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حممد إلياس

*

احلمد هلل رب العاملني ،الذي خلق العباد يف أحسن تقومي ،مث فرق بينهم باللغات واللهجات ،وميز
بينهم باألشكال واأللوان ،مث أعطى كل واحد منهم من الرفقة والغلظة ،واملقصد من كل ذلك ليتعارفوا
فيما بينهم ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله ،أرسله
إىل األسود واألبيض ،واحلاضر والبادي ،واملدين والقروي.
من علينا بإرسال نبيه صلى اهلل
من علينا بإنزال الكتاب احلكيم ،كما ّ
أمابعد ،فاهلل سبحانه وتعاىل قد ّ
عليه وسلم وسننه ،ومل يكتف باإلرسال فحسب بل وتكلف حبفظهما ،قال تعاىل{ :إِنَّا حَْنن نزلْنحا
ِّ
الذ ْكحر حوإِنَّا لحه ححلحافِظو حن}( ) ،فال شك أن الذكر هو القرآن ،وقد ذكر العلماء أن الذكر يدخل فيه
احلديث أيضا ،فالذكر ورد يف القرآن الكرمي أكثر من مخسني مرة ،وهلا معان عديدة ،منها :القرآن،
الرسالة ،الشريعة ،احلفظ ،السنة ،التذكرة وغريها( ) .فعند دراسة األحاديث جند أن جمموعة من
األحاديث قد قاهلا النيب صلى اهلل عليه وسلم بسبب األسئلة املوجهة إليه من قبل الناس ،فمن هؤالء
السائلني عدد ضخم من األعراب ،وكانت ألسئلتهم خصائص ال توجد لغريها نظرا لطبيعتهم اخلاصة،
وكانوا صرحيني يف أسئلتهم ،جاهلني عن آداب التخاطب ،لذا كان الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني
يتمنون أحيانا أن يأيت رجل من األعراب ويسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت يستفيد اجلميع،
فكانت ألسئلتهم خصائص ما ال توجد ألسئلة غريهم ،فكان من حسن املداعبة كان النيب صلى اهلل
عليه وسلم جييبهم حسب مستواهم ،فجاءت هذه األحاديث مشتملة على نكت مهمة ولطائف
دقيقة واستنباطات قوية اليت تستحق إبرازها ،فهذه األسباب حتتاج إىل الدراسة والوقوف على ميزات
أحاديث األعراب وخاصة أسئلتهم ،ولذلك اخرتت موضوعا ما يتعلق باألحاديث اليت وردت فيها
أجوبة أسئلة األعراب ،مع ذلك أن هناك بعض العلماء قد كتب مثل هذه املواضيع قبل واستفدت
منهم أيضا( ) ،ولكن قد اتبعت فيه املنهج اآليت :مجع األحاديث املشتملة على أسئلة األعراب،
وإجابة النيب صلى اهلل عليه وسلم عليها ،واالكتفاء بأحاديث الصحيحني ،وإيراد املعىن اإلمجايل
لألحاديث خمتصرا ،واالستعانة بآيات القرآن الكرمي واستنباط الفوائد من األحاديث.
*

األستاذ املساعد بكلية الدراسات اإلسالمية (أصول الدين) اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد.باكستان
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 .1األعراب في صدر اإلسالم

يقول ابن منظور يف تعربف األعراب لغة" :رجل أعرايب باأللف إذا كان بدويا صاحب نعجة وانتواء
وارتياد للكأل ،وسواء كان من العرب أو من مواليهم ،وجيمع األعرايب على األعراب واألعاريب"( ).
وعرف ابن األثري اصطالحا" :هم ساكنوا البادية من العرب الذين ال يقيمون يف األمصار وال يدخلوهنا
إال حلاجة"( ) ،وقال املفيت الربكيت" :األعرايب :هو اجلاهل من العرب"( ).
وقد ورد ذكرهم يف القرآن أكثر من عشر مرات ،وأما السنة النبوية فذكرهم فيها كثريا ،وعند حبثنا عن
طبائعهم جند هلم طبائع حممودة وأخرى مذمومة.
الصفات المحمودة لدى األعراب:
أولا :الفطرة السليمة :إن النفس إذا كانت أقرب إىل الفطرة سبقت إىل اخلري ،وإذا بعدت عن الفطرة
سبقت إىل الشر ،فكانوا قريبني إىل الفطرة ،لبعدهم عن حياة الرتف وأسباب الشهوات واللذات
بالنسبة ألهل احلضر ،فإهنم قد تلونوا أنفسهم بكثري من مذمومات اخللق والشر لكثرة إقباهلم على
الدنيا( ).
ثاني ا :فصاحة اللسان :كانوا ميتازون بالفصاحة وعدم تكلف الكالم ،وكان التكلف يأيت يف كالمهم
بدون قصد ،كما روى املغرية بن شعبة قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أسجع كسجع
األعراب)( ) ،فيبدو من هذا احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم شبهه باألعراب يف إتيان السجع
املألوف يف فطرهم ،لفصاحة لغتهم.
ثالثا :الشجاعة :كان األعراب أشجع الناس ،والسبب يف ذلك أن أهل احلضر تعودوا أنفسهم على
الراحة ،وانغمسوا يف النعيم والرتف ،ووكلوا أمور مدافعة األموال واألنفس إىل احلكام ،وحتوطهم أسوار
حول املدينة ،فال حيتاجون إىل دفاع شديد ،أما األعراب فكانوا بعيدين عن التجمع وإحاطة األسوار،
وال يوجد هلم من يوكلوا إليه أمورهم ،من أجل ذلك فكانوا ال يثقون إال على أنفسهم ،فكانوا حيملون
السالح دائما فصاروا أهل الشجاعة( ).
رابعا :اإلخالص يف النية :كانت طائفة من األعراب تنفق يف سبيل اهلل ألجل حصول قربة اهلل عزوجل
اب من ي ْؤِمن بِاللَّ ِه والْي وِم ْاآل ِخ ِر وي ت ِ
ِ
ِ
َّخذ حما ي ْن ِفق
كما أشار إليه اهلل سبحانه وتعاىل { :حوم حن ْاأل ْحعحر ح ْ
حح
ح حْ
ِ
ات ِعْن حد اللَّ ِه وصلحو ِ
ق رب ٍ
ِِ ِ
ات َّ ِ ِ
ور}( ) .وأن
الرسول أححال إن حَّها ق ْربحةٌ حهل ْم حسي ْدخلهم اللَّه ِيف حر ْْححته إ َّن اللَّهح حغف ٌ
ح
ح حح
ِ
ِ
ٍ
صدقات األعراب من الزكاة وغريها تعد ق ربات عْن حد اللَّه أى تقرهبم إليه زلفى إلخالصهم فيها ،فالنيب
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صلى اهلل عليه وسلم كان يدعو للمتصدقني ،وكما شهد اهلل على كمال إخالصهم ،فقال سبحانه
وتعاىل" :أححال إِن حَّها ق ْربحةٌ حهل ْم" أي :هذه الصدقات تقرهبم إىل حضرة رهبم ،ووعدهم بإحاطة رْحته هبم
فقال سبحانه { :حسي ْد ِخلهم اللَّه ِيف حر ْْححتِ ِه}( ).

خامس ا :اجلرأة يف اخلطاب :إذا رأينا أحاديث األعراب جند أهنم ميتازون باجلرأة أكثر من غريهم ،فهم
سألوا النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو على املنرب ،كما روى البخاري ،عن أنس بن مالك رضي اهلل
عنه ،قال( :أصابت الناس سنة على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فبينا النيب صلى اهلل عليه وسلم
خيطب يف اليوم اجلمعة قام أعرايب ،فقال يا رسول اهلل :هلك املال وجاع العيال ،فادع اهلل لنا( )،
وسألوه صلى اهلل عليه وسلم حينما ينزل عليه صلى اهلل عليه وسلم الوحي كما روى البخاري :فبينا
النيب صلى اهلل عليه وسلم باجلعرانة وعليه ثوب قد أظل به ،فيه ناس من أصحابه ،إذ جاءه أعرايب
عليه جبة متضمخ بطيب ،فقال :يا رسول اهلل ،كيف ترى يف رجل أحرم بعمرة يف جبة بعدما تضمخ
بالطيب؟( ) ،فال جند عموما مثاال غري األعراب سألوا يف مثل هذه املواقف.
سادس ا :احلرص على تعلم الدين :لقد عىن األعراب بطلب العلم ،فاجتهدوا يف ذلك وحرصوا عليه،
واألمثلة على ذلك كثرية ،فنجد واحدا يأيت ويسأل عن واجبات الدين ،والثاين عن أفضل األعمال
والثالث عن أفضل الناس وغري ذلك من األمثلة الكثرية تدل على حرصهم لتعلم الدين.

سابع ا :الرحلة يف تعلم الدين :كان األعراب يسكنون يف القرى بعيدين عن املدن ،ولكنهم سافروا إىل
مدينة النيب صلى اهلل عليه وسلم لتعلم الدين ،وحتملوا املشقات واملصائب يف رحلة العلم.
فهذه بعض صفاهتم احلميدة اليت مل تكن عند غريهم يف أغلب األحيان ،وهؤالء حيمدون عليها.

