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ملخص

تيجؼ ىحه الجراسة إلى تأصيل الرػرة األنسػذج لسا يشبغي أف تكػف عميو العالقة بيغ كالج البشت

كأزكاج بشاتو في مشاحي الحياة السختمفة؛ انصالقاً مغ ىجي الشبي  في تعاممو مع أزكاج بشاتو -رضػاف

هللا عمييع أجسعيغ ،-كتديع ىحه الجراسة في تعجيل سمػؾ اآلباء في التعامل مع أزكاج بشاتيع؛ اتباعاً
لشبييع الكخيع .

كسػػا تدػػيع فػػي تحفيػػد الجيػػات السعشيػػة بالذػػأف األسػػخي عمػى تشطػػيع كرش العسػػل كالػػجكرات التجريبيػػة

كالتػعػية التي تعشى بتقػية الخكابط األسخية في ىحا السجاؿ.

الكمسات السفتاحية :اليجي الشبػي ،أصيار ،تعديد ،الخكابط األسخية.

The Prophet's dealing with the husbands of his daughters
Abstract
The purpose of this study is to consolidate the representative image of how the
relationship between the father of the girl and his daughters' husbands should be in
different walks of life, based on the guidance of the Prophet-peace be upon him-in his
dealings with the husbands of his daughters-may Allah be pleased with them-, and this
'study contributes to modifying the behavior of fathers in dealing with their daughters
husbands following their noble prophet -peace be upon him.
It also helps to motivate concerned parties to organize workshops, training and
awareness-raising sessions on strengthening family ties in this area.
Keywords: Prophetic guidance, laws, promotion, family ties.

املكدمة.
بعج:

أما
الحسج هلل رب العالسيغ ،كالرالة كالدالـ عمى نبيشا كقجكتشا دمحم كعمى آلو كصحبو كمغ سار عمى ىجاه إلى يػـ الجيغّ ،
فقج جاء الذخع اإلسالمي الحشيف ىادياً لمسدمسيغ في شؤكف حياتيع كميا ،كمشطساً لعالقاتيع كميا ،مع ربيع  كمع

أنفديع ،كمع الشاس جسيعاً ،أقارب كغيخ أقارب ،أنداب كغيخ أنداب ،مغ السدمسيغ كغيخىع ،كقامت ىحه العالقات عمى
العجؿ كاإلنراؼ كالتػازف بال إفخاط كال تفخيط.
كيأتي ىحا البحث إلبخاز األسػة بشبيشا دمحم  في التعامل مع أزكاج بشاتو في السجاالت الحياتية السختمفة ،لمديخ
* أستاذ مذارؾ ،قدع الفقو كأصػلو ،كمية الذخيعة كالجراسات اإلسالمية ،جامعة اليخمػؾ.

اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖ٘ٔ
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خصاه ،كاقتفاء أثخه في ىحا الذأف ،مغ خالؿ الػاقع العسمي كالدمػكي لو ،دكف تحيد لعػاشفشا كال ميل آلرائشا كأىػائشا.

مشكلة الدراصة.

تكسػغ السذػةمة الخئيدػة ليػػحا البحػث فػي الكذػػة عػغ شبيعػة عالقػػة الشبػي  بػأزكاج بشاتػػو كاسػتجالئيا فػي حاالتيػػا

السختمفة.

كيشبشي عمى ىحه السذةمة أسئمة عجة كىي:
ٔ.
ٕ.
ٖ.

ما شبيعة عالقة الشبي  بأزكاج بشاتو كحجكدىا كأىسيتيا في شج ركابط الشدب كتقػيتيا؟

ما اليجي الشبػي في زياراتيع كالتػاصل معيع؟

ما أساليب الشبي  في معالجة مذةالت أزكاج بشاتو؟

أهداف الدراصة.

تدعى ىحه الجراسة إلى تحقيق األىجاؼ اآلتية:

ٔ.

بياف شبيعة عالقة الشبي  بأزكاج بشاتو كحجكدىا كأىسيتيا في شج ركابط الشدب كتقػيتيا.

ٕ.

الكذة عغ أساليب الشبي  في معالجة مذةالت أزكاج بشاتو.

ٖ.

إضيار معالع اليجي الشبػي في زياراتيع كالتػاصل معيع.

الدراصات الضابكة.

كقفت عمى دراسات ككتب قيسة في السػضػع:

األولى :بعشػاف" :أخالقيات التعامل األسخي في الديخة الشبػية" لمجكتػر جاسع السصػع ،طٕٔٓٔٔ ،ـ ،دار البذائخ ،لبشاف.

عخض فييا السؤلة األخالؽ األسخية مع األصيار (أقارب الدكجة) في مبحث لصيف ،كالسػضػع الحي أشخقو أخز

مشو ،حيث إف دراستي تتجو إلى صمة كالج الدكجة بأزكاج بشاتو.
الثانية :بعشػاف (األساليب الشبػية في معالجة السذةالت الدكجية) ،لمجكتػر عبج الدسيع األنيذ ،طٕٔٔٗٙ ،ىػ ،دار ابغ
الجػزي ،الجماـ ،الدعػدية.

ّبيغ السؤلة فيو مشيج الشبي  في تعاممو مع زكجاتو داخل مشدلو الذػخيف كخارجػو ،كسػا ب ّػيغ فيػو أسػاليب الشبػي  فػي

معالجة مذةالت زكجاتو في بيتو الكخيع.

كبحثي ىحا أبيغ فيو ىجي الشبي  في حل السذةالت الدكجية لبشاتو مع أزكاجيغ رضػاف هللا عمييع جسيعاً.

الثالثة :بعشػاف (االتراؿ األسخي في حياة الشبي  دراسة تحميمية) ،رسالة ماجدتيخ لمصالبة :نػر اإلسالـ الصيصي ،نػقذت
في جامعة آؿ البيت ،بةمية الذخيعة كالقانػف.

عخضت الباحثة إلى اتراؿ الشبي  بأبشائو كحفجتو مغ حيث محبتو ليع ،كاالىتسػاـ بسذػاعخىع ،كزيارتػو ليػع كتفقػجىع
أفجت مشو ما يتشاسب مع بحثي ىحا.
باليجايا كاألعصيات ،كتعميسيع كنرحيع ،كىػ فرل قيع ُ
ٖٔٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)1ه2021/و
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كىشاؾ متفخقػات لسفػخدات مػضػػعي فػي بصػػف كتػب الدػشة الشبػيػة كالدػيخة الذػخيفة ،كتسيػد ىػحا البحػث بتشػاكؿ ىػحا

السػضػع مغ جسيع جػانبو ،كإب اخزه لمقارئ بسا فيو مغ فػائج كنكات.

ميهج البخث.
يدمظ الباحث في ىحه الجراسة السشاىج اآلتية:

ٔ.

السشيج االستقخائي :كيتسثل في استقخاء الشرػص الحجيثية ذات الرمة بالسػضػع.

ٖ.

السشيج االستشباشي :كيتسثل في استشباط دالالت عالقات الشبي  مع أزكاج بشاتو كما تخشج إليو.

ٕ.

السشيج التحميمي :كيتسثل في دراسة تمظ الشرػص كتحميميا لمػقػؼ عمى مقاصجىا كأغخاضيا.

خطة البخث.

ستكػف خصة البحث عمى الشحػ اآلتي:

السقجمة :كتتزسغ أىسية البحث ،كمذةمتو ،كأىجافو ،كالسشيج الستبع فيو.

السبحث األول :شبيعة عالقة الشبي  بأزكاج بشاتو كحجكدىا كأىسيتيا في شج ركابط الشدب كتقػيتيا.

السبحث الثاني :أساليب الشبي  في معالجة مذةالت أزكاج بشاتو.

السبحث الثالث :اليجي الشبػي في زياراتيع كالتػاصل معيع.

الخاتسة :كفييا أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة.

املبخث األول:

طبيعة عالقة الييب  بأسواج بياته وحدودها وأهنيتها يف شد روابط اليضب وتكويتها.
كفيو أربعة مصالب.

املطلب األول :تأصيط العالقات االجتناعية الزمسية مع أسواج البيات.
أوالً :تيديخ السهخ.
لشفديتو ،مسا يؤدي إلى استجامة العذخة الدكجية.
اعاة
تخفيفاً عمى الدكج ،كتيػيشاً عميو فال يةمفو فػؽ شاقتو ،كمخ ً
ّ
ِ ِ
الشِبػي " :أ ِ
ِ
ِ
اؿ َّ
ػاؿ:
ْ
ػاؿَ :مػا ع ْشػجي َش ْػي لءَ ،ق َ
َعص َيػا َش ْػيئاًَ ،ق َ
كمثالو ما ركاه ابغ عباس ،قاؿَ" :ل َّسا تَ َدَّك َج َعم ٌّي َفاش َس َةَ ،ق َ
ص ِسَّي ُة؟"(ٔ).
" َفأ َْي َغ ِد ْرُع َظ اْل ُح َ
فيدخ  ع مى زكج ابشتو السيخ ،كشمب مشو القميل مسا يقجـ لمدكجة قبل الجخػؿ بيا؛ جبػ اًخ لخاشخىػا ،كلػع يةمفػو مػا

يثقل كاىمو كيذق عميو(ٕ).

ثانياً :تحجيج السدؤوليات بين الدوجين وضبطها.
َف َف ِ
لمتعاكف في الحياة ،كالتخفيف عغ الدكج كعجـ تكميفو بسػا يخىقػو ،كمثػاؿ ذلػظ مػا قالػو عمػي " :أ َّ
اش َسػ َة َعَم ْي ِي َسػا
ِ ِ
الخحػى كبَمغيػا أََّنػو جػاءه رِقيػقَ ،فَمػع تُ ِ
ِ ِ ِ
ِ
الد َالـ أَتَ ِت َِّ
ػظ لِ َع ِائ َذػ َة،
رػاد ْف ُو َفػ َح َك َخ ْت َذل َ
الشب َّي  تَ ْذ ُػةػ إَل ْيػو َمػا َتْمَقػى فػي َيػج َىا م َػغ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ل ْ َ
َّ ُ
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٚ
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ِ
ِ
َخ ْحَنا م َ ِ
ػاء
اء أ ْ
ػـَ ،فَق َ
َخَب َخْت ُو َعائ َذ ُة َق َ
اءَنا َكَق ْج أ َ َ
اؿَ :عَمػى َم َكان ُك َسػاَ ،ف َج َ
زاج َعَشا َف َح َى ْبَشا َنُق ُ
اؿَ :ف َج َ
َفَم َّسا َج َ
كجػ ْػجت بػػخد َقجميػ ِػو عَمػػى ب ْ ِ
ِ
زػػا ِج َع ُك َسا
ػاؿ :أ ََال أ َُدل ُك َسػػا َعَمػػى َخ ْيػ سػخ م َّسػػا َس ػأَْلتُ َسا؟ ِإ َذا أ َ
َخ ػ ْحتُ َسا َم َ
َ َ ُ َ ْ َ َ َْ َ َ
صشػػيَ ،فَقػ َ
(ٖ)
ِ
ِ
ِ
يغَ ،ف ُي َػ َخ ْيلخ َل ُك َسا ِم ْغ َخ ِاد سـ»" .
يغَ ،كَكِّب َاخ أ َْرَب ًعا َكثَ َالث َ
اح َس َجا ثَ َالثًا َكثَ َالث َ
َف َدِّب َحا ثَ َالثًا َكثَ َالث َ
يغَ ،ك ْ

َفَق َع َػج َب ْيِشػي َكَب ْيَش َيػا َحتَّػى
أ َْك أََكْيتُ َسػػا ِإَلػػى ِف َخ ِاشػ ُػة َسا

"أف الشبػػي  حةػػع بػػيغ عمػػي بػػغ أبػػي شالػػب ،كزكجتػػو فاشسػػة
كاسػػتشبط دمحم بػػغ الفػػخج القخشبػػي مػػغ ىػػحا الحػػجيثّ :
ّ
رضي هللا عشيسا -حيغ اشتكيا إليو الخجمػة ،فحةػع عمػى فاشسػة بالخجمػة الباششػة :خجمػة البيػت ،كحةػع عمػى عمػي بالخجمػةالطاىخة"(ٗ).

ِ ِ
يبَ ،قاؿَ « :قزى رسػػؿ َّ ِ
ِِ ِ
ِ
ضسخَة ْب ِغ حِب س
زػى َعَمػى َعِم سػي ِب َسػا
ه َ عَمػى ْابَشتػو َفاش َسػ َة ِبخ ْج َمػة اْلَب ْيػتَ ،كَق َ
َ
كفي ركاية َ ْ َ
َ َُ ُ
َ
ّ
اف َخ ِارًجا ِم َغ اْلَب ْي ِت ِم َغ اْل ِخ ْج َم ِة»(٘).
َك َ
كقػػاؿ الصبػػخي فيسػػا نقػػل عشػػو ابػػغ بصػػاؿ :فػػى حػػجيث فاشسػػة اإلبانػػة عػػغ أف كػػل مػػغ كانػػت بػػو شاقػػة مػػغ الشدػػاء عمػػى
خجمػة نفدػػيا فػػى خبػػد أك شحػػيغ كغيػػخ ذلػظ مسػػا تعانيػػو السػخأة فػػى بيتيػػا أك ال يحتػاج فيػػو إلػى الخػػخكج أف ذلػػظ مػضػػػع عػػغ
زكجيػػا إذا كػػاف معخكًفػػا ليػػا أف مثميػػا تمػػى ذلػػظ بشفدػػيا ،كأف زكجيػػا غيػػخ مػػأخػذ بػػأف يةفييػػا ذلػػظ ،كسػػا ىػػػ مػػأخػذ فػػى حػػاؿ

خادمػا
عجدىا عشو إما بسخض أك زمانة ،كذلظ أف فاشسة إذ شةت ما تمقى فػي يػجىا مػغ الصحػغ كالعجػيغ إلػى أبييػا ،كسػألتو ً

لعػنيا عمى ذلظ ،لع يأمخ زكجيا عميًّا بأف يةفييا ذلظ ،كال ألدمو كضع مؤكنة ذلظ عشيا إمػا بخخػجاميا أك باسػتئجار مػغ يقػػـ

بحلظ ،بل قج ركى عشو ، ،أنو قاؿ ليا« :يا بشية اصبخى ،فخف خيخ الشداء التي نفعت أىميا»(.)ٙ

عميػا بعػس مؤنػو مػغ الخجمػة،
أف فاشسة مع قياميػا بخجمػة نفدػيا كانػت تكفػي ًّ
كفي ىحا القػؿ مغ الشبي  دليل ّبيغ ّ
كلػ كانت كفاية ذلظ عمى عمي ،لكػاف قػج تقػجـ  إلػى عمػي فػي كفايتيػا ذلػظ ،كسػا تقػجـ إليػو إذ أراد االبتشػاء بيػا أف يدػػؽ
ّ
إلييػا صػجاقيا حػػيغ قػاؿ لػػو« :أيػغ درعػػظ الحصسيػة؟» .كغيػػخ جػائد أف يعمػػع الشبػي  أمتػػو الجسيػل مػػغ محاسػغ األخػػالؽ
كيتخؾ تعميسيع الفخكض التي ألدميع هللا ،كال شظ أف سػؽ الرجاؽ إلى السخأة فى حاؿ إرادتو االبتشػاء بيػا غيػخ فػخض إذا
رضيت بتأخيخه عغ زكجيا(.)ٚ

ثالثاً :الهصية بالدوج.
حث اإلسالـ الخجاؿ عمى إحداف التعامل مع الشداء لزعفيغ ،فقاؿ الشبػي " :استػصػػا بالشدػاء خيػخا"  ،كفػي عالقتػو
()ٛ

 مع أصياره كصى بشاتو بأزكاجيغ خي اخ؛ كذلظ لسا لو مغ أثخ بالغ في تستيغ العالقػة بػيغ الػدكجيغ ،فيػحه فاشسػة -رضػي
هللا عشيا -تذةػ لخسػؿ هللا  ما تمقاه مػغ عمػي  كيدػسع مشيػا ،كيتغاضػى عػغ شػةايتيا ،كلػع يعاتػب زكجيػا ،كلػع يعشفػو،
ِ
بل أكصاىا بو خي اًخ ،كدليمو ما ركاه عسػخك بػغ سػعيج قػاؿَ َ :كػاف ِفػي عمِ
َش ُػةَػَّن َظ ِإَلػى
ػتَّ ََ :
هِ أل ْ
ػي َعَمػى َفاش َسػ َة ِش َّػجةلَ .فَقاَل ْ
َ
َ سّ
هِ ِغَم َ ِ
صَمق َعمِ ٌّي ِبأَثَ ِخَىاَ ،فَقاـ حي ُث يدسع َكالميساَ .ف َذ َة ْت ِإَلى رس ِ
رس ِ
اؿ:
ػؿ َّ
ػؿ َّ
هِ! َف ْان َ
صَمَق ْت َك ْان َ َ
ِ َعم سّي َكِشَّجتَ ُو َعَم ْي َياَ ،فَق َ
َُ
َُ
َ َْ َ ْ َ ُ َُ َ
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ى
َص َػش ُع
أ
ػت
ش
ك
ػا
س
ع
ػت
ف
ف
ك
ف
:
ػي
م
ع
اؿ
ػ
ق
،
ت
ػاك
س
ػػ
ى
ك
ا
ي
ج
ك
ز
ػ
ى
ي
ْت
أ
ت
ال
َة
خ
أ
ام
ب
ة
خ
م
إ
ال
و
ن
إ
ي،
م
ق
اع
ك
ي
ع
س
ت
اس
ك
ي
ع
س
اس
ة
ي
ش
ب
َّ
َ
َيا ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ
َ ْ
ُ
ْ ََ ْ َ
َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ل َ َ َ ٌّ َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ
()ٜ
هِ ال ِآتي َش ْيًئا تَ ْك َخِى َيش ُو أََب ًجا].
َكُقْم ُتَّ ََ :
فكاف ليحه الػصية كما احتة بيا مغ معاممة الشبي  لدكج ابشتو األثخ البالغ فػي تغييػخ شخيقػة تعاممػو معيػا ،كسػا
صخح بحلظ سيجنا عمي .
ّ
ٖٔٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)1ه2021/و

4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss1/14

Al-Tawalbeh: ????? ????? ??? ???? ???? ???? ?? ????? ????? The Prophet's dealing with the husbands of his daughters

