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مقدمـة

احلمد هلل رب العاملني  ,والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ,نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني ,أما بعد :
فهذه رسالة موجزة يف جمموعة أحاديث ,عن شخصية اثبت بن قيس بن مشّاس
صحايب جليل ال َق ْدر من أصحاب النيب  اخرتهتا من الصحيحني  ,أو من
أحدمها ,أو من غريمها ,مع شيء من فوائدها وأمسيتها " اللطف واإليناس يف سرية
اثبت بن قيس بن مشّاس " أحببت فيها أن أنفع نفسي أوال ,مث أنفع إخواين
املسلمني  ,وليس يل فضل فيها سوى اجلمع  ,واستنباط الفوائد .
أين اذكر احلديث مث الفوائد منه ,وكل فائدة أكتبها اذكر مصدرها
وخطة الكتابّ :
الذي أخذهتا منه يف احلاشية من املكتبة الشاملة -وهي األصل, -أو من الشبكة
العنكبوتية  ,وقد أع ّدل يف العبارة قليال  ,أو أضيف  ,ومامل اذكر مصدره فهو من
استنباطي  ,ومل استوعب مجيع فوائد احلديث  .والتزمت صحة األحاديث اليت
أوردت ,والتوثيق يف تعريف الكلمات املبهمة  ,ووضعت عنواان لكل حديث ,
وحرصت أن يكون عنوان احلديث متعلقا به  ,ومل التزم ترتيبا معيّنا للموضوعات.
وقد يكون للحديث عدة رواايت سواء يف صحيح البخاري ,أو يف غريه ,فلم
استقص بذكر الرواايت األخرى ,وإمنا اكتفيت مبا أوردت .
هذا وهللا أسـأل أن جيعــل هذا العمـل خالصـاً لوجهه الكرمي وأن ينفع بـه كاتبه وقارئه
,وانشره.
وابهلل التوفيق وعليه التكالن  ,والحول ,وال قوة إال ابهلل  ,وصلى هللا على نبينا
حممد.
املؤ
لفاألول :تعريف الوتر :
املبحث
د .إبراهيم بن فهد الودعان
الرايض – اململكة العربية السعودية
ebrahim.f.w@gmail.com

احلديث األول  :حكم االغتسال للجمعة
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بشارة عظيمة لثابت بن قيس بن مشّاس
احلديث األول  :عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك  أن النيب  افتقد
لمه ,فأاته فوجده جالسا
اثبت بن قيس ,فقال رجل :اي رسول هللا أان أعلَم لك ع َ
يف بيته منَ ّكسا رأسه ,فقال:ما شأنك ؟ فقال :شر !كان يرفع صوته فوق صوت
النيب ؛ فقد حبط عمله ,وهو من أهل النار .فأتى الرجل النيب  فأخربه أنه
املرة اآلخرة ببشارة عظيمة ,فقال :اذهب
قال كذا وكذا  ,فقال موسى :فرجع إليه ّ
()1
ك من أهل اجلنة .
إليه فقل له :إنك لست من أهل النار ,ولكن َ

من فوائد احلديث :
 -1منقبة  ,وفضيلة لثابت بن قيس بن مشّاس . 
 -2تَـ َف ّقد العامل  ,وكبري القوم ألصحابه  ,والسؤال عن أحواهلم .
 -3كان اثبت َ جه ْري الصوت ,و كان يرفع صوته  ,وكان خطيب األنصار
()2
ولذلك اشتد حذره أكثر من غريه .
علمه) هو سعد بن معاذ  ,وقيل :
 -4قوله (:فقال رجل :اي رسول هللا أان أعلَم لك َ
أبو مسعود رضي هللا عنهما .
السار الذي يدخل على النفس البهجة والسرور .
 -5البشارة هي  :اخلرب ّ
()3

 -6قوله  (:كان يرفع صوته فوق صوت النيب )كان اثبت  يتكلم عن نفسه ,
مثّ انتقل ابحلديث عن نفسه بضمري الغائب  ,وهذا التفات ابلكالم  ,وكأنه حيتقر
نفسه  ,ويتهمها ابلتقصري يف حق النيب  . وهذا دأب األخيار والصاحلني .

