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ـ   مما يلفتممخص البحث:  النظر ويسترعي االنتباه في البيػاف النبػوا اليػريؼ ُسػ
"ة وتػػػارة يرػػػوف ُسػػػمو وهللابصػػػيث رةيػػػرةة فتػػػارة ي سػػػـ بصػػػي   " بػػػا  الرسػػػوؿ
"ة   ومقمػ  القمػو " وتػارة ةالةػ  يرػوف ُسػمو بصػي   "والػي    إلػغ رهػ  بصػي   "

والػػػي  " بيػػػا "ة ومػػػف الصػػػيث التػػػي رةػػػر ُسػػػمووأهػػػـ هللارمػػػا رػػػاف ي سػػػـ بصػػػي   "
علػ  أف يرػػوف حريصػػا  "ة ورػافوالػي  نفػػح محمػػ  بهػػ  "ة ورػػذلؾ "نفسػ  بهػػ  

ـ  الػػذا يناسػػبياة وااةػػار  التػػي تترريػػاة والتػػي ال  لرػػؿ صػػي   مػػف تلػػؾ الصػػيث الم ػػا
يمرػػف أف تح  يػػا صػػي   سػػواىاة وذلػػؾ مػػف يػػبنو أف ي ػػرا البػػاحةيف ويةيػػرىـ إلػػ  

ػوؼ علػ  أسػبابوة وىػو مػا دفػ  الدراسػ  التػي بػيف أيػدينا إلػ   مػ   تعرؼ ذلؾ والُو
" والػي  نفػح محمػ  بهػ  "ة "والي  نفس  به  األحاديث التي وردت فييا صي تا "

وعيػريف حػديةاة رانػت مػادة وأف تختػار منيػا واحػدا  مف صحيحي البخارا ومسلـة
النظػػػر والتحليػػػؿ والتبويػػػؿ والتعليػػػؿ والم ارنػػػ ة وىػػػي روافػػػد المػػػني  التحليلػػػية الػػػذا 

لنفسياة والذا أو ب علييا بعد اختيار األحاديث أف ت ـو بت سيميا حسب  اختارتو
ؼ م  رؿ حديث منيا مبرزة مُو  ال سػـ بححػد   السياؽ الذا وردت فيوة وأف تتُو
الصي تيفة وموضح  األةػر الخػاص الػذا يترتػب عليػوة والمعػاني التػي ي  صػد مػف 

ة أو الترىيب مف مخالفتياة وراء ال سـ إل  تبريدىاة أو تصحيحياة أو الحث علييا
يضػاح الفنػوف الببلةيػ  التػي  م  بياف و و إيةار ال سـ بالصي   التي ورد عليياة وا 
آزرت ال سػػػـ فػػػي تح يػػػؽ ال ػػػرض المنصػػػوب لػػػو البيػػػافة لتةبػػػت فػػػي الخاتمػػػ  أىػػػـ 

 النتائ  والتوصيات التي انتيت إلييا.
ػػػػ  ال سػػػػـالكممػػػػلم المفةلحهػػػػ  تصػػػػحي   -ضػػػػب ال  -العبػػػػادات -تػػػػبةيره -: مُو

 اإلخبار بال يب. -المفاىيـ
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The Prophet swore by “He whose soul is in His hand” 

signed and influenced by a study in the two Sahihs. 
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Abstract: What attracts attention and draws attention in the Noble 

Prophet’s statement, the Messenger’s oath by God in many formulas, 

sometimes it is divided by the formula “By God,” sometimes its 

division is in the form “And there is no other god” and at other times 

its division is in the form “No and the heart of hearts”, as it was He 

swears by the formula “and im Allah,” and among the formulas that he 

divided a lot with “and by whom my soul is in his hand”, as well as 

“by whom Muhammad’s soul is in his hand,” and he was keen to have 

each of those formulas the standing that suits it, and the effects that it 

leaves, which cannot be That it be achieved by another formula, and 

that would tempt researchers and excite them to know that and find 

out the reasons for it, and this is what prompted the study in our hands 

to collect the hadiths in which there are two formulas, “and by whom 

my soul is in his hand,” and by whom Muhammad breathed in his 

hand, from Sahih Bukhari and Muslim, And to choose from them 

twenty-one hadiths, the subject of consideration, analysis, 

interpretation, explanation and comparison, which are the tributaries 

of the analytical method, which she chose for herself, and which 

required her after choosing the hadiths to divide them according to the 

context in which they were mentioned, and to stop with each hadith 

highlighting the section's location in one of the two formats And 

clarifying the special effect that it entails, and the meanings that are 

intended behind The oath to confirm it, correct it, urge it, or intimidate 

it for contradicting it, with an explanation of the way to give 

preference to the oath in the form it was received, and clarification of 

the rhetorical arts that supported the oath in achieving the purpose for 

which the statement was intended, in order to prove in the conclusion 

the most important findings and recommendations that it concluded. 

Keywords: the department's location - its influence - worship - anger 

to God - correcting concepts - informing the unseen. 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ
 املقدهة

مػاـ المرسػليفة       الحمد  رب العػالميفة والصػبلة والسػبلـ علػ  سػيد األنبيػاء وا 
 ةةسيدنا ونبينا محمد وعل  آلو وصحبو ومف اىتد  بيديو إل  يـو الديفة

ـ         الرسػوؿ فمما يلفت النظر ويسترعي االنتباه في البيػاف النبػوا اليػريؼ ُسػ
"ة وتػػارة يرػػوف ُسػػمو وهللابصػػيث رةيػػرةة فتػػارة ي سػػـ بصػػي   "وتعػػال  بػػا سػػبحانو 

"ة   ومقمػ  القمػو " وتػارة ةالةػ  يرػوف ُسػمو بصػي   "والػي    إلػغ رهػ  بصػي   "
والػػػي  بيػػػا " "ة ومػػػف الصػػػيث التػػػي رةػػػر ُسػػػمووأهػػػـ هللارمػػػا رػػػاف ي سػػػـ بصػػػي   "