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند الطوالبة

املطلب الثاىي :العياية بالعالقات الوجداىية.
أوالً :الدؤال عشهم والجعاء لهم.
مغ لػازـ محبة اإلنداف لغيخه متابعة أحػالو كالدؤاؿ عشو كتسشي الخيػخ لػو ،كىػحا مػا كػاف يفعمػو الشبػي  مػع بشاتػو كأزكاجيػغ؛
مػػغ ذلػػظ مػػا ركي فػػي حػػق عمػػي  قػػػؿ َّ
الخَاي ػ َة َغػ ًػجا َرُجػ ًػال ُيْفػػتَ َُ َعَمػػى َي َج ْيػ ِػوُ ،ي ِحػػب َّ
ُع ِصػ َػي َّغ َّ
الشِبػ َّ
ػي  يػػػـ خيبػػخَ « :أل ْ
هَ
ػي؟»َ ،فِقيػ َػل َي ْذػػتَ ِكي
َكَرُسػػػَل ُوَ ،كُي ِحبػ ُػو َّ
ػاس َلْيَمػػتَ ُي ْع أَي ُيػ ْػع ُي ْع َ
ػاؿ« :أ َْيػ َػغ َعمِػ ٌّ
هُ َكَرُسػػػُل ُو»َ ،فَبػ َ
ػات ا َّلشػ ُ
صػػىَ ،ف َغػ َػج ْكا ُكم ُيػ ْػع َي ْخُجػػػهَُ ،فَقػ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػاؿْ « :انُفػ ْح َعَمػى
َع َ
ػاؿ :أَُقػاتُم ُي ْع َحتَّػى َي ُك ُ
ر َق في َع ْيَش ْيو َكَد َعا َل ُوَ ،فَب َأَخ َكأ ْ
َف َل ْع َي ُك ْغ ِبػو َك َج لػعَ ،فأ ْ
ػنػػا م ْثَمَشػا؟ َفَق َ
صػاهُ َفَق َ
َع ْيَش ْيوَ ،فَب َ
احِت ِيع ،ثُ َّع ْاد ُعيع ِإَلى ِ
ِ
ِ َّ
ػظ ِم ْػغ
هِ َأل َْف َي ْي ِػج َي َّ
َخِب ْخُى ْع ِب َسا َي ِج ُب َعَم ْي ِي ْعَ ،فَو َّ
اإل ْسالَـَِ ،كأ ْ
ػظ َرُج ًػال َخ ْي لػخ َل َ
هُ ِب َ
ُْ
ِرْسم َظ َحتى تَْش ِدَؿ ب َد َ ْ
َف َي ُكػ َف َل َظ ُح ْس ُخ َّ
الش َع ِع»(ٓٔ).
أْ
كفي ىحا الحجيث ثشاء عطيع عمى سيجنا عمي  حيث أخبخ أكالً أف هللا يفتَ عمى يجيو؛ كمغ فتَ هللا عمػى يجيػو نػاؿ

خي اًخ كثي اًخ ،كالثانية :حبو هلل كلخسػلو  ،كحب هللا رسػلو  لو ،كالثالث سؤاؿ الشبي  عشو كالجعاء لو.
ثانياً :مخاعاة العهاطف والسذاعخ.

تسخ باإلنداف في حياتو ضخكؼ كأحػاؿ تتدػبب لػو بػاليع كالزػيق كالحػدف ،كمسػا يخفػة عشػو مرػابو ىػػ م اخعػاة اآلخػخيغ

كتمسديع حاجاتو ،كتبخيخ مػاقفو في ضل ما يحيط بو مغ أحػاؿ ،كىػ خمق نبيل كإحداس رقيػق تعامػل بػو الشبػي 
لسذاعخه ّ
مع أزكاج بشاتػو .كمثالػو أمػخ رسػػؿ هللا  عثسػاف بػغ عفػاف  زكج ابشتػو رقيػة بػالتخمة عػغ بػجر لتسخيزػيا جبػ اًخ لخاشخىػا
ػػؿ َّ ِ
اف َع ْغ ب ْج سرَ ،فِخَّن ُو َك َان ْت تَحتَ ُو ِبْش ُت رس ِ
ػاؿ َل ُػو
ه َ ،كَك َان ْػت َم ِخ َ
َّب ُع ْث َس ُ
ْ
َ
كمخاعاة لعػاشفيا ،قاؿ ابغ عسخِ :إَّن َسا تَ َغي َ
يزػ ًةَ ،فَق َ
َُ
َّ
َج َخ َر ُج سل ِم َّس ْغ َش ِي َج َب ْج ًار َك َس ْي َس ُو»(ٔٔ).
الشِبي ِ« :إ َّف َل َظ أ ْ

قاؿ العيشيَ" :ق ْػلوِ( :إَّن َسا تغيب ُع ْث َساف) أَي :تكّمة اْل َغْيَبػة ،ألجػل تسػخيس بشػت َرُسػػؿ هللا َ ،ك ُع ْث َسػاف  لػع يحزػخ
ِ
ب ْج ار ألجل َذلِظ"(ٕٔ) ،ندكالً عشج قزاء حاجة رسػؿ هللا  كنيابة عشو ،كقاؿ لوَّ :
يع َّ
ػلظ"(ٖٔ).
"الم َّ
إف ُع ْث َ
حاجة َرُس َ
ساف في َ
ًَ

مسا فيهم من محاسن الذيم واألخالق.
ثالثاً :التحفيد والثشاء عميهم ّ
فبثشائو  عمى محاسغ أصياره كجسيل أخالقيع ما يعدزىا كيشسييا كيجيع كجػدىا ما دامت العالقة الدكجية قائسػة،
كمغ أمثمتو:

الشِب َّي  كَذ َكخ ِ
السثال األول :ما جاء في حق أبي العاص بغ كائل ،فعغ ِم ْدَػسر بغ مخخمة قاؿَ :س ِس ْع ُت َّ
ص ْيًاخ َل ُو ِم ْغ َبِشي
َ َ
ذ َفأَ ْثشى عَمي ِو ِفي مر ِ
ِ
ِ
ر َج َقِشيَ ،كَك َع َجِني َفَػَفى لِي»(ٗٔ).
َُ َ
َع ْبج َش ْس س َ َ ْ
اى َخِتوِ ،إيَّاهُ َفأ ْ
َح َد َغَ ،ق َ
اؿَ « :حَّجثَشي َف َ
ػاف عمػى َشػخط عمػى أبػي اْل َع ِ
ػاص أَف َال يتَ َػدَّكج عمػى
قاؿ العيشي شارحاً قػلو (َف َحجثشي كصجقشي)َ :
"كأََّن ُو أ ََرَاد بحلظ أَنو َك َ
َزْيَشبَ ،فثَبت عمى َشخشوَ ،فم َحلِظ شةخه َّ
الشِبي  ،بالثشاء َعَم ْي ِو ِباْل َػَف ِاء كالرجؽ"(٘ٔ).

كمتصػعا ال فيسا لدمو الػفاء بو عمى سبيل الفخض"(.)ٔٙ
كقاؿ ابغ بصاؿ" :قالػا :كإنسا استحق السجح؛ ألنو كفى لو متبخًعا
ً
"(إف أبا العاص بغ الخبيع َّ
حجثشي فرجقشي ،ككعجني فػفى لي)؛ أبػ العاص ىحا :ىػػ
كزاد القخشبي إيزاحاً فقاؿّ :

زكج ابشة رسػؿ هللا  زيشب -رضي هللا عشيا ،-كاسسو :لكيط  -عمى األكثخ ،-كقيل :ميذع بغ الخبيع بػغ عبػج العػدى ابػغ
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٔ
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عبج شسذ بغ عبج مشاؼ ،كأمو :ىالة بشت خػيمج أخػت خجيجػة ألبييػا ،ككػاف الشبػي  قػج أنكحػو زيشػب ،كىػي أكبػخ بشاتػو كذلػظ
بسةػػة فأحد ػػغ عذػ ػختيا ،كك ػػاف ُم ِحَّب ػػا لي ػػا ،كأرادت مشػػو قػ ػخير أف يصمقي ػػا ف ػػأبى ،فذ ػػةخ ل ػػو الشبػػي  ذل ػػظ ،ث ػ ّػع َّأن ػػو حز ػػخ م ػػع
ِ
ػب قالدتيػا ،فػخدت عمييػا ،كأُشمػق ليػا ،ككػاف كعػج الشبػي  أف يخسػميا
كحسل إلػى السجيشػة ،فبعثػت فيػو زيش ُ
السذخكيغ ببجر فأُسخُ ،
ِ
ػاجخا ،كذلػػظ قبيػػل الفػتَ بيدػػيخ ،فعػػخض
إليػو ففعػػل ،كىػاجخت زيشػػب ،كبقػػي ىػػ بسةػػة عمػػى ش ْػخِكو إلػػى أف خػػخج فػي عيػػخ لقػخير ت ً
لتمظ العيخ زيج بغ حارثة في سخية مغ السدمسيغ مغ أصحاب رسػؿ هللا  فأخحىا ،كأفمػت أبػػ العػاص ىارًبػا إلػى أف جػاء إلػى
الد ػخية ،ففعم ػػا ،كقػػاؿّ :إنػػو يػػخد أم ػػاؿ
السجيشػػة ،فاسػػتجار بديشػػب فأجارتػػو ،ككمػػع الشبػػي  الشػػاس فػػي رد جسيػػع مػػا أُخػػح مػػغ تمػػظ َّ

قخير ،كيدمع ،ففعل ذلظ ،فمحلظ شةخه الشبي  كقاؿَّ :
(حجثشي فرجقشي ،ككعجني فػفى لي)"(.)ٔٚ
السثال الثاني :في
ر اْل ُع ْد َخِة
َج َّي َد َج ْي َ
()ٜٔ
اف» .
َل َظ َيا ُع ْث َس ُ

حق عثساف  ما قالو ابغ
اؿَ :فَف َع َل َذلِ َظ
َفَم ُو اْل َجَّش ُة»َ ،ق َ

عسخ :س ِس ْع ُت َِّ
ػؿَ « :م ْغ َزَاد َب ْيتًا ِفي اْل َس ْد ِج ِج َفَم ُو اْل َجَّش ُةَ ،ك َم ْغ
الشب َّي َ يُق ُ
َ
َّ ()ٔٛ
ِ
ِ
اؿ َّ
ضَّخ ُع ْث َسا َف َما َعس َلَ ،غَف َخ َّ
الشبي َ « :ما َ
اف ْب ُغ َعف َ
ُع ْث َس ُ
هُ
اف َ ،فَق َ

ِ
ْس َّال ِػحي َع ِس َػل َب ْعػَػج
َي َف َػال َعَمػى ُع ْث َس َ
ض َّػخ ُع ْث َس َ
"مػا َ
ػاف َبػأ ل
ػاف َمػا َعسػ َػل َب ْع َػج اْلَي ْػػـِ" :أ ْ
كمعشػى قػلػو -عميػو الرػالة كالدػالـَ :-
ِ ِ ِ
ػب بػ ِػغ أَِبػي بْمتَعػ َةَ" :لعػ َّػل َّ ِ َّ
ِِ ِ
ِ
شَمػػع َعَمػػى أ ْ ِ
ِ
ػاؿ
ػػرةل ُم َكَّفػَػخةلَ ،كَن ْح ُػػهُ َقْػُلػ ُػو  فػػي َحػجيث َحاشػ ِ ْ
َ
َ َ
َىػحه مػ ْػغ الػػحُنػب َفِخَّن َيػا َم ْغُفػ َ
َىػل َبػ ْػج سر َفَقػ َ
هَ َق ْػج ا َ
ِا ْع َسُمػا َما ِش ْئتُ ْع َفَق ْج َغَف ْخت َل ُك ْع"(ٕٓ).

كفي شخح الصيبي فػي ركايػة( :مػا عمػى عثسػاف مػا عسػل بعػج ىػحه)" :أي مػا عميػو أف ال يعسػل بعػج ىػحه مػغ الشػافػل

دكف الفخائس؛ ألف تمظ الحدشة تكفيو عغ جسيع الشػافل"(ٕٔ).
املطلب الثالث :ضبط العالقة الرتبوية.

فالجج كالج ،كيحخص عمى أبشاء بشاتو كسا يحخص عمى بشاتو  ،كمغ الجالئل عمى ذلظ:
ِ
ِ
أوالً :العشاية بتعميسهم ،كمغ ذلظ ما ركاه أَبػ ىخيخَة  :أ َّ
الر َج َقةَ ،ف َج َعَم َيا ِفي ِفيو،
َخ َح تَ ْس َخًة ِم ْغ تَ ْس ِخ َّ
الح َد َغ ْب َغ َعمِ سّي ،أ َ
َف َ
ِ ِ (ٕٕ)
الشِبي ِ ب َ ِ ِ
اؿ َّ
الر َج َق َة»(ٖٕ).
ْك ُل َّ
ؼ أََّنا الَ َنأ ُ
َما تَ ْع ِخ ُ
َفَق َ
الف ِارسيَّة « :ك ْخك ْخ  ،أ َ
قاؿ ابغ عالف(" :فقاؿ رسػؿ هللا) زج اًخ لو ليصخحيا (كخةخ) :كمعشػاه (ارـ بيػا) ..،كعػغ أحسػج «فشطػخ إليػو فػخذا ىػػ يمػػؾ

تسػخة ،فحػػخؾ خػػجه كقػػاؿ :ألقيػػا يػػا بشػػي ألقيػػا يػػا بشػػي» كيجسػػع بػػيغ ىػػحيغ كقػلػػو كخةػػخ بأنػػو كمسػػو أكالً بيسػػا ،فمسػػا تسػػادى قػػاؿ :لػػو
ّ
ّ
ف
كخةخ إشارة إلى استقحاره ذلظ ،كيحتسل العةػذ بػأف يةػػ أعمسػو بػحلظ فمسػا تسػادى ندعيػا مػغ فيػو (أمػا عمسػت) ىػحا لفػِ مدػمع،

كفػػي ركايػػة لمبخػػاري «أمػػا شػػعخت» كفػػي أخػػخى لػػو فػػي الجيػػاد «أمػػا تعػػخؼ»( ،أنػػا ال نأكػػل الرػػجقة) قػػاؿ السرػػشة :ىػػحه المفطػػة
تقاؿ في الذيء الػاضَ التحخيع كإف لػع يةػغ السخاشػب عالسػاً بػحلظ ،كتقػجيخه :عجػب كيػف خفػي عميػظ ىػحا مػع ضيػػر تحخيسػو،

كىحا أبمغ في الدجخ مغ قػلو ال تفعل"(ٕٗ).

كقػػاؿ ابػػغ بػػاز" :فيػػو أف الرػػبي يشيػػى عسػػا حػػخـ هللا كال يسةػػغ مػػغ ذلػػظ كعمػػى كليػػو مشعػػو ،فػػال يمػػبذ الحخيػػخ ،كالػ َّػح َكخ ال

يدبل ثػبو ،كالحدغ مات الشبي كسشو ثساف سشيغ ،كالحديغ سبع .)ٕ٘("

ثانياً :مالطفة أبشائهم :فكاف  يالعب أسباشو كيالشفيع كيدّمييع:
ػؿ
ٔ) فكاف  يحسل الحدغ كالحديغ ابشي عمي بغ أبي شالب  جسيعاً ،فعغ شجاد بغ الياد  قاؿَ :
"خَخَج َعَمْيَشا َرُس ُ
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َّ ِ
هِ َ فػضعو ،ثُ َّع َكبَّخ لِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
رَّمى َف َد َج َج
ػؿ َّ
َ َ َُ
َ
ص َالتَ ِي اْلع َذاء َك ُى َػ َحام لل َح َدًشا أ َْك ُح َد ْيًشاَ ،فتََقَّج َـ َرُس ُ
مر َالة َف َ
ه  في إ ْح َجى َ
ِِ
ضي ِخ رس ِ
هِ  ،ك ُىػ س ِ
شاَلياَ ،قاؿ أَِبيَ :ف َخَف ْع ُت َأر ِْسي كِإ َذا َّ ِ
اجلج َف َخَج ْع ُت ِإَلى
ػؿ َّ
َب ْي َغ َ
َ
ص َالتو َس ْج َج ًة أَ َ َ
َ َ َ
الربي َعَمى َ ْ َ ُ
َ
ض ْي َخَان ْي َ
اؿ َّ
شْمتَ َيا
ػؿ َّ
ػؿ َّ
هِ َّ 
ص َالِت َظ َس ْج َج ًة أَ َ
هِِ ،إَّن َظ َس َج ْج َت َب ْي َغ َ
ُس ُجػِديَ ،فَم َّسا َق َ
الش ُ
اسَ :يا َرُس َ
الر َال َةَ ،ق َ
زى َرُس ُ
ض ْي َخَان ْي َ
ِ ()ٕٙ
ِ ِ
ضَشَّشا أََّن ُو َق ْج َح َج َث أَملخ أَك أََّن ُو ُي َ ِ
ُع ِّجَم ُو(َ )ٕٚحتَّى
َحتَّى َ
اؿُ « :كل َذلِ َظ َل ْع َي ُك ْغ َكَلك َّغ ْابشي ْارتَ َحَمشي َف َك ِخْى ُت أ ْ
َف أ َ
ػحى إَل ْي َظَ ،ق َ
ْ ْ
ِ
اجتَ ُو»"(.)ٕٛ
َيْقز َي َح َ
كذكػخ اإلثيػػبي مػػغ فػائػج الحػجيث" :جػػاز تدػسية ابػغ البشػػت ابشػا مػغ حيػػث الق اخبػة ،كإف لػع يةػػغ كػاالبغ مػغ حيػػث اإلرث،
كمشيػا :مػا كػاف عميػػو الشبػي  مػغ الخحسػة ،كحدػػغ السالشفػة ل،شفػاؿ ،حيػث لػػع يقصػع عمػى الرػبي قزػػاء كشػخه مػغ الخكػػػب
عميو حتى يةػف ىػ الحي يشدؿ باختياره"(.)ٕٜ

ٕ)

كحسل الشبي  أمامة ابشة أبي العاص أيزاً في الرالة .فعغ أبي قتادة األنراري  قاؿ« :إف رسػؿ هللا  كاف

يرمي كىػ حامل أمامة بشت زيشب بشت رسػؿ هللا  ،كألبي العاص بغ ربيعة بغ عبج شسذ فخذا سجج كضعيا ،كإذا قاـ
حسميا»(ٖٓ).

