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وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا  هلل، كحؿده وكستعقـف إن الحؿد

وسقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد 

أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿدًا طبده ورسقلف، صؾك 

اهلل وسؾؿ، وبارك طؾقف، وطؾك آلف وصحبف، ومـ سار طؾك هنجف، واقتػك أثره 

 :يـ. أما بعدإلك يقم الد

 الذي ٓ،  وخقر الفدي هدي محؿد تعالك فنن خقر الحديث كتاب اهلل

 ]الـجؿ: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ يـطؼ طـ الفقى، كؿا وصػف اهلل تعالك بؼقلف:

ۇئ ۇئ ۆئ وئ ﴿ففق الفادي الذي يجب أن يتبع ويؼتدى بف، قال تعالك: : [3

  .[12 ]إحزاب: ﴾جئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

ا امؾف مع مـ حقلف، لقرى أمرً ، وهديف، وتع يف سقرتفوإن الؿتلمؾ 

ا، كبارً و اا، صغارً إكاثً و اجؿقع، ذكراكً يف اإلحسان يف تعامؾف مع ال اطجبً 

 ڱ ڱ ڱ ں﴿: تعالك، قال ، حتك مع الجؿادات اكػارً مسؾؿقـ و

 .[4 ]الؼؾؿ: ﴾ں

، فصـػقا يف قديؿًا وحديثًا، بسـتف وسقرتف   ولؼد طـل العؾؿاء

الؽتب والؿملػات، مـفا الؿبسقط، ومـفا الؿختصر، إٓ أن إبراز ذلؽ 

، وجؿع إحاديث الؿتعؾؼة بف وحصرها، ثؿ تبقيبفا، قؾقؾ تعامؾف 

 جدًا فقؿا أطؾؿ. 
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مع  يف جؿع إحاديث التل تضؿـت تعامؾ الـبل  فاستعـت باهلل 

بؼقة جؿقع مـ حقلف، مـ الصحقحقـ فؼط، وإن كسل اهلل يف العؿر أكؿؾت 

 الؽتب الستة وغقرها مـ الؿساكقد والؿصـػات، إن شاء اهلل تعالك.

ومـ إسباب التل حثتـل طؾك جؿع ذلؽ وإبرازه: حاجة الؿسؾؿقـ إلك 

يف هذا الباب، وتعريػ طؿقم الؿسؾؿقـ بف، ومـفا ما رأيتف  تؼريب هديف 

مـ بعضفؿ مع بعض أو مع غقرهؿ،  -هداهؿ اهلل-يف تعامؾ بعض الؿسؾؿقـ 

، والبعد أخطاء متـقطة، وتجاوزات مختؾػة، كشلت مـ الجفؾ بسقرتف 

طؿالً بؼقلف تعالك:  تعالكيؼتضقف واجب الؼقام بالدطقة إلك اهلل  طـفا، مع ما

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 .[33 ]فصؾت:

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿وققلف تعالك: 

 .[215 ]الـحؾ: ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲

محبب إلك الؼؾقب: لؿا حباه ربف مـ خؾؼ  فالؽالم يف سقرتف وتعامؾف 

 .طظقؿ، حتك مع غقر الؿسؾؿقـ، فالرحؿة مـفجف ورسالتف

 .[207 ]إكبقاء: ﴾ک ک گ گ گ گ﴿قال تعالك: 

يرتؼل الؿسؾؿ يف أخالقف، ويسؿق ويرتػع طـ غقره  فبآقتداء بف 

 ذلؽ كؾف محبة اهلل لف ومغػرتف.درجات، وتتحؼؼ لف آستؼامة، ويثؿر طـ 
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چ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿قال تعالك: 

 .[32]آل طؿران:  ﴾چ چ

ـّ اهلل طؾّل، وتػضؾ بنكجاز الؽتاب إول مـ هذه السؾسؾة  وقد سبؼ أن م

، وصباطتف وكشره، فؾف «مع غقر الؿسؾؿقـ  تعامؾف»الؿباركة بعـقان: 

 الؿحؿد والؿـة والػضؾ.

، الذي «مع الصغار تعامؾف »الؽتاب الثاين  هويطقب لل أن أقدم هذ

وكقػ  ،إوٓد الصغار وقتف، واهتؿامف وطـايتف سرتى فقف كقػ أططك 

ورحؿتف هبؿ، وشػؼتف طؾقفؿ، بؾ مداطبتف لفؿ، وبؽاؤه وحزكف  كان وده 

، وغقر ذلؽ مؿا ستؼػ طؾقف يف ثـايا هذا الؽتاب، الذي فراقفؿ  طؾك

 . أسلل اهلل أن يحؼؼ بف الـػع والػائدة وآقتداء بف 

 منهجي يف البحث: 

قرأت صحقح البخاري، وصحقح مسؾؿ، واقتصرت طؾك اختقار  .2

مع  إحاديث التل تضؿـت، أو اشتؿؾت طؾك مققػ، أو تعامؾ مـف 

 سخة الرسالة كاشرون.الصغار، معتؿدًا ك

صـػت إحاديث، ووضعت كؾ حديث ضؿـ الؿقضقع الذي  .1

يختص بف، مع ذكر رقؿ الحديث مـ كسخة الرسالة كاشرون، وأضع لف رقؿا 

 حسب التسؾسؾ القارد يف هذه السؾسؾة.

إذا كان الحديث الؿختار مـ صحقح البخاري، لف أصراف، فلورد يف  .3
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ورقؿ الجزء، والصػحة القارد ذكره يف الحاشقة جؿقع أرقام هذه إصراف، 

، وإذا كان الحديث مقافؼًا لؿا يف صحقح مسؾؿ، فتح الباري، ٓبـ حجر 

أو جاء ذكره يف صحقح مسؾؿ فؼط، فلذكر رقؿف يف صحقح مسؾؿ، ورقؿ 

 .-رحؿف اهلل تعالك-زء والصػحة يف شرح اإلمام الـقوي، ـالؿجؾد والج

مـ بقـ هذه إحاديث الؿشار أختار الحديث إتؿ حسب اجتفادي  .4

 إلقفا، وقد أذكر بعض الروايات إخرى طـد الحاجة لذلؽ. 

شرحت إلػاظ الغريبة يف إحاديث مـ فتح الباري، ٓبـ حجر،  .5

أو شرح الـقوي طؾك مسؾؿ، أو تعؾقؼ الشقخ مصطػك البغا طؾك صحقح 

اشقة أو ح البخاري، أو تعؾقؼ محؿد فماد طبدالباقل طؾك صحقح مسؾؿ،

 .كاشرون الصحقحقـ صبعة الرسالة

القاردة يف كؾ حديث مـ كتاب  أستخرج أوجف التعامؾ لؾـبل  .6

-فتح الباري، ٓبـ حجر، أو مـ شرح الـقوي طؾك مسؾؿ، أو مؿا يػتح اهلل 

 بف طؾّل. -سبحاكف

فتح »أذكر بعض الػقائد الؿفؿة القاردة يف الحديث، مـ كتاب  .7

-، أو مؿا يػتح اهلل «رح الـقوي طؾك مسؾؿش»ٓبـ حجر، أو مـ  «الباري

 بف طؾّل. -سبحاكف

ـّ بف طؾل وتػضؾ، مـ اختقار هذا الؿقضقع،  وأشؽر اهلل  طؾك ما م
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واإلبحار يف درره، ثؿ الؽتابة فقف، فؾف الحؿد والؿـة والػضؾ، وأسلل اهلل أن 

 .يحؼؼ بف شػاطة كبقـا محؿد 

ثر إكرب بعد اهلل يف خروج كؿا أشؽر جؿقع اإلخقة الذيـ كان لفؿ إ

هذا الؽتاب: لؿا تػضؾقا بف مـ مراجعة أو تقجقف مـ أساتذة وصؾبة طؾؿ، 

 فجزاهؿ اهلل طـل خقرًا، وشؽر سعقفؿ، وغػر لفؿ ولقالديفؿ.

وأققل ٕخل الؼارئ: ما وجدت مـ صقاب فذلؽ مـ فضؾ ربل وتقفقؼف، 

 وأتقب إلقف. وما وجدت خالفف فؿـ كػسل والشقطان، وأستغػر اهلل، 

 وأسلل اهلل اإلطاكة يف إخراج بؼقة كتب هذه السؾسؾة.

 ،،،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 حمنذ بن عبذالرمحن بن ناصر الزير

Alzeer0999@hotmail.com 

 8686525050جوال: 

 

 
 

mailto:Alzeer9000@hotmail.com
mailto:Alzeer9000@hotmail.com
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 (1)نص احلذيث:

ـْ َأْسَؿاَء  -خ ;9;9 َبْقِر، َقاَلْت: ): َط ـِ الزُّ  ْب
ِ
َأكََّفا َحَؿَؾْت بَِعْبِد اهلل

الَؿِديـََة َفـََزْلُت بُِؼَباٍء َفَقَلْدُتُف بُِؼَباٍء، ُثؿَّ َأَتْقُت بِِف  ، َفَلَتْقُت (2)َفَخَرْجُت َوَأَكا ُمتِؿ  

َدَعا بَِتْؿَرٍة َفَؿَضَغَفا، ُثمَّ َتَػَل فِي فِقِه، َفَؽاَن »، ُثؿَّ (3)َفَقَضْعُتُف فِل ِحْجِرهِ  الـَّبِلَّ 

َل َشْيٍء َدَخَل َجْوَفُه ِريُق َرُسوِل اَّللِ  َك  (4)َؽهُ ، ُثمَّ َحـَّ  َأوَّ بَِتْؿَرٍة، ُثمَّ َدَعا َلُه، َوَبرَّ

َل َمْوُلوٍد ُولَِد فِي اإِلْسالَمِ ، (5)َعَؾْقهِ   .(7)(«(6)َوَكاَن َأوَّ

                                                                                                               

 /5627/7/4/230/3920ومسؾؿ ، 5469/9/502، 3909/7/191: ]أصرافف (2)

 [.5626، ومسؾؿ 39/7/191 .5626سؾؿ ، وم7/191

)متؿ(: أتؿؿت مدة الحؿؾ الغالب، وهل تسعة أشفر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (1)

 (.5/61صحقح البخاري )

 (.5/61)حجره(: حضـف . تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

ع ذلؽ )حـؽف(: والتحـقؽ: مضغ الشلء ووضعف يف فؿ الصبل، ودلؽ حـؽف بف، يصـ (4)

بالصبل، لقتؿرن طؾك إكؾ ويؼقى طؾقف، ويـبغل طـد التحـقؽ أن يػتح فاه حتك يـزل 

 (.9/205جقفف وأوٓه التؿر، فنن لؿ يتقسر تؿر فرصب، وإٓ فشلء حؾق. الػتح )

)برك طؾقف(: دطا لف بالربكة، وهل الزيادة يف الخقر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (5)

 (.5/61البخاري )

 )ولد يف اإلسالم(: أي: بعد الفجرة إلك الؿديـة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري (6)

(5/61.) 

 (.1/31صحقح البخاري ) (7)
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(1)-خ 7689
ـْ َأبِل ُمقَسك   ،  ُولَِد لِي ُغالٌَم، َفَلَتْقُت بِِه الـَّبِيَّ »، َقاَل: َط

اُه إِْبَراِهقَم، َفَحـََّؽُه بَِتْؿرَ  َوَكاَن َأْكَبَر َوَلِد «. ٍة، َوَدَعا َلُه بِاْلَبَرَكِة، َوَدَفَعُه إَِليَّ َفَسؿَّ

 .(2)َأبِل ُمقَسك

:  -م 7868 َٓ َبْقِر، َأكَُّفَؿا َقا ـِ الزُّ َبْقِر، َوَفاصَِؿة بِـْت اْلُؿـِْذِر ْب طـ ُطْرَوُة ْبـ الزُّ

ـَ َها َبقْ ِهَل ُحْبَؾك بَِعْبدِ َجَرْت، وَ )َخَرَجْت َأْسَؿاُء بِـُْت َأبِل َبْؽٍر ِحق ـِ الزُّ  ْب
ِ
ِر، اهلل

اُه َعْبَد اَّللِ، ُثمَّ َجاَء، َوُهَو اْبُن » َفَؼِدَمْت ُقَباًء، ... ُثمَّ َمَسَحُه، َوَصؾَّى َعَؾْقِه، َوَسؿَّ

َبْقُر، َفَتَبسَّ  َسْبِع ِسـِقَن َأْو َثَؿاٍن، لُِقَبايَِع َرُسوَل اَّللِ  َم َرُسوُل ، َوَأَمَرُه بَِذلَِك الزُّ

 .(3)«(ِحقَن َرآُه ُمْؼباًِل إَِلْقِه، ُثمَّ َباَيَعهُ   اَّللِ 

ـْ َأَكٍس  -م 8966 .، َقاَل: )َوَضَرَبَفا ،..يحدث طـ أمف أم سؾقؿ  َط

(4)اْلَؿَخاُض 
َٓ ُيْرِضُعُف َأَحٌد   ل: َيا َأَكُس  ـَ َقِدَما، َفَقَلَدْت ُغاَلًما َفَؼاَلْت لِل ُأمِّ ِحق

 َحتَّك َتغْ 
ِ
ا َأْصَبَح اْحَتَؿْؾُتُف، َفاْكَطَؾْؼُت بِِف إَِلك َرُسقِل ُدَو بِِف َطَؾك َرُسقِل اهلل ، َفَؾؿَّ

 
ِ
ا َرآكِل َقاَل: اهلل  ،«َلَعلَّ ُأمَّ ُسَؾْقٍم َوَلَدْت؟»، َقاَل َفَصاَدْفُتُف، َوَمَعُف مِقَسٌؿ، َفَؾؿَّ

(5)ُقْؾُت: َكَعْؿ، َفَقَضَع اْلِؿقَسؿَ 
ِجْئُت بِِف، َفَقَضْعُتُف فِل ِحْجِرِه، َوَدَطا َقاَل: وَ  ،

                                                                                                               

 [.5625/7/24/219، ومسؾؿ 6298/20/594، 5467/9/500أصرافف: ] (2)

 (1/403صحقح البخاري ) (1)

 .924صحقح مسؾؿ، ص  (3)

 (.8/26/21شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )الؿخاض: هق الطؾؼ ووجع القٓدة.  (4)

الؿقسؿ: هل ألة التل يؽقى هبا الحققان مـ القسؿ، وهق العالمة. حاشقة صحقح  (5)

 .2017مسؾؿ ص 
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ِ
ـْ َطْجَقِة اْلَؿِديـَِة، َفاَلَكَفا فِل فِقِف َحتَّك َذاَبْت، ُثؿَّ َقَذَفَفا  َرُسقُل اهلل

بَِعْجَقٍة مِ

 
ِ
ُظَفا، َقاَل: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل بِلُّ َيَتَؾؿَّ ، َفَجَعَؾ الصَّ بِلِّ إَِلى  اْكُظُروا: »فِل فِلِّ الصَّ

اُه َطْبدَ َقاَل: َفَؿَس  ،«ُحبِّ اْْلَْكَصاِر التَّْؿرَ  (َح َوْجَفُف، َوَسؿَّ
ِ
 .(1)اهلل

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 .ٕصػال الؿسؾؿقـ، ووضعفؿ يف حجره،  استؼبالف  .2

همٓء إصػال بتؿر وهؿ طبداهلل بـ الزبقر، وإبراهقؿ  تحـقؽف  .1

 .وطبداهلل بـ أبل صؾحة 

 يف فؿ الطػؾ. ػؾف ت .3

 لفذيـ الطػؾقـ، وتربيؽف طؾقفؿا، أي: دطا لفؿا بالربكة. دطاؤه  .4

 لفذا الصحابل الذي جاء بؿقلقده. استؼبالف  .5

 مـ يلتقف بتؿرة، لقحـؽ صػالً. صؾبف  .6

 لقجف هذا الطػؾ، كؿا يف رواية مسؾؿ. مسحف  .7

 الفوائذ:

القلد، وققؾ:  ، فؼد رزق هذا الطػؾ طبداهلل سبعة مـبركة دطائف  .2

(2)أكثر، كؾفؿ ختؿقا الؼرآن
 . 

 ٕصػالفؿ ودطائف لفؿ. طؾك تحـقؽ الرسقل  حرص الصحابة  .1

 
 

                                                                                                               

 .2017صحقح مسؾؿ، ص  (2)

 ( بتصرف.3/104الػتح ) (1)
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 (1)نص احلذيث:

ـْ َأبِل ُهَرْيرَ  -خ 66:7  َة َط
ِ
ُيْمَتك بِالتَّْؿِر ِطـَْد  ، َقاَل: )َكاَن َرُسقُل اهلل

ـْ َتْؿِرِه، َحتَّك َيِصقَر ِطـَْدُه َكْقًما (2)ِصَرامِ 
 (3)الـَّْخِؾ، َفَقِجلُء َهَذا بَِتْؿِرِه، َوَهَذا مِ

ـُ  ـُ َوالُحَسْق ـْ َتْؿٍر، َفَجَعَؾ الَحَس
َذ َأَحُدُهَؿا َيْؾَعَباِن بَِذلَِؽ التَّْؿِر، َفَلَخ  مِ

 
ِ
ـْ فِقِف، َفَؼاَل: ، َتْؿَرًة، َفَجَعَؾَفا فِل فِقِف، َفـََظَر إَِلْقِف َرُسقُل اهلل

َأَما »َفَلْخَرَجَفا مِ

دٍ  َدَقةَ  (4)الَ َيْلُكُؾونَ   َعِؾْؿَت َأنَّ آَل ُمَحؿَّ  .(5)«الصَّ

ـُ َطؾِ )َقاَل:  طـ َأبل ُهَرْيَرَة  -خ 6;66 ـُ ْب ـْ لٍّ َأَخَذ الَحَس
، َتْؿَرًة مِ

َدَقِة، َفَجَعَؾَفا فِل فِقِف، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  ، ُثؿَّ (7)لَِقْطَرَحَفا ،«كِْخ  (6)كِْخ : »َتْؿِر الصَّ

                                                                                                               

 /1473، ومسؾؿ 3071/6/123، 2492/3/424، 2485/3/420أصرافف: ] (2)

4/7/285.] 

 (.1/216لـخؾ(: قطع التؿر طـف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ))صرام ا (1)

 (.1/216)كقما(: ما اجتؿع كالصربة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

)ٓ يلكؾقن الصدقة(: ٓ يحؾ لفؿ أكؾفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (4)

(1/216.) 

 (.2/485صحقح البخاري ) (5)

)كخ(: كؾؿة تؼال طـد زجر الصبل طـ تـاول شلء ما. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (6)

 (.1/217صحقح البخاري )

 (.1/217مـ فؿف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )لقؾؼقفا )لقطرحفا(:  (7)
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َدَقةَ  (1)َأَما َشَعْرَت »َقاَل:  ا الَ َكْلُكُل الصَّ  .(2)«َأكَّ

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 .(3)لألصػال الؿساجد إدخالف  .2

لألصػال بؿا يـػعفؿ، ومـعفؿ مؿا يضرهؿ، ومـ تـاول  ف تلديب .1

 (4)الؿحرمات، وإن كاكقا غقر مؽؾػقـ، لقتدربقا بذلؽ

 . (5)لألصػال بسبب الـفل إطالمف  .3

مـ ٓ يؿقز لؼصد سؿاع مـ يؿقز: ٕن الحسـ إذ ذاك  مخاصبتف  .4

 .(6)كان صػاًل 

 يف تعامؾف مع إصػال حتك طـد الخطل. رفؼف  .5

 لشديد طؾك حؾ ما يطعؿف، أو يطعؿ أوٓده.ا حرصف  .6

 الفوائذ:

 .(7)لصدقات الؿسؾؿقـ لتقزيعفا بقـ الػؼراء استؼبالف  .2

                                                                                                               

 (.1/217)أما شعرت(: أي: كقػ خػل طؾقؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

 (.2/486خاري )صحقح الب (1)

 (.3/425الػتح ) (3)

 (.3/425الػتح ) (4)

 (.3/425الػتح ) (5)

 (.3/425الػتح ) (6)

 (.3/425الػتح ) (7)
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 .(1)بالؿسجد يف إمقر العامة اكتػاطف  .1

درسا طظقؿا يف بذل الجفد يف التبقـ فقؿا يطعؿف  أططك أمتف  .3

 الؿسؾؿ، أو ُيطِعؿ أهؾف.

 أن الصدقة ٓتحؾ ٔل محؿد. .4

 

 
 

  

                                                                                                               

 (.3/425الػتح ) (2)
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 (1)نص احلذيث:

 (3)فِل ِحْجرِ  (2)طـ ُطَؿَر ْبـ َأبِل َسَؾَؿَة، قال: )ُكـُْت ُغالًَما -خ 7998

 
ِ
  (4)، َوَكاَكْت َيِدي َتطِقُش َرُسقِل اهلل

ِ
ْحَػِة، َفَؼاَل لِل َرُسقُل اهلل : فِل الصَّ

ا َيِؾقَك َوُكْل  َيا ُغالَُم، َسمِّ اَّللَ،» َفَؿا َزاَلْت تِْؾَؽ  ،«(5)بَِقِؿقـَِك، َوُكْل ِمؿَّ

 .(7)َبْعُد( (6)صِْعَؿتِل

ـْ ُحَذْيَػَة، َقاَل: )ُكـَّا إَِذا َحَضْرَكا َمَع الـَّبِلِّ  (8)-م ;767 َصَعاًما َلْؿ  َط

 
ِ
ًة َصَعاًما، َح  َفَقَضَع َيَدُه، َوإِكَّا َكَضْع َأْيِدَيـَا َحتَّك َيْبَدَأ َرُسقُل اهلل َضْرَكا َمَعُف َمرَّ

                                                                                                               

 /5169، ومسؾؿ 5378/9/434، 5377/9/434، 5376/9/432أصرافف: ] (2)

7/23/103.] 