صحيح البخاري  137/6رقم . 4846صحيح مسلم  110/1رقم . 119
شرح النووي على صحيح مسلم . 134/2
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 -7قوله (:شر) وصف للحال الذي يرى نفسه فيها ( , )4فهو يف حالة نفسية شديدة بدليل
فعلي وقويل  .الفعل  :تنكيسه لرأسه  ,وحبسه نفسه يف البيت  ,والقويل  :الكالم الكبري
ّ

الذي قاله (:شر !كان يرفع صوته فوق صوت النيب ؛ فقد حبط عمله ,وهو من
أهل النار) .

 -8يف رواية :ملا نزلت هذه اآلية{ :اي أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب}

اآلية [احلجرات ,]2 :جلس اثبت يف بيته ,وقال :أان من أهل النار,واحتبس عن النيب 
املعين هبذه اآلية .
.ظنّا منه أنّه كان يرفع صوته فوق صوت النيب  , وأنه هو ّ

 -9أن الرجل الصاحل قد يشتد خوفه من صغائره أضعاف ما يكون من غري الرجل الصاحل
عند فعله الكبائر.

()5

 -10قال أنس " :فكنّا نراه ميشي بني أَظْهران ,وحنن نعلم أنه من أهل اجلنة".
 -11قطَع النيب  لثابت اجلنة  ,فهي نعمة عظمى  ,ومنحة كربى .

()6

 -12خوف الصحابة من هللا  ,وش ّدة خوفهم من الذنوب .
 -13فيه َعلَ ٌم من أعالم النبوة  ,إبخباره  ابلغيب .
 -14رمحة النيب  أبصحابه و ّأمته .

علمه) فيه املسارعة إىل تقدمي
 -15قوله  (:فقال رجل :اي رسول هللا أان أعلَم لك َ
اخلري  ,والندبة إىل بذل املعروف  .وخ ّفة النفس لدى هذا الصحايب  ,مل ينتظر أحدا
يشري إليه  ,بل هو سارع وبذل نفسه طاعة هلل ولرسوله . 
حق النيب . 
 -16تعظيم ّ

 76/6رقم  3331قال حمققه حسني سليم أسد  :إسناده صحيح
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مدح وثناء من النيب  لثابت بن قيس بن مشّاس
احلديث الثاين  :عن أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا  : ن ْع َم الرجل أبو بكر
 ,ن ْع َم الرجل عمر  ,ن ْعم الرجل أبو عبيدة بن اجلراح ,ن ْعم الرجل أسيد بن حضري
,ن ْعم الرجل اثبت بن قيس بن مشّاس ,ن ْعم الرجل معاذ بن جبل ,ن ْعم الرجل معاذ بن
()7
عمرو بن اجلموح.
من فوائد احلديث :