الصفات غير المحمودة لدى األعراب:
كما أن األعراب يتمتعون باألخالق احلميدة ،امتازوا ببعض األخالق والطبائع غري احلميدة نظرا
لبعدهم عن احلضارة ،وطبيعة حاهلم ،فمن هذه الصفات غري احملمودة ما يلى:
أولا :اجلهل :البعد عن العلم واحلكمة مما أدى إىل جهل األعراب بالشرائع ،وقد أشار اهلل سبحانه
ِ
ِِ
ِ
يم
وتعاىل بقولهْ { :األ ْحعحراب أ ح
حج حدر أَّحال يح ْعلحموا حد ح
حش ُّد ك ْفرا حون حفاقا حوأ ْ
ود حما أحنْ حزحل اللَّه حعلحى حرسوله حواللَّه حعل ٌ
ِ
يم}( ) ،أي :أحق وأخلق بعدم العلم بالشريعة ،لكوهنم يعيشون يف البوادي بعيدا عن مساع
ححك ٌ
القرآن ومعرفة السنن( ).
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ثاني ا :قسوة القلب :جدير باألعراب أن يكونوا أقسى قلوبا ،لبعدهم عن العلم الذي تلني به القلوب

وختشع لذكر اهلل األفئدة ،وبذلك وصفهم النيب صلى اهلل عليه وسلم كما روى عن عقبة بن عمرو أيب
مسعود ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :أال إن القسوة وغلظ القلوب يف
الفدادين( )( ) .وبسبب قساوة قلوهبم ال يرْحون الناس حىت أطفاهلم ،كما روي حع ْن حعائِ حشةح
ت :جاء أعرايب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :تقبّلون الصبيان؟ فما نقبّلهم،
حر ِض حي اللَّه حعْن حها قحالح ْ
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم( :أ ححو أملك لك أن نزع اهلل من قلبك الرْحة)( ).
ثالثا :اجلفاء :إن من أسباب اجلفاء قلة االختالط بالناس ،وقلة العلم ،وهاتان الصفتان توجد فيهم،
لذلك جند أن األعراب وصفوا هبذه الصفة ،عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ،قالت :كان رجال
من األعراب جفاة ،يأتون النيب صلى اهلل عليه وسلم( ).
ِ
ود حما أحنْ حزحل اللَّه حعلحى
رابع ا :النفاق :قال اهلل تعاىلْ { :األ ْحعحراب أ ح
حج حدر أَّحال يح ْعلحموا حد ح
حش ُّد ك ْفرا حون حفاقا حوأ ْ
ِ
ِ
ِِ
يم}( ) ،فيفهم من اآلية أن املنافقني من األعراب هم أشد وأغلظ من منافقي
يم ححك ٌ
حرسوله حواللَّه حعل ٌ
احلاضرة ،وذلك لتوحشهم وقساوهتم ،وعدم خمالطتهم ألهل العلم ،وقلة استماعهم للكتاب ،وعدم
املعرفة بالشريعة فرائضها وسننها.

 .2أهمية األسئلة في اإلسالم وأنواعها

السؤال هو كما يقول ابن منظور" :قال ابن بري :سألته الشيء مبعىن استعطيته إياه ،قال اهلل تعاىل:
{ حوحال يح ْسأحلْك ْم أ ْحم حوالحك ْم}( ) ،وسألته عن الشيء استخربته"( ) ،وقال ابن األثري" :السؤال يف
كتاب اللّه واحلديث ِ
س احلاجة إليه فهو مباحح
وج ِه التَّبيِني والتَّعلُّم مما َتحح ُّ
ح
نوعان  :أحدُها ما كان على ْ
هى عنه ،فك ّل ما
ومْن ٌّ
أو مند ٌ
وب أو ٌ
مأمور به ،واآلخر ما كا حن على طحريق التكلُّف والتعنُّت فهو مكروه ح
للسائل وإن وقح حع اجلحواب عنه فهو
وز ْجر َّ
الو ْجه ووقع السكوت عن حج حوابه فإمنا هو حرْدع ح
كان من هذا ح
ظ"( ).
عقوبحةٌ وتغلي ٌ
وأما االستفهام منط تركييب من اجلمل اإلنشائية الطلبية ،فهو طلب العلم عن شيء مل يكن معلوما
أصال ،وهو مشتق من مادة (فهم) ،وقد عرفه ابن منظور" :الفهم :معرفتك الشيء بالقلب ،وفهمت
الشيء :عقلته وعرفته ،وفهمت فالنا وأفهمته وتفهم الكالم :فهمه شيئا بعد شيء ،واستفهمه :سأله
أن يفهمه ،وقد استفهمين الشيء ،فأفهمته تفهيما"( ).
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وأما أُهيته تكمن يف أنه من أهم أدوات التخاطب وأن الفهم واإلفهام يكون به ،وكذلك معظم
الشكوك والشبهات تزال باألسئلة واالستفهام ،وأعظم من ذلك يتثقف املرأ باألسئلة واالستفهام،
والشخص الذي ال يسأل ال يتعلم ،كما يقال :ال يتعلم مستحيي وال مستكرب ،فبالسؤال تفتح اآلفات
أمام املرأ ،ويكتشف الكثري الذي كان ال يعلمه من قبله.
أنواع األسئلة في اإلسالم :هناك أمثلة كثرية جند يف القرآن الكرمي والسنة النبوية أن الصحابة رضوان
اهلل عليهم أمجعني سألوا عن الشئ ،وقد أجاهبم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،كسؤاهلم حول القمر فنزل
ك حع ِن ْاأل ِحهلَّ ِة ق ْل ِهي حم حواقِيت لِلن ِ
احلح ِّج}( ) ،وسؤاهلم عن القتال يف
َّاس حو ْ
قول اهلل تعاىل{ :يح ْسأحلونح ح
ح
احلححرِام قِتح ٍال فِ ِيه}( ) ،وسؤاهلم عن الكاللة:
َّه ِر ْ
الشهر احلرام ،فأنزل اهلل{ :يح ْسأحلونح ح
ك حع ِن الش ْ
ك ق ِل اللَّه ي ْفتِيك ْم ِيف الْ حك حاللحِة}( ).
{يح ْستح ْفتونح ح
وأما السنة النبوية فنجد هناك جمموعة كبرية ألسئلتهم عن املوضوعات املتنوعة ،وكان النيب صلى اهلل
عليه وسلم جييبهم على ذلك منها على سبيل املثال سؤاهلم حول كيفية حشر الكافر ،كما جاء عن
أنس بن مالك رضي اهلل عنه :أن رجال قال :يا نيب اهلل حيشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال:
(أليس الذي أمشاه على الرجلني يف الدنيا قادرا على أن ميشيه على وجهه يوم القيامة)( ) ،وكذلك
الكهان كما روت عائشة رضي اهلل عنها قالت :سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ناس
سألوا عن ّ
عن الكهان ،فقال :ليس بشيء ،فقالوا :يا رسول اهلل ،إهنم حيدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا ،فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :تلك الكلمة من احلق ،خيطفها من اجلين ،فيقرها يف أذن وليه،
فيخلطون معها مائة كذبة)( ).
َّ ِ
ين حآمنوا
وهناك نصوص يف املنع عن األسئلة ،فالقرآن مينع من كثرة السؤال كقوله تعاىل{ :يحا أحيُّ حها الذ ح
حال تح ْسأحلوا حع ْن أح ْشيحاءحإِ ْن ت ْب حد لحك ْم تحس ْؤك ْم}( ) ،وكذلك السنة َتنع منها كقوله صلى اهلل عليه وسلم:
( ِ
ك حم ْن كان قحْب لحك ْم بِ حكثْ حرة سؤاهلم واختالفهم حعلحى أحنْبِيحائهم ،فإذا هنيتكم عن
دعوين حما تركتكم ،فحِإَّمنحا حهلح ح
شيء فاجتنبوه ،وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)( ).
فالظاهر من النصوص السابقة أن السؤال ليس مذموما مطلقا ،بل منه ما هو جائز وممدوح ومنه ما
هو غري جائز ومذموم ،وعلى هذا فإننا نقسم األسئلة على النحو التايل:
األسئلة الممدوحة أو المندوبة :هناك جمموعة من األسئلة قد أجازها الشرع،كما ذكرها
الشاطيب( ) :سؤال ما ينفع يف الدين :كسؤال الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني عن اخلمر وامليسر
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اخلح ْم ِر حوالْ حمْي ِس ِر ق ْل فِي ِه حما إِ ْمثٌ حكبِريٌ حوحمنحافِع لِلن ِ
َّاس حوإِْْثه حما أح ْكبح ر ِم ْن
ك حع ِن ْ
واإلنفاق ،فأنزل اهلل{ :يح ْسأحلونح ح
ِ
ِ
ك ي ب ِّني اللَّه لحكم ْاآلي ِ
ات لح حعلَّك ْم تحتح حف َّكرو حن}( )،
نح ْفعِ ِه حما حويح ْسأحلونح ح
ك حما حذا ي ْنفقو حن ق ِل الْ حع ْف حو حك حذل ح ح
ح
ص حال ٌح حهل ْم حخْي ٌر}( ).
وكسؤاهلم عن اليتامى ،فقال سبحانه وتعاىل { :حويح ْسأحلونح ح
ك حع ِن الْيحتح حامى ق ْل إِ ْ
ومن هذا النوع سؤال األستاذ عن طالبه جللب انتباههم ،أو الختبارهم ،وكذلك سؤال الطالب عن
معلمهم الستزادة العلم ،أو فهم األمور الغامضة اليت يصعب الفهم عليها.