 (.9/431)غالما(: أي: دون البؾقغ. الػتح ) (1)

ػتح الحاء الؿفؿؾة وسؽقن الجقؿ، أي: يف تربقتف، وتحت كظره، وأكف يربقف يف )حجر(: ب (3)

 (.9/431حضـف تربقة القلد. الػتح )

)تطقش يف الصحػة(: أي: تتحرك، فتؿقؾ إلك كقاحل الؼصعة، وٓ تؼتصر طؾك مقضع  (4)

 (9/431واحد. الػتح )

ػك البغا طؾك صحقح )يؾقؽ(: مـ الجاكب الذي يؼرب مـؽ مـ الطعام. تعؾقؼ مصط (5)

 (.7/68البخاري )

 (.9/431)تؾؽ صعؿتل(: أي: لزمت ذلؽ، وصار طادة لل. الػتح ) (6)

 (.1/388صحقح البخاري ) (7)

 [.5162/7/23/100، 5160/7/23/100، 5159/7/23/299أصرافف: ] (8)
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َعاِم، َفَلَخَذ َرُسقُل (1)َفَجاَءْت َجاِرَيٌة َكَلكََّفا ُتْدَفعُ  ، َفَذَهَبْت لَِتَضَع َيَدَها فِل الطَّ

 
ِ
  اهلل

ِ
: بَِقِدَها، ُثؿَّ َجاَء َأْطَرابِل  َكَلكََّؿا ُيْدَفُع َفَلَخَذ بَِقِدِه، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ُه َجاَء بَِفِذِه اْلَجاِرَيِة إِنَّ الشَّ » ْقَطاَن َيْسَتِحلُّ الطََّعاَم َأْن اَل ُيْذَكَر اْسُم اَّللِ َعَؾْقِه، َوإِكَّ

لَِقْسَتِحلَّ بَِفا، َفَلَخْذُت بَِقِدَها، َفَجاَء بَِفَذا اْْلَْعَرابِيِّ لَِقْسَتِحلَّ بِِه َفَلَخْذُت بَِقِدِه، 

نَّ َيَدُه فِي َيِدي َمَع َيِدَهاَوالَِّذي َكْػِسي بَِقِدِه، إِ 
(2))»(3). 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 حتك يلكؾ معف الطػؾ، والجارية، وإطرابل، ويشاركقكف تقاضعف  .2

 يف صعامف.

 .«يا غالم»لفذا الطػؾ بؿا يؾقؼ بف، بؼقلف:  مـاداتف  .1

 لفذا الطػؾ طـد إكؾ بثالثة آداب: تقجقفف  .3

 .وإكؾ مؿا يؾقؽ - .وإكؾ بالقؿقـ - .ٕكؾالتسؿقة طـد ا - 

                                                                                                               

وي )كلهنا تدفع(: ويف الرواية إخرى: )كلهنا تطرد( يعـل لشدة سرطتفا. شرح الـق (2)

 (.7/23/100طؾك صحقح مسؾؿ )

)إن يده يف يدي مع يدها(: هؽذا هق يف معظؿ إصقل يدها: ويف بعضفا يدهؿا، ففذا  (1)

ضاهر، والتثـقة تعقد إلك الجارية وإطرابل، ومعـاه: أن يدي يف يد الشقطان مع يد 

رية، وقد الجارية وإطرابل، أما طؾك رواية )يدها( بنفراد، فقعقد الضؿقر طؾك الجا

حؽك الؼاضل طقاض أن القجف التثـقة، والظاهر أن رواية اإلفراد أيضا مستؼقؿة: فنن 

إثبات يدها ٓ يـػل يد إطرابل، وإذا صحت الرواية باإلفراد وجب قبقلفا وتلويؾفا 

 (.7/23/101طؾك ما ذكركاه. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 .863صحقح مسؾؿ، ص  (3)
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الــذي جعــؾ هــذا الطػــؾ يعؿــؾ هبــذه أداب،  حســـ أســؾقبف  .4

 ويقاضب طؾقفا.

 وا.ليف التعامؾ مع إصػال، ولق أخط رفؼف  .5

 لألصػال إلك الصقاب بجؿؾ متػرقة. تقجقفف  .6

 ، وحؾؿف فقؿا يصدر مـ إصػال مـ أخطاء.سعة صدره  .7

، يف تطبقؼفؿ لؾسـة طؾك ا ا وكبارً غارً لصحابتف ص تػؼده  .8

 إكؾ، مـ التسؿقة، وإكؾ بالقؿقـ.

أهؿقة التسؿقة طـد إكؾ،  لصحابتف صغارا وكبارا  بقاكف  .9

 وأهنا تطرد الشقطان.

 الفوائذ: 

 .(1)إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر حتك حال إكؾ .2

 .(2)استحباب تعؾؿ أدب إكؾ والشرب .1

 .فال يبدؤون بإكؾ حتك يبدأ كبقفؿ  لصحابتف  حسـ تربقتف  .3

 .(3)مـ غقر استحالف حؾػف  .4

 
  

                                                                                                               

 (.9/433الػتح ) (2)

 (.9/433الػتح ) (1)

 (.7/23/100شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)
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 (1)نص احلذيث:

ـِ َطبَّاٍس، َقاَل: )بِتُّ فِل َبْقِت َخاَلتِل َمْقُؿقَكَة بِـِْت الَحاِرِث  -خ669 ـِ اْب َط

ك الـَّبِلُّ  لـَّبِلُّ ، َوَكاَن اَزْوِج الـَّبِلِّ 
الِعَشاَء، ُثؿَّ  ِطـَْدَها فِل َلْقَؾتَِفا، َفَصؾَّ

َأْو  ،«َكاَم الُغَؾقِّمُ »َجاَء إَِلك َمـِْزلِِف، َفَصؾَّك َأْرَبَع َرَكَعاٍت، ُثؿَّ َكاَم، ُثؿَّ َقاَم، ُثؿَّ َقاَل: 

ـْ َيَساِرِه،  ـْ َيِؿقـِِف، َفَصؾَّك َخْؿَس َكؾَِؿًة ُتْشبُِفَفا، ُثؿَّ َقاَم، َفُؼْؿُت َط َفَجَعَؾـِل َط

، ُثؿَّ َكاَم، َحتَّك َسِؿْعُت َغطِقَطُف َأْو َخطِقَطُف، ُثؿَّ َخَرَج  ـِ َرَكَعاٍت، ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق

الَِة( إَِلك الصَّ
(2). 

بَّاسٍ  -خ :69 ـِ َط ـْ ابْ ةَ  َط قكَ ُؿ قْ ل َم
ِ ت اَل َد َخ ـْ : )بِتُّ ِط اَل ، قَ

ؼَ  ةً فَ ؾَ قْ لُّ َل
ِ ب اَم  اَم الـَّ ِؾ قَ قْ ِض الؾَّ ْع ل بَ

اَن فِ ا َك ؿَّ ؾَ ، فَ ِؾ قْ ـَ الؾَّ
مِ

لُّ 
ِ ب ٍـّ  الـَّ ـْ َش

ِ لَ م ضَّ َق تَ فَ
فُ  (3) ُػ ػِّ َخ ا يُ قًػ ِػ ا َخ ُضقًء ٍؼ ُو ؾَّ َع ٌرو-ُم ْؿ  َط

                                                                                                               

، 697/1/113، 283/2/344، 238/2/187، 227/2/156أصرافف: ] (2)

698/1/114 ،699/1/115 ،716/1/147 ،718/1/149 ،859/1/402 ،

991/1/554 ،2298/3/86 ،4569/8/86 ،4570/8/87 ،4572/8/87 ،

4571/8/88 ،5929/20/376 ،6125/20/622 ،6326/22/229 ،

 /3 /2790، 2789/3/6/47، 2788/3/6/45، ومسؾؿ 7451/23/448

6/47 ،2792/3/6/48 ،2791/3/6/48 ،2793/3/6/49 ،2794/ 

3/6/49 ،2795/3/6/50 ،2796/3/6/52 ،2799/3/6/54.] 

 (.2/110صحقح البخاري ) (1)

 (.2/39) )شـ( قربة طتقؼة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري (3)
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فُ  ؾُ ؾِّ َؼ يُ َو
امَ -(1) قَ َل، ُثؿَّ ِجْئُت فَ  ، َو ا َتَقضَّ ْلُت َكْحًقا مِؿَّ ـْ ُيَصؾِّل، َفَتَقضَّ ُؼْؿُت، َط

ـْ ِشَؿالِفِ -َيَساِرِه  َلـِل -َوُربََّؿا َقاَل ُسْػَقاُن: َط ـْ َيِؿقـِِف، ُثؿَّ َفَحقَّ ، َفَجَعَؾـِل َط

َصؾَّك َما َشاَء اهلُل، ُثؿَّ اْضَطَجَع، َفـَاَم َحتَّك َكَػَخ، ُثؿَّ َأَتاُه الؿـَاِدي َفآَذَكفُ 
(2) 

الَِة، َفَؼاَم َمَعُف إَِلك ال ْل(بِالصَّ الَِة، َفَصؾَّك، َوَلْؿ َيَتَقضَّ صَّ
(3). 

ـَ َطبَّاٍس َأْخَبَرُه )َأكَُّف  -خ6:9  ْب
ِ
ـِ َطبَّاٍس َأنَّ َطْبَد اهلل ـْ ُكَرْيٍب، َمْقَلك اْب َط

، َوِهَل َخاَلُتُف، َفاْضَطَجْعُت فِل َطْرِض َباَت َلْقَؾًة ِطـَْد َمْقُؿقَكَة َزْوِج الـَّبِلِّ 

 الِقَساَدِة، وَ 
ِ
  اْضَطَجَع َرُسقُل اهلل

ِ
، َوَأْهُؾُف فِل ُصقلَِفا، َفـَاَم َرُسقُل اهلل

 
ِ
ْقُؾ، َأْو َقْبَؾُف بَِؼؾِقٍؾ َأْو َبْعَدُه بَِؼؾِقٍؾ، اْسَتْقَؼَظ َرُسقُل اهلل ، َحتَّك إَِذا اْكَتَصَػ الؾَّ

ـْ َوْجِفِف بَِقِدِه، ُثؿَّ قَ  (4)َفَجَؾَس َيْؿَسُح الـَّْقمَ  ـْ  (5)َرَأ الَعْشَر أَياِت الَخَقاتِؿَ َط
مِ

ـَ ُوُضقَءُه، ُثؿ َقاَم  َل مِـَْفا َفَلْحَس َؼٍة، َفَتَقضَّ ٍـّ ُمَعؾَّ ُسقَرِة آِل ِطْؿَراَن، ُثؿَّ َقاَم إَِلك َش

ـُ َطبَّاٍس: َفُؼْؿُت، َفَصـَْعُت مِْثَؾ َما َصـََع، ُثؿَّ َذَهْبُت َفُؼْؿُت إِلَ  ك ُيَصؾِّل. َقاَل اْب

                                                                                                               

)يخػػف ويؼؾؾف(: يصػف بالتخػقػ والتؼؾقؾ: وذلؽ بلن ٓ يؽثر الدلؽ، وٓ يزيد طؾك  (2)

 (.2/39مرة مرة . تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.2/39)فآذكف(: فلطؾؿف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

 (.2/115صحقح البخاري ) (3)

اسرتخاء الجػقن الحاصؾ بالـقم. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك )يؿسح الـقم(: يزيؾ  (4)

 (.2/47صحقح البخاري )

 .﴾ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ﴿: )الخقاتؿ(: جؿع خاتؿة أي: إواخر، مـ ققلف تعالك (5)

 (.2/47تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )
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، َفَصؾَّك (1)َجـْبِِف، َفَقَضَع َيَدُه الُقْؿـَك َطَؾك َرْأِسل، َوَأَخَذ بُِلُذكِل الُقْؿـَك َيْػتُِؾَفا

، ُثؿَّ  ـِ ، ُثؿَّ َرْكَعَتْق ـِ ، ُثؿَّ َرْكَعَتْق ـِ ، ُثؿَّ َرْكَعَتْق ـِ ، ُثؿَّ َرْكَعَتْق ـِ ، ُثؿَّ َرْكَعَتْق ـِ َرْكَعَتْق

ـِ ، ُثؿَّ اْضَطَجَع (2)َأْوَتَر  ـِ َخِػقَػَتْق ُن، َفَؼاَم، َفَصؾَّك َرْكَعَتْق َحتَّك َأَتاُه الؿَمذِّ
، ُثؿَّ (3)

ْبَح( َخَرَج، َفَصؾَّك الصُّ
(4). 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

ن لفذا الغالم ابـ طباس لألصػال يف بقتف: ولفذا أذ استضافتف  .2

 طـده. ةبالبقتقت

ابـ طباس مـ   ة حقث أدارلفذا الطػؾ بالطريؼة العؿؾق تعؾقؿف  .1

 القسار إلك القؿقـ.

 بالتصغقر. «كام الُغؾّقؿ»طؾك الغؾؿان حقث قال:  شػؼتف  .3

 بقة هذا الغالم، وقد ضفر ذلؽ يف:طؾك تعؾقؿ وتر حرصف  .4

 .صالة الغالم مع رسقل اهلل  - أ

 ويف وضقئف. اقتداء الغالم بالرسقل  - ب

                                                                                                               

 (.2/47)يػتؾفا(: يدلؽفا، ويعركفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

 (.2/47)أوتر(: صؾك ركعة واحدة أو ثالثا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

تقان بآداهبؿا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )خػقػتقـ(: لؿ يطؾفؿا، مع اإل (3)

(2/47.) 

 (.2/134صحقح البخاري ) (4)
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 س الغالم.يف التعامؾ حقث وضع يده القؿـك طؾك رأ لطػف  .5

 .(1)لؾغالم بلخذه بشحؿة أذكف تلكقسف وإيؼاضف  .6

 ،(2)مبقت الصغقر طـد محرمف، وإن كان زوجفا طـدها إقراره  .7

 خالتف. حقث إن أم الؿممـقـ مقؿقكة 

 الفوائذ:

 لصالة الـافؾة يف بقتف. إقامتف  .2

 طؾك أداء الـافؾة، وتعقيده أهؾ بقتف طؾقفا. حرصف  .1

 ه الدكقا، وضفر ذلؽ يف: وزهده يف هذ تقاضعف  .3

 بغرفة واحدة، وهل البقت بؽامؾف. اكتػاؤه  -

وزوجتف وابـ طباس طؾك وسادة واحدة، هؿا يف صقلفا،  كقمف هق  -

 والغالم يف طرضفا.

 .مسح الـقم طـ وجفف بقده  .4

 قراءة أيات العشر مـ سقرة آل طؿران بعد استقؼاضف مـ الـقم. .5

 الؾقؾ. بعد آكتفاء مـ صالة اضطجاطف  .6

كقػقة تعديؾ الخطل يف وققف الؿلمقم بجاكب اإلمام حقـ  بقاكف  .7

 أداره مـ الخؾػ.

                                                                                                               

 (.1/562الػتح ) (2)

 (.1/563الػتح ) (1)
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 .(1)فضؾ صالة الؾقؾ، وٓسقؿا يف الـصػ الثاين .8

فضؾ ابـ طباس وققة ففؿف وحرصف طؾك تعؾؿ أمر الديـ، وحسـ  .9

 .(3()2)تلكقف يف ذلؽ

 

                                                                                                               

 (.1/563الػتح ) (2)

 (.1/563الػتح ) (1)

 (.1/563ولالستزادة مـ الػقائد يرجع إلك الػتح ) (3)
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 (1)نص احلذيث:

ـِ ِهَشاٍم، َوَكاَن َقْد َأْدَرَك  -خ 6796  ْب
ِ
ِه َطْبِد اهلل ـْ َجدِّ ـِ َمْعَبٍد، َط ـْ ُزْهَرَة ْب َط

 الـَّبِلَّ 
ِ
ُف َزْيـَُب بِـُْت ُحَؿْقٍد إَِلك َرُسقِل اهلل اَلْت: َيا ، )َفؼَ ، َوَذَهَبْت بِِف ُأمُّ

، َبايِْعُف، َفَؼاَل: 
ِ
 «.ُهَو َصِغقٌر، َفَؿَسَح َرْأَسُه، َوَدَعا َلهُ »َرُسقَل اهلل

ـِ َمْعَبٍد، )َأكَُّف َكا ـْ ُزْهَرَة ْب ُه َطْبدُ َوَط قِق، َن َيْخُرُج بِِف َجدُّ ـُ ِهَشاٍم إَِلك السُّ  ْب
ِ
اهلل

ـُ ُطَؿرَ  َعاَم، َفَقْؾَؼاُه اْب َبْقِر َفَقْشَتِري الطَّ ـُ الزُّ َِٓن َلُف: ، َواْب َأْشِرْكـَا، َفنِنَّ »، َفَقُؼق

اِحَؾَة َكَؿا ِهَل «َقْد َدَطا َلَؽ بِاْلَبَرَكةِ  الـَّبِلَّ  ، َفَقْشَرُكُفْؿ، َفُربََّؿا َأَصاَب الرَّ
(2) ،

 .(3)َفَقْبَعُث بَِفا إَِلك الَؿـِْزِل(

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

ًٓ وكساء، صغارًا وكبارًا. استؼبالف  .2  لصحابتف رجا

لطؾب هذه الؿرأة يف مبايعة هذا الصغقر، وإجابتف لفا  استؿاطف  .1

 بلكف صغقر.

                                                                                                               

 /23 /7120، 6353/22/255، 1501/5/262، 1502/5/262أصرافف: ] (2)

123.] 

)أصاب الراحؾة كؿا هل(: أي: يربحفا بتؿامفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (1)

 (.3/242البخاري )

 (.2/688صحقح البخاري ) (3)
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 .(1)لرأس الصغقر، والدطاء لف مسحف  .3

 . (2)إلحضار الصحابة أوٓدهؿ طـده ٓلتؿاس بركتف إقراره  .4

 .(3)مبايعة مـ لؿ يبؾغ تركف  .5

 الفوائذ:

 أثره يف هذا الطػؾ ويف غقره.و طظؿ بركة دطائف  .2

 

 
  

                                                                                                               

 (.5/261تح )الػ (2)

 (.5/261الػتح ) (1)

 (.5/261الػتح ) (3)
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 (1)نص احلذيث:

ـَ َيِزيَد، َيُؼقُل: )َذَهَبْت بِل  -خ 9;6 ائَِب ْب ـِ الَجْعِد، َقاَل: َسِؿْعُت السَّ َط

(2)َخاَلتِل
َـّبِلِّ   ـَ ُأْختِل َوجِ إَِلك ال ، إِنَّ اْب

ِ
َفَؿَسَح  (3)عٌ ، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

ِف، ُثؿَّ ُقْؿُت َخْؾَػ (4)َرْأِسل، َوَدَطا لِل بِاْلَبَرَكةِ 
ـْ َوُضقئِ

َل، َفَشِرْبُت مِ ، ُثؿَّ َتَقضَّ

ةِ  ـَ َكتَِػْقِف، مِْثَؾ ِزرِّ الَحَجَؾةِ  (5)َضْفِرِه، َفـََظْرُت إَِلك َخاَتِؿ الـُُّبقَّ َبْق
(6))(7). 

ـِ َطْبدِ  -خ 9769 ـِ الُجَعْقِد ْب ـَ  َط ـَ َيِزيَد، اْب اِئَب ْب ، )َرَأْيُت السَّ ـِ ْحَؿ الرَّ

                                                                                                               

، 5670/20/231، 3542/6/648، 3540/6/648، 290/2/354أصرافف: ] (2)

 [.6087/8/25/99ومسؾؿ  6351/22/255

)خالتل( لؿ أقػ طؾك اسؿفا، وأما أمف فاسؿفا طؾبة، بضؿ الؿفؿؾة، وسؽقن الالم،  (1)

 (.6/649ـ شريح. الػتح )بعدها مقحدة، بـت شريح أخت مخرمة اب

 (2/49)وجع( أصابف وجع يف قدمقف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 (.2/49)بالربكة( الزيادة والـؿاء والخقر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (4)

كف )خاتؿ الـبقة( أثر بقـ كتػقف، وصػ بف يف الؽتب الؿتؼدمة، وكان طالمة يعؾؿ هبا أ (5)

 (.2/49الـبل الؿقطقد. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)مثؾ زر الحجؾة( بؽسر الزاي وتشديد الراء، والحجؾة، بػتح الؿفؿؾة والجقؿ: واحدة  (6)

الحجال، وهل: بققت تزيـ بالثقاب وإسرة والستقر، لفا طرى وأزرار، وققؾ: الؿراد 

كثك مـف: حجؾة. وطؾك هذا فالؿراد بزرها بالحجؾة الطقر، وهق: القعؼقب، يؼال لأل

 (.2/355بقضتفا. الػتح )

 (.2/135صحقح البخاري ) (7)
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، َجْؾًدا ـَ َأْرَبٍع َوتِْسِعق
(1)  ًٓ َسْؿِعل -، َفَؼاَل: َقْد َطؾِْؿُت: َما ُمتِّْعُت بِِف (2)ُمْعَتِد

  -َوَبَصِري
ِ
َّٓ بُِدَطاِء َرُسقِل اهلل ، إِنَّ َخاَلتِل َذَهَبْت بِل إَِلْقِف، َفَؼاَلْت: َيا إِ

ـَ ُأْختِل َشاكٍ  ، إِنَّ اْب
ِ
 .(4)، َفاْدُع اهلَل َلُف، َقاَل: َفَدَطا لِل((3)َرُسقَل اهلل

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 لصحابتف رجآ وكساء كبارا وصغارا. استؼبالف  .2

 لرأس الصغقر الؿريض. مسحف  .1

 لؾؿريض الصغقر بالربكة. دطاؤه  .3

 الفوائذ:

 فذا الصحابل.ل بركة دطاء الـبل  .2

 حقث قالت: يا يف مخاصبتفؿ لؾـبل  حسـ تعامؾ صحابتف  .1

 رسقل اهلل.