مػا ُالػو الميلػب:  "ة "وو ػو حلفػووالػي  نفػح محمػ  بهػ  "ة ورػذلؾ "نفس  بهػ  
إنمػػػا رػػػاف يحلػػػؼ فػػػي تضػػػاعيؼ ربلمػػػو ورةيػػػر مػػػف فتػػػواه تبرعػػػا  لنسػػػ  مػػػا رانػػػت 

ؼ فيـ أف ال محلػو عػر  ال اىلي  عليو مف الحلػؼ بببػائيـ وآليػتيـ وأصػناـ وةيرىػاة لي  
بػو سػو  هللا عػز و ػؿة وليتػػدربوا علػ  ذلػؾ حتػ  ينسػوا مػػا رػانوا عليػو مػف الحلػػؼ 

"إنيػـ رػانوا ي ولػوف إف  :ة وةػـ و ػو آخػر أيػار إليػو الػرازا ب ولػو(9)ب ير هللا تعػال "
ة يحلػؼ بػبمر ال   يصيبو مف آليتيـ عذابة وىػي الروارػبة فرػاف النبػي النبي

نػػزاؿ ربلمػػو عليػػو ة ومػػا رػػاف يصػػيبو عػػذابة بػػؿ رػػاف رػػؿ يػػـو وببيػػياء مختلفػػ  ةوا 
 .(2)أرف  يبناة وأمن  مراناة فراف ذلؾ يو ب اعت اد أنو ليس براذب"

ـ  علػػػ  أف يرػػػوف حريصػػػا  ورػػػاف      الػػػذا  لرػػػؿ صػػػي   مػػػف تلػػػؾ الصػػػيث الم ػػػا
مػف  وذلػؾوالتػي ال يمرػف أف تح  يػا صػي   سػواىاة  التػي تترريػاة يناسبياة وااةػار  

ػػوؼ علػػ  أسػػبابوة و ي ػػرا البػػا يػػبنو أف مػػا  ىػػوحةيف ويةيػػرىـ إلػػ  تعػػرؼ ذلػػؾ والُو
والػػي  دفػػ  الدراسػػ  التػػي بػػيف أيػػدينا إلػػ   مػػ  األحاديػػث التػػي وردت فييػػا صػػي تا "

                                                           

 .487/ 33را ( عمدة ال ا9)

 .259/ 26( مفاتي  ال يب 2)
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ة لمػػا (9)" مػػف صػػحيحي البخػػارا ومسػػلـوالػػي  نفػػح محمػػ  بهػػ  "ة "نفسػػ  بهػػ  
ػػـ بػػو سػػبحانو وتعػػال ة وبيػػاف طبلُػػ  ُدرتػػو   ز و ػػؿعػػ تمتػػازاف بػػو مػػف تفخػػيـ الم سح

مػا مػف برىػاف ف الػدعو  بالػدليؿة ب انػب مػا فيي ػر  لرونيما مف ألفػاظ الرنايػ  التػي تح 
  لمػا فػي ألفاظيمػا مػف التنبيػو إلػ  معنػ  الحيػاة والمػوتة ُوا عل  صدؽ الحػال ؼ

" فريػػؼ لػػي أف أُػػوؿ علػػ  هللا مػػا لػػيس بيػػده حيػػاتي ومػػوتي ي ػػوؿ "والػػذا فربنػػو
ة باإلضػاف  إلػ  مػا بيده أرواح النػاس أ معػيف الذابحؽة أو أحلؼ بو راذباة وىو 
أيضػػا بيػػد هللا  نفسػػوسػػرا إلػػ  المتل ػػية فيستيػػعر أف تفػػي الحلػػؼ بيمػػا مػػف ظػػبلؿ 

ػػإلػػ  امتةػػاؿ الم  سػػبحانو وتعػػال ة فيدفعػػو ذلػػؾ  ـ عليػػوة وال يػػاـ بػػو إف رػػاف أمػػراة  سح
 واالنتيػػاء عنػػو إف رػػاف نييػػاة ميمػػا رلفػػو ذلػػؾ  خوفػػا مػػف ع ػػاب ربػػوة ورةبػػ  فػػي

  ةوابوة وخيي  أف ي بض هللا تعال  روحو عل  خبلؼ ما يحبو ويرضاه. 
امػػػت الدراسػػػ  بعػػػد  مػػػ        باصػػػطفاء واحػػػد األحاديػػػث مػػػف الصػػػحيحيف ىػػػذه ُو

ة وىػي روافػد والم ارن  لنظر والتحليؿ والتبويؿ والتعليؿوعيريف حديةاة رانت مادة ا
علييػا بعػد اختيػار األحاديػث  المني  التحليلية الذا اختارتػو لنفسػياة والػذا أو ػب

ػؼ مػ  رػؿ حػديث منيػا  أف ت ـو بت سيميا حسب السياؽ الػذا وردت فيػوة وأف تتُو
الػذا يترتػب عليػوة  الخػاص موضػح  األةػرو  مبرزة مُو  ال سـ بححد  الصػي تيفة

والمعاني التي ي  صد مف وراء ال سـ إل  تبريػدىاة أو تصػحيحياة أو الحػث علييػاة 
التػػػػي تسػػػػع   لفتيػػػػاة أو ةيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف األةػػػػراض واألىػػػػداؼأو الترىيػػػػب مػػػػف مخا
الحػرص علػ  ب انب  مف السياؽ الذا ورد فيو رؿ حديثة الدراس  إل  استريافيا

 بالصي   التي ورد علييا. ال سـ إيةارو و  بياف
الفنوف الببلةي  التي آزرت ال سـ فػي تح يػؽ  يضاحرما راف للدراس  عناي  بح     

مػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف بػػػدي  المعػػػاني وعظػػػيـ ذرػػػر لبيػػػافة مػػػ  ال ػػػرض المنصػػػوب لػػػو ا
ػوؼ مػ   باإلضاف  إل التو ييات وبليث العبر والعظاتة  ما حرصت عليػو مػف الُو

                                                           

د حلػؼ بيػا الرسػوؿ 9) ( أما صي   "والذا نفس أبي ال اسـ بيده" فلـ ترد في الصحيحيفة ُو
 مرة أو مرتيف عل  األرةر.
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رض الػذا روايات بعض األحاديثة بيدؼ إبراز فوائػد التعبيػر فػي رػؿ روايػ ة وال ػ
 مف أ لو اختلفت رواياتياة ما أمرنيا ذلؾ.

