صـيام ثـواب  وليلـة يف رباطـه خـري مــن ً فجعـل يومـا،أحـد

  .)٣( ويقظته، ونومه، وعلنه،سرهو ، وقعوده،ل يف عبادة يف قيامهاهللا ال يزا
ىت حـ حـال رباطـهيف أجـر مـا كـان يعملـه ال ينقطـع فـ املـرابط ّ امليت خيتم على عمله إال أن-٣

 مـن اجلنـة، هويرزقـ ال يـشاركه فيهـا أحـد، خـصه اهللا �ـاوهـي فـضيلة   ، يوم القيامه إىلبعد موته
  .)٤(ن أرواحهم يف حواصل الطري تأكل من مثر اجلنة كما ترزق الشهداء الذين تكو

فـنت ال يسأل يف قـربه كالـشهيد فيـأمن مـن  و، يوم القيامةيؤمن من الفزع األكرب أن املرابط -٤
  . والتعذيب، والسؤال،ضغطة القربالقرب ك

   هللا مائة رحمةَّنإحديثه في : المطلب الرابع
   )رحمه اهللا(مسلماإلمام قال 

  :ىل الرواية األو
   حدثين احلكم بن موسى، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا سليمان التيمي، حدثنا أبو عثمـان 

ٌإن هللا مائـة رمحـة، فمنهـا رمحـة �ـا ): "( قال رسول اهللا، قال،النهدي، عن سلمان الفارسي ٍ َ
  )٥(" ٌيرتاحم اخللق بينهم، وتسعة وتسعون ليوم القيامة

                                                           

  ٦٠آية: األنفال سورة)١(
تيسري العالم شرح عمدة األحكـام، أليب عبـد الـرمحن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن صـاحل د البـسام :ينظر) ٢(
 مكتبـــة التـــابعني، -سن حـــالق، مكتبـــة الـــصحابة، األمـــارات حممـــد صـــبحي بـــن حـــ: ،حتقيـــق)هــــ١٤٢٣ت (

  . ٧٤١ص : م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦، ١٠القاهرة،ط
  .٧٤٢ص:املصدر نفسه: ينظر) ٣(
والــــديباج علــــى صــــحيح مـــسلم بــــن احلجــــاج شــــرح الــــسيوطي علــــى ،٣٢٥/ ٤(:تفــــسري القــــرطيب: ينظـــر) ٤(

  لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل ،مسلم
اململكــة -أبــو اســحق احلــويين األثــري، دار ابــن عفــان للنــشر والتوزيــع: حتقيــق،)هـــ٩١١ت (الــدين الــسيوطي
  .١٣/ ٤:وفيض القدير ،٥٠٧/ ٤: م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ ،١ط  اخلرب،–العربية السعودية

، رقــــم ٤/٢١٠٨:بـــاب يف ســــعة رمحــــة اهللا تعــــاىل، وأ�ـــا ســــبقت غــــضبه-كتــــاب التوبــــة: صـــحيح مــــسلم)٥(
  .ألعلى، حدثنا املعتمر، عن أبيه �ذا اإلسنادوحدثناه حممد بن عبد ا:قال، )٢٧٥٢(



 
 
 

 

 

 
 

 

١٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 -دراسة حتليلية-يف الصحيحني   مرويات الصحايب اجلليل سلامن الفاريس  

  الرواية الثانية

 حــدثنا أبــو معاويــة، عــن داود بــن أيب هنــد، عــن أيب عثمــان، عــن ســلمان،   حــدثنا ابــن منــري،

ٍ اهللا خلــق يــوم خلــق الــسماوات واألرض مائــة رمحــةَّإن"): (قــال رســول اهللا: قــال ٍ كــل رمحــة ،َ ُّ ُ
ًطباق ما بني السماء واألرض، فجعل منها يف األرض رمحة، فبها تعطف الوالدة على ولدها،  َ

  .)١(" يوم القيامة أكملها �ذه الرمحةى بعض، فإذا كان والطري بعضها عل،والوحش

  تخريج الحديث

  .)٦(واحلاكم ،)٥(والطرباين ،)٤(والبزار، )٣(وابن أيب شيبة ،)٢(وأخرجه أمحد بن حنبل    

  

  المعنى العام للحديث

 وأنــــه أرحــــم بــــاخللق مــــن األم علــــى ،أن اهللا تعــــاىل أرحــــم الــــرامحنيبــــ) ( الرســــوليبــــشرنا    

ً، وله مائة رمحة أنزل واحدة يف الدنيا، وأمـسك تـسعا وتـسعني إىل يـوم القيامـة، فبهـذه رضيعها
خـــشية أن  ؛ عــن ولــدها حافرهــاالفــرسالرمحــة الواحــدة يــرتاحم اخللــق فيمــا بيــنهم، حـــىت ترفــع 

  .)٧( ورمحة لولدها ،ملا جعل اهللا هلا من حب ،باألذى هتصيب

                                                           

  ).٢٧٥٣(، رقم٤/٢١٠٩: املصدر نفسه)١(
، قـــــــال "وأخـــــــر تـــــــسعة وتـــــــسعني إىل يـــــــوم القيامـــــــة"، وفيـــــــه )٢٣٧٢٠(، رقـــــــم٣٩/١٢٤:مـــــــسند أمحـــــــد)٢(

  .إسناده صحيح على شرط الشيخني:األرنؤوط
يامـــة قبـــضها اهللا مـــن اخلالئـــق فـــإذا كـــان يـــوم الق" ، وفيـــه)٣٤٢٠٦(،رقـــم٧/٦٠:مـــصنف ابـــن أيب شـــيبة) ٣(

ورمحـــــــيت وســـــــعت كـــــــل شـــــــيء فـــــــسأكتبها للـــــــذين {:فجعلهـــــــا والتـــــــسع والتـــــــسعني للمتقـــــــني، فـــــــذلك قولـــــــه
  ]".١٥٦: األعراف[}يتقون

  "وحبس عنده تسعة وتسعني إىل يوم القيامة" ، وفيه)٢٥٠٧(، رقم٤٧٦/ ٦:مسند البزار)٤(
  .وبلفظ مسلم) ٦١٤٤(، رقم٦/٢٥٥:املعجم الكبري)٥(
هــذا حــديث صـــيح : وقــال،، وبلفــظ ابـــن أيب شــيبة)٧٦٢٨(، رقــم٤/٢٧٦:ملــستدرك علــى الــصحيحنيا)٦(

علــى شــرط مــسلم ومل خيرجــاه �ــذه الــسياقة، إمنــا اتفقــا علــى حــديث ســليمان التيمــي، عــن أيب عثمــان، عــن 
  ً.سليمان خمتصرا

يعـاين املخـاطبون حركتهـا مـع َّوخص الفرس بالذكر هنا؛ أل�ا أشد احليوان املألوف الذي : قال أيب مجرة )٧(
�جـة .ولدها، وملا يف الفرس من اخلفة والسرعة يف التنقل، ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منهـا إىل ولـدها

النفــوس، وحتليهــا مبعرفــة مــا هلــا ومــا عليهــا شــرح خمتــصر صــحيح البخــاري، املــسمى مجــع النهايــة يف بــدء اخلــري 
، مطبعــة الــصدق اخلــري )ه٦٩٩ت (عبــد اهللا بــن أيب مجــرة األندلــسي ،والغايــة لإلمــام احملــدث الــورع أيب حممــد

  .٤/١٥٤: ه١٣٤٨، ١جبوار األزهر مبصر، ط
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مائة ويقول عز وجل  فبلغت بقي ما املؤمنني  لعباده اهللا تعاىل كمل القيامة يوم كان فإذا    

حـىت إن إبلـيس رأس الكفـر يطمـع، ملـا يـرى  .)١(جوزوا الـصراط بعفـوي، وادخلـوا اجلنـة بـرمحيت 

ولــن تــزال الرمحــة بالنــاس حــىت أن ):" رضــي اهللا عنــه(مــسعود عــن ابــنف، )٢(لعبــادها مــن رمحــة اهللا

  .)٣("رمحة اهللا وشفاعة الشافعنيإبليس ليهتز صدره يوم القيامة مما يرى من 

فلــو يعلــم الكــافر بكــل الــذي عنــد اهللا مــن الرمحــة، مل " :)رضــي اهللا عنــه( أيب هريــرة وعــن    

  .)٤("ييئس من اجلنة، ولو يعلم املؤمن بكل الذي عند اهللا من العذاب مل يأمن من النار

 قــال ،لبـشارة للمـسلمني وا،هــذه األحاديـث مـن أحاديـث الرجــاء": )رمحـه اهللا(قـال النـووي    

العلماء؛ ألنه إذا حصل لإلنسان من رمحة واحدة يف هذه الدار املبنية على األكدار اإلسالم، 

رمحـة  والقرآن، والصالة، والرمحة يف قلبه، وغري ذلك، مما أنعم اهللا تعاىل به، فكيـف الظـن مبائـة

  .)٥( "يف الدار اآلخرة، وهي دار القرار، ودار اجلزاء واهللا أعلم

  : )رمحةمائة ( قوله معىن يفالشراحاختلف قد و    

ا يف ّوأ�ـــ َعبـــارة عـــن كثـــرة رمحـــة اهللا يف الـــدنيا واالخـــرة،"):رمحـــه اهللا(قـــال القاضـــي عيـــاض  ف  

صــحيحة يف  ً وقـد حيتمـل أ�ـا جتزئـة،مـا عهـد مـن تـراحم النـاس كالعــدة الـيت ذكـر التمثيـل علـى

  .)٦(" على هذه التجزئةأنواع الرمحة، واهللا خيتص بقية أنواعها

َّالغيـــاء والتكثـــري؛ ألنـــه مل جتـــر ل أن هـــذا العـــدد اخلـــاص أطلـــق "): رمحـــه اهللا(القـــرطيبوعـــن     

 ومـا ذكرنـاه ً،ئة، وإمنا جرت بالسبعني، ولو جرت بذلك لكان ذلـك جمـازااعاد�م بذلك يف م

  .)٧(" فكان أوىل، واهللا أعلم،حقيقة

                                                           

أليب عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر األنــصاري اخلزرجــي،  التــذكرة بــأحوال املــوتى وأمــور اآلخــرة،) ١(
ة دار املنهـاج للنـشر والتوزيـع، الصادق بن حممد بن إبـراهيم، مكتبـ: حتقيق ،)هـ٦٧١ت(مشس الدين القرطيب 

  .٧٩٤ص: ه١٤٢٥، ١الرياض، ط
 الـشافعي أمحـد بـن علـي بـن عمـر حفـص أيب الـدين سـراج امللقـن الصحيح، البن اجلامع لشرح  التوضيح)٢(

  :، حتقق)هـ٨٠٤ ت(املصري
م، عمدة ٢٠٠٨-  هـ ١٤٢٩ ،١سوريا،ط–دمشق النوادر، دار الرتاث، وحتقيق العلمي للبحث الفالح دار

  .٨/٧٤:القاري
  .٧٩٧ص :التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة )٣(
  ).٦٤٦٩(، رقم٨/٩٩:  باب الرجاء مع اخلوف-كتاب الرقاق: صحيح البخاري) ٤(
   .٦٨/ ١٧:شرح النووي على مسلم)٥(
 :،حتقيــق)هـــ٥٤٤ت(إكمــال املعلــم بفوائــد مــسلم، أليب الفــضل، عيــاض بــن موســى بــن عمــرون الــسبيت) ٦(

  .٨/٢٥٣:م١٩٩٨-ه١٤١٩ ،١ط مصر،-يل، دار الوفاءحيىي إمساع
ـــن أيب بكـــر بـــن فـــرح املفهـــم ملـــا أشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مـــسلم، أليب) ٧(  عبـــد اهللا، حممـــد بـــن أمحـــد ب

