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Abstract

This study is concerned with explaining the commandments of the Prophet SAW
to be kind to the neighbour, forbidding his abuse, and extracting the important
benefits in those commandments and analyzing them according to the sayings
of the scholars in them. The study began with Jibril PBUH, of the Prophet SAW
to the neighbour, and Jibril’s PBUH, continued to recommend the Messenger to
the neighbour until he thought that he would inherit him. Second: The advice
of the Messenger SAW to Abu Dharr RA to the neighbour. Third: The advice of
the Prophet SAW to Abu Hurairah RA to the neighbour. Fourth: The advice of
the Messenger SAW to Muadh bin Jabal RA to the neighbour, as he ordered Him
SAW to preserve the rights of the neighbour. The importance of this study is
evident in the mission of the Prophet SAW commandments for the neighbour to
his companions and the entire nation, and the need for people to know such
commandments in their dealings with their neighbours. This study relied on the
inductive approach in collecting the hadiths contained in the commandments
of the Messenger SAW of his companions from the Prophet’s SAW sunnah, the
descriptive and analytical method for clarifying and analyzing the intended
and intended hadiths, and the critical approach to distinguishing the hadiths
contained in the chapter in terms of validity and weakness. Among the most
important findings of the study is the permissibility of a bequest in religion,
meaning that it is permissible for a Muslim to advise his brother about what
will benefit him in this world and the hereafter from righteous deeds and
righteousness, and what he will pay from harm and harm in both worlds. It
suffices for us an example of Jibril’s advice, peace be upon him, for the Prophet
SAW and his repetition of the advice and its importance and greatness for the
neighbour. And the confirmation in the advice of the neighbours to their
neighbours and the severity in her matter. The permissibility of an advice for
the one you love in Allah from neighbours and friends, so our religion is always
keen to advocate enjoining good and forbidding evil and an advice is part of
enjoining good and forbidding evil.
Keywords: Commandments, Prophet, Neighbour, Companions, Jibril.

، والنهي عن اإلساءة إليه،ملخص البحث هتتم هذه الدراسة ببيان وصااي النيب ﷺ ابإلحسان إىل اجلار
 فبدأت،واستخراج الفوائد املهمة من تلك الوصااي وحتليلها حسب أقوال أهل العلم فيها
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الدراسة بوصية جربيل عليه السالم للنيب ﷺ ابجلار ،ومل يزل جربيل عليه السالم يوصي
ذر رضي هللا
ظن أنه سيورثه .اثنيًا :وصية الرسول ﷺ أليب ّ
الرسول ﷺ ابجلار حىت ّ
عنه ابجلار ،فأمره النيب ﷺ إذا طبخ مرقًا أن يكثر ماؤها ويعطيها جلريانه .اثلثًا :وصية

النيب ﷺ أليب هريرة رضي هللا عنه ابجلار ،فقد أمره النيب ﷺ ابإلحسان إىل اجلار.
ابعا :وصية الرسول ﷺ ملعاذ بن جبل رضي هللا عنه ابجلار حيث أمره ﷺ حبفظ
رً

حقوق اجلار .وتربز أمهية هذه ال ّدراسة كثرة وصااي النيب ﷺ ابجلار ألصحابه واألمة
مجعاء ،وضرورة معرفة النّاس هبذه الوصااي وكيفية تعاملهم مع جرياهنم .وقد اعتمدت
هذه ال ّدراسة على املنهج االستقرائي يف مجع األحاديث الواردة يف وصااي الرسول ﷺ
ألصحابه من السنة النبوية ،واملنهج الوصفي التحليلي يف بيان وحتليل املراد واملقصود
الصحة
من األحاديث ،واملنهج النقدي يف متييز األحاديث الواردة يف الباب من حيث ّ
والضعف .ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه ال ّدراسة جواز الوصية يف ال ِّّدين،

الرب
مبعىن أنّه جيوز للمسلم أن ينصح أخاه مبا ينفعه يف الدنيا واآلخرة من أعمال ّ
والصالح ،وما يدفعه من الضرر واألذى يف كلتا ال ّدارين .ويكفينا مثاالً وصية جرييل
عليه الصالة والسالم للنيب ﷺ وتكراره للوصية ألمهيتها وعظم شأنه للجار .والتأكد
على وصية اجلريان جلرياهنم والش ّدة يف أمرها .جواز وصية من حتبه يف هللا من اجلريان
واألصدقاء ،و ديننا حيرص يف الدعوة إىل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،والوصية
جزء من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
الكلمات املفتاحية :الوصااي ،النيب ،اجلار ،األصحاب ،جربيل.
مقدمة
وصى به النيب ﷺ من اإلحسان إىل اجلار ،وسريد إبذن هللا وصية جربيل
يهدف املوضوع إىل بيان وتفصيل ما ّ
عليه السالم إىل النيب ﷺ ابجلار ،ووصيته ﷺ لعدد من أصحابه ابجلار ،مع بيان الفوائد املستنبطة من هذه
الوصااي من جربيل عليه السالم ورسول هللا ﷺ.
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الوصية األوىل :وصية جربيل عليه السالم للرسول ﷺ ابجلار
عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا ﷺ{ :ما زال جربيل يوصيين ابجلار ،حىت ظننت أنه

سيورثه} 1.وعن عائشة رضي هللا عنها ،عن النيب ﷺ قال{ :ما زال يوصيين جربيل ابجلار ،حىت ظننت أنه
سيورثه} 2.قال األمري{" :ما زال جربيل يوصيين} عن هللا تعاىل{ .يف اجلار} يف رعايته والصرب على أذاه
واإلحسان إليه{ ،حىت ظننت أنه يورثه} أي أيمرين أبنه وارث عن أمر هللا ،قيل :أبنه حيصل له مشاركة يف
املال بفرض منه بعطائه مع األقارب ،وفيه رعاية حقه بعد املوت ،واجلار يعم العدل والفاسق والقريب والبعيد،
مث هم مراتب فجار ال ّدار املالصق أعظم حقا من البعيد وجار املخالطة يف مسجد أو سوق حقه دوهنما وحنو
ذلك فيجب رعاية حقه ،وأهم احلقوق تعليمه الشرائع ،ومناصحته يف دينه ،وحقوق اجلار كثرية من أراد
3
استفائها فعليه ابإلحياء لإلمام الغزايل فقد أطال نفسه يف ذلك".
وكالم األمري يف شرحه حلديث املطلب يرشدان إىل العناية برعاية اجلار والصرب على أذاه ،واإلحسان
يستمر ابلتعاون مع جاره حىت بعد
إليه ،ووضح كذلك وراثة اجلار جلاره منها :مساعدته ابملال ،وعليه أن
ّ
املمات ،فيساعد أهل جاره الذي تويف وتركهم ،وهذه املساعدة من قِّبل اجلار إىل جاره تشمل مجيع أنواع
رجح الشيخ األمري أبن جار القريب املالصق ال ّدار أحق
اجلريان  :العادل ،والفاسق ،والقريب ،والبعيد ،لكن ّ
هبذه املعاملة من البعيد.
قال ابن حجر" :قوله{ :ما زال جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه} أي أيمر عن هللا
بتوريث اجلار من جاره ،واختلف يف املراد هبذا التوريث فقيل جيعل له مشاركة يف املال بفرض سهم معطاه

1

احلديث صحيح أخرجه حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي يف اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه  -صحيح البخاري ،احملقق :حممد زهري بن انصر الناصر ،د.م :دار طوق النجاة
(مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،ط1422 ،1هـ ،كتاب األدب ،ابب الوصاة ابجلار،
ِّ
ِّ
ورا﴾
وقول هللا تعاىلَ ﴿ :و ْاعبُ ُدوا ه
اَّللَ َوالَ تُ ْش ِّرُكوا بِّه َشْيـئًا َو ِّاب َلوال َديْ ِّن إِّ ْح َسا ًان﴾ (القرآن .النساء - )36 :إىل قوله ُ﴿ -مُْتَ ًاال فَ ُ
خً
(القرآن .النساء ،)36 :ج  ،8ص  ،10رقم .6015
 2احلديث صحيح أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب األدب ،ابب الوصاة ابجلار ،وقول هللا تعاىلَ ﴿ :و ْاعبُ ُدوا ه
اَّللَ َوالَ
ِّ
ِّ
ورا﴾ (القرآن .النساء ،)36 :ج ،8
تُ ْش ِّرُكوا بِّه َشْيـئًا َو ِّاب َلوال َديْ ِّن إِّ ْح َسا ًان﴾ (القرآن .النساء - )36 :إىل قوله ُُْ ﴿ -متَ ًاال فَ ُ
خً

ص  ،10رقم  ،6014مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل

الصلة
إىل رسول هللا ﷺ  ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د .ط ،.د.ت ،كتاب الربّ و ّ
واآلداب ،ابب الوصية ابجلار واإلحسان إليه ،ج  ،4ص  ،2025رقم .2625 ،2624