األسئلة المكروهة في اإلسالم :مثل السؤال الذي ال يسأل عنه عادة ،وال يعود عليه نفع ،بل فيه
احتمال الضيق على املرأ ،كسؤال عبد اهلل بن حذافة :من أِحيب؟( ) .والسؤال بعد العلم ،كما جاء
عن أيب هريرة رضي اهلل قال :خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال( :أيها الناس قد فرض اهلل
أكل عام يا رسول اهلل؟ فسكت حىت قاهلا ثالثا ،فقال رسول اهلل
عليكم احلج ،فحجوا) ،فقال رجلَّ :
صلى اهلل عليه وسلم( :لو قلت ،نعم لوجبت ،وملا استطعتم) ،مث قال( :ذروين ما تركتكم ،فإمنا هلك
من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ،وإذا
هنيتكم عن شيء فدعوه)( ) .والسؤال عن علة احلكم يف العبادات ،مثل سؤال املرأة اليت سألت
الص حال حة أحيَّام حِحم ِ
ت :أحتح ْق ِ
ت حعائِ حشة رضي اهلل عنها:
ضي إِ ْح حدانحا َّ
يض حها؟ فح حقالح ْ
عائشة رضي اهلل عنها ،فح حقالح ْ
ح
ِ ِ ِ
ِ
"أححروِرية أحنْ ِ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم،مثَّ حال ت ْؤحمر
ت؟ قح ْد حكانح ْ
ت إِ ْح حدانحا ححتيض حعلحى حع ْهد حرسول اهلل ح
ح
ٍ
ِ
ك
ضاء"( ) ،والسؤال عن املتشاهبات ،فقد هنينا عن التتبع فيها ،قال تعاىل{ه حو الَّذي أحنْ حزحل حعلحْي ح
بِحق ح
َّ ِ
ِ
الْ ِكتح ِ
ات ه َّن أ ُّم الْ ِكتح ِ
ين ِيف ق لوهبِِ ْم حزيْ ٌغ فحيحتَّبِعو حن حما
اب حوأ حخر متح حشاهبح ٌ
ات ْحم حك حم ٌ
اب مْنه آيح ٌ
ح
ات فحأ َّحما الذ ح
ِ
ِ
ال حرسول
تح حشابحهح ِمْنه ابْتِغحاءح الْفْت نح ِة حوابْتِغحاءح تحأْ ِويل ِه حوحما يح ْعلحم تحأْ ِويلحه إَِّال اللَّه}( ) .واإلكثار من األسئلة :قح ح
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم( :إن اهلل يرضى لكم ثالثا ،ويكره لكم ثالثا ،فريضى لكم :أن تعبدوه ،وال
اهلل ح
ت ْشركوا به شيئا ،وأن تعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا ،ويكره لكم :قيل وقال ،وكثرة السؤال،
وإضاعة املال)( ) .والسؤال عما ال فائدة منه ،فعن أيب موسى رضي اهلل عنه قال :سئل النيب صلى
اهلل عليه وسلم عن أشياء كرهها ،فلما أكثر عليه غضب ،مث قال للناس( :سلوين عما شئتم) ،فقال
رجل :من أيب؟ قال( :أبوك حذافة) ،فقام آخر ،فقال :من أيب يا رسول اهلل؟ فقال( :أبوك سامل موىل
شيبة) ،فلما رأى عمر ما يف وجهه ،قال :يا رسول اهلل ،إنا نتوب إىل اهلل عز وجل( ) .والسؤال عن
شيء بسببه يقع املسلمون يف مشقة ،فعن عامر بن سعد بن أيب وقاص ،عن أبيه ،أن النيب صلى اهلل
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عليه وسلم قال( :إن أعظم املسلمني جرما ،من سأل عن شيء مل حيرم ،فحرم من أجل
مسألته)( ).
لقد تبني من األحاديث السابقة أن كثرة السؤال ومتابعة املسائل باألحبا العقلية واالحتماالت العقلية
مذمومة ،وأن الصحابة قد زجروا يف كثرة السؤال ،ومن السؤال الذي ال يعنيهم حىت امتنعوا منها،
ِ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه
فكانوا يهابونه من السؤال مطلقا ،كما روى أحبو هحريْ حرحة رضي اهلل عنه قوله أن حرسول اهلل ح
ول اهللِ ،حما
ال :يحا حرس ح
حو حسلَّ حم قال ( :حسلوِين) ،فح حهابوه أح ْن يح ْسأحلوه ،فح حجاء حرجل ،فجلس ِعْن حد رْكبحتيه ،فح حق ح
الص حال حة ،حوت ْؤِيت َّ
ال:
ضا حن) ،قح ح
سالم؟ قح ح
ال( :حال ت ْش ِرك بِاهللِ حشْيئا ،حوتقيم َّ
ا ِإل ح
الزحكا حة ،حوتحصوم حرحم ح
ت.) (.
ص حدقْ ح
ح
فالظاهر من األحاديث أنه ملا منع الصحابة من األسئلة جاء سيدنا جربيل عليه السالم إىل النيب صلى
اهلل عليه وسلم يف حضرة الصحابة وسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن اإلسالم واإلميان واإلحسان
والساعة ،وملا ذهب سيدنا جربيل عليه السالم أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم الصحابة رضوان اهلل
عليهم أمجعني كما جاء يف احلديث (هذا ِج ِْربيل ،أحراد أن تح حعلَّموا إِ ْذ حملْ تحسألوا) ،فصاروا يتمنون أن يأيت
الرجل العاقل من أهل البادية ،فيسأله ،ويستفيدوا من سؤاله ،والسبب يف َتىن الصحابة وإجابة النيب
صلى اهلل عليه وسلم لألعراب هو :أن أهل البادية رفعت املؤاخذة عنهم لعدم علمهم بالنهي عن
السؤال ،وأن األعراب كانوا يسكنون بعيدا عن جمالس النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وكانوا يأتون إليه
حتمل مشقة السفر لتعلم الدين ،فلو مل جيبهم النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم
صلى اهلل عليه وسلم بعد ّ
يتمكنوا من تعلم الدين .وأن الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني كانوا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم
دوما سواء كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يف السفر أو يف احلضر ،فيسمعونه ويطيعونه صلى اهلل عليه
وسلم ،وأما األعراب فلبعدهم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حرموا من معية النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،فرمبا بعضهم زاروا ولقوا النيب صلى اهلل عليه وسلم مرة أو مرتني يف حياهتم ،لذلك كان النيب
صلى اهلل عليه وسلم جييبهم عن أسئلتهم الحتمال أهنم رمبا مل جيدوا فرصة العودة إليه صلى اهلل عليه
وسلم .وأن األعراب ملا كانوا يأتون إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فكوهنم ضيوف النيب ،كان صلى
اهلل عليه وسلم يلني معهم ،وجييب أسئلتهم كما هو مأمور من حسن املعاملة مع الضيف .وكان
األعراب كلما يسمعون من النيب صلى اهلل عليه وسلم ،يبلغون ذلك إىل قومهم ،لو مل جييبهم النيب
صلى اهلل عليه وسلم ملا استطاعوا أن يبلغوا اإلسالم إىل قومهم ،ومستحيل أن يأيت القوم كله إىل النيب
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صلى اهلل عليه وسلم .وكان من طبيعة األعراب اجلفاء والعنف ،فلو مل جييبهم النيب صلى اهلل عليه
وسلم لشق ذلك عليهم ،ورمبا مل يتمكن اإلسالم يف قلوب بعض األعراب ،لقد أشار القرآن إىل
ِ
ود حما أحنْ حزحل اللَّه
حالتهم هذه ،فقال سبحانه وتعاىلْ { :األ ْحعحراب أ ح
حج حدر أَّحال يح ْعلحموا حد ح
حش ُّد ك ْفرا حون حفاقا حوأ ْ
ِ
ِ
ِِ
يم}( ).
يم ححك ٌ
حعلحى حرسوله حواللَّه حعل ٌ