 -1شهادة يف حق اثبت تثبت أنه عند حسن ظن الرسول  فيه  .حيث قتل
شهيدا يوم اليمامة( , )8وهو م ْقبل غري م ْدبر رضي هللا عنه وأرضاه .
 -2تزكية النيب  هلذا الصحايب  ,والثناء عليه .
 -3يبدو يل أ ّن هذا الثناء من النيب  هلذا الصحايب اجلليل ؛ قد أثّر عليه يف
حياته بشكل إجيايب حىت آخر حياته .
ضمه النيب  مع الزمرة املباركة ,والصحبة الطيبة رضي هللا عنهم وأرضاهم.
ّ -4
س  )9( .وهو  :للمبالغة يف املدح )10( .ألنّه فعل ماض
 -5قوله (:ن ْع َـم) هو :ض ّد بْئ َ
يتصرف  ,أزيل عن موضعه  ,فن ْع َم منقول من قولك :نَع َم فال ٌن إذا أصاب ن ْع َمة
ال ّ
()11
 ,فنقل إىل املدح  ,فشابه احلروف فلم ينصرف .
وحســنه .األدب املفــرد للبخــاري
مســند أمحــد  253/15رقــم  . 9431ســنن الرتمــذي  666/5رقــم ّ . 3795
 173رقم  . 337املستدرك على الصحيحني للحاكم  234/3وصححه  .صحيح ابن حبّان  459/15رقم 6997
.وقال األلباين(:سنده صحيح على شـرط مسـلم) سلسـلة األحاديـث الصـحيحة . 534/2وصـححه يف صـحيح األدب
املفرد  104رقم . 139
قصة اإلسالم .
مقال عن معركة اليمامة  .د.راغب السرجاين  .موقع ّ
الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي للهروي . . 43/1
ّ
الـم ْغرب يف ترتيب الـم ْعرب لربهان الدين املـطَّرزي . 470/1
خمتار الصحاح للرازي . 314/1 .28/1
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خلعت نفسها من زوجها اثبت بن قيس بن مشّاس
احلديث الثالث  :عن ابن عباس رضي هللا عنهما ,أن امرأة اثبت بن قيس أتت
النيب  فقالت :اي رسول هللا اثبت بن قيس ما أَ ْعتَب عليه يف خلق وال دين ,
أتردين عليه حديقته ؟ قالت:
ولكين أكره الكفر يف اإلسالم  ,فقال رسول هللا ّ :
نعم قال رسول هللا  : اقبل احلديقة  ,وطلّقها تطليقة )12( .