 3عز الدين األمري ،حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين مث الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف
صغِّ ِّري ،احملقق :حم همد إسحاق حم همد إبراهيم ،الرايض :مكتبة دار السالم .ط،1
ح اجلَ ِّامع ال ه
هنوير َش ْر ُ
كأسالفه ابألمري ،الت ُ
1432هـ2011/م ،ج  ،9ص  ،397رقم .7894
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مع األقارب وقيل املراد أن ينزل منزلة من يرث ابلرب والصلة واألول أظهر فإن الثاين استمر واخلرب مشعر أبن
4
التوريث مل يقع".
ويف كالم ابن حجر حول شرح احلديث بني لنا عظم حق اجلار الذي تغافل عنه الكثري من املسلمني
اليوم ،وفضله عند هللا تعاىل ،لو ال الفضل ملا شرع اجلار يف توريث جاره ،و كما قال ابن حجر هناك اختالف
النص إشارة إىل وجوب اإلعتناء حبق
يف املقصود ابلتوريث يف احلديث ،ومهما يكن االختالف كما هو يف ّ
اجلار يف حياته وبعد مماته.
قال العيين" :قوله{ :سيورثه} أي :سيجعله قريبا واراث ،وقيل :معناه أي أيمرين عن هللا بتوريث اجلار
من جاره ،وهذا خرج ُمرج املبالغة يف شدة حفظ حق اجلار ،وإسم اجلار يشمل  :املسلم والكافر والعابد
والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي وا لنافع والضار والقريب واألجنيب واألقرب دارا واألبعد .وقال
5

القرطيب :اجلار يطلق ويراد به الداخل يف اجلوار ،ويطلق ويراد به اجملاور يف الدار وهو األغلب وهو املراد".
احلر
وقد توسع العيين يف مفهوم اجلار هنا يف هذا احلديث ليس فقط املسلم بل يشمل غري املسلم ،و ّ

العدو ،والغريب ،وكل إنسان مهما كان نوعه داخل يف معىن احلديث .
والعبد ،واحلبيب و ّ
قال املناوي :قال العالئي" :الظاهر أن املراد جار الدار ال جار اجلوار ألن التوارث كان يف صدر

علي يف احملافظة على رعاية حقه {ظننت أنه سيورثه} أي
اإلسالم جبوار العهد مث نسخ (حىت) أنه ملا أكثر ه
سيحكم بتوريث اجلار من جاره أبن أيمرين عن هللا به قيل :أبن جيعل له مشاركة يف املال بفرض سهم يعطاه
6
مع األقارب أو أبن ينزل منزلة من يرث ابلرب والصلة".
لو نطبق هذا احلديث بواقعنا املعاصر واحلاضر الذي نعيش فيه اليوم ،هل هذا احلديث موجود
عمليًّا  ،أم ما زال يف كتب السنة بدون عمل وال تطبيق ،فاجلواب أن احلديث ال يزال يف كتب السنة

أيضا هناك الكثري قد تغافلوا عن هذا احلديث والعمل
الصحيحة ،ويُعمل به املسلمني ،لكن بني املسلمني ً
به ،فندائي للذين يعملون بنص هذا احلديث البقاء على ما كانوا عليه من الطاعة واإلحسان واإلكرام إىل
جرياهنم ،والذين ليسوا مع هذا احلديث يف عبادهتم وعملهم التمسك به والعمل به يف معاملتهم مع جرياهنم

4

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:

حممد فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز
بن عبد هللا بن ابز ،بريوت :دار املعرفة ،د .ط1379 ،.ه ــ ،ج ،10ص .441
5

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفى بدر الدين العيىن ،عمدة القاري شرح صحيح

البخاري ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط ،.د .ت ،ج  ،22ص .108
 6زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري ،فيض القدير
شرح اجلامع الصغري ،مصر :املكتبة التجارية الكربى ،ط1356 ،1هـ ـ ــ ،ج  ،5ص  ،447رقم .7913
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كي يفوزوا برمحة هللا ،ويبتعدوا عن عذاب هللا .يقول الرسول ﷺ {ما زال يوصيين جربيل ابجلار ،حىت ظننت
7
أنه سيورثه}.
هذه الوصية اليت صدرت من سيد املالئكة وأفضلهم جربيل عليه الصالة والسالم بال نزاع إىل أفضل
اخللق والبشر على اإلطالق بال خالف نيب الرمحة حممد ﷺ إمنا صدرت لعظم حق اجلار ،وأمهيته عند هللا
اهتم املسلمون
وجل ،كيف ال ،أييت وينزل ملك من السماء خيرب النيب ﷺ أبمر إال ذو أمهية وفضل ،وإذا ّ
عز ّ
حبقوق اجلوار كما اهتم هبا اإلسالم لفازوا بفوائد مجًّا ،منها :حب بعضهم البعض ،وصالح اجملتمع ،وتقدمهم

ودنيواي.
وتطورهم دينيًّا
ًّ

ما يستفاد من حديث عبد هللا بن عمر وعائشة رضي هللا عنهما
 .1هذا احلديث رواه مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم عن رسول هللا ﷺ منهم عبد هللا بن عمر رضي
هللا عنهما ،وعبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ،وعائشة رضي هللا عنها زوج النيب ﷺ ،وأيب هريرة رضي
هللا عنه .واحلديث صحيح كما سبق خترجيه.
 .2نستفيد من احلديث جواز الوصية يف ال ِّّدين ،مبعىن جيوز للمسلم أن ينصح أخاه مبا ينفعه يف الدنيا واآلخرة
الرب والصالح ،وما يدفعه من الضرر واألذى يف كال ال ّدارين .ويكفينا مثاالً لوصية جرييل
من األعمال ّ
عليه الصالة والسالم للنيب ﷺ وتكراره للوصية ألمهيتها وعظم شأهنا للجار.
 .3احلديث يدلنا على التأكد يف وصية اجلريان جلرياهنم والش ّدة يف أمرها.

 .4من حكمة هللا تعاىل تفهيم األمة األمور املهمة مع التكرار أكثر من مرة ،وهذا يفيد أمهية الشيء يف
كرر الوصية يف شؤون اجلريان ،لبيان أمهيتها والعناية ابجلار
اإلسالم ،لذلك جربيل عليه الصالة والسالم ّ
كذلك.
 .5احلديث فيه جواز مشروعية نصيحة املعلم لطالبه ،فجربيل عليه الصالة والسالم كان معلم النيب ﷺ
ذر رضي هللا عنه ابجلار،
الذي ينزل إليه الوحي ،ويعلم القرآن ،ويراجعه معه ،وكما ّ
وصى النيب ﷺ أيب ّ
أيضا رضي هللا عنهم أمجعني.
وأيب هريرة رضي هللا عنه ابجلار كذلك ،ومعاذ بن جبل ً

 7احلديث صحيح أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب األدب ،ابب الوصاة ابجلار ،وقول هللا تعاىلَ ﴿ :و ْاعبُ ُدوا ه
اَّللَ َوالَ
ِّ
ِّ
ورا﴾ (النساء ،)36 :ج،8
تُ ْش ِّرُكوا بِّه َشْيـئًا َو ِّاب َلوال َديْ ِّن إِّ ْح َسا ًان﴾ (القرآن .النساء -)36 :إىل قوله ﴿ -القرآنُُْ .متَ ًاال فَ ُ
خً
ص  ،10رقم  ، 6014ومسلم يف الصحيح ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب الوصية ابجلار واإلحسان إليه ،ج ،4ص

 ،2025رقم .2625 ،2624
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الوصية الثانية :وصية الرسول ﷺ أليب ذر رضي هللا عنه ابجلار

8
ذر رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا ﷺ{ :اي أاب ذر إذا طبخت مرقة،
عن عبد هللا بن الصامت ،عن أيب ّ
9

فأكثر ماءها ،وتعاهد جريانك}.
أيضا :عن عبد هللا بن الصامت ،عن أيب ذر ،قال :إن خليلي ﷺ
ويف رواية أخرى عند مسلم ً
10
أوصاين{ :إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ،مث انظر أهل بيت من جريانك ،فأصبهم منها مبعروف}.
وهذه الرواية من أيب ذر فيها وصية الرسول ﷺ له ابلعناية ابجلار واالهتمام أبموره ،فقد سبق بيان
احلديث واحلكم عليه وخترجه ،وكالم العلماء فيه ،والتعليق عليه ،وبيان ما يستفاد من احلديث ،فال أرى من
اجلدير إعادة ذكر بيان املضمون من احلديث يف هذا املطلب ،فعلى القارئ الرجوع إىل املطلب الثالث:
حقوق اجلار املادية ،النقطة األوىل تعاهد اجلريان ففيه تفصيل.
وإمنا نستغل هذه الفرصة لبيان بعض الوصااي اليت أوصاها رسول هللا ﷺ أليب ذر رضي هللا عنه وهي
وصية ال خترج اجلار من دائرهتا بل هو داخل فيها ،فما دام اجلار دخل يف مثل هذه الوصااي من املستحسن
بياهنا.