كال شػػظ أف ليػػحه السعاممػػة المصيفػػة تعميسػاً كعصف ػاً كشػػفق ًة كحشان ػاً عمػػى أبشػػائيع األثػػخ السيػػع كاالرتيػػاح التػػاـ مػػغ قبػػل اآلبػػاء،

كالتقجيخ كالتبجيل كاالحتخاـ لسغ يرشع ىحا مع األبشاء قخيباً كاف أـ بعيجاً ،نديبا أك غيخ نديب.
ٖ)

كفي حجيث ركاه بخيجة قاؿ" :كاف رسػؿ هللا  يخصبشا ،فجاء الحدغ ،كالحديغ عمييسا قسيراف أحسخاف يسذياف

ِ
َم َهاُل ُك ْم َوأ َْوَالُد ُك ْم
كيعثخاف ،فشدؿ رسػؿ هللا  مغ السشبخ ،فحسميسا فػضعيسا بيغ يجيو ،ثع قاؿ :صجؽ هللا كرسػلو إَّن َسا أ ْ
ِف ْتَشةَالتغابغ ]ٔ٘ :نطخت إلى ىحيغ الربييغ يسذياف كيعثخاف ،فمع أصبخ حتى قصعت حجيثي كرفعتيسا"(ٖٔ).

الشِبي َ ذات يػ سـ الحدغَ ،فر ِعج ِب ِو عَمى ِ
َخ َخَج َّ
الس ْشَب ِخ،
فع ْغ أَِبي َب ْك َخةَ  ،أ ْ
َ َْ َ َ َ َ َ
َ
ثالثاً :التشبيه عمى إعجادهم لمسهام الكبخىَ ،
ه أَف ي ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يغ»(ٕٖ).
الس ْدمس َ
َفَق َ
اؿْ « :ابشي َى َحا َسّيلجَ ،كَل َع َّل َّ َ ْ ُ ْ
رم ََ بو َب ْي َغ فَئتَْي ِغ م َغ ُ
يحب الحدغ كالحديغ؛ ألنيسا سػبصاه ،كيفزػل الحدػغ عمػى الحدػيغ ،ليػحا الحػجيث "فكػاف األمػخ كسػا
ككاف الشبي ُ 

قاؿ الشبي  لسا حرمت الفتشة في زمغ معاكية ،كآلت الخالفة إلػى الحدػغ بعػج أبيػو عمػي بػغ أبػي شالػب  ،فتشػازؿ عشيػا
 لسعاكية بغ أبي سفياف حقشاً لجماء السدمسيغ(ٖٖ).
قػػاؿ الت ِ
ِذػ ِػتي" :كفػػى بػػو ش ػخفاً كفز ػالً فػػال أسػػػد مسػػغ سػػساه رسػػػؿ هللا سػػيجاً ،كإنسػػا كصػػة الفئتػػيغ بػػالعطيستيغ؛ ألف
ػرب ْ

السدػمسيغ كػانػا يػمئػح فػخقتيغ فخقػة معػو كفخقػة مػع معاكيػة ،ككػاف الحدػغ  يػمئػح أحػق الشػاس بيػحا األمػخ فػجعاه كرعػو كشػػفقتو

عمى أمة ججه إلى تخؾ السمظ كالػجنيا رببػة فيسػا عشػج هللا ،كلػع يةػغ ذلػظ لقّمػة كال ذّلػة ،فقػج بايعػو عمػى السػػت أربعػػف ألفػاً ،كقػاؿ:
اؽ فػي ذلػظ ِم ْح َج َسػ ُة دـ ،كشػق ذلػظ عمػى بعػس
َهللا ما أحببت مشح عمست ما يشفعشي كيزخني أف لي أمخ دمحم  عمػى أف ُي ْي َػخ َ
شيعتو حتى حسمتو العربية عمى أف قاؿ عشج الجخػؿ :الدالـ عميظ يا عار السؤمشيغ ،فقاؿ :العار خيخ مغ الشار"(ٖٗ).
رابعًا :الثشاء عميهم :لسا في الثشاء كالسجح مغ أثخ شيب في الشفػس كالدمػؾ ،كىحا بجكره يؤدي إلى بشاء العالقة األسخية الستيشة،

كسا في الحدغ كالحديغ ابشي عمي بغ أبي شالب  أجسعيغ .عغ أبي سعيج الخجري ،قاؿ :قاؿ رسػؿ هللا « :اْل َح َد ُغ
كاْلحد ْي ُغ سِّي َجا َشب ِ
َى ِل اْل َجَّش ِة»(ٖ٘).
اب أ ْ
َ
َ َُ َ
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٖٔ

7

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 1, Art. 14

تعامل الييب  مع أسواج بياته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط ِيخ( )ٖٙقػلو" :يعشي ىسا أفزل مغ مات شابا في سبيل هللا مػغ أصػحاب الجشػة ،كلػع يػخد بػو سػغ
الس ْ
كنقل عمي القاري عغ ُ

الذػباب ،ألنيسػػا ماتػػا كقػػج كيػػال ،بػػل مػػا يفعمػػو الذػػباب مػػغ السػػخكة كسػػا يقػػاؿ :فػػالف فتػػى كإف كػػاف شػػيخا يذػػيخ إلػػى مخكتػػو كفتػتػػو ،أك

أنيسا سيجا أىل الجشة سػى األنبياء كالخمفػاء ال اخشػجيغ؛ كذلػظ ألف أىػل الجشػة كميػع فػي سػغ كاحػج كىػػ الذػباب ،كلػيذ فػييع شػيخ كال

كيل .قاؿ الصيبي :كيسةغ أف يخاد ىسا اآلف سيجا شباب مغ ىع مغ أىل الجشة مغ شباب ىحا الدماف"(.)ٖٚ
املطلب الزابع :حتديد العالقة اإلدارية بييه وبني أسواج بياته.

كلع يسشعو  عالقة السراىخة مغ إسشاد السياـ إلى أصياره حالسا تػافخت لجييع األىمية.

أوالً :اعتساد الكفاءة في حال إسشاد السهام.
كىحا يػرث شعػ اًر في نفػسيع بثقتو  بةفاءاتيع كقجراتيع ،مسا يقػي أكاصخ السػدة كالعالقة بيشيع ،فسغ ذلظ:

ِ
عمػ مةانتو في قخير .كفي معخض الخكاية لمقرة ،قاؿ ابغ
أ.
أنو أرسل عثساف  إلى قخير يػـ الحجيبية ،لسا ُعمع مغ ّ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َحلج
ػؿ هللاِ ،إّني أ َ
َخ ُ
اؼ ُقَ ْخي ًذا َعَمى َنْفديَ ،كَلْي َذ ب َيا م ْغ َبشي َعج سّي أ َ
اؿَ :يا َرُس َ
إسحاؽَ ..." :فَج َعا ُع َسَخ لَيْب َعثَ ُو إَلى َمك َةَ ،فَق َ
طِتي عَمييا ،كَل ِكغ أَدلظ عَمى رج سل ىػ أ ِ ِ
اؿ:
َي ْسَش ُعِشيَ ،كَقْج َعَخَف ْت ُقَ ْخي ل
اف ْب ِغ َعَّف َ
َعد مّشي ُع ْث َس َ
َّاىاَ ،كِغْم َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َُ َ
ر َعَج َاكِتي ِإي َ
افَ .ق َ
ِ
ِ
ِ ِ س َّ
س ِ َّ
ط ًسا ِل ُحْخَمِت ِو .)ٖٛ("...
اء َزِائًاخ ِل َي َحا اْلَبْي ِتُ ،م َع ِّ
َفَج َعاهُ َرُس ُ
ػؿ هللا َ ،فَب َعثَ ُو إَلى ُقَ ْخير ُي ْخبُخُى ْع أَن ُو َل ْع َيأْت ل َحْخبَ ،كأَن ُو َج َ
ب .كأسشج لعمي  الكياـ عمى ُب ْجنو في الحج .جاء في حجيث جابخ بغ عبج هللا  في كصة حجة الشبي  ما نرو
ِِ
ِِ
ِ
ِ
َم َخ ِم ْغ
َع َ
صى َعِميًّاَ ،فَش َح َخ َما َغَبَخَ ،كأ ْ
يغ ِبَيجه ،ثَُّع أ ْ
ؼ ِإَلى اْل َسْش َح ِخَ ،فَش َح َخ ثَ َالثًا َكِسّت َ
ر َخ َ
َشَخَك ُو في َى ْجيو ،ثَُّع أ َ
" ...ثَُّع ْان َ
ِ
ُك ِل بجن سة ِبب س
ِ
ِ
صِبخ ْتَ ،فأ َ ِ
ِ
اض ِإَلى
ز َعةَ ،ف ُجعَم ْت ِفي ِق ْج سرَ ،ف ُ َ
ّ ََ َ َ ْ
ػؿ هللا َ فأََف َ
َك َال م ْغ َل ْحس َيا َك َش ِخَبا م ْغ َم َخِق َيا ،ثُ َّع َرِك َب َرُس ُ
()ٖٜ
ِ
رَّمى ِب َس َّك َة الط ْي َخ  "...الحجيث .
اْلَب ْيتَ ،ف َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يغ َب َعثَ ُي ْع َيْػَـ
الح َّجة في ُم َؤّذن َ
ج .كأرسل عمياً  بدػرة بخاءة في الحج .فعغ أبي ىخيخة  ،قاؿ"َ :ب َعثَشي أَُبػ َب ْك سخ في تْم َظ َ
ِ
َّ
ؼ
ال َي ُ
ؾ َك َ
الش ْح ِخ ُي َؤِّذُنػ َف ِب ِسًشى ،أ َْف َ
ػؼ ِباْلَبْيت ُع ْخَي ل
العا ِـ ُم ْذ ِخ ل
اف ،قاؿ حسيج بغ عبج الخحسغ :ثع «أ َْرَد َ
ص َ
ال َي ُح َّج َب ْعَج َ
ش ِال سب ،كأَمخه أَف يؤِّذف ِببخاءة» ،قاؿ أبػ ىخيخةَ :فأ ََّذف معَشا عِم ٌّي يػـ َّ ِ
َى ِل ِمًشى
ػؿ َّ
هِ ِ ب َعِم ِّي ْب ِغ أَِبي َ
َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ََ َ َ
الش ْح ِخ في أ ْ
َرُس ُ
َ َ َ َ َْ َ
ِ
ِ
اف»"(ٓٗ).
ؾَ ،كالَ َي ُ
ػؼ ِباْلَب ْيت ُع ْخَي ل
اء َةَ « ،كأ ْ
العا ِـ ُم ْذ ِخ ل
ص َ
َف الَ َي ُح َّج َب ْع َج َ
بَب َخ َ
ثانياً :معاييخ االختيار عشج االستذارة.
كال يدتذػار فػي ىػحا ّإال الرػفي كسثػل عمػي بػغ أبػػي شالػب زكج ابشتػو فاشسػة -رضػي هللا عشيسػا -قالػت عائذػة -رضػػي
ّ
ِ
ػب كأُسػام َة بػغ َزي سػج ِحػيغ اس َػتْمب َث اْلػػحي ،يدتَ ِ
شالِ
ِ
س
ِ
َ
ػيخُى َسا
ذ
ي
ب
أ
غ
ب
ي
م
ع

هللا
ػؿ
س
ر
ا
ع
د
"ك
َ
َ َّ ْ َ
َ َ َ َْ ْ
َ ْ َ َ ْ ُ َْ ُ
هللا عشيا -في حجيث اإلفظ الصػيلُ ُ َ َ َ َ :
ِفي ِف َخ ِ
َىمِ ِو"(ٔٗ).
اؽ أ ْ
قاؿ العخاقي" :قػليا« :يدتذيخىسا في فخاؽ أىمو» فيو مذاكرة اإلنداف بصانتو كأىمو كأصجقاءه فيسا يشػيو مغ األمػر"(ٕٗ).
كقػػاؿ العيشػػي" :إنسػػا قػػاؿ عمػػي ذلػػظ مرػػمحة كنرػػيحة لمخسػػػؿ ، ،فػػي اعتقػػاده ألنػػو رأى اندعػػاج رسػػػؿ هللا ، ،بيػػحا

األمخ كقمقو ،فأراد راحة خاشخه  ال لعجاكة لعائذة- ،رضي هللا تعالى عشيا.)ٖٗ("-

كقاؿ القدصالني(" :ثع أصبحت فجعا رسػؿ هللا  عمي بغ أبي شالب) ( كأسامة بغ زيج حيغ استمبث الػحي) حاؿ

ٕٕٖــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)1ه2021/و
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند الطوالبة

كػنػػو (يدتذػػيخىا) لعمسػػو بأىميتيسػػا لمسذػػػرة (فػػي فػخاؽ أىمػػو) لػػع تقػػل فػػي ف اخقػػي لكخاىتيػػا التر ػخيَ بخضػػافة الف ػخاؽ إلييػػا( ...كأمػػا
عمي بغ أبي شالب) ( فقاؿ :بل رسػؿ هللا لع يزيق هللا عميظ) (كالشداء سػاىا كثيخ) بريغة التحكيخ لمكػل عمػى إرادة
الجػشذ ،كلمػاقػػجي قػج أحػ ّػل هللا لػػظ كأشػاب شّمقيػػا كانكػَ غيخىػػا ،كإنسػػا قػاؿ لسػػا رأى عشػجه عميػػو الرػػالة كالدػالـ مػػغ القمػػق
الغع ألجل ذلظ ،ككاف شجيج الغيخة صمػات هللا كسالمو عميو فخأى عمي أف بفخاقيا يدةغ ما عشػجه بدػببيا إلػى أف يتحقػق
ك ّ
ّ
(ٗٗ)
بخاءتيا فيخاجعيا فبحؿ الشريحة إلراحتو ال عجاكة لعائذة".
كنقل عغ (بيجػة الشفػػس)" :مسػا ق أختػو فييػا لػع يجػدـ عمػي باإلشػارة بفخاقيػا؛ ألنػو عقػب ذلػظ بقػلػو( :كسػل الجاريػة)
ّ
بخيػخة (ترػػجقظ) بػػالجدـ عمػػى الجػداء ففػ ّػػض فػػي األمػػخ فػػي ذلػػظ إلػػى نط ػخه عميػػو الرػػالة كالدػػالـ ،فكأنػػو قػػاؿ :إف أردت
تعجيل الخاحة ففارقيا ،كإف أردت خالؼ ذلظ ،فابحث عغ حكيقػة األمػخ إلػى أف تصمػع عمػى بخاءتيػا؛ ألنػو كػاف يتحقػق أف
(٘ٗ)

بخيخة ال تخبخه ّإال بسا عمستو كىي لع تعمع مغ عائذة ّإال البخاءة السحزة".
املبخث الثاىي:

أصاليب الييب  يف معاجلة مشكالت أسواج بياته.
فالحياة الدكجية ال تخمػ مغ السذةالت كلقج كاف الشبي  يدعى لحميا كدفع أسبابيا ،كذلظ عمى الشحػ اآلتي:
املطلب األول :أصاليب الييب  يف معاجلة املشكالت املادية ألسواج بياته.
أوالً :تيديخ السهخ :عغ ابغ عباس ،أف عميا ،قاؿ :تدكجت فاشسة -رضي هللا عشيا ،-فقمت :يا رسػؿ هللا ،ابغ بي ،قاؿ:
«أعصيا شيئا» قمت :ما عشجي مغ شيء ،قاؿ« :فأيغ درعظ الحصسية()ٗٙ؟» قمت :ىي عشجي ،قاؿ« :فأعصيا إياه»(.)ٗٚ
ػت :مػا ِع ْش ِػجي ِم ْػغ َشػي سء) "مػغ" ازئػجة لتأكيػج القّمػة ،أراد الذػيء ال ادئػج عمػى الحػػائج
قاؿ اإلثيػبي" :قاؿ عم
ػي ُ( قْم ُ
ْ
ّ
الالزمػػة ،كإال فػػال يخيػػج أنػػو ال شػػيء عشػػجه ،ال مػػغ السالبػػذ ،كمػػغ الصعػػاـ ،كال مػػغ البيػػت ،كنحػػػ ذلػػظ ،إذ معمػػػـ أف ىػػحه

األشػياء كانػت عشػػج عمػي  ،كإال فػػال يجتػخئ أف ُيدّفيػػا إليػو الشبػي  ،كلػػيذ عشػجه شػػيء ،مػغ السػػأكى ،كال الصعػاـ ،كال المبػػاس.
ّ
ّ
َه تعالى أعمع"(.)ٗٛ
َّ
كفي ىحا تدييل عمى الدكج كإعانة لو عمى تيػػيغ مرػاعب الحيػاة كعػجـ تكميفػو بسػا يذػق عميػو ،مسػا يجمػب السػػدة كاالحتػخاـ

لمدكجة ككالجىا.
هِ َ ف ِ
اش َس َة ِفي َخ ِسيل
ػؿ َّ
ثانياً :السداعجة في أثاث البيت :كفي حجيث عمي  فيسا أخخجو الشدائي أنو قاؿَ « :ج َّيَد َرُس ُ
َكِق ْخَب سة َكِك َس َاد سة َح ْذ ُػ َىا ِإ ْذ ِخلخ(ٓ٘)»(ٔ٘).

س ()ٜٗ

كقج تخجع اإلماـ الشدائي ليحا السػضػع بػ جياز الخجل بشتو(ٕ٘).

ػدكيجيغ،
بيتيغ ،كت ػ
ّ
كذك ػػخ ش ػػارح الشد ػػائي م ػػغ فػائ ػػج ى ػػحا الح ػػجيث" :م ػػا ك ػػاف عمي ػػو  ،م ػػغ العشاي ػػة ببشات ػػو ،كالكي ػػاـ بتػ ػخ ّ

اجيغ بسا جخت بو العادة ،حتػى تكػػف األلفػة كالسحبػة بػيغ الػدكجيغ دائسػة؛ ألف الخجػل إذا لػع يةػغ لمدكجػة
ىغ ألزك ّ
كتجييد ّ
يتبخـ ،كيتثاقل مشيا ،كال يحدغ عذختيا ،كال يخيج أف تصػؿ صحبتيا لو"(ٖ٘).
جياز ربسا ّ
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٖ

9

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 1, Art. 14

تعامل الييب  مع أسواج بياته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٗ٘)

عق عغ الحدغ كالحديغ كبذاً كبذاً".
ثالثًا :العقيقة عن أوالدهم :فعغ ابغ عباسّ :
"أف رسػؿ هللا ّ 
الكخيع مشو  إعانة عمى ما فيو كمفة عمى زكج البشت مغ السشجكبات الذخعية.