د أفض  ذلؾ المني  إل  أف يب  تي ىذا العمؿ في م دم  وأربع  مطالب وخاتم :ُو
بيػاف المػني  و  ةرانت لتوضي  األسباب الدافع  إل  بحث ىذا الموضػوع -المق م 

 المتب  في دراستو.
 .العبل ام  اء بعنواف: مُو  ال سـ وتبةيره في م اـ -المطم  األوؿو
 .هلل الغض  راف عنوانو: مُو  ال سـ وتبةيره في م اـ -المطم  الثلن و
ػػ  ال سػػـ وتػػبةيره فػػي م ػػاـ -المطمػػ  الثللػػثو ةصػػحها المفػػل هـ   ػػاء بعنػػواف: مُو

 .واألخطلء
 .اإلخبل  بللغه  راف عنوانو: مُو  ال سـ وتبةيره في م اـ -المطم  ال ابعو

 لتريؼ عف أىـ النتائ  والتوصيات التي انتيت الدراس  إلييا. الخلةم و اءت 
ؿ ىػػػػذا العمػػػػؿ خالصػػػػا لو يػػػػو الرػػػػريـة وأف يرػػػػوف وهللا تعػػػػال  أسػػػػبؿ أف ي عػػػػ     

فػػي موضػػوع ال سػػـ النبػػواة والتػػي بػػذؿ  التػػي أُيمػػت إضػػاف  إلػػ  الدراسػػات السػػاب  
أف يرػػوف بػػبمر هللا تعػػال ة والتػػي ال ينب ػػي  يػػودا ميػػرورة مػػب ورة فييػػا يا أصػػحاب  

 بصػورة رليػ ة أو لموضوعات حائبل دوف إعػادة دراسػتوتناوؿ إحداىا لموضوع مف ا
تحػػػيط بػػػو  أف اؿ  بف ىػػػذه الدراسػػػ ة فػػػالوحي النبػػػوا م حػػػ زئيػػػ ة رمػػػا ىػػػو يػػػ ةبصػػػور 

المسػػػتنبطيفة وسػػػيظؿ عطػػػاؤه  ست صػػػي مػػػا فيػػػو اسػػػتنباط  ي أفالدارسػػػيفة و  عبػػػارات  
 .ممتدا مت ددا عل  مر األياـ والسنيف

ػوتعال  رما أسبلو سبحانو     ر أف ي فػر لػي مػا ع ػز عػف إدرارػو فيمػية ومػا ُص 
 ةعبػارتي عنو مف أسرار ىذا الموضػوع و ع لية وما لـ تستط  البيافح ب في البصر  
ػػف أنػػي ُمػػت لػػوة وأراه  ػػديرا ي نػػحيػػث إن ال أزعػػـ أنػػي ُمػػت برامػػؿ ح ػػوة ولرنػػي أُو

عليو ع وؿ  ذوا الببلة  والبيافة إليضاح مػا فيػو  ة و تعرؼح ببف ت يمر لو السواعد  
 بحؽ العلـ. مف معاف وتو يياتة خدمً  لؤلم  اإلسبلمي ة ووفاءً 

 من وراء القصد وهو هيدي السبول. تعاىل واهلل

 صبحي إبراهوم عفوفي امللوجي وكتبه
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 األول املطلب
 وتأثريه القسن هوقع

 العبادات هقام يف
يأػػرحةح       ػػفأ أحب ػػي ى رح َوالَّػػِي  َنْفِسػػ  ِبَهػػِ ِ  َلَقػػْ  » :َقػػلؿَ  َأفَّ َ ُسػػوَؿ هللاِ  - -عح

َـّ آُمَ  َ ُجػال  َفَهػُؤَـّ َ َمْمُم َأْف آُمَ  ِبحَ  اَلِة َفُهَؤيََّف َلَهل ُث َـّ آُمَ  ِبللصَّ َطٍ  َفُهْحَطَ  ُث
ـُ  ـْ َوالَّػِي  َنْفِسػ  ِبَهػِ ِ  َلػْو َهْعَمػ ـْ ُبُهوَةُه َؽ َعَمْهِه َـّ ُأَخلِلَؼ ِإَلى ِ َجلٍؿ َفُأَح ِّ النَّلَح ُث

ـْ َأنَُّغ َهِجُ  َعْ ق ل َسِمهن ل َأْو ِم ْ   .(9)«َملَةْهِف َحَسَنَةْهِف َلَشِهَ  اْلِعَشلءَ َأَحُ ُ 
تياونا مف بعض المسلميف في الحضػور إلػ  المسػ د ألداء  د النبيرصح      

فرػاف منػو ىػذا التو يػو  فػي بيػوتيـة يصػلوفالصبلة مػ  ال ماعػ ة وعػرؼ أنيػـ 
إلػػ  خػراب بيػػوت  الطػػرؼ عنيػا ةػض   يػػؤداالظػػاىرةة التػي  لتلػؾالرػريـ عبل ػػا 

ة وةيػػػػاب الوحػػػػدة والتػػػػرابط عػػػػف الم تمػػػػ  المسػػػػلـة وانتيػػػػار االنػػػػزواء عػػػػال ت هللا
ػػ أداءب انػػب اال تػػراء علػػ  واألحاديػػ  بػػيف أفػػرادهة  األمز ػػ  ب يػػعائر الػػديف حسأ

يسيـ عدـ العبلج النػا   فػي ةير ذلؾ مف المعاني السلبي  التي األىواءة إل  و 
 مةؿ عبلجليف ـز البلزمالحسـ و البياف النبوا متسما بالح ومف ةـ  اء انتيارىاة

  وانحراؼ الفيـ. ةالدال  عل  ُصور الفرر ةةىر االظ ىذه
 "َوالَّػػِي  َنْفِسػػ  ِبَهػػِ  ِ صػػي   "بلمول  سػػبحانو وتعػػال  ابػػ النبػػي أُسػػـ وفيػػو     
 -األخػػ  لبيػػاف مػػا عػػـز علػػ  فعلػػو عبل ػػا ليػػذا االنحػػراؼة و -أو  مػػل ةمػػرتيف

مػػف وراء ال سػػـ األوؿ تح يػػؽ عػػدة  ؾة ُاصػػدالبيػػاف الػػدواف  التػػي دفعػػتيـ إلػػ  ذلػػ
 -:أمور
وعدـ رضاه عف فعؿ المسلميفة الػذيف يتخلفػوف  عف ةضبو اإلعراب   -لهلأو 

ة ظنػا مػنيـ أف بيػوتيـعف أداء الصبلة في المس د م  ال ماع ة ويؤدونيػا فػي 
 ال صد ىو أداء الصبلة ال ةير.