  .٢٢/١٢٤):ت،د(،)ت،ط(،)هـ٦٧١ت (األنصاري اخلزرجي، مشس الدين القرطيب
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 أن اهللا علــم أن أنــواع الــنعم الــيت يــنعم �ــا علــى خلقــه مقتــضى هــذا احلــديث"ً:وعنــه أيــضا    

ـــدنيا بنـــوع واحـــد انتظمـــت بـــه مـــصاحلهم، وحـــصلت بـــه  مائـــة نـــوع، فـــأنعم علـــيهم يف هـــذه ال

القيامة كمل لعباده املؤمنني ما بقي فبلغت مائة، وكلها للمؤمنني وإليـه  مرافقهم، فإذا كان يوم

)١(M    å  ä  ãL اإلشارة بقوله تعاىل 
 ".)٢(  

ظــاهر احلــديث يــدل علــى كــل مــا يف األرض مــن رمحــة يف  ":)رمحــه اهللا( ابــن أيب مجــرةوعــن    

 وذلــك ،قلـوب مجيــع اخللـق جــزء مـن مائــة جـزء ممــا أعـد اهللا لعبــاده مـن الرمحــة، وإن بـاقي املائــة

  .)٣(" ًتسعة وتسعون جزءا مؤخرة عنده عز وجل هلم

ً فلـم يـرد مبـا ذكـره حتديـدا بـل تـصويرا ،ىل ال �ايـة هلـارمحـه اهللا تعـا ":)رمحه اهللا(وقال الطييب     ً
  .)٤(" للتفاوت بني قسط أهل اإلميان منها يف اآلخرة، وقسط كافة املربوبني يف الدنيا

: )رمحــة اهللا غــري متناهيــة ال مائــة وال مائتــان(:  علــى مــن قــالًردا )رمحــه اهللا(الكرمــاينقــال و    

علقة بإيصال اخلـري، والقـدرة يف نفـسها غـري متناهيـة، والتعليـق الرمحة هنا عبارة عن القدرة املتو"

ً وتقلــيال ملــا عنــد اخللــق ، للفهــمًغــري متنــاه، لكــن حــصره يف مائــة علــى ســبيل التمثيــل تــسهيال
   .)٥( " ملا عندهًوتكثريا

مائــة -قلــت فيحتمــل أن تكــون مناســبة هــذا العــدد اخلــاص "):رمحــه اهللا( حجــرن ابــوعــن    

ل عـدد درج اجلنـة، واجلنـة هـي حمـل الرمحـة، فكـأن كـل رمحـة بـإزاء درجـة، وقـد  لكونه مث-رمحة

ثبت أنه ال يدخل أحد اجلنة إال برمحة اهللا تعاىل، فمن نالتـه منهـا رمحـة واحـدة كـان أدىن أهـل 

  .)٦(" اجلنة منزلة، وأعالهم منزلة من حصلت له مجيع األنواع من الرمحة

  : نذكر منها اهللا بعبادهرمحةحاديث كثرية يف أ توردهذا و    

ســيب، فــإذا امــرأة مــن ) (قــدم علــى النــيب:قــال) رضــي اهللا عنــه(وعــن عمــر بــن اخلطــاب    

السيب قد حتلب ثديها تسقي، إذا وجدت صـبيا يف الـسيب أخذتـه، فألـصقته ببطنهـا وأرضـعته، 

ال ال، وهـــي تقـــدر علـــى أن : قلنـــا؟،أتـــرون هـــذه طارحـــة ولـــدها يف النـــار):(فقـــال لنـــا النـــيب

  تطرحه،
                                                           

  .٤٣ من اآلية: سورة األحزاب)١(
  .)٤٣٢/ ١٠:فتح الباري(يفل قوله ابن حجر نق .٤٣ من اآلية: سورة األحزاب)٢(
  ٤/١٥٤: �جة النفوس) ٣(
  .١٦٣٩/ ٤:مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح) ٤(
الكواكـــب الـــدراري يف شـــرح صـــحيح البخاري،لـــشمس الدين،حممـــد بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن ســــعيد ) ٥(

، ٢م، ط١٩٣٧-ه١٣٥٦، ١ط: لبنـــــــــان-بـــــــــريوت- دار إحيـــــــــاء الـــــــــرتاث العـــــــــريب،)ه٧٨٦ت(الكرمـــــــــاين
  .٢١/١٦٥:م١٩٨١-ه١٤٠١

  .١٠/٤٣٣:فتح الباري )٦(
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  .)١("هذه بولدها هللا أرحم بعباده من : فقال

الرامحـون يـرمحهم الـرمحن، ارمحـوا مـن يف :" يرفعـه) رضـي اهللا عنهمـا(وعن عبد اهللا بن عمرو    

األرض يرمحكم من يف السماء، الرحم شجنة من الرمحن، فمن وصـلها وصـله اهللا ومـن قطعهـا 

  .)٢("قطعه اهللا

  .)٣("ُال يرحم اهللا من ال يرحم الناس:"يرفعه) رضي اهللا عنه(وعن جرير بن عبد اهللا    

جعـــل اهللا الرمحــة مائـــة جـــزء، فأمـــسك عنـــده تـــسعة : "يرفعـــه)رضـــي اهللا عنـــه(عــن أيب هريـــرة    

ًوتسعني جزءا، وأنزل يف األرض جزءا واحدا، فمن ذلك اجلزء يرتاحم اخللق، حىت ترفع الفرس  ً
    .)٤("حافرها عن ولدها، خشية أن تصيبه

إن اهللا خلــق الرمحــة يــوم خلقهــا مائــة رمحــة، فأمــسك عنــده : "يرفعــه) رضــي اهللا عنــه (هوعنــ    

تسعا وتسعني رمحة، وأرسل يف خلقه كلهم رمحة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عنـد اهللا 

 من الرمحة،مل ييـئس مـن اجلنـة، ولـو يعلـم املـؤمن بكـل الـذي عنـد اهللا مـن العـذاب مل يـأمن مـن

  .)٥("نارال

ملا قضى اهللا اخللق كتب يف كتابه فهو عنده فوق العرش  ":يرفعه) رضي اهللا عنه (ً أيضاهعنو  

    .)٦( "إن رمحيت غلبت غضيب

  

  ما يستفاد من الحديث 

  .)٧(ه أرحم الرامحنيّأنو ،على عباده املؤمنني وكرمه  سعة فضل اهللا-١

                                                           

، وصـحيح )٥٩٩٩(، رقـم٨/٨ :بـاب رمحـة الولـد وتقبيلـه-كتـاب األدب:صـحيح البخـاري: متفق عليـه )١(
   باب يف -كتاب التوبة:مسلم

  ).٢٧٥٤( رقم:وأ�ا سبقت غضبه،سعة رمحة اهللا تعاىل
كتــــاب الــــرب :، وســــنن الرتمــــذي)٤٩٤١(،رقــــم٤/٢٨٥:بــــاب يف الرمحــــة-كتــــاب األدب:ســــنن أيب داود )٢(

  .هذا حديث حسن صحيح:،قال)١٩٢٤(، رقم٣/٣٨٨:باب ما جاء يف رمحة املسلمني-والصلة
َقــل ادعــوا اللــه أو ادعــوا الــرمحن أيــا مــا {بــاب قــول اهللا تبــارك وتعــاىل -كتــاب التوحيــد:صــحيح البخــاري) ٣( �َ ََ َْ َُّ ُ ُْ ِْ َ َّ ِ

ُتدعوا فـله األمساء احل ُ َ ُْ ََ ُ َ ْ َسىنَ   ).٧٣٧٦(، رقم١١٥/ ٩]:١١٠: اإلسراء[} ْ
، )٦٠٠٠(،رقـــم٨/ ٨:بـــاب جعـــل اهللا الرمحـــة مائـــة جـــزء-كتـــاب األدب:صـــحيح البخـــاري:متفـــق عليـــه )٤(

  ).٢٧٥٢(باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل وأ�ا سبقت غضبه رقم رقم-كتاب التوبة: وصحيح مسلم
  .)٦٤٦٩(، رقم٩٩/ ٨ : باب الرجاء مع اخلوف-كتاب الرقاق:صحيح البخاري) ٥(
ُوهــو الــذي يـبــدأ {: بــاب مــا جــاء يف قــول اهللا تعــاىل-كتــاب بــدء اخللــق: صــحيح البخــاري: متفــق عليــه)٦( َ َْ

ِ َّ
َ ُ َ

ِاخللــق مث يعيــده وهــو أهــون عليــه ِ
ََْ ُ َ َْ َ ُ َ ُ ُ ُ َُّ َ -التوبــة كتــاب:، صــحيح مــسلم)٣١٩٤(، رقــم١٠٦/ ٤]: ٢٧: الــروم[} َْ

  ).٢٧٥١(سبقت غضبه رقم رقم وأ�ا ،باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل
 .١٦٣٩/ ٤:مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح:ينظر)٧(



 
 
 

 

 

 
 

 

١١١
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تناله رمحة لن يتلمس مواضع رمحة اهللا تعاىل  أو ،ّأال يكون من الغافلنيينبغي على املسلم  -٢

    .)١(وينجو من عذاب النار ،الدار اآلخرة ه يفّرب

  على اإلميان، واتساع الرجاء يف رمحات اهللا تعاىل املدخرةثاحلفيه  -٢
)٢(

.   

   .)٣(يرتامحون �ا  يوم القيامةًأيضا يف الدنيا تكون فيهم بني اخللق  أن الرمحة اليت -٣

إذا كمـل كـل  ، وال من غريها،لكفار حظ من الرمحة ال من جنس رمحات الدنيالبقى ال ي -٤

  ما كان يف 

  M 8           7  6   59 : تعـــــــــــاىلقـــــــــــال علـــــــــــم اهللا مـــــــــــن الرمحـــــــــــات للمـــــــــــؤمنني،

  <    ;  :L )٥( ،)٤(.  