كفي ىحا الرشيع

َص ْب ُت َش ِارًفا
رابعاً :السداعجة في تجهيد نفده عشج استذعار الحاجة :فعغ عمي بغ أبي شالب  أنو قاؿ" :أ َ
(٘٘)
ص ِاني رسػؿ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ُخخى»َ ،فأََن ْختُيسا يػما ِع ْش َج ب ِ
اب َرُج سل ِم َغ
َع َ
اؿَ« :كأ ْ
َ
ه َ ش ِارًفا أ ْ َ
َُ ُ
ه  في َم ْغَش سع َي ْػَـ َب ْج سرَ ،ق َ
ُ َ َْ ً
كأَنا أ ُِريج أَف أَح ِسل عَمي ِيسا ِإ ْذ ِخ اخ ِألَِبيعو ،كم ِعي ص ِائغ ِمغ بِشي َقيشَقاعَ ،فأَستَ ِعيغ ِب ِو عَمى كلِيس ِة َف ِ
اش َس َة.)٘ٙ("... ،
َ ل ْ َ ُْ َ ْ َ
ً
َ َ َ
َُ ََ
ََ ُ ْ ْ َ َْ َ

مع رس ِ
ػؿ
ََ َُ
ِ
رار،
األ َْن َ

املطلب الثاىي :أصاليب الييب  يف معاجلة املشكالت املعيوية ألسواج بياته.

عشي الشبي  بةة األذى عغ أزكاج بشاتو كدرء كل ما مغ شأنو فيو إيقاع الحخج عمييع ،فسغ ذلظ:

أوالً :الجفاع عشهم وتبخئة ساحتهم :كذلظ عشج تخميف رسػؿ هللا  عميًا بالسجيشة كقالة الدػء في حقو ،كشةاية ذلظ لخسػؿ
ِ
اصَ ،قاؿَ :خَّمة رسػؿ هللاِ  عمِ َّي بغ أَِبي َ ِ ِ
ِ َّ
ػؿ هللاِ تُ َخِّمُفِشي ِفي
َ َْ
شال سب في َغ ْدَكِة َتُب َ
هللا َ ،
اؿَ :يا َرُس َ
ػؾ َفَق َ
َ َُ ُ
فع ْغ َس ْعج ْب ِغ أَبي َكق س َ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
الشد ِاء ك ِ
الرْبَي ِ
ػسى؟ َغْيَخ أََّن ُو َال َنِب َّي َب ْع ِجي»(.)٘ٚ
اؿ« :أ ََما َت ْخ َ
اف؟ َفَق َ
َّ َ ّ
ضى أ َْف َت ُكػ َف مّشي ب َسْش َِدلة َى ُارك َف م ْغ ُم َ
كقػػاؿ فػػي مخقػػاة السفػػاتيََ( :قػػاؿَ :قػػاؿ رسػػػؿ َّ ِ ِ ِ
ػت ِمِّشػػي ِبسْش َِدلػ ِػة َىػػارك َف ِمػ ْػغ مػسػػى»")َ ،ي ْعِشػػي ِفػػي ْاآل ِخػ ِ
ػخة،
ه  ل َعمػ سّػي«" :أَْنػ َ
َ
ُ
َ َ َُ ُ
ُ َ
َ
ػرب ْ ِ
ِ
يغ َكػ َحا َقاَلػو َش ِ ِ
ػاف َىػ َحا اْلَق ْػػ ُؿ ِم َػغ َّ
ػاؿ الت ِ
اىَ ِخة ِب ِو ِفػي أ َْم ِػخ ال ِّػج ِ
الشِب ِػي ُ م ْخ ِخَج ُػو
َكُق ْخ ِب اْل َس ْختََب ِةَ ،كاْل ُس َ
ِذػتيَ :ك َ
ُ
ط َ
ػارلح م ْػغ ُعَم َسائَشػاَ .كَق َ
ّ
اإلَقام ِػة ِفػي ِيع َفػأَرج ِ ِ
ِِ
َّ
ِ
ِ
َّ ِ َّ
ِ ِ
اس ِػت ْثَق ًاال َل ُػو َكتَ َخفًفػا
ِإَلى َغ ْدَكِة تَُب َ
ْ َْ َ
ػؾَ« ،كَق ْج َخم َ
ة بػو اْل ُسَشػافُقػ َف َكَقػاُلػاَ :مػا َخمَف ُػو إال ْ
ة َعميًّا َ عَمى أ َْىمو َكأ ََم َػخهُ ب ْ َ
ِمْشوَ ،فَم َّسا س ِسع ِب ِو عِم ٌّي أ ِ
ِ
هِ َزعػع اْلسَش ِ
هِ  ك ُىػػ َن ِ ِ
ػافُقػ َف َكػ َحا
ػؿ َّ
َ
َ َ َ
ُ
َخ َح س َال َح ُو ثَُّع َخَخَج َحتَّى أَتَى َرُس َ
ػاؿَ :يػا َرُس َ
ػازلؿ بػاْل ُج ْخؼَ ،فَق َ
ػػؿ َّ َ َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ػارك َف م ْػغ
اؿَ :
"ك َحُبػا ِإَّن َسا َخمْفتُ َظ لِ َسا تََخْك ُت َكَرائي َف ْارِج ْع َف ْ
ػظ ،أ ََمػا تَْخ َ
ػاخُمْفشي فػي أ َْىمػي َكأ َْىم َ
ضػى َيػا َعمػي أ َْف تَ ُكػػ َف مّشػي ِب َسْش َِدلػة َى ُ
َفَق َ
َخ ِ
هِ  :وَقال مهسى ِأل ِ
اخُمْفِشي ِفي َق ْه ِميَاألعخاؼ.)٘ٛ(]ٕٔٗ :
ػسى» "تَأََّك َؿ َقْػ َؿ َّ
يه َهاُرو َن ْ
َ َ ُ َ
ُم َ
ثانياً :إعانتهم عمى الهفاء والرجق ورد الحقهق إلى أهمها :كمغ ذلظ إجارتو ألبي العاص زكج ابشتو زيشب  كإجابة شمبو
ِ
ِ
ِ ِ َّ
يغ َفَّخ َؽ َبْيَش ُي َسا ِاإلسالـَ .حتَّى إ َذا
ام ْت َزْيَش ُب عْشَج رسػؿ هللا  بالسجيشة .ح َ
في رد القافمة كما فيياَ :كأََق َاـ أَُبػ اْل َعاص ب َسك َةَ ،كأََق َ
اؿ ِل ِخج س
اؿ َل ُو كأَمػ س
ػناِ ،بس س
اص تَا ِجًاخ إَلى َّ
اؿ ِم ْغ ُقَخْي س
اف ُقَبيل اْلَف ْت ََِ ،خَخَج أَُبػ اْل َع ِ
ػىا َم َع ُوَ ،فَم َّسا
ر ،أَْب َ
الذاـَِ ،كَك َ
َك َ
ز ُع َ
َ
َ َْ
اف َرُج ًال َمأ ُْم ً َ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
َع َجَدُىع َى ِارًباَ ،فَم َّسا َقِجم ْت َّ ِ
َص ُابػا ِم ْغ َمالِ ِو،
َفَخغَ م ْغ ت َج َارتو َكأَْقَب َل َقاف ًالَ ،لقَي ْت ُو َس ِخيَّة لَخُسػؿ هللا  فأصابػا مالوَ ،كأ ْ ْ
الد ِخَّي ُة ب َسا أ َ
َ
شَم ِب ِ
ػؿ َّ ِ
َّ
المي ِل حتَّى َد َخل َعَمى َزيَشب ِبْش ِت رس ِ
أَْقَب َل أَُبػ اْل َع ِ
مالوَ ،فَم َّسا َخَخَج
اء ِفي َ
استَ َج َار ِب َياَ ،فأ َ
ْ َ
اص تَ ْح َت ْ َ
َ
ه َ ،ف ْ
َُ
َج َارْت ُوَ ،ك َج َ
رسػؿ َّ ِ
ِ
الشاس معو ،صخخ ْت ز ِ
الش َد ِاء :أَي َيا َّ
اسِّ ،إني
صَّفة ِّ
اف َف َكبََّخ َكَكبََّخ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ
كم َ
الش ُ
ُ
ُ
يشب م ْغ ُ
ه  إَلى الرْب َِ َك َسا َحَّجثَشي يد ُيج ْب ُغ ُر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
اؿ" :أَي َيا الشاس! َى ْل َسس ْعتُ ْع ما
َق ْج
ػؿ َّ
الخب ِ
أجخت أََبا اْل َعاص ْب َغ َّ
ه  م ْغ َّ
ُ
الر َالة أَْقَب َل َعَمى الشاسَ ،فَق َ
اؿَ :فَم َّسا َسم َع َرُس ُ
ِيعَ ،ق َ
ِِ
يغ
سسعت؟" قالػا :نعع؟ قاؿ"َ :كاََّلِحي َنْف ُذ ُم َح َّسسج ِبَيِجِه َما َعمِ ْس ُت ِب َذي سء مغ ذلظ حتى سسعت ما
ُ
سسعتَّ ،إن ُو ُيجيخ َعَمى اْل ُس ْدمس َ
ْ
ِِ
أَدناىع" .ثَُّع انرخؼ رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
اؿ
َي ُبَشية ،أَ ْكخمي َم ْثَػ ُاهَ ،كَال
يخمرغ إَلْي َظَ ،فخن َظ َال تَحّم َ
يغ َلوَ .ق َ
اؿ" :أ ْ
ه َ ،فَج َخ َل َعَمى ْابَشتوَ ،فَق َ
ْ َ َ َ َُ ُ
ْ َ ُْ
َّ ِ
اؿ أَِبي اْل َع ِ
هِ ْب ُغ أَِبي َب ْك سخ :أ َّ
اؿ َل ُي ْعَّ :
"إف
ػؿ َّ
اؽَ :ك َحَّجثَِشي َعْبُج َّ
هِ َ ب َع َث إَلى َّ
الدخية الح َ
إس َح َ
اصَ ،فَق َ
َص ُابػا َم َ
َف َرُس َ
ْاب ُغ ْ
يغ أ َ
هِ َّالِحي
َصْبتُ ْع َل ُو َم ًاالَ ،فِخ ْف تُحدشػا َكتَُخدكا َعَمْي ِو َّالِحي َل ُوَ ،فِخَّنا ُنحب َذلِ َظَ ،كإِ ْف أََبْيتُ ْع َف ُيَػ َفي ُء َّ
َى َحا الخجل مشا ُ
حيث قج عمستع ،أ َ
ْ
ِ ()ٜ٘
ِِ
هَِ ،ب ْل َنُخدهُ َعَمْي ِوَ ،فَخدكهُ َعَمْيو" .
ػؿ َّ
اء َعَمْي ُك ْعَ ،فأَْنتُ ْع أحق بو"َ ،فَقاُلػاَ :يا َرُس َ
أََف َ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند الطوالبة

املطلب الثالث :أصاليب الييب  يف معاجلة اخلصومات األصزية مع أسواج بياته.

كقعت خرػمات في بيػت أزكاج بشات الشبي  ،فمع يجعيا الشبي -عميو الرالة كالدػالـ -تكبػخ كتتفػاقع ،بػل سػعى فػي

حميا بخفق كليغ ،فسغ ذلظ:
أوالً :حل الخرهمة مع الدوجة باستخجام لغة الخطاب السشاسبة.
فعغ سي ِل ب ِغ سع سجَ ،قاؿ :جاء رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ػت:
ػاؿ« :أ َْي َػغ ْاب ُػغ َع ِّس ِػظ؟» َقاَل ْ
َْ َْ ْ َْ
ه َ ب ْي َت َفاش َس َة َفَم ْع َيج ْج َعميًّا فػي َ
الب ْيػتَ ،فَق َ
َ َ َ َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س
ػاؿَ :يػا
ػػؿ َّ
ه  إل ْن َدػافْ « :ان ُ
اف َب ْيشػي َكَب ْيَش ُػو َش ْػي لءَ ،ف َغ َ
َك َ
ػاء َفَق َ
ػاؿ َرُس ُ
اض َػبشيَ ،ف َخ َػخَجَ ،فَم ْػع َيق ْػل ع ْشػجي َفَق َ
ط ْػخ أ َْي َػغ ُى َػػ؟» َف َج َ
ِ ِِ
هِ ،ىػ ِفي السد ِج ِج رِاقجَ ،فجاء رسػؿ َّ ِ
ػؿ
ص ِج لعَ ،ق ْج َسَق َ
زَ
ه َ ك ُى َػ ُم ْ
َص َاب ُو تَُخ ل
ابَ ،ف َج َع َل َرُس ُ
َْ َ ل َ َ َُ ُ
َرُس َ
ط ِرَد ُاؤهُ َع ْغ شّقوَ ،كأ َ
ػؿ َّ ُ َ
س (ٓ)ٙ
هِ  يسدح ُو َع ْش ُو ،كيُقػؿُ « :قع أَبا تُخ س
ابُ ،ق ْع أََبا تَُخاب» .
َّ
ْ َ َ
َْ َ ُ
ََ ُ
كذكػخ ابػػغ حجػػخ نكتػػة لصيفػػة لمحػػجيث ،فقػػاؿ" :فيػػو كػػخـ خمػق الشبػػي  ألنػػو تػجػػو نحػػػ عمػػي ليتخضػػاه كمدػػَ التػخاب عػػغ

ضيخه ليبدصو كداعبو بالكشية السػحكػرة السػأخػذة مػغ حالتػو ،كلػع يعاتبػو عمػى مغاضػبتو البشتػو مػع رفيػع مشدلتيػا عشػجه ،فيؤخػح مشػو

استحباب الخفق باألصيار ،كتخؾ معاتبتيع إبقا ًء لسػدتيع؛ ألف العتاب إنسا يخذى مسغ يخذى مشو الحقػج ال مسػغ ىػػ مشػده عػغ
ذلظ"(ٔ.)ٙ

ِِ
ِ
َّ
يشيسا مػغ اْلَق َخَابػة ...كِفي ِػو السسازحػة لمغاضػب بالتكشيػة
قاؿ العيشي .." :فيو استعصاؼ الذ ْخز عمى َغيخه بحكخ َما َب َ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِب َغيخ كشية ِإذا َك ِ
يسة َلعمي ابػغ
َ
ْ
اف َذلظ َال يغزبو بل يؤندو ،كفيو مجارة الريخ كتدمية أمخه في بيابو .كفيو اْلَفزيَمة اْل َعط َ
(ٕ)ٙ
شالب كخـ هللا َكجيو" .
أبي َ
فمسػا دخػػل الشبػػي  إلػػى بيػت ابشتػػو فػػي كقػػت ال يغيػػب فيػو زكجيػػا ،كلػػع يجػػجه فيػػو ،كلسػَ فػػي كجييػػا تغيػ اخ لذػػيء
(ٖ)ٙ

حجث بيشيسا سأليا :أيغ ابغ عسظ؟ كلع يقل أيغ زكجظ ،استعصافاً ليا بحكخ القخابة.
كنقل ابغ بصاؿ عغ السيمب" :كفيو :مسازحة الريخ كتكشيتو بغيخ كشيتو ،كبذيء عخض لو ،كسا كشػى أبػا ىخيػخة بيػخة،

كػػحلظ كشػػى  عميػػا بػػالتخاب الػػحي احتػػبذ إليػػو .كفيػػو :جػػاز السسازحػػة ألىػػل الفزػػل ،ككػػاف الشب ػي  يسػػدح كال يقػػػؿ إال
حق ػاً .كفيػػو :الخفػػق باألصػػيار كإلصػػافيع ،كتػػخؾ معػػاتبتيع عمػػى مػػا يةػػػف مػػشيع ألىميػػع ،ألف الشبػػي  لػػع يعاتػػب عمي ػاً عمػػى

مغاضبتو ألىمو ،بل قاؿ لو :قع .كعخض لو باالنرخاؼ إلى أىمو"(ٗ.)ٙ

كمغ األساليب كشخؽ العالج التي يسةغ أخحىا مغ مػقة الشبي  مغ ىحه الخرػمة بيغ زكج ابشتو عمي كابشتو
ّ
فاشسة ،ما يأتي:
ٔ -أسمهب الدؤال.

حيث بادر الشبي  بالدؤاؿ عغ زكج ابشتو ،كلع ييسمو ،فمػ تخؾ الشبي  الدؤاؿ عغ زكج ابشتو ،ثع عاد عمي إلى
ّ
البيت كعمع بقجكـ الشبي  إلػى بيتػو كخخكجػو مشػو دكف أف يدػأؿ عشػو ،لخبسػا شػعخ بخىسالػو لػو ،كعػجـ السبػاالة بػو ،كقػج يديػج ىػحا
مغ غزب الدكج عمى زكجتو كيؤخخ الرمَ بيشيسا.

ٕ -أسمهب االستمطاف.

كيطيخ ىحا األسمػب مغ خالؿ الصخيقة الحدشة كالكمسات الخقيقة التي استخجميا الشبي  فػي التعامػل مػع أشػخاؼ

السذةمة (الدكج كالدكجة) ،فدأؿ عغ زكج ابشتو بعبارة لصيفة رقيقة ،ككّمع زكج ابشتو بةمسات حدشة راقية.

اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٖ٘
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تعامل الييب  مع أسواج بياته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖ -أسمهب االترال السباشخ.

كيطيخ ىحا األسمػب مغ خالؿ قياـ الشبي  بالمقاء بدكج ابشتو شخرػيا ،كلػع يةتػة بسجػخد الدػؤاؿ أك نقػل الكػالـ

إليو ،كىحا بال شظ يذػعخ الػدكج بالتقػجيخ ،كيديػل حالػة االحتقػاف التػي قػج تكػػف فػي نفدػو ،كيفدػَ لػو السجػاؿ لمكػالـ ،كسػا
صة األجػاء مع أىل زكجتو كزكجتو.
يم ّ
ٗ -أسمهب الحمهل العسمية.

كيطيخ ىحا األسمػب مغ خالؿ عجـ اكتفاء الشبػي  بسجػخد الدػؤاؿ عػغ زكج ابشتػو أك إرسػاؿ مخسػاؿ لػو ،أك تخكػو

كقجـ
حيث ىػ ،بل قاـ بخصػة عسمية ميسة ججا ،حيث شمب مغ زكج ابشتو أف يعػد إلى البيت ،كبحلظ ،حاصخ السذةمةّ ،

حال عسميا ليا ،فأنياىا بأحدغ كجو.