 .3أحاديث األعراب من حيث دورها في نشر اإلسالم
كما سبق أن األعراب كانوا حريصني على مسائل التشريع ،وكانوا صرحيني يف أسئلتهم ،لذلك جند
أهنم يسألون النيب صلى اهلل عليه وسلم أسئلة كثرية ،من دون مراعاة احلالة واآلداب ،وقد كانت
األسئلة تارة تكون عن األمور الدينية ،وحينا عن األمور األخروية ،وجاءت أسئلة على اجملموعات
التالية:
أسئلة األعراب في مجال العبادة :هناك جمموعة من األحاديث سأل فيها األعراب عن
(أ)
أمور الدين ،وهذه األحاديث اشتملت على فوائد كثرية ومنفعة عظيمة لألمة ،ومنها:
ال :هنِينحا أح ْن نحسأ ححل رس ح ِ
السؤال عن الفرائض :فعن أحنحس بن مالِ ٍ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم حع ْن
ك ،قح ح
ول اهلل ح
ح
ْ ح
ْ ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرجل م ْن أ ْحه ِل الْبحاديحة الْ حعاقل ،فحيح ْسأحلحه ،حوحَْنن نح ْس حمع ،فح حجاءح حرج ٌل م ْن
حش ْي ٍء ،فح حكا حن ي ْع ِجب نحا أح ْن حِجييءح َّ
َّك تح ْزعم أ َّ
ال:
ص حد حق) ،قح ح
ك،قح ح
أ ْحه ِل الْبح ِاديحِة ،فح حق ح
حن اهللح أ ْحر حسلح ح
ك فح حز حع حم لحنحا أحن ح
ال :يحا حمح َّمد ،أحتحانحا حرسول ح
ال ( :ح
ال،
ب حه ِذهِ ْ
اجلِبح ح
ال( :اهلل) ،قح ح
ض؟ قح ح
ال( :اهلل) ،قح ح
الس حماءح؟ قح ح
فح حم ْن حخلح حق َّ
ال :فح حم ْن حخلح حق ْاأل ْحر ح
ال :فح حم ْن نح ح
صح
ال،آللَّه
ب حه ِذهِ ْ
اجلِبح ح
ال( :اهلل) ،قح ح
حو حج حع حل فِ حيها حما حج حع حل؟ قح ح
ال :فحبِالَّ ِذي حخلح حق َّ
،و حخلح حق ْاأل ْحر ح
ض ،حونح ح
الس حماءح ح
صح
حن علحي نحا مخس صلحو ٍ
ص حد حق)،
ات ِيف يح ْوِمنحا ،وليلتنا ،قح ح
ال( :نح حع ْم) ،قح ح
ك؟ قح ح
ال :حوحز حع حم حرسول ح
أ ْحر حسلح ح
ك أ َّ ح ْ
ال ( :ح
حح
ِ
ك أ َّ
ال:
حن حعلحْي نحا حزحكاة ِيف أ ْحم حوالِنحا،قح ح
ال( :نح حع ْم) ،قح ح
ك ،آللَّه أ ححمحرحك ِهبح حذا؟ قح ح
قح ح
ال :حوحز حع حم حرسول ح
ال :فحبِالَّذي أ ْحر حسلح ح
ِ
ك أ َّ
ص ْوحم حش ْه ِر
ال( :نح حع ْم) ،قح ح
ك ،آللَّه أ ححمحرحك ِهبح حذا؟ قح ح
ص حد حق) ،قح ح
ال :حوحز حع حم حرسول ح
ال :فحبِالَّذي أ ْحر حسلح ح
حن حعلحْي نحا ح
(ح
ِ
ال :حوحز حع حم
ال( :نح حع ْم) ،قح ح
ك ،آللَّه أ ححمحرحك ِهبح حذا؟ قح ح
ص حد حق) ،قح ح
ضا حن ِيف حسنحتِنحا ،قح ح
ال :فحبِالَّذي أ ْحر حسلح ح
حرحم ح
ال ( :ح
ال :مثَّ وَّىل ،قح ح ِ
ِ
ك أ َّ
ك
اع إِلحْي ِه حسبِيال ،قح ح
ال :حوالَّذي بح حعثح ح
حرسول ح
استحطح ح
حن حعلحْي نحا حح َّج الْبح ْيت حم ِن ْ
ال ( :ح
ص حد حق) ،قح ح ح
ِ
ِ
ِ
ص حد حق لحيح ْدخلح َّن
بِ ْ
صلَّى اهلل حعلحْيه حو حسلَّ حم( :لحئ ْن ح
احلح ِّق ،حال أح ِزيد حعلحْي ِه َّن ،حوحال أحنْقص مْن ه َّن ،فح حقال النيب ح
اجلحنَّةح)( ) .يظهر من خالل هذا احلديث ذكاء األعراب ،واشتغال عقله ،وحسن تفكريه ،حيث
ْ
خطط جيدا لألسئلة ورتب هذه األسئلة بشكل مناسب وتسلسل ،فسأل أوال عن صانع اخلالئق ملا
تأكد أن اهلل خلق كل شئ ،مث سأل عن نبوته صلى اهلل عليه وسلم ،مث ذكر أركان اإلسالم ،فقدم
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الصالة على سائر العبادات مث الزكاة والصوم واحلج على الرتتيب وبعد ذكر كل ركن من أركان اإلسالم
تأكد هل اهلل سبحانه وتعاىل فرض ذلك كلها ،فلما انتهى من أسئلته حلف أنه ال يزيد على هذا وال
ينقص ،فكان قصده رضي اهلل عنه من وراء هذه األسئلة هو التعلم بواجبات الدين .ومن فوائد هذا
احلديث :التخطيط قبل بدء السؤال ،وطرح األسئلة املتتالية ،وترتيب األسئلة حسب األولوية ،واجلواب
املباشر والبسيط من النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وأن اإلنسان يصل إىل اإلميان باهلل بتدبر آياته يف
الكون ،وثبوت احللف باهلل سبحانه وتعاىل يف األمور الثابتة ،وأن اإلسالم هو اإلميان باهلل مث اإلميان
برسوله مث يتم على أداء مجيع الفرائض والواجبات كالصالة والزكاة وغري ذلك من الفرائض ،وحرص
األعراب على تعلم الدين ،وأن من أدى مجيع فرائض الدين وترك احملرمات دخل اجلنة برْحة اهلل.
حخبح حره :أ َّ
السؤال عن العمرة :أ َّ
ول اللَّ ِه
حن يح ْعلحى حكا حن يحقول :لحْيتحِين أ ححرى حرس ح
ص ْف حوا حن بْ حن يح ْعلحى بْ ِن أ حميَّةح ،أ ْ
حن ح
ال :فحب ي نحا النيب صلَّى اهلل علحي ِه وسلَّم بِ ِْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب قح ْد
صلَّى اهلل حعلحْيه حو حسلَّ حم ح ح
اجل ْعحرانحة حو حعلحْيه ثح ْو ٌ
ني ي ْن حزل حعلحْيه ،قح ح ح ْ
ح
ح
حْ حح ح
ِ
ول اللَّهِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ال :يحا حرس ح
ض ِّم ٌخ بطيب ،فح حق ح
حص ححابه ،إ ْذ حجاءحه أ ْحعحرِ ٌّ
ايب حعلحْيه جبَّةٌ متح ح
اس م ْن أ ْ
أظ َّل به ،حم حعه فيه نح ٌ
ٍ
ض َّم حخ بِالطِّ ِ
ال،
حش حار ع حمر إِ حىل يح ْعلحى بِيح ِدهِ :أح ْن تح حع ح
يب؟ فحأ ح
حححرحم بِع ْمحرةٍ ِيف جبَّة بح ْع حد حما تح ح
حكْي ح
ف تح حرى ِيف حرج ٍل أ ْ
فحجاء ي علحى فحأحدخل رأْسه ،فحِإ حذا النيب صلَّى اهلل علحي ِه وسلَّم حممُّر الوج ِه ،يغِ ُّ ِ
اعة ،مثَّ سِّر حي
ط حك حذل ح
ك حس ح
ح ح حْ
ح
ح ْ ح ح ح ْح ح ْ ح
ْحح حح
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ك
الرجل فحأِيتح بِِه ،فح حق ح
حعْنه ،فح حق ح
س َّ
ال( :أ َّحما الطِّيب الَّذي بِ ح
ال( :أحيْ حن الذي سأل حعن الع ْمحرة آنفا) ،فحالْتم ح
ٍ
ِ
ك)( ) .ذكر يف هذا
صنحع ِيف حح ِّج ح
اصنح ْع ِيف ع ْمحرتِ ح
ك حك حما تح ْ
،وأ َّحما اجلبَّة فحانْ ِز ْع حها،مثَّ ْ
فحا ْغسْله ثحالح ح حمَّرات ح
احلديث أن يعلى كان يتمىن أن يرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني ينزل عليه الوحي ،فلما كان
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مقام يسمى اجلعرانة ،وكان صلى اهلل عليه وسلم يظل رأسه إذ جاءه
أعرايب وسأل عن الطيب وكان يلبس اجلبة ،وبدأ الوحي ينزل ،فأشار عمر إىل يعلى ،فأدخل رأسه يف
الثوب الذي أظل النيب صلى اهلل عليه وسلم وجهه ،وبعد نزول الوحي أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم
السائل أن عليه أن يغسل الطيب ،وخيلع جبته ويلبس اإلحرام كما يفعل يف احلج .ومن فوائد احلديث:
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يأمر بنفسه بل هو وحي من عند اهلل ،وأن احملرم ال يلبس اللباس
العادي بل يلبس اإلحرام فقط ،وال يطيب بطيب لكي يبعد عن ترف الدنيا.
ِ ِ
ال :حعلِّ ْم ِين حك حالما
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم ،فح حق ح
السؤال عن الذكر والدعاء :حجاءح أ ْحعحرِ ٌّ
ايب إِ حىل حرسول اهلل ح
ب
يك لحه ،اهلل أح ْكبح ر حكبِريا ،حو ْ
أحقوله ،قح ح
احلح ْمد لِلَّ ِه حكثِريا ،سْب ححا حن اهللِ حر ِّ
ال( :ق ْل :حال إِلحهح إَِّال اهلل حو ْح حده حال حش ِر ح
ِ
ال( :ق ْل :الله َّم ا ْغ ِفْر
ني ،حال حح ْوحل حوحال ق َّوةح إَِّال بِاهللِ الْ حع ِزي ِز ْ
ال :فح حهؤحال ِء لِحرِّيب ،فح حما ِيل؟ قح ح
احلح ِكي ِم) ،قح ح
الْ حعالحم ح
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ِيل حو ْارْححِْين حو ْاه ِدِين حو ْارزقِْين)( ) .يف هذا احلديث سأل عن الذكر فلما علمه النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،سأل عن الدعاء فعلمه الدعاء .ومن فوائد احلديث :حرص األعرايب على تعلم الدين ،وأن ذكر
اهلل والدعاء الذي دعا به النيب صلى اهلل عليه وسلم ال ميكن أن ينطق به اإلنسان لكونه صلى اهلل
عليه وسلم أويت جوامع الكلم ،وأن يذكر اإلنسان اهللح بالتهليل والتسبيح ،وأن يطلب اإلنسان املغفرة
والرْحة واهلداية والرزق من اهلل سبحانه وتعاىل وحده فقط.
السؤال عن الهجرة :عن أحيب سعِ ٍ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم،
يد حر ِض حي اللَّه حعْنه ،قح ح
ال :حجاءح أ ْحعحرِ ٌّ
ايب إِ حىل النيب ح
ح
ِ
ِ
ِ
ال:
ال :نح حع ْم ،قح ح
ك م ْن إِبِ ٍل؟) قح ح
فح حسأحلحه حع ِن اهلِ ْجحرِة ،فح حق ح
ك إِ َّن اهل ْجحرحة حشأْن حها حشدي ٌد ،فح حه ْل لح ح
ال ( :حوْحيح ح
ال( :فحتحلب ها ي وم ور ِ
ِ
ود حها)،
ال( :فح حه ْل َتحْنحح ِمْن حها؟) ،قح ح
ال :نح حع ْم ،قح ح
ص حدقحتح حها) ،قح ح
ال :نح حع ْم ،قح ح ح ْ ح ح ْ ح
(فحت ْعطي ح
ِ
ِ
ك حشْيئا)( ) .يف هذا احلديث
ال :نح حع ْم ،قح ح
قح ح
اع حم ْل ِم ْن حوحراء البِ ححا ِر ،فحِإ َّن اللَّهح لح ْن يحِ حرت حك ِم ْن حع حمل ح
ال( :فح ْ
إشارة أن كانت اهلجرة واجبة على املسلمني قبل فتح مكة ،فجاء األعرايب إىل النيب صلى اهلل عليه
وسلم وسأل عن اهلجرة ،ولكن كما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعرف عن طبائع األعراب بأهنم
اليستطيعون أن يصربوا على مصائب اهلجرة لكوهنا مفارقة األهل والوطن ،لذلك سهل له األمر ،أن
إذا هو يؤدي زكاة اإلبل ويعطي لبنها للفقراء ،فإن سكنه يف أي موضع ال يضيع عمله وال ينقص من
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم األمور على األعراب ،وأن
أجره شيئا( ) .ومن فوائد احلديث :تسهيل النيب ح
التكليف يكون حسب أحوال الناس ،وأن اهلل ال يكلف النفس إال وسعها ،وأن الزكاة من أهم أركان
اإلسالم ،واألجر والثواب ملن أدى الزكاة.
ال أحعرِ ٌّ ِ
َّيب
ي حر ِض حي اللَّه حعْنه ،قح ح
وسى األح ْش حع ِر ُّ
ايب للنِ ِّ
السؤال عن القتال في سبيل اهلل :عن أحيب م ح
ال :قح ح ْ ح
الرجل ي حقاتِل لِي ْذ حكحر ،حوي حقاتِل لِي حرى حم حكانه ،حم ْن ِيف حسبِ ِيل
الرجل ي حقاتِل لِْل حم ْغنح ِم ،حو َّ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حمَّ :
ح
ِ
كلمة اللَّ ِه ِه حي العْليحا ،فحه حو ِيف حسبِ ِيل اللَّ ِه)  .ويف احلديث سؤال األعرايب
اللَّ ِه؟ فح حق ح
ال ( :حم ْن قحاتح حل لتحكو حن ح
يدل على ذكائه حبيث َتهد يف سؤاله وذكر أوال املقاصد اليت ألجله يقاتل الرجل وهي إما لطلب
املغنم ،أو ليشتهر بني الناس بالشجاعة رياء ومسعة ،مث سأل أي القتال من هذا يكون يف سبيل اهلل،
فالنيب صلى اهلل عليه وسلم مل جيبه بالنفي وال باإلثبات من هذه األمور ألنه لو أجابه أن مجيع ما ذكره
ليس يف سبيل اهلل ،فرمبا يظن السائل أن غريه كله يف سبيل اهلل ،فأجابه النيب صلى اهلل عليه وسلم
بألفاظ جامعة بأنه من قاتل إلعالء كلمة اهلل فهو يف سبيل اهلل ،وكلمة اهلل أي شرع اهلل يشتمل على
أمور كثرية منها طلب إعالء كلمة اهلل على طلب رضاه وطلب ثوابه وطلب دحض أعداء اإلسالم.