8

قال ابن حجر" :عبد هللا بن الصامت الغفاري البصري ثقة من الثالثة مات (دون املائة) بعد السبعني" .أبو الفضل أمحد

بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،تقريب التهذيب ،احملقق :حممد عوامة ،سوراي :دار الرشيد ،ط،1
1406ه ــ1986/م ،ج ،1ص  ،308رقم الرتمجة .3391
9

احلديث صحيح أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب الوصية ابجلار واإلحسان إليه ،ج ،4ص

 ،2025رقم  ، 2625وحممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد هللا ،األدب املفرد ابلتعليقات ،حققه وقابله
مستفيدا من خترجيات وتعليقات العالمة الشيخ احملدث :حممد انصر الدين األلباين،
على أصوله :مسري بن أمني الزهريي،
ً
(الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،ط 1419 ،1هـ  1998 -م) ،ابب يكثر ماء املرق فيقسم يف اجلريان ،ج ،1ص
 ،53رقم  ، 114وقال األلباين :صحيح يف حاشية احلديث .وأبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد
الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد
احملسن الرتكي ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ2001/م ،35 ،ص  ،254رقم .21327
10

احلديث صحيح ،أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب الوصية ابجلار واإلحسان إليه ،ج ،4ص

بد ،التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البُسيت ،مؤلف
 ،2025رقم  ،2625و حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ

األصل ،التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،ترتيب :األمري أبو احلسن

علي بن بلبان بن عبد هللا ،عالء الدين الفارسي احلنفي ،مؤلف التعليقات احلسان :أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ،بن
احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األشقودري األلباين ،اململكة العربية السعودية ،جدة :دار اب وزير للنشر والتوزيع ،ط،1
1424هـ 2003/م ،ذكر البيان أبن غرف املرء من مرقته جلريانه إمنا يغرف هلم من غري إسراف ،وال تقتري ،ج ،2ص ،269
رقم .514
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ذر رضي هللا عنه ،قال :أمرين خليلي ﷺ بسبع{ :أمرين حبب املساكني ،وال ّدنو منهم،
عن أيب ّ
وأمرين أن أنظر إىل من هو دوين ،وال أنظر إىل من هو فوقي ،وأمرين أن أصل الرحم وإن أدبرت ،وأمرين أن
مرا ،وأمرين أن ال أخاف يف هللا لومة الئم ،وأمرين أن
ال أسأل أح ًدا شيئًا ،وأمرين أن أقول ابحلق وإن كان ًّ
11
أكثر من قول :ال حول وال قوة إال ابهلل ،فإهنن من كنز حتت العرش}.
هذا احلديث يف ظاهره ال يوجد طريقة مباشرة تدل على وصية ختص ابجلار من ضمن وصية اليت
ذر رضي هللا عنه ،لكن بطريقة غري مباشر تتضح لنا الوصية ،إذ كون اجلريان ال
ّ
وصى رسول هللا ﷺ أاب ّ
خيلون من مسكني ،أو فقري حيتاج إىل اجلريان ومودهتم ،وكذلك اجلريان يف حاجة إىل زايرة بعضهم البعض،
ٍ
أخالق فاضلة جتعل اجلار يراتح
وصلة الرحم فيما بينهم ،وال شك أن النظر إىل من هو دونك من اجلوار من
ويرضى مبا عنده ويشكر ربه ،ومن مث يعترب من اخلُلُ ٍق احلسن عدم النظر إىل من هو فوقك ملن وسع هللا له يف
الرزق ألن ذلك ال يفيد اإلنسان بشيء إال الطمع والتعب والضيق ،فلذلك هذا احلديث من ضمن األحاديث
ّ
اليت ينبغي على اجلريان االعتبار هبا والعمل هبا يف حياهتم مع جرياهنم ومعايشتهم معهم.

قال اهلروي يف شرح هذا احلديث :عن أيب ذر رضي هللا عنه قال" :أمرين خليلي" أي :حبييب ورسويل
{بسبع} أي :بسبع خالل {أمرين حبب املساكني وال ّدنو منهم}  ،أي :والقرب من حاهلم ،أو التقرب من

مآهلم {وأمرين أن أنظر إىل من هو دوين} أي :يف األمور الدنيوية (وال أنظر إىل من هو فوقي} ،أي :يف
املال واجلاه واملناصب الدنية {وأمرين أن أصل الرحم وإن أدبرت} ،أي :ولت أبن غابت أو بعدت ،واملراد
12
أهلها".
وقال الطييب رمحه هللا أي" :وإن قطعت على ما ورد{ :صل من قطعك} ،وأسند اإلدابر إىل الرحم
جمازا ألنه لصاحبها {وأمرين أن ال أسأل} أي :ال أطلب {أح ًدا شيئًا} ،ومن دعاء اإلمام أمحد :اللهم كما
صنت وجهي عن سجود غريك فصن وجهي عن مسألة غريك ،وميكن أن يكون أح ًدا على عمومه شاء على
ما قاله بعض أرابب الكمال :إهلي كفى علمك ابحلال عن املقال وكرمك عن السؤال وهو املقام اجلليل

املأخوذ من حال اخلليل حيث قال له جربائيل :ألك حاجة؟ قال :أما إليك فال .قال فسل ربك .قال:
اَّللُ َونِّ ْع َم
حسيب من سؤايل علمه حبايل وهو معىن قوله تعاىل حكاية عن قول أصحاب اجلميلَ ﴿ :ح ْسبُـنَا ه
ِّ
يل﴾ (القرآن .آل عمران ،)173 :ويف احلكم البن عطاء هللا :رمبا استحىي العارف أن يرفع حاجته إىل
الْ َوك ُ
 11أمحد ،املسند ،ج  ،35ص  ،327رقم  ،21415وصححه األلباين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين األلباين ،سلسلة
األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،ط1415 ،1ه1995/م ،ج ،5
ص  ،199رقم .2166
 12علي بن (سلطان) حممد ،أبو احلس ن نور الدين املال اهلروي القاري ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،بريوت :دار
الفكر ،ط1422 ،1هـ 2002 -م ،ابب فضل الفقراء وما كان من عيش النيب ﷺ  ،ج  ،8ص  ،3293 -3292رقم
.5259
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مواله اكتفاء مبشيئته فكيف ال يستحي أن يرفعها إىل خليقته؟ {وأمرين أن أقول احلق} أي :أتكلم به {وإن
كان مرا} ،أي :على السامع أو صعبا علي {وأمرين أن ال أخاف} أي :ظاهرا أو ابطنا {يف هللا} أي :يف
حقه أو يف سبيله وألجله {لومة الئم} ،مالمة أحد من خلقه {وأمرين أن أكثر من قول ال حول وال قوة إال
ابهلل}  ،أي :لالستعانة على الطاعة وإصابة املصيبة ،واالستعانة على دفع املصيبة خصوصا العجب والغرور
واملخيلة {فإهنن} أي :هذه الكلمات {من كنز حتت العرش} .أي :من مجلة كنز معنوي موضوع حتت
عرش الرمحن ال يصل إليه أحد إال حبول هللا وقوته ،أو كنز من كنوز اجلنة ألن العرش سقفها ،وأبعد من قال
فإهنن أي :هذه اخلصال السبع من كنز حتت العرش إذ ال طائل حتته ،بل ورد من طرق كثرية وأخرجه الستة
عن أيب موسى األشعري ،وأمحد والبزار عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،والطرباين عن معاذ ،والنسائي عن أيب
مرفوعا{ :قل ال حول وال قوة إال ابهلل ; فإهنا كنز من كنوز
هريرة رضي هللا عنه ،وأيب ذر رضي هللا عنه ً
أيضا ً

كنزا; ألهنا كالكنز يف نفاسته وصيانته من أعني
اجلنة} .واختلف العلماء يف معناه فقيل :مسى هذه الكلمة ً
الناس ،أو أهنا من ذخائر اجلنة أو من حمصالت نفائس اجلنة .وقال النووي :املعىن أن قوهلا حيصل ثوااب نفيسا
13

يدخر لصاحبه يف اجلنة.
ذر رضي هللا عنه من حيث احلب واملودة يف هللا حق
فهذ احلديث ّبني لنا عالقة الرسول ﷺ أبيب ّ

احلب ،حيث أوصى رسول هللا ﷺ أيب ذر رضي هللا عنه بسبع خصال واليت إذا متسك هبا لن يشق يف حياته،
ّ
سيبقى يف راحة وسعادة ،وينال ابلفوز من هللا تعاىل ،فبدأ ابألمر األول{ :حبب املساكني ،وال ّدنو منهم}،
فرسولنا الكرمي ﷺ أمر أاب ذر رضي هللا عنه أن حيب املساكني ،وهي عبارة عن اإلحسان إليهم ،ومساعدهتم،
وحل مشكلتهم،
وقضاء حوائجهم ،وال ّدنو منهم ،ومساع أحواهلم ،وحاجاهتم ،والقيام بقضاء هذه احلوائج ّ
فكل هذا داخل يف دائرة احلب يف هللا.
األمر الثاين{ :وأمرين أن أنظر إىل من هو دوين ،وال أنظر إىل من هو فوقي} ،وهذه قاعدة وضابط
دائما إىل
وسر النجاح يف هذه احلياة ال ّدنيوية ،فإذا أراد اإلنسان املسلم أن يراتح يف حياته ،فعليه أن ينظر ً
ّ

الصحة واملال،
دائما الشكر هلل فيما رزقة من ّ
من هو أدىن منه يف السعة ،واحلال ،والرزق ،فهذا جيعل اإلنسان ً
والسعادة ،والعلم ،وغريها من النعم اليت أنعم هللا هبا علينا اليت ال تع ّد وال حتصى ،فيشعر اإلنسان مهما وجد
يسر قلبه ،ويراه كثري؛ ألنه مهما أراد أن ينظر إىل غريه ينظر إىل من هو دونه ،فيجد
قل أم كثرّ ،
من نصيب ّ
يف قلبه الفرح ،والسرور والبهجة.
السعة واحلال والرزق ،فإن
وهنى الرسول ﷺ أاب ّ
ذر رضي هللا عنه أالّ ينظر إىل من هو أعلى منه يف ّ
هذا احلال جيعل اإلنسان يف ضيق ،وشقاء ،وحسد ،وقلق ،وتعب كذلك ،قد يكون ابله مشغول ،وطالع إىل

 13اهلروي ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،ابب فضل الفقراء وما كان من عيش النيب ﷺ  ،ج  ،8ص  ،3293رقم
.5259
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من هو فوقه ،ويريد أن جيد مثل ما لذاك الرجل من مال أو متاع ،أو راحة ،فيضيع وقته ،وطول حياته متمنيًا
وجود شيء فوق حاله ،وهذا جيعل اإلنسان خبيالً ،ال ينفق ماله ألهله ،وال جلريانه ،أو أقاربه ،بل ي ّدخرها