 التربك بؿا اكػصؾ مـ جسده الشريػ مـ ماء القضقء. .3

 فطـة الصحابل الصغقر بسعقف لؾـظر يف خاتؿ الـبقة. .4

 
  

                                                                                                               

 (.4/286)جؾدا( ققيا صؾبا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

)معتدٓ( معتدل الؼامة مع كقكف معؿرا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (1)

(4/286.) 

 (.4/286ؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ))شاك( مريض. تع (3)

 (.2/921صحقح البخاري ) (4)
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 (1)نص احلذيث:

ـِ َسُؿَرَة، َقاَل: )َص  -م 8976 ـْ َجابِِر ْب  َط
ِ
ْقُت َمَع َرُسقِل اهلل َصاَلَة  ؾَّ

ُوَلك ْٕ ، ُثؿَّ َخَرَج إَِلك َأْهؾِِف َوَخَرْجُت َمَعُف، َفاْسَتْؼَبَؾُف ِوْلَدانٌ (2)ا
، َفَجَعَؾ (3)

ي، َقاَل:  ا َأَكا َفَؿَسَح َخدِّ ْي َأَحِدِهْؿ َواِحًدا َواِحًدا، َقاَل: َوَأمَّ َيْؿَسُح َخدَّ

ـْ ُجْمَكِة َططَّارَفَقَجْدُت لَِقِدِه َبْردً 
ا َأْو ِريًحا َكَلكََّؿا َأْخَرَجَفا مِ

(4))(5)
. 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 لألصػال، بعد خروجف مـ الؿسجد يف صالة الظفر. استؼبالف  .2

 بقده خدي همٓء إصػال. مسحف  .1

 .(6)ورحؿتف لألصػال ومالصػتفؿ حسـ خؾؼف  .3

الرأس، أو مسح  ـ تؼبقؾ، أو مسحلؿا يحتاجف إصػال م مراطاتف  .4

ضحؽ معفؿ، أو غقر ذلؽ مؿا  ، أوطؾك الخد، أو إقعادهؿ طؾك فخذه 

 .يتطؾبف الؿؼام مع إصػال

                                                                                                               

 [.6051/8/25/86أصرافف: ] (2)

 (.8/25/86)إولك(: يعـل الظفر. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)

 (.8/25/86)الصبقان(: واحدهؿ: ولقد. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)

الجقكة بالضؿ: التل يعد فقفا الطقب ويحرز. الـفاية )كلكؿا أخرجفا مـ جمكة ططار(:  (4)

 (.2/328يف غريب الحديث وإثر )

 .977صحقح مسؾؿ، ص  (5)

 (.8/25/86شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (6)
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 الفوائذ:

 .لؿـ معف، فؿسح بقده خد جابر بـ سؿرة  مراطاتف  .2

 .وصقب ريحف،  بركتف  .1
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 (1)نص احلذيث:

ـْ َطْبدِ  -خ 999  الـَّبِلِّ َط
ـِ ـْ َأبِقِف َأبِل َقَتاَدَة، َط ـِ َأبِل َقَتاَدَة، َط  ْب

ِ
َقاَل:  اهلل

زُ » ، َفَلَتَجوَّ بِيِّ َل فِقَفا، َفَلْسَؿُع ُبَؽاَء الصَّ الَِة ُأِريُد َأْن ُأَصوِّ  (2)إِكِّي َْلَُقوُم فِي الصَّ

 .(3)«هِ فِي َصالَتِي َكَراِهَقَة َأْن َأُشقَّ َعَؾى ُأمِّ 

ـَ َمالٍِؽ،  -خ :99 ْقُت َوَراَء إَِماٍم َقطُّ َأَخػَّ َصالًَة، َقاَل طـ َأَكَس ْب : )َما َصؾَّ

ـَ الـَّبِلِّ 
َٓ َأَتؿَّ مِ ـَ  َو ُػ َمَخاَفَة َأْن ُتْػَت ، َفُقَخػِّ بِلِّ َوإِْن َكاَن َلَقْسَؿُع ُبَؽاَء الصَّ

فُ  ُأمُّ
(4))(5). 

ـَ َمالِ  -خ ;99  الـَّبِلَّ طـ َأَكَس ْب
الَِة، »َقاَل:  ٍؽ، َأنَّ إِكِّي َْلَْدُخُل فِي الصَّ

ِة  ا َأْعَؾُم ِمْن ِشدَّ ُز فِي َصالَتِي ِمؿَّ ، َفَلَتَجوَّ بِيِّ َوَأَكا ُأِريُد إَِصاَلَتَفا، َفَلْسَؿُع ُبَؽاَء الصَّ

هِ   .(7)«ِمْن ُبَؽائِهِ  (6)َوْجِد ُأمِّ

                                                                                                               

 /2054/1، ومسؾؿ 708/1/136، 868/1/406، 707/1/136أصرافف: ] (2)

 /2056، ومسؾؿ 720/1/136، 709/1/136 /2055/1/4/294، 4/294

1/4/295 .] 

)فلتجقز(: فلخػػ مع طدم اإلخالل بإركان وأداب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (1)

 (.2/243صحقح البخاري )

 (.2/332صحقح البخاري ) (3)

ُف(: أي: تؾتفل طـ صالهتا ٓشتغال قؾبفا ببؽائف. الػتح ) (4) ـَ ُأمُّ  (.1/137)َأْن ُتْػَت

 (.2/332صحقح البخاري ) (5)

 (.1/137أمف(: أي: حزهنا. الػتح ))وجد  (6)

 (.2/332صحقح البخاري ) (7)
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 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 .(1)ٕحقال الؽبقر والصغقر مـ صحابتف طاتف مرا .2

 بإصػال. رحؿتف  .1

 واهتؿامف العظقؿان بإصػال حتك وهق يصؾل. طـايتف  .3

 .(2)طؾك أصحابف، كبارهؿ وصغارهؿ شػؼة الـبل  .4

 الفوائذ: 

وبقـت السـة أن ، (3)الصالة لؾـساء مع الرجال يف الؿسجد إقراره  .2

: وقال  سجد، والـساء يف آخره،الرجال تؽقن صػقففؿ يف أول الؿ

 .أخرجف مسؾؿ .«خقر صػوف الرجال أولفا، وشرها آخرها»

الرفؼ بالؿلمقمقـ وسائر آتباع، ومراطاتف مصؾحتفؿ، وأٓ يدخؾ  .1

 .(4)يشؼ طؾقفؿ طؾقفؿ ما

 ٕمتف بعدم إصالة الصالة، والتجقز فقفا إذا سؿع بؽاء الصبل. تـبقفف  .3

 .(5)ؿسجدإقراره لدخقل الصبقان يف ال .4

 أسباب الخشقع يف الصالة. بذلف  .5

   

                                                                                                               

 (.1/137الػتح ) (2)

 (.1/137الػتح ) (1)

 (.1/4/294شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)

 (.1/4/294شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)

 ( بتصرف.1/4/294شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (5)
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 (1)نص احلذيث:

  طـ أبل ُهَرْيَرَة  -خ 9;;7
ِ
،  َقاَل: )َقبََّؾ َرُسقُل اهلل ـَ َطؾِلٍّ ـَ ْب الَحَس

ـُ َحابٍِس التَِّؿقِؿلُّ َجالًِسا، َفَؼاَل إَْقَرُع: إِنَّ لِل طَ  ـَ َوِطـَْدُه إَْقَرُع ْب
َشَرًة مِ

 
ِ
َمْن الَ َيْرَحُم الَ »ُثؿَّ َقاَل:  الَقَلِد، َما َقبَّْؾُت مِـُْفْؿ َأَحًدا، َفـََظَر إَِلْقِف َرُسقُل اهلل

(2)«(ُيْرَحمُ 
. 

ـْ َطائَِشَة  -خ :;;7 ، َفَؼاَل: إَِلك الـَّبِلِّ  (3)َقاَلْت: )َجاَء َأْطَرابِل   َط

ْبَقاَن؟ فَ  َأْن َكَزَع اَّللُ ِمْن  (4)َأَو َأْمِؾُك َلَك : »َؿا ُكَؼبُِّؾُفْؿ، َفَؼاَل الـَّبِلُّ ُتَؼبُِّؾقَن الصِّ

ْحَؿةَ  (5)«(َقْؾبَِك الرَّ
. 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 ، وهق صغقر.ٓبـ ابـتف الحسـ بـ طؾل  تؼبقؾف  .2

 بإصػال. رحؿتف  .1

                                                                                                               

، 5998/20/440/ 6018/8/25/77، ومسؾؿ 5997/20/440أصرافف: ] (2)

 [.6017/8/25/77ومسؾؿ 

 (.1/491صحقح البخاري ) (1)

)أطرابل(: يحتؿؾ أن يؽقن هق إقرع بـ حابس، ويحتؿؾ أن يؽقن ققس بـ طاصؿ  (3)

 (.20/444التؿقؿل. الػتح )

قد كزطفا  -تعالك–)أو أمؾؽ لؽ(: أي: ٓ أقدر أن أجعؾ يف قؾبؽ الرحؿة إن كان اهلل  (4)

 (.20/444. الػتح )مـف

 (.1/491صحقح البخاري ) (5)
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 لفذا الػعؾ، وهق التؼبقؾ أمام الغقر. إضفاره  .3

مـ فعؾ هذا إطرابل مع أوٓده بالـظر إلقف، ثؿ قال لف  امتعاضف  .4

: «من ال يرحم ال ُيرحم». 

 أن مـشل هذا التؼبقؾ هق الرحؿة. بقاكف  .5

 الفوائذ:

تؼبقؾ إصػال شلكا طظقًؿا، ولذا وصػ مـ لؿ يػعؾ ذلؽ  أططك  .2

ذلؽ أباء بلن الرحؿة كزطت مـ قؾبف، وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل، ففؾ يعل 

 .والؿربقن مع أصػالفؿ؟!

أن تؼبقؾ القلد وغقره مـ إهؾ والؿحارم وغقرهؿ مـ إجاكب، إكؿا  .1

 .(1)يؽقن لؾشػؼة والرحؿة ٓ لؾذة والشفقة، وكذا الضؿ والشؿ والؿعاكؼة

 

 
  

                                                                                                               

 (.20/444الػتح ) (2)
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 (1)نص احلذيث:

ـْ َطائَِشَة  -خ 8699 ، َأْلَعُب بِاْلَبـَاِت ِطـَْد الـَّبِلِّ  ، َقاَلْت: )ُكـُْت َط

ـَ َمِعل،  (2)َوَكاَن لِل َصَقاِحُب   »َيْؾَعْب
ِ
ـَ  َفَؽاَن َرُسقُل اهلل ْع إَِذا َدَخَؾ َيَتَؼؿَّ

َـّ (3)مِـْفُ  ُبُف ، َفُقَسرِّ
ـَ َمِعل (4)  (5)«(.إَِللَّ َفَقْؾَعْب

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 ل صقيحبات طائشة إلقفا لقؾعبـ معفا.بـػسف بنرسا ققامف  .2

 مع الصغقر والؽبقر. كرم خؾؼف  .1

 .(6)وهل صغقرة حسـ معاشرتف ولطػف مع زوجتف  .3

 ٕحقال الصغقر، والـزول طـد رغباتف. مراطاتف  .4

                                                                                                               

 [.6187/8/25/104، ومسؾؿ 6230/20/543أصرافف: ] (2)

)صقاحب(: جؿع صاحبة، وكـ جقاري صغقرات مـ أقراهنا يف السـ. تعؾقؼ مصطػك  (1)

 (.8/32البغا طؾك صحقح البخاري )

ـف، ثؿ يذهبـ، ويف رواية يـؼؿعـ. تعؾقؼ )يتؼؿعـ مـف(: يدخؾـ البقت، ويسترتن م (3)

 (.8/32مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)فقسرهبـ إلل(: يرسؾفـ واحدة بعد إخرى. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (4)

 (8/32البخاري )

 (.1/523صحقح البخاري ) (5)

 (.8/25/106شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (6)
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 تليقده لؿؿارسة زوجتف الصغقرة الؾعب مع صقيحباهتا. .5

 باتخاذ لعب تؾعب هبا زوجتف الصغقرة. إقراره  .6

 الفوائذ:

 .(1)دريب الـساء يف صغرهـ ٕمر أكػسفـ وبققهتـ وأوٓدهـت .2

 

 
  

                                                                                                               

 (.8/25/105) شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ (2)
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 (1)نص احلذيث:

ـِ َمالٍِؽ  -خ 6999 ـْ َأَكِس ْب  َط
ِ
َطَؾك  ، َقاَل: )َدَخْؾـَا َمَع َرُسقِل اهلل

، َوَكاَن ضِْئًرا ـِ ْبَراِهقَؿ (2)َأبِل َسْقٍػ الَؼْق  ، َفَلَخ ، إِلِ
ِ
إِْبَراِهقَؿ،  َذ َرُسقُل اهلل

ُف، ُثؿَّ َدَخْؾـَا َطَؾْقِف َبْعَد َذلَِؽ َوإِْبَراِهقُؿ َيُجقُد بِـَْػِسِف، َفَجَعَؾْت َطْقـَا  َفَؼبََّؾُف، َوَشؿَّ

 
ِ
ـُ َطْقٍف ، َفَؼاَل َلُف َطْبدُ (3)َتْذِرَفانِ  َرُسقِل اهلل ـِ ْب ْحَؿ َيا  (4): َوَأْكَت الرَّ

؟ َفَؼاَل:  َرُسقَل 
ِ
َفا َرْحَؿةٌ »اهلل ، ُثؿَّ َأْتَبَعَفا بُِلْخَرى«َيا اْبَن َعْوٍف إِكَّ

: ، َفَؼاَل (5)

ا بِِػَراقَِك َيا » إِنَّ الَعْقَن َتْدَمُع، َوالَؼْؾَب َيْحَزُن، َوالَ َكُؼوُل إاِلَّ َما َيْرَضى َربُّـَا، َوإِكَّ

 .(6)«( إِْبَراِهقُم َلَؿْحُزوُكونَ 

  -م 8967
ِ
ـِ َمالٍِؽ، َقاَل: )َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َأَكِس ْب ْقَؾَة : »َط ُولَِد لِي الؾَّ

ْقُتُه بِاْسِم َأبِي إِْبَراِهقمَ  ـٍ ُيَؼاُل  ،«ُغاَلٌم، َفَسؿَّ ُثؿَّ َدَفَعُف إَِلك ُأمِّ َسْقٍػ، اْمَرَأِة َقْق

                                                                                                               

 [. 6015/8/25/76، ومسؾؿ 2303/3/106أصرافف: ] (2)

)ضئرا(: زوج مرضعتف، وهل خقلة بـت الؿـذر إكصارية الـجارية. تعؾقؼ مصطػك  (1)

 (.1/83البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.1/83)تذرفان(: يجري دمعفؿا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

ا يػعؾ الـاس طـد الؿصائب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح )وأكت(: تػعؾ كؿ (4)

 (.1/83البخاري )

)بلخرى(: أتبع الدمعة بلخرى، أو بالؽؾؿة التل قالفا بلخرى. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (5)

 (.1/83صحقح البخاري )

 (.2/443صحقح البخاري ) (6)
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َبْعُتُف، َفا ْكَتَفْقـَا إَِلك َأبِل َسْقٍػ َوُهَق َيـُْػُخ َلُف: َأُبق َسْقٍػ، َفاْكَطَؾَؼ َيْلتِقِف َواتَّ

 
ِ
ـَ َيَدْي َرُسقِل اهلل ، بِؽِقِرِه، َقِد اْمَتأَلَ اْلَبْقُت ُدَخاًكا، َفَلْسَرْطُت اْلَؿْشَل َبْق

 
ِ
 ، َفَلْمَسَؽ َفَدَطا الـَّبِلُّ َفُؼْؾُت: َيا َأَبا َسْقٍػ َأْمِسْؽ، َجاَء َرُسقُل اهلل

، َفَض  بِلِّ ُف إَِلْقِف، َوَقاَل َما َشاَء اهلُل َأْن َيُؼقَل، َفَؼاَل َأَكٌس: َلَؼْد َرَأْيُتُف، َوُهَق بِالصَّ ؿَّ

 
ِ
ـَ َيَدْي َرُسقِل اهلل قُد بِـَْػِسِف َبْق

 َيؽِ
ِ
، َفَؼاَل: ، َفَدَمَعْت َطْقـَا َرُسقِل اهلل

ا َتْدَمُع اْلَعْقُن َوَيْحَزُن اْلَؼْؾُب، َواَل َكُؼوُل إاِلَّ مَ » ـَا، َواَّللِ َيا إِْبَراِهقُم إِكَّ ا َيْرَضى َربَّ

(1)«(بَِك َلَؿْحُزوُكونَ 
. 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

(2)ٓبـف إبراهقؿ وتسؿقتف يقم وٓدتف باسؿ كبل مـ إكبقاء تؼبقؾف  .2
 . 

 .(3)لطػؾف الصغقر طـد مرضعتف زيارتف وطقادتف  .1

 بإصػال والعقال. رحؿتف  .3

 .(4)لذهاب صحابتف معف لزيارة ابـف، والحضقر طـد احتضاره  إقراره .4

 .طـد مقت ابـف إبراهقؿ، بؾ دمعت طقـاه  حزكف  .5

 طؾك فؼده ولده. صربه  .6

                                                                                                               

 .974صحقح مسؾؿ، ص  (2)

 (.8/25/77شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)

 ( بتصرف.3/108الػتح ) (3)

 (.3/108الػتح ) (4)
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 .(1)لحزكف طؾك إبراهقؿ بالقؿقـ تلكقده  .7

 الفوائذ:

 .«يرضي ربـا وال كؼول إال ما»مع ربف حقث قال:  أدبف  .2

 لؿ يتجاوز الدمع، وحزن الؼؾب. طـد مصقبتف بػؼد ولده، أن حالف  .1

 طـد الؿصائب. مشروطقة التلسل بالرسقل  .3

 إلرضاع ابـف إبراهقؿ طـد أبل سقػ. إقراره  .4

 

 
  

                                                                                                               

(، ولالستزادة مـ الػقائد يرجع إلك 77/ 8/25شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

 (.3/108الػتح )
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 (1)نص احلذيث:

ـْ ُأَساَمة ْبـ َزْيٍد  –خ  66:6 ـَةُ َط إَِلْقِف:  الـَّبِلِّ  (2)، َقاَل: )َأْرَسَؾِت اْب

الََم، َوَيُؼقُل: (4)لِل ُقبَِض  (3)اإِنَّ اْبـً ِه َما َأَخَذ، »، َفْلتِـَا، َفَلْرَسَؾ ُيْؼِرُئ السَّ إِنَّ لِؾَّ

ى، َفْؾَتْصبِْر، َوْلَتْحَتِسْب  ،(5)َوَلُه َما َأْعَطى ، َفَلْرَسَؾْت (6)«َوُكلٌّ ِعـَْدُه بَِلَجٍل ُمَسؿًّ

                                                                                                               

 /6655 ،22/501 /6601، 5655/20/213، 2184/3/280أصرافف: ] (2)

 [.1235/3/6/134، ومسؾؿ 23/370،7448/23/443 /7377 ،22/549

 (.3/286. الػتح )ـة( هل زيـب )اب (1)

: الصقاب يف حديث الباب أن الؿرسؾة زيـب، وأن )ابـا( قال الحافظ ابـ حجر  (3)

لؿا سؾؿ  القلد صبقة.... إلك أن قال: والذي يظفر أن اهلل تعالك أكرم كبقف 

ة ٕمر ربف، وصرب ابـتف، ولؿ يؿؾؽ مع ذلؽ طقـقف مـ الرحؿة والشػؼة بلن طاىف اهلل ابـ

ابـتف يف ذلؽ الققت، فخؾصت مـ تؾؽ الشدة، وطاشت تؾؽ الؿدة، وهذا يـبغل أن 

 (.3/286يذكر يف دٓئؾ الـبقة، واهلل الؿستعان. ولالستزادة يرجع إلك الػتح )

)قبض( قرب أن يؼبض، أي: يؿقت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (4)

(1/79.) 