ات ِ
ال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ
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ومن فوائد األحاديث :أن يسأل اإلنسان عن الشيء قبل العمل به ،وأن جيوز لإلنسان أن يسال عند
عدم العلم بالشيء ،وأن األعمال حتتسب بالنية الصاحلة ،وأن الثواب حيصل فقط من خالص نيته هلل
عزوجل ،والذم على حرص الدنيا وحرص الشهرة( ).
السؤال عن أفضل الناس :عن أِحيب سعِ ٍ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
ي،قح ح
يد اخل ْد ِر ِّ
ال :حجاءح أ ْحعحرِ ٌّ
ايب إِ حىل النيب ح
حْ
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب من الشِّع ِ
ال( :رجل ج ح ِ
حي الن ِ
اب:
ال :يحا حرس ح
فح حق ح
ول اللَّ ِه أ ُّ
،وحرج ٌل ِيف ش ْع ٍ ح ح
َّاس حخْي ٌر؟ قح ح ح ٌ ح
اه حد بنح ْفسه حوحماله ح
َّاس ِم ْن حشِّرهِ)( ) .ويف احلديث سئل عن أفضل الناس وجوابه من جوامع الكلم.
يح ْعبد حربَّه ح
،ويح حدع الن ح
السؤال عن أفضل العمل :حعن أِحيب هريْرةح ر ِضي اللَّه حعْنه :أ َّ ِ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم،
حن أ ْحعحرابيًّا أحتحى النيب ح
ْ
حح ح ح
ِ
ِ
الصالححة
ال :دلَِّين حعلحى حع حم ٍل إِ حذا حع ِمْلته حد حخْلت اجلحنَّةح ،قح ح
فح حق ح
ال( :تح ْعبد اللَّهح الح ت ْش ِرك بِه حشْيئا ،حوتقيم َّ
املكْتوبحةح ،حوت حؤِّدي َّ
ال :حوالَّ ِذي نح ْف ِسي بِيح ِدهِ الح أح ِزيد حعلحى حه حذا ،فحلح َّما
ضا حن) ،قح ح
وض حة ،حوتحصوم حرحم ح
الزحكاةح امل ْفر ح
ح
ح
َّ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم ( :حم ْن حسَّره أح ْن يحْنظحر إِ حىل حرج ٍل ِم ْن أ ْحه ِل اجلحن َِّة،فح ْليح ْنظْر إِ حىل حه حذا)( )
النيب
ال
ق
،
ىل
حو
ح
ح
ويف احلديث سئل عن أفضل العمل الذي يدخل به اجلنة.
صلَّى اهلل
السؤال عن الكبائر :حع ْن حعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن حع ْم ٍرو حر ِض حي اللَّه حعْن ه حما ،قح ح
ال :حجاءح أ ْحعحرِ ٌّ
ايب إِ حىل النيب ح
ال( :مثَّ عقوق
ال :مثَّ حما حذا؟ قح ح
ال( :ا ِإل ْشحراك بِاللَّ ِه) ،قح ح
ول اللَّه ،حما ال حكبحائِر؟ قح ح
ال :يحا حرس ح
حعلحْيه حو حسلَّ حم ،فح حق ح
ال
ال( :الَّ ِذي يح ْقتح ِطع حم ح
ال( :اليح ِمني الغحموس) ،ق ْلت :حوحما اليح ِمني الغحموس؟ قح ح
ال :مثَّ حما حذا؟ قح ح
الوالِ حدين) ،قح ح
ح
ِ
ِ
ِ
ب)( ) .ويف احلديث الثالث سئل عن أكرب الذنوب .إذا تأملنا يف هذه
ْام ِر ٍئ م ْسل ٍم ،ه حو ف حيها حكاذ ٌ
األحاديث الثالثة جند أن اهلدف الواحد من هذه األسئلة هو :حصول نعمة اهلل الدائمة وهي اجلنة،
كما هي غاية من غايات املؤمن ،فهو حيرص دائما على حصوهلا ،فمن جعل نفسه من أفضل الناس
ال حمالة يدخل اجلنة ،كذلك من أدى الواجبات وترك احملرمات يدخل اجلنة ومن عرف الكبائر وابتعد
عنها يدخل اجلنة .ومن فوائد هذه األحاديث :أن خري الناس من جاهد بنفسه وماله( ) ،وأن من
اليقدر على اجلهاد فيستحب يف حقه العزلة ليسلم ويسلم غريه منه( ) ،وأن سؤاله عن العمل الذي
يدخل اجلنة يقتضي أن ال جياب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة ،واحلرص على معرفة
الذنوب لكي يتجنبها اإلنسان( ) ،وأن من الذنوب الكبرية و الصغرية( ).
ايب علحى نحِ ِ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم،
السؤال عن حكم الرضاعة :حع ْن أ ِّم الْ حف ْ
ض ِل ،قحالح ْ
ت :حد حخ حل أ ْحعحرِ ٌّ ح ِّ
يب اهلل ح
ت ِيل امرأحةٌ ،فحتح زَّوجت علحي ها أخرى ،فحزعم ِ
ال :يا نحِ َّ ِ ِ
وىل أحن حَّها
ت ْامحرأِحيت ْاأل ح
حوه حو ِيف بحْي ِيت ،فح حق ح ح
يب اهلل ،إ ِّين حكانح ْ ْ ح ح ْ ح ْ ح ْ ح ح ح ح
ال نحِ ِ
ضع ِ
ض حعتح ْ ِ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّم( :حال حتحِّرم ِْ
اإل ْم حال حجة
ت ْامحرأِحيت ْ
ض حعة أ ْحو حر ْ
احل ْدثحى حر ْ
ني ،فح حق ح ُّ
يب اهلل ح
أ ْحر ح ح
ح

دور أحاديث األعراب يف نشر تعليمات اإلسالم
413
اإلم حالجتح ِ
ت حعلحْيك ْم
ان)( ) .هنا جعل اهلل سبحانه وتعاىل الرضاعة من حمرمات النكاح بقوله {حِّرحم ْ
حو ِْ ْ ح
ِ
ت وأ َّم حهاتكم َّ
الالِيت
حخ حواتك ْم حو حع َّماتك ْم حو حخ حاالتك ْم حوبحنحات ْاأل ِ
أ َّم حهاتك ْم حوبحنحاتك ْم حوأ ح
حخ حوبحنحات ْاأل ْخ ح
الالِيت ِيف حجوِرك ْم ِم ْن نِسائِكم َّ
اع ِة وأ َّم حهات نِسائِك ْم وحربحائِبكم َّ
الالِيت
حخ حواتك ْم ِم حن َّ
الر ح
أ ْحر ح
ض ْعنحك ْم حوأ ح
ح
ضح ح
ح
ح
دخْلتم هبِِ َّن فحِإ ْن حمل تحكونوا دخْلتم هبِِ َّن فح حال جنحاح علحيكم وح حالئِل أحب نحائِكم الَّ ِذ ِ
حص حالبِك ْم حوأح ْن
ين م ْن أ ْ
ْ
ْ
ح حْ ْ حح
حح ْ
حح ْ
ح
ني ْاأل ْختح ْ ِ
ف إِ َّن اللَّهح حكا حن حغفورا حرِحيما}( ) ،فقد أطلق القرآن الرضاعة ومل
ني إَِّال حما قح ْد حسلح ح
حَْت حمعوا بح ْ ح
حيدد عدد الرضعات ،فالسنة تبني أن ليس كل الرضاعة حمرمة بل احملرمة ما كانت مبقدار تؤثر يف بدن
الطفل منوا ووجودا( ) .ومن فوائد احلديث :أن السنة شارحة القرآن ،وورد االختالف يف حتديد عدد
الرضعات عند الفقهاء ،والظاهر من هذا احلديث أن الرضعة والرضعتني ال حترم بل البد أن يكون
أكثر من هذا.