ثانياً :حل الخرهمات بإيجاد البجائل لمسهاقف السختمفة.
َف َف ِ
الخ َحػاَ ،فػأَتَى َّ
فعغ عمي  ،أ َّ
ػت َفَم ْػع تَ ِج ْػجهُ،
الدػالَ ُـَ ،ش َػة ْت َمػا َتْمَقػى ِم ْػغ أَثَ ِػخ َّ
اش َسػ َة َعَم ْي َيػا َّ
ػي َ س ْػب ليَ ،ف ْان َ
الشِب َّ
صَمَق ْ
ػيء َف ِ
َخبخْتػو ع ِائ َذػ ُة ِبس ِجػ ِ
زػ ِ
اش َسػ َةَ ،ف َجػػاء َّ
َخَب َخْت َيػػاَ ،فَم َّسػا َجػػاء َّ
ػاج َعَشا،
َف َػ َج َػج ْت َع ِائ َذػ َة َفأ ْ
الشِبػػي ِ إَل ْيَشػا َكَقػ ْػج أ َ
َخػ ْحَنا َم َ
الشِبػػي  أ ْ َ َ ُ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ػخ ِم َّسػػا
ُعّمِ ُس ُك َسػػا َخ ْيػ ًا
ػاؿ« :أَالَ أ َ
صػ ْػج ِريَ ،كَقػ َ
ػػـَ ،فَقػ َ
ػاؿَ « :عَمػػى َم َكان ُك َسػػا»َ .فَق َعػ َػج َب ْيَشَشػػا َحتػػى َك َجػ ْػج ُت َبػ ْػخَد َق َج َم ْيػػو َعَمػػى َ
َفػ َح َى ْب ُت ألَُقػ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػيغ َف ُيػ َػػ َخ ْيػ لػخ َل ُك َسػػا ِمػ ْػغ
زػػا ِج َع ُك َسا تُ َكِّبػ َا
َسػأَْلتُ َسانيِ ،إ َذا أ َ
ػيغَ ،كتَ ْح َسػ َػجا ثَالَثًػػا َكثَالَثػ َ
ػيغَ ،كتُ َدػِّػب َحا ثَالَثًػػا َكثَالَثػ َ
ػخ أ َْرَب ًعػػا َكثَالَثػ َ
َخػ ْحتُ َسا َم َ
َخ ِاد سـ»(٘.)ٙ
ككاف حل الشبي  ليحه السذةمة بالجاللة عمى ما ىػ أنفع ليسا في اآلخػخة كمػا يعيشيسػا فػي التقػػى عمػى مرػاعب

الحياة كمتاعبيا.

قاؿ دمحم بغ الفخج القخشبي" :إف الشبي  حةع بػيغ عمػي بػغ أبػي شالػب كزكجتػو فاشسػة -رضػي هللا عشيسػا -حػيغ
ّ
اشتكيا إليو الخجمة ،فحةع عمى فاشسة بالخجمة الباششة :خجمة البيت كحةع عمى عمي بالخجمة الطػاىخة .قػاؿ ابػغ حبيػب:

كالخجمة الباششة :العجغ ،كالصبخ ،كالفخش ،ككشذ البيت ،كاستقاء الساء ،إذا كاف الساء معيا كعسل البيت كمو"(.)ٙٙ

كاألسمػب الحي يسةغ أخحه مغ مػقة الشبي  في التعامل مع ىحه السذةمة الدكجية ،يتسثل في تقجيع الحل البجيل

حل السذةمة بيشيسا،
كالحل السسةغ لمسذةمة بيغ الدكجيغ ،فيػ لع يتخؾ كل كاحج مغ الدكجيغ متسدةا بخأيو ،كبالتالي لغ يتع ّ
كىػ يعخؼ ضخكفيسا ،كأحػاليسا السعيذية كالسادية ،مغ ىشا ،قجـ ليع الحل اآلخخ ،الحي يعالج جانبا مغ ىحه السذةمة،
كىحا الحل ىػ بسقجكر الصخفيغ.
ثالثاً :حل الخرهمات الهاردة بدبب تعجد الدوجات.
حاكؿ الشبي  أف يحل السذةمة بخرشاد زكج ابشتو إلى ما ىػ الرػاب في السػضػع بأسمػبو الحةيع .فعغ ِ
الس ْدَػَر
ِ
ػب
ػاؿِ :إ َّف َعِمًّيػػا َخ َ
ػت َ ،فَقاَلػ ْ
ػت أَِبػػي َج ْيػ سػل َف َدػ ِػس َع ْت ِب ػ َحلِ َظ َفاش َس ػ ُة َفأَتَػ ْ
ػب ِب ْشػ َ
ػظ الَ تَ ْغ َ
ػظ أََّنػ َ
ػتَ :يػ ْػدُع ُع َق ْػ ُمػ َ
زػ ُ
صػ َ
ا ْبػ َػغ َم ْخ َخَم ػ َةَ ،قػ َ
اكَ ِبشت أَِبي جي سلَ ،فَقاـ رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الع ِ
ػاص ا ْب َػغ
ػؿ« :أ َّ
َمػا َب ْع ُػج أ َْن َك ْح ُ
لَِبَشات َظَ ،ك َى َحا َعمِ ٌّي َن ل ْ َ
ه َ ،ف َدس ْعتُ ُو ح َ
َْ
ػت أََبػا َ
يغ تَ َذ َّي َجَ ،يُق ُ
َ َُ ُ
اشسػ َة بزػع لة ِمِشػػي كِإِنػي أَ ْكػخه أَف يدػػػءىاِ َّ َ ،
ػػؿ َّ ِ
ِ
ِ
ػت رسػ ِ
ِ ِ
ػت َعػ ُػجِّك
َّ
صػ َػج َقِشيَ ،كِإ َّف َف َ َ ْ َ ّ َ ّ
ه َ كب ِْش ُ
ه الَ تَ ْجتَس ُػع ب ْش ُ َ ُ
َُ ْ َ ُ َ َ َ
الخِبيػ ِعَ ،ف َح َّػجثَشي َك َ
اب ،عػغ عمِ
ِ
اح سج» َفتَخ ِ
هِِ ،ع ْش َج رج سل ك ِ
صب َة كَزَاد مح َّس ُج ْب ُػغ َعس ِػخك ْب ِػغ حْمحَمػ َةَ ،ع ْػغ ْاب ِػغ ِشػي س
الح َد ْػي ِغَ ،ع ْػغ
َّ
ََ
ػي ْب ِػغ ُ
َ َ
ؾ َعم ٌّي الخ ْ َ َ ُ َ
َ
ْ
َُ َ
َ ْ َ ِّ
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ذ َفػأَ ْثشى عَمي ِػو ِفػي مر ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِم ْدَػسر َس ِس ْع ُت َّ
ر َػجَقِشي،
َُ َ
الشِب َّي َ كَذ َكَخ ص ْيًاخ َل ُػو م ْػغ َبشػي َعْبػج َش ْػس س َ َ ْ
ػاىَخِتوِ ،إَّيػاهُ َفأ ْ
َح َد َػغَ ،ق َ
ػاؿَ « :ح َّػجثَشي َف َ
()ٙٚ
َكَك َع َجِني َف َػَفى ِلي».
قاؿ ابغ حجخ" :قػلو( :حجثشي فرجقشي) لعّمو كاف شخط عمى نفدو أف ال يتدكج عمى زيشب ككػحلظ عمػي فػخف لػع يةػغ

كحلظ فيػ محسػؿ عمى أف عميا ندي ذلظ الذخط فمحلظ أقجـ عمى الخصبة أك لع يقع عميو شخط إذ لع يرخح بالذخط لكغ

كاف يشبغي لو أف يخاعي ىحا القجر فمحلظ كقعت السعاتبة ككاف الشبي  قل أف يػاجو أحجا بسا يعػاب بػو كلعمػو إنسػا جيػخ
بسعاتبة عمي مبالغة في رضا فاشسة عمييا الدالـ ككانت ىحه الػاقعة بعج فتَ مةة كلع يةػغ حيشئػح تػأخخ مػغ بشػات الشبػي
()ٙٛ

 غيخىا ككانت أصيبت بعج أميا بخخػتيا فكاف إدخاؿ الغيخة عمييا مسا يديج حدنيا".

كاألسمػب السدتفاد مغ مػقة الشبي  مػغ ىػحه السذػةمة ىػػ أسػمػب البيػاف كالتػضػيَ ،حيػث بػيغ الشبػي  لػدكج

كسػغ لو ذلظ ،مسا أقشعو بالعجكؿ عغ مػقفو.
ابشتو سبب رفزو ّ

املبخث الثالث:

اهلدي اليبوي يف سياراتهه والتواصل معهه.
إف صػػمة األرحػػاـ مػػغ أسػػباب تػثيػػق أكاصػػخ السػػػدة كالسحبػػة بػػيغ األقػػارب؛ ليػػحا حػػث عمييػػا الذػػارع الحةػػيع ،كجعػػل
قصيعػػة األرحػػاـ مػػغ أسػػباب الفدػػاد فػػي األرض ،كليػػحا حػػخص الشبػػي  عمػػى صػػمة بشاتػػو كأزكاجيػػغ فػػي مختمػػة األحػػاؿ
كالسشاسبات ،فسغ ذلظ:
املطلب األول :التأكيد على الصلة وتفكد أحواهله.

مػغ الديػػارات التػػي تكػػػف بػػيغ الخجػػل كأزكاج بشاتػػو زيػػارة التفقػج كالرػػمة العامػػة ،كىػػحه مسػػا تذػػج صػػمة الق اخبػػة كالشدػػب

أكثخ ،خاصة أنشا في زمغ أصبَ الشاس فيو يتداكركف عشج السشاسبات فحدب.
أوالً :فعغ سي ِل ب ِغ سع سجَ ،قاؿ :جاء رسػؿ َّ ِ
ِ
اشس َة َفَمع ي ِج ْج عمِيًّا ِفي ِ
اؿ« :أ َْي َغ ْاب ُغ َع ِّس ِظ؟» َقاَل ْت:
ه َ ب ْي َت َف َ ْ َ َ
َْ َْ ْ َْ
َ
الب ْيتَ ،فَق َ
َ َ َ َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س
اؿ:
ػؿ َّ
ه  إل ْن َدافْ « :ان ُ
اف َب ْيشي َكَب ْيَش ُو َش ْي لءَ ،ف َغ َ
َك َ
اء َفَق َ
اؿ َرُس ُ
اضَبشيَ ،ف َخ َخَجَ ،فَم ْع َيق ْل ع ْشجي َفَق َ
ط ْخ أ َْي َغ ُىَػ؟» َف َج َ
ِ ِِ
هِ ،ىػ ِفي السد ِج ِج رِاقجَ ،فجاء رسػؿ َّ ِ
اب،
ص ِج لعَ ،ق ْج َسَق َ
زَ
ه َ ك ُى َػ ُم ْ
َص َاب ُو تَُخ ل
َْ َ ل َ َ َُ ُ
َيا َرُس َ
ط ِرَد ُاؤهُ َع ْغ شّقوَ ،كأ َ
ػؿ َّ ُ َ
س ()ٜٙ
هِ  يسدح ُو َع ْش ُو ،كيُقػؿُ « :قع أَبا تُخ س
ابُ ،ق ْع أََبا تَُخاب» .
ػؿ َّ
ْ َ َ
َْ َ ُ
ََ ُ
َف َج َع َل َرُس ُ
ثانياً :كعغ عمِ ٌّي ،أ َّ ِ
ِ
َّ
الدالَـ أَتَ ِت َّ
يق،
الشِب َّي  تَ ْذ ُةػ ِإَل ْي ِو َما َتْمَقى ِفي َي ِج َىا ِم َغ َّ
َ
اءهُ َرِق ل
الخ َحىَ ،كَبَم َغ َيا أَن ُو َج َ
َف َفاش َس َة َعَم ْيي َسا َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ:
ق
ف
،
ػـ
ق
ن
ا
ش
ب
ى
ح
ف
ا،
ش
ع
ج
ا
ز
م
ا
ن
ح
َخ
أ
ج
ق
ك
ا
ن
اء
ج
ف
:
اؿ
ق
،
ة
ذ
ائ
ع
و
ت
خ
ب
َخ
أ
اء
ج
ا
س
م
ف
،
ة
ذ
ائ
ع
ل
ظ
ل
ذ
ت
خ
ك
ح
ف
،
و
ف
اد
ر
َفَم ْع تُ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َُ ُ َ َ َ
«عَمى م َك ِان ُكسا» َفجاء َفَقعج بيِشي كبيشيا ،حتَّى كج ْجت بخد َقجمي ِو عَمى ب ْ ِ
اؿ« :أَالَ أ َُدل ُك َسا َعَمى َخ ْي سخ ِم َّسا
َ َ َ َ َْ َ ََْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
صشيَ ،فَق َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
يغَ ،كَكِّب َاخ أ َْرَب ًعا
َسأَْلتُ َسا؟ ِإ َذا أ َ
اح َس َجا ثَالَثًا َكثَالَث َ
زا ِج َع ُك َسا -أ َْك أ ََكْيتُ َسا ِإَلى ف َخاش ُة َساَ -ف َدِّب َحا ثَالَثًا َكثَالَث َ
َخ ْحتُ َسا َم َ
يغَ ،ك ْ
ِ
يغَ ،ف ُي َػ َخ ْيلخ َل ُك َسا ِم ْغ َخ ِاد سـ»(ٓ.)ٚ
َكثَالَث َ
كعمػػق عمػػى ىػػحه القرػػة القاضػػي عيػػاض" :فيػػو بيػػاف إضيػػار غايػػة التعصػػة كالذػػفقة عمػػى البشػػت كالرػػيخ كنيايػػة االتحػػاد
بخفع الحذسة كالحجاب حيث لع يدعجيسا عغ مةانيسا فتخكيسا عمى حالة اضصجاعيسا كبالغ حتى أدخل رجمو بيشيسا كمةث

اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٚ

13

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 1, Art. 14

تعامل الييب  مع أسواج بياته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عػضا عسا شمباه مغ الخادـ فيػ مغ باب تمقػي السخاشػب بغيػخ مػا يصمػب
بيشيسا حتى عمسيسا ما ىػ األكلى بحاليسا مغ الحكخ ً
" (ٔ)ٚ

إيحانا بأف األىع مغ السصمػب ىػ التدكد لمسعاد كالربخ عمى مذاؽ الجنيا كالتجافي عغ دار الغخكر .
ً
املطلب الثاىي :املشاركة يف أفزاحهه.

كقج زار الشبي  عمياً كفاشسة عشج كالدتيا ،كشاركيع الشبي  الفخحة ،كسسى أكالدىا بشفدو  .فعغ عمِ
ػاؿ:
ػيَ ،ق َ
َ ْ َ سّ
ِ
َل َّسا كلِ َج اْل َحد ُغ س َّس ْيتُ ُو َح ْخًباَ ،ف َجاء َِّ
ػاؿَ « :الَ ،ب ْػل ُى َػػ َح َد لػغ»،
اؿ« :أ َُركِني ْابشي َما َس َّس ْيتُ ُسػهُ؟ »ُ ،قْمَشاَ :ح ْخًبػاَ ،ق َ
الشبي َ ،فَق َ
َ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ػاؿَ« :ب ْػل ُى َػػ ُح َد ْػي لغ» َفَم َّسػا
ػاؿ« :أ َُركنػي ْابشػي َمػا َس َّػس ْيتُ ُسػهُ» ُقْمَشػاَ :ح ْخًبػاَ ،ق َ
ػاء الشبػي َ فَق َ
َفَم َّسا ُكل َج اْل ُح َد ْي ُغ َس َّس ْيتُ ُو َح ْخًباَ ،ف َج َ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ػث سػ َّػس ْيتُ ُو َح ْخًبػػاَ ،ف َجػػاء َِّ
ػاؿَ« :بػ ْػل ُىػ َػػ
ػاؿ« :أ َُركِنػػي ْابشػػيَ ،مػػا َسػ َّػس ْيتُ ُسػهُ؟ »َ ،فُقْمَشػػاَ :سػ َّػس ْيَشاهُ َح ْخًبػػاَ ،قػ َ
الشبػػي َ ،فَقػ َ
ُكلػ َػج لػػي الثالػ ُ َ
َ
(ٕ)ٚ
ِ
اؿِ« :إَّن َسا َس َّس ْيتُ ُي ْع ِب َػَل ِج َى ُارك َفَ :شبلَّخ َك َشِّب ليخ َك ُم َذِّبلخ».
ُم ْحد لغ» ،ثُ َّع َق َ
كإف مغ أكثػخ مػا يذػج الػخكابط بػيغ الشػاس مذػاركتيع فػي أفػخاحيع ،كالشبػي  حػخيز عمػى مذػاركة أزكاج بشاتػو أفػخاحيع ،فقػج

بػػارؾ لعمػػي كفاشسػػة زكاجيسػػا ،فعػػغ بخيػػجة  :أف نف ػ اًخ مػػغ األنرػػار قػػالػا لعمػػي :عشػػجؾ فاشسػػة ،فػػجخل عمػػى الشبػػي  فدػػمع عميػػو
فقػاؿ« :مػػا حاجػػة ابػػغ أبػي شالػػب؟» قػػاؿ :ذكػػخت فاشسػة بشػػت رسػػػؿ هللا  قػػاؿ« :مخحبػا كأىػػال» لػػع يػػدده عمييػا ،فخػػخج إلػػى الػػخىط

مغ األنرار يشتطخكنو ،فقالػا :ما كراءؾ؟ قاؿ :ما أدري غيخ أنو قاؿ لػي« :مخحبػا كأىػال» قػالػا :يةفيػظ مػغ رسػػؿ هللا  إحػجاىسا،
قج أعصاؾ األىل ،كأعصاؾ الخحب ،فمسا كاف بعج ذلظ بعجما زكجو قاؿ« :يػا عمػي ،إنػو ال بػج لمعػخس مػغ كليسػة» .قػاؿ سػعج :عشػجي

كبر ،كجسع لو رىط مغ األنرار آصعاً مغ ذرة ،فمسا كاف ليمة البشاء قاؿ« :يا عمػي ،ال تحػجث شػيئا حتػى تمقػاني» فػجعا الشبػي 
بساء فتػضأ مشو ،ثع أفخغو عمى عمي فقاؿ« :الميع بارؾ فييسا ،كبارؾ عمييسا ،كبارؾ ليسا في ِشْبمِيسا»(ٖ.)ٚ
قاؿ الصحاكي" :فدأؿ سائل عغ معشى ىاتيغ الكمستيغ  -يخيج :مخحباً كأىالً  -ما ىػ؟ فكاف جػابشا لو في ذلظ :أف
ض ِب َسا َر ُحَب ْتتَالتػبػة ]ٔٔٛ :كأمػا
الخحب مغ األماكغ ىػ الػاسع مشيا ،كمشو قػؿ هللا تعالىَ  :حَّتى ِإ َذا َضا َق ْت َعَمْي ِه ُم األَْر ُ
األىل :فالسخاد بو :إذا ندلت مشدلة الخجل فػي أىمػو الػحي يةػػف فػي ندكلػو عشػجىع راحتػو .كمػغ ذلػظ مػا قػج ركي عػغ الشبػي

 فيسا خاشب بو عميا لسا جاءه خاشبا لفاشسة إليو ...كما في ىحا الحجيث مسا خاشػب بػو رسػػؿ هللا  عميػا بقػلػو لػو
(ٗ)ٚ

مخحبا كأىال كما حسمتو األنرار عميو مسا قالو لعمي دليل عمى ما قمشا مسا تأكلشا ىاتيغ الكمستيغ عميو كباهلل التػفيق".
املطلب الثالث :موعظتهه وتذكريهه باآلخزة.