دلـــة أ وتقتـــضيه ،وهـــو احلـــق الـــذي ال خفـــاء فيـــه ،وضـــده حمـــسوساآلخـــرة  ان نعـــيم الـــدار -٥

   .)٦(والسنةالكتاب 

  

  )رضي اهللا عنه( إسالمهه فيحديث: المطلب الخامس

  )رحمه اهللا(قال اإلمام البخاري

أيب وحـدثنا أبـو عثمـان، عـن سـلمان : حدثين احلسن بن عمر بـن شـقيق، حـدثنا معتمـر، قـال

  .)٧( "ّ إىل ربّه تداوله بضعة عشر، من ربّأن" : قال)رضي اهللا عنه(الفارسي

  

  

  
                                                           

   www.alimam.wsموقع إمام املسجد ، )إن هللا مائة رمحة(:مستفاد من مقال بعنوان) ١(
   .  ٤٣٣/ ١٠:فتح الباري)٢(
وسـهم يف الـدنيا هـي الـيت الرمحـة الـيت خلقهـا اهللا لعبـاده وجعلهـا يف نف: "ًقال ابن حجر نقال عـن املهلـب) ٣(

وجيــوز أن يــستعمل اهللا تلــك الرمحــة فــيهم فــريمحهم �ــا ســوى :يتغــافرون �ــا يــوم القيامــة التبعــات بيــنهم، قــال
ًرمحته اليت وسعت كل شيء، وهي اليت من صفة ذاته، ومل يزل موصـوفا �ـا، فهـي الـيت يـرمحهم �ـا زائـدا علـى 

ن الرمحــــة الــــيت أمــــسكها عنــــد نفــــسه هــــي الــــيت عنــــد مالئكتــــه وجيــــوز أن تكــــو:الرمحــــة الــــيت خلقهــــا هلــــم، قــــال
فــتح .انتهــى". ألن اســتغفارهم هلــم دال علــى أن يف نفوســهم الرمحــة ألهــل األرض؛ املــستغفرين ملــن يف األرض

  .٤٣٢/ ١٠:الباري
  .١٥٦: األعراف) ٤(
  .٤٣٣/ ١٠:فتح الباري:ينظر) ٥(
  .٤/١٥٥: �جة النفوس) ٦(
، ٥/٧١):رضـــي اهللا عنـــه(بـــاب إســـالم ســـلمان الفارســـي  -اقـــب األنـــصاركتـــاب من : صـــحيح البخـــاري)٧(

  ).٣٩٤٦(رقم



 
 
 

 

 

 
 

 

١١٢
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  :تخريج الحديث
  .)٢( وأبو نعيم األصبهاين،)١(عبد الرزاق الصنعاين ًاموقوفرجه اخو

  :غريب األلفاظ
 هـــذا رب فـــالن: ويقـــال ، للـــشيء ٌاملـــصلح) ُّالـــرب( :وقيـــل ،وال���صاحب والخ���الق  المال���كھ���و :ّالـــرب

  أي الشيء
  )٣(ربه فهو شيئا، ملك من وكل ،له ملكه 
  المعنى العام للحديث  

 تداوله ً طويالعنه وغاب وطنه من) رضي اهللا عنه(سي سلمان الفار هاجر أن بعد      
 عليه اهللا َّمن حىتوبيع  سىب حىت سيد إىل وسيد مالك، إىل مالك من :أي ًربا  عشر بضعة

ًطوعا باإلسالم
)٤(.  

  حديثه عن موطنه األصلي: المطلب السادس
  )رمحه اهللا(قال اإلمام البخاري

مسعــت ســلمان : ، عــن أيب عثمــان، قــالحــدثنا حممــد بــن يوســف، حــدثنا ســفيان، عــن عــوف
    )٥("زُرمُ هَأنا من رام": ، يقول)رضي اهللا عنه(

  :تخريج الحديث
  .)٦(احلاكمأخرجه و

  :المعنى العام للحديث
 يف وقـعو ،هرمـز رام دهقـان ابـن وكـان ،أصـبهان ً فارسيا من )رضي اهللا عنه(سلمان    كان   

 ًرجـال كنـت" ):رضـي اهللا عنـه(ن حنبـل قـال عنـد أمحـد بـ)رضي اهللا عنهما(عباسابن  حديث
  . )٧("جي  هلا يقال منها قرية أهل من أصبهان أهل منً فارسيا

                                                           

  ).١٥٧٦٧(، رقم٤١٨/ ٨:باب املكاتب على الرقيق-  مصنف عبد الرزاق الصنعاين)١(
   ).١٣١(، رقم١٤٢/ ١:أخبار أصبهان ،١٩٥/ ١: حلية األولياء)٢(
  .٣٩٩/ ١:لسان العرب و،،٣٧٠ ص :جممل اللغة البن فارس : ينظر)٣(
  .٢٧٨/ ٧:فتح الباري، و١٥/١٥٠:الكواكب الدراري:ينظر) ٤(
، ٥/٧١):رضـــي اهللا عنـــه(بـــاب إســـالم ســـلمان الفارســـي  -كتـــاب مناقـــب األنـــصار :صـــحيح البخـــاري)٥(

  بفتح : ورام هرمزًموقوفا،) ٣٩٤٧(رقم
املقـــصود، وهرمـــز أحـــد ّالـــراء واملـــيم وضـــم اهلـــاء واملـــيم بينهمـــا راء ســـاكنة مث زاي معـــىن رام بالفارســـية املـــراد و

مقـــصود هرمـــز أو مـــراد هرمـــز، وهـــي مدينـــة مـــشهورة بنـــواحي : ّاألكاســـرة، فكـــأن هـــذه اللفظـــة مركبـــة معناهـــا
معجـم . خوزستان بقرب العراق، جتمع النخل واجلوز واألترنج، وليس ذلك جيتمع بغريها مـن مـدن خوزسـتان

  .١٧/ ٣:البلدان
يف قــــصة طويلــــة ذكــــر إســــالم ) ٦٥٤٣(،رقــــم٣/٦٩٢:املــــستدرك علــــى الــــصحيحني( أخرجــــه احلــــاكم يف)٦(

  ).رضي اهللا عنه(سلمان الفارسي
 ). ٢٣٧٣٧(، رقم٣٩/١٤٠: مسند أمحد) ٧(



 
 
 

 

 

 
 

 

١١٣
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  )(، ومحمد)عليه السالم( حديثه عن الفترة بين عيس: المطلب السابع

  ):رحمه اهللا(قال اإلمام البخاري

 األحـول، عـن  حدثين احلسن بن مدرك، حدثنا حيىي بن محـاد، أخربنـا أبـو عوانـة، عـن عاصـم

، سـت مائـة )صلى اهللا عليهما وسلم(فرتة بني عيسى، وحممد": أيب عثمان، عن سلمان، قال

  )١("سنة

  :تخريج الحديث 

  . بتخرجيهانفرد البخاري

  :غريب األلفاظ

   .)٢(الفرتة بني الرسل هي املدة اليت ال رسول فيهاقيل  : الفترة

  :للحديث العام المعنى

 ونبينا )السالم عليه(عيسى بني الواقعة الفرتة يف أنبياء وجود إىل ماءالعل من مجع ذهب       

!  "  #  $  %  &  '  M :تعـــــاىل بقولـــــه لـــــذلك واســـــتدل ،)( حممــــد

    3        2  1  0  /  .  -  ,  +  *   ) (

4L )عليـــه(عيــسى بعـــد أرســلوا األنبيـــاء مــن ثالثـــة قــصة أ�ـــا املفــسرون ذكـــر فقــد ،)٣ 

ـــوا مل بـــأ�م ذلـــك علـــى همبعـــض ّورد ، )الـــسالم  عليـــه(عيـــسى عـــثهمبرســـل  وإمنـــا ،أنبيـــاء يكون

، )٤(وتالمذتــه ،حوارييــه مــن كــانوا وقــد ،األصــنام عبــادة  وتــرك،للــدعوة إىل توحيــد اهللا )الــسالم

 عن مستقلة بشريعة بعث نيب )عليهما الصالة والسالم(حممد ونبينا عيسىالنيب  بني ليس أنهو

 )رضـي اهللا عنـه( عـن أيب هريـرةالصحيحني يف جاء امب مستدلني. ،)عليه السالم(عيسى شريعة

                                                           

، ٥/٧١):رضـــي اهللا عنـــه( بـــاب إســـالم ســـلمان الفارســـي -كتـــاب مناقـــب األنـــصار: صـــحيح البخـــاري)١(
 ً.موقوفا) ٣٩٤٨(رقم

عبد اهللا،حممد بن فتوح بـن عبـد اهللا بـن فتـوح بـن  تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم،أليب )٢(
ِمحيد األزدي امليورقي احلميدي 

 القـاهرة -زبيدة حممد سـعيد عبـد العزيـز،  مكتبـة الـسنة :،حتقيق)هـ٤٨٨ت (َ
واملــــراد بــــالفرتة ):٢٧٧/ ٧ :فــــتح البــــاري(قــــال احلــــافظ يف  ،٣٩١:ص:م١٩٩٥ – ١٤١٥ ،،١ مــــصر،ط–

  . اهللا وال ميتنع أن ينبأ فيها من يدعو إىل شريعة الرسول األخرياملدة اليت ال يبعث فيها رسول من
تفــسري الطــربي،أليب جعفر،حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن =جــامع البيــان يف تأويــل القــرآن:ينظــر) ٣(

 - هــــ ١٤٢٠،، ١أمحـــد حممـــد شـــاكر،  مؤســـسة الرســـالة،ط: ، حتقيـــق)هــــ٣١٠ت (غالـــب اآلملـــي، الطـــربي
تفـسري البغـوي، حمليـي الـسنة، أيب حممـد احلـسني بـن = مل التنزيل يف تفسري القرآن ،ومعا٥٠٠/ ٢٠: م٢٠٠٠

 ،٤ط ، دار طيبــــة للنــــشر والتوزيــــع،وأخــــرون ،حممــــد عبــــد اهللا النمــــر: ،حتقيــــق)هـــــ٥١٠ت (مــــسعود البغــــوي 
  .١١/ ٧:م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

  .١٤-١٣ اآليات:سورة يس) ٤(
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: ، فقيــل)١("نــيب وبينــه بيــين ولــيس عــالت، أوالد واألنبيــاء مــرمي، بــابن النــاس أوىل أنــا ":يرفعــه

 بعد يبعث مل:، وقيل)(نبيناّ إال أحد )عليه السالم(عيسى بعد يبعث مل أنه على به استدل

  .)٢ (عيسى شريعة بتقرير بعث من بعده بعث وإمنا مستقلة، ةبشريع نيب )عليه السالم(عيسى

  :على أقوال )عليهما الصالة والسالم( املدة بينهمايف تقدير أهل التفسري وأختلف        

 عـن قتـادة عـن )الـصنعاين(، ويف تفـسري )٣("ستمائة سنة":  أ�ا كانت) مقاتل(يف تفسريجاء ف

  .)٤("وأربعني مخسمائة" :قوله الكليب ونقل عن  ،"سنة وستني مخسمائة"  معمر

  .)٥( وبضعا وثالثني سنةسنة أربعمائة :عن الضحاك )الطرباين(ويف تفسري      

، ومــنهم )الــرس أصــحاب نــيب( صــفوان بــن حنظلــة :الفــرتة يف األنبيــاء مــنو:"  قــال العيــين     

  .)٦( "العبسي سنان بن خالد

  

  ّ إال لحاجةوق دخول الس كراهيةحديثه في: الثامنالمطلب 

    ):رحمه اهللا(مسلماإلمام قال 

ابـن : حدثين عبد األعلى بن محاد، وحممد بن عبـد األعلـى القيـسي، كالمهـا عـن املعتمـر، قـال

رضـي اهللا (مسعـت أيب، حـدثنا أبـو عثمـان، عـن سـلمان:محاد، حدثنا معتمر بـن سـليمان، قـال

 آخـر مـن خيـرج منهـا، فإ�ـا  وال، ال تكونن إن استطعت، أول من يدخل الـسوق":، قال)عنه

، أتـــى نـــيب )عليـــه الـــسالم(وأنبئـــت أن جربيـــل" :  قـــال،"معركـــة الـــشيطان، و�ـــا ينـــصب رايتـــه

مــن : ألم ســلمة )(فجعــل يتحــدث، مث قــام فقــال نــيب اهللا :، وعنــده أم ســلمة، قــال)(اهللا

 إيــاه، َّالمي اهللا مــا حــسبته إأ: فقالــت أم ســلمة: هــذا دحيــة، قــال   :قالــت: هـذا؟ أو كمــا قــال

                                                           

ِِواذكـر يف الكتـاب مـرمي إذ {-كتاب أحاديث األنبيـاء:ىلباب قول اهللا  تعا:صحيح البخاري:متفق عليه) ١( ََ ْ َْ
ِ َِ ِ ُ ْ َ

َانـتبـذت مـن أهلهــا
ِ
ْ َ ْ

ِ
ْ َ  بـاب فــضائل - كتـاب الفــضائل: صــحيح مـسلم،)٣٤٤٢(، رقـم٤/١٦٧ :]١٦:مـرمي[} ََْ