من فوائد احلديث :
 -1احلديث يعرض لنا مشكلة بني زوجة وزوجها ,وكيف أ ّن احلبيب  حلّها.
 -2أثبتت هذه الزوجة اخلصلة اجلميلة اليت يف زوجها  ,ومل تكتمها وهي أن الرجل
كان متينا يف دينه  ,اثبتا على اسالمه  ,رغم ّأّنا ال حتبه .
 -3على الزوج أن حيسن العشرة مع زوجته  ,ويعاملها املعاملة الطيبة .
 -4على املـرأة حـني اختيارهـا لشـريك حياهتـا ,أن تتأكـد مـن اختيارهـا وال اامـل يف
ذلك  ,ألن األمر يتعلق حبياهتا هي .
 -5هذا احلديث أصل يف اخل ْلع )13( .
 -6هذه املرأة مل تطق البقاء مع زوجها إما لسوء خلقه  ,فقد كان سريع الغضب ,
وضرهبا حىت كسر يدها  ,أو ألنه كان دميم اخل ْلقة  ,فكرهته لذلك )14( .
 -7كرهت هذه الزوجة أن تقيم مع زوجها على هذا احلال  ,حىت ال تقع فيما
يقتضي الكفر  ,أو أ ّن بقاءها معه سيحملها على الكفر  ,وقيل  :أن تقع يف الكفر
رجحه الشيخ
الذي هو كفران العشري  ,أي التقصري يف حق الزوج  ,وهذا هو الذي ّ
جل  ,بل تكفر
ابن عثيمني رمحه هللا حيث قال  " :ليس مرادها أن تكفر ابهلل عزو ّ
( )12صحيح البخاري . 5273وقد نقلته من كتايب(مخسون موقفا للنيب  مع النساء)
( )13شرح صحيح البخاري البن بطال . 420/7
( )14عمدة القاري للعيين . 139/30
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حبق الزوج ,ألّنا قالت :يف اإلسالم ,ويف للظرفية ,وهذا يعين أ ّن إسالمها ابق
")15(.
يدل ظاهر احلديث أنّه طلقها طالقا صرحيا على عوض .ويف ع ّدة رواايت  ,أنه
ّ -8
 أمرها أن تعت ّد حبيضة  ,ففيه أقوى دليل ملن قال  :إن اخللْع فسخ  ,وليس
بطالق  ,إذ لوكان طالقا مل تكتف حبيضة للع ّدة .وهللا أعلم .
 -9إ ّن الشقاق إذا حصل من قبل املرأة ؛ جاز اخل ْلع والفدية .
-10إذا َكرهت املرأة عشرة زوجها شرع هلا اخللع  ,حىت وإن مل يكرهها زوجها  ,أو
مل ير منها مايقتضي فراقها .
 -11النيب  مل يستفسر من اثبت  ,هل هو يكره زوجته كما هي كرهته ؟.
متنسكا  ,بشوشا َ ,ح َس َن اخللق ,
 -12بعض الناس اده ّأول ما خيطب امرأة ّ ,
يتغري عن هذا السلوك تدرجييا  ,أو أنه كان يتصنّع تلك األخالق
تزوج ّإما أن ّ
وإذا ّ
ويكشر عن
 ,وتلك الفضائل من أجل الزواج  ,مثّ يظهر بعد ذلك بوجهه القبيح ّ ,
أنيابه  ,ويبني سلوكه احلقيقي  ,فليحذر املسلم من هذا السلوك املشني  ,وهذا
التصنّع املمقوت .
 -13قول النيب  " : خذ احلديقة وطلّقها " األصل يف األمر الوجوب  ,وقول
اجلمهور  :إ ّن هذا لإلرشاد فيه نظر .
 -14ش ّدة كراهية هذه املرأة لزوجها  ,حىت ّإّنا قالت يف بعض الرواايت ":لوال
خمافة هللا لبصقت يف وجهه "( , )16وال يستغرب هذا على النساء  ,أل ّن املرأة هلا
عواطف جيّاشة كرها وحبا .
 -15يستحب للزوج أن يوافق على خلع زوجته  ,وهو خري له يف حاله ومستقبله
لقوله تعاىل  " :وإن يتفرقا يغين هللا كال من سعته " )17( .
( )15الشرح املمتع على زاد املستقنع البن عثيمني .454-453/12
( )16سنن ابن ماجة  .2057وضعف إسناده األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجة نفس الرقم .
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 -16أن الفدية ال تكون إال مبا أعطى الرجل املرأة َعْينا أو قَ ْد ًرا  ,لقوله : 
أتردين عليه حديقته " ويف رواية عند ابن ماجة( )18والبيهقي( " : )19فأمره أن أيخذ
" ّ
منها وال يزداد " واملسألة خالفية بني العلماء  ,منهم من يرى أن أيخذ الزوج أكثر
مما أعطى الزوجة  ,ومنهم من يرى املنع ( ,)20واألرجح أن له أن أيخذ أكثر مما
أعطى ,إال إذا صح احلديث ,ولكن احلديث ال يصح ,فإن وجد له شواهد ,وإال
فهو بسنده املعروف ضعيف ,لكن املروءة تقتضي أال أيخذ منها أكثر مما أعطاها.