ـك: أن الذي أراد اهلل أن يلخذه هق الذي كان أططاه، )هلل ما أخذ ولف ما أططك( والؿع (5)

فنن أخذه أخذ ما هق لف، فال يـبغل الجزع: ٕن مستقدع إماكة ٓ يـبغل لف أن يجزع 

إذا استعقدت مـف، ويحتؿؾ: أن يؽقن الؿراد باإلططاء إططاء الحقاة لؿـ بؼل بعد 

 (.3/287ح )الؿقت أو ثقاهبؿ طؾك الؿصقبة أو ما هق أطؿ مـ ذلؽ. الػت

)ولتحتسب( أي: تـقي بصربها صؾب الثقاب مـ رهبا لقحسب لفا ذلؽ مـ طؿؾفا  (6)

 (3/287الصالح. الػتح )
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(1)إَِلْقِف ُتْؼِسُؿ َطَؾْقفِ 
ـُ َجَبٍؾ، َوُأَبلُّ َلَقْلتَِقـََّفا، فَ   ـُ ُطَباَدَة، َوَمَعاُذ ْب َؼاَم َوَمَعُف َسْعُد ْب

 
ِ
ـُ َثابٍِت َوِرَجاٌل، َفُرفَِع إَِلك َرُسقِل اهلل ـُ َكْعٍب، َوَزْيُد ْب ، َوَكْػُسُف  ْب بِلُّ الصَّ

ـ  - (2)َتَتَؼْعَؼعُ  (3)اهُ َفَػاَضْت َطْقـَ -َقاَل: َحِسْبُتُف َأكَُّف َقاَل َكَلكََّفا َش
(4)َفَؼاَل َسْعدٌ  ،

 :

، َما َهَذا؟
ِ
َؿا  (5)َهِذِه َرْحَؿةٌ »َفَؼاَل:  َيا َرُسقَل اهلل َجَعَؾَفا اَّللُ فِي ُقُؾوِب ِعَباِدِه، َوإِكَّ

َحَؿاءَ  (6)«(َيْرَحُم اَّللُ ِمْن ِعَباِدِه الرُّ
. 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 تضار ولقدها.لطؾب ابـتف أن يحضر اح استجابتف  .2

                                                                                                               

)تؼسؿ( وكلهنا ألحت طؾقف يف ذلؽ دفعا لؿا يظـف بعض أهؾ الجفؾ أهنا كاقصة الؿؽاكة  (2)

إلؿ بربكة طـده، أو ألفؿفا اهلل تعالك أن حضقر كبقف طـدها يدفع طـفا ما هل فقف مـ 

دطائف وحضقره، فحؼؼ اهلل ضـفا، والظاهر أكف امتـع أوٓ مبالغة يف إضفار التسؾقؿ لربف 

أو لقبقـ الجقاز يف أن مـ دطل لؿثؾ ذلؽ لؿ تجب طؾقف اإلجابة، بخالف القلقؿة 

 ( 3/287. الػتح )مثاًل 

رك، والشـ )وكػسف تؼعؼع كلهنا يف شـ( الؼعؼعة: حؽاية صقت الشلء القابس إذا ح (1)

 (.3/287بػتح الؿعجؿة، وتشديد الـقن: الؼربة الخؾؼة القابسة. الػتح )

 (.3/288. الػتح ))طقـاه( أي: الـبل  (3)

 (.3/288)سعد( ابـ طباده. الػتح ) (4)

)هذا رحؿة( أي: الدمعة أثر رحؿة، أي: أن الذي يػقض مـ الدمع مـ حزن الؼؾب  (5)

ء ٓ مماخذة طؾقف، وإكؿا الؿـفل طـف الجزع وطدم بغقر تعؿد مـ صاحبف وٓ استدطا

 (.3/288الصرب. الػتح )

 (439/ 2صحقح البخاري ) (6)
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 يف هذه الزيارة الؿقؿقكة ٓبـتف وولقدها. كبار صحابتف  اصطحابف  .1

 لؾطػؾ الصغقر، وهق مريض. حؿؾف  .3

ورقة قؾبف طـدما رأى هذا الطػؾ، وكػسف تؼعؼع كلهنا يف  رحؿتف  .4

 شـ حتك فاضت طقـاه.

 بلمر الصغقر. اهتؿامف  .5

قره، ودمع العقـ، ٕمتف أن مجرد البؽاء طؾك هذا الصغقر وغ بقاكف  .6

 .(1)لقس محرما وٓ مؽروها، بؾ هق رحؿة وفضقؾة

 الفوائذ:

 (2)السالم قبؾ الؽالم. تؼديؿف  .2

 هذا يا يف ققلفؿ: ما يف سمالفؿ لؾـبل  حسـ أدب صحابتف  .1

(3)رسقل اهلل؟
 

يف الشػؼة طؾك خؾؼ اهلل والرحؿة والرتهقب مـ قسقة  ترغقبف  .3

 .(4)الؼؾب وجؿقد العقـ

                                                                                                               

(، مـ أراد آستزادة مـ الػقائد 3/6/135شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

 (.3/288فؾقرجع إلك الػتح )

 (.3/288الػتح ) (1)

 (.3/288الػتح ) (3)

 (.3/288الػتح ) (4)
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الػضؾ ٓ يـبغل أن يؼطعقا الـاس طـ فضؾفؿ، ولق ردوا أن أهؾ  .4

 .(1)مرة أول

 لطؾب ابـتف. استجابتف  .5

 

 
  

                                                                                                               

 (.3/288)الػتح  (2)
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 (1)نص احلذيث:

ـْ َطائَِشَة  -خ 8977 ْبَقاِن، َفَقْدُطق  ، َقاَلْت: )َكاَن الـَّبِلُّ َط ُيْمَتك بِالصِّ

اُه، َوَلْؿ َيْغِسْؾُف(َلُفْؿ، َفُلتَِل بَِصبِلٍّ  ، َفَباَل َطَؾك َثْقبِِف، َفَدَطا بَِؿاٍء َفَلْتَبَعُف إِيَّ
(2). 

 الـَّبِلَّ  -خ 8996
ـْ َطائَِشَة: )َأنَّ َوَضَع َصبِقًّا فِل َحْجِرِه ُيَحـُِّؽُف، َفَباَل  َط

 .(3)َطَؾْقِف، َفَدَطا بَِؿاٍء َفَلْتَبَعُف(

 :الوارد يف احلذيث تعامل النيب 

 .(4)اا أو كبارً لؾـاس صغارً  حسـ معاشرتف  .2

 .(5)يف حؿؾف لألصػال تقاضعف  .1

 .(6)يف تعامؾف مع إصػال رفؼف  .3

 بإصػال. رحؿتف  .4

                                                                                                               

 /22 /6355، 6001/20/448، 5468/9/502، 111/2/389أصرافف: ] (2)

 /5693، 113/2/390، 663/1/3/297، 661/1/3/296، ومسؾؿ 255

 [.298/ 667/1/3، 665/1/3/297، ومسؾؿ 20/255

 (.1/553صحقح البخاري ) (1)

 (.1/493صحقح البخاري ) (3)

 (.2/392الػتح ) (4)

 (.2/392الػتح ) (5)

 (.2/392الػتح ) (6)
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 طـدما بال الطػؾ طؾك بدكف )حجره(، أو مالبسف. طدم تضجره  .5

 مع إصػال بقـ قريب وبعقد. طدم تػرقتف يف تعامؾف  .6

 .(1)لألصػال تحـقؽف  .7

بإصػال، ومـحفؿ مـ وقتف لتحـقؽفؿ، والدطاء لفؿ،   اهتؿامف .8

 مع كثرة مفامف، طؾقف الصالة والسالم.

 الفوائذ:

 بـضح الؿاء طؾك ثقبف الذي أصابف البقل. مبادرتف  .2

أن كجاسة بقل الطػؾ كجاسٌة خػقػة، يؽتػك يف إزالتفا بـضح الؿاء،  .1

 وهذا خاص بالغالم، كؿا دلت طؾقف إحاديث.

وفقف الـدب إلك حسـ الؿعاشرة، والؾقـ، »: م الـقوي قال اإلما .3

 .(2)«والتقاضع، والرفؼ بالصغار وغقرهؿ

 

 
  

                                                                                                               

 (.2/392الػتح ) (2)

 (.1/3/297شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)
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 (1)نص احلذيث:

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: )َأَتِت اْمَرَأٌة الـَّبِلَّ  -م8999 بَِصبِلٍّ َلَفا، َفَؼاَلْت:  َط

، ا
ِ
َقاَلْت: َكَعْؿ،  ،«َدَفـِْت َثاَلَثًة؟»ْدُع اهلَل َلُف، َفَؾَؼْد َدَفـُْت َثاَلَثًة، َقاَل: َيا َكبِلَّ اهلل

 (3).(«ِمَن الـَّارِ  (2)َلَؼِد اْحَتَظْرِت بِِحَظاٍر َشِديدٍ »َقاَل: 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: )َجاَءِت اْمَرَأٌة إَِلك الـَّبِلِّ  -م8996 ـٍ َلَفا،  َط بِاْب

، إِكَُّف َيْشَتؽِل، َوإِكِّل َأَخاُف َطَؾْقِف، َقْد َدَفـُْت َثاَلَثًة، َقاَل: َفَؼا
ِ
َلْت: َيا َرُسقَل اهلل

 .(4)«(َلَؼِد اْحَتَظْرِت بِِحَظاٍر َشِديٍد ِمَن الـَّارِ »

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 لفذه الؿرأة مع صبل لفا. استؼبالف  .2

 لدطاء لقلدها، وإخبارها الـبل لطؾب هذه الؿرأة با استؿاطف  .1

 بلهنا دفـت ثالثة.

 .«دفـت ثالثة؟» :لفذه الؿرأة سمالف  .3

                                                                                                               

 [.6704/8/26/286، 6703/8/26/286أصرافف: ] (2)

)لؼد احتظرت بحظار شديد مـ الـار( أي: امتـعت بؿاكع وثقؼ، وأصؾ الحظر الؿـع،  (1)

ـ قضبان وغقرها وأصؾ الحظار بؽسر الحاء وفتحفا: ما يجعؾ حقل البستان وغقره م

 (.283/ 26كالحائط. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 .2090صحقح مسؾؿ، ص  (3)

 .2090صحقح مسؾؿ، ص  (4)
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لفذه الؿرأة التل دفـت ثالثة لفا بلهنا احتظرت بحظار  بشارتف  .4

 شديد مـ الـار.

 لحال مـ يليت إلقف. مراطاتف  .5

 الفوائذ:

طظؿ إجر والثقاب الؿرتتب طؾك فؼد إوٓد، ولؽـ مع الصرب  .2

 آحتساب.و
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 (1):نص احلذيث

  -م 6696
ِ
َْسَؾِؿّل، )َأَتك َرُسقَل اهلل ْٕ ، َفَؼاَل: َيا طـ َماِطز ْبـ َمالٍِؽ ا

َركِل، فَ  ، إِكِّل َقْد َضَؾْؿُت َكْػِسل، َوَزَكْقُت، َوإِكِّل ُأِريُد َأْن ُتَطفِّ
ِ
ُه، َرُسقَل اهلل َردَّ

ُه الثَّاكَِقَة،  ، إِكِّل َقْد َزَكْقُت، َفَردَّ
ِ
ـَ اْلَغِد َأَتاُه، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ا َكاَن مِ َفَؾؿَّ

 
ِ
َأَتْعَؾُؿوَن بَِعْؼِؾِه َبْلًسا، ُتـْؽُِروَن ِمـُْه »إَِلك َقْقمِِف، َفَؼاَل:  َفَلْرَسَؾ َرُسقُل اهلل

ـْ َصالِِحقـَا فِقَؿا ُكَرى، َفَلَتاُه َفَؼاُلقا: َما َكعْ  ،«َشْقًئا؟
 َوفِلَّ اْلَعْؼِؾ مِ

َّٓ َؾُؿُف إِ

َٓ بَِعْؼؾِِف،  َٓ َبْلَس بِِف، َو ُف  الثَّالَِثَة، َفَلْرَسَؾ إَِلْقِفْؿ َأْيًضا، َفَسَلَل َطـُْف، َفَلْخَبُروُه َأكَّ

ابَِعَة َحَػَر َلُف ُحْػَرًة، ُثؿَّ َأَمَر بِ  ا َكاَن الرَّ ُة، َفَؾؿَّ ِف َفُرِجَؿ، َقاَل، َفَجاَءِت اْلَغامِِديَّ

ا َكاَن اْلَغُد،  َها، َفَؾؿَّ ْركِل، َوإِكَُّف َردَّ ، إِكِّل َقْد َزَكْقُت َفَطفِّ
ِ
َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

كِل َكَؿا َرَدْدَت َماِطًزا، َفقَ  َؽ َأْن َتُردَّ كِل؟ َلَعؾَّ ، لَِؿ َتُردُّ
ِ
 َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

ِ
اهلل

ا اَل َفاْذَهبِي َحتَّى َتِؾِدي»إِكِّل َلُحْبَؾك، َقاَل:  بِلِّ (2)«إِمَّ ا َوَلَدْت َأَتْتُف بِالصَّ ، َفَؾؿَّ

ا «اْذَهبِي َفَلْرِضِعقِه َحتَّى َتْػطِِؿقهِ »فِل ِخْرَقٍة، َقاَلْت: َهَذا َقْد َوَلْدُتُف، َقاَل:  ، َفَؾؿَّ

بِلِّ فِ   َقْد َفَطْؿُتُف، َفَطَؿْتُف َأَتْتُف بِالصَّ
ِ
ل َيِدِه كِْسَرُة ُخْبٍز، َفَؼاَلْت: َهَذا َيا َكبِلَّ اهلل

                                                                                                               

(2) [4431/6/22/122.] 

ٓ فاذهبل حتك تؾدي( هق بؽسر الفؿزة مـ إما وتشديد الؿقؿ وباإلمالة، ومعـاه:  )إما (1)

قلؽ، فاذهبل حتك تؾدي إذا أبقت أن تسرتي طؾك كػسؽ، وتتقبل وترجعل طـ ق

 (.6/22/122فرتجؿقـ بعد ذلؽ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )
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، ُثؿَّ َأَمَر بَِفا َفُحِػَر  ـَ ِؿق
ـَ اْلُؿْسؾِ

بِلَّ إَِلك َرُجٍؾ مِ َعاَم، َفَدَفَع الصَّ
َوَقْد َأَكَؾ الطَّ

ـُ اْلَقلِقِد بَِحَجٍر، َلَفا إَِلك َصْدِرَها، َوَأَمَر الـَّاَس َفَرَجُؿقَها، َفُقْؼبُِؾ َخا لُِد ْب

 
ِ
ُم َطَؾك َوْجِف َخالٍِد َفَسبََّفا، َفَسِؿَع َكبِلُّ اهلل َح الدَّ َسبَُّف  َفَرَمك َرْأَسَفا َفَتـَضَّ

اَها، َفَؼاَل:  َمْفاًل َيا َخالُِد، َفَوالَِّذي َكْػِسي بَِقِدِه، َلَؼْد َتاَبْت َتْوَبًة، َلْو َتاَبَفا »إِيَّ

، ُثؿَّ َأَمَر بَِفا َفَصؾَّك َطَؾْقَفا، َوُدفِـَْت((1)«ْؽٍس َلُغِػَر َلهُ َصاِحُب مَ 
(2). 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

يف  لؾؿرأة الغامدية التل زكت بلن تذهب حتك تضع ما تقجقفف  .2

 بطـفا حػاضا طؾك هذا الجـقـ.

هبذا الصغقر بعد وٓدتف برضاطتف: ولفذا صؾب مـ أمف  اهتؿامف  .1

 ن ترضعف حتك تػطؿف.أ

قبؾ إقامة الحد مـ فطام هذا الطػؾ بعد ما رآه،  صؿلكتف وتلكده  .3

 ويف يده كسرة خبز. 

                                                                                                               

)لؼد تابت تقبة لق تاهبا صاحب مؽس لغػر لف( فقف أن الؿؽس مـ أقبح الؿعاصل  (2)

والذكقب الؿقبؼات: وذلؽ لؽثرة مطالبات الـاس لف، وضالماهتؿ طـده، وتؽرر ذلؽ 

بغقر حؼفا، وصرففا يف غقر وجففا، وفقف أن تقبة  مـف، واكتفاكف لؾـاس، وأخذ أمقالفؿ

الزاين ٓ تسؼط طـف حد الزكك، وكذا حؽؿ حد السرقة والشرب. شرح الـقوي طؾك 

 (6/22/122صحقح مسؾؿ )

 .714صحقح مسؾؿ، ص (1)
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 الفوائذ:

 ترجؿ الحامؾ حتك تضع. ٓ .2

 ترجؿ الؿرأة إذا زكت، وهل محصـة. .1

طظؿ هذا الديـ العظقؿ حقث حػظ لفذا الجـقـ حؿايتف، وهق يف  .3

، ثؿ التلكد مـ ذلؽ، صدق اهلل بطـ أمف، ثؿ بعد وٓدتف بنرضاطف سـتقـ

 . [264]إكعام:  ﴾یی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿العظقؿ: 
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 (1)نص احلذيث:

  -خ 768
ِ
، )َأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ َأبِل َقَتاَدَة إَْكَصاِريِّ َكاَن ُيَصؾِّل، َوُهَق  َط

(2)َحامٌِؾ ُأَماَمةَ 
 بِـَْت َزْيـََب بِ  

ِ
ـِ ـِْت َرُسقِل اهلل ـِ َربِقَعَة ْب َبِل الَعاِص ْب

ِ
، َوٕ

 .(3)َطْبِد َشْؿٍس، َفنَِذا َسَجَد َوَضَعَفا، َوإَِذا َقاَم َحَؿَؾَفا(

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

، وسائر الضعػة، ورحؿتف هبؿ، (4)يف تعامؾف مع إصػال تقاضعف  .2

 . (5)ومالصػتف لفؿ

 .(6)ٕصػالطؾك ا شػؼتف  .1

 .(7)لألصػال جربَا لفؿ ولقالديفؿ إكرامف  .3

مع إصػال يف الصالة، وهق يـاجل ربف،  إذا كان هذا تعامؾف  .4

 فؽقػ إذا كان خارج الصالة؟!.

                                                                                                               

 [. 2121/3/5/31، ومسؾؿ 5996/20/440، 526/2/703أصرافف: ] (2)

وتزوجفا طؾل بعد وفاة فاصؿة بقصقة مـفا،  ،)أمامة( كاكت صغقرة طؾك طفد الـبل  (1)

 (.2/703ولؿ تعؼب. الػتح )

 (.2/197صحقح البخاري ) (3)

 (.2/705الػتح ) (4)

 ( بتصرف.3/5/31شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (5)

 (.2/705الػتح ) (6)

 (.2/705الػتح ) (7)
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 ٕحقال الطػؾ. مراطاتف  .5

 .(1)العظقؿة التل مألت قؾبف لألصػال رحؿتف  .6

 الفوائذ:

 .(2)ـ صقر وشاة وغقرهؿاا مصاهًر  اأو حققاكً  اصحة صالة مـ حؿؾ آدمقً  .2

 .(3)جقاز إدخال الصبقان يف الؿساجد .1

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف .20/443الػتح ) (2)

 (.3/5/31شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)

 (.2/705الػتح ) (3)
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 (1)نص احلذيث:

ـِ َزْيٍد  -خ 9997 ـْ ُأَساَمَة ْب  الـَّبِلِّ َط
ـِ َث َط ، )َأكَُّف َكاَن َيْلُخُذُه ، َحدَّ

، َفَقُؼقُل:  ـَ ُفمَّ َأِحبَُّفَؿا، فَ »َوالَحَس (2)«(نِكِّي ُأِحبُُّفَؿاالؾَّ
. 

ـِ َزْيٍد،  –خ 8999 ـْ ُأَساَمَة ْب  َط
ِ
َيْلُخُذكِل  : )َكاَن َرُسقُل اهلل

ُفَؿا، ُثؿَّ  ـَ َطَؾك َفِخِذِه إُْخَرى، ُثؿَّ َيُضؿُّ َفُقْؼِعُدكِل َطَؾك َفِخِذِه، َوُيْؼِعُد الَحَس

ُفمَّ اْرَحْؿُفَؿا، َفنِكِّي َأْرَحؿُ »َيُؼقُل:   .(3)«(ُفَؿاالؾَّ

ـُ َطؾِلٍّ ، )َقاَل: َرَأْيُت الـَّبِلَّ طـ الَبَراء  (4)-خ ;996 ـُ ْب ، َوالَحَس

ُفمَّ إِكِّي ُأِحبُُّه َفَلِحبَّهُ »، َيُؼقُل: (5)َطَؾك َطاتِِؼفِ  (6)«(الؾَّ
. 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

أو مـ أبـاء يف تعامؾف مع الصغار سقاء كاكقا مـ أبـائف  طدم تػريؼف  .2

 الؿقالل.