                                                           

ػػـ  -بػػاب و ػوب صػػبلة ال ماعػ  -رتػػاب صػبلة ال ماعػػ  واإلمامػ  -( صػحي  البخػارا9) ُر
يـ فت  البارا. 644  بتُر
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ببىميػػ   -فػػيف علػػ  السػػواءالحاضػػريف والمتخل - ميػػ  المسػػلميفإعػػبلـ   -ههػػلثلن
وال  بػؿ عػف ال يػاـ بػو ال ي   وأنو مف الو وب بمرافة وأف التخلػؼح  (9)الم سـ عليو
 .(2)يرعيإال بعذر ي تسام  فيو 

التػي تخلػؼ فييػا عػف صػبلة   إل  أف مػوت المسػلـ علػ  الحالػ اإللماح   -لهثللث
ة علييػػاة ىػػو أداؤىػػا دوف اال تمػػاع ال ماعػػ ة ظنػػا منػػو أف ال ػػرض مػػف الصػػبل

 خي  عل  صاحبو.االنحراؼ الذا ي  الخطب و فيو نوع مف 
ـ  مػػا  بيػاف أف   - ابعهػػل ػػمػف معاُبػػ  ىػػؤالء المتخلفػيف عمػػؿ  يح  بػػو النبػػي ىػ   رضح
عليوة والذا نفسو بيدهة وأنو ال يصدر فيػو عػف ا تيػاد خػاصة  ال ادر   هللا  عنو 

 مي  أُوالو وأفعالو  يىو اليبف  ف فيوو يبنح  ة وأف  يخصي    نوازع   إليوأو تحررو 
ػػي  ي ػػوحح ")الن ـ  رب ػػوالتػػي مػػدحيا  ػػف  الأيحػػوح . إ فأ ى ػػوح إ الح وححأ ػػؽ  عح ػػا يحنأط  مح ب ولػػو "وح

3-4.) 
ـح ىػػذا وآزر  أسػػاليب ببلةيػػ ة  عػػدة  والبيػػاف مػػف التو يػػو  ال ػػرضفػػي تح يػػؽ  ال سػػ

 -عل  النحو التالي:
دب واب ال سـ فعبل ماضيا داال عل  التح  الم يء   -  ةيؽة م  تبريده بالبلـ ُو

ـ   ة"َلَقْ  َ َمْمػمُ "في ُولػو  ليػدؿ ة (3)وىػو العػـز واإلرادة" ةومعنػاه: "عزمػت مػف اليػ
ػػومػػا سػػب و مػػف ُح بمعنػػاه وزمانػػو  ةايػػ  رػػاف  ػػادا  النبػػي ـ ومؤرػػدات علػػ  أف  سح

اإلعبلـ ما يعزز مإل ة في فعؿ ما عـز عليو مف األمر ب م  الحطب...  ال د
 التراسؿ عنيا. وأع ة ويحذر مف الت صير فيياة ببىمي  ال ما

بصػػػي   الػػػترلـ  إلػػػ  ضػػػمير الرسػػػوؿال ػػػواب األفعػػػاؿ الرئيسػػػ  فػػػي  إسػػػناد   -
"ة للدالل  عل  عظـ األمرة أح ؽ -ؼأخلل - جال آم  -بحط  آم  - مممُ "

                                                           

 دار الفرر. -6ابف ال يـ ال وزي  /  -اف في أُساـ ال رآف( يرا  : التبي9)

ائػػؿ ببنيػػا 2) ( بػػيف العلمػػاء خػػبلؼ فػػي حرػػـ ال ماعػػ ة وىػػـ بػػيف ُائػػؿ ببنيػػا فػػرض عػػيفة ُو
ائػؿ ببنيػا يػرط فػي صػح  الصػبلةة وأر  أنيػا وا بػ   ائؿ ببنيا سػن  مؤرػدةة ُو وا ب ة ُو

 وأف التخلؼ عنيا ال يتسام  فيو إال بعذر يرعي. 

 .  288/ 8مادة ىمـة عمدة ال ارا  -( يرا  : مختار الصحاح3)
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ال يعطيػو  أو التفػويضح  عل  تنفيذهة وأف اإلنابػ  فيػوو دارتو ببف ي وـ الرسوؿ
اؿ بنفسػوة رمػا أف البنػاء ىذه األعم ي  التي تفيـ مف مبايرة النبي األىم تلؾ

حازمػا فػي   الصػوتي والػداللي ليػذه األفعػاؿ يريػد إلػ  أا مػد  رػاف النبػي
 ال ماع  والتبخر عنيا. الصبلة م  موا ي  إىماؿ 

استعماؿ حروؼ العطؼ عل  و و يزيد المعاني وضوحاة ويسيـ في تح يؽ  -
ال لػبس  ببسلوبالبيافة بحيث يصؿ المعن  إل  المتل ي  ال رض المنصوب لو

ػػ مػػ  أو ي  " ومعنػػاه: ي  ُهْحَطػػ َ عطػػؼ الفعػػؿ "ذلػػؾ أف  ةمعػػو علػػ  الفعػػؿ  (9)ررس 
أو ترسػػيره  وأف الحطػػب سػػيتـ  مع ػػ" بالفػػاء التػػي تفيػػد التع يػػبة ييػػير إلػػ  آُمػػ َ "