دائما وهو فوقه ،وقد ال يصل إىل ما وصل إليه حىت
حىت يصل إىل ما وصل إليه فالن ،الذي ينظر إليه ً
املمات ،فلذلك هنى الرسول ﷺ النظر إىل من هو فوقك ،فليس من األخالق احلميدة ،بل هي من األخالق
الذميمة ،وليس من خصال املؤمنني املتقني.
األمر الثالث{ :وأمرين أن أصل الرحم وإن أدبرت} ،فهذه الوصية واليت سبقت تشمل اجلار وغريه
من الناس كاألقارب واألصدقاء واألحباء ،فاإلنسان عليه بصلة الرحم ملا فيها من الفوائد الدنيوية واألخروية،
فص لة الرحم جتلب احملبة واملودة ،واأللفة ،والتعارف بني الناس بشكل جيد ،ويف حديث آخر عن عائشة
رضي هللا عنها ،قالت :قال رسول هللا ﷺ{ :الرحم معلقة ابلعرش تقول من وصلين وصله هللا ،ومن قطعين

قطعه هللا} 14.وعن حممد بن جبري بن مطعم ،عن أبيه رضي هللا عنه ،عن النيب ﷺ ،قال{ :ال يدخل اجلنة
قاطع} قال ابن أيب عمر :قال سفيان :يعين قاطع رحم 15.وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه ،قال :مسعت
سره أن يبسط عليه رزقه ،أو ينسأ يف أثره فليصل رمحه} 16.فهذه النصوص
رسول هللا ﷺ ،يقول{ :من ّ

واألحاديث اليت بني أيدينا ال شك تبني لنا فضل صلة الرحم للجار وغريه من الناس الذين آمنوا ابهلل ورسوله
ﷺ ،وتبني لنا الوعيد الذي يرتتب على كل من ترك صلة الرحم وقطعها سواء على جريانه أو أقاربه ،فمن

هذا الوعيد عدم دخوله اجلنة ،وال شك كل ذنب يسبب عدم دخول املسلم اجلنة من أخطر الذنوب والعمل،
فلذلك على املسلمني العناية بصلة الرحم جلرياهنم وأقارهبم وإخواهنم وغريهم من الناس الذين هلم عالقة اليت
يتحسن له زايرهتم وصلتهم ابلرحم ملا يف ذلك من نيل رمحة هللا والبُعد عن عذابه وعدم دخول اجلنة.
األمر الرابع{ :وأمرين أن ال أسأل أح ًدا شيئًا}  ،فالرسول ﷺ يريب أصحابه رضوان هللا عليهم
ابإلعتماد على أنفسهم ،وعدم سؤال الغري من متاع احلياة الدنيا ،فمن حكمته ﷺ يف هني أصحابه ابلسؤال
ذر رضي هللا عنه فإن ذلك يسبب لإلنسان قيمة يف أعني الناس ،وال حيتقره ،بل
إىل الغري وعلى رأسهم أبو ّ
يعززه وحيرتمه مبجرد عدم سؤاهلم على شيء من هذه احلياة الدنيا ،وهذا يذ ّكرين حديث آخر عن النيب ﷺ

من رواية سهل ،عن سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه ،قال :أتى النيب ﷺ رجل ،فقال :اي رسول هللا
دلّين على عمل إذا أان عملته أحبين هللا وأحبين الناس؟ فقال رسول هللا ﷺ{ :ازهد يف الدنيا حيبك هللا،
14

احلديث صحيح أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،ابب صلة الرحم وحترمي قطيعتها ،ج ،4

ص ،1981رقم .2555
15

احلديث صحيح أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،ابب صلة الرحم وحترمي قطيعتها ،ج  ،4ص

 ،1981رقم .2556
 16احلديث صحيح أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،ابب صلة الرحم وحترمي قطيعتها ،ج  ،4ص
 ،1982رقم .2557
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وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس} 17.فبُـ ْع ُد اإلنسان وزهده عن الدنيا من أسباب حب هللا لإلنسان،
وكذلك البُعد والزهد فيما أيدي الناس من أسباب جلب املودة فيما بينه وبني الناس .وابلعكس حب اإلنسان
للدنيا ،وقربه هلا من أسباب البُعد عن هللا ،ومن مث حب ما يف أيد الناس ،وسؤاهلم عنه من أسباب كره الناس
18
لإلنسان ،كما قال الشاعر :وهللا يغضب إن تركت سؤاله  ...وبين آدم حني يسأل يغضب .

ذر رضي هللا عنه
األمر اخلامس{ :وأمرين أن أقول ابحلق وإن كان ًّ
مرا} ،ورسول هللا ﷺ أوصى أاب ّ
مر ،ويف احلاالت الصعبة ،والصدق من صفات األنبياء واملرسلني،
بقول الصدق واحلق وإن كان الصدق ّ

والصحابة ،واملؤمنني الصاحلني ،وهو من أعلى الصفات الطيبة واألخالق الفاضلة ،واخلصال احلميدة،
الرب كما ثبت يف حديث صحيح عن عبد هللا( 19بن مسعود) رضي هللا عنه ،عن النيب
والصدق يهدي إىل ّ
ﷺ قال{ :إن الصدق يهدي إىل الرب ،وإن الرب يهدي إىل اجلنة ،وإن الرجل ليصدق حىت يكون صدي ًقا.

وإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل النار ،وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا
كذااب} 20.فهذا احلديث يفسر ويظهر لنا حقيقة نتيجة الصدق ،وهو دخول اجلنة يف األخري ،ونتيجة
ً
الكذب وهي دخول النّار يف آخر املطاف.
ذر رضي هللا
األمر السادس{ :وأمرين أن ال أخاف يف هللا لومة الئم} ،وكذلك النيب ﷺ أمر أاب ّ

عنه واألمر ليس خاص أبيب ذر رضي هللا عنه فقط وإمنا يشمل مجيع األمة اإلسالمية ،فال ختاف أحد إال هللا
كما قال تعاىل يف كتاب اجمليد﴿ :إِّهمنَا ذَلِّ ُكم الشهيطَا ُن ُخي ِّو ُ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني﴾
وه ْم َو َخافُون إِّ ْن ُكْنـتُ ْم ُم ْؤمن َ
اءهُ فََال َختَافُ ُ
ُ ْ
َّ
ف أ َْوليَ َ
(القرآن .آل عمران.)175 :

17

احلديث صحيح أخرجه ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،وماجة اسم أبيه يزيد ،سنن ابن ماجه ،حتقيق:

حممد فؤاد عبد الباقي ،د.م :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب ،د .ط ،.د .ت ،كتاب الزهد عن رسول
هللا ﷺ  ،ابب الزهد يف الدنيا ،ج ،2ص  ،1373رقم  .4102صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء
من فقهها وفوائدها ،ج  ،2ص  ،624رقم .944
 18وأمحد ابن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْس َرْوِّجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي ،شعب اإلميان ،حققه وراجع نصوصه
وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ،أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثهُ :متار أمحد الندوي ،صاحب
الدار السلفية ببومباي – اهلند ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند ،ط،1
1423ه2003/م ،ج  ،2ص .361
19
صرح االسم كامالً مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،موطأ
هو عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهّ ،
اإلمام مالك ،احملقق :بشار عواد معروف  -حممود خليل ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،د .ط1412 ،.هـ ،ابب ما جاء يف

الصدق والكذب ،ج ،2ص  ،989رقم .16

20
ِّ
اَّللَ َوُكونُوا
آمنُوا اتـه ُقوا ه
ين َ
والرواية صحيحة أوردها البخاري يف الصحيح ،كتاب األدب ،ابب قول هللا تعاىلَ ﴿ :اي أَيـُّ َها الهذ َ
مع ال ه ِّ ِّ
ني﴾ (القرآن .التوبة )119 :وما ينهى عن الكذب ،ج ،8ص  ،25رقم .6094
صادق َ
ََ
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األمر السابع{ :وأمرين أن أكثر من قول :ال حول وال قوة إال ابهلل ،فإهنن من كنز حتت العرش}.
وهذا من أهم الذكر ومن أفضلها ،ومن الذكر اليت ينبغي املسلم اإلعتناء هبا يف أذكاره اليومية ،والليلية ،وال
يفارقها إىل املوت ،إذ كوهنا كنز من كنوز اجلنة ،وقد ثبت يف حديث آخر صحيح عند البخاري عن أيب
موسى رضي هللا عنه ،قال :كنا مع النيب ﷺ يف سفر ،فكنا إذا علوان كربان ،فقال النيب ﷺ{ :أيها الناس
بصريا} مث أتى علي وأان أقول يف
اربعوا على أنفسكم ،فإنكم ال تدعون أصم ،وال غائبًا ،ولكن تدعون ً
مسيعا ً
نفسي" :ال حول وال قوة إال ابهلل" ،فقال" :اي عبد هللا بن قيس ،قل" :ال حول وال قوة إال ابهلل ،فإهنا كنز
21

من كنوز اجلنة " أو قال{ :أال أدلك على كلمة هي كنز من كنوز اجلنة؟ ال حول وال قوة إال ابهلل}.
فال شك أن هذا نوع من الذكر حيصل العبد به على األجر اجلزيل عند هللا تعاىل ،وهناك ما يبني
ذر رضي هللا عنه أن يكثر منه ،فال ريب يف أمهيته
أمهيته ،وهو إفراد الرسول ﷺ هذا النوع ابلذكرّ ،
وبني أليب ّ
وفضله ،فلذلك ينبغي على اجلميع االعتناء هبذا احلديث يف حياهتم اليومية ،كي ينالوا األجر من هللا سبحانه
وتعاىل ،و الفوز يف ال ّدارين ،وتثقيل امليزان يوم القيامة ،فالذكر يثقل ميزان العبد يوم احلساب.