  ).٢٣٦٥(، رقم ٤/١٨٣٧:عيسى عليه السالم
  :، وعمدة القاري٤٨٩/ ٦:فتح :ينظر) ٢(
يب احلـسن مقاتـل بـن سـليمان بـن بـشري األزدي بـالوالء البلخـي،دار الكتـب  تفسري مقاتل بن سليمان،أل)٣(

  .٣/٦٤:  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ،١ بريوت،ط- لبنان–العلمية 
مصطفى : حتقيق ،)هـ٢١١ت ( تفسري القرآن،أليب بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي الصنعاين)٤(

   –مسلم حممد، مكتبة الرشد
  .١/١٨٦:ه١،١٤١٠ط الرياض،

جــامع البيــان يف تأويــل القــرآن،أليب جعفــر، حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلملــي الطــربي )٥(
  .١٠/١٥٧: م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة،ط: ،حتقيق)هـ٣١٠ت (
  .٧٢/ ١٧ : عمدة القاري)٦(
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ممــن : فقلــت أليب عثمــان:  قــال،" أو كمــا قــال،خيــرب خربنــا) (حــىت مسعــت خطبــة نــيب اهللا

    .)١(من أسامة بن زيد: مسعت هذا؟ قال

  :الحديثتخريج 

  .)٤( واخلطيب البغدادي،)٣( والطرباين،)٢( البزارأخرجهو

  :المعنى العام للحديث

دخول الـسوق لكون أول من يبادر نأن  )عنهرضي اهللا (سلمان الفارسيالصحايب ينهانا      

 الـــشيطانمعركـــة الـــسوق ألن   مـــا ينهـــى عنـــه؛ًمعلـــال ،خيـــرج منهـــا قـــدر املـــستطاعآخـــر مـــن أو 

فالغالــب يف  ،والعيــاذ بــاهللا بــه وبــاض فــرخ  وبــه ،واجتمــاع أعوانــه ،ومظــان وجــوده ،همــستوطنو

 واألميـان الكاذبـة واألفعـال ،عحمـل املعاصـي مـن الغـش واخلـداأ�ـا  أسواق البيع والـشراء الغالـب

 ، والنظــرات احملرمــة،والنــساء وملــا حيــصل فيهــا اخــتالط بــني الرجــال  ، مــا شــاء اهللاَّإالاملنكــرة، 

  . وما أشبه ذلك،والكالم احملرم

 الشيطان فيه ينتدب الذي املكان أل�ا؛ باملعركة مساها إمنا :")رمحه اهللا(قال ابن اجلوزي

 قــوة عــن كنايــة رايتــه؛ ينــصب �ــا: األرباح،وقولــه يف طمعهــم ملكــان م،واســتزالهل النــاس ملغالبــة

  .)٥("الغلبة يف الطمع قوة مع َّإال تنصب ال احلروب يف الرايات ألن إغوائهم؛ يف طمعه

  
                                                           

ًلربقـاين يف كتابـه مـسندا رواه ، وأخرجـه اإلمـام أبـو بكـر ا)٢٤٥١(، رقـم٤/١٩٠٦:كتـاب:صحيح مـسلم)١(
رضـي اهللا (عن أيب حممد عبد الغين، ابن سـعيد احلـافظ مـن روايـة عاصـم عـن أيب عثمـان النهـدي عـن سـلمان

ال تكـــن أول مـــن يـــدخل الـــسوق، وال آخـــر مـــن خيـــرج منهـــا فيهـــا بـــاض ) (قـــال رســـول اهللا:" بلفـــظ) عنـــه
ـــــــرخ ـــــــشيطان وف ـــــــصحيحني البخـــــــاري ومـــــــسل:، ينظـــــــر"ال ـــــــن فتـــــــوح اجلمـــــــع بـــــــني ال ـــــــصر، حممـــــــد ب م، اليب ن

ريــاض  و،٣/٢٧٥:م٢٠٠٢-ه٢،١٤٢٣علــي حــسني البــواب، دار احلــزم، ط:، حتقيــق)ه٤٨٨ت(احلميـدي
شـــعيب األرنؤوط،مؤســـسة :،حتقيـــق)هــــ٦٧٦ت(الـــصاحلني، أليب زكريـــا، حميـــي الـــدين حيـــىي بـــن شـــرف النـــووي

كتـاب :صحيحه(خاري يفوأخرج طرفه الثاين الب. ٦/٦٥٦:م١٩٩٨-هـ٣،١٤١٩لبنان، ط-الرسالة، بريوت
حــدثين عبــاس بــن الوليــد النرســي، : قــال،)٣٦٣٤(، رقــم٤/٢٠٦:بــاب عالمــات النبــوة يف اإلســالم-املناقــب

، )(أتــى النــيب) عليــه الــسالم(أنبئــت أن جربيــل: مسعــت أيب،حــدثنا أبــو عثمــان، قــال:حــدثنا معتمــر، قــال
 احلديث...وعنده أم سلمة

  ).٢٥٤١(، رقم٦/٥٠٢:مسند البزار) ٢(
، ٦/٢٥٢:، ولـه روايـة أخـرى"ففيها باض الـشيطان وفـرخ:"، وفيه)٦١١٨(، رقم٦/٢٤٨:املعجم الكبري) ٣(

  ).٦١٣١(رقم
: ، حتقيــق)هـــ٤٦٣ت ( أمحــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أمحــد اخلطيــب البغــدادي،تــاريخ بغــداد، أليب بكــر) ٤(

  بشار عواد معروف، دار الغرب 
  .١٤/٤٢٠:م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١بريوت، ط–اإلسالمي

  .١٩/ ٤:كشف املشكل من حديث الصحيحني )٥(
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  .)١(" ومقام  نزغه وكيده،وأن السوق مطية  إغوائه:"  قال القاضي عياض

 ونيلـه مـنهم باملعركـة لكثـرة ،الـشيطان بأهلـه وفعـل ،فـشبه الـسوق:")رمحه اهللا(قال النووي      

 ، والـنجش، والعقـود الفاسـدة، واألميـان اخلائنـة، واخلـداع،ما يقع فيها من أنواع الباطل كـالغش

   .)٢(" وامليزان،وخبس املكيال،والسوم على سومه،  والشراء على شرائه،والبيع على بيع أخيه

  :امنهو األسواقوآثار يف ذم  وردت احاديثو      

أحب البالد إىل اهللا مساجدها، وأبغض البالد إىل : "يرفعه )رضي اهللا عنه(عن أيب هريرة      

     .)٣(" اهللا أسواقها

َبلغين أن امللك يغدو برايته مع أول من يغدو إىل املسجد فال ":)رضي اهللا عنه(ميثموعن      
َ

َّ

يغـدو برايتـه مـع أول مـن يغـدو إىل يزال �ا معه حىت يرجع، فيـدخل �ـا منــزله، وإن الـشيطان ل

  . )٤("السوق

أمــا تغــارون أن ختــرج نــساؤكم ؟ فإنــه :"  يقــول)رضــي اهللا عنــه( بــن أيب طالــب علــيوكــان      

  .)٥(" َبلغين أن نساءكم خيرجن يف األسواق يزامحن العلوج

 يف َّإالوكان أيب أصرب الناس على الوحـدة مل يـره  أحـد :" عبد اهللا بن أمحد بن حنبلوعن     

  .)٦(" مسجد، أو حضور جنازة، أو عيادة مريض، وكان يكره املشي يف األسواق

فــإ�م ، َّوأقــل دخــول الــسوق:"  يف وصــيته لــبعض أصــحابه)رمحــه اهللا(قــال ســفيان الثــوريو    

وإذا دخلتهــا فقــد لزمــك األمــر ، وفيهــا مــردة الــشياطني مــن اجلــن واإلنــس، ذئــاب علــيهم ثيــاب

أشـهد أن : فقـم علـى طرفهـا فقـل، ً وإنك ال ترى فيهـا إال منكـرا  املنكر نباملعروف والنهي ع

وهـو علـى ، بيـده اخلـري، ومييـت، حييـي، وله احلمد، له امللك، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

فقـد بلغنـا أنـه يكتـب لقائلهـا بكـل ، وال حول وال قـوة إال بـاهللا العلـي العظـيم، كل شيء قدير

واقـض حاجتـك، وأنـت ، وال جتلـس فيهـا، عـشر حـسنات -و فصيحعجمي أ-من يف السوق

                                                           

  .٧/ ١٦:شرح النووي)١(
  .٢٤٢/ ٧:إكمال املعلم شرح صحيح مسلم )٢(
، ١/٤٦٤:بــــاب أحــــب الــــبالد إىل اهللا مــــساجدها-كتــــاب املــــساجد ومواضــــع الــــصالة:صــــحيح مــــسلم )٣(

  ).٦٧١(رقم
 وهـذا موقـوف صـحيح :)٦/١٨٨:اإلصابة(قال ابن حجر يف). ٢٧١٥(، رقم١٨٣/ ٥:اآلحاد واملثاين) ٤(

  .ّالسند
  .)١١١٨(، رقم٢/٣٤٣:مسند أمحد )٥(
 .٤٨٤/ ١:، وصفة الصفوة٩/١٨٤:حلية األولياء)٦(
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َّقائم يسلم لك دينـك وأقـل دخـول الـسوق؛ فـإ�م ذئـاب علـيهم ثيـاب، وفيهـا مـردة الـشياطني  ِ

  .)١("من اجلن واإلنس، وإذا دخلتها فقد لزمك األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  :ت احاديث وأثار منها ورد استحباب الدعاء عند الدخول إىل األسواق ويف    

ال إلــه إال اهللا : مــن دخــل الــسوق، فقــال: "يرفعــه) رضــي اهللا عنــه(عــن عمــر بــن اخلطــابف    

 ولـه احلمــد حييــي ومييــت، وهــو حـي ال ميــوت، بيــده اخلــري وهــو ،وحـده ال شــريك لــه، لــه امللــك

لـف على كل شيء قدير، كتب اهللا له ألف ألف حسنة، وحما عنه ألف ألف سيئة، ورفـع لـه أ

  . )٢("ألف درجة

مـن ذكـر اهللا يف الـسوق خملـصا :"يرفعـه) رضـي اهللا عنـه(عن عبد اهللا بن عمـرو بـن العـاصو    

عنــد غفلــة النــاس، وشــغلهم مبــا هــم فيــه، كتــب اهللا لــه ألــف ألــف حــسنة، وليغفــرن اهللا لــه يــوم 

    .)٣("القيامة مغفرة مل ختطر على قلب بشر

 ومــا يل ،إين كنــت ألخــرج إىل الــسوق: "، قــال)عنهمــارضــي اهللا (ن عمــرعبــد اهللا بــكــان و    

   .)٤("حاجة إال أن أسلم، ويسلم علي

 وإن كـان ،ما دام قلب الرجل يذكر اهللا فهـو يف الـصالة": ، قال)رمحه اهللا(عن أيب عبيدةو    

   .)٥("يف السوق، فإن حيرك به شفتيه فهو أعظم

إن اهللا تعـاىل ليحـب أن يـذكر يف الـسوق، ": ، قال)رمحه اهللا(عن عبد اهللا بن أيب اهلذيلو     

   .)٦( " اخلالءَّوحيب أن يذكر على كل حال إال

 ويـسبح، ويـذكر ، كـان يـدخل نـصف النهـار، فيكـرب أنـه) رمحـه اهللا( ابن سـريينعنروي و     

   .)٧(إ�ا ساعة غفلة: اهللا، فقيل له فيه، فقال

  .)٨("مكثرة للمال مذهبة للدين السوق ": يقول)رمحه اهللا(كان مالك بن دينارو    

                                                           