(ب) أسئلة األعراب عن األمور الدنيوية:مل يكن األعراب يسألون النيب صلى اهلل عليه وسلم عن
األمور الدينية فحسب بل كانوا يسألون عن األمور الدنيوية ،ما حيد هلم يف حياهتم
اليومية ،فمنها:
ال:
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم فح حق ح
سؤال األعراب عن تعبير األحالم :حع ْن حجابِ ٍر،قح ح
ال :حجاءح أ ْحعحرِ ٌّ
ايب إِ حىل النيب ح
ِ
ول اهللِ رأحيت ِيف الْمنح ِام حكأ َّ ِ
صلَّى اهلل
ب فحتح حد ْححر حج فحا ْشتح حد ْدت حعلحى أحثحِرهِ،فح حق ح
يحا حرس ح ح ْ
ال حرسول اهلل ح
حن حرأْسي ض ِر ح
ح
ِ
ِ
ب الشَّيطح ِ
ك)( ) .يف احلديث أن أعرابيا
حعلحْي ِه حو حسلَّ حم ل ْأل ْحعحرِ ِّ
ك ِيف حمنح ِام ح
ان بِ ح
َّاس بِتح لح ُّع ِ ْ
ايب( :حال حتح ِّد الن ح
صلَّى اللَّه حعلحْي ِه حو حسلَّ حم فقال إين حلمت أن رأسي قطع ،فأنا أتبعه فزجره النيب صلى اهلل
جاء إىل النيب ح
عليه وسلم وقال ال خترب بتلعب الشيطان يف منامك ،فيحتمل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد عرف
أن منامه هذا من األضغا بوحي أو بداللة دلته على ذلك أو على أنه املكروه الذي هو من حتزين
الشياطني( ).
سؤالهم عن الساعة :عن عائشة رضي اهلل عنه ،قالت :كان رجال من األعراب جفاة ،يأتون النيب
صلى اهلل عليه وسلم فيسألونه :مىت الساعة؟ فكان ينظر إىل أصغرهم فيقول( :إن يعش هذا ال يدركه
اهلرم حىت تقوم عليكم ساعتكم)( ) .يف احلديث أن األعراب وصفوا باجلفوة لكوهنم أهل البادية
فيغلب عليهم الشظف واخلشونة ،ولقد أطلقت الساعة على ثالثة أشياء الساعة الكربى وهي بعث
الناس للمحاسبة ،والوسطى وهي موت أهل قرن واحد ،والثالث الصغرى فساعة كل إنسان موته،
فكان مراد النيب صلى اهلل عليه وسلم بالساعة هي الساعة الصغرى أى موهتم( ) .ومن فوائد
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احلديث :أن السؤال عن الساعة مكروه ،ألن وقتها ال يعلم إال اهلل ،ومراعاة أحوال السائل ،وتعامل
النيب صلى اهلل عليه وسلم مع األعراب حيث أجابه بطريقة غري مباشرة.
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم ِيف حْجملِ ٍ
س حيح ِّد
أسئلتهم في متى الساعة :حع ْن أِحيب هحريْ حرةح قح ح
ال :بحْي نح حما النيب ح
ِ
ال بح ْعض
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم حيح ِّد  ،فح حق ح
ايب فح حق ح
ال :حم حىت َّ
ال حق ْوحم ،حجاءحه أ ْحعحرِ ٌّ
اعة؟ فح حم ح
الس ح
ضى حرسول اللَّه ح
ال( :أحيْ حن -
ضى حح ِديثحه ،قح ح
ال ،حوقح ح
ال فح حك ِرحه حما قح ح
ال حق ْوِم :حِمس حع حما قح ح
ال بح ْعضه ْم :بح ْل حملْ يح ْس حم ْع ،حح َّىت إِ حذا قح ح
ال( :فحِإذحا ضيِّ ع ِ
اعةح)،
ول اللَّ ِه ،قح ح
ال :حها أحنحا يحا حرس ح
اع ِة) ،قح ح
ت األ ححمانحة فحانْتح ِظ ِر َّ
السائِل حع ِن َّ
أ حراهَّ -
الس ح
الس ح
ح
اعةح)( ) .هنا السؤال عن
اعت حها؟ قح ح
قح ح
ال( :إِذحا و ِّس حد األ ْحمر إِ حىل حغ ِْري أ ْحهلِ ِه فحانْتح ِظ ِر َّ
ف إِ ح
ال :حكْي ح
الس ح
ضح
الساعة وقد كرهه النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ولكن األعراب حلداثة عهدهم باإلسالم وملا كانوا يقرؤون
فمرة
القرآن وتأيت فيه آيات عن الساعة ،فيتجسسون إىل قيام الساعة ،لذلك سألوا عن موعد الساعةّ ،
سأل أعرايب عن الساعة ،فأجابه النيب صلى اهلل عليه وسلم إجابة غري مباشرة ،وهي إذا ضيعت
األمانة ،فانتظر الساعة ،فأعجب األعرايب هبذا الكالم ومل يقف بل سأل سؤاال آخر وهو كيفية إضاعة
األمانة ،فأجيب بالكالم اجململ الذي يشمل على معىن جامع ،وهو أن إضاعة األمانة هي إسناد
كاختاذ العلماء اجلهال عند موت أهل
األمر إىل غري أهله ،فهذا جواب جامع يدخل فيه كل اجملاالت ّ
العلم ،واختاذ والة اجلور وحكام اجلور عند غلبة الباطل وأهله( ) .ومن فوائد احلديث :وجوب تعليم
السائل ،وأن من آداب العلم أال يسأل العامل ما دام منشغال حبديث أو غريه ،ألن من حق القوم الذين
بدأ حديثهم أن جييبه أوال ،وأن من آداب املتعلم أن يصرب حىت جييب املعلم إجابات أخرى.
(ت)

تعامل النبي صلى اهلل عليه وسلم مع األعراب :إن السنة النبوية تتمثل تعامل النيب صلى