تة وسي وـ بو المبموروف مف ةير تردد أو تبخرة  سر في ورذلؾ الفي أسرع ُو
ػاَلةِ " عل   ملػ  "ُهَؤيََّف َلَهل" مل  عطؼ  " علػ  َهػُؤَـّ النَّػلَح "ة و ملػ  "آُمَ  ِبللصَّ
" بالفػػاءة حيػػث إف انعػػداـ المػػدة الزمنيػػ  بػػيف ىػػذه األفعػػاؿ ىنػػا آُمػػَ  َ ُجػػال   ملػػ  "

فػػػي  ىمػػػ ل ماعػػػ  يتطلػػػب ا إدراؾداؿ علػػػ  ال ديػػػ  فػػػي األمػػػرة والفػػػت إلػػػ  أف 
ـْ ُبُهػوَةُهـْ أما عطؼ  ملػ  " األعماؿةاز إن في  سرع  و الحرر ة  َؽ َعَمػْهِه  "ُأَحػ ِّ

" ففييا إلماح إل  ترتب إحراؽ البيػوت علػ  م ػرد ُأَخلِلَؼ ِإَلى ِ َجلؿٍ عل   مل  "
مػف ةيػر سػؤاؿ عػف السػببة أو استفسػار عػف  يػا أةنػاء الصػبلةفيالر ػاؿ و ػود 

 الترىيب ما ال يخف .التخويؼ و العذرة وفيو مف 
ػػاَلةِ ؼ  ملػػ  "عطػػو       التػػي للتراخػػية  "ـثُػػ" بػػػ "ُهْحَطػػ َ " ملػػ  " علػػ  آُمػػَ  ِبللصَّ

 مػ  مػف المػبموروف  تمرفلري ي ةفترة زمني  بيف الفعليف إعطاءعل   فيو دالل 
ياة ويعظػػـ ايػػتعال   يطػػوؿإلي ػػاد نػػار عظيمػػ ة الػػبلـز أربػػر رميػػ  مػػف الحطػػبة 

  ُ ػػيػػاة وي  إحرا  ملػػ  وعطػػؼ  ال ماعػػ ةىػػا مػػف يفرػػر فػػي التخلػػؼ عػػف ب منظر  رى 
 النبي بالحرؼ نفسو داؿ عل  أف   "َهُؤَـّ النَّلَح " عل   مل  "ُأَخلِلَؼ ِإَلى ِ َجلؿٍ "

مػدة زمنيػ  ؼ إل  بيوت المسػلميف بم ػرد إُامػ  الصػبلةة ولرنػو سػيترؾ للف يخا
ومف ةػـ ال  ة م  اإلماـةالراةبيف في ال ماع  مف بيوتيـ للصبلتسم  بحضور 

                                                           

 .  288/ 8( يرا  : عمدة ال ارا 9)
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البيػت عليػو  ػزاء عػادالة  إال مف تعمد التخلػؼة فيرػوف إحػراؽ   البيوتيب   في 
  ال ظلـ فيو.

داللػػ  علػػ  أف  ة فيػػوأو ةيػػره "أنػػاس"دوف  "ِ َجػػلؿٍ " إلػػ  "ُأَخػػلِلؼَ تعديػػ  الفعػػؿ " -
اإلحػػراؽ لػػف يرػػوف إال للر ػػاؿ المو ػػوديف فػػي البيػػوتة وأنػػو لػػف ييػػمؿ النسػػػاء 

 :رمػػػا أف داللػػػ  اللفظػػػ  علػػػ ة ألف ال ماعػػػ  ةيػػػر وا بػػػ  علػػػييـة (9)"والصػػػبياف
ل ػؽ ل ػ  والخ  اإلحػراؽ وي ويػوة ألنػو يػوم  ىػذا يعػزز اسػتح اُيـ  (2)الرماؿ في الخ 

ػػػػػ أف   إلػػػػػ  ؿ فػػػػػييـ أف يرونػػػػػوا ُػػػػػدوة ل يػػػػػرىـ فػػػػػي الحػػػػػرص علػػػػػ  ال ماعػػػػػ  المؤم 
ؾ مػػػنيـ ينػػػاُض ر ػػػولتيـ وي ػػػدح فييػػػاة رمػػػا ة وأف حصػػػوؿ ذلػػػوالمسػػػارع  إلييػػػا

رورة دوف تسػمي  ىػؤالء الر ػاؿة أو ذرػر أحػد علػ  تنريػر الم ػ حرص النبػي
مػػنيـ لرػػونيـ معػػروفيفة و ريػػا علػػ  عادتػػو فػػي تعمػػيـ البيػػاف لييػػمليـ وييػػمؿ 

ت وحيف.   ةيرىـ ممف يني وف الني  ذاتو في رؿ ُو
ؽَ بالفعػػؿ " الع وبػػ التعبيػػر عػػف  -  " مضػػعؼ العػػيف مػػ  تعديتػػو إلػػ  البيػػوتُأَحػػ ِّ

ـْ " فػػي ُولػػو َؽ َعَمػػْهِه "ة لئليػػارة إلػػ  المبال ػػ  فػػي اإلحػػراؽ وتوسػػع  ُبُهػػوَةُهـْ َفػػُأَح ِّ
ال ماعػ  مػف متػاع الػدنيا وزينتيػا. ولمػا  مػا يػ ليـ عػف ؿنطاُوة لييمليـ وييػم

وةيػػػر معيػػػود منػػػوة  ػػػاء ُسػػػمو  رػػػاف اإلحػػػراؽ أو التحريػػػؽ لػػػيس مػػػف عاداتػػػو
لف ػد بالذا نفسو بيده تبريدا ليمو بو وتح ي ػا لعزمػو عليػوة ولػو خػبل منػو البيػاف 

  .في تحيؽ ال رض المنصوب لوأةره 
----- 

ـْ َأنَّػُغ  َوالَِّي  َنْفِس  ِبَهػِ  ِ بالصي   نفسيا " الثلن  ـُ سَ أمل القَ       ـُ َأَحػُ ُ  َلػْو َهْعَمػ
م  ُرب  بعاده النبيفة "َهِجُ  َعْ ق ل َسِمهن ل َأْو ِمْ َملَةْهِف َحَسَنَةْهِف َلَشِهَ  اْلِعَشلءَ 

 -:ما يلييؽ لتح العيد بوة 

                                                           

 ( السابؽ.  9)