َف رسػػؿ َّ ِ
شخَقػو كَف ِ
ػي ْب َػغ أَِبػي َ ِ س
اش َسػ َة
كىحا مغ حخصو  عمى ما فيو صػالح دنيػاىع كأخػخاىع ،فعػغ َعِم َّ
شالػب :أ َّ َ ُ َ
ه َ ُ ََ 
هَِ ،فػِخ َذا َشػػاء أ َْف يبعثََشػا بعثََشػاَ ،ف ْانرػخ ِ
ػت َِّ
رػِّمَي ِ
ػيغ ُقْمَشػا
هِ ،أَْنُف ُد َػشا ِبَي ِػج َّ
ػػؿ َّ
اف؟» َفُقْمػ ُ
ِبْش َ
ؼح َ
َ ََ
َ َْ َ َ َ
ػتَ :يػا َرُس َ
الشب ِّػي َ لْيَمػ ًةَ ،فَق َ
ػاؿ« :أَالَ تُ َ
ِ
ِ
ان ِ
ان أَ ْكَثَخ َشي ٍء َجَجًالَالكية.)ٚ٘(]٘ٗ :
اإل ْن َد ُ
ػؿَ  :وَك َ
َذِل َظ َكَل ْع َي ْخِج ْع ِإَل َّي َشْيًئا ،ثَُّع َسس ْعتُ ُو َك ُىَػ ُمَػ سّؿ َي ْ
ز ِخ ُب َفخ َحهَُ ،ك ُىَػ َيُق ُ
ْ
كزاد الباجي" :إنسا أراد رسػػؿ هللا  أف يتأسػة عمػى مػغ فاتػو ذلػظ كيذػق كال يخػة عميػو كيدػيل فػػات مػا فاتػو مػغ العبػادة
()ٚٙ

ألف األجخ الجديل يحرل لمستأسة عمى ذلظ".
َّ َّ ِ
ػائ ِس ِ
اؿ :قػلػو :آال ترػميافَ :ف ِ
كذكخ مغ فػائجه ابغ ب َّ
زػيَم ُة ص َػال ِة َّ
صس
َى ِػل َكاْلَق َخَاب ِػة لِػ َحلِ َظ َكَكَق َػع
المْي ِػل َكإِيَقػا ُ
يغ م َػغ ْاأل ْ
الش َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشِبي  عمي كعمى َفاشسة ِمػغ َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ػرِة َكَد َخ َل َّ
ر َّػمى
طَشػا لِ َّ
المْي ِػل َفأ َْيَق َ
َ َ
َ ّ َ
في ِرَك َاية َحكي ِع ْب ِغ َحكي سع اْل َس ْح ُك َ
مر َػالة ثُ َّػع َر َج َػع إَلػى َب ْيتػو َف َ
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ِ
يث َقاؿ َّ
الر َػالِة ِفػي َّ
ى ِػيًّا ِمغ َّ
الصَبخِي َلْػَال َما َعمِع َّ
المْيػل
ز ِػل َّ
الشِبي ِ م ْغ ِع َ
المْي ِل َفَم ْع َي ْد َس ْع َلَشا ِح ًّدا َفَخَج َع ِإَلْيَشا َفأَْيَق َ
ط ِع َف ْ
َ
َ
طَشا اْل َحج َ َ
َ
ػت جعَمػو َّ ِ ِ ِ
س
اختَػار َليسػا ِإحػخَاز ِتْمػظ اْلَف ِ
ِ
ِِ ِ
زػيَم ِة َعَمػى َّ
ػاال
الج َع ِػة َكالد ُػةػ ِف ْامِتثَ ً
َما َك َ
َ
اف يدعج اْبَشتو كابغ َع ّسو فػي َكْق َ َ ُ
هُ ل َخْمقػو َس َػةًشا َلكَّش ُػو ْ َ ُ َ ْ َ
اؿ ع ِغ اْلسيَّم ِب َقاؿِ :ف ِ
لَِقػلِ ِو تَعاَلى كأْمخ أَىَمظ ِب َّ ِ
َّ س
يو أََّن ُو َل ْػي َذ لِ ْ ِ
إ َمػا ِـ أ َْف ُي َذ ِّػجَد ِفػي َّ
ػث َقَش َػع ِ بَق ْػػ ِؿ
الشَػ ِاف ِػل َحْي ُ
ْ َ َ ُْ ْ َ
َ
الر َالةَ .كنقل ابغ َبص َ ُ َ
ِ
هِ ِألََّنو َك َالـ ص ِح ِ
ِ
ِ ِ
اؿ
اءتُ ُػو ْاآلَيػ َة َف َػج ٌّ
اؿ َكأ ََّما َ
اف َف ْخ ً
يَ في اْل ُع ْح ِر َع ِغ التََّشف ِل َكَلْػ َك َ
َعم سّي  أَْنُف ُدَشا ِبَيج َّ ُ ل َ ل
ضا َما َع َحَرهُ َق َ
ض ْخُب ُو َفخ َحهُ َكقَخ َ
ِ
ِ ِ
َّ س
ِ ِِ
ػاؿ َّ
ػار أََّن ُػو
َعَمى أََّن ُو َ
ض َّغ أََّن ُو أ ْ
الش َػػِكي :اْل ُس ْختَ ُ
ػاؿ َكأََق َّػخهُ ابػغ َبصػاؿ َكَل ْػي َذ بَػاضػ سَ َكَمػا تََق َّػج َـ أَْكَلػىَ .كَق َ
َح َػخَج ُي ْع َفَشػج َـ َعَمػى إْنَبػاىي ْع َكػ َحا َق َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
هُ أ َْعَم ُع"(.)ٚٚ
اعتَ َحَر ِب ِو ََ َّ
ضَخ َب َفخ َحهُ تَ َعجًبا م ْغ ُس ْخَعة َجَػاِبو َك َعَج ِـ ُمَػاَفَقتو َل ُو َعَمى اال ْعت َح ِار ِب َسا ْ
َ
املطلب الزابع :العشاء واملواصاة.

مع أف مرابيع ىػ مراب الشبي  كمع ذلظ فكاف يػاسييع كيعدييع لمتخفيف عشيع ،كسا في:

أوالً :ابشته زيشب :فمسا أرسمت إليو  ابشتو زيشب في خبخ ابشيا كأنو يحتزخ أرسل إلييا بالتعدية ،كلسا أقدست عميو بالسجيء
ّبخ بقدسيا كجاء معو نفخ مغ الرحابة معدياً كمدمياً كمصيباً لخاشخىا كخاشخ زكجيا ككقػفاً إلى جانبيا في مرابيا .فعغ
أسامة بغ زيج  ،قاؿ" :أرسمت ابشة الشبي  إليو إف ابشا لي قبس ،فأتشا ،فأرسل يقخئ الدالـ ،كيقػؿ« :إف هلل ما أخح ،كلو

ما أعصى ،ككل عشجه بأجل مدسى ،فمتربخ ،كلتحتدب» ،فأرسمت إليو تقدع عميو ليأتيشيا ،فقاـ كمعو سعج بغ عبادة ،كمعاذ
ابغ جبل ،كأبي بغ كعب ،كزيج بغ ثابت كرجاؿ ،فخفع إلى رسػؿ هللا  الربي كنفدو تتقعقع  -قاؿ :حدبتو أنو قاؿ كأنيا
شغ -ففاضت عيشاه ،فقاؿ سعج :يا رسػؿ هللا ،ما ىحا؟ فقاؿ« :ىحه رحسة جعميا هللا في قمػب عباده ،كإنسا يخحع هللا مغ
عباده الخحساء»"

()ٚٛ

.

ثانياً :وفاة زيشب :فقج جاء  كأرشج الشداء كيف يغدمشيا كيةفشيا ككقة إلى جانب زكجيا مثبتاً لو عمى الربخ كاالحتداب
كشاداً مغ أزره كمػاسياً لو .فعغ أـ عصية األنرارية -رضي هللا عشيا ،-قالت" :دخل عميشا رسػؿ هللا  حيغ تػفيت ابشتو،

فقاؿ« :اغدمشيا ثالثا ،أك خسدا ،أك أكثخ مغ ذلظ إف رأيتغ ذلظ ،بساء كسجر ،كاجعمغ في اآلخخة كافػ ار -أك شيئاً مغ كافػر-
()ٜٚ

فخذا َفخْغتُغ فآذنشي» ،فمسا فخغشا آذناه ،فأعصانا حقػه ،فقاؿ« :أشعخنيا إياه» تعشي إ ازره"
(ٓ)ٛ

.

أف يشدؿ في قبخىا .فعغ أنذ بغ مالظ

ثالثاً :وعشج وفاة أم كمثهم ،حزخىا كأشخؼ عمى دفشيا كأمخ مغ لع يقارؼ
 ،قاؿ" :شيجنا بشتا لخسػؿ هللا  ،قاؿ :كرسػؿ هللا  جالذ عمى القبخ ،قاؿ :فخأيت عيشيو تجمعاف ،قاؿ :فقاؿ:
«ىل مشكع رجل لع يقارؼ الميمة؟» فقاؿ أبػ شمحة :أنا ،قاؿ« :فاندؿ» قاؿ :فشدؿ في قبخىا"(ٔ.)ٛ

اخلامتة.

كفي الختاـ خمرت ىحه الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج ،مغ أىسيا:

ٔ -اتدع ىجيو  في تعاممو مع أزكاج بشاتو باليدخ كالديػلة كالميغ ،كعجـ الغمطة كالذجة.

ٕ -كاف ليحا اليجي الشبػي في تعاممو -عميو الرالة كالدالـ -مع أزكاج بشاتو في كافة السجاالت األثخ البارز في شج
الخكابط الشدبية كالعالقات األسخية.
ٖ -إ ّف تعامل الخسػؿ  مع أصياره كاف مشزبصاً بالزػابط كالكيع اإلسالمية كسا ىػ ىجيو مع سائخ السدمسيغ.
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٜ
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تعامل الييب  مع أسواج بياته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٗ -إف تعامل الشبي  مع أزكاج بشاتو بالحب ،كالسػدة ،كاالحتخاـ كحدغ العذخة -بالمصة كالميغ ،كعجـ العتب -كالػقػؼ
إلى جانبيع ،كمدانجتيع في األفخاح كاألتخاح ،كمداعجتيع في حل مذةالتيع عمى اختالفيا ،قج أسخ قمػبيع كأثخ في

نفػسيع كسمػكيع ،مسا جعميع يدسحػف لو بالتجخل في شؤكنيع الخاصة ،بل كيشدلػف عشج رأيو كمذػرتو ،كتدسية
ابشي عمي ابغ أبي شالب  ،كعجـ زكاج عمي  عمى فاشسة ابشة رسػؿ هللا .
َ
٘ -إف اتباع ىجي الشبي  في التعامل مع أزكاج بشاتو -كسا ىػ ىجيو في سائخ مشاحي الحياة -يجشب األسخ السجتسعات
مغ العثخات كالصامات كالشكبات ،كيػصميا إلى بخ األماف كيشجييا مغ السذةالت.
اهلوامش.

(ٔ) أخخجػو أبػػ داكد كالشدػائي كابػغ حبػاف كغيػخىع كميػع مػغ شخيػق عبػجة بػغ سػميساف ،عػغ سػعيج بػغ أبػي عخكبػة ،عػغ أيػػب ،عػغ عةخمػػة،
عػػغ ابػػغ عبػػاس .أبػػػ داكد ،سػػميساف بػػغ األشػػعث (ت ٕ٘ٚى ػػ) ،الدتتشن ،تحقيػػق :شػػعيب األرنػػؤكط َمح َّسػػج ِ
كامػػل ق ػخه بممػػي ،دـ ،دار
َ
َ
الخس ػػالة العالسي ػػة ،طٕٜٔٓٓ ،ـ ،كت ػػاب الشك ػػاح ،ب ػػاب ف ػػي الخج ػػل ي ػػجخل بام أخت ػػو قب ػػل أف يشق ػػحىا ش ػػيئاً ،ح ػػجيث رق ػػع ،ٕٕٔ٘ :جٖ،
صٕٗٙ؛ كالشد ػػائي ،أحس ػػج ب ػػغ ش ػػعيب (ت ٖٖٓىػ ػػ) ،الدتتتشن الرتتتغخى (السجتبتتتى) ،تحقي ػػق :عب ػػج الفت ػػاح أب ػػػ غ ػػجة ،حم ػػب ،مةت ػػب
السصبػعػػات اإلسػػالمية ،طٕٜٔٛٙ ،ـ .كتػػاب الشكػػاح ،بػػاب تحمػػة الخمػػػة ،حػػجيث رقػػع ،ٖٖٚٙ :ج ،ٙصٖٓٔ .كابػػغ حبػػاف ،دمحم ابػػغ
حب ػػاف (ت ٖٗ٘ىػ ػػ) ،الرتتتحي  ،تحقي ػػق :ش ػػعيب األرن ػػؤكط ،بي ػػخكت ،مؤسد ػػة الخس ػػالة ،طٕٜٜٖٔ ،ـ كت ػػاب إخب ػػاره  ع ػػغ مشاق ػػب
الرػػحابة ،رجػػاليع كندػػائيع بػػحكخ أسػػسائيع رض ػػاف هللا عمػػييع أجسعػػيغ ،ذكػػخ مػػا أعصػػى عمػػي  فػػي صػػجاؽ فاشسػػة ،حػػجيث رقػػع:

٘ٗ ،ٜٙج٘ٔ ،ص .ٖٜٙكصححو ابغ حباف كالزياء السقجسي في األحاديث السختارة األحاديث السختارة َٔٔ ]ٕٛٗ/حٓ.ٕٛ
(ٕ) قاؿ الرشعاني" :كىحا ِف ِ
ػؿ ِبيػا جب ا ِ ِ
يو َدلِيل عَمى أََّنو ي ْشب ِغػي تَْق ِػجيع َشػي سء لِ َّمدكج ِػة َقبػل الػج ُخ ِ
الشػ ِ
كؼ ِع ْش َػج َّ
اس
ػخ ل َخاش ِخَىػاَ ،ك ُى َػػ اْل َس ْع ُػخ ُ
ل َ
ََُ
َ ًَْ
َْ َْ
ُ ْ
ك َّاف ًة ،كَلع ي ْحكخ ِفي ِ ِ
يغ مػا أَعصػى عمِػي ف ِ
ص ِ
اشسػة  -ر ِ
ات ِفي تَ ْعِي ِ
ضػي
َ
ػرَة أ َْك َغ ْي َخَىاَ ،كَق ْج َكَرَد ْت ِرَك َاي ل
الخَك َاية َى ْل أ ْ
َع َ َ
ّ
َ ْ ُ َْ
اىا د ْرَع ُو اْل َس ْح ُك َ
َ ْ َ َ ٌّ َ َ َ َ َ
هُ َع ْش ُي َسػػا َّ -إال أََّن َيػػا َغ ْيػ ُػخ ُم ْدػ َػش َج سة" .الرػػشعاني ،دمحم بػػغ إسػػساعيل (ت ٕٔٔٛىػػ) ،ستتبل الدتتالم ،دـ ،دار الحػػجيث ،د.ط ،دت.
َّ
جٕ ،ص.ٕٜٔ

(ٖ) البخاري ،:دمحم بغ إسساعيل (ت ٕ٘ٙىػ) ،الجامع الرحي  ،تحقيق :دمحم زىيخ الشاصخ ،دـ ،دار شػػؽ الشجػاة ،طٕٕٔٔٗ ،ى ػ،
كتاب الشفقات ،باب :عسل السخأة في بيت زكجيا ،حجيث رقع ،ٖ٘ٙٔ:ج ،ٚص٘.ٙ

(ٗ) كعػ ّػخؼ ابػػغ حبيػػب (كىػػػ عبػػج السمػػظ بػػغ حبيػػب الدػػمسي فكيػػو األنػػجلذ فػػي زمشػػو ،كأحػػج فقيػػاء السالكيػػة الكبػػار) الخجمػػة الباششػػة:
بػػالعجغ ،كالصػػبخ ،كالفػػخش ،ككػػشذ البيػػت ،كاسػػتقاء السػػاء ،إذا كػػاف السػػاء معيػػا كعسػػل البيػػت كمػػو .القخشبػػي ،دمحم بػػغ الفػػخج (ت
ٜٗٚىػ) ،أقزية رسهل هللا  ،بيخكت ،دار الكتاب العخبئٕٗٙ ،ىػ ،ص٘.ٙ
(٘) ابغ أبي شيبة ،أبػ بةخ بغ أبػي شػيبة (ت ٖٕ٘ىػػ) ،السرتشف فتي األحاديتث وارثتار ،تحقيػق :كسػاؿ يػسػة الحػػت ،الخيػاض،
ِ
ِ
زي ِة رس ِ
هِ  حجيث رقع ،ٕٜٜٓٙ :ج ،ٙصٓٔ .كىػ مخسل.
ػؿ َّ
مةتبة الخشج ،طٜٔٔٗٓ ،ىػ .كتَ ُ
اب أَ ْق َ َ ُ
( )ٙالصب اخنػػي ،سػػميساف بػػغ أحسػػج (ت ٖٓٙى ػػ) ،التتجعاء ،تحقيػػق :مرػػصفى عبػػج القػػادر عصػػا ،بيػػخكت ،دار الكتػػب العمسيػػة ،طٔ،
ِ
الشدػائيَ ،ت ٔٔٔ ٕٔٓ -
رػخِي ،كثَّقػو ّ
ٖٔٗٔىػ .حجيث رقع ،ٕٕٕ :صٓ .ٜرجالو ثقات ،كفيػوَ :ع ْسػخك ْبػغ َسػعيج الثقفػي اْلَب ْ
ق] ،كالخصيب ،تاريخ اإلسالم (ٖ )ٕٛٛ /لكغ خبخه مخسل.