                                                                                                               

 [. 6003/20/448، 3747/7/227، 7/208/ 3735أصرافف: ]  (2)

 (.2/949صحقح البخاري ) (1)

 (.1/493صحقح البخاري ) (3)

 [.6159/8/25/293، ومسؾؿ 3749/7/227أصرافف: ] (4)

)طاتؼف(: ما بقـ مـؽبف وطـؼف، والؿـؽب: مجتؿع العضد مع الؽتػ. تعؾقؼ مصطػك  (5)

 (.5/16طؾك صحقح البخاري ) البغا

 (.2/952صحقح البخاري ) (6)
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، طؾك طاتؼف ابـ ابـتف الحسـ ، ك (1)لصغار صحابتف  حؿؾف  .1

 .ويػفؿ مـ هذا الحديث أكف تارة حؿؾف طؾك فخذه، وتارة طؾك طاتؼف

 لؿحبتف الحسـ يف أكثر مـ مقضع. إضفاره  .3

أمتف درًسا طظقًؿا يف حسـ التعامؾ مع إصػال، وأوٓد  أططك  .4

 .؟، ففؾ كعل مثؾ هذا التعامؾ يف حقاتـاالبـات وآهتؿام هبؿ

 يف أكثر مـ مقضع.بالرحؿة  ٕسامة: والحسـ بـ طؾل  دطاؤه  .5

 يف تعامؾف مع همٓء الصغار. تقاضعف  .6

لصحابتف أكف يحب أسامة بـ زيد، والحسـ بـ طؾل،  إطالكف  .7

وحؿؾف لفؿا أضفر لؾـاس أمًرا طظقًؿا، أٓ وهق طدم التػرقة بقـ الؿسؾؿقـ، 

 .قطع ومـع أمقر الجاهؾقة، ففؾ مـ مدكر؟و

 فائذة: 

أكف ثؿاين سـقـ، وأما أسامة  أكثر ما ققؾ يف طؿر الحسـ طـد وفاة الـبل 

ره طؾك الجقش الذي كان فقف طدد كثقر  فؽان يف حقاة الـبل  رجال، وقد َأمَّ

ابـ  مـ كبار الؿسؾؿقـ كعؿر، وصرح جؿاطة بلكف كان طـد مقت الـبل 

، وأسامة ـة، وذكر القاقدي يف الؿغازي قالقا: تقيف رسقل اهلل طشريـ س

وأسامة  ابـ تسع طشرة سـة، فقحتؿؾ: أن يؽقن ذلؽ وقع مـ الـبل 

مراهؼ، والحسـ ابـ سـتقـ مثال، ويؽقن إقعاده أسامة يف حجره لسبب 

                                                                                                               

 (.20/449الػتح ) (2)
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لؿحبتف فقف ومعزتف  اقتضك ذلؽ كؿرض مثال أصاب أسامة، فؽان الـبل 

بـػسف، فقحتؿؾ أن يؽقن أقعده يف تؾؽ الحالة، وجاء الحسـ طـده يؿرضف 

ابـ ابـتف، فلقعده طؾك الػخذ إخرى، وقال: معتذرا طـ ذلؽ إين أحبفؿا. 

 .(1)واهلل أطؾؿ

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.20/449الػتح ) (2)
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 (1)نص احلذيث:

ـُ ُطَؿَر  -خ 6886 َثـِل اْب  : )َحدَّ
ِ
َيْقَم ُأُحٍد،  (2)َطَرَضفُ  َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـُ َأْرَبَع َطْشَرَة َسـًَة، َفَؾْؿ ُيِجْزكِل َوُهَق اْب
(3)

ـُ  ، ُثؿَّ َطَرَضـِل َيْقَم الَخـَْدِق، َوَأَكا اْب

ـِ َطْبدِ ، َقاَل َكافٌِع: َفؼَ «َخْؿَس َطْشَرَة َسـًَة، َفَلَجاَزكِل الَعِزيِز ِدْمُت َطَؾك ُطَؿَر ْب

ْثُتُف َهَذا الَحِديَث، َفَؼاَل: َوُهَق َخؾِقَػٌة، فَ  ِغقِر َوالَؽبِقِر، »َحدَّ ـَ الصَّ إِنَّ َهَذا َلَحد  َبْق

الِِف َأْن َيْػِرُضقا ـْ َبَؾَغ َخْؿَس َطْشَرةَ  (4)َوَكَتَب إَِلك ُطؿَّ (5)«(لَِؿ
. 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

أو ر سـف ـاد لصغـيصؾح لؾؿشاركة يف الجف مـ ٓ اده ـاستبع .2

 لغقر ذلؽ.

لؾصغقر، وٓسقؿا إذا كان ٓيستطقع الؿشاركة يف الؼتال،  مراطاتف  .1

 .ولق كان راغبًا

                                                                                                               

 [.4837/7/23/23، ومسؾؿ 4097/7/453، 1664/5/317أصرافف: ] (2)

 (.3/277)طرضف(: استعرضف مع الجقش. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

بالخروج لؾؿعركة لصغره . تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  )فؾؿ يجزه(: لؿ يلذن لف (3)

 (.3/277البخاري )

)يػرضقا(: يؼدروا لفؿ ططاء يف ديقان الجـد إذا حضروا الؿعارك. تعؾقؼ مصطػك  (4)

 (.3/277البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.2/713صحقح البخاري ) (5)
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 الفوائذ:

 باختقار أفراد الجقش وتػؼده لفؿ. طـايتف  .2

 يف الجفاد. وضع حًدا لؿـ يصؾح لؾؿشاركة أكف  .1

 لصغر سـف، فنكف يجقزه إذا كرب. أن مـ لؿ يجزه  .3

 اركة يف الجفاد مع صغر سـفؿ.طؾك الؿش تسابؼ الصحابة  .4
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 (1)نص احلذيث:

اِطِديِّ  -خ 6676 ـِ َسْعٍد السَّ ـْ َسْفِؾ ْب  َط
ِ
ُأتَِل  : )َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َيِؿقـِِف ُغالَمٌ بَِشَراٍب، َفَشِرَب مِ  ـُْف َوَط
ـْ َيَساِرِه إَْشَقاُخ  (2) َوَط

، َفَؼاَل (3)

َٓ «َأَتْلَذُن لِي َأْن ُأْعطَِي َهُمالَِء؟»لِْؾُغالَِم:   ،
ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َٓ َواهلل ، َفَؼاَل الُغالَُم: 

فُ  (4)ُأوثُِر    (5)بِـَِصقبِل مِـَْؽ َأَحًدا، َقاَل: َفَتؾَّ
ِ
 .(6)فِل َيِدِه(  َرُسقُل اهلل

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

يف جؾقسف مع صحابتف، وفقفؿ الصغقر والؽبقر، فؾؿ  تقاضعف  .2

 .يتؿقز طـفؿ بؿؽان أو لباس أو أي أمر آخر

 لجؾقس إصػال يف مجؾسف وبجاكبف. إذكف  .1

مـ هذا  لألصػال وتؼديره لفؿ: ولذا صؾب اإلذن  احرتامف  .3

 .ديؿ مـ هق أكرب مـف لؾشرب بعد رسقل اهلل الطػؾ يف تؼ
                                                                                                               

، 1601/5/166، 1452/5/213، 1366/5/51، 1352/5/37أصرافف: ] (2)

 [.5191/7/23/123، ومسؾؿ 5610/20/89، 1605/5/167

 .(3/209. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ))غالم(: هق الػضؾ ـب طباس  (1)

جؿع شقخ، وهق: مـ صعـ يف السـ. تعؾقؼ  )إشقاخ(: مـفؿ خالد بـ القلقد  (3)

 (.3/209مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 .(3/209أقدم طؾك كػسل. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) )ٓ أوثر(: ٓ (4)

 (.3/230)فتؾف(: وضعف يف يده ودفعف إلقف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

 (.2/678صحقح البخاري ) (6)
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إلجابة هذا الطػؾ بآمتـاع، وطدم الؿقافؼة طؾك أن  استؿاطف  .4

 يشرب أحد قبؾف، ولق كان أكرب مـف.

اإلكاء لفذا الطػؾ، وتؼديؿف طؾك غقره بعدما طؾؿ أن  إططاؤه  .5

 الطػؾ ٓ يسؿح بلن يؼدم طؾقف أحد.

ؿقعًا محبتف، والؼرب مـف، زرع يف قؾقب صحابتف ج حسـ خؾؼف  .6

 والشرب بعده مباشرة.

 الفوائذ:

 .لصحابتف  مجالستف  .2

لؼؾقب إشقاخ، وإطالمف بقدهؿ، وإيثار كرامتفؿ إذا لؿ  تللقػف  .1

 .(1)تؿـع مـف سـة

 أن صغر السـ ٓ يغقر الحؽؿ يف تؼديؿ إيؿـ طؾك إيسر. .3

 .(2)البداءة بالقؿقـ يف الشراب وكحقه سـة  .4

 بالقؿقـ باطتبار الشارب، ولقس الؿعطل.البداءة  .5

أثر تربقة إهؾ لؾطػؾ، حقث صالب الصحابل الصغقر بحؼف بثؼة  .6

 وحسـ مـطؼ.

 
  

                                                                                                               

( بتصرف. مـ أراد التقسع فؾقرجع 7/23/123شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

 (.7/23/123قح مسؾؿ )إلك شرح الـقوي طؾك صح

 (.7/23/123شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)
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 (1)نص احلذيث:

ـْ َأبِقِف،  -خ 9666 ـِ َطْقٍف، َط ـِ ْب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـِ إِْبَراِهقَؿ ْب ـْ َصالِِح ْب َط

ـْ َج  ـْ َط ـْ َيِؿقـِل َوَط ػِّ َيْقَم َبْدٍر، َفـََظْرُت َط ٌػ فِل الصَّ
ِه، َقاَل: )َبْقـَا َأَكا َواقِ دِّ

ـَ إَْكَص 
ـِ مِ ، َتَؿـَّْقُت َأْن َأُكقَن (2)َحِديَثٍة َأْسـَاُكُفَؿا-اِر ِشَؿالِل، َفنَِذا َأَكا بُِغالََمْق

ـَ َأْضَؾعَ  َبْق
، َهْؾ َتْعِرُف َأَبا َأَح  (4)َفَغَؿَزكِل -، مِـُْفَؿا(3) ُدُهَؿا، َفَؼاَل: َيا َطؿِّ

ـَ َأِخل؟ َقاَل: ُأْخبِْرُت َأكَُّف َيُسبُّ َرُسقَل  َجْفٍؾ؟ ُقْؾُت: َكَعْؿ، َما َحاَجُتَؽ إَِلْقِف َيا اْب

 
ِ
َٓ ُيَػاِرُق َسَقاِدياهلل ـْ َرَأْيُتُف 

ِذي َكْػِسل بَِقِدِه، َلئِ  ، َسَقاَدُه َحتَّك(5)، َوالَّ

ْبُت لَِذلَِؽ، َفَغَؿَزكِل أَخُر، َفَؼاَل لِل مِْثَؾَفا، َفَؾْؿ  (6)َيُؿقَت إَْطَجُؾ  مِـَّا، َفَتَعجَّ

َٓ إِنَّ َهَذا َصاِحُبُؽَؿا  َأْكَشْب َأْن َكَظْرُت إَِلك َأبِل َجْفٍؾ َيُجقُل فِل الـَّاِس، ُقْؾُت: َأ

ِذي َسَلْلُتَؿاكِل، َفاْبَتَدَراهُ  َػْقِفَؿا، َفَضَرَباُه َحتَّك َقَتالَُه، ُثؿَّ اْكَصَرَفا إَِلك بَِسقْ  (7)الَّ

                                                                                                               

 /4569، ومسؾؿ 3988/7/358، 3964/7/341، 3242/6/183أصرافف: ] (2)

6/21/64 .] 

 (.4/92)حديثة أسـاهنؿا(: أي: صغقريـ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

 (.4/92حقح البخاري ))أضؾع(: أشد وأققى. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك ص (3)

: اإلشارة بالعقـ أو الحاجب أو كحقهؿا. -أيضا–)فغؿزين(: جسـل بقده، والغؿز  (4)

 (.4/92تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (4/92)سقادي(: شخصل. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

 (.4/92ح البخاري ))إطجؾ مـا(: إقرب أجال. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحق (6)

 (.4/92)فابتدراه(: أسرطا يف ضربف وسبؼاه. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (7)
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ِ
ُؽَؿا َقَتَؾُه؟»، َفَلْخَبَراُه، َفَؼاَل: َرُسقِل اهلل ، َقاَل ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفَؿا: َأَكا َقَتْؾُتُف، «َأيُّ

َٓ، َفـََظَر فِل السَّ «َهْل َمَسْحُتَؿا َسْقَػْقُؽَؿا؟»َفَؼاَل:   :َٓ ـِ ، َقا ، َفَؼاَل: (1)ْقَػْق

ـَ َطْػَراَء، «كاِلَُكَؿا َقَتَؾُه، َسَؾُبُه لُِؿَعاِذ ْبِن َعْؿرِو ْبِن الَجُؿوِح » ، َوَكاَكا ُمَعاَذ اْب

ـِ الَجُؿقِح(َوُمَعا ـَ َطْؿِرو ْب َذ ْب
(2). 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 جفؾ. لصغار صحابتف، واستؿاطف لخربهؿ بؼتؾ أبل استؼبالف  .2

 هذيـ الغالمقـ: مـ الذي قتؾ أبا جفؾ؟ واستؿاطف  سمالف  .1

 إلجابة كؾ مـفؿا.

ًٓ بسمالف هذيـ  تثبتف  .3 وتحؼؼف مـ الذي باشر قتؾف، وذلؽ أو

 .إلك سقػقفؿا الغالمقـ مـ قتؾف؟ ثؿ كظره 

 .«كالكؿا قتؾه»بؼقلف:  قـ لخاصر هذيـ الغالم تطققبف  .4

 الؼتؾ. السؾب لؾغالم الذي أثخـ يف مـحف  .5

، وتربقتف لصحابتف، زرع يف قؾقب صحابتف حتك حسـ خؾؼف  .6

 الصغار محبتف والذود طـف.

                                                                                                               

)فـظر يف السقػقـ(: لقرى مؼدار طؿؼ دخقلفؿا يف جسؿ الؿؼتقل، وأيفؿا أققى تلثقرا  (2)

 (.4/92يف إزهاق روحف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.2/814صحقح البخاري ) (1)
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 الفوائذ:

شجاطة هذيـ الغالمقـ العظقؿة، فؼد بؾغت هبؿ إلك قتؾ أكرب صـاديد  .2

، وأكثرهؿ أذية قريش أبل جفؾ، الذي كان أشد أهؾ مؽة طداوة لؾـبل 

 .ف غاية الصحابة وصحابتف: لذا كان كػ شره وقتؾ لؾرسقل 

مـ قؾقهبؿا، بدلقؾ لؿا سئال،  تؿؽـ اإليؿان ومحبة الرسقل  .1

 .وماذا تريدان مـ أبل جفؾ؟ فؼآ: إكف يسب رسقل اهلل 

 ، وإخباره بؼتؾ طدو اهلل.مبادرهتؿا إلك الذهاب إلك رسقل اهلل  .3
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 (1)نص احلذيث:

ـِ َج  -م8699  ْب
ِ
ـْ َطْبِداهلل  »ْعَػٍر، َقاَل: َط

ِ
، َذاَت َيْقٍم َأْرَدَفـِل َرُسقُل اهلل

َٓ ُأَحدِّ  ـَ الـَّاسِ َخْؾَػُف، َفَلَسرَّ إَِللَّ َحِديًثا 
 .(2)«ُث بِِف َأَحًدا مِ

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 ، فؾؿ يتخذ لف بنرداف طبداهلل بـ جعػر خؾػف  تقاضعف  .2

 ٕكابر أٓ يردفقا معفؿ أحدًا.مركبًا واحدة، وقد جرت طادة ا

 لصحابتف مـذ الصغر. حسـ تربقتف  .1

 لعبداهلل بـ جعػر بنسراره إلقف حديًثا. إكرامف  .3

جعػر لصحابتف صغارا أو كباًرا، ففذا طبداهلل بـ  حسـ تربقتف  .4

بل  اس»قال:  يؼقل طـدما أسر إلقف اـل ـ اـل  .«ٓ أحدث بف أحًدا م

 الفوائذ:

ٓ أحدث بف »جعػر طؾك هذا السر، حقث قال:  محافظة طبداهلل بـ .2

 .، بؿعـك: جؿقع الـاس، ٓ قريبًا وٓ بعقداً «أحًدا مـ الـاس

 

 
  

                                                                                                               

 [.6170/8/25/298، 774/1/4/36أصرافف: ] (2)

 .2026صحقح مسؾؿ، ص  (1)
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 (1)نص احلذيث:

ـْ أَ  -م9996 َل الثََّؿِر َجاُءوا بِ بِل ُهَرْيَرَة، َأكَُّف َقاَل: َط ِف َكاَن الـَّاُس إَِذا َرَأْوا َأوَّ

 إَِلك الـَّبِلِّ 
ِ
الؾُفمَّ َباِرْك َلـَا فِي َثَؿرَِكا، »، َقاَل: ، َفنَِذا َأَخَذُه َرُسقُل اهلل

َكا الؾُفمَّ إِنَّ ، (2)َوَباِرْك َلـَا فِي َمِديـَتِـَا، َوَباِرْك َلـَا فِي َصاِعـَا، َوَباِرْك َلـَا فِي ُمدِّ

َة، َوإِكِّي إِْبَراِهقَم َعْبُدَك َوَخِؾقُؾَك َوَكبِ  ُه َدَعاَك لَِؿؽَّ قَُّك، َوإِكِّي َعْبُدَك َوَكبِقَُّك، َوإِكَّ

َة، َوِمْثِؾِه َمَعهُ  ، َقاَل: ُثؿَّ َيْدُطق َأْصَغَر َولِقٍد «َأْدُعوَك لِْؾَؿِديـَِة بِِؿْثِل َما َدَعاَك لَِؿؽَّ

 .(3)َلُف، َفُقْعطِقِف َذلَِؽ الثََّؿَر(

 ذيث:الوارد يف احل تعامل النيب 

 واهتؿامف بالصغار. طـايتف  .2

 .(4)وكؿال شػؼتف ورحؿتف كرم خؾؼف  .1

لؾؽبار والصغار، وخص الصغقر هبذا لؽقكف أرغب فقف،  مالصػتف  .3

 وأكثر تطؾعا إلقف، وحرصًا طؾقف.

                                                                                                               

 [.3335/5/9/251، 3334/5/9/252أصرافف: ] (2)

قال العؾؿاء كاكقا »)الؾفؿ بارك لـا يف ثؿركا، وبارك لـا يف مديـتـا(: قال اإلمام الـقوي:  (1)

 ع والؿد، وإطالما لف يف الثؿر، ولؾؿديـة والصا يػعؾقن ذلؽ رغبة يف دطائف 

. شرح الـقوي «بابتداء صالحفا لؿا يتعؾؼ هبا مـ الزكاة وغقرها وتقجقف الخارصقـ

 .(5/9/253طؾك صحقح مسؾؿ )

 .560صحقح مسؾؿ، ص  (3)

 (.5/9/253شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)
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 بالصغار وتؼديؿفؿ يف إططاء أول الثؿار. ابتداؤه  .4

 .ٕصغر ولقد، وإططاؤه أول الثؿر بقديف الشريػة  دطقتف  .5
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 (1)نص احلذيث:

ـِ َطبَّاٍس  -خ :;69 ـِ اْب ا َقِدَم الـَّبِلُّ َط َة، اْستَْؼبََؾْتُف  ، َقاَل: )َلؿَّ َمؽَّ

ـَ َيَدْيفِ  (2)ُأَغْقؾَِؿةُ   .(4)، َوآَخَر َخْؾَػُف((3)َبـِل َطبِْد الُؿطَّؾِِب، َفَحَؿَؾ َواِحًدا َبْق

 قَ  -خ 88;7
ِ
ـُ َطبَّاٍس: )َأَتك َرُسقُل اهلل ـَ َيَدْيِف، َوَقْد َحَؿَؾ ُقَثَؿ  اَل اْب َبقْ

ُفؿْ  ُفْؿ َشر  َأْو َأيُّ ـَ َيَدْيِف. َفَليُّ  َوالَػْضَؾ َخْؾَػُف، َأْو ُقثََؿ َخْؾَػُف، َوالَػْضَؾ َبقْ

(5)َخْقٌر؟(
. 

ـْ َطْبدِ  (6)-م :868 ـِ َجْعَػٍر، َقاَل: )َكانَ َط  ْب
ِ
  اهلل

ِ
ـْ  َرُسقُل اهلل

إَِذا َقِدَم مِ

ـْ َسَػٍر َفُسبَِؼ بِل إَِلْقِف، َفَحَؿَؾـِل 
َل بِِصْبَقاِن َأْهِؾ َبْقتِِف، َقاَل: َوإِكَُّف َقِدَم مِ َسَػٍر ُتُؾؼِّ

ـَ َيَدْيِف، ُثؿَّ ِجلَء بَِلَحِد اْبـَْل َفاصَِؿَة، َفَلْرَدَفُف َخْؾَػُف، َقاَل: َفُلْدِخْؾـَا الْ  َؿِديـََة، َبْق

َثاَلَثًة َطَؾك َدابٍَّة(
(7). 