()21

( )17من  15-12مستفاد من الشرح املمتع على زاد املستقنع البن عثيمني .454-453/12
( )18سنن ابن ماجة .2056
( )19السنن الكربى للبيهقي .15240 , 15239
( )20فتح الباري .399/9
( )21الشرح املمتع على زاد املستقنع البن عثيمني . 480/12
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شجاعة قيس بن اثبت بن مشّاس
احلديث الرابع  :عن موسى بن أنس ,قال - :وذكر يوم اليمامة  -قال :أتى أنس
ك أ ْن ال
اثبت بن قيس وقد َح َسَر عن فخذيه وهو يتحنط ,فقال :اي عم ,ما َْحيبس َ
َايء؟ قال :اآلن اي ابن أخي ,وجعل يتحنّط  -يعين من احلنوط  -مث جاء,
فجلس ,فذكر يف احلديث انك َشافًا من الناس ,فقال :هكذا عن وجوهنا حىت
ب القوم« ,ما هكذا كنا نفعل مع رسول هللا  , بئس ما عودمت أقرانكم .
نَ
ضار َ
(. )22وعند الطرباين( )23واحلاكم( )24عن اثبت عن أنس  :أن اثبت بن قيس جاء يوم
اليمامة وقد حتنط ونشر أكفانه فقال  ":اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء
وأعتذر مما صنع هؤالء فقتل  ,وكانت له درع فسرقت فرآه رجل فيما يرى النائم,
فقال  :إن درعي يف ق ْدر حتت الكانون  ,يف مكان كذا وكذا  ,وأوصاه بوصااي
فطلبوا الدرع فوجدوها وأنفذوا الوصااي " .