ذر رضي هللا عنه من العرب والدروس
ما يستفاد من حديث أيب ّ

 .1حب املساكني ،والتّقرب إليهم ،واإلحسان إليهم ،واللّطف معهم من العبادات اليت حيبها هللا ورسوله
حممد ﷺ ،وهو كذلك من األعمال الصاحلة اليت يؤجر العبد بفعله.
 .2النظر إىل من دونك يف حياتك الدنيوية ،وعدم النظر إىل من هو فوقك ،مها من اخلصال احلميدة الطيبة،
اقتداء ألمر النيب ﷺ ،وطاعته فيما أُمر.
اليت إذا عملهما اإلنسان يؤجر فيهما كوهنما ً
 .3صلة الرحم من صفات الصاحلني ،املؤمنني ،الطيبني ،اليت تدخل صاحبها اجلنة ألنه اعتىن هبا ،وحترم
قاطعها من نيل رمحة هللا ودخوله اجلنة .عن أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه أن رجالً قال :اي رسول
أرب ما له} فقال
هللا ،أخربين بعمل يدخلين اجلنة ،فقال القوم :ما له ما له؟ فقال رسول هللا ﷺّ { :
النيب ﷺ{ :تعبد هللا ال تشرك به شيئًا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصل الرحم ،ذرها} قال :كأنه
22

كان على راحلته.
 .4سؤال الغري شيئًا من متاع احلي اة الدنيا من األمور اليت هنى عنه الشرع ،فهي من األمور املذمومة اليت
كف السؤال عن الناس ممّا جيلب االحرتام والقيمة بني الناس.
تُذهب قيمة اإلنسان بني الناس ،و ّ
الرب يهدي صاحبها إىل
الرب والطاعة ،و ّ
 .5قول احلق مما يساعد العبد عند ربه يف عمل اخلريات ،وعمل ّ
اجلنة ،وهذا أهم مراد املسلم وهدفه يف حياته الدنيا واآلخرة أبن ينال رمحة ربه ودخوله اجلنة .عن عبد
 21احلديث صحيح أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب الدعوات ،ابب الدعاء إذا عال عقبة ،ج ،8ص  ،82رقم .6384
22

البخاري ،الصحيح ،كتاب األدب ،ابب فضل صلة الرحم ،ج  ،8ص  ،5رقم .5982
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هللا (بن مسعود) رضي هللا عنه ،عن النيب ﷺ قال{ :إن الصدق يهدي إىل الرب ،وإن الرب يهدي إىل
اجلنة ،وإن الرجل ليصدق حىت يكون صدي ًقا .وإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل
النار ،وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا كذااب} 23.فهذا احلديث يفسر ويظهر لنا حقيقة نتيجة
الصدق ،وهي دخول اجلنة يف اآلخرة ،ونتيجة الكذب ،وهي دخول النّار يف آخر املطاف.

الوصية الثالثة :وصية الرسول ﷺ أليب هريرة رضي هللا عنه ابجلار
عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا ﷺ{ :من أيخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل هبن أو يعلم
مخسا وقال{ :اتق
من يعمل هبن}؟ فقال أبو هريرة رضي هللا عنه :فقلت :أان اي رسول هللا ،فأخذ بيدي فعد ً
احملارم تكن أعبد الناس ،وارض مبا قسم هللا لك تكن أغىن الناس ،وأحسن إىل جارك تكن مؤمنًا ،وأحب
مسلما ،وال تكثر الضحك ،فإن كثرة الضحك متيت القلب} :هذا حديث
للناس ما حتب لنفسك تكن ً

غريب ال نعرفه إال من حديث جعفر بن سليمان واحلسن مل يسمع من أيب هريرة رضي هللا عنه شيئًا .هكذا
ُروي عن أيوب ،ويونس بن عبيد ،وعلي بن زيد ،وروى أبوعبيدة الناجي ،عن احلسن ،هذا احلديث قوله:

24
فصل حكم احلديث يف السلسلة
ومل يذكر فيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،عن النيب ﷺ .واأللباينّ :
25
الصحيحة انظر اهلامش.

23
ِّ
اَّللَ َوُكونُوا
آمنُوا اتـه ُقوا ه
ين َ
والرواية صحيحة أوردها البخاري يف الصحيح ،كتاب األدب ،ابب قول هللا تعاىلَ ﴿ :اي أَيـُّ َها الهذ َ
مع ال ه ِّ ِّ
ني﴾ (القرآن .التوبة )119 :وما ينهى عن الكذب ،ج  ،8ص  ،25رقم .6094
صادق َ
ََ
 24أخرجه أبو عيسى حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي ،سنن الرتمذي ،حتقيق :إبراهيم عطوة

عوض ،مصر :شركة مصطفى البايب احلليب ،ط1395 ،2ه ،1975/كتاب الزهد عن رسول هللا ﷺ  ،ابب :من اتقى
احملارم فهو أعبد الناس ،ج  ،4ص  ،551رقم  ،2305وأمحد يف املسند ،ج  ،13ص  ،459رقم  ،8095قال شعيب
األرنؤوط" :إسناده صحيح على شرط الشيخني.

 25قال األلباين" :أخرجه الرتمذي ( )50/2وأمحد ( )310 / 2واخلرائطي يف "مكارم األخالق" (ص  )42من طريق جعفر
بن سليمان عن أيب طارق عن احلسن عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا .وقال الرتمذي" :حديث غريب ،واحلسن مل يسمع
من أيب هريرة  شيئًا " .قلت :والصواب أنه مسع منه يف اجلملة كما بينه احلافظ يف "هتذيب التهذيب" غري أنه أعين احلسن

مدلس ،فال حيتج مبا رواه عنه معنعنا كما يف هذا احلديث .مث إن فيه علة أخرى وهي جهالة أيب طارق هذا ،قال الذهيب:

"ال يعرف" .لكن للحديث طريقا أخرى عن أيب هريرة رضي هللا عنه  ،قال املنذري ( " : )237 / 3رواه البزار والبيهقي يف
كتاب " الزهد " عن مكحول عن واثلة .عنه وقد مسع مكحول من واثلة ،قاله الرتمذي وغريه لكن بقية إسناده فيهم
ضعف" .قلت :ومن هذا الوجه أخرجه اخلرائطي إبسناد آخر عن مكحول بلفظ( :كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا
تكن أشكر الناس وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن جماورة من جاورك تكن مسلما)  .أخرجه اخلرائطي
(ص  ) 39قال :حدثنا نصر بن داود الصاغاين :حدثنا أبو الربيع الزهراين :حدثنا إمساعيل بن زكراي عن أيب رجاء عن برد بن
سنان عن مكحول عن واثلة بن األسقع عن أيب هريرة رضي هللا عنه  .قلت :األلباين" وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات
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ما يستفاد من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه
عموما للخري وكل ما جيلب هلم النفع الدنيوي واألخروي ،وعلى رأسهم
 .1حب الصحابة رضوان هللا عليهم ً

أبو هريرة رضي هللا عنه حينما سأل رسول هللا ﷺ {من أيخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل هبن أو يعلم
من يعمل هبن؟} فقال أبو هريرة رضي هللا عنه :فقلت :أان اي رسول هللا ،نفهم من هذا اجلزء األول من
احلديث مبادرة الصحابة السريعة يف العبادة والعمل الصاحل.

 .2ندرك من احلديث أسلوب النيب ﷺ ومنهجه يف التعليم ،يبدأ ابلسؤال قبل التفصيل والتوضيح يف املسألة
هل هناك من يرغب أو يوافق أو يعلم هذا األمر ،فغالبًا اإلجابة أتيت ابلرغبة واملوافقة مبا سيقوله الرسول
ﷺ ،وإذا كان السؤال بصيغة أتعلمون هذا مثالً اإلجابة أتيت ب ـ هللا ورسوله أعلم كما جرى بني الصحابة
وعلى رأسهم عمر بن اخلطاب حني جاء جربيل عليه الصالة والسالم إيل النيب ﷺ فقال{ :اي عمر
26

أتدري من السائل؟} قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال{ :فإنه جربيل أاتكم يعلمكم دينكم}.
 .3هناك أسلوب ومنهج للتعليم من هذا احلديث الصحيح الذي أخرجه مسلم يف الصحيح أبن النيب ﷺ
يذكر األشياء ابلتعدد ،اترة يذكر ثالثة وخيرب الصحابة عنها ،من ذلك ما رواه ابن عباس رضي هللا
عنهما ،قال :قال رسول هللا ﷺ{ :ثالثة من كن فيه آواه هللا يف كنفه ،وسرت عليه برمحته ،وأدخله يف
حمبته} قيل :ما هن اي رسول هللا؟ قال{ :من إذا أعطي شكر ،وإذا قدر غفر ،وإذا غضب فرت}  .هذا
حديث صحيح اإلسناد ،فإن عمر بن راشد شيخ من أهل احلجاز من انحية املدينة ،قد روى عنه أكابر
احملدثني 27.واترة مخسة ويذ ّكرهم عنها ويكفينا يف ذلك مثاالً حديث أيب هريرة رضي هللا عنه الذي هو

مخسا} 28.واترة يعد سبعة نقاط
حديث املطلب كما قال أبو هريرة رضي هللا عنه{ :فأخذ بيدي فع ّد ً
ذر رضي هللا عنه أبن النيب ﷺ أمره
مهمة ورئيسية وخيرب الصحابة عنها ،كما سبق لنا من حديث أيب ّ
ذر رضي هللا عنه ،قال :أمرين خليلي ﷺ بسبع{ :أمرين حبب املساكني ،والدنو منهم،
بسبع ،عن أيب ّ
معروفون .وأبو رجاء امسه حمرز بن عبد هللا اجلزري قال أبو داود :ثقة .وكذا وثقه أبو حامت وذكره ابن حبان يف " الثقات"
وقال " :كان يدلس عن مكحول يعترب حبديثه ما بني فيه السماع عن مكحول وغريه .انظر :األلباين :،سلسلة األحاديث
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،ج  ،2ص .602
26