َثـِل َطْبدُ  -م ;868 ـُ َجْعَػٍر، َقاَل: )َكاَن الـَّبِلُّ َحدَّ  ْب
ِ
ـْ َسَػٍر  اهلل

إَِذا َقِدَم مِ

                                                                                                               

 [. 5966/20/422، 5965/20/420، 2798/3/714أصرافف: ] (2)

ؿ، تصغقر غؾؿة طؾك غقر ققاس، وهل جؿع غالم. تعؾقؼ مصطػك )أغقؾؿة(: صبقاهن (1)

 (.3/7البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.3/7)بقـ يديف(: أركبف أمامف طؾك كاقتف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 (.2/543صحقح البخاري ) (4)

 (.1/487صحقح البخاري ) (5)

 [. 6169/8/25/297، 6168/8/25/297أصرافف: ] (6)

 .2025صحقح مسؾؿ، ص  (7)
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ـِ  ـِ َأْو بِاْلُحَسْق َل بِل َوبِاْلَحَس َل بِـَا، َقاَل: َفُتُؾؼِّ ـَ َيَدْيِف،َقاَل:  ،ُتُؾؼِّ  َفَحَؿَؾ َأَحَدَكا َبْق

َخَر َخْؾَػفُ  ْٔ  .(1)«َحتَّك َدَخْؾـَا اْلَؿِديـَةَ  َوا

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 ومحبتف لألصػال. شػؼتف  .2

 وحؿؾف لألصػال أمامف وخؾػف. تقاضعف  .1

 بلصػال إقربقـ وغقرهؿ، ومراطاتف لذلؽ. طـايتف  .3

 .(2)لأليتام، وحػظف لفؿ مراطاتف  .4

 بك مع إصػال مـ استؼبالفؿ، وإرداففؿلفذا التعامؾ الؿجت إضفاره  .5

ٕمتف، بالعـاية  ، ويف هذا درس طظقؿ مـف معف أمام الصحابة 

وآهتؿام بإصػال، حقث جعؾ لفؿ مـ الؿؽاكة الشلء العظقؿ، فلول مـ 

 خؾقؾ اهلل، هؿ إصػال، ثؿ يحؿؾفؿ معف. يستؼبؾ هذا الرسقل الؽريؿ 

 الفوائذ:

 .صػال زرع يف قؾقهبؿ محبتف حتك استؼبؾقه مع ٕا أن حسـ تعامؾف  .2

 لتؾؼل الؼادم مـ سػر. إقراره  .1

 

 

                                                                                                               

 .2025صحقح مسؾؿ، ص  (2)

 ( بتصرف.6/112الػتح ) (1)
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 (1):نص احلذيث

ـِ َأبِل ُأَسْقدٍ  -خ6;86 ـْ َسْفٍؾ، َقاَل: )ُأتَِل بِاْلُؿـِْذِر ْب َط
 إَِلك الـَّبِلِّ  (2)

ـَ ُولَِد، َفَقَضَعُف َطَؾك َفِخِذهِ  ِحق
ـَ  ، َوَأُبق ُأَسْقٍد َجالٌِس، َفَؾَفا الـَّبِلُّ (3) بَِشْلٍء َبْق

ـْ َفِخِذ الـَّبِلِّ (4)َيَدْيفِ 
 ، َفاْسَتَػاَق الـَّبِلُّ ، َفَلَمَر َأُبق ُأَسْقٍد بِاْبـِِف، َفاْحُتِؿَؾ مِ

؟»َفَؼاَل:  (5) بِيُّ ، َقاَل:  (6)َؼاَل َأُبق ُأَسْقٍد: َقَؾْبـَاهُ فَ  ،«َأْيَن الصَّ
ِ
َما »َيا َرُسقَل اهلل

اُه َيْقَمئٍِذ الؿـِْذَر( ،«َوَلؽِْن َأْسِؿِه الُؿـِْذرَ »َقاَل: ُفالٌَن، َقاَل:  ،«؟اْسُؿهُ  َفَسؿَّ
(7). 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 .ٕصػال الصحابة  استؼبالف  .2

 ه.لؾصغقر طؾك فخذ وضعف  .1

                                                                                                               

 [.5612/7/24/232، ومسؾؿ6292/20/592أصرافف: ] (2)

 (.20/592)أبق ُأسْقد(: بالتصغقر صحابل مشفقر، ولف أحاديث يف الصحقح. الػتح ) (1)

 .(20/592)فقضعف طؾك فخذه(: يعـل: إكراما لف. الػتح ) (3)

بشلء بقـ يديف(: أي: اشتغؾ، وكؾ ما شغؾؽ طـ شلء فؼد ألفاك طـ  )فؾفا الـبل  (4)

 (.20/591غقره. الػتح )

(: أي: اكؼضك ما كان مـشغال بف، فلفاق مـ ذلؽ، فؾؿ ير الصبل، )فاستػاق الـبل  (5)

 (.20/591فسللف طـف. الػتح )

 (.20/591)قؾبـاه(: أي: صرفـاه إلك مـزلف. الػتح ) (6)

 (.1/514صحقح البخاري ) (7)
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ًٓ أيـ الصبل؟ بعدما فرغ  سمالف  .3 ثؿ سمالف طـ اسؿ هذا  أو

 الصغقر .

 .(1)إلك اسؿ الؿـذرما سؿل بف  تغققره  .4

 

 
  

                                                                                                               

 أبقفهذا الؿقلقد الؿـذر: ٕن ابـ طؿ  يؼقل اإلمام الـقوي: )وسبب تسؿقة الـبل  (2)

الؿـذر بـ طؿرو كان قد استشفد ببئر معقكة، وكان أمقرهؿ، فقؼال بؽقكف خؾػا مـف(. 

 (.7/24/233شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )
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 (1)نص احلذيث:

ْوِسلِّ  -خ 6666 ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة الدَّ فِل َصائَِػِة  ، َقاَل: )َخَرَج الـَّبِلُّ َط

َٓ ُأَكؾُِّؿُف، َحتَّك َأَتك ُسقَق َبـِل َقْقـَُؼاَع، َفَجَؾَس بِِػـَاءِ (2)الـََّفارِ  ُؿـِل َو َٓ ُيَؽؾِّ  ،
(3) 

، َفَظـَـُْت َأكََّفا (6)َفَحَبَسْتُف َشْقًئا ،«، َأَثمَّ ُلَؽُع؟(5)ُلَؽعُ  (4)َأَثمَّ »َبْقِت َفاصَِؿَة، َفَؼاَل: 

ُؾُف، (7)ُتْؾبُِسُف ِسَخاًبا َفَجاَء َيْشَتدُّ ، َأْو ُتَغسِّ
ُفمَّ »َحتَّك َطاَكَؼُف، َوَقبََّؾُف، َوَقاَل:  (8) الؾَّ

 .(9)«(َأْحبِْبُه، َوَأِحبَّ َمْن ُيِحبُّهُ 

                                                                                                               

 [.6157/8/25/293، ومسؾؿ 5884/20/344، 1211/4/399أصرافف: ] (2)

 (.3/66)صائػة الـفار(: قطعة مـف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

)بػـاء(: الؿقضع الؿتسع أمام البقت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (3)

(3/66.) 

(: اسؿ يشار بف لؾؿؽان البعقد، أي: أيقجد هـاك يف البقت؟. تعؾقؼ مص (4) طػك البغا )َثؿَّ

 (.3/66طؾك صحقح البخاري )

. تعؾقؼ مصطػك الحسـ بـ طؾل  )لؽع(: معـاه: الصغقر بؾغة تؿقؿ، ومراده  (5)

 (.3/66البغا طؾك صحقح البخاري )

 .(.4/402ستف شقًئا( أي: مـعتف مـ الؿبادرة إلك الخروج قؾقاًل. الػتح ))فحب (6)

، وققؾ غقر ذلؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك )سخابا(: قالدة مـ خرز أو صقب أو قركػؾ (7)

 (3/66صحقح البخاري )

 (.3/66)يشتد(: يسرع. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (8)

 (.2/608صحقح البخاري ) (9)
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 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 .(1)بإصػال رحؿتف  .2

 .(2)لألصػال، ومعاكؼتفؿ، وتؼبقؾفؿ مؿازحتف  .1

ودطاؤه ؼبقؾفؿ، بـػسف ٓبـتف، والجؾقس مع أصػالفا، وت مجقئف  .3

 .لفؿ، مـ أرقك القسائؾ يف تحؼقؼ التقاصؾ بقـ إب وابـتف وأصػالفا

 لققتف، فؿع ما طـده مـ أطؿال طظقؿة متـقطة إٓ أكف  تـظقؿف  .4

، ففؾ يعل ، واكتظاره «وهق زيارة ابـتف وأوٓدها»لؿ يغػؾ هذا الجاكب 

 .؟!ذلؽ أباء

 ومحبة مـ يحبف. ٓبـ ابـتف بؿحبة اهلل لف، بؾ دطاؤه  .5

 الفوائذ:

 .(3)يف دخقلف إلك السقق، والجؾقس بػـاء الدار تقاضعف  .2

 يف دخقلف بقت ابـتف. أدبف  .1

، ، ومشقفؿ معفؿ طؾك معرفة هدي الـبل  حرص الصحابة  .3

 . (4)وتقققرهؿ لف 

 
  

                                                                                                               

 (.4/402الػتح ) (2)

 (.4/402الػتح ) (1)

 (.4/402الػتح ) (3)

 ( بتصرف .4/402الػتح ) (4)
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 (1)نص احلذيث:

ـْ َأَكٍس  -خ 99:7 ـَ َء الـَِّسا )َرَأى الـَّبِلُّ ، َقاَل: َط ْبَقاَن ُمْؼبِؾِق -َوالصِّ

ـْ ُطْرٍس، َفَؼاَم الـَّبِلُّ  -:َقاَل: َحِسْبُت َأكَُّف َقاَل 
ُفمَّ َأْكُتْم ِمْن »ُمْؿثاًِل، َفَؼاَل:  مِ الؾَّ

 .(2)َقاَلَفا َثالََث مَِراٍر( ،«َأَحبِّ الـَّاِس إَِليَّ 

ـْ َأَكٍس، )َأنَّ  -م 8669 ـْ ُطْرٍس، الـَّبِلَّ َط
ـَ مِ ، َرَأى ِصْبَقاًكا َوكَِساًء ُمْؼبِؾِق

 
ِ
، الؾُفمَّ َأْكُتْم »، َفَؼاَل: (3)ُمْؿثاًِل  َفَؼاَم َكبِلُّ اهلل الؾُفمَّ َأْكُتْم ِمْن َأَحبِّ الـَّاِس إَِليَّ

َْكَصارَ ، «ِمْن َأَحبِّ الـَّاِس إَِليَّ  ْٕ (4)(َيْعـِل ا
. 

ـَ َمالٍِؽ َسِؿعْ  (5)-خ 99:8 ـَ إَْكَصاِر ُت َأَكَس ْب
، )َقاَل: َجاَءِت اْمَرَأٌة مِ

 
ِ
 إَِلك َرُسقِل اهلل

ِ
َؿَفا َرُسقُل اهلل َوالَِّذي »، َفَؼاَل: ، َوَمَعَفا َصبِل  َلَفا، َفَؽؾَّ

ُؽْم َأَحبُّ الـَّاِس إَِليَّ  ـِ « َكْػِسي بَِقِدِه، إِكَّ َتْق  .(6)(َمرَّ

                                                                                                               

 [.6427/8/26/67، 5280/9/256، 3785/7/239أصرافف: ] (2)

 (.1/6صحقح البخاري ) (1)

)مؿثال(: روى بالقجفقـ مؿثال، ومؿثال، وهؿا مشفقران، قال الؼاضل جؿفقر الرواة  (3)

بالػتح، ومعـاه: قائؿا مـتصبا، ولؾبخاري يف كتاب الـؽاح )مؿتـًا( مـ الؿـة، أي: 

وتخػقػ الـقن، أي: ققاما  متػضالً طؾقفؿ، وضبطف بعض الؿتؼـقـ )مؿتـا( بؽسر التاء

 (.8/26/66صقيال. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 .2048صحقح مسؾؿ، ص  (4)

 [.6645/22/534، 5134/9/144، 3786/7/239أصرافف: ] (5)

 (.1/6صحقح البخاري ) (6)
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ـْ أَ  -خ 8867 ـَ إَْكَصاِر َأَتِت الـَّبِلَّ َط
ـِ َمالٍِؽ: )َأنَّ اْمَرَأًة مِ َمَعَفا  َكِس ْب

ٌد َلَفا، َفَؼاَل الـَّبِلُّ 
َٓ ُؽْم َْلََحبُّ الـَّاِس إَِليَّ : »َأْو  ،«َوالَِّذي َكْػِسي بَِقِدِه، إِكَّ

 .(1)َقاَلَفا َثالََث مَِراٍر(

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

ًٓ وكساء، بؼقلف لفؿ:  ه إضفار .2 لؿحبة إكصار صغاًرا و كباًرا رجا

ُفمَّ َأْكُتْم ِمْن َأَحبِّ الـَّاِس إَِليَّ »  «.الؾَّ

لتؾؽ الؿحبة بتؽرار ذلؽ ثالث مرات، وتقكقد ذلؽ  تلكقده  .1

 بالؼسؿ.

 لؾـساء والصبقان. ققامف واستؼبالف  .3

 ع.وحسـ طشرتف مع همٓء الصبقان، ومع الجؿق تقاضعف  .4

 الفوائذ:

 مع الـاس جؿقعًا. حسـ خؾؼف  .2

 إخبار مـ تحب بلكؽ تحبف. .1

 

 
 

                                                                                                               

 (.1/601صحقح البخاري ) (2)
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  (1)نص احلذيث:

بِقِع، قَ  -خ ;:6 ـُ الرَّ ـِ ِشَفاٍب، َقاَل: َأْخَبَركِل َمْحُؿقُد ْب ـِ اْب اَل: )َوُهَق َط

 
ِ
ِذي َمجَّ َرُسقُل اهلل ـْ بِْئِرِهؿْ  الَّ

 .(2)(فِل َوْجِفِف َوُهَق ُغالٌَم مِ

بِقِع، )َقاَل: َطَؼْؾُت  -خ 99 ـِ الرَّ ـْ َمْحُؿقِد ْب َط
ـَ الـَّبِلِّ  (3)

ةً  مِ َمجَّ
(4) 

ـْ َدْلقٍ 
ـَ مِ ـُ َخْؿِس ِسـِق َفا فِل َوْجِفل َوَأَكا اْب َمجَّ

(5))(6). 

 الوارد يف احلذيث: النيب  تعامل

لؾطػؾ بؿج الؿاء طؾك وجفف، أو لُقربّك طؾقف بف،  مداطبة الـبل  .2

 .(7)كؿا كان ذلؽ مـ شلكف يف التربيؽ طؾك أوٓد الصحابة

                                                                                                               

 /2498/3/5/264/289، ومسؾؿ 2285/3/71، 77/2/107أصرافف: ] (2)

 /876، ومسؾؿ 6411/22/146، 6354/22/255، 839/1/376 ،2/354

1/4/205.] 

 (.2/135صحقح البخاري ) (1)

 (.2/16)طؼؾت(: حػظت وطرفت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

)مجة(: مج الشراب: رماه مـ فؿف، والؿجة: اسؿ لؾؿرة أو لؾؿرمل. تعؾقؼ مصطػك  (4)

 (.2/16البغا طؾك صحقح البخاري )

)دلق(: هق القطاء الذي يستؼك بف الؿاء مـ البئر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (5)

 (.2/16البخاري )

 (.2/121صحقح البخاري ) (6)

 ( بتصرف.2/107الػتح ) (7)
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 .(1)إحضار الصبقان مجالس الحديث إقراره  .1

 .(2)أصحابف يف دورهؿ، ومداطبتف لصبقاهنؿ زيارتف  .3

 .يف مداطبتف لألصػال تقاضعف  .4

 الفوائذ:

أن طؿر هذا الطػؾ خؿس سـقات، ومع هذا ذكر هذه الحادثة، وهذا  .2

يقجب طؾك أباء والؿربقـ أن يتـبفقا إلك أهؿقة هذه الؿرحؾة مـ العؿر، 

 ويراطقها حؼ رطايتفا.

 

 
  

                                                                                                               

 (.2/108الػتح ) (2)

 ( بتصرف.2/108الػتح ) (1)
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 (1)نص احلذيث:

ـْ َأَكٍس، َقاَل: )َكاَن الـَّبِلُّ  -خ 8699 ـَ  َط الـَّاِس ُخُؾًؼا، َوَكاَن لِل  َأْحَس

َيا َأَبا »، َوَكاَن إَِذا َجاَء َقاَل: (2)َفطِقًؿا -َقاَل: َأْحِسُبُف  -َأٌخ ُيَؼاُل َلُف: َأُبق ُطَؿْقٍر 

الََة، َوُهَق فِل « (3)ُعَؿْقرٍ، َما َفَعَل الـَُّغْقرُ  ُكَغٌر َكاَن َيْؾَعُب بِِف، َفُربََّؿا َحَضَر الصَّ

ِذي َتْحَتُف َفُقْؽـَُس َوُيـَْضُح َبْقتِـَا، فَ  ، ُثؿَّ َيُؼقُم َوَكُؼقُم َخْؾَػُف، (4)َقْلُمُر بِاْلبَِساِط الَّ

(َفُقَصؾِّل بِـَا
(5). 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 .(6)بعض صحابتف بالزيارة، وفقفؿ الصغقر تخصقصف  .2

يف التؼزز: ٕكف طؾؿ أن يف البقت صغقرا، وصؾك مع ذلؽ  تركف  .1

 .(7)البقت، وجؾس فقف

                                                                                                               

 [.5611/7/24/234، ومسؾؿ 6103/20/598، 6219/20/543أصرافف: ] (2)

 (.8/45)فطقؿ(: مػطقم قد اكتفك رضاطف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

)الـغقر( تصغقر الـغر بضؿفا وفتح الغقـ الؿعجؿة، وهق صائر صغقر جؿعف كغران.  (3)

 (.7/24/234شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 (.8/45)يـضح(: يرش بالؿاء. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (4)

 (.1/516صحقح البخاري ) (5)

 ( بتصرف.20/600الػتح ) (6)

 (20/600الػتح ) (7)
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، ويؼقل ابـ (1)بؿؿازحتف لفذا الطػؾ، وتؽرار ذلؽ تقاضعف  .3

 .(2)«وفقف ترك التؽرب والرتفع»: حجر 

ٕم هذا الطػؾ طـ حزن هذا الطػؾ، كؿا يف الروايات  سمالف  .4

 .(3)إخرى

 .(4)هبذا الطػؾ، وسمالف طـ حالف تؾطػف  .5

 .(5)مـ لؿ يقلد لف تؽـقتف  .6

بنكرامف لجؿقع أهؾ البقت ومقاستف، فؼد صافح أكسا،  طـايتف  .7

 .(6)ومازح أبا طؿقر، وصؾك هبؿ يف بقتفؿ حتك كالقا كؾفؿ مـ بركتف

 الفوائذ:

 . (7)يف بقت مـ يزوره صالتف  .2

 بصالتف طؾك الحصقر، الذي أسقّد مـ صقل آستعؿال. تقاضعف  .1

                                                                                                               

 (.20/600الػتح ) (2)

 (.20/600الػتح ) (1)

 (.20/600الػتح ) (3)

 (.20/600الػتح ) (4)

 (.20/600الػتح ) (5)

 (.20/600الػتح ) (6)

 (.20/600الػتح ) (7)
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 بؾعب الصغقر بالطقر إقراره   .3

 .(2()1)در طؼقلفؿلؾـاس طؾك ق معاشرتف  .4

 

 
  

                                                                                                               

 (.20/600الػتح ) (2)

 (.20/600ديث يرجع إلك الػتح )لالستزادة يف فقائد الح (1)
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 (1)نص احلذيث:

  -م 8967
ِ
ـِ الـَّاِس ُخُؾًؼا،  َقاَل َأَكٌس: )َكاَن َرُسقُل اهلل ـْ َأْحَس

مِ

َٓ َأْذَهُب، َوفِل َكْػِسل َأْن َأْذَهَب لَِؿا   
ِ
َفَلْرَسَؾـِل َيْقًما لَِحاَجٍة، َفُؼْؾُت: َواهلل

 َأَمَركِل بِ 
ِ
، َفَخَرْجُت َحتَّك َأُمرَّ َطَؾك ِصْبَقاٍن، َوُهْؿ َيْؾَعُبقَن فِل ِف َكبِلُّ اهلل

 
ِ
قِق، َفنَِذا َرُسقُل اهلل ـْ َوَرائِل، َقاَل: َفـََظْرُت إَِلْقِف،  السُّ

َقْد َقَبَض بَِؼَػاَي مِ

، َقاَل ُقْؾُت: َكَعْؿ، َأَكا «َيا ُأَكْقُس َأَذَهْبَت َحْقُث َأَمْرُتَك؟»َوُهَق َيْضَحُؽ، َفَؼاَل: 

)
ِ
 .(2)َأْذَهُب، َيا َرُسقَل اهلل

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

ٕحقال الصغقر ورغباتف، فؾؿ يعـػف أو يعاقبف، وقد  مراطاتف  .2

وجده مع الصبقان وهؿ يؾعبقن، ولؿ يذهب لؿا أرسؾف إلقف، بؾ ضحؽ معف 

قل الؿؾلء بالؿحبة والتقجقف ووّجفف، ففؾ كستػقد مـ هذا التعامؾ الرا

 .إمثؾ يف طالقتـا مع صغاركا

 ا يخدمف.ا صغقرً خادمً  اتخاذه  .1

 لفذا الخادم الصغقر يف إكجاز ما صؾب مـف. متابعتف  .3

 بؼػاه. ٕكس  قبضف  .4

                                                                                                               

 [.6025/8/25/71أصرافف: ] (2)

 .971صحقح مسؾؿ، ص  (1)
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يف سمالف لفذا الصغقر، فؾؿ يؼؾ لف: لؿ لؿ  حسـ أسؾقبف  .5

 تذهب؟!، وإكؿا قال: أذهبت حقث أمرتؽ؟

 معالجة خطل الصغقر.يف  رفؼف  .6

 مع خادمف مع أكف لؿ يذهب لؿا صؾب مـف. ضحؽف  .7

 .«رسقل اهلل كعؿ، أكا أذهب، يا»لجقاب خادمف بؼقلف:  استؿاطف  .8
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 (1)نص احلذيث:

ـْ ُأمِّ َخالِدٍ  -خ 9996 َط
ـِ َسِعقٍد، َقاَلـْت: )َأَتْقـُت َرُسـ (2)  بِـِْت َخالِِد ْب

ِ
قَل اهلل

  
ِ
ــل، َوَطَؾــلَّ َقِؿــقٌص َأْصــَػُر، َقــاَل َرُســقُل اهلل

اَل َقــ-« َســـَْف َســـَفْ : »َمــَع َأبِ

: َطْبــدُ 
ِ
ِة، -َوِهــَل بِالَحَبِشــقَِّة َحَســـَةٌ اهلل ، َقاَلــْت: َفــَذَهْبُت َأْلَعــُب بَِخــاَتِؿ الـُُّبــقَّ

  (3)َفَزَبَركِل
ِ
 «َفاَدطْ : »َأبِل، َقاَل َرُسقُل اهلل

ِ
 (4)َأْبؾِـل: »، ُثؿَّ َقـاَل َرُسـقُل اهلل

ِػل، ُثؿَّ َأْبؾِل َوَأْخؾِِػل (5)َوَأْخؾِِػل
، َأْبؾِل َوَأْخؾِ  .(6)(«ُثؿَّ

                                                                                                               

 /5845، 5813/20/192، 3874/7/117، 3072/6/121أصرافف: ] (2)

20/326 ،5993/20/439]. 