من فوائد احلديث :
 -1قوله( :يوم اليمامة) أي :حني حاصر املسلمون مسيلمة الكذاب ,وأتباعه يف
خالفة أيب بكر الصديق . 
ف  .وقول أنس لثابت  (:اي عم) إمنا دعاه بذلك ألنه
له(:ح َسَر) أي َ :ك َش َ
 - 2قو َ
مايؤخرك
كان أسن منه ,وألنه من قبيلة اخلزرج  .وقوله( :ما حيبسك) أي :
ّ
.وقوله (:يتحنّط يعين من احلَنوط) وكأن قائلها أراد دفع من يتوهم أّنا من احلْنطة
(.واحلَنوط :نوع من الطيب يوضع على امليّت) )25( .وقوله(:انكشافا) أي اّنزاما.
( )22صحيح البخاري  27/24رقم . 2845
( )23املعجم الكبري للطرباين  65/2رقم . 1307
( )24املستدرك على الصحيحني  235/3رقم . 5035وصححه ووافقه الذهيب .
( )25فتح الباري البن حجر  . 108/1الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري للكوراين. 432/5
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 -3قوله (:فقال :هكذا عن وجوهنا حىت نضارب القوم) أي :افسحوا يل حىت
أقاتل  .وهذا فيه داللة على شجاعته  , ورابطة جأشه .
 -4قوله( :ما هكذا كنا نفعل مع رسول هللا  )أي  :بل كان الصف ال يَـْن َحرف
عن موضعه  ,وكانوا يثبتون يف أماكنهم حال القتال  .وقوله(:بئس ما عودمت أقرانكم)
أي  :نظراؤكم  ,والقْرن :مجع قرن بكسر القاف  .وهو الذي يعادل اآلخر يف الشدة
الس ّن  .أراد  بقوله هذا توبيخ املنهزمني  ,أي  :عـ ّودمت
وهو أيضا من يـ َعادل يف ّ
نظراءكم يف القوة من عدوكم الفرار منهم حىت طمعوا فيكم .
 -5قوله (:فرآه رجل فيما يرى النائم) ذكر الواقدي أ ّن الرائي لثابت ,هو بالل .
 -6جواز استهالك النفس يف اجلهاد ,وترك األخذ ابلرخصة .
 -7التهيئة واالستعداد للموت ابلتحنّط والتكفني .
 -8قوة اثبت بن قيس , وصحة يقينه ونيّـته .
 -9التّداعي إىل احلرب  ,والتحريض عليها  ,وتوبيخ من يَـفّر .
 -10اإلشارة إىل ما كان الصحابة عليه يف عهد النيب  من الشجاعة والثبات
يف احلرب .
 -11قوله  (:وقد َح َسَر عن فخذيه) استد ّل هبذا احلديث على أن الفخذ ليست
بعورة)26( .واملسألة خالفية  ,هل الفخذ عورة ,أو ليس بعورة ؟ القول األول  :ذهب
مجهور الفقهاء إىل أ ّن فَخ َذ الرجل عورة  ,واستدلوا على ذلك أبحاديث ال خيلو كل
ض ْعف يف بعض الرواة  ,لكنها يَشد
منها عن مقال يف سنده من عدم اتصاله  ,أو َ
بعضها بعضا فينهض جمموعها لالحتجاج به على املطلوب  ,ومن تلك األحاديث
ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي  قال  :قال رسول هللا  ( :ال
تربز فخذك وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت )  ,وما رواه أمحد والبخاري يف اترخيه
( )26من  11-1مستفاد من فتح الباري البن حجر . 52-51/6
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مر رسول هللا  على معمر بن عبد هللا
من حديث حممد بن جحش قال ّ ( :
وفخذاه مكشوفتان فقال  :اي معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة )  ,ومنها ما
رواه مالك يف املوطأ وأمحد وأبو داود والرتمذي من حديث جرهد األسلمي قال :
ط فخذك
وعلي بردة  ,وقد انكشفت فخذي  ,فقال َ ( :غ ّ
ّ
مر رسول هللا ّ , 
فإن الفخذ عورة ) حسنه الرتمذي .
القول الثاين :وذهب مجاعة إىل أن فخذ الرجل ليست عورة  ,واستدلوا مبا رواه أنس
رضي هللا عنه ( أن النيب  حسر اإلزار عن فخذه حىت أىن ألنظر إىل بياض فخذه
) رواه أمحد والبخاري  ,وقال ( أي  :البخاري ) حديث أنس أسند  ,وحديث
ج ْرهد أحوط .
وقول اجلمهور أحوط ؛ ملا ذكره البخاري  ,وألن األحاديث األوىل نص يف املوضوع
وحديث أنس  حمتمل " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة – اجملموعة األوىل "
( . ) 166 – 165 / 6
واحلاصل :أن املسألة حمل خالف  ,واالحتياط لل ّدين واخللق واملروءة أن يسرت املسلم
فخذه  ,ال سيما يف هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفنت  ,ومن ذلك التعلق ابملظهر
والصورة )27( .
 -12اليمامة  :هي مدينة من اليمن على مرحلتني من الطائف ,مسيت ابسم جارية
زرقاء كانت تبصر الراكب من مسرية ثالثة أايم .وقال اجلوهري :اليمامة بالد ,وكان