تح يػػؽ عبػػد الػػرزاؽ الميػػدا  -( يرا ػػ : نظػػـ الػػدرر فػػي تناسػػب اايػػات والسػػور للب ػػاعي2)
2/592 . 
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بالطري ػػػ   تبريػػػد اسػػػتح اؽ الر ػػػاؿ الػػػذيف يتخلفػػػوف عػػػف ال ماعػػػ  اإلحػػػراؽح  -أو 
 .ليا رسوؿ هللاالتي فص  

 المتخلفػيفؤرػد اسػتح اؽ ي الػذا ة ػواب ال سػـإلػ   ووتيوي المتل ي إةارة  -نهلثل
ربػػب بػػو يرمػػا ذىب مػػا ُػػد يعلػػؽ بنفسػػوة ي ػػو بػػوة  وزيػػد مػػف اُتناعػػيذلػػؾ الع ػػابة و 

 مف أف يحذو حذوىـة أو يني  ني يـ. هحذر يو 
علػػ  اإلحػػراؽة وعػػدـ التػػردد  بحصػػرارهالمبال ػػ  فػػي التيديػػدة واإلعػػبلـ  -ثللثػػل

 فيوة أو الترا   عنو.
ـُ َأَحػػُ ُ ـْ " ال سػػـ  ػػواب    ػػاءو        لمػػاعلػػ  أسػػلوب اليػػرط  امعتمػػد" ...َلػػْو َهْعَمػػ
ػب  ملػ  ب انػب إةػارة المتل ػي وتيػالبيػاف واإليضػاحة مف  بو يمتاز وي و إلػ  تُر

فػػحذا وردت ةبػػت مػػا فييػػا فػػي نفسػػوة وتمرػػف منػػو فضػػؿ تمرػػفة وبػػذلؾ ال ػػزاءة 
ـ    يتػػػبزر اليػػػرط مػػػ  ال سػػػـ فػػػي بيػػػاف اسػػػتح اؽ المتخلفػػػيف عػػػف ال ماعػػػ  مػػػا ىػػػ

 -مف خبلؿ ما يلي:بفعلوة  النبي  
التػػي ي لػػب معيػػا امتنػػاع حصػػوؿ ال ػػواب المتنػػاع حصػػوؿ  -"لػػو" التعبيػػر بػػػ -

في تخلؼ ىؤالء عف ال ماع  را ػ  الح ي ي لبياف أف السبب  لو أداة  (9)اليرط
 إل  عدـ تح ؽ مصلح  دنيوي  أو مادي  مف وراء حضورىـ إل  المسا د.

ـُ الم ػػيء بفعػػؿ اليػػرط " - الػػداؿ علػػ   "َأَحػػُ ُ ـْ "إلػػ " مضػػارعاة مػػ  إسػػناده َهْعَمػػ
 تصػػوير حػػاؿ التعبيػػر علػػ  المعنػػ  مػػفة لمػػا يخلعػػو ذلػػؾ الفػػرد ال علػػ  ال مػػ 

ػػػػا عنػػػػد ذىابػػػػو ألداء الصػػػػبلة فػػػػي  مػػػػنيـالواحػػػػد  عنػػػػد علمػػػػو بتح ػػػػؽ مصػػػػلح  م 
ه إلػػ  مبػػػادرة رسػػػل و إلػػ  نيػػاطة وعزوف ػػػو إلػػ  رةبػػ ة وتػػػبخر   يتحػػوؿالمسػػ دة إذ 

وتبريػػرة لػػػئبل يفوتػػػو يػػيء مػػػف تلػػػؾ المصػػلح ة علػػػ  الػػػرةـ مػػف أنيػػػا ال ت ػػػارف 
العزيمػ ة و ػدير  ليمػ ة وخػور  ا الػنفسة وانحطػاط   بةواب ال ماع ة ولرنيػا دنػاءة  

 بالفيـ أف ما ينطبؽ عل  أحدىـ ينطبؽ عل   ميعيـ. 

                                                           

ار الرتػػب د -األولػػ  -تح يػػؽ فخػػر الػػديف ُبػػاوة وآخػػريف -46( ال نػػ  الػػداني للمػػرادا/ 9)
 العلمي . 
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ـُ تعديػػ  فعػػؿ اليػػرط " - و والمتعػػدا فعل ػػ "َأنَّػػُغ َهِجػػ ُ " إلػػ  المصػػدر المػػؤوؿ "َهْعَمػػ
 مػػ  عطػػؼ ة(9)ة وىػػو العظػػـ عليػػو ب يػػ  اللحػػـ"َسػػِمهن ل" الموصػػوؼ بػػػ "َعْ ق ػػلإلػػ "

ووصػػػػفو بػػػػػ ، " التػػػي تفيػػػػد التنويػػػػ َأوْ بػػػػػ " عليػػػػو (2)يػػػػاة: ظلفػػػا الوىمػػػػا "ِمْ َمػػػػلَةْهفِ "
وال يخػر يـ مػف بيػوتيـ إال  ةىؤالء ال تحػرريـ إال المصػال    " لبياف أف  َحَسَنَةْهفِ "

لحػػ  و ػػو ضػػرب المةػػاؿ رح ة ي ػػوؿ ابػػف ر ػػب: "وذرػػر العحػػالمنػػاف    ؽ والمرمػػاتيف عح
ػػػ ف فضػػػؿ يػػػيود باأليػػػياء التافيػػػ  الح يػػػرة مػػػف الػػػدنياة فيػػػو تػػػوبي  لمػػػف رةػػػب عح

ال ماع  للصبلةة مح ح أحنحو  لحوأ طم  ف ي إدراؾ يسير مف عرض الدنيا لبادر إليوة 
 .(3)هللا فبل ي يبو" اح ولو نودا إل  ذحل ؾح ألسرع اإل اب  إليوة وحى وح يسم  مناد  

" الػػػػذا يعنػػػػي "الحضػػػػور والعلػػػػـ َشػػػػِه َ التعبيػػػػر عػػػػف  ػػػػواب اليػػػػرط بالفعػػػػؿ " -
ؽة مػػػ  تبريػػػده بػػػالبلـ فعػػػبل ماضػػػيا داال علػػػ  التح ػػػ وبػػػ الم ػػػيءة و (4)"واإلعػػػبلـ