)أم خالد(: هل أمة بػتح الفؿزة والؿقؿ مخػػا، كـقت بقلدها خالد بـ الزبقر بـ  (1)

زوجفا، فؽان لفا مـف خالد وطؿرو ابـا الزبقر، وذكر ابـ سعد أهنا العقام، وكان الزبقر ت

ولدت بلرض الحبشة، وقدمت مع أبقفا بعد خقرب، وهل تعؼؾ، وأخرج مـ صريؼ أبل 

مـ الـجاشل السالم(، وأبقها  إسقد الؿدين طـفا، قالت: )كـت مؿـ أقرأ الـبل 

الثة أو رابع أربعة واستشفد خالد بـ سعقد بـ العاص بـ أمقة، أسؾؿ قديؿا ثالث ث

 (.20/192بالشام يف خالفة أبل بؽر أو طؿر. الػتح )

 (4/74فزبرين: هنرين. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

)أبؾل(: مـ أبؾقت الثقب: إذا جعؾتف طتقؼا، وأخؾؼل بؿعـاه، والؿعـك: طقشل وخرقل  (4)

 (.4/74طؾك صحقح البخاري )ثقابؽ وارقعقفا وهؽذا. تعؾقؼ مصطػك البغا 

ويف كسخة )وأخؾػل(: مـ الخؾػ، وهق: العقض والبدل، أي: اكتسبل خؾػف بعد  (5)

 (.4/74بالئف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (2/809صحقح البخاري ) (6)
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ـْ ُأمِّ َخالٍِد بِـِْت َخالٍِد: ُأتَِل الـَّبِلُّ  -خ 7:69 بِثَِقاٍب، فِقَفا َخِؿقَصٌة  َط

َفَسَؽَت الَؼْقُم، َقاَل:  ،«َن َأْن َكْؽُسَو َهِذِه؟َمْن َتَروْ »َسْقَداُء َصِغقَرٌة، َفَؼاَل: 

َفُلتَِل بَِفا ُتْحَؿُؾ، َفَلَخَذ الَخِؿقَصَة بَِقِدِه َفَلْلَبَسَفا، َوَقاَل:  ،«اْئُتوكِي بُِلمِّ َخالِدٍ »

ٍد، َهَذا َيا ُأمَّ َخالِ »َوَكاَن فِقَفا َطَؾٌؿ َأْخَضُر َأْو َأْصَػُر، َفَؼاَل:  ،«َأْبِؾي َوَأْخِؾِؼي»

ـٌ «َسـَاهْ  ، َوَسـَاْه بِالَحَبِشقَِّة: َحَس
(1). 

ـْ ُأمِّ َخالٍِد بِـِْت َخالِدٍ  -خ 9:96 ـْ َأْرِض الَحَبَشِة، َوَأَكا ، َقاَلْت: َط
َقِدْمُت مِ

 (2)ُجَقْيِرَيةٌ 
ِ
(4)()... (3)َخِؿقَصةً  ، َفَؽَساكِل َرُسقُل اهلل

. 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 وطـايتف بإصػال ذكقرًا وإكاثا.  حرصف .2

 لفذه الطػؾة أن تؾعب بخاتؿ الـبقة. إذكف  .1

 تزال صغقرة. ، ففل ٓ«أم خالد»أن يمتك هبذه الطػؾة الؿؽـاة بـ صؾبف  .3

 ٕبل أم خالد أن يدطفا تؾعب. أمره  .4

 بلخذ الؾباس بـػسف، وإلباسفا إياه، بقده الشريػة. ققامف  .5

                                                                                                               

 (.1/466صحقح البخاري ) (2)

البغا طؾك صحقح )جقيرية(: تصغقر جارية، وهل البـت الصغقرة. تعؾقؼ مصطػك  (1)

 (.5/50البخاري )

 (.5/50)خؿقصة(: ثقب مـ خز أو صقف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 (.1/13صحقح البخاري ) (4)
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 .مرتقـ «أبؾي وأخؾػي»قلف: لفذه الطػؾة بؼ دطاؤه  .6

وهل ٓ  «أم خالد»لفذه الطػؾة بؽـقتفا أكثر مـ مرة  مخاصبتف  .7

 تزال صغقرة تحؿؾ.

مــرتقـ، وســـاه  «سننـاه»طؾــك لبــاس هــذه الطػؾــة بؼقلــف  ثـــاؤه  .8

 بؿعـك: حسـ.

ًٓ  إدخالف  .9 ًٓ وطؿاًل  السرور طؾك هذه الطػؾة قق بالؾباس، ثؿ  ، فلو

 .«أم خالد»ـمـاداهتا بالثـاء طؾك هذا الؾباس، و

مع هذه الطػؾة أثـاء تعامؾف معفا، ورفؼف بالصغار حتك  تقاضعف  .20

 .دكت مـف هذه الطػؾة، ولعبت بخاتؿ الـبقة 

 الفوائذ:

 لصحابتف يف سمالفؿ مـ يرون أن يعطل هذا الؽساء. تؼديره  .2

 يف سؽقهتؿ يف طدم تحديد مـ يعطل هذه الؽسقة. أدب صحابتف  .1
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 (1)(:6065نص احلذيث )خ 

ـْ َأَكٍس  ، َقاَل: )َكاَن ُغالٌَم َيُفقِدي  َط
، َفَؿِرَض، َفَلَتاُه َيْخُدُم الـَّبِلَّ  (2)

، َفـََظَر إَِلك َأبِقِف َوُهَق ِطـَْدُه «َأْسِؾمْ »َد َرْأِسِف، َفَؼاَل َلُف: َيُعقُدُه، َفَؼَعَد ِطـْ  الـَّبِلُّ 

الَحْؿُد »َوُهَق َيُؼقُل:  ، َفَخَرَج الـَّبِلُّ (3)، َفَلْسَؾؿَ َفَؼاَل َلُف: َأصِْع َأَبا الَؼاِسِؿ 

ِه الَِّذي َأْكَؼَذُه ِمَن الـَّارِ   .(4)«(لِؾَّ

 يث:الوارد يف احلذ تعامل النيب 

مع جؿقع الـاس حتك مع غقر الؿسؾؿقـ، فزيارة  حسـ خؾؼف  .2

 الؿريض مـ حسـ الخؾؼ.

لؾؿريض، ولق كان مـ غقر الؿسؾؿقـ إذا كان يرجك مـ  طقادتف  .1

 ذلؽ إسالمف.

 بـػسف فؾؿ يرسؾ أحدًا، بؾ قام هق بالزيارة. مبادرتف  .3

 طؾك دطقة غقر الؿسؾؿقـ لإلسالم. حرصف  .4

                                                                                                               

 [. 5657/20/5657، 2356/3/159أصرافف: ] (2)

لؿ أقػ طؾك شلء مـ الطرق »: غالم يفقدي( قال اإلمام ابـ حجر )كان  (1)

 ( 3/161. الػتح )«تفالؿقصقلة طؾك تسؿق

)فلسؾؿ( يف رواية الـسائل طـ إسحاق بـ راهقيف طـ سؾقؿان الؿذكقر، فؼال: )أشفد  (3)

 (. 3/161أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأن محؿدا رسقل اهلل(. الػتح )

 (.2/454صحقح البخاري ) (4)
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 ر الؿسؾؿ.الصبل غق استخدامف  .5

 اإلسالم طؾك الصبل القفقدي. طرضف  .6

 الجؿقؾ، وتقاضعف بجؾقسف طـد رأس الطػؾ القفقدي. تؾطػف  .7

 لؾـاس بنسالم هذا الغالم. إخباره  .8

 لفذا الغالم الذي خدمف، بدطقتف إلك اإلسالم. مؽافلتف  .9

 الفوائذ:

 الـار. بدخقل هذا الغالم يف اإلسالم، وأن اهلل أكؼذه مـ فرحف  .2

 لعبادة الحؿد والثـاء طؾك اهلل يف كؾ كعؿة. ستحضاره ا .1

هق رسقل اهلل  معرفة القفقد بلن اإلسالم ديـ الحؼ، وأن الرسقل  .3

 حؼًا: ولذا قال: أصع أبا الؼاسؿ.
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 (1)نص احلذيث:

  -خ 9966
ِ
ـْ َكافٍِع، َأنَّ َطْبَد اهلل َأنَّ اْمَرَأًة ُوِجَدْت فِل َبْعِض َأْخَبَرُه ، َط

 »َمْؼُتقَلًة،  َمَغاِزي الـَّبِلِّ 
ِ
ْبَقانِ  َفَلْكَؽَر َرُسقُل اهلل  .(2)«(َقْتَؾ الـَِّساِء َوالصِّ

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 .(3)لؼتؾ الـساء والصبقان مـ الؿشركقـ  إكؽاره .2

 يتؿـاه، وٓ يبدأ بف: ولذا هنك طـ قتؾ كان ٓ يبتغل الؼتؾ وٓ أكف  .1

الـساء والصبقان، بؾ إكف كان يبدأ بدطقة غقر الؿسؾؿقـ إلك اإلسالم بالؽتابة 

تتؿـوا  ال»قال:  أو بنرسال رسؾف إلقفؿ، فنن أبقا إٓ الؼتال قاتؾفؿ: ولذلؽ

«لؼاء العدو وسؾوا اَّلل العافقة، فنذا لؼقتؿوهم فاصبروا
(4)

 . 

جاء  والـبل اء والصبقان حتك مـ غقر الؿسؾؿقـ، بالـس رحؿتف  .3

                                                                                                               

 /3032، 1370/5/54 ،4549/6/21/53، ومسؾؿ 3021/6/270أصرافف: ] (2)

 /6 /4547، ومسؾؿ 3024/6/271/ 4552/6/21/53ؿ ، ومسؾ6/270

 [.4548/6/21/51، ومسؾؿ 3025/6/271، 21/51

 (.2/797صحقح البخاري ) (1)

طؾك مـع الؼصد إلك  -كؿا كؼؾ ابـ بطال وغقره-واتػؼ الجؿقع » : قال ابـ حجر (3)

. «لؽػرقتؾ الـساء والقلدان، أما الـساء فؾضعػفـ، وأما القلدان فؾؼصقرهؿ طـ فعؾ ا

 (.6/271الػتح )

 (.2/788، )19660صحقح البخاري برقؿ:  (4)
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 كالـساء وإصػال. بشرع طظقؿ يحؼـ الدماء وبخاصة دماء الؿستضعػقـ

 الفوائذ:

 لؿا يدور قبؾ الؿعركة وبعدها، وسمالف حتك طـ الؿؼتقلقـ. تػؼده  .2

 طـاية هذا الديـ العظقؿ بحؼقق الصغار، ولق كاكقا غقر مسؾؿقـ. .1
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 (1)نص احلذيث:

ـِ َبِشقرٍ  -خ6879 ـِ الـُّْعَؿاِن ْب ل َأبِل َبْعَض (2)َط ، َقاَل: )َسَلَلْت ُأمِّ

 َٓ ـْ َمالِِف، ُثؿَّ َبَدا َلُف َفَقَهَبَفا لِل، َفَؼاَلْت: 
َأْرَضك َحتَّك ُتْشِفَد الـَّبِلَّ  الَؿْقِهَبِة لِل مِ

 ََّفَلَخَذ بَِقِدي َوَأَكا ُغالٌَم، َفَلَتك بَِل الـَّبِل ، َُف بِـَْت َرَواَحة ، َفَؼاَل: إِنَّ ُأمَّ
(3) 

، َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل: َفُلَراُه، «َأَلَك َوَلٌد ِسَواُه؟»َسَلَلْتـِل َبْعَض الَؿْقِهَبِة لَِفَذا، َقاَل: 

 .(4)«(الَ ُتْشِفْدكِي َعَؾى َجْورٍ » َقاَل:

ـِ َبِشقٍر، )َقاَل: اْكَطَؾَؼ بِل َأبِل َيْحِؿُؾـِل إَِلك َرُسقِل  -م66:7 ـِ الـُّْعَؿاِن ْب َط

 
ِ
، اْشَفْد َأكِّل َقْد َكَحْؾُت  اهلل

ِ
ـْ  (5)َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

الـُّْعَؿاَن َكَذا َوَكَذا مِ

، َقاَل:  ،«َبـِقَك َقْد َكَحْؾَت ِمْثَل َما َكَحْؾَت الـُّْعَؿاَن؟َأُكلَّ »َمالِل، َفَؼاَل:  َٓ َقاَل: 

                                                                                                               

 /4277، ومسؾؿ 1650/5/306، 1587/5/150، 1586/5/150أصرافف: ] (2)

6/22/67 ،4281/6/22/69.] 

)الـعؿان بـ بشقر( وبشقر والد الـعؿان هق ابـ سعد بـ ثعؾبة بـ الجالس، بضؿ الجقؿ  (1)

شفقر مـ أهؾ بدر، وشفد غقرها، ومات يف خالفة وتخػقػ الالم الخزرجل، صحابل 

 (.5/152أبل بؽر، سـة ثالث طشرة، ويؼال: إكف أول مـ بايع أبا بؽر مـ إكصار. الػتح )

 .(5/151)رواحة( اسؿفا طؿرة، أخت طبداهلل بـ رواحة، الصحابل الؿشفقر. الػتح ) (3)

 (.2/727صحقح البخاري ) (4)

ؿؾة، والـحؾة بؽسر الـقن وسؽقن الؿفؿؾة: العطقة بغقر )كحؾت( بػتح الـقن والؿف (5)

 (5/151طقض. الػتح )
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َك َأْن َيُؽوُكوا إَِلْقَك فِي اْلبِرِّ َسَواًء؟»، ُثؿَّ َقاَل: «َفَلْشِفْد َعَؾى َهَذا َغْقرِي»  ،«َأَيُسرُّ

 .(1)«(َفاَل إًِذا»َقاَل: َبَؾك، َقاَل: 

ـِ بَ  -م66:6 ـِ الـُّْعَؿاِن ْب ُف بِـَْت َرَواَحَة، َسَلَلْت َأَباُه َبْعَض َط ِشقٍر، )َأنَّ ُأمَّ

ْبـَِفا، َفاْلَتَقى بَِفا َسـَةً 
ِ
ـْ َمالِِف ٓ

َٓ َأْرَضك َحتَّك  (2)اْلَؿْقِهَبِة مِ ُثؿَّ َبَدا َلُف، َفَؼاَلْت: 

 
ِ
ْبـِل، َفَلَخَذ َأبِل بَِقِدي  ُتْشِفَد َرُسقَل اهلل

ِ
َوَأَكا َيْقَمئٍِذ ُغاَلٌم، َطَؾك َما َوَهْبَت ٓ

 
ِ
، إِنَّ ُأمَّ َهَذا بِـَْت َرَواَحَة َأْطَجَبَفا َأْن َفَلَتك َرُسقَل اهلل

ِ
، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
ْبـَِفا، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
ِذي َوَهْبُت ٓ َيا َبِشقُر، َأَلَك َوَلٌد : »ُأْشِفَدَك َطَؾك الَّ

ُفْم َوَهْبَت َلُه ِمْثَل َهَذا؟»َعْؿ، َفَؼاَل: َقاَل: كَ  ،«ِسَوى َهَذا؟ ، َقاَل:  ،«َأُكؾَّ َٓ َقاَل: 

 .(4)«((3)َفاَل ُتْشِفْدكِي إًِذا، َفنِكِّي اَل َأْشَفُد َعَؾى َجْورٍ »

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 لؿـ يلتقف، وهـا استؼبؾ بشقرًا وولده الـعؿان. استؼبالف  .2

تطؾب أن يشفد والد الـعؿان بلن زوجتف  لؼقل بشقر  استؿاطف   .1

 .إياه طؾك إططائف ولده الـعؿان ما وهبف رسقل اهلل 

ًٓ   ابشقرً  سمالف  .3 ، «بشقر، ألك ولد سوى هذا؟ يا»بؼقل:  أو

                                                                                                               

 .683صحقح مسؾؿ، ص  (2)

 (5/152)فالتقى هبا سـة( أي: مطؾفا. الػتح ) (1)

)طؾك جقر( الجقر هق: الؿقؾ طـ آستقاء وآطتدال، وكؾ ما خرج طـ آطتدال  (3)

 (.6/22/69قوي طؾك صحقح مسؾؿ )ففق جقر، سقاء كان حراما أو مؽروها. شرح الـ

 .683صحقح مسؾؿ، ص  (4)
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أكؾفم وهبت له » :إلجابة بشقر بؼقلف: كعؿ، ثؿ سمالف مرة ثاكقة واستؿاطف 

 .«ال» إلجابة بشقر بؼقلف: واستؿاطف  ،«مثل هذا؟

 وبقاكف طـ الشفادة بعد التثبت طؾك مثؾ هذا الحال،  امتـاطف  .4

 .«جور فنين ال أشفد عؾى»سبب امتـاطف طـ الشفادة بؼقل: 

 العدل بقـ إوٓد يف الفبات والعطايا. مراطاتف  .5

بتحؼقؼ التآلػ بقـ اإلخقة، وترك ما يققع بقـفؿ  اهتؿامف  .6

 .(1)الشحـاء، أو يقرث العؼقق لمباء

 بسمالف: هؾ لبشقر أوٓد آخرون. فطـتف  .7

 الفوائذ:

 .(2)الؿبادرة إلك قبقل الحؼ .2

 .(3)مشروطقة استػصال الحاكؿ والؿػتل طؿا يحتؿؾ آستػصال .8

 يف غالب أمقرهؿ. إشراك الصحابة لؾرسقل  .9
 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.5/155الػتح ) (2)

 (.5/155الػتح ) (1)

 (.5/155الػتح ) (3)
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 (1)نص احلذيث:

 َطائَِشَة، َزْوج الـَّبِلِّ خ:  7;;7
ـِ ْت: )َجاَءْتـِل اْمَرَأٌة َمَعَفا اْبـََتاِن َقالَ  َط

ـَ اْبـََتْقَفا، ُثؿَّ  َتْسَلُلـِل، َفَؾْؿ َتِجْد ِطـِْدي َغْقَر َتْؿَرٍة َواِحَدٍة، َفَلْطَطْقُتَفا َفَؼَسَؿْتَفا َبْق

ْثُتُف، َفَؼاَل:  َقاَمْت َفَخَرَجْت، َفَدَخَؾ الـَّبِلُّ  لَبـَاِت َمْن َيِؾي ِمْن َهِذِه ا»َفَحدَّ

 .(3)«((2)ُكنَّ َلُه ِسْتًرا ِمَن الـَّارِ ، َشْقًئا، َفَلْحَسَن إَِلْقِفنَّ 

ـِ َلَفا،  -م  6;88 ـْ َطائَِشَة، َأكََّفا َقاَلْت: )َجاَءْتـِل مِْسؽِقـٌَة َتْحِؿُؾ اْبـََتْق َط

ًة، َوَرَفَعْت إَِلك فِقَفا َفَلْصَعْؿُتَفا َثاَلَث َتَؿَراٍت، َفَلْطَطْت ُكؾَّ َواِحَدٍة مِـُْفَؿا َتْؿرَ 

تِل َكاَكْت ُتِريُد َأْن َتْلُكَؾَفا  ِت التَّْؿَرَة، الَّ َتْؿَرًة لَِتْلُكَؾَفا، َفاْسَتْطَعَؿْتَفا اْبـََتاَها، َفَشؼَّ

 
ِ
ِذي َصـََعْت لَِرُسقِل اهلل إِنَّ »، َفَؼاَل: َبْقـَُفَؿا، َفَلْطَجَبـِل َشْلُكَفا، َفَذَكْرُت الَّ

                                                                                                               

ومسؾؿ  .6693/8/26/281ومسؾؿ  5995/20/440 2428/3/331أصرافف: ] (2)

6694 – 6695 /8/26/283.] 

سؿاه ابتالء: ٕن الـاس إكؿا »: -ا ٓبـ بطالتبعً -: قال الـقوي قال ابـ حجر  (1)

وقال شقخـا »: --، إلك أن قال «يؽرهقن البـات، فجاء الشرع بزجرهؿ طـ ذلؽ

يف شرح الرتمذي: يحتؿؾ: أن يؽقن معـك آبتالء هـا آختبار، أي: مـ اخترب بشلء 

مـ البـات، لقـظر ما يػعؾ: أيحسـ إلقفـ أو يسلء: ولفذا ققده يف حديث أبل سعقد 

ن مـ ٓ يتؼل اهلل ٓ يلمـ أن يتضجر بؿـ وكؾف اهلل إلقف، أو يؼصر طؿا أمر بالتؼقى، فن

. الػتح «بػعؾف، أوٓ يؼصد بػعؾف امتثال أمر اهلل وتحصقؾ ثقابف، واهلل أطؾؿ

 ( بتصرف.20/443)

 (1/491صحقح البخاري ) (3)
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 .(1)«(َقْد َأْوَجَب َلَفا بَِفا اْلَجـََّة، َأْو َأْعَتَؼَفا بَِفا ِمَن الـَّارِ اَّللَ 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

وما جرى بقـفا وبقـ الؿرأة  لؼقل طائشة  استؿاع الـبل  .2

 الؿسؽقـة التل تحؿؾ ابـتقـ صغقرتقـ.