  .٨٤/ ٧:حلية األولياء)١(
 .٧/ ١٦:شرح النووي) ٢(
شـــــــرح الـــــــسنة، أليب حممـــــــد، حميـــــــي الـــــــسنة، احلـــــــسني بـــــــن مـــــــسعود بـــــــن حممـــــــد بـــــــن الفـــــــراء البغـــــــوي، ) ٣(

 دمـــــشق، -حممـــــد زهــــري الـــــشاويش، املكتــــب اإلســـــالمي-ألرنــــاؤوطشـــــعيب ا:،حتقيــــق)هــــــ٥١٦ت(الــــشافعي
 ).١٣٣٩(، رقم٥/١٣٣:م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ٢بريوت،ط

 ).٢٥٧٤٦(، رقم٢٤٨/ ٥:مصنف ابن أيب شيبة) ٤(
   .٤/٢٠٤:حلية األولياء) ٥(
  .٤/٣٥٩:املصدر نفسه) ٦(
  ).١٨٠٢(، رقم١/٥١٦:الزهد ألمحد بن حنبل) ٧(
  .٢/٣٨٥:حلية األولياء)٨(
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: وقال ، إذا نظر إىل أهل السوق بكى  كان)رمحه اهللا(عمرو بن قيس املالئي وروي ان    

  .)١("ما أغفل هؤالء عما أعد هلم"

   ما يستفاد من الحديث

 ،ملقـــضاء حاجـــة مـــس وأ ، أو بيعهـــا، لـــضرورة كـــشراء ســـلعةَّإال  كراهيـــة دخـــول األســـواق-١

  .رها مبجرد ان يقضي حاجتهأن يغادو ،وحنوها

   .)٢( أن التكاليف على هذه األمة، حسب طاقتها وقدر استطاعتها-٢

 وفائدتـه ً،الستفـسار عـن اسـم مـن أ�ـم مـن الـرواة ولـو كـان الـذي أ�ـم ثقـة معتمـداجواز  -٣

  .)٣(احتمال أن ال يكون عند السامع كذلك ففي بيانه رفع هلذا االحتمال

 وأن لـه هـو يف ذاتــه صـورة ال يـستطيع اآلدمــي ،ى صــورة اآلدمـي أن للملـك أن يتـصور علـ-٤

 وهلـذا كـان غالـب ، من يـشاء اهللا أن يقويـه علـى ذلـكَّ لضعف القوى البشرية إال،أن يراه فيها

ليــأنس إليــه، وتطمــئن نفــسه، وال يهولــه عظــيم  يف صــورة الرجــل )(مــا يــأيت جربيــل إىل النــيب

      .)٤(صورته احلقيقية

   

  

                                                           

 .٧٢/ ٢:، وصفة الصفوة٥/١٠٢:صدر نفسهامل)١(
  .٨/٦٦٣:دليل الفاحلني)٢(
  .٩/٦:فتح الباري)٣(
 بدء كتاب: كما ثبت يف الصحيحني صحيح البخاري،٦/ ٩: فتح الباري ،١٦/٨:شرح النووي: ينظر)٤(

م فوافقت إحدامها األخرى، غفر له ما تقد، آمني واملالئكة يف السماء، آمني:باب إذا قال أحدكم-اخللق
 ).٣٢٣٢(، رقم١١٥/ ٤ :من ذنبه
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  اخلامتة
إليها  توصلت اليت النتائج أهم على الوقوف من بد ال البحث هذا من الفراغ قبل    

  :اآليت يف تتلخصو

 ،أصــفهان مدينــة مــن بــالقرب ،فــارس بــالد يف) عنــه اهللا رضــي(الفارســي ســلمان ولــد -١

 مللكنــه  ،قومــه ســادات مــن كــان الــذي ،والــده ديــن علــىيعبــد النــار ً جموســيا وكــان

  الــشام إىل رحــلو وســلطانه، ،وضــحى مبالــه ،فــارس بلــده رتكفــ ،ذه الديانــة�ــ يقتنــع

 تقنعـــه ومل ، ودان بالنـــصرانيةوالقـــساوسة بالرهبـــان التقىفـــ ، األهلـــيًباحثـــا عـــن احلـــق

 اجلزيـــرة إىل وصـــل حـــىتيبحـــث عـــن احلقيقـــة ً متـــنقال اســـتمرف ،وديانـــا�م أفكـــارهم

  .اإلسالم اهللا عليه َّفمن)  (حممد بالرسول والتقى ، املنورةفاملدينة ،العربية

 ذا العلـم، يف مـنهم ّاملـربزين ومـن الـصحابة، أعـالم أحـد )رضـي اهللا عنـه(سـلمانكان -٢

واألخـــر، وهـــو  األول، العلـــم مجـــع ،احلكـــيم بلقمـــان ولقـــب وفطنـــة، وحكمـــة، عقـــل

صـــــاحب فكـــــرة اخلنـــــدق يف غـــــزوة األحـــــزاب الـــــيت انتـــــصر فيهـــــا املـــــسلمون بفـــــضل 

  .حكمته

 اخلـــدري، ســـعيد وأيب عبـــاس، وابـــن عجـــرة، بـــن وكعـــب ك،مالـــ بـــن أنـــس عنـــه روى -٣

 بــن وطــارق ّالنهــدي، عثمــان بــووأ ،)مجيعــا عــنهم اهللا رضــي(الــصحابة مــن وغــريهم

 ولـــــه ،)اهللا رمحهـــــم(بعـــــدهم ونوآخـــــر التـــــابعني، مـــــن وهـــــب، بـــــن وســـــعيد شــــهاب،

  ً.حديثا ستون) بقي مسند(يف

 لـه وأخـرج ورابـع مـسند، ة،مـسند غـري منهـا ثالثـة أحاديـث أربعـة البخـاري له أخرج  -٤

   . مسند غري ورابع مسندة، أحاديث ثالثة مسلم

 ، والعقائـــد كالطهـــارة،والرقـــاق، واألدب،يف الفقـــه مـــسائل متنوعـــة هحاديثـــأ تـــضمنت -٥

ـــاط يف ســـبيل اهللافـــضل  و،اجلمعـــةصـــالة وفـــضل  ـــة  و ،الرب ّ إال دخـــول الـــسوقكراهي

  .رمحة مائة   وأن هللا،حلاجة
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  املصادر

  رميالقران الك

 يف ومــسلم البخــاري خيرجـه مل ممــا املختـارة األحاديــث مــن املـستخرج =املختــارة األحاديـث .١
 ت(املقدســــــــي الواحــــــــد عبــــــــد بــــــــن حممــــــــد الــــــــدين ضــــــــياء اهللا، عبــــــــد أليب ،صــــــــحيحيهما

 للطباعـــة خـــضر دار: الناشـــر دهـــيش، بـــنا اهللا عبـــد بـــنا امللـــك عبـــد. د:،حتقيـــق)هــــ٦٤٣
  .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ٣لبنان، ط– بريوت والتوزيع، والنشر

احملمديــة،  الــسنة مطبعــة: الناشــر العيــد، دقيــق ألبناألحكــام، عمــدة شــرح اإلحكــام إحكـام  .٢
  ).د،ت(، )د،ط(

 املكــي العبــاس بــن إســحاق بــن حممــد ،اهللا عبــد ، أليبوحديثــه الــدهر قــدمي يف مكــة أخبــار  .٣
 –خــــــضر دار:الناشــــــر دهــــــيش، اهللا عبــــــد امللــــــك عبــــــد.د:،حتقيــــــق)هـــــــ٢٧٢ ت(الفــــــاكهي
  .هـ ١٤١٤ ،٢بريوت،ط

 حممد:حتقيق ،)هـ٢٥٦ت(اجلعفي البخاري إمساعيل بن حممد ،اهللا عبد أليب املفرد، األدب  .٤
  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ ،٣بريوت،ط –اإلسالمية البشائر دار:الناشر الباقي، عبد فؤاد

 القــــرطيب النمــــري الــــرب عبــــد  بــــن حممــــد بــــن اهللا عبــــد بــــن يوســــف عمــــر، أليب،،االســــتذكار  .٥
–العلميـة الكتب دار: معوض،الناشر علي وحممد عطا، حممد سامل: حتقيق ،)هـ٤٦٣ت(

  .م ٢٠٠٠-ه١،١٤٢١ط بريوت،
 الــرب عبــد ابــن حممــد بــن اهللا عبــد بــن يوســف عمــر األصــحاب،أليب معرفــة يف االســتيعاب  .٦

 بــريوت، اجليــل، دار: الناشــر البجــاوي، حممــد علــي: ،حتقيــق)هـــ٤٦٣ ت (القــرطيب النمــري
  .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ ،١ط

ُأسد  .٧  الـدين عـز جـزري، بـن حممـد الكرم أيب بن علي احلسن الصحابة،أليب معرفة يف الغابة ُ
 الكتـــب دار:الناشـــر املوجـــود، عبـــدو معـــوض، حممـــد علـــي:حتقيـــق ،)هــــ٦٣٠ت(األثـــري ابـــن

  .م١٩٩٤- هـ١٤١٥ ،١ط العلمية،
العــسقالين  حجــر بــن حممــد بــن علــي بــن أمحــد الفــضل، أليب الــصحابة، متييــز يف اإلصــابة  .٨

–العلميـة الكتب دار:معوض،الناشر  وعلي،املوجود عبد أمحد عادل:حتقيق ،)هـ٨٥٢ت(
  . هـ١٤١٥ ،١بريوت،ط

 البـــسيت اخلطـــاب بـــن إبـــراهيم بـــن حممـــد بـــن محـــد ســـليمان، أليب، احملـــدثني غلـــط إصـــالح  .٩
–للــرتاث ملــأمونا دار: الرديين،الناشــر علــي حممــد: حتقيــق ،)هـــ٣٨٨ ت(باخلطــايب املعــروف
  .ه١٤٠٧ ،١ط دمشق،

 عمــــــــرون بــــــــن موســــــــى بــــــــن عيــــــــاض الفــــــــضل، أليب ،مــــــــسلم بفوائــــــــد املعلــــــــم إكمــــــــال   .١٠
-ه١٤١٩ ،١مـــصر،ط-الوفـــاء دار:الناشـــر إمساعيـــل، حيـــىي:، حتقيـــق)هــــ٥٤٤ت(الـــسبيت
  .م١٩٩٨



 
 
 

 

 

 
 

 

١٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 -دراسة حتليلية-يف الصحيحني   مرويات الصحايب اجلليل سلامن الفاريس  

 أليب ،واألنـــساب والكـــىن األمســـاء يف واملختلـــف املؤتلـــف عـــن االرتيـــاب رفـــع يف اإلكمـــال  .١١
 الكتـب دار:الناشـر ،)هــ٤٧٥ت(مـاكوال بن جعفر بن اهللا هبة ابن علي امللك سعد نصر،

  .م١٩٩٠-هـ١٤١١ ،١ط لبنان،-بريوت-العلمية
 ،)هــ٤٠٠حنـو ت (العبـاس بـن حممـد بـن علـي التوحيـدي، حيـان أليب ،والـذخائر البصائر  .١٢

  .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨ ،١ط بريوت،–صادر دار: الناشر القاضي، وداد: حتقيق
العبـدري  القاسـم أيب بـن يوسـف بـن حممـد اهللا، عبـد أليب خليـل، ملختصر واإلكليل التاج  .١٣
  .ه١٣٩٨ ،)د،ط(بريوت،-الفكر دار:الناشر ،)ه٨٩٧ت(
ـــــــــاريخ  .١٦ ـــــــــار=أصـــــــــبهان ت ـــــــــد بـــــــــن أمحـــــــــد نعـــــــــيم، أصـــــــــبهان،أليب أخب ـــــــــن اهللا عب  أمحـــــــــد ب