انحطػػاط ىمػػتيـة  توةيػػؽمػػ  ال سػػـ وفعػػؿ اليػػرط فػػي  "ة ليتػػبزرح َلَشػػِهَ  اْلِعَشػػلءَ "
وضػػػػعؼ عػػػػزيمتيـة ودنػػػػاءة نفوسػػػػيـة وةيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف المبػػػػررات التػػػػي ت عػػػػؿ 

بالنػػار  ػػزاء مسػػتح اة ألف  ا عػػنيـ وعػػف أمةػػاليـة وت عػػؿ إحػػراُيـيػػاإلسػػبلـ ةن
  يضروف اإلسبلـ أرةر مما ينفعونو. ؿ ىؤالءأمةا

ـُ َأَحُ ُ ـْ " ولما راف ُولو      وبواطف  يـخصائص نفوس داال عل ..." َلْو َهْعَم
التي ال يحيط بيا علما إال هللا سبحانو وتعػال ة  ػاء ُسػمو بالػذا نفسػو  ىـأمور 
العزيم  وخور  ةلل ـز ببف ما أخبر بو عنيـ مف دناءة النفس -دوف ةيره -بيده

ـ  بح ي   أمرىا ةالنفوس وحي أوحاه إليو خالؽ    .   العال
***** 

: ب ػي   ُحاؿح انأتحيحيأت  إ لحػ  النح  - -عحفأ أحب ي ذحر   وح       َوالَّػِي  َنْفِسػ  ِبَهػِ ِ ، » ُحػاؿح
ٌؿ، َأْو َبَقػٌ ، َأْو َمل ِمْف َ ُجػٍؿ َةُكػوُف َلػُغ ِإِبػ -َأْو َوالَِّي  َ  ِإَلَغ َرْهُ ُ ، َأْو َكَمل َحَمؼَ 
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ـَ َمػػل َةُكػػوُف َوَأْسػػَمَنُغ َةَطػػُؤُ   ـٌ َ  ُهػػَؤ ِّ  َحقََّهػػل ِإ َّ ُأِةػػَ  ِبَهػػل َهػػْوـَ اْلِقَهلَمػػِ  َأْعَظػػ َرػػَن
ْم ُأْخ َاَ ػل ُ  َّْم َعَمْهػِغ ُأوَ َ ػل َحةَّػى ُهْقَضػى  ِبَأْخَفلِفَهل َوَةْنَطُحُغ ِبُقُ وِنَهػل ُكمََّمػل َجػلَْ

 .(9)«لحِ َبْهَف النَّ 
بػراىيف اإليمػاف بػا سػبحانو وتعػال ة وليػا مػف  اإلسبلـ الةالثة وأحػد   الزراة ررف       

د سماىا النبي الفوائد ما ال يحص ة َمػل ِمػْف " ف ػاؿ: "حػؽ المػلؿفي ىذا التو يو " ُو
ـٌ َ  ُهػَؤ ِّ  َحقََّهػل ن ػيض الباطػؿة وحػؽح  "ة و"الحػؽ  َ ُجٍؿ َةُكوُف َلُغ ِإِبػٌؿ، َأْو َبَقػٌ ، َأْو َرػَن

وًبػػا" ػػبح و    ػػؽ  حح  ػػًا أا: وح ح اليػيء يحح 
ػػ(2) ية ة لئليػػارة إلػ  أنيػػا ليسػػت تفضػػبل مػػف المزر 

 عظػػػيـأنيػػػا بػػػاب  :فوائػػػدىا ومػػػفوال منحػػػ  يعطييػػػا متػػػ  يػػػاءة ويمسػػػريا متػػػ  يػػػاءة 
ُحً  ت طحي  ػ: تطيير المػاؿ وتنميتػو وزيادتػوة ُػاؿ تعػال ل ػدح ـأ صح ػوحال ي  ػفأ أحمأ ػذأ م  ـأ "خ  ر  يي  ت ػزح ـأ وح ر ى 

ـ  (913)التوبػػػػػ   ب يحػػػػػا" ىػػػػػـ  بيػػػػػا الػػػػػبخبلء  يصػػػػػب  الممتنعػػػػػوف عػػػػػف أدائيػػػػػاة  ة ومػػػػػف ةػػػػػ
ف ظنوا أنيـ سرو خاأل  ال انموف.      الرابحوففة وا 

ػ أ وفي ىذا البياف الرريـ ي        علػ   "َوالَّػِي  َنْفِسػ  ِبَهػِ  ِ " ُػائبل بػا ـ النبػيس 
يػـو ال يامػػ  ة سػيعذبوف زراتيػػا الممتنعػػيف عػف إخػراجيف برنػز أمػواليـة الفػرح  أف 

بيذه الصػي    ـ  سح الماؿ الذا امتنعوا عف إخراج زراتوة ُاصدا مف وراء ال ح بذلؾ 
 -ما يلي: تح يؽح 
التخويػؼ مػف منػ  زرػاة المػاؿة ب ميػ  أنواعػوة سػواء  ـ  ظحػالترىيب وع   يدة   -أو 

 ه فػي مناسػبات أخػر ة أو ألف  ارتفاء بػذرر   المذرور منيا ىناة أو ةير المذرور
 .الرؿذرر البعض ي ني عف ذرر 

تعػػذيب الممتنػػ  عػػف إخػػراج الزرػػاة بنػػوعيف مػػف العػػذابة أحػػدىما  تبريػػد   -لنهػػثل
و ذروتػوة ويحصػؿ عذاب ػ يصػؿو ُمتػوة و سية وبذلؾ يبلث ع اب ػنفة وااخر حسي

 ييػػيد أال ةلػو مػػا ال يحصػػؿ ل يػػره مػػف المخطئػػيفة علػػ  الػػرةـ مػػف رونػػو مسػػلما
  إلو إال هللا وأف محمدا عبده ورسولو.