احلديث صحيح أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب اإلميان ،ابب معرفة اإلميان ،واإلسالم ،والقدر وعالمة الساعة ،ج

 ،1ص  ،36رقم .8
27

احلديث صحيح أخرجه أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين

النيسابوري املعروف اببن البيع ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1411 ،1ه ــ1990/م ،فصل يف توقري العامل ،ج ،1ص ،211رقم .422
 28أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب الزهد عن رسول هللا ﷺ  ،ابب :من اتقى احملارم فهو أعبد الناس ،ج ،4ص ،551
رقم  ،2305وأمحد يف املسند ،ج ،13ص  ،459رقم  ، 8095قال شعيب األرنؤوط" :إسناده صحيح على شرط الشيخني.
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وأمرين أن أنظر إىل من هو دوين ،وال أنظر إىل من هو فوقي ،وأمرين أن أصل الرحم وإن أدبرت ،وأمرين
مرا ،وأمرين أن ال أخاف يف هللا لومة الئم ،وأمرين
أن ال أسأل أح ًدا شيئًا ،وأمرين أن أقول ابحلق وإن كان ًّ

أن أكثر من قول :ال حول وال قوة إال ابهلل ،فإهنن من كنز حتت العرش} 29.وغري ذلك من النماذج
واملناهج النبوية يف التعليم.

 .4نفهم من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن العبد إذا أراد أن يكون عابد هلل حق العبادة ،وأن يكون يف
حرمه هللا من األقوال ،واألفعال القلبية والبدنية.
أعلى الدرجات من العبادة عليه االبتعاد ،وأن يتقي كل ما ّ
30

لذلك قال النيب ﷺ{ :اتق احملارم تكن أعبد الناس}.
 .5والعبد الذي يريد أن يصبح أغىن الناس يف حياته له طريقة سهلة اليت صدرت من لسان رسول هللا ﷺ
وهي{ :وارض مبا قسم هللا لك تكن أغىن الناس} 31،فكل إنسان يرضى ويستغين ويشكر وحيمد ربه

عز وجل مبا أعطاه من الرزق واملال والعلم والصحة وغري ذلك مما حيتاجه املرء يف احلياة ،فإنه يصبح من
ّ
سر السعة يف
أغىن الناس ،وال يكاد الناس أن يرى فقره على أعينه ،ألنه رضي مبا أعطاه هللا .فهذا هو ّ
الراحة ،دون النظر إىل الغري من املال واألغراض الدنيوية وخاصة الذين أعلى منه رزقًا
الرزق والسعادة و ّ
الراحة يف احلياة .وهذه صفات
ومال ،فهذا ال أييت خبري بل يقع اإلنسان يف قلق وضيق يف الصدر وعدم ّ

وما بعدها على اجلار أن ينتبه هبا ويعمل هبا كي ينجح يف حياته.
 .6فائدة أخرى تُع ّد إحدى موضوعات البحث وهي اإلحسان إىل اجلار ،فاإلحسان إىل اجلار من أهم
العبادات اليت جيب من اجلار أن يلتزم هبا يف حياته مع جريانه ،وألجل أمهيتها قرن رسول هللا ﷺ بني
اإلميان واإلحسان إىل اجلار ،فمن أراد أن يكون مؤمنًا حقًّا وكامل اإلميان عليه اإلحسان إىل اجلار بكل
ما يستطيع من املال والطعام والكالم واملعاملة والصرب على أذاه والتحمل فيما يواجهه من املشاكل وسوء

29

أمحد ،املسند ،ج ،35ص  ،327رقم  ،21415وصححه األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها

وفوائدها ،ج ،5ص  ،199رقم .2166
30

الرتمذي ،السنن ،كتاب الزهد عن رسول هللا ﷺ ،ابب :من اتقى احملارم فهو أعبد الناس ،ج  ،4ص  ،127رقم

 .2305قال األلباين :حديث حسن .قال الرتمذي " :هذا حديث غريب ،ال نعرفه إال من حديث جعفر بن سليمان
واحلسن مل يسمع من أيب هريرة رضي هللا عنه شيئًا .هكذا روي عن أيوب ،ويونس بن عبيد ،وعلي بن زيد ،وروى أبوعبيدة
الناجي ،عن احلسن ،هذا احلديث قوله" :ومل يذكر فيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،عن النيب ﷺ"

 31الرتمذي ،السنن ،كتاب الزهد عن رسول هللا ﷺ ،ابب :من اتقى احملارم فهو أعبد الناس ،ج ،4ص  ،127رقم .2305
قال األلباين :حديث حسن.
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ث النيب ﷺ يف اإلحسان إىل اجلار وقال{ :وأحسن إىل جارك تكن
املعاملة وغري ذلك ،فلذلك ح ّ
32
مؤمنًا}.
الوصية الرابعة :وصية الرسول ﷺ ملعاذ بن جبل رضي هللا عنه ابجلار
عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ{ :اي معاذ ،انطلق فارحل راحلتك ،مث ائتين أبعثك
إىل اليمن} فانطلقت فرحلت راحليت مث جئت فوقفت بباب املسجد حىت أذن يل رسول هللا ﷺ ،فأخذ
بيدي مث مضى معي فقال { :اي معاذ ،إين أوصيك بتقوى هللا ،وصدق احلديث ،ووفاء ابلعهد ،وأداء األمانة،
وترك اخليانة ،ورمحة اليتيم ،وحفظ اجلار ،وكظم الغيظ ،وخفض اجلناح ،وبذل السالم ،ولني الكالم ،ولزوم
اإلميان ،والتفقه يف القرآن ،وحب اآلخرة ،واجلزع من احلساب ،وقصر األمل ،وحسن العمل ،وأهناك أن تشتم
33
إماما عادالً}.
كاذاب ،أو تعصي ً
مسلما ،أو تكذب صادقًا ،أو تصدق ً
ً
32

الرتمذي ،السنن ،كتاب الزهد عن رسول هللا ﷺ  ،ابب :من اتقى احملارم فهو أعبد الناس ،ج  ،4ص  ،127رقم

 .2305قال األلباين :حديث حسن.
33

أبو نعيم األصبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ج ،1ص  . 240واحلديث ضعيف أخرجه البيهقي من طريق

إمساعيل بن رافع املدين ،عن ثعلبة بن صاحل ،عن سليمان بن موسى ،عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال :أخذ بيدي
رسول هللا ﷺ فمشى ميال مث قال{ :اي معاذ أوصيك بتقوى هللا  ،وصدق احلديث ،ووفاء العهد ،وأداء األمانة ،وترك اخليانة،
ورمحة اليتيم ،وحفظ اجلوار ،وكظم الغيظ ،ولني الكالم ،وبذل السالم ،ولزوم اإلمام ،والتفقه يف القرآن ،وحب اآلخرة ،واجلزع
كاذاب ،أو تكذب صادقًا ،أو تعصي إماما
مسلما ،أو تصدق ً
من احلساب ،وقصر األمل ،وحسن العمل ،وأهناك أن تشتم ً
عادال ،وأن تفسد يف األرض ،اي معاذ اذكر هللا عند كل شجر وحجر ،وأحدث لكل ذنب توبة ،السر ابلسر ،والعالنية

ابلعالنية} ورواه أسد بن موسى ،عن سالم بن سليم ،عن إمساعيل بن رافع ،عن ثعلبة احلمصي ،عن ،معاذ بن جبل رضي
هللا عنه .أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْس َرْوِّجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي ،كتاب الزهد الكبري ،احملقق :عامر
أيضا عبد العظيم بن
أمحد حيدر ،بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية ،ط1996 ،3م ،ج  ،1ص  ،347رقم  ،956وأخرجه ً
عبد القوي بن عبد هللا ،أبو حممد ،زكي الدين املنذري ،الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف ،احملقق :إبراهيم مشس الدين،

بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1417 ،1ه ــ ،كتاب التوبة والزهد الرتغيب يف التوبة واملبادرة هبا وإتباع السيئة احلسنة ،ج
 ،4ص  ،54رقم  ، 4779وقال األلباين" :قلت :إسناده ضعيف؛ (ثعلبة بن صاحل) ال يعرف إال هبذه الرواية ،و (إمساعيل
بن رافع) ضعيف .وهو يف "الصحيح" من طريق آخر ُمتصراً ،وهو ُمرج يف "الصحيحة" حتت احلديث ( .")3320حممد
ضعيف ه ِّ
الرتِّهيب ،اململكة العربية السعودية ،الرايض :مكتَبة املعارف لِّلنَ ْش ِّر والتوزيْع ،ط،1
الرتغيب َو هْ
انصر ال ّدين األلباينْ ُ َ ،
َ
1421هـ2000/م ،ك تاب التوبة والزهد الرتغيب يف التوبة واملبادرة هبا وإتباع السيئة احلسنة ،ج ،2ص  ،296رقم .1840
قال ابن عدي يف الكامل" :وإلمساعيل بن رافع أحاديث غري ما ذكرته وأحاديثه كلها مما فيه نظر إال أنه يكتب حديثه يف
مجلة الضعفاء" .أبو أمحد ابن عدي اجلرجاين ،الكامل يف ض عفاء الرجال ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود-علي حممد
معوض ،شارك يف حتقيقه :عبد الفتاح أبو سنة ،بريوت :الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه ــ1997/م ،ج  ،1ص .454
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هذا احلديث مع ضعفه فقد مجع خصال اخلري واألخالق الطيبة اليت تؤيدها نصوص أُخرى من
السنة النبوية ،وذكر احلديث عشرون صفة من صفات اخلري والصالح ،وهي من صفات املؤمنني األتقياء،
وهذه الصفات حيتاج إليها اجلار جلاره يف معاملته معه ،وممّا ذُكر يف احلديث حفظ اجلار ،فاجلار من حقوقه
احلفاظ على كل ما يتعلق به من عرضه ،وأهله ،وماله وداره ،وغري ذلك ممّا حيتاجه اجلار احلفاظ عليه.