اهلل عليه وسلم مع األعراب ،فكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعلمهم اإلسالم بأسلوب حىت
يعلم املخطئ خطأه ويزيد املطيع يف الطاعة ،من هذه األساليب كما يلي:
ال ِيف
ايب فحبح ح
اللين واإلعراض عن أخطاء األعراب :عن أ ححيب هحريْ حرةح رضي اهلل عنه ،قح ح
ال :قح حام أ ْحعحرِ ٌّ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم ( :حدعوه حوحه ِريقوا حعلحى بح ْولِِه حس ْجال ِم ْن
امل ْس ِج ِد ،فحتح نح حاولحه النَّاس ،فح حق ح
ال حهلم النيب ح
ح
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ين)( ) .معىن هذا احلديث دخل األعرايب
ر
س
ع
م
ا
و
ث
ع
ب
ت
مل
،و
ين
ر
س
ي
م
م
ت
ث
ع
ب
ا
من
إ
ف
،
اء
م
ن
م
ا
وب
ن
ذ
حو
أ
،
اء
ح
ح
ح
ْ ح ح
حم ْ
ْ ْ ح ِّ ح ح ْ ْ ح ح ِّ ح
املسجد ومل يكن يعرف حرمة املسجد ،فبال فيه ،فبدأ الصحابة يوخبونه ،فأمرهم النيب صلى اهلل عليه
وسلم برتكه ،وأن ينظفوا املكان باملاء ،وأرشدهم أن ييسروا يف األمور مهما استطاعوا .ومن فوائد
احلديث :اجلاهل معذور يف الشرع ،ال يؤاخذ عليه ،وتعامل النيب صلى اهلل عليه وسلم حيث مل يوخبه
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جلهله ،بل أمر الصحابة بتنظيف املكان حىت يعرف أن املسجد مكان طاهر ،وإطالق اللفظ "بعثتم"
جمازا ألن املبعو هو النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ولكن ذكر هنا لكون الصحابة يف مقام التبليغ عنه
يف حضوره وغيبته أي هم مبعوثون من قبله ،وفيه التأسي للدعاة أن يسروا للناس وال تعسروهم( ).
ال :قحام رسول اللَّ ِه صلَّى اهلل علحي ِه وسلَّم ِيف صالحةٍ
ح
ح
المداعبة معهم :عن أحيب هحريْ حرةح رضي اهلل عنه ،قح ح ح ح
حْ حح ح
ايب وهو ِيف َّ ِ
ححدا ،فحلح َّما حسلَّ حم النيب
حوق ْمنحا حم حعه ،فح حق ح
ا،والح تح ْر حح ْم حم حعنحا أ ح
الصالحة :اللَّه َّم ْارْححِْين حوحمح َّمد ح
ال أ ْحعحرِ ٌّ ح ح
صلَّى اهلل علحي ِه وسلَّم قح ح ِ
ت حو ِاسعا) ي ِريد حر ْْححةح اللَّ ِه( ) .كالم األعرايب يدل
ال ل ْأل ْحعحرِ ِّ
ايب( :لححق ْد حح َّجْر ح
ح
حْ حح ح
على جهله ،مع ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يوخبه ومل يقله كلمات غري مناسبة لكون األعرايب
غري عامل برْحة اهلل ،لذلك علمه أنك ضيقت وخبلت رْحة اهلل على اخللق وال تعلم أن رْحة اهلل واسعة.
ومن فوائد احلديث :جهل األعراب ،وحرص النيب صلى اهلل عليه وسلم على تعليم األمة ،وسعة رْحة
اهلل.
ِ
س ب ِن مالِ ٍ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
ك حر ِض حي اللَّه حعْنه ،قح ح
ال :كْنت أ ْحمشي حم حع النيب ح
تأليف األعراب :حع ْن أحنح ِ ْ ح
ِ
وعلحي ِه ب رٌد حْجنرِاينٌّ حغلِيظ احل ِ
ص ْف حح ِة حعاتِ ِق
اشيح ِة ،فحأ ْحد حرحكه أ ْحعحرِ ٌّ
ايب فح حج حذبحه حج ْذبحة حشد ح
يدة ،حح َّىت نحظحْرت إِ حىل ح
ح
ححْ ْ ح
ِ
ِ
ال :مر ِيل ِمن م ِال اللَّهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت بِه ححاشيحة ِّ
صلَّى اهلل حعلحْيه حو حسلَّ حم قح ْد أحثَّحر ْ
النيب ح
ْ ح
الرحداء م ْن شدَّة حج ْذبحته ،مثَّ قح ح ْ
ِ
ِ ِ
ك ،مثَّ أ ححمحر لحه بِ حعطح ٍاء( ) .معىن هذا احلديث خرج النيب صلى اهلل
ض ِح ح
ت إِلحْيه فح ح
الَّذي عْن حد حك ،فحالْتح حف ح
عليه وسلم من املسجد وكاد يدخل حجرته حىت لقيه األعرايب ،فأمسك بردائه مينعه من الدخول حىت
بقي أثر الرداء على عنق النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وطلب املال ،نظر النيب صلى اهلل عليه وسلم إليه
وضحك ،مث أمر له بعطاء( ) .ومن فوائد احلديث :حلم النيب صلى اهلل عليه وسلم وحسن خلقه،
وسعة اجلود والصرب على جفاء األعراب والتأسي خبلق النيب صلى اهلل عليه وسلم اجلميل من الصفح
والدفع باليت هي أحسن.
ِ ِ
ال :جاء نح ِ
ِ ِ
صلَّى اهلل
اس م حن األحعراب إِ حىل حرسول اهلل ح
التأثر بحال األعراب :حع ْن حج ِري ِر بْ ِن حعْبد اهلل ،قح ح ح ح ٌ
ِِ
الص حدقحِة ،فحأحبْطحأوا
اجةٌ ،فح حح َّ
َّاس حعلحى َّ
حعلحْي ِه حو حسلَّ حم حعلحْي ِه ِم ُّ
الصوف ،فح حرأحى سوءح ححاهل ْم قح ْد أ ح
حصابحْت ه ْم حح ح
ث الن ح
ِ
ِ
ِ ٍ
آخر ،مثَّ
ك ِيف حو ْج ِه ِه ،قح ح
حعْنه حح َّىت رئِ حي ذحل ح
صا ِر حجاءح بِصَّرةٍ م ْن حوِرق ،مثَّ حجاءح ح
ال :مثَّ إِ َّن حرجال م حن ْاألحنْ ح
صلَّى اهلل حعلحْيه حو حسلَّم ( :حم ْن حس َّن ِيف ِْ
اإل ْس حالِم سنَّة
السرور ِيف حو ْج ِه ِه ،فح حق ح
ف ُّ
تحتحابحعوا حح َّىت ع ِر ح
ال حرسول اهلل ح
ح
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ا،وحال يحْن قص ِم ْن أجوِرِه ْم حش ْيءٌ ،حوحم ْن حس َّن ِيف
ب لحه مثْل أ ْ
حج ِر حم ْن حعم حل هبح ح
حح حسنحة ،فحعم حل هبحا بح ْع حده ،كت ح
ِ ِ
ِ
ِْ ِ
ب حعلحْي ِه ِمثْل ِوْزِر حم ْن حع ِم حل ِهبحا ،حوحال يحْن قص ِم ْن أ ْحوحزا ِرِه ْم
اإل ْس حالم سنَّة حسيِّئحة ،فحعم حل هبحا بح ْع حده ،كت ح
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حش ْيءٌ)  .معىن هذا احلديث جاء ناس من األعراب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم راغبني يف أن
يتصدق عليهم ،ولباس الصوف والغنم يف تلك األيام كان رمزا على الفقر وسوء احلال ،فحث النيب
صلى اهلل عليه وسلم الناس على الصدقة ،فجاء رجل من األنصار بفضة ،وكان هذا الرجل فاحتة اخلري
البادئ بالعطاء ،مث تتابع الصحابة على الصدقة ،لذلك قال النيب صلى اهلل عليه وسلم من سن سنة
حسنة وعمل هبا الناس ،فالبادئ حيصل مثل أجور الناس ،ومن سن سنة سيئة وعمل الناس هبا فريجع
إليه مثل وزر الناس( ) .ومن فوائد احلديث :هذا احلديث يدل على شفقة النيب صلى اهلل عليه
وسلم على أمته ،وكما يدل على حرصه صلى اهلل عليه وسلم على دفع حاجات األمة وتعليمها ،وفرح
وسرور النيب صلى اهلل عليه وسلم عند اتباع األمة له ،اتباع نبيه ألن من يطع الرسول فقد أطاع اهلل ،أن
من دعا إىل هدى ،وعمل الناس بدعوته فيجد مثل أجور الناس ،ومن دعا إىل ضاللة وعمل الناس
سيئات بسبب دعوته فيقع عليه مثل أجور الناس.
ِ
المسابقة مع األعراب :حع ْن أحنح ٍ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم نحاقحةٌ ت حس َّمى
س حر ِض حي اللَّه حعْنه ،قح ح
ال :حكا حن للنِ ِّ
َّيب ح
ِ
ٍ
ك حعلحى
ضبحاءح ،الح ت ْسبحق قح ح
ال ْححْي ٌد :أ ْحو الح تح حكاد ت ْسبحق فح حجاءح أ ْحعحرِ ٌّ
الع ْ
ايب حعلحى قحعود فح حسبح حق حها ،فح حش َّق ذحل ح
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض حعه)( ) .معىن هذا
ني حح َّىت حعحرفحه ،فح حق ح
ال ( :حح ٌّق حعلحى اللَّه أح ْن الح يحْرتحف حع حش ْيءٌ م حن الدُّنْيحا إَِّال حو ح
امل ْسلم ح
احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت له ناقة وكانت ال تسبق أبدا ،فجاءه أعرايب ،فسابقها،
فسبقها ،وهذا الفعل كرهه الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني ،وحينئذ طمأهنم النيب صلى اهلل عليه
وسلم بأن من أراد العلو والرفعة من الدنيا يضعه اهلل تعاىل ،فإن العلو هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم.
ومن فوائد احلديث :جرأة األعراب حيث سابق مع النيب صلى اهلل عليه وسلم خبالف بقية الصحابة
فهم ال جيرؤن أن يسابقوا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فهم يعدونه قلة االحرتام ،وكسب حمبة الناس
بالتواضع ،والتواضع ميحو البغض واحلسد والكراهية من قلوب الناس ،واختاذ اإلبل للركوب واملسابقة
عليها ،والزهد يف الدنيا ،وعظمة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف صدور أصحابه( ).
حن رس ح ِ
عيادة األعراب :ع ِن اب ِن عبَّ ٍ ِ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم حد حخ حل حعلحى
ح ْ ح
ول اللَّه ح
اس حرض حي اللَّه حعْن ه حما :أ َّ ح
ور بح ْل ِه حي ْحَّى تحفور
ال :قح ح
ور إِ ْن حشاءح اللَّه) قح ح
ايب يحعوده فح حق ح
ال األ ْحعحرِ ُّ
أ ْحعحرِ ٍّ
س حعلحْي ح
ايب :طحه ٌ
ك طحه ٌ
ال( :الح بحأْ ح
ٍِ
صلَّى اهلل حعلحْي ِه حو حسلَّ حم( :فحنح حع ْم إِذا)( ) .معىن هذا احلديث أن
ور ،قحال النيب ح
حعلحى حشْي ٍخ حكبري ت ِزيره القب ح
ور إِ ْن حشاءح اللَّه ،ومن
س حعلحْي ح
ك طحه ٌ
النيب صلى اهلل عليه وسلم مرة ذهب إىل أعرايب يعوده ،فقاله الح بحأْ ح
معىن هذا الكالم أن املرض يكفر اخلطايا ،فإن حصل العافية فقد حصل الفائدتني ،تكفري السيئات
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والصحة ،وإن مل حيصل الصحة ففائدة واحدة ،وهي تكفري السيئات .ومن فوائد احلديث :تواضع
النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وجواز عيادة اإلمام ملريض من رعيته ،وجواز عيادة العامل للجاهل لطالبه
ويذكره مبا ينفعه ،وتسلية املريض واملوعظة له بالصرب على قدر اهلل( ).