 ت،بــــريو–العلميــــة الكتــــب دار: الناشــــر كــــسروي، ســــيد:حتقيــــق ،)هـــــ٤٣٠ت(األصــــبهاين
  .م١٩٩٠-هـ١،١٤١٠ط
 بـن أمحـد بـن حممـد الـدين مشـس،اهللا عبـد أليب واألعـالم، املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ  .١٧

ْقاميــاز ابــن عثمــان  دار: الناشــر التــدمري، الــسالم عبــد عمــر: ،حتقيــق)هـــ٧٤٨ ت (الــذهيب َ
  .م ١٩٩٣ - هـ ٢،١٤١٣ط بريوت، العريب، الكتاب

 ،)هــــ٤٦٣ ت(البغـــدادي اخلطيـــب ثابـــت بـــن علـــي بـــن دأمحـــ ،أليب بكـــر بغـــداد، تـــاريخ  .١٨
- هـــــــ١٤٢٢ ،١ط بــــــريوت، –اإلســــــالمي الغــــــرب دار: الناشــــــر عــــــواد، بــــــشار د:حتقيــــــق
  .م٢٠٠٢

 ت(البــصري الــشيباين خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة عمــرو، أليب ،خيــاط بــن خليفــة تــاريخ  .١٩
ــــق ،)هـــــ٢٤٠ ، دمــــشق-ةالرســــال ومؤســــسة، القلــــم دار: العمري،الناشــــر ضــــياء أكــــرم:حتقي

  .ه٢،١٣٩٧بريوت،ط
 ت (عـــساكر بـــابن املعـــروف اهللا، هبـــة بـــن احلـــسن بـــن علي،القاســـم أليب دمـــشق، تـــاريخ  .٢٠

 للطباعــــــــــة الفكــــــــــر دار: الناشـــــــــر العمــــــــــروي، غرامـــــــــة بــــــــــن عمـــــــــرو: حتقيــــــــــق ،)هــــــــــ٥٧١
  .م ١٩٩٥ -ه١٤١٥،)د،ط(والنشر،

 الـــرحيم عبـــد  نبـــ الـــرمحن عبـــد حممـــد العـــال، ،أليبالرتمـــذي جـــامع بـــشرح األحـــوذي حتفــة  .٢١
  .)د،ت (،)د،ط(بريوت،–العلمية الكتب دار:،الناشر)هـ ١٣٥٣ ت(املباركفوري

ـــــاج حتفـــــة  .٢٢ ـــــن حممـــــد بـــــن ألمحـــــد ،املنهـــــاج شـــــرح يف احملت ـــــن علـــــي ب  ت(اهليتمـــــي حجـــــر ب
 حممـــــــــد، مـــــــــصطفى لـــــــــصاحبها مبـــــــــصر الكـــــــــربى التجاريـــــــــة املكتبـــــــــة: ،الناشـــــــــر)ه٩٧٣

  .م١٩٨٣-هـ ١٣٥٧،)د،ط(
 األنـصاري بكـر أيب بـن أمحـد بـن حممـد اهللا عبـد ،أليباآلخـرة وأمور املوتى بأحوال التذكرة  .٢٣

 إبــــراهيم، بــــن حممــــد بــــن الــــصادق:حتقيــــق ،)هـــــ٦٧١ت (القــــرطيب الــــدين مشــــس اخلزرجــــي،
  .ه١٤٢٥ ،١ط الرياض، والتوزيع، للنشر املنهاج دار مكتبة:الناشر
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ــــد بكــــر القــــرآن،أليب تفــــسري .٢٤ ــــرزاق عب ــــن ال ــــن مهــــام ب ــــافع ب ــــصنعاين اليمــــاين ياحلمــــري ن    ال
ــــــــــة:الناشــــــــــر حممــــــــــد، مــــــــــسلم مــــــــــصطفى. د: حتقيــــــــــق ،)هـــــــــــ٢١١ ت(  – الرشــــــــــد مكتب

  ه١،١٤١٠الرياض،ط
ـــالوالء األزدي بـــشري بـــن ســـليمان بـــن مقاتـــل ،احلـــسن ســـليمان،أليب بـــن مقاتـــل تفـــسري.٢٥  ب

  .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ،١بريوت،ط- العلمية الكتب دار:الناشر البلخي،
 ،)هــــــ٨٥٢ت(العــــسقالين حجــــر بـــــن علــــي بــــن أمحـــــد الفــــضل، ،أليبالتهــــذيب �ــــذيب  .٢٦

  .ه١٣٢٦ ،١ط اهلند، النظامية، املعارف دائرة مطبعة:الناشر
 الــدين مجــال الــرمحن، عبــد بــن يوســف احلجــاج، أليب الرجــال، أمســاء يف الكمــال �ــذيب  .٢٧

 بـــريوت،–الرســـالة مؤســـسة: الناشـــر معـــروف، عـــواد بـــشار.د: حتقيـــق ،)هــــ٧٤٢ ت(املـــزي
  .م١٩٨٠–ه١٤٠٠ ،١ط
: حتقيــق ،)هـــ٣٧٠ ت(اهلــروي األزهــري بــن أمحــد بــن حممــد منــصور، أليب اللغــة، �ــذيب  .٢٨

  .م٢٠٠١ ،١بريوت،ط–العريب الرتاث إحياء دار: الناشر عوض، حممد
 بــن عمــر حفص،الــدين ســراج امللقــن ابــن الــصحيح،أليب حفــص، اجلــامع لــشرح التوضــيح.٢٩

 وحتقيـق العلمـي للبحـث الفـالح دار :حتقيـق،)هـ٨٠٤ ت (املصري الشافعي أمحد بن علي
  .م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ ،١سوريا،ط – دمشق النوادر، دار: الرتاث،الناشر

 صـاحل بـن الـرمحن عبـد بـن اهللا عبـد الـرمحن عبـد األحكـام، أليب عمدة شرح العالم تيسري .٣٠
 الـصحابة، مكتبـة: حالق،الناشـر حـسن بـن صـبحي حممـد: ،حتقيـق)هـ١٤٢٣ ت (البسام

  .م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦ ،١٠القاهرة،ط التابعني، مكتبة - األمارات
 ،األزدي راشـد عمرو أيب بن معمر عروة،  أليب،)الرزاق عبد مبصنف ملحق وهو (اجلامع  .٣١

 بباكـستان، العلمـي ا�لـس:الناشـر األعظمـي، الـرمحن حبيـب:حتقيق ،)هـ١٥٣ ت(البصري
  .هـ١٤٠٣ ،٢ط بريوت،-اإلسالمي املكتب وتوزيع

 غالــب بــن كثــري بــن يزيــد بــن جريــر بــن حممــد جعفــر، القــرآن،أليب تأويــل يف البيــان جــامع.٣٢
 ،١الرســـالة،ط مؤســـسة :الناشـــرشاكر، حممـــد أمحـــد: ،حتقيـــق)هــــ٣١٠ ت (الطـــربي اآلملــي
   م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

 صــــحيح= وأيامــــه وســــننه) (اهللا رســــول أمــــور مــــن املختــــصر الــــصحيح املــــسند اجلــــامع  .٣٣
 ديــب مــصطفى. د: حتقيــق اجلعفــي، البخــاري إمساعيــل بــن حممــد اهللا، عبــدأليب  البخــاري،

  . م١٩٨٧ –ه١٤٠٧ ،٣بريوت،ط –اليمامة كثري، ابن دار: الناشر ،البغا
ـــــــــــصحيحني بـــــــــــني اجلمـــــــــــع  .٣٤ ـــــــــــوح بـــــــــــن حممـــــــــــد نـــــــــــصر، اليب ومـــــــــــسلم، البخـــــــــــاري ال  فت

-ه٢،١٤٢٣ط احلـــزم، دار:الناشـــر البـــواب، حـــسني علـــي:حتقيـــق ،)ه٤٨٨ت(احلميـــدي
  .م٢٠٠٢

 ،)هــ٤٣٠ ت (األصـبهاين اهللا عبـد بن أمحد نعيم،أليب األصفياء، وطبقات األولياء حلية  .٣٥
  .م١٩٧٤-ه١٣٩٤،)د،ط(مصر حمافظة جبوار -السعادة:الناشر



 
 
 

 

 

 
 

 

١٢٣
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 ت(الـــصديقي عـــالن بـــن حممـــد بـــن علـــي حملمـــد ،الـــصاحلني ريـــاض لطـــرق الفـــاحلني دليـــل  .٣٦
 ،٤ط لبنـــان، –بـــريوت ،املعرفـــة ردا: شيحا،الناشـــر مـــأمون خليـــل:�ـــا اعتـــىن ،)هــــ١٠٥٧
  .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

 أيب بـن الـرمحن لعبد،مـسلم علـى الـسيوطي شـرح احلجاج بن مسلم صحيح على الديباج .٣٧
: األثري،الناشــر احلــويين اســحق أبــو: حتقيــق ،)هـــ٩١١ ت (الــسيوطي الــدين جــالل بكــر،

 - هــــ ١،١٤١٦،طاخلـــرب – الـــسعودية العربيـــة اململكـــة - والتوزيـــع للنـــشر عفـــان ابـــن دار
  .م ١٩٩٦

 جـار الزخمـشري أمحـد، بـن عمـرو بـن حممـود القاسم، أليب،،األخيار ونصوص األبرار ربيع  .٣٨
  .ه١٤١٢ ،١ط بريوت، -األعلمي مؤسسة: الناشر ،)هـ٥٨٣ ت (اهللا

 اعتــــىن ،)هـــــ١٠٥٧ ت(الــــصديقي عــــالن بــــن حممــــد بــــن علــــي حملمــــد ،الــــصاحلني ريــــاض  .٣٩
  .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ ،٤ط لبنان، –بريوت ،املعرفة دار: رالناش شيحا، مأمون خليل:�ا

 ت(األنبـــاري حممـــد بـــن القاســـم بـــن حممـــد بكـــر، أليب ،النـــاس كلمـــات معـــاين يف الزاهـــر  .٤٠
-هـ١٤١٢ ،١ط بريوت،-الرسالة مؤسسة: الضامن،الناشر صاحل حامت: حتقيق ،)هـ٣٢٨

  م١٩٩٢
عبـد الــرمحن  :، حتقيـق)هــ١٩٧ت( وكيـع بـن اجلـراح بــن ملـيح الرؤاسـي،أليب سـفيان الزهـد،.٤١

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،١ط املنورة، املدينة-الدار مكتبة:الناشر الفريوائي،عبد اجلبار 
ِالــسري بــن َهلنَّــاد الزهــد،.٤٢  عبــد:حتقيــق ،)هـــ٢٤٣ ت(الكــويف الــدارمي التميمــي مــصعب بــن َّ

 ،١ط يـــت،الكو –اإلســـالمي للكتــاب اخللفـــاء دار: الناشـــر الفريــوائي، اجلبـــار عبـــد الــرمحن
  .ه١٤٠٦

 دار: الناشـــر ،)هــــ٢٤١ت(الـــشيباين حنبـــل بـــن حممـــد بـــن أمحـــد اهللا، عبـــد أليب الزهـــد،  .٤٣ 
    .م١٩٩٩-هـ١،١٤٢٠ط لبنان،–بريوت العلمية، الكتب

 مث الكحــــالين صــــالح بــــن إمساعيــــل بــــن حممــــد الــــدين، عــــز ،إبــــراهيم أليب،الــــسالم ســــبل  .٤٤
  .)د،ت(،)،طد (احلديث، دار: ،الناشر)هـ١١٨٢ ت(الصنعاين