وعن ابن عمر ،رضي هللا عنهما قال :ملا أراد النيب ﷺ أن يبعث معاذ بن جبل رضي هللا عنه إىل
اليمن ركب معاذ رضي هللا عنه  ،ورسول هللا ﷺ ميشي إىل جانبه بوصية فقال{ :اي معاذ ،أوصيك وصية
األخ الشقيق ،أوصيك بتقوى هللا} ،فذكر حنوه وزاد{ :وعد املريض ،وأسرع يف حوائج األرامل والضعفاء،
34
وجالس الفقراء واملساكني ،وأنصف الناس من نفسك ،وقل احلق وال أتخذك يف هللا لومة الئم}.
بيدي فقال يل{ :اي معاذ! وهللا
عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أنه قال :أخذ رسول هللا ﷺ ً
يوما ّ

إين ألحبك}  .فقلت :أبيب أنت وأمي ،وهللا إين ألحبك .قال{ :اي معاذ! إين أوصيك ال تدعن أن تقول
دبر كل صالة :اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك}  .وأوصى بذلك معاذ الصناحبي ،وأوصى
به الصناحبي أاب عبد الرمحن احلبلي ،وأوصى به أبو عبد الرمحن عقبة بن مسلم.

34

35

أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء،

السعادة :جبوار حمافظة مصر ،د .ط1394 ،.هـ 1974 -م ،ج ،1ص  . 241احلديث ضعيف لوجود أحد رواة احلديث
ابلضعف وهو حممد بن إمساعيل بن عياش ،قال املذي " :قال أبو حامت :مل يسمع من أبيه شيئًا ،محلوه على أن حيدث
فحدث .وقال أبو عبيد اآلجري :سئل أبو داود عنه فقال :مل يكن بذاك  ،قد رأيته ،ودخلت محص غري مرة وهو حي،
وسألت عمرو بن عثمان عنه ،فدفعه .روى له أبو داود" .انظر :يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف ،أبو احلجاج ،مجال
الدين بن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب املزي ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،احملقق :د .بشار عواد معروف( ،بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط1400 ،1ه ــ1980/م ،ج  ،24ص  . 484قال ابن حجر" :حممد ابن إمساعيل ابن عياش ابلتحتانية
واملعجمة احلمصي عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغري مساع" .أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر
العسقالين ،تقريب التهذيب ،احملقق :حممد عوامة ،سوراي :دار الرشيد ،ط1406 ،1ه ــ1986/م ،ج  ،1ص  ،468رقم
الرتمجة .5735
صحيح
 35احلديث صحيح أخرجه أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري،
ُ
أحاديثه َوقدهم له :الدكتور حممد مصطفى األعظمي ،د.م :املكتب اإلسالمي ،ط،3
ابن ُخ َزميةَ ،حققهُ َ
ج َ
وعلّق َعلَيه َو َخّر َ
1424هـ 2003/م ،ابب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبري بعد السالم من الصالة تكملة املائة ،وما يرجى
يف ذلك من مغفرة الذنوب السالفة وإن كانت كثرية ،ج ،1ص  ،391رقم  ،751وابن حبان يف الصحيح ،ذكر االستحباب
للمرء أن يستعني ابهلل جل وعال على ذكره وشكره وحسن عبادته عقيب الصلوات املفروضات ،ج ،5ص ،365 -364
رقم .2020
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قال العيين{ :استحباب قول الرجل ملن ُحيبه :إين أحبك ،وجواز احللِّف على ذلك ،واستحباب
الوصية ابخلري ،واستحباب املواظبة على الدعاء املذكور عقيب كل صالةٍ .واحلديث :أخرجه النسائي ،ومل
36

يذكر الوصية}.
قال عز الدين األمري{ :فالعبد أحوج إىل مواله يف طلب إعانته على فعل املأمورات ،وترك احملظورات
37

والصرب على املقدورات}.
قال عبد الكرمي اخلضري { :املكلف املسلم من اجلن ،واإلنس خلق لتحقيق العبودية ،والعبودية فيها
38

تكليف ابألوامر والنواهي ،وهو حباجة ماسة إىل عون هللا جل وعال}.
39
وإذا مل يكن عون من هللا للفىت  ...فأول ما يقضي عليه اجتهاده.
ال بد من عون هللا جل وعال ،ولذلك قال{ :اللهم أعين} أصلها اي هللا أعين يطلب العون واملساعدة
من هللا جل وعال؛ ألن هذه التكاليف فيها ما تكرهه النفوس ،واجلنة حفت ابملكاره ،فإذا مل يكن عون من
40
هللا جل وعال هلذا املصلي فإنه ٍ
حينئذ ال يستطيع أن يصنع شيئًا.
{أعين على ذكرك} والذكر من أيسر األمور ،يعين ال حيتاج إىل كلفة ،ال حيتاج إىل عناء ،ال حيتاج
إىل إشعال مصابيح وال كهرابء ،وال أن جتلس على األرض ،وال أن تتوضأ وال شيء ،تذكر هللا بلسانك وأنت

على أي حال كنت ،هذا ما فيه أدىن كلفة ،لكن إذا مل تتحقق املعونة من هللا جل وعال ،فإن املرء يصعب
عليه هذا الذكر ،وإن كان سهالً ميسراً ،فتجد كثرياً من الناس من السهل عليه أن يتحدث الساعات ابلقيل
والقال ،لكن يصعب عليه أن يقول :سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكرب ،غراس اجلنة ،فيطلب
من هللا جل وعال أن يعينه على الذكر ،وال يقول هذا أمر سهل الحنتاج إىل أن نطلب العون ،البد أن
41
نطلب العون يف األمور العظيمة اليت تشق علينا.

36

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين العيىن ،شرح سنن أيب داود ،احملقق:

أبو املنذر خالد بن إبراهيم املصري ،الرايض :مكتبة الرشد ،ط1420 ،1هـ1999/م ،ج  ،5ص .433
 37حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين مث الصنعاين  ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف كأسالفه ابألمري،
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مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي ،شرح احملرر يف احلديث ،الشارح :عبد الكرمي بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن

محد اخلضري ،دروس مفرغة من موقع الشيخ اخلضري ،ج  ،21ص .27
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عن أنس بن مالك رضي هللا عنه ،أن معاذ بن جبل رضي هللا عنه دخل على رسول هللا ﷺ فقال:
{كيف أصبحت اي معاذ؟} قال :أصبحت مؤمنًا ابهلل تعاىل ،قال{ :إن لكل قول مصداقًا ،ولكل حق

صباحا قط إال ظننت أين ال أمسي ،وما
حقيقة ،فما مصداق ما تقول؟} ،قال :اي نيب هللا ،ما أصبحت ً
أمسيت مساء قط إال ظننت أين ال أصبح ،وال خطوت خطوة إال ظننت أين ال أتبعها أخرى ،وكأين أنظر
إىل كل أمة جاثية تدعى إىل كتاهبا معها نبيها وأواثهنا اليت كانت تعبد من دون هللا ،وكأين أنظر إىل عقوبة
42
أهل النار وثواب أهل اجلنة .قال{ :عرفت فالزم}.
هذه من اخلصال القيمة اليت ينبغي لإلنسان وخاصة اجلار أن يلتزمها يف حياته مع ربه سبحانه
وتعاىل ،فإهنا تعينه يف طاعة رب العباد ،فكل من يصبح وال يظن أنه ميسي أو ميسي وال يظن أنه يصبح غالبًا
تغرهنم احلياة الدنيا وزخرفها ،ويعفو عمن ظلمهم ،ويصرب على من أذاهم ،وحيسن على جرياهنم
أمثال هؤالء ال ّ
ألهنم مل أيخذوا هذه الدنيا دار ٍ
بقاء وإمنا يعتربوهنا حمطة وسبيال يعربوهنا .وهذا اخلُلُق الذي ذكره أنس بن
كل ما ذكره أمور تعني املسلم
مالك رضي هللا عنه يف هذا احلديث من ّ
سر النجاح يف الدنيا إىل اآلخرة ،إذ ّ
تقربه وحمبته هلل رب العاملني ،وتُـْبعِّ ُد اإلنسان عن معصية هللا وحب الدنيا وزينتها.
يف ّ
عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال :تصديت لرسول هللا ﷺ وهو يطوف فقلت :اي رسول هللا،
شر الناس؟ فقال{ :سلوا عن اخلري ،وال تسألوا عن الشر ،شرار الناس شرار العلماء يف الناس}.
أران ّ
42

43

أبو نعيم األ صبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ج ،1ص  . 242احلديث ضعيف لوجود أحد رواته ابلضعف،

وهو إسحاق بن عبد هللا بن كيسان املروزي ،قال الذهيب " :إسحاق بن عبد هللا بن كيسان املروزي شيخ لعبد العزيز بن
منيب قال أبو أمحد احلاكم" :منكر احلديث" .مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز الذهيب ،املغين