يفخؽ بيشو كبيغ
فخف عامة الفقياء متفقػف ّ
( )ٚكق ػاؿ ابغ بصاؿ" :كقػلو :باب خادـ السخأةّ ،
أف الخجل إذا أعدخ عغ نفقة الخادـ ّأنو ال ّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند الطوالبة
عميا لع يمدمو الشبي ، ،إخجاـ فاشسة في عدختو ،كال أمخه أف يةفييا ما شةت مػغ الخحػى.
امخأتو ،كإف كانت ذات قجر؛ ّ
ألف ً
قاؿ السيمب :كفى ىحا الحجيث مغ الفقو أف السخأة الخفيعة القجر يجسل بيا االمتيػاف فػي السذػاؽ مػغ خجمػة زكجيػا مثػل الصحػغ

ػابا هلل كتػاض ًػعا
كشبيو؛ ألنو ال أرفع مشدلة مغ بشت رسػؿ هللا  ،كلكػشيع كػانػا يػؤثخكف اآلخػخة كال يتخفيػػف عػغ خػجمتيع احتد ً
فػػي عبادتػػو" .ابػػغ بصػػاؿ ،عمػػي بػػغ خمػػة (ت ٜٗٗى ػ) ،شتتخح صتتحي البختتارى ،تحقيػػق :أبػػػ تسػػيع ياسػػخ بػػغ إبػخاليع ،الخيػػاض،

مةتبة الخشج ،طٕٕٖٓٓ ،ـ ،ج ،ٚصٔٗ٘.

( )ٛمدمع ،مدمع بغ الحجاج (ت ٕٔٙىػ) ،الرحي  ،تحقيق :دمحم فؤاد عبج الباقي ،بيخكت ،دار إحياء التخاث ،العخبي ،د.ط ،د.ت،
كتاب الخضاع ،باب الػصية بالشداء ،حجيث رقع ،ٔٗٙٛ :جٕ ،صٔ.ٜٔٓ

( )ٜابػػغ س ػػعج ،دمحم ب ػػغ س ػػعج (ت ٖٕٓىػ ػػ) ،الصبق ػػات الكب ػػخى ،تحقي ػػق :دمحم عب ػػج الق ػػادر عص ػػا ،بي ػػخكت ،دار الكت ػػب العمسي ػػة ،طٔ،
ٜٜٓٔـ ،ج ،ٛص.ٜٔ

(ٓٔ)البخاري :الجامع الرحي  ،كتاب الجياد كالديخ ،باب فزل مغ أسمع عمى يجيو رجل ،حجيث رقع ،ٖٜٓٓ :جٗ ،صٓ.ٙ

(ٔٔ)البخػػاري :الجتتامع الرتتحي  ،كتػػاب أصػػحاب الشبػػي  ،بػػاب مشاقػػب عثسػػاف بػػغ عفػػاف أبػػي عسػػخك القخشػػي  ،حػػجيث رقػػع:
 ،ٖٜٙٛج٘ ،ص٘ٔ؛ كيشطخ :الجكالبي ،دمحم بغ أحسج (ت ٖٓٔىػ) ،الحرية الطاهخة الشبهيتة ،تحقيػق :سػعج السبػارؾ الحدػغ،
الكػيت ،الجار الدمفية ،طٔٔٗٓٚ ،ىػحجيث رقع ،ٕٚ :صٗ٘.

(ٕٔ) العيشي :محسػد بغ أحسج (ت ٘٘ٛىػ) ،عسجة القاري شخح صتحي البختاري ،بيػخكت ،دار إحيػاء التػخاث العخبػي ،د.ط ،د.ت،

ج٘ٔ ،صٗ٘؛ كيشطػػخ :القدػػصالني ،أحسػػج بػػغ دمحم (ت ٖٕٜى ػػ) ،إرشتتاد الدتتاري لذػػخح صػػحيَ البخػػاري ،مرػػخ ،السصبعػػة

الكبخى األميخية ،طٖٕٖٔ ،ٚـ ،ج ،ٙصٓٔٔ؛ كيشطخ :الِب ْخماكي ،دمحم بػغ عبػج الػجائع (ت ٖٔٛىػػ) ،الالمتع الرتبي بذتخح
الجامع الرحي  ،تحقيق كدراسة :لجشة مخترة مغ السحققيغ بخشخاؼ نػر الجيغ شالب ،سػريا ،دار الشػادر ،طٕٕٔٓٔ ،ـ،
ج ،ٜصٜٗٔ؛ كيشطخ :حسدة دمحم قاسع ،مشار القاري شخح مخترخ صحي البختاري ،راجعػو :الذػيخ عبػج القػادر األرنػاؤكط،
دمذق ،مةتبة دار البيافٜٜٔٓ ،ـ ،جٗ ،صٗ.ٕٙ

(ٖٔ) يشطػػخ :الخصػػابي :حسػػج بػػغ دمحم (ت ٖٛٛى ػػ) ،أعتتالم الحتتجيث شتتخح صػػحيَ البخػػاري (إعػػالـ الدػػشغ) ،تحقيػػق :د .دمحم بػػغ سػػعج ابػػغ

عبج الخحسغ آؿ سعػد ،مةة السةخمة ،جامعة أـ القخى (مخكد البحػث العمسية كإحياء التخاث اإلسالمي) ،طٜٔٔٛٛ ،ـ جٕ،

صٗ٘ٗٔ؛ كيشطخ :الكخماني :دمحم بغ يػسة (ت ٚٛٙىػػ) ،الكهاكب الجراري فػي شػخح صػحيَ البخػاري ،بيػخكت ،دار إحيػاء
التخاث العخبي ،طٜٖٔٔٚ ،ـ ،جٖٔ ،صٖٓٔ

(ٗٔ) البخاري :الجامع الرحي  ،كتاب أصحاب الشبي  ،باب :ذكخ أصيار الشبي  مشيع أبػػ العػاص بػغ الخبيػع ،حػجيث رقػع:
 ،ٖٕٜٚج٘ ،صٕٕ؛ كيشطخ :الجكالبي :الحرية الطاهخة الشبهية ،حجيث رقع ،٘٘ :ص.ٗٚ

(٘ٔ) العيشي :عسجة القاري ،ج ،ٔٙصٖٕٔ.

( )ٔٙابغ بصاؿ :شخح صحي البخاري ،ج ،ٚصٔ.ٕٚ

( )ٔٚالقخشبي :أحسج بغ عسخ ،السفهم لسا أشكل من تمختي

كتتاب مدتمم ،حققػو كعمػق عميػو كقػجـ لػو :محيػي الػجيغ ديػب ميدػتػ

كآخخكف ،دمذق  -بيخكت ،دار ابغ كثيخ ،طٜٜٔٔٙ ،ـ ،جٕٓ ،صٖ.ٜ

( )ٔٛكجاء في تفديخ بياف ما فعمو عثساف  في ركاية عبج الخحسغ بغ سسخة؛ حيث قاؿ" :جاء عثسػاف إلػى الشبػي  بػألة ديشػار

 قاؿ الحدػغ بػغ كاقػع :ككػاف فػي مػضػع آخػخ مػغ كتػابي ،فػي كسػو -حػيغ جيػد جػير العدػخة فشثخىػا فػي حجػخه .قػاؿ عبػجالػػخحسغ :ف أخيػػت الشبػػي  يقمبيػػا فػػي حجػخه كيقػػػؿ« :مػػا ضػػخ عثسػػاف مػػا عسػػل بعػػج اليػػػـ مػختيغ» قػػاؿ التخمػػحي" :ىػػحا حػػجيث
حدغ غخيب مغ ىحا الػجو" .التخمحي :الدشن ،أبػاب السشاقب ،باب (التخجسة مخسمة) ،حجيث رقع ،ٖٚٓٔ :ج٘ ،ص.ٕٙٙ

اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٔ

17

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 1, Art. 14

تعامل الييب  مع أسواج بياته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )ٜٔأحسج ،أحسج بغ حشبل (ت ٕٔٗىػػ) ،فزتائل الرتحابة ،تحقيػق :كصػي هللا عبػاس ،بيػخكت ،مؤسدػة الخسػالة ،طٜٖٔٔٛ ،ـ،
حجيث رقع ،ٛ٘ٗ :جٔ ،ص .٘ٔٛكالحاكع ،أبػ عبج هللا الحاكع دمحم بغ عبج هللا (ت ٘ٓٗىػػ) ،السدتتجرك عمتى الرتحيحين،
يث
تحقيق :مرصفى عبج القػادر عصػا ،بيػخكت ،دار الكتػب العمسيػة ،طٜٜٔٔٓ ،ـ ،)ٔٔٓ/ٖ( ،ح ٖ٘٘ٗ .كقػاؿَ « :ىػ َحا َح ِػج ل
ِ
يَ ِْ
اإل ْسَش ِادَ ،كَل ْع ُي َخِّخ َجاهُ» ككافقو الحىبي.
صح ُ
َ

(ٕٓ) السبػػاركفػري ،أبػػػ العػػال دمحم عبػػج الػػخحسغ (ت ٖٖ٘ٔى ػػ) ،تحفتتتة األحتتتهذي ،بيػػخكت ،دار الكتػػب العمسيػػة ،د.ط ،د.ت ،ج،ٜ
صٖٔٔ.

(ٕٔ) الصيبي ،شخؼ الجيغ الحديغ بغ عبػج هللا (ت ٖٗٚىػػ) ،شتخح مذتكاة السرتابي (الكاشػة عػغ حقػائق الدػشغ) ،تحقيػق :عبػج

الحسي ػػج ىش ػػجاكي ،مة ػػة السةخم ػػة  -الخي ػػاض ،مةتب ػػة نػ ػدار مر ػػصفى الب ػػاز ،طٜٜٔٔٚ ،ـ ،جٕٔ ،صٖٗٛٚ؛ كابػ ػغ ش ػػاىخ
السقجسي ،دمحم بغ شاىخ (ت ٘ٓٚىػ) ،ذخيخة الحفاظ ،تحقيق :عبج الػخحسغ الفخيػػائي ،الخيػاض ،دار الدػمة ،طٜٜٔٔٙ ،ـ.

حجيث رقع ،ٔٛٙٙ :جٕ ،صٓٔ.ٜٔٔ-ٜ

(ٕٕ) ىػػي" :كمسػػة يدجػػخ بيػػا الرػػبياف عػػغ السدػػتقحرات ،يقػػاؿ لػػو :كػػخ ،أي :اتخكيػػا ،كارـ بيػػا" .الكخمػػاني :الكهاكتتب التتجراري فتتي شتتخح
صحي البخاري ،جٖٔ ،صٖٙ؛ كيشطػخ :ابػغ عػالف :ابػغ عػالف ،دمحم بػغ عػالف (ت ٔٓ٘ٚىػػ) ،دليتل الفتالحين لطتخق ريتاض

الرالحين ،اعتشى بيا :خميل مأمػف شيحا ،بيخكت ،دار السعخفة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،طٕٗٓٓٗ ،ـ ،جٖ ،ص.ٕٜٔ
ارِسي ِ
الف ِ
ش َان ِة ،حجيث رقع (ٕ.)ٖٓٚ
َّة َك َّ
الخ َ
اب َم ْغ تَ َكَّم َع ِب َ
(ٖٕ) البخاري ،الجامع الرحي َ ،ب ُ
(ٕٗ) ابغ عالف ،دليل الفالحين ،جٖ ،ص .ٕٜٔباخترار

(ٕ٘) ابػػغ بػػاز ،عبػػج العديػػد بػػغ عبػػج هللا بػػغ بػػاز (ت ٕٓٗٔى ػػ) ،الحمتتتل اإلبخيديتتة مػػغ التعميقػػات البازيػػة عمػػى صػػحيَ البخػػاري،
الدعػدية ،دار التجمخية لمشذخ كالتػزيع ،طٕٔٓٓٚ ،ـ ،جٕ ،صٕٗ٘.

ض ْي ِخي .ابغ الجػزي :عبج الخحسغ بػغ عمػي (ت ٜ٘ٚىػػ) ،غخيػب الحػجيث ،تحقيػق :الػجكتػر عبػج السعصػي أمػيغ
( )ٕٙأي َعالَ عمى َ
القمعجي ،بيخكت ،دار الكتب العمسية ،طٜٔٔٛ٘ ،ـ ،جٔ ،ص٘.ٖٛ
الع َجَمػة .كإنسػا قزػى الشبػي  حاجػة الرػبي ،كإف كػاف فيػو
((" )ٕٚفكخىت أف أعجمو) مغ التعجيل ،أك اإلعجػاؿ :أي أحسمػو عمػى َ
تصػيػػل عمػػى السػػأمػميغ؛ ألف ذلػػظ ال يزػػخ بيػػع ،إذ اشػػتياء الرػػبياف لمذػػيء س ػخيع الػػدكاؿ ،فػػال يةػػػف التصػيػػل بػػحلظ القػػجر
ػخ بالسػػأمػميغَ ،هللا تعػػالى أعمػػع" .اإلثيػػػبي ،دمحم بػػغ عمػػي ،ذخيتتخة العقبتتى فتتي شتتخح السجتبتتى ،دـ ،دار آؿ بػػخكـ لمشذػػخ
مزػ ًّا
كالتػزيع ،طٕٖٔٓٓ ،ـ ،جٗٔ ،ص.ٖٜ

( )ٕٛالشدػػائي :الدتتشن الرتتغخى ،كتػػاب التصبيػػق ،بػػاب ىػػل يجػػػز أف تكػػػف سػػججة أشػػػؿ مػػغ سػػججة ،ح ،ٔٔٗٔ :جٕ ،ص.ٕٕٜ
كصححو الذيخ األلباني كىػ كسا قاؿ .صحيَ كضعيف سشغ الشدائي ،)ٕٛ٘/ٖ( ،حٔٗٔٔ.

( )ٕٜاإلثيػبي ،ذخيخة العقبى في شخح السجتبى ،جٗٔ ،ص.ٖٜ
(ٖٓ) البخاري ،الجامع الرحي  ،كتاب الرالة ،باب إذا حسل جارية صغيخة عمى عشقو في الرالة ،حجيث رقع ،٘ٔٙ :جٔ ،ص.ٜٔٓ
(ٖٔ) أحس ػػج ،السدتتتتشج ،تحقي ػػق :ش ػػعيب األرن ػػؤكط كآخ ػػخكف ،دـ ،مؤسد ػػة الخس ػػالة ،طٕٔٓٓٔ ،ـ ،ح ػػجيث رق ػػع ،ٕٕٜٜ٘ :ج،ٖٛ
ص .ٜٜكصححو الديػشي الجامع الرغيخ كزيادتو (ص )ٕٚٔ :حٕ٘ٓٚ

(ٕٖ) البخاري ،الجامع الرحي  ،كتاب السشاقب ،باب عالمات الشبػة في االسالـ ،حجيث رقع ،ٖٕٜٙ:جٗ ،صٕٗٓ.
(ٖٖ) ابػػغ العثيسػػيغ ،دمحم بػػغ صػػالَ (ت ٕٔٗٔى ػػ) ،شتتخح ريتتاض الرتتالحين ،الخيػػاض ،دار الػػػشغ لمشذػػخ ،د.طٕٔٗٙ ،ىػ ػػ ،جٕ،
صٓ٘٘.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند الطوالبة
(ٖٗ) القػػاري ،عمػػي بػػغ سػػمصاف دمحم (ت ٗٔٓٔىػػ) ،مخقتتاة السفتتاتي شتتخح مذتتكاة السرتتابي  ،بيػػخكت ،دار الفكػػخ ،طٕٕٔٓٓ ،ـ،
ج ،ٜص.ٖٜٜٙ

(ٖ٘) أحسػػج ،السدتتشج ،حػػجيث رقػػع ،ٜٜٜٔٓ :ج ،ٔٚصٖٔ .كالتخمػػحي ،دمحم بػػغ عيدػػى (ت ٕٜٚى ػػ) ،الدتتشن ،تحقيػػق :أحسػػج دمحم

شاكخ كآخخكف ،مرخ ،شخكة مةتبػة كمصبعػة مرػصفى البػابي الحمبػي ،طٕٜٔٚ٘ ،ـ ،كتػاب السشاقػب ،بػاب :مشاقػب الحدػغ
ِ
يث حد لغ ِ
يَ.
صح ل
كالحديغ (٘ )ٙ٘ٙ /ح ٖٚٙٛكقاؿَ :ى َحا َحج ل َ َ َ
ط ِيخ ِ
السذيػر بػ (الس ْ ِ ِ
الج ِ
"السَفاتيَ في شخح السرابيَ".
شفي،
الح َّ
( )ٖٙىػُ :م ْ َ ّ
ديغ َ
الح َ
َ
بغ محسػدَ ،
يغ ُ
طيخي) ،صاحب َ
ُ
( )ٖٚالقاري ،مخقاة السفاتي شخح مذكاة السرابي  ،ج ،ٜصٖٜٜٚ؛ كيشطخ :الدشجي :دمحم بػغ عبػج اليػادي (ت ٖٔٔٛىػػ) ،حاشتية
الدشجي عمى سشن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شخح سشن ابن ماجه) ،بيخكت ،دار الجيل ،د.ط ،د.ت ،جٔ ،ص.٘ٚ

( )ٖٛأحسج ،مدشج أحسج (ٖٔ )ٕٔٙ/حٓٔ .ٜٔٛكحدشو محققػ السدشج كىػ كسا قالػا.
( )ٖٜمدمع ،الرحي  ،كتاب الحج ،باب حجة الشبي  ،حجيث رقع ،ٕٔٔٛ :جٕ ،صٔ.ٜٛ

َشه ٍخ واعَمسها أََّن ُكم َغيخ مع ِجدِي َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا
(ٓٗ) البخاري ،الجامع الرحي  ،كتاب تفديخ القخآف ،باب قػلوَ  :فد ُ
ْ ُْ ُ ْ
يحها في ْاألَْرض أَْرَب َع َة أ ْ ُ َ ْ ُ
ِ
ينَالتػبة ،]ٕ :حجيث رقع ،ٗٙ٘٘ :ج ،ٙصٗ.ٙ
َوأ َّ
َّللا ُم ْخدِي اْل َكاف ِخ َ
َن َّ َ
(ٔٗ) مدمع ،الرحي  ،كتاب التػبة ،باب في حجيث اإلفظ كقبػؿ تػبة القاذؼ ،حجيث رقع ،ٕٚٚٓ :جٗ ،ص.ٕٕٜٔ

(ٕٗ) العخاقي ،الخحيع بغ الحديغ (ت ٛٓٙىػ) ،طخح التثخيب في شخح التقخيب ،دـ ،الصبعة السرخية القجيسة ،د.ط ،د.ت ،ج ،ٛص.ٜ٘
(ٖٗ) العيشي ،عسجة القاري ،جٖٔ ،صٕٖٕ.