                                                           

ـ  -باب زراة الب ر -رتاب بدء الوحي -( صحي  البخارا9) يـ فت  البارا. 9461ُر  بتُر

 ة حؽ.ماد -( يرا  : م اييس الل   ألحمد بف فارس2)
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ألنػػو مػػف مػػف حصػػوؿ مػػا أخبػػر بػػو  وابػػا لل سػػـة  علػػ  تي نػػو البرىػػاف   -ثللثػػل
ذا ااألمور التي يمرف عدـ استيعابي ة ولـ يعيد المخػاطبوف أحػدا ترلػـ بمةليػاة وا 

ػػػ  فػػػي إةباتػػػو يػػػوط  حيػػػاء النػػػاس وبعػػػةيـ للحسػػػاب أمػػػرا ُ  رػػػاف إ ربيػػػرة فرػػػذلؾ  ط 
بواسػػطتيا أمػػر يحتػػاج إلػػ   -نفسػػيا وبػػدنيا -ممتنعػػيف عػػف زرػػاة األنعػػاـتعػذيب ال

 ُسـ يؤرد حصولوة وي ط  اليؾ فيو. 
األسػاليب الببلةيػ  التػي تػبزرت  بعضو اءت  مل  ال واب معتمدة عل       

" فػػي تح يػػؽ الم صػػود مػػف البيػػافة علػػ  َوالَّػػِي  َنْفِسػػ  ِبَهػػِ  ِ مػػ  ال سػػـ بصػػي   "
 -النحو التالي:

ال( بطريػػػؽ النفػػػي واالسػػػتةناء ل صػػػر  ا - ة والػػػذا يسػػػتعمؿ عنػػػدما يوا ػػػو )مػػػا وا 
رافضػػ ة ومخاطبػػا منرػػرا أيػػد اإلنرػػارة أو لمػػف ينػػزؿ ىػػذه المنزلػػ ة  ع يػػدةً  البيػػاف  

 "وأمػػا الخبػػر بػػالنفي واالسػػتةناء... فيرػػوف لؤلمػػر ينرػػره المخاطػػب   :ي ػػوؿ اإلمػػاـ
حمػؿ فػي وياإلةبػات والنفػية فػي ال صػر طػرؽ أُو  يعد  رما أنوة (9)وييؾ فيو"

الم صور عليوة الواُ  بعد أداة تُرب إل  نوعا مف إةارة المتل ي وتيوي و  طياتو
االسػػػتةناءة فػػػحذا ورد ةبػػػت فػػػي نفسػػػوة وتمرػػػف منيػػػا تمرنػػػا يسػػػاعد فػػػي التخويػػػؼ 

 بيا. والضف   ةوالترىيب مف من  زراة الماؿ
 ِمػفْ "" البياني  ِمفْ "ورا بػ م ر  ةفي الم صور المنفي م يئ و نررةومما يلحظ      
ـٌ "ة م  وصػفو ب ملػ  "َ ُجؿٍ  ب ملػ   "ة واالحتػراس  َةُكػوُف َلػُغ ِإِبػٌؿ، َأْو َبَقػٌ ، َأْو َرػَن

مػػف رػػاف مػػف  ػػنس  رػػؿح  "إ "المػػذرور  بعػػد  الع ػػاب   يػػمؿلي (2)"َ  ُهػػَؤ ِّ  َحقََّهػػل"
بػؿ والب ػر وال يدخؿ فيو أصحاب اإلأيا رافة ومت  رافة وأيف رافة  ةالم صور

 وال يخف  ما في ذلؾ مف ترةيب وترىيب. .وال نـ التي يؤدوف ح يا
الواُػػػ  بعػػػد ) ر بػػػو عػػػف الم صػػػور عليػػػوبحػػػعح ويلحػػػظ رػػػذلؾ فػػػي الترريػػػب الم       

ـَ َمػػل َةُكػػوُف َوَأْسػػَمَنغُ " -("إ ّ " بالفعػػؿ  التعبيػػر   -..."ُأِةػػَ  ِبَهػػل َهػػْوـَ اْلِقَهلَمػػِ  َأْعَظػػ
                                                           

 مطبع  المدني ونير الخان ي. -332تح يؽ محمود يارر  -( دالئؿ اإلع از9)

( االحتراس ىو: أف يؤت  في ربلـ يػوىـ خػبلؼ المػراد بمػا يدفعػو. بػدي  ال ػرآف البػف أبػي 2)
 .  93اإلصب  المصرا 
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ة مػػ  تعديتػػو إلػػ  الضػػمير العائػػد علػػػ  ولمػػا لػػـ يسػػـ فاعل ػػ ايػػمبنماضػػيا " ُأِةػػ َ "
ة للدالل  عل  يسر الم يء ببعياف ىػذه األنعػاـ أيػا "ِبَهل" األنعاـ المذرورة بالباء

ة وعػػدـ صػػعوب  ذلػػؾ أو اسػػتحالتو علػػ  هللا  وأيػػا رػػاف ح ميػػاة رػػاف عػػددىاة
تيػػػافة لرػػػف ي ػػػوؿ الراةػػػب "والم ػػػيء راإلالػػػذا ىػػػو فاعػػػؿ اإلتيػػػاف واامػػػر بػػػوة 

ـ ة ألف  اإلتيػػػاف م ػػػيء بسػػػيول " الم ػػػيء أعػػػ
ة ي ويػػػو ت ػػػديـ ال ػػػار والم ػػػرور (9)

 " عل  الظرؼ.ِبَهل"
ـَ َمػػل " والحػػاؿ   "ةَهػػْوـَ اْلِقَهلَمػػ ِ " اإلتيػػاف بػػالظرؼ   فعػػؿرمػػا يلحػػظ ت ييػػد       َأْعَظػػ

المتل ػية حيػث  سفػي نفػ تبةير يديدمف  "َهْوـَ اْلِقَهلَم ِ "ة لما لذرر"َةُكوُف َوَأْسَمَنغُ 
الت ييػد  بػو إلػ  عمػؿ رػؿ مػا ي ن ػي مػف أىوالػو وعذاباتػوة رمػا أف   يدفعيا التذرير  

رػػؿ  طػػبح وح  بالحػػاؿ فيػػو بيػػاف للييئػػ  التػػي ترػػوف علييػػا تلػػؾ األنعػػاـة ممػػا يعنػػي أف