) هـــ٢٨٧ ت (الــشيباين الــضحاك بــن عمــرو بــن أمحــد ،عاصــم أيب بــن بكــر أليب الــسنة،  .٤٥
  .ه١،١٤٠٠بريوت،ط –اإلسالمي املكتب:األلباين،الناشر الدين ناصر حممد:حتقيق

 ت(يزيــــد أبيــــه اســــم وماجــــة القــــزويين، يزيــــد بــــن حممــــد اهللا عبــــد ماجــــه،أليب ابــــن ســــنن  .٤٦
 عيـسى وفيـصل ،العربيـة الكتـب إحياء دار: الباقي،الناشر عبد فؤاد حممد: ،حتقيق)هـ٢٧٣
  ).د،ت(،)د،ط(احلليب، البايب

ْالسجـــستاين األزدي بـــن األشـــعث بـــن ســـليمان داود أليب،داود أيب ســـنن  .٤٧
ِ  ،)هــــ٢٧٥ ت(ِّ

  .بريوت –صيدا العصرية، املكتبة: الناشر احلميد، عبد الدين حميي حممد:حتقيق
ْســورة بــن عيــسى بــن حممــد يــسىع أليب الرتمــذي، ســنن  .٤٨ : حتقيــق ،)هـــ٢٧٩ ت(الرتمــذي َ

  .م١٩٩٨) د،ط(بريوت،-اإلسالمي الغرب دار: الناشر معروف، عواد بشار



 
 
 

 

 

 
 

 

١٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 -دراسة حتليلية-يف الصحيحني   مرويات الصحايب اجلليل سلامن الفاريس  

 ت(الـدارقطين البغـدادي مهـدي بـن أمحـد بـن عمـر بـن علـي احلسن، أليب،الدارقطين سنن  .٤٩
-وتبـــــري الرســـــالة، مؤســـــسة: الناشـــــر وآخـــــرون، االرنـــــاؤوط، شـــــعيب:حتقيـــــق ،)هــــــ٣٨٥

  م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤ ،١لبنان،ط
 ،)هـــ٤٥٨ ت(البيهقــي مــوس بــن علــي بــن احلــسني بــن أمحــد بكــر، أليب الكــربى، الــسنن  .٥٠

 ،٣لبنـــــات،ط–بـــــريوت العلميـــــة، الكتـــــب دار:الناشـــــر عطـــــا، القـــــادر عبـــــد حممـــــد: حتقيـــــق
  .م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

ـــدين مشـــس اهللا، عبـــد أليب،النـــبالء أعـــالم ســـري  .٥١ ْقاميـــاز بـــن عثمـــان بـــن أمحـــد بـــن حممـــد ال َ 
 األرنـــاؤوط، شـــعيب الـــشيخ بإشـــراف احملققـــني، مـــن جمموعـــة:حتقيـــق ،)هــــ٧٤٨ ت(الـــذهيب
  .م ١٩٨٥- هـ ١٤٠٥ ،٣ط الرسالة، مؤسسة :الناشر

 األزهـري، الزرقـاين يوسـف ابن عبدالباقي بن حملمد ،مالك اإلمام موطأ على الزرقاين شرح  .٥٢
-هــ١٤٢٤ ،١ط القـاهرة، –الدينيـة قافـةالث مكتبـة:الناشـر سـعد، الـرءوف عبد طه: حتقيق

  .م٢٠٠٣
 ابــن امللــك، عبــد بــن خلــف بــن علــي احلــسن، بطــال،إليب البــن البخــاري صــحيح شــرح  .٥٣

 الــــــسعودية،-الرشــــــد مكتبــــــة:الناشــــــر إبــــــراهيم، بــــــن ياســــــر: حتقيــــــق ،)هـــــــ٤٤٩ ت(بطــــــال
  .م٢٠٠٣-ه٢،١٤٢٣الرياض،ط

 قدامــة بــن أمحــد بــن حممــد بــن نالــرمح عبــد: الفــرج املقنــع،أليب مــنت علــى الكبــري الــشرح .٥٤
 للنـشر العـريب الكتـاب دار: ،الناشـر)هــ٦٨٢ ت(الـدين مشس احلنبلي، اجلماعيلي املقدسي
  .)د،ت(،)د،ط(والتوزيع،

 الرشــد مكتبــة:الناشــر احلميــد، عبــد العلــي عبــد:حتقيــق البيهقــي، بكــر أليب ،اإلميــان شــعب  .٥٥
  .م٢٠٠٣-ه١٤٢٣ ،١ط الرياض،-والتوزيع للنشر

 ت (اجلــــــوهري محـــــاد بــــــن إمساعيـــــل نـــــصر العربيــــــة،أليب وصـــــحاح اللغــــــة تـــــاج صحاحالـــــ  .٥٦
 ،٤ط بــريوت، –للماليــني العلــم دار: الناشــر عطــار، الغفــور عبــد أمحــد: ،حتقيــق)هـــ٣٩٣

  .م ١٩٨٧-  هـ١٤٠٧
 حبــان بـن حممـد حـامت، حبـان،أليب ابـن صــحيح تقريـب يف اإلحـسان=حبـان ابـن صـحيح  .٥٧

 بـــن علـــي الـــدين عـــالء األمـــري:،ترتيـــب)هــــ٣٥٤ت(ُالبـــسيت الـــدارمي، التميمـــي، أمحـــد بـــن
 ،١ط بــــريوت، الرســــالة، مؤســـسة:الناشــــر األرنــــؤوط، شـــعيب:حتقيــــق ،)هـــــ ٧٣٩ت(بلبـــان

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨
 ،)هـــ٣١١ ت(النيــسابوري خزميــة ابــن إســحاق بــن حممــد بكــر أليب خزميــة، ابــن صــحيح  .٥٨

  .)د،ت (،)د،ط (وت،بري-اإلسالمي املكتب:الناشر األعظمي، مصطفى حممد:حتقيق
 ت (اجلــــوزي حممـــد بـــن علــــي بـــن الـــرمحن عبــــد الـــدين مجـــال الفــــرج، أليبالـــصفوة، صـــفة  .٥٩

 ،٢ط بـريوت،–املعرفة دار: الناشر جي، قلعه حممد. ود فاخوري حممود: حتقيق ،)هـ٥٩٧
  .م١٩٧٩ –ه١٣٩٩



 
 
 

 

 

 
 

 

١٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 -دراسة حتليلية-يف الصحيحني   مرويات الصحايب اجلليل سلامن الفاريس  

 بــــابن املعــــروف البغــــدادي، البــــصري، ســــعد بــــن حممــــد اهللا، عبــــد أليبالكــــربى، الطبقــــات  .٦٠
–العلميــــــة الكتــــــب دار:عطا،الناشــــــر القــــــادر عبــــــد حممــــــد: حتقيــــــق ،)هـــــــ٢٣٠ ت(ســــــعد

  .م١٩٩٠-هـ١،١٤١٠بريوت،ط
َعمـر بـن علـي احلـسن أليب الـدارقطين، علـل=النبويـة األحاديث يف الواردة العلل  .٦١  أمحـد بـن ُ

 ،١ط الريـــــــاض،–طيبـــــــة دار:الـــــــسلفي،الناشر حمفـــــــوظ:حتقيـــــــق ،)ه ٣٨٥ ت(الـــــــدارقطين
  م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥

 أمحــد بــن موســى بـن أمحــد بــن حممـود ،حممــد أليب ،ِّالبخــاري صـحيح شــرح القــاري عمـدة  .٦٢
 –ِّالعــــريب ُّالــــرتاث إحيــــاء دار: النَّاشــــر ،)هـــــ٨٥٥ ت(العيــــين الــــدين بــــدر احلنفــــى الغيتــــاىب
  ).    د،ت(، )د،ط(بريوت،

 الرومــــي ينالــــد أكمــــل محـــود، بــــن حممــــد بــــن حممـــد اهللا، عبــــد اهلدايــــة،أليب شــــرح العنايـــة  .٦٣
  .)د،ت(،)د،ط(الفكر، دار: ،الناشر)هـ٧٨٦ ت(البابريت

: ،حتقيــق)هـــ٢٧٦ ت(الــدينوري قتيبــة بــن مــسلم بــن اهللا عبــد حممــد أليب احلــديث غريــب  .٦٤
  .ه١٣٩٧ ،١ط بغداد، –العاين مطبعة: الناشر اجلبوري، اهللا عبد

 العــسقالين  رحجــ بــن علــي بــن أمحــد الفــضل، أليب البخــاري، صــحيح شــرح البــاري فــتح  .٦٥
  .ه١٣٧٩ ،)د،ت(،)د،ط(،بريوت - املعرفة دار: الناشر ،)ه٨٥٢ ت(الشافعي

 ١٤٢٣ ،١الشروق،ط دار: الشني،الناشر شاهني وسىملمسلم، صحيح شرح املنعم فتح.٦٦
  .م ٢٠٠٢ - هـ
 تـــاج بـــن الـــرؤوف بعبـــد املـــدعو ،حممـــد الـــدين لـــزين الـــصغري، اجلـــامع شـــرح القـــدير فـــيض  .٦٧

  .ه١٣٥٦ ،١ط مصر، –الكربى املكتبة:الناشر ،)هـ١٠٣١ ت(وياملنا العارفني
 احلنبلـي، قدامـة بـن أمحـد بـن اهللا عبـد الدين موفق حممد أليب ،أمحد اإلمام فقه يف الكايف  .٦٨

- هــ١٤١٤ ،١ط العلميـة، الكتب دار: ،الناشر)هـ٦٢٠ ت(املقدسي قدامة بابن الشهري
  .م١٩٩٤

 بــن حممــد بــن اهللا عبــد شــيبة، أيب بــن بكــر ،أليبارواآلثــ األحاديــث يف املــصنف الكتــاب  .٦٩
 مكتبـــة: الناشـــر احلـــوت، يوســـف كمـــال:،حتقيـــق)هــــ٢٣٥ ت(العبـــسي عثمـــان بـــن إبـــراهيم
  . ه١٤٠٩ ،١ط الرياض،–الرشد

 علـي ابـن الـرمحن عبـد الـدين مجـال ،الفـرج أليب الصحيحني، حديث من املشكل كشف  .٧٠
 –الـــــــــــوطن دار: الناشــــــــــر البــــــــــواب، حــــــــــسني علـــــــــــي: حتقيــــــــــق ،)هـــــــــــ٥٩٧ ت(اجلــــــــــوزي
  ).د،ت(،)د،ط(الرياض،

 علــي بــن يوســف بــن الدين،حممــد لــشمس ،البخــاري صــحيح شــرح يف الــدراري الكواكـب  .٧١
 ،١ط: لبنـــان-بـــريوت-العـــريب الـــرتاث إحيــاء دار: الناشـــر،)ه٧٨٦ت(الكرمـــاين ســـعيد بــن

  .م١٩٨١-ه١٤٠١ ،٢ط م،١٩٣٧-ه١٣٥٦



 
 
 

 

 

 
 

 

١٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 -دراسة حتليلية-يف الصحيحني   مرويات الصحايب اجلليل سلامن الفاريس  

: حتقيـق ،)هـ٣٣٣ ت(املالكي الدينوري مروان بن أمحد بكر، ،أليبالعلم وجواهر ا�السة  .٧٢
 دار ،)احلـصم أم -البحـرين (اإلسـالمية الرتبيـة مجعيـة :الناشر،حـسن بـن مشهور عبيدة أبو
  .هـ١٤١٩ ،)د،ط(،)لبنان - بريوت (حزم ابن