(ٗٗ) القدصالني ،إرشاد الداري ،جٗ ،صٗ.ٖٜ

(٘ٗ) القدصالني ،إرشاد الداري ،جٗ ،صٖٜٗ؛ كيشطخ :حسدة :مشار القاري ،جٗ ،صٖٚ؛ كيشطخ :ابغ أبػي حسػدة :عبػج هللا ابػغ
أبي حسدة (ت ٜٜٙىػػ) ،بهجة الشفهس وتحميها بسعخفة ما لها وما عميهتا شتخح مخترتخ البختاري ،مرػخ ،مصبعػة الرػجؽ
الخيخية ،طٖٖٔٔ٘ ،ىػ ،جٖ ،ص  .٘ٛكفي ىحا الحجيث :الشرَ كالسذػرة بخيػخ كاإلمدػاؾ عػغ الذػخ ميسػا اعتقػج الشاصػَ
أف في ذلظ السرمحة؛ فخف مذػرة عمي  ضل أثخىا في نفذ عائذة -رضي هللا عشيا -سشيغ شػيمة رغع أنو لع يعسل بيا،

كالخكايات كميا تجسع عمى أف عمياً  لع يجافع عغ عائذة في الػقت الحي دافع عشيا فيو كبار الرحابة بل تجسع عمى أنػو
أشار بصالقيا بصخيق الترخيَ أك التمسيَ .يشطخ :مػسى :الشيغ ،مػسى شاىيغ ،فت السشعم شتخح صتحي مدتمم ،دـ ،دار

الذخكؽ ،طٕٕٔٓٓ ،ـ ،جٓٔ ،صٕ.ٖٚ

( )ٗٙحصػػع ىػػي مشدػػػبة إلػػى حصسػػة بػػغ محػػارب بصػػغ مػػغ عبػػج الكػػيذ يعسمػػػف الػػجركع .يشطػػخ :الدمخذػػخي ،محسػػػد بػػغ عسػػخك (ت
ٖ٘ٛىػ) ،الفائق في غخيب الحجيث واألثخ ،تحقيػق :عمػي دمحم البجػاكيَ ،دمحم أبػػ الفزػل إبػخاليع ،لبشػاف ،دار السعخفػة ،طٕ،
د.ت ،جٔ ،صٕ.ٕٜ

( )ٗٚالشدائي ،الدشن الرغخى ،كتاب الشكاح ،باب تحمة الخمػة ،حجيث رقع ،ٖٖٚ٘ :ج ،ٙصٕٜٔ؛ كيشطخ:ابغ حباف ،الرحي ،
حجيث رقع ،ٜٙٗ٘ :ج٘ٔ ،ص.ٖٜٙ

( )ٗٛاإلثيػبي ،ذخيخة العقبى في شخح السجتبى ،ج ،ٕٛص.ٕٔٙ

( )ٜٗالخسيمػػة :القصيفػػة ،كىػػي كػػل ثػػػب لػػو خسػػل مػػغ أي شػػيء كػػاف .ابػػغ األثيػػخ :السبػػارؾ بػػغ دمحم (ت ٙٓٙى ػػ) ،الشهايتتة فتتي غخيتتب
الحجيث واألثخ ،تحقيق :شاىخ أحسج الداكي كمحسػد دمحم الصشاحي ،بيخكت ،السةتبة العمسية ،د.طٜٜٔٚ ،ـ ،جٕ ،صٔ.ٛ

(ٓ٘) اإلذخخ :حذيذة شيبة الخائحة تدقة بيا البيػت فػؽ الخذب .ابغ األثيخ ،الشهاية في غخيب الحجيث واألثخ ،جٔ ،صٖٖ
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٖ
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تعامل الييب  مع أسواج بياته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٔ٘) الشدائي ،الدشن الرغخى ،كتاب الشكاح ،جياز الخجل ابشتو ،حجيث رقع ،ٖٖٛٗ :ج ،ٙصٖ٘ٔ" .ك ِ
الق ْخبة :مغ األسػاقي ،قػاؿ
َّ
ابػغ سػػيجهِ :
ػاد سة) :اْل ِس َخػ َّػجةُ ،جسعيػػا
الق ْخبػة :اْل َػ ْ
(كِكس َ
شػ ُ
ػب مػغ المػَػبغ ،كقػج تكػػػف لمسػػاء .كقيػل :ىػػي اْل َس ْخػخكزة مػػغ جانػب كاحػػجَ ...
ِ
ِ
مثل كتاب كُكتُ سب .كيقاؿ:
تػسج بو مغ ُق َساش ،كتُخاب ،كغيخ ذلظ ،كالجسع ُك ُسلجُ ،
ككسائج .كاْلػ َساد بغيخ ىاء كل ما ُي ّ
ك َساداتَ ،
(ح ْذػ ُػػىا) :اسػػع لمذػػيء الػػحي تُسػػ ،بػػو الػسػػادة ،قػػاؿ فػػي "المدػػاف"َ :حذػػا الػسػػادة،
الػسػػاد لغ ػ لة فػػي الػسػػادة .قالػػو الفيػ
ػػميَ .
ّ ّ
كالفخاش ،كغيخىسا َي ْح ُذػىا َح ْذ ًػا :م،ىا" .يشطخ :ذخيخة العقبى في شخح السجتبى ،ج ،ٕٛص ٖ٘ٔ .ٔ٘ٗ -باخترار

ِ
َّج ِل ْابَشتَ ُو ،ح ٗ.ٖٖٛ
(ٕ٘) سشن الشدائي )ٖٔ٘ /ٙ( ،باب :ج َي ُاز الخ ُ
(ٖ٘) اإلثيػبي ،ذخيخة العقبى في شخح السجتبى ،السخجع الدابق ،ج ،ٕٛص٘٘ٔ.

(ٗ٘) أبػ داكد ،الدشن ،كتاب الزحايا ،باب :في العكيقة ،حػجيث رقػع ،ٕٛٗٔ :جٖ ،صٔٓٚ؛ كيشطػخ :الػجكالبي ،الحريتة الطتاهخة
ِ
َّ
ع ِفػي اْل َع ِكيَق ِػة َشػاتَ ِ
الشبهية ،حجيث رقع ،ٔٓ٘ :صٓ .ٚقاؿ الذػكاني"َ ،ك َس َػيأِْتي َدلِي لػل َعَمػى أ َّ
ػاؿ
َف اْل َس ْذ ُػخك َ
اف َع ْػغ الػح َك ِخ َكبِػو َق َ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
س
اإلمػػاـ َي ْحَيػػى َك َح َكػػاهُ لِْمسػ ْح َى ِبَ .ك َح َكػػاهُ ِفػػي اْلَفػ ْػت َِ َعػ ْػغ اْل ُج ْس ُيػ ِ
ػظَّ :إن َيػػا َشػػاةل َعػ ْػغ
ػػرَ .كَقػػا َؿ َمالػ ل
الذػػافعيَ ،كأ ْ
َ
َح َسػ ُػج َكأَُبػػػ ثَػ ْػػر َكَد ُاكد َك ْ َ ُ
ِ ِ
ِ
َّ
ِ
اعػػا َك َسػا ِفػػي اْلَب ْحػ ِػخ
ػاؿ ِفػػي اْلَب ْح ِػخَ :ك ُىػ َػػ اْل َسػ ْح َى ُب َ ...كأ َّ
إج َس ً
َمػا ْاأل ُْنثَػػى َفاْل َس ْذ ُػخكعُ َع ْش َيػػا فػي اْل َعكيَقػػة َشػػاةل َكاح َػجةل ْ
الػح َك ِخ َك ْاأل ُْنثَػػى َق َ
زػػخُكع ُذ ْك َخًانػػا ُكػ َّػغ أ َْك إَناثًػػا) ِفيػ ِػو َدلِيػ لػل َعَمػػى أََّنػ ُػو َال َفػ ْػخ َؽ َبػ ْػي َغ ُذ ُكػ ِ
ػػر اْل َغػ َػش ِع َكإَِن ِاث َيػػا" .الذػػػكاني ،دمحم بػػغ عمػػي (ت
َق ْػُلػ ُػوَ :
(كَال َي ُ ْ
ٕٓ٘ٔىػ) ،نيل األوطار ،تحقيق :عراـ الجيغ الربابصي ،مرخ ،دار الحجيث ،طٜٜٖٔٔ ،ـ ،ج٘ ،ص.ٜٔ٘

(٘٘) الذارؼ :الشاقة السدشة .ابغ األثيخ ،الشهاية في غخيب الحجيث واألثخ ،جٕ ،صٕ.ٗٙ

( )٘ٙالبخاري ،الجامع الرحي  ،كتاب السداقاة ،باب بيع الحصب كالكإ ،حجيث رقع ،ٕٖٚ٘ :جٖ ،صٗٔٔ.

( )٘ٚمدمع ،الرحي  ،كتاب فزائل الرحابة  ،باب مغ فزائل عمي بغ أبي شالب  ،حجيث رقع ،ٕٗٓٗ :جٗ ،صٓ.ٔٛٚ
( )٘ٛالقاري ،مخقاة السفاتي  ،ج ،ٜصٖٔ.ٖٜ

( )ٜ٘ابػػغ ىذػػاـ ،عبػػج السمػػظ بػػغ ىذػػاـ (ت ٖٕٔى ػػ) ،الدتتيخة الشبهيتتة ،تحقيػػق :مرػػصفى الدػػقا كآخػػخكف ،مرػػخ ،شػػخكة مةتبػػة كمصبعػػة
مرصفى البابي الحمبي كأكالده ،طٕٜٔ٘٘ ،ـ ،جٔ ،صٙ٘ٚ؛ كيشطخ :الجكالبي ،الحرية الطاهخة ،حجيث رقع ،٘ٗ :ص.ٗٚ

(ٓ )ٙالبخاري ،الجامع الرحي  ،كتاب الرالة ،باب نػـ الخجاؿ في السدجج ،بخقع (ٔٗٗ) ،جٔ ،ص.ٜٙ

(ٔ )ٙابغ حجخ ،أحسج بغ عمي (ت ٕ٘ٛىػ) ،فت الباري شخح صتحي البختاري ،رقػع كتبػو كأبػابػو كأحاديثػو :دمحم فػؤاد عبػج البػاقي،
بيخكت ،دار السعخفة ،د.طٖٜٔٚ ،ىػ ،جٓٔ ،ص.٘ٛٛ

(ٕ )ٙالعيشي ،عسجة القاري ،جٗ ،ص.ٜٜٔ
عمي؛ َّ
كأنػو
كجظ ،أك ٌّ
(ٖ )ٙكأشار البخماكي إلى الدخ المصيف في قػؿ الشبي -عميو الرالة كالدالـ -البشتو( :ابغ عسظ)" :لع َيُقل َز ُ
ُيذيخ َّ
ػيء ،فػأراد اسػتعصاَفيا عميػو ب ِػح ْكخ الَق اخبػة ،كليػحا لػع يقػل :ابػغ َع ِّػع أبيػظ" .الِب ْخمػاكي ،الالمتع الرتبي
بأنو جخى بيشيسػا ش ل
بذخح الجامع الرحي  ،جٖ ،صٕٗٓ.

(ٗ )ٙابغ بصاؿ ،شخح صحي البخارى ،ج ،ٜص٘ٛ؛ كيشطخ :ابغ السمقػغ ،عسػخ بػغ عمػي (ت ٗٓٛىػػ) ،التهضتي لذتخح الجتامع
الرحيَ ،دمذق – سػريا ،دار الشػادر ،طٕٔٓٓٛ ،ـ ،ج ،ٕٜصٖ٘ٔ.

(٘ )ٙالبخاري ،الجامع الرحي  ،كتاب الشفقات ،باب عسل السخأة في بيت زكجيا ،حجيث رقع ،ٖ٘ٙٔ:ج،ٚص٘.ٙ
( )ٙٙالقخشبي ،أقزية رسهل هللا  ،ص٘.ٙ
( )ٙٚالبخاري ،الجامع الرحي  ،كتاب أصحاب الشبي  ،باب ذكخ أصيار الشبي  ،مشيع أبػ العاص بغ الخبيع ،حجيث رقع:
 ،ٖٕٜٚج٘ ،صٕٕ؛ كيشطخ :الجكالبي ،الحرية الطاهخة الشبهية ،حجيث رقع ،٘٘ :ص.ٗٚ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند الطوالبة
( )ٙٛابغ حجخ ،فت الباري ،ج ،ٚصٛٙ

( )ٜٙالبخاري ،الجامع الرحي  ،كتاب الرالة ،باب نػـ الخجاؿ في السدجج ،حجيث رقع ،ٗٗٔ :جٔ ،ص.ٜٙ

(ٓ )ٚالبخاري ،الجامع الرحي  ،كتاب الشفقات ،باب :عسل السخأة في بيت زكجيا ،حجيث رقع ،ٖ٘ٙٔ:ج ،ٚص٘.ٙ

ػظ أَف لمتدػػبيَ َكَن ْحػػػه ثَػ ًابػػا
(ٔ )ٚالقػػاري ،مخقتتتاة السفتتتاتي شتتتخح مذتتتكاة السرتتتابي  ،ج ،ٛصٕٗٔ .كقػلػػو( :خيػػخ)" :قيػػلَ :ال شػ ّ
ِ
ِ
ِ
بيػا عمػى
الش ْدَب ِة ِإَلى مصمػبيا َك ُى َػ االستخجاـ؟ َكأ ِجيبَ :ل َع َّل هللا تَ َعاَلى ُي ْعصي
يف يةػف خي اخ ِب ّ
َعطيساَ ،لكغ َك َ
ّ
لمسدبَ ُقَّػة يقػجر َ
اْلخجمة أَكثخ ِم َّسا يقجر اْلخ ِادـ عَمي ِو ،أَك يديل ْاألُمػر عَمي ِو ِبحي ُث يةػف فعل َذلِظ ِبش ِ
فد ِو أسيل َعَم ْي ِو مغ أَمخ اْل َخ ِادـ بحلظ ،أَك
َ
َ
ُ َ ْ َْ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَف َم ْعَشػػاهُ أَف نفػػع التَّ ْد ػِبيَ فػػي ْاآلخػ َػخة ،كنفػػع اْل َخػػادـ فػػي الػػج ْنَيا َ و ْارخت َتخة خيتتخ َوأبقتتىْ َاأل َْعَمػػى ."]ٔٚ :العيشػػي :عستتجة القتتاري،
جٕٔ ،صٕٓ.

(ٕ )ٚابػػغ حبػػاف ،الرتتحي  ،كتػػاب إخبػػاره  عػػغ مشاقػػب الرػػحابة كرجػػاليع ،ذكػػخ الحدػػغ كالحدػػيغ سػػبصي رسػػػؿ هللا  ،حػػجيث
رقع ،ٜٙ٘ٛ :ج٘ٔ ،ص.ٜٗٓ

(ٖ )ٚالشدػائي ،الدتتشن الكبتخى ،تحقيػػق :حدػغ عبػج السػػشعع شػمبي ،بيػػخكت ،مؤسدػة الخسػػالة ،طٕٔٓٓٔ ،ـ ،حػجيث رقػػع،ٔٓٓٔٙ :
ج ،ٜص .ٔٓٙكيشطخ :الجكالبي :الحرية الطاهخة الشبهية ،حجيث رقع ،ٜٗ :صٗ.ٙ

(ٗ )ٚالصحاكي ،أحسج بػغ دمحم (ت ٕٖٔىػػ) ،شتخح مذتكل ارثتار ،تحقيػق :شػعيب األرنػؤكط ،دـ ،مؤسدػة الخسػالة ،طٔٔٗٔ٘ ،ىػػ،
ج٘ٔ ،صٕٓٓ.ٕٓٔ-

(٘ )ٚالبخػاري ،الجامع الرحي  ،كتػاب التيجػج ،بػاب تحػخيس الشبػي  عمػى صػالة الميػل كالشػافػل مػغ غيػخ إيجػاب ،حػجيث رقػع:
 ،ٕٔٔٚجٕ ،صٓ٘.

( )ٚٙالباجي ،سميساف بغ خمة (ت ٗٗٚىػ) ،السشتقى شخح السهطأ ،مرخ ،مصبعة الدعادة ،طٖٖٕٔٔ ،ىػ ،جٔ ،صٖٓ.
( )ٚٚابغ حجخ :فت الباري ،جٖ ،صٔٔ.

( )ٚٛالبخاري ،الجتامع الرتحي  ،كتػاب الجشػائد ،بػاب قػػؿ الشبػي « :يعػحب السيػت بػبعس بةػاء أىمػو عميػو» إذا كػاف الشػػح مػغ
سشتو ،حجيث رقع ،ٕٔٛٗ :جٕ ،ص.ٜٚ

( )ٜٚالبخاري ،الجامع الرحي  ،كتاب الجشائد ،باب غدل السيت ككضػئو بالساء كالدجر ،حجيث رقع ،ٕٖٔ٘ :جٕ ،صٖ.ٚ

(ٓ )ٛقػلو " لع يقارؼ الميمة ،قيل :يعشي يةتدب الحنب ...كقيل معشاه جامع" .القاضي عياض ،مذارق األنهار عمى صحاح ارثار
(ٕ)ٔٛٓ /

(ٔ )ٛالبخاري ،الجتامع الرتحي  ،كتػاب الجشػائد ،بػاب قػػؿ الشبػي « :يعػحب السيػت بػبعس بةػاء أىمػو عميػو» إذا كػاف الشػػح مػغ
سشتو ،حجيث رقع ،ٕٔٛ٘ :جٕ ،ص.ٜٚ
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