يف الضعفاء ،احملقق :الدكتور نور الدين عرت ،د.م :د.ن ،.د.ط ،.د.ت ،.ج ،1ص  ،72رقم الرتمجة  .567قال ابن حجر:

" "إسحاق" بن عبد هللا بن كيسان املروزي شيخ لعبد العزيز بن املنيب لينه أبو أمحد احلاكم ،وقال البخاري يف ترمجة عبد
هللا بن كيسان له بن يسمى إسحاق منكر احلديث وقال ابن حبان يف الثقات يتقي حديثه من رواية ابنه" .أبو الفضل أمحد
بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،لسان امليزان ،احملقق :دائرة املعرف النظامية – اهلند ،بريوت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،ط1390 ،2هـ 1971/م ،ج ،1ص .365
43

أبو نعيم األصبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ج ،1ص  . 242احلديث ضعيف ،أحد رواة احلديث ضعيف،

قال الذهيب" :اخلليل بن مرة الضبعي نزيل الرقة عن أيب صاحل وعكرمة وعنه بن وهب ووكيع قال أبو حامت ليس ابلقوي كان
أحد الصاحلني" .مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز الذهيب ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف

الكتب الستة ،احملقق :حممد عوامة أمحد حممد منر اخلطيب ،جدة :دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن،

ط 1413 ،1هـ1992/م ،ج ،1ص  ،376رقم الرتمجة  .1417وقاتل الصفد ي" :اخلليل بن مرة الضبعي البصري قال
ابن معني ضعيف وقال أبو حامت شيخ صاحل ليس ابلقوي وقال قتيبة فيه نظر تويف سنة ستني ومائة وروى له الرتمذي".
صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي ،الوايف ابلوفيات ،احملقق :أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى ،بريوت :دار
إحياء الرتاث ،د .ط1420 ،.هـ2000/م ،ج ،13ص .240
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حديث جابر يعلمنا حرص الصحابة يف فهم ال ّدين واحلفاظ عن شرور الناس لذا سأل رسول هللا
بشر الناس ،لكن نبّهه النيب ﷺ مبا أفضل من ذلك فقال{ :سلوا عن اخلري ،وال تسألوا
ﷺ أن خيربه ّ
ويوريه ّ
الشر ،وهذا الذي ينبغي
عن الشر ،شرار الناس شرار العلماء يف الناس} ،فأوصاه بسؤال اخلري ال سؤال ّ
لإلنسان أن يسأل يف حياته وامور دينه ودنياه ،لكن أجاب النيب ﷺ أبن شرار الناس شرار العلماء يف الناس،

مجيعا ،ألهنم يستخدمون ما عندهم من العلم يف إضالل
فمصيبتهم ال تقف على أنفسهم بل تشمل األمة ً
اجلهال.
وهالك الناس ّ
ما يستفاد من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنهرضي هللا عنه.
صح عن الصحايب اجلليل إىل رسول هللا ﷺ هو الذي سنذكر شيئًا من الدروس والعرب والفوائد
احلديث الذي ّ

فيه وهو { اي معاذ! إين أوصيك ال تدعن أن تقول دبر كل صالة :اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك}.
حب الرسول ﷺ ألصحابه
 .1نستفيد من حديث الصحايب اجلليل معاذ بن جبل رضي هللا عنه ّ
وجريانه حبًّا مجًّا.
احلب ملن حتبه يف هللا من اجلريان ،واألصحاب واألصدقاء واإلخوان.
 .2جواز بيان ّ

حتب به الشخص.
 .3جواز احللف ابهلل يف بيان مقدار احلب الذي ّ
 .4استحباب من قال لك( :وهللا إين ال أحبك) أن جتيبه مبا قاله لك( ،وهللا إين ال أحبك).
وصرحت له حبك له فإنه حيبك يف طبيعة احلال ،ويتعاون معك
 .5من اآلاثر والفوائد ملن أحببته يف هللا ّ
ويساعدك يف أمورك وحوائج حياتك.
فدائما ديننا حيرص يف الدعوة إىل األمر ابملعروف
 .6جواز الوصية ملن حتبه يف هللا من اجلريان واألصدقاءً ،

والنهي عن املنكر ،والوصية جزء من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
السنة ،اليت ليست
 .7مشروعية ال ّذكر أو األذكار دبر كل صالة من الصلوات املفروضة أو الصلوات ّ
واجبة كالنوافل وسنن الرواتب.
وجل يف إثبات العبد يف ذكره دبر كل صالة.
 .8طلب اإلعانة والتوفيق من هللا ّ
عز ّ

وصاه به معاذ بن جبل رضي هللا عنه وقسم وحلف
 .9ينبغي للجار أن يُعلّم جاره هذا الذكر الذي ّ
حسنت
ابهلل على حبه له ،فهو ذكر مجع فيه حماسن ال ّدين ،وهو سؤال هللا حسن العبادة ،فمن ُ
عبادته فقد فاز ،ومن جعله هللا من الشاكرين فقد أفلح ،ومن أعانه هللا على ذكره يف حياته فقد
جنى ،نسأل هللا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم آمني.
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اخلامتة
توصل البحث إىل بعض النتائج ،من أمهها:
 .1من حكمة هللا تعاىل يف تفهيم النّاس األمور املهمة تكرار الشيء أكثر من مرة ،وهذا يفيد أمهية الشيء
كرر الوصية يف شؤون اجلريان ،لبيان أمهيتها والعناية
يف اإلسالم ،لذلك جربيل عليه الصالة والسالم ّ
ابجلار كذلك.
 .2النظر إىل من دونك يف حياتك الدنيوية ،وعدم النظر إىل من هو فوقك ،مها من اخلصال احلميدة الطيبة،
اقتداء ألمر النيب ﷺ ،وطاعته فيما أُمر.
اليت إذا عملهما اإلنسان يؤجر فيهما كوهنما ً

 .3صلة الرحم من صفات الصاحلني ،املؤمنني ،الطيبني ،اليت تدخل صاحبها اجلنة ألنه اعتىن هبا ،وحترم
قاطعها من نيل رمحة هللا ودخوله اجلنة .عن أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه أن رجالً قال :اي رسول
أرب ما له} فقال
هللا ،أخربين بعمل يدخلين اجلنة  ،فقال القوم :ما له ما له؟ فقال رسول هللا ﷺّ { :
النيب ﷺ{ :تعبد هللا ال تشرك به شيئًا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصل الرحم ،ذرها} قال :كأنه
44
كان على راحلته.

عموما للخري وكل ما جيلب هلم النفع الدنيوي واألخروي ،وعلى رأسهم
 .4حب الصحابة رضوان هللا عليهم ً
أبو هريرة رضي هللا عنه حينما سأل رسول هللا ﷺ {من أيخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل هبن أو يعلم
من يعمل هبن}؟ فقال أبو هريرة رضي هللا عنه :فقلت :أان اي رسول هللا ،نفهم من هذا اجلزء األول من
احلديث مبادرة الصحابة السريعة يف العبادة والعمل الصاحل.
 .5والعبد الذي يريد أن يصبح أغىن الناس يف حياته له طريقة سهلة هي اليت صدرت على لسان رسول
هللا ﷺ وهي{ :وارض مبا قسم هللا لك تكن أغىن الناس} 45،فكل إنسان يرضى ويستغين ويشكر
وحيمد ربه ع ّز وجل مبا أعطاه من الرزق واملال والعلم والصحة وغري ذلك مما حيتاجه املرء يف احلياة ،فإنه
يصبح من أغىن الناس.
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جدة :دار اب وزير للنشر والتوزيع ،ط .1
44

البخاري ،الصحيح ،كتاب األدب ،ابب فضل صلة الرحم ،ج  ،8ص  ،5رقم .5982

 45الرتمذي ،السنن ،كتاب الزهد عن رسول هللا ﷺ  ،ابب :من اتقى احملارم فهو أعبد الناس ،ج  ،4ص  ،127رقم
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صغِّ ِّري .الرايض :مكتبة دار السالم ،ط.1
ح اجلَ ِّامع ال ه
هنوير َش ْر ُ
الت ُ
عز ال ّدين األمري ،حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين مث الصنعاين ،أبو إبراهيم .د .ت.
سبل السالم .د .م :دار احلديث ،د .ط.
علي بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري .2002 .مرقاة املفاتيح شرح مشكاة
املصابيح .بريوت :دار الفكر ،ط.1
العيين ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين .1999 .شرح
سنن أيب داود .الرايض :مكتبة الرشد ،ط.1
العيين ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفى بدر الدين .د .ت .عمدة
القاري شرح صحيح البخاري .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د .ط.
مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين1412 .هـ .موطأ اإلمام مالك .بريوت :مؤسسة الرسالة،
د .ط.
املزي ،يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف ،أبو احلجاج ،مجال الدين بن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب.
 .1980هتذيب الكمال يف أمساء الرجال .بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط.1
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري .د .ت .املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل
إىل رسول هللا ﷺ .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د .ط.
املناوي ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي
القاهري1356 .ه ـ ـ .فيض القدير شرح اجلامع الصغري .مصر :املكتبة التجارية الكربى ،ط.1
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 الرتغيب والرتهيب من.ه ــ1417 . زكي الدين، أبو حممد، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا،املنذري
.1 ط، دار الكتب العلمية: بريوت.احلديث الشريف
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إنكار
 جملة الدراسات اإلسالمية العاملية لن تكون مسؤولة عن أي خسارة: القناطر.اآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء املؤلف
.أو ضرر أو مسؤولية أخرى بسبب استخدام مضمون هذه املقالة
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