 علــي بــن شــعيب بــن أمحــد الــرمحن عبــد ،أليبللنــسائي الــصغرى الــسنن=الــسنن مــن ا�تــىب  .٧٣
 املطبوعــات مكتــب:غدة،الناشــر أبــو الفتــاح عبــد: ،حتقيــق)هـــ٣٠٣ ت(ياخلراساين،النــسائ

  .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦ ،٢حلب،ط –اإلسالمية
 ت(اهليثمــــي بكــــر أيب بــــن علــــي الــــدين نــــور احلــــسن، أليب الفوائــــد، ومنبــــع الزوائــــد جممــــع  .٧٤

 القــــــــاهرة، القدســــــــي، مكتبــــــــة: الناشــــــــر القدســــــــي، الــــــــدين حــــــــسام:حتقيــــــــق ،)هـــــــــ٨٠٧
  .م ١٩٩٤-هـ ١٤١٤،)د،ط(
 بـن حيـىي الـدين حميـي زكريـا، ،أليب))واملطيعـي الـسبكي تكملـة مـع ((املهـذب شرح جمموع  .٧٥

  .)د،ت(،)د،ط(،الفكر دار: ،الناشر)هـ٦٧٦ ت (النووي شرف
 ت (املرســـــــي ســـــــيده بـــــــن إمساعيـــــــل بـــــــن علـــــــي احلـــــــسن ،أليباألعظـــــــم واحملـــــــيط احملكـــــــم  .٧٦

 ،١بـــــريوت،ط – علميـــــةال الكتـــــب دار: هنداوي،الناشـــــر احلميـــــد عبـــــد: ،حتقيـــــق)هــــــ٤٥٨
  .م ٢٠٠٠- هـ ١٤٢١

 القــــرطيب، األندلــــسي، حــــزم بــــن ســــعيد بــــن أمحــــد بــــن علــــي حممــــد، ،أليبباآلثــــار احمللــــى  .٧٨
  .)د،ت(،)د،ط (بريوت، –الفكر دار: ،الناشر)هـ٤٥٦ ت(الظاهري

: ،الناشـر)هــ١٧٩ ت(املـدين األصـبحي عـامر بـن مالـك بن أنس بن مالك لإلمام،املدونة  .٧٩
  .م١٩٩٤- هـ١٤١٥ ،١العلمية،ط الكتب دار

 الــدين نــور حممــد) سـلطان(بــن علــي احلــسن، أليب املـصابيح، مــشكاة شــرح املفــاتيح مرقـاة  .٨٠
 هــ١٤٢٢ ،١ط لبنـان، – بـريوت الفكـر، دار: الناشـر ،)هـ١٠١٤ ت(القاري اهلروي املال
  .م٢٠٠٢ -
 املعروف،النيـسابوري اهللا عبـد بـن حممـد احلاكم اهللا، عبدأليب الصحيحني، على املستدرك  .٨١

–العلميــــة الكتــــب دار:الناشــــر القــــادر، عبــــد مــــصطفى:حتقيــــق ،)هـــــ٤٠٥ت(البيــــع بــــابن
  .م١٩٩٠–ه ١،١٤١١بريوت،ط

 ت(الـــشيباين حنبـــل بـــن حممـــد بـــن أمحـــد اهللا، عبـــد أليب حنبـــل، بـــن أمحـــد اإلمـــام مـــسند  .٨٢
- ه١،١٤٢١ط الرسـالة، مؤسـسة:الناشـر وآخـرون،  األرنـؤوط شـعيب: حتقيق ،)هـ٢٤١

  .م ٢٠٠١
 عبيـد ابـن خـالد بـن اخلـالق عبد بن عمرو بن أمحد بكر أليب ،الزخار البحر=البزار مسند  .٨٣

 بـــن وعـــادل اهللا، زيـــن الـــرمحن حمفـــوظ: حتقيـــق ،)هــــ٢٩٢ ت(بـــالبزار املعـــروف العتكـــي اهللا
  .م٢٠٠٩ ،١ط املنورة، املدينة-واحلكم العلوم مكتبة:الناشر وآخر، سعد،

، )هـ٣٦٠ت(الطرباين الشامي، أيوب بن أمحد بن سليمان القاسم، يب،ألالشاميني مسند  .٨٤
  .م١٩٨٤-ه١٤٠٥ ،١بريوت،ط-الرسالة مؤسسة:السلفي،الناشر محدي:حتقيق
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 مـسلم، صـحيح)=  (اهللا رسـول إىل العـدل عـن العـدل بنقل املختصر الصحيح املسند  .٨٥
 البـــاقي، عبـــد: ق،حتقيـــ)ه٢٦١ت(النيـــسابوري القـــشريي احلجـــاج بـــن مـــسلم احلـــسن، أليب

  ).د،ت(،)د،ط(،بريوت–العريب الرتاث إحياء دار: الناشر
 بـــن عيـــاض بـــن موســـى بـــن عيـــاض الفـــضل، أليب اآلثـــار، صـــحاح علـــى األنـــوار مـــشارق  .٨٦

 الــــــــرتاث ودار العتيقــــــــة، املكتبــــــــة: الناشــــــــر ،)هـــــــــ٥٤٤ ت (الــــــــسبيت، اليحــــــــصيب عمــــــــرون
  ).د،ت(،)د،ط(،
 ،)هــــــ٢١١ت (الـــــصنعاين اليمـــــاين نــــافع بـــــن مهـــــام بــــن الـــــرزاق بكر،عبـــــد أليب املــــصنف،  .٨٧

  .ه٢،١٤٠٣ط اإلسالمي،بريوت، املكتب:األعظمي،الناشر الرمحن حبيب:حتقيق
 البــسيت،  إبــراهيم بــن حممــد بــن محــد ســليمان، داود،أليب أيب ســنن شــرح الــسنن معــامل  .٨٨ 

 - هـــــ ١،١٣٥١ط حلــــب، –العلميـــة املطبعــــة: الناشــــر ،)هــــ٣٨٨ ت(باخلطــــايب املعـــروف
  .م١٩٣٢

 ت(احلمـــوي الرومـــي اهللا عبـــد بـــن يـــاقوت الـــدين شـــهاب اهللا، عبـــد أليب،البلـــدان معجـــم  .٨٩
  .م١٩٩٥ ،٢ط بريوت، صادر، دار: الناشر ،)هـ٦٢٦

 البغــــــــوي العزيــــــــز عبــــــــد  بــــــــن حممــــــــد بــــــــن اهللا عبــــــــد القاســــــــم، أليب ،الــــــــصحابة معجــــــــم  .٩٠
 الكويـــــــت،–البيـــــــان دار مكتبـــــــة:الناشـــــــر اجلكـــــــين، األمـــــــني حممـــــــد:،حتقيـــــــق)هــــــــ٣١٧ت(

  .م٢٠٠٠-ه١،١٤٢١ط
ـــــري، املعجـــــم  .٩١ ـــــن ســـــليمان القاســـــم أليب الكب ـــــن أمحـــــد ب ـــــوب ب  ،)هــــــ٣٦٠ ت(الطـــــرباين أي

  ).د،ت(،٢ط القاهرة،–تيمية ابن مكتبة:الناشر السلفي،:حتقيق
 حممد بن العزيز عبد بن اهللا عبد عبيد، ،أليبواملواضع البالد أمساء من استعجم ما معجم  .٩٢

  .هـ ٣،١٤٠٣بريوت،ط الكتب، عامل: ،الناشر)هـ٤٨٧ ت(األندلسي البكري
 البكـــري حممـــد بـــن العزيـــز عبـــد بـــن اهللا عبـــد عبيـــد، ،أليبحنبـــل بـــن أمحـــد فقـــه يف املغـــين  .٩٣

  .هـ ٣،١٤٠٣بريوت،ط الكتب، عامل: ،الناشر)هـ٤٨٧ ت(األندلسي
 بكـر أيب بـن أمحـد بـن حممـد اهللا، عبـد أليب ،مـسلم كتـاب تلخـيص مـن أشكل ملا املفهم  .٩٤

  ).ت،د(،)ت،ط()هـ٦٧١ ت(القرطيب الدين مشس اخلزرجي، األنصاري فرح بن
 القادر عبد الشيخ: قاسم،راجعه حممد البخاري،حلمزة صحيح خمتصر شرح القاري منار .٩٥

 دمـشق -البيـان دار مكتبـة: عيـون، الناشـر حممـد بـشري: ونـشره بتصحيحه األرناؤوط، عين
 ،)د،ط(الــسعودية، العربيــة اململكــة -الطــائف املؤيــد، تبــةمك الــسورية، العربيــة اجلمهوريــة -

  .م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠
 ت(اجلـوزي علـي بـن الرمحن عبد الدين مجال الفرج، أليب وامللوك، األمم تاريخ يف املنتظم  .٩٦

 الكتـب دار: الناشـر عطا، القادر عبد ومصطفى عطا، القادر عبد حممد: ،حتقيق)هـ٥٩٧
  .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ ،١ط بريوت، العلمية،
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 أليب حممــــد، عبــــد اهللا ابــــن علــــي، ابــــن اجلــــارود النيــــسابوري،املنتقــــى مــــن الــــسنن املــــسندة.٩٧
بــريوت، –مؤســسة الكتــاب الثقافيــة: عبــد اهللا عمــر البــارودي، الناشــر:حتقيــق ،)هـــ٣٠٧ت(

  .م١٩٨٨-ه١٤٠٨، ١ط
 بـن حيـىي ينالـد حميـي زكريـا، أليب النـووي، شرح= احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج  .٩٨

  .ه١٣٩٢ ،٢ ط بريوت، –العريب الرتاث إحياء دار:،الناشر)هـ٦٧٦ ت(النووي شرف
 ت(املــــــدين األصــــــبحي عــــــامر بــــــن مالــــــك بــــــن أنــــــس بــــــن ملالــــــك ،مالــــــك اإلمــــــام موطـــــأ  .٩٩

ــــــــــــشار: ،حتقيــــــــــــق)هـــــــــــــ١٧٩  مؤســــــــــــسة: خليل،الناشــــــــــــر وحممــــــــــــود معــــــــــــروف، عــــــــــــواد ب
  .هـ١٤١٢،)د،ط(الرسالة،

ـــدين لـــشمس ،املنهـــاج شـــرح إىل احملتـــاج �ايـــة  .١٠٠  محـــزة بـــن أمحـــد العبـــاس أيب بـــن حممـــد ال
-هـــ١٤٠٤ ،أخــرية ط بــريوت، الفكــر، دار: ،الناشــر)هـــ١٠٠٤ ت(الرملــي الــدين شــهاب
  .م١٩٨٤

 بـــن حممـــد بـــن املبـــاركالـــدين  جمـــد الـــسعادات، أليب واألثـــر، احلـــديث غريـــب يف النهايـــة  .١٠١
 ،وآخـــر الـــزاوي، أمحـــد طـــاهر: قحتقيـــ ،)هــــ٦٠٦ ت(األثـــري ابـــن اجلـــزري، الـــشيباين حممـــد
  .  م١٩٧٩- هـ١٣٩٩ بريوت،-العلمية املكتبة:الناشر

: حتقيـــق ،)هــــ١٢٥٠ ت (اليمـــين الـــشوكاين، حممـــد بـــن علـــي بـــن حملمـــد األوطـــار، نيـــل  .١٠٢
  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ ،١ط مصر، احلديث، دار: الناشر الصبابطي، الدين عصام

 املرغينـاين، اجلليـل عبـد بـن بكر أيب بن سن،علياحل ،أليباملبتدي بداية شرح يف اهلداية .١٠٣
–بـريوت-العـريب الرتاث احياء دار:يوسف،الناشر طالل: ،حتقيق)هـ٥٩٣ ت(الدين برهان
  .)د،ت (،)د،ط (لبنان،
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