قان وب أمتف طؾك اإلحسان إلك البـات صغقرات أو كبقرات، حثف  .1

 أهؿقتف وفضؾف.

أن ثقاب الذي يحسـ إلك البـات السرت مـ الـار، وأيضا أكف  بقاكف  .3

كؿا ، : لقبقـ شدة قربف مـفحقث ضؿ أصابعف  يليت يقم الؼقامة بؿعقتف 

 
ِ
ـِ َمالٍِؽ، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل تَّى َح  (2)َمْن َعاَل َجاِرَيَتْقنِ : »يف حديث َأَكِس ْب

َوَضؿَّ َأَصابَِعفُ  ،«اَء َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َأَكا َوُهوَ َتْبُؾَغا، َج 
(3()4). 

 الفوائذ: 

ففذه الؿرأة أططت ابـتقفا تؿرة، فقجبت  سبحاكفسعة رحؿة اهلل  .2

 الجـة. لفا

                                                                                                               

 .2088صحقح مسؾؿ، ص (2)

لؿمكة والرتبقة وكحقهؿا، ملخقذ مـ )مـ طال جاريتقـ(: معـك )طالفؿا(: قام طؾقفؿا با (1)

العقل، وهق الؼرب، ومـف ققلف: )ابدأ بؿـ تعقل(. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ 

(8/26/281.) 

 )أكا وهق وضؿ أصابعف(: معـاه جاء يقم الؼقامة أكا وهق كفاتقـ. (3)

 .2088ص  ،6695صحقح مسؾؿ، برقؿ:  (4)
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لزوجتف باستؼبال الػؼراء والؿساكقـ صغارًا وكبارًا،  حسـ تربقتف  .1

 وإططائفؿ مؿا هق مقجقد.

قؾب إم، وإيثارها إصعام ابـتقفا الرحؿة العظقؿة التل مألت  .3

 كػسفا. طؾك

 .(1)لؿـ طـده بـات بلكف يبتؾك: ٕن الـاس يؽرهقهنـ يف العادة وصػف  .4

لؿا كان أهؾ الجاهؾقة يؽرهقن أن يرزققا بالبـات جعؾ اهلل إجر  .5

 العظقؿ لؿـ رزق بالبـات، وأحسـ إلقفـ، وأهنـ يؽـ لف حجابًا مـ الـار.

اء العظقؿ باإلحسان إلقفـ، ولقس فؼط لؿـ لفذا الجز تؼققده  .6

 طـده بـات.

 

 
  

                                                                                                               

 (.8/26/281شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)
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 (1)نص احلذيث:

 الـَّبِلِّ  -م 9679
ـِ ـِ َطبَّاٍس، َط ـِ اْب ْوَحاءِ  (2))َلِؼَل َرْكًبا َط بِالرَّ

، َفَؼاَل: (3)

ـْ َأكْ  ،«َمِن اْلَؼْوُم؟» ، (4)«َرُسوُل اَّللِ »َت؟ َقاَل: َقاُلقا: اْلُؿْسؾُِؿقَن، َفَؼاُلقا: َم

؟ َقاَل:   .(6()5)«(َكَعْم، َوَلِك َأْجرٌ »َفَرَفَعْت إَِلْقِف اْمَرَأٌة َصبِقًّا، َفَؼاَلْت: َألَِفَذا َحج 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

ًٓ وكساء، كبارً لؿـ يلتق استؼبالف  .2  .اوصغارً  اف أو يؼابؾف رجا

قطة مـ الصحابة بؼقلفؿ: مـ أكت؟ استؿاطف لسمال همٓء الؿجؿ .1

                                                                                                               

، 3155/5/9/206، 3154/5/9/205، 3153/2336/5/9/205أصرافف: ] (2)

3156/5/9/206.] 

)ركبا(: الركب أصحاب اإلبؾ خاصة، وأصؾف أن يستعؿؾ يف طشرة فؿا دوهنا. شرح  (1)

 (.5/9/205الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

)بالروحاء(: مؽان طؾك ستة وثالثقـ مقال مـ الؿديـة. شرح الـقوي طؾك صحقح  (3)

 (.5/9/205مسؾؿ )

، ويحتؿؾ كقكف يحتؿؾ أن هذا الؾؼاء كان لقال، فؾؿ يعرفقه »قال الؼاضل طقاض:  (4)

قبؾ ذلؽ، لعدم هجرهتؿ، فلسؾؿقا يف بؾداهنؿ، ولؿ يفاجروا  هنارًا، لؽـفؿ لؿ يروه 

 (.5/9/206. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )«قبؾ ذلؽ

ه ما يجتـبف الؿحرم وفعؾ ما يػعؾف الؿحرم. )ولؽ أجر(: بسبب حؿؾفا وتجـقبفا إيا (5)

 (.5/9/206واهلل أطؾؿ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 .548صحقح مسؾؿ، ص  (6)
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 بلكف رسقل اهلل. وإجابتف 

لفذه  لسمال هذه الؿرأة طـ حج الصبل، وإجابتف  استؿاطف  .3

 .الؿرأة بـعؿ، وأضاف يف اإلجابة أن لفا أجرًا طؾك حج هذا الصبل

ر، فنن لفؿ حجا أو لصبقان الؿسؾؿقـ مؽاكة وهؿ صغا جعؾف  .4

 ؽ.فؿ إجر طؾك ذلئطؿرة، وٕولقا

يعرفف، فؾؿ يؽـ يحب أن يتؿقز  حتك خػل طؾك مـ ٓ تقاضعف  .5

 طـ صحابتف، وكذا لؿ يستـؽػ مـ سمالفؿ مـ أكت؟.

 الفوائذ:

 طؾك تحصقؾ إجقر. حرص الصحابة  .2

 طؾك ما يالققكف يف سبقؾ تحؼقؼ إجر. صرب الصحابة  .1
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 (1)نص احلذيث:

ـْ َأَكٍس  -خ :698  َط
ِ
الَؿِديـََة َلْقَس َلُف َخاِدٌم،  ، َقاَل: )َقِدَم َرُسقُل اهلل

 
ِ
، إِنَّ َفَلَخَذ َأُبق َصْؾَحَة بَِقِدي، َفاْكَطَؾَؼ بِل إَِلك َرُسقِل اهلل

ِ
، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

َأَكًسا ُغالٌَم َكقٌِّس 
َػرِ »َفْؾَقْخُدْمَؽ، َقاَل:  (2) َوالَحَضِر، َما َقاَل لِل  َفَخَدْمُتُف فِل السَّ

َٓ لَِشْلٍء َلْؿ َأْصـَْعُف: لَِؿ َلْؿ َتْصـَْع َهَذا  لَِشْلٍء َصـَْعُتُف: لَِؿ َصـَْعَت َهَذا َهَؽَذا؟ َو

(3)«(َهَؽَذا؟
. 

، َفَؿا َقاَل  ، َقاَل: )َخَدْمُت الـَّبِلَّ طـ َأَكٌس  -خ :899 ـَ َطْشَر ِسـِق

َٓ: لَِؿ َص (4)لِل: ُأفٍّ  َّٓ َصـَْعَت ، َو َٓ: َأ (6)((5)ـَْعَت؟ َو
. 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 ٕبل صؾحة، ومعف أكس بـ مالؽ، وهق صغقر. استؼبالف  .2

                                                                                                               

 /6023، ومسؾؿ 6922/21/164، 6038/20/472، 1768/5/464أصرافف: ] (2)

8/25/72.] 

 )كقس(: طاقؾ ومتزن، وهق ضد إحؿؼ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري (1)

(4/22.) 

 (.2/750صحقح البخاري ) (3)

)أف(: صقت يخرج مـ اإلكسان إذا كان متضجرا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (4)

 (.8/24البخاري )

 (.8/24)أٓ صـعت(: هال صـعت . تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

 (.1/498صحقح البخاري ) (6)
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 .ٕبل صؾحة يف ثـائف طؾك أكس لقؽقن خادمًا لف  استؿاطف  .1

 ٕكس بـ مالؽ لقؽقن خادما لف. تؼبؾف ومقافؼتف  .3

 الغالم. وتعامؾف إمثؾ مع هذا حسـ خؾؼف  .4

 طؾك حسـ التعامؾ مع هذا الغالم يف الحضر ويف السػر. مداومتف  .5

وحؾؿف طؾك ما قد يرد مـ أي تصرف مـ هذا الغالم ٓ  صربه  .6

فؾؿ يؼؾ لل لشلء صـعتف: لؿ صـعت هذا؟، »: : ولذا قال أكس يريده 

 .«وٓ لشلء لؿ أصـعف لؿ لؿ تصـع هذا؟

حتك  ػاظ، فؾؿ يصدر مـف لفذا الغالم حتك يف إل مراطاتف  .7

 .«أف»كؾؿة 

وحسـ طشرتف، وحؾؿف، وصػحف، حقث خدمف  كؿال خؾؼف  .8

يحػظف طؾقف  طشر سـقـ، وهل مدة صقيؾة، ومع ذلؽ لؿ يؼع مـف ما أكس 

 .(1)أكس 

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.8/25/73شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)
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 (1)نص احلذيث:

  -م :899
ِ
َتك َطَؾلَّ َرُسقُل اهلل

كٍَس، )َقاَل: أَ ـْ أَ كَا َأْلَعُب َمَع  ،َط َوأَ

ل، ُت َطَؾك أُمِّ َطلْ بْ ـِل إَِلك َحاَجٍة، َفلَ َعثَ ـَا، َفبَ َؿ َطَؾقْ ا  اْلِغْؾَؿاِن، َقاَل: َفَسؾَّ َفَؾؿَّ

 
ِ
لَِحاَجٍة، َقاَلْت: َما  ِجْئُت َقاَلْت: َما َحَبَسَؽ؟ ُقْؾُت َبَعَثـِل َرُسقُل اهلل

، َقاَلْت   َحاَجُتُف؟ ُقْؾُت: إِكََّفا ِسر 
ِ
َـّ بِِسرِّ َرُسقِل اهلل َث َٓ ُتَحدِّ  : )(2)َأَحًدا. 

 الوارد يف احلذيث: تعامل النيب 

 الغؾؿان. ، وهق يؾعب معبـػسف إلك أكس  مجقئف  .2

 طؾك الغؾؿان. سالمف  .1

 أكسا يف حاجة لف. إرسالف  .3

 إصػال الثؼة يف تلهقؾفؿ لحػظ السر. إططاؤه  .4

 غؾؿان.لؾعب خادمف أكس مع ال إقراره  .5

 ٕكس يف حػظ السر. حسـ تربقتف  .6

 الفوائذ:

، بؾ صؾبت مـف تشجقع أم سؾقؿ ٓبـفا أن ٓ يػشك سر الرسقل  .2

 ، ففؾ كعل مثؾ هذا يف تربقة أصػالـا؟أٓ يخرب أحًدا بسر رسقل اهلل 

                                                                                                               

 [.6379/8/26/42، 6378/8/26/40أصرافف: ] (2)

 .2038صحقح مسؾؿ، ص  (1)
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يف تلخر ابـفا طؾقفا يف سبقؾ قضاء حاجة  احتساب أم سؾقؿ  .1

 يف ذلؽ.: ولفذا لؿ تعاتب ابـفا لؾرسقل 
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 (1)نص احلذيث:

  -خ 7969
ِ
ـٍ لِل َطؾَك َرُسقِل اهلل ـْ أُمِّ َققٍْس، َقاَلْت: )َدَخْؾُت بِاْب َوَقْد ، َط

ـَ الُعْذَرةِ 
َأْوالََدُكنَّ بَِفَذا  (4)َتْدَغْرنَ  (3)َعَؾى َما»، َفَؼاَل: (2)َأْطَؾْؼُت َطَؾْقِف مِ

> َفنِنَّ فِقِه َسْبَعَة َأْشِػَقةٍ الِعالَِق، َعؾَ   :(6)، ِمـَْفا َذاُت الَجـِْب (5)ْقُؽنَّ بَِفَذا الُعوِد الِفـِْديِّ

                                                                                                               

 /5728، 5725/20/277، 5723/20/276، 5691/20/255أصرافف: ] (2)

 [.5763/7/24/107، ومسؾؿ 20/282

)العذرة( ففل بضؿ الؿفؿؾة وسؽقن الؿعجؿة: وجع يف الحؾؼ يعرتي الصبقان غالبا.  (1)

 (.20/257الػتح )

 (.20/277)طؾك ما( أي: ٕي شلء ققلف. الػتح ) (3)

 .)تدغرن( خطاب لؾـسقة، وهق بالغقـ الؿعجؿة والدال الؿفؿؾة، والدغر: غؿز الحؾؼ (4)

 (.20/277الػتح )

)فنن فقف سبعة أشػقة( جؿع شػاء كدواء وأدوية، كذا وقع آقتصار يف الحديث مـ  (5)

السبعة فاختصره الراوي، أو اقتصر طؾك آثـقـ السبعة طؾك اثـقـ، فنما أن يؽقن ذكر 

لقجقدهؿا حقـئذ دون غقرهؿا، وقد ذكر إصباء مـ مـافع الؼسط: أكف يدر الطؿث 

 (.20/257والبقل، ويؼتؾ ديدان إمعاء. الػتح )

)ذات الجـب( هق ورم حار يعرض يف الغشاء الؿستبطـ لألضالع، وقد يطؾؼ طؾك ما  (6)

ب مـ رياح غؾقظة تحتؼـ بقـ الصػاقات والعضؾ التل يف يعرض يف كقاحل الجـ

 الصدر وإضالع، فتحدث وجعا. 

 (.20/281ولالستزادة مـ طالج الؼسط فؾقرجع إلك الػتح )



 

 

 

 

 

 

 في الصحيحين  التعامل املجتبى من سيرة النبي املصطفى

 
120 

 .(2)«ِمْن َذاِت الَجـِْب  (1)ُيْسَعُط ِمَن الُعْذَرِة، َوُيَؾدُّ 

، َقاَل: َأْخَبَركِ  -خ:796 ْهِريِّ ـِ الزُّ ـُ َطْبدِ َط  ْب
ِ
: )َأنَّ أُ ل ُطَبْقُد اهلل

ِ
مَّ َقْقٍس اهلل

 
ِ
ـَ َرُسقَل اهلل تِل َباَيْع ـَ اْلُؿَفاِجَراِت إَُوِل الالَّ

، َوَكاَكْت مِ ـٍ ، بِـَْت مِْحَص

 
ِ
، َأْخَبَرْتُف: َأكََّفا َأَتْت َرُسقَل اهلل ـٍ ـِ مِْحَص اَشَة ْب ـٍ َلَفا َوِهَل ُأْخُت ُطؽَّ  (3)بِاْب

ـَ الُعْذَرِة، فَ 
َؼْت َطَؾْقِف مِ ُؼوا اَّللَ، َعَؾى َما َتْدَغُروَن َأْوالََدُكْم بَِفِذِه »َؼاَل: َقْد َطؾَّ اتَّ

، َفنِنَّ فِقِه َسْبَعَة َأْشِػَقٍة، ِمـَْفا َذاُت (4)اْلَْعالَِق  ، َعَؾْقُؽْم بَِفَذا الُعوِد الِفـِْديِّ

 .(6). َقاَل: َوِهَل ُلَغٌة((5)ُيِريُد الُؽْسَت، َيْعـِل الُؼْسطَ « الَجـِْب 

 الوارد يف احلذيث: النيب  تعامل

لؿـ يليت إلقف صغارا أو كبارا، وهـا جاءتف هذه الؿرأة مع  استؼبالف  .2

 صبل لفا لؿ يلكؾ الطعام مريض.

                                                                                                               

)ويؾد( هق الدواء الذي يصقب يف أحد جاكبل فؿ الؿريض، والؾدود بالضؿ الػعؾ  (2)

 (20/276ولددت الؿريض فعؾت ذلؽ بف. الػتح )

 (.1/446البخاري )صحقح  (1)

 (20/277. الػتح ))بابـ لفا( آبـ الذي بال يف حجر الـبل  (3)

 (.20/277)واإلطالق( رباطل، وتػسقره: غؿز العذرة، وهل: الؾفاة بإصبع. الػتح ) (4)

قال أبق بؽر بـ العربل: الؼسط كقطان: هـدي وهق أسقد، »: )الؼسط( قال ابـ حجر  (5)

 .«فـدي أشدهؿا حرارةوبحري وهق أبقض، وال

ققلف: وهق الؽست يعـل: أكف يؼال بالؼاف وبالؽاف، ويؼال بالطاء وبالؿثـاة، وذلؽ 

 (.20/256لؼرب كؾ مـ الؿخرجقـ بأخر. الػتح )

 (.1/447صحقح البخاري ) (6)
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 .«عالمه تدغرون أوالدكن بفذه اْلعالق»لؾـساء بؼقلف:  استـؽاره   .1

 طؾك إوٓد الصغار. شػؼتف  .3

 الصحقح.  لؾعالج الخاصئ، وإرشاده إلك العالج اكتؼاده  .4

 وأمره لؾـساء بآستطباب بالعقد الفـدي، وإيضاحف  تقجقفف  .5

 لفـ بلن فقف سبعة أشػقة.

 الفوائذ:

مجؿقطة مـ الػقائد يف آستطباب  ذكر الحافظ ابـ حجر  .2

 .(1)بالؼسط، وأكقاطف فؾقرجع إلقف

لسمالف طـ كؾ شموهنؿ  يػزطقن إلك الرسقل  أن الصحابة  .1

 حتك مرض إصػال.

 

 
 

                                                                                                               

 (.281، 20/257الػتح ) (2)
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ـّ ويّسر جؿع هذه إحاديث مـ الصحقحقـ مـ  الحؿد هلل الذي وّفؼ وم

مع فؾذات إكباد ورياحقـ إرواح والبققت، الذيـ تؽاثرت  تعامؾف 

دطقات إكبقاء بشلهنؿ صؾبا لفؿ ودطاء بصالحفؿ يف الدكقا وأخرة، وهؿ 

والقققف طؾك  تف إصػال الصغار، وبعد هذا السقر الحافؾ يف أيام سقر

مع إصػال كخؾص إلك ذكر أهؿ  إدب العظقؿ والخؾؼ العالل يف تعامؾف 

  معفؿ، وهل: صرق تعامؾف 

 استشعار أهؿقة العـاية بالصغار. .2

 تخصقص جزء مـ الققت لؾجؾقس والحديث معفؿ. .1

 مؿازحة الصغار بؿا يـاسبفؿ، ويدخؾ طؾقفؿ السرور. .3

 الرحؿة والرأفة هبؿ.تؼبقؾ الصغار وضؿفؿ، مؿا يمكد  .4

 تحؿؾ ما يصدر مـفؿ مـ خطل أو غقره. .5

 تقجقف الصغار، وتربقتفؿ مـ خالل الحدث. .6

ًٓ لؾسرور طؾك  .7 استؼبال إصػال والحػاوة هبؿ، إسعادًا لفؿ، وإدخا

 أهؾقفؿ.

 الدطاء لؾصغار وسقؾة مـ وسائؾ صالحفؿ بنذن اهلل. .8

ؾقؿفؿ، اصطحاب إصػال لؿجالس الؽبار، ومجالس العؾؿ لتع .9

 وتعقيدهؿ طؾك معالل إمقر.
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 اختقار إسؿاء الطقبة لفمٓء الصغار، وتحـقؽفؿ طـد وٓدهتؿ. .20

 تعؾقؿ الصغار ابتداء بالســ وأداب الحسـة. .22

 تحذير الصغار مـ مخالػة الســ، ومؿا يشقـفؿ. .21

أن دمع العقـ وحزن الؼؾب طؾك فراقفؿ، والبعد طـفؿ، مؿا ٓ  .23

 يماخذ طؾقف.

 طؾقفؿ، وبذل إسباب يف طالجفؿ.الؿحافظة  .24

 تخػقػ الصالة رحؿة بلم الصبل الذي سؿع بؽاءه. .25

 مراطاة الصغار يف أطؿارهؿ طـد الؿفؿات. .26

 بث روح التـافس بقـ الصغار. .27

إططاؤهؿ الحقافز والجقائز التل تشجعفؿ، وتدفعفؿ إلك كقؾ  .28

 الؿؽارم.
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 ةــــــالصفح       املوضوع

 4 ......................................................................... الؿؼدمة

 7 ............................................................. مـفجل يف البحث:

 66 ................................. والدعاء لفم لألصػال، وتسؿقتفم تحـقؽه 

 27 ........................................................... لألصػال تعؾقؿف 

ـ فؿ الحسـ والحسقـ إخراجف   28 .............................. مآ  يحؾ م

كؾ بالقؿقـ تعؾقؿف   11 .................................... الصغقر البسؿؾة وٕا

 15 ............................ أن يبقت يف بقتف وتعؾقؿف لف ٓـب طباس  إذكف 

 96 ........................ ومراعاته ْلحوالفم ل،ولطػه وتؼبقؾه اْلصػا رحؿته 

 31 ......................................... لرأس الصغقر، والدطاء لف مسحف 

 35 ................................ طؾك رأس صػؾ مريض، والدطاء لف مسحف 

صػال مسحف   37 ................................................... لخدود ٕا
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