خاتمة البحث
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والشكر له سبحانه على توفيقه الكامل ،وقد توصلت من
خالل هذا البحث إىل النتائج التالية:
ليس كل سؤال منهي عنه ،بل منه ما هو واجب ومندوب .وأن اإلنسان ختتلف حالته عن اآلخر،
وذلك الختالف األسباب كاختالف اجملتمع وغري ذلك من األسباب ،وأن الدعوة إىل اهلل تنتشر
بوسعة الصدر مع الناس وإعراض أخطائهم .والصحابة مرة هنوا عن كثرة السؤال وليس عن السؤال،
ولكنهم كانوا حيتاطون يف األسئلة لكمال تقواهم وورعهم من اهلل سبحانه وتعاىل وكمال القرب وشدة
االحرتام للنيب صلى اهلل عليه وسلم .ولكن األعراب كان فيهم اجلفاء والشدة عموما وفيهم احلرص
لتعلم الدين ،وأيضا كانوا صرحيني يف أسئلتهم .فالصحابة أحيانا كانوا ينتظرون األعراب حىت يأيت
أحدهم ويفيدنا ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم كان يتعاملهم معاملة يناسب حاهلم .ويف أسئلتهم دور
كبري يف نشر اإلسالم ونفع عظيم لألمة مجعاء.
وصلى اهلل تعاىل وسلم على النيب الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني.

الهوامش
( )
( )
( )

احلجر. :
عبدالباقي ،حممد فؤاد ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حباشية املصحف الشريف ،القاهرة،
.
،
م،
ه/
دار احلديث ،الطبعة
األعراب يف ضوءالرتبيةالنبوية،د.نعيم أسعد الصفدي وأ.عبد اللطيف مصطفى األسطل،كلية أصول
الدين ،قسم احلديث الشريف وعلومه باجلامعة اإلسالمية ،غزة بفلسطني،جملة اجلامعة اإلسالمية،
،ص .
جملة سلسلة الدراسات اإلسالمية ،اجمللد الثامن عشر ،العدد األول،يناير

ات ِ
ال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ

( )
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( )
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ابن منظور ،حممد بن مكرم األفريقي املصري ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،الطبعة األوىل،
. /
ابن األثري ،جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث ،حتقيق:
م. / ،
ه/
طاهر أْحد الزاوي ،بريوت ،املكتبة العلمية،
الربكيت ،املفيت حممد عميم اإلحسان اجملددى ،التعريفات الفقهية ،كراتشي ،الصدف ببلشرز،
.
ابن خلدون ،عبدالرْحن بن حممد ،مقدمة ،بتحقيق خليل شحادة ،بريوت ،دار الفكر ،ط ،
.
م،
ه-
مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج ،اجلامع الصحيح ملسلم ،كتاب القسامة واحملاربني والقصاص
م ،رقم احلديث:
ه/
والديات ،باب دية اجلنني ،دار السالم ،الرياض ،الطبعة الثانية
.
.
مقدمة ابن خلدون،
التوبة. :
الفاسي ،أبوالعباس أْحد بن حممد بن املهدي بن عجيية احلسين اإلدريسي الشاذيل ،البحر املديد يف
م. / ،
ه-
تفسري القرآن اجمليد ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية،
البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل ،اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب اجلمعة ،باب
م ،رقم
ه/
االستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعة ،الرياض ،دار السالم ،الطبعة الثانية،
.
احلديث:
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب املغازي باب غزوة الطائف ،رقم احلديث:
التوبة. :
سراج الدين ،أبو حفص سراج الدين ،اللباب يف علوم القرآن ،حتقيق :الشيخ عادل أْحد ،بريوت،
.
م/ ،
ه/
دار الكتب العلمية ، ،الطبعة األوىل
ال حفدَّادون بالتشديد :الذين تحعلو أصواهتم يف حروثهم ومو ِاشيهم و ِ
احدهم فحدَّاد ،يقال :فح َّد الرجل
ْ ْ
ح
ِ ِ
ص ْوته ،وقيل :هم املكْثرون من اإلبل ،وقيل :هم اجلح َّمالون والبحقَّارون واحلح َّمارون
يحف ُّد فحديدا إذا ا ْشتح َّد ح
الرعيان ،وقيل :إمنا هو (ال حف حد ِادين) خمحفَّفا و ِ
َّد وهي البح حقر اليت ْحيحر هبا ،وأهلها
احدها فحدَّان م حشد ٌ
و ُّ ْ
أهل جفاء ِ
وغ ْلظحة ،النهاية يف غريب احلديث البن األثري. / ،
ح
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اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب خري مال املسلم غنم يتبع هبا شغف اجلبال ،رقم
.
احلديث:
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب األدب ،باب رْحة الولد وتقبيله ومعانقته ،رقم احلديث
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب الرقاق ،باب سكرات املوت ،رقم احلديث:
التوبة. :
حممد. :
لسان العرب البن منظور/ ،
النهاية يف غريب احلديث البن األثري. / ،
لسان العرب البن منظور/ ،
.
البقرة:
.
البقرة:
.
املائدة:
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب الرقاق ،باب كيف احلشر،رقم احلديث
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب الطب ،باب الكهانة ،رقم احلديث
.
املائدة:
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة ،باب اإلقتداء بسنن رسول اهلل صلى
.
اهلل عليه وسلم ،رقم احلديث:
الشاطيب ،إبراهيم بن حممد ،املوافقات ،التحقيق أبوعبيدة مشهور بن حسن ،القاهرة ،دار ابن
م. / ،
ه-
عفان،
.
البقرة:
.
البقرة:
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة ،باب ما يكره من كثرة السؤال ،ومن
تكلف ما ال يعنيه ،رقم احلديث
.
اجلامع الصحيح ملسلم ،كتاب احلج ،باب فرض احلج مرة يف العمر ،رقم احلديث
اجلامع الصحيح ملسلم ،كتاب احليض ،باب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة ،رقم
.
احلديث:
آل عمران. :
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اجلامع الصحيح ملسلم ،كتاب األقضية ،باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة ،رقم احلديث:
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف
.
ما ال يعنيه ،رقم احلديث:
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة ،باب ما يكره من كثرة السؤال
.
وتكلف ما ال يعنيه ،رقم احلديث
اجلامع الصحيح ملسلم ،كتاب اإلميان ،باب اإلسالم ماهر وبيان خصاله ،رقم احلديث .
التوبة. :
.
اجلامع الصحيح ملسلم ،كتاب اإلميان ،باب السؤال عن أركان اإلسالم ،رقم احلديث
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب املغازي باب غزوة الطائف  ،رقم احلديث:
اجلامع الصحيح ملسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل التهليل والتسبيح
.
والدعاء ،رقم احلديث:
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى اهلل
.
عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة ،رقم احلديث:
ابن حجر ،أْحد بن علي بن حممد العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،بريوت،
م. / ،
ه/
دارالسالم ،الطبعة األوىل،
اجلامع الصحيح للبخاري،كتاب فرض اخلمس ،باب من قاتل للمغنم ،هل ينقص من أجره؟ رقم
.
احلديث:
فتح الباري البن حجر. / ،
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب الرقاق ،باب العزلة راحة من خالط السوء ،رقم ح:
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب الزكاة  ،باب وجوب الزكاة ،رقم احلديث:
اجلامع الصحيح للبخاري ،كِتحاب استتابة املرتدين واملعندين وقتاهلم ،باب إمث من أشرك باهلل وعقوبته
.
يف الدين واآلخرة ،رقم احلديث:
فتح الباري البن حجر. / ،
فتح الباري البن حجر. / ،
فتح الباري البن حجر. / ،
فتح الباري البن حجر. / ،
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اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب الرضاع ،باب يف املصة واملصتني ،رقم احلديث:
النساء. :
شاهني ،موسى بن شاهني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم ،القاهرة ،دار الشروق ،الطبعة األوىل،
م. / ،
ه/
.
اجلامع الصحيح ملسلم ،كتاب الرؤيا ،باب خيرب بتلعب الشيطان به يف املنام ،رقم احلديث:
النووي ،أبو زكريا حميي الدين بن حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،بريوت،
ه. / ،
دار إحياء الرتا  ،الطبعة الثانية،
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب الرقاق ،باب سكرات املوت ،رقم احلديث:
فتح الباري البن حجر . /
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب العلم ،باب من سئل علما وهو مشتغل يف حديثه فأمت احلديث مث
أجاب السائل ،رقم احلديث. :
ابن بطال ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك ،شرح صحيح البخاري ،حتقيق أبو َتيم ياسر،
م. / ،
ه/
الرياض ،مكتبة الرشد ،الطبعة الثانية،
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب الوضوء ،باب صب املاء على البول يف املسجد ،ح:
فتح الباري البن حجر. / ،
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب األدب ،باب رْحة الناس والبهائم ،رقم احلديث:
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب فرض اخلمس ،باب من كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعطي
.
املؤلفة قلوهبم وغريهم من اخلمس وَنوه ،رقم احلديث:
فتح الباري البن حجر. / ،
اجلامع الصحيح ملسلم ،كتاب العلم ،بحاب حم ْن حس َّن سنَّة حح حسنحة أ ْحو حسيِّئحة حوحم ْن حد حعا إِ حىل هدى أ ْحو
.
ض حاللح ٍة ،رقم احلديث:
ح
فتح املنعم شرح صحيح مسلم ملوسى بن شاهني. / ،
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب ناقة النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى اهلل عليه
.
وسلم ،رقم احلديث:
فتح الباري البن حجر. / ،
.
اجلامع الصحيح للبخاري ،كتاب التوحيد ،باب يف املشيئة واإلرادة ،رقم احلديث:
فتح الباري البن حجر. / ،