امسها :اجلو ,فسميت ابسم هذه املرأة لكثرة ما أضيف إليها  .أو أ ّن اليمامة كانت
من بنات لقمان بن عاد ,وأن امسها عنز ,وكانت زرقاء ,وقال املسعودي  :هي ميامة
بنت رابح بن مرة)28( ,
ّ
 -13نـ ّفذت وصيته  مبنام ,وال يـ ْعلَم من أجْيزت وصيته بعد موته غريه .
27
املنجد .
( ) من فتوى رقم  . 185113موقع اإلسالم سؤال وجواب  .إشراف الشيخ/حممد بن صاحل ّ
.
( )28عمدة القاري للعيين 139/14
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العْرض ( ,)29وهو أسلوب بليغ من أساليب اللغة
 -14قوله (:أ ْن ال تَـجيء) طريقة َ
أديب لطيف .
العربية  ,فهو يعرض عليه اجمليء للقتال معهم ؛ أبسلوب ّ
 -15يـتّخذ قرار الفرار من أرض املعركة عادة للنجاة ابلنفس وطلبًا لراحتها)30( .
 -16كانت معركة اليمامة يف ربيع األول من سنة اثنيت عشرة من اهلجرة  .وقيل:
كانت يف أواخر سنة إحدى عشرة ,واجلمع بني القولني :أن ابتداءها كان يف السنة
احلادية عشرة وانتهاءها يف السنة الثانية عشرة ,وقتل فيها مجاعة من املسلمني وهم
أربعمائة ومخسون من محلة القرآن ومن الصحابة ,منهم :اثبت بن قيس ابن مشاس,
وكانت راية األنصار مع اثبت هذا ,وكان رأس العسكر خالد بن الوليد . 
ن التطيّب للموت سنة من أجل مباشرة املالئكة للميت)31( .
 -17أ ّ
 -18ال أبس عن التأخر اليسري عن حضور القتال مع املسلمني  ,إذا كان التأخر
لعذر .
 -19كان جيش مسيلمة كثريا  ,قيل بلغ أربعني ,أو مخسني ألف مقاتل  ,وقيل :
()32
إنّه بلغ مائة ألف ,وكان عدد املسلمني ال يزيد عن اثين عشر جماهدا .
اهلمة العالية لدى هذا الصحايب .
ّ -20
 -21حر الصحابة  على اخلري  ,واملسارعة إليه  ,والتنافس فيه .
 -22قوله  (:اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء وأعتذر مما صنع هؤالء) تربأ من
املشركني  ,وماجاؤوا به  ,واعتذر من صنيع املسلمني  ,ألّنم رضي هللا عنهم  ,رأوا
جرارا أكثر من عددهم أضعافا كثرية .
جيشا ّ
 -23أمهيّة الدعاء يف حياة املسلم .
( )29من  15-13مستفاد من الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري للكوراين. 432/5
( )30منحة الباري بشرح صحيح البخاري لزكراي األنصاري . 657/5
.
( )31من  17-16مستفاد من عمدة القاري للعيين 139/14
قصة اإلسالم .
مقال عن معركة اليمامة  .د.راغب السرجاين  .موقع ّ
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 -24صاحب املعصية قد يفضح يف الدنيا قبل اآلخرة .فهذا الرجل الذي سرق درع
اثبت  ,مل يَـَره أحد ,ومل يكن يتوقع أ ْن يعرف  ,ومع ذلك فضحه هللا من خالل رؤاي
اثبت  يف املنام .
 -25األرواح تتالقى يف املنام .وُتْرب بعضها بعضا أبمر هللا سبحانه .
 -26إذا أوصى امليّت وصااي يف الرؤاي  ,ينظر يف هذه الوصااي  ,فإذا كانت ال
وتتم موافقتهم عليها  ,فال حرج من تنفيذها .
ُتالف الشرع  ,وال تضر ابلورثة ّ ,
 -27مكانة الرؤاي وأمهيّتها .
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اثبت بن قيس  خطيب األنصار
احلديث اخلامس  :عن أنس  قال :خطب اثبت بن قيس عند َم ْق َدم النيب 
املدينة ,فقال :مننعك مما مننع منه أنفسنا وأوالدان ,فما لنا ؟ قال« :اجلنة» قال:
رضينا .رواه احلاكم )33( .
من فوائد احلديث :

يدل على أ ّن اثبتا  كان خطيبا  ,متكلّما .
ب) ّ
 -1قوله َ
(:خطَ َ
 -2هجرة النيب  إىل املدينة .
 -3فداء النيب  ابلنفس والولد .
 -4سلعة هللا غالية وهي اجلنة .
 -5اجلزاء من جنس العمل .
 -6التضحية بكل غال ونفيس من أجل هذا الدين  ,فالنيب  ميثل الدين .
 -7فرحة األنصار مبقدم النيب  إليهم .
 -8ق ّدم األنصار اثبت  ليخطب أمام النيب  لع ْلمهم بفضله  ,وشرفه ,
ومكانته بينهم .
 -9مقام الرضا أمره عظيم  ,ففيه راحة للنفس  ,وطمأنينة يف القلب .

( )33املستدرك على الصحيحني للحاكم  234/3رقم . 5035وصححه ووافقه الذهيب .وقال الزرقاين رواه ابن
السكن  .شرح الزرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية . 551/4أي صحيح ابن السكن وهو مفقود غري مطبوع .
وذكره الذهيب يف سري أعالم النبالء .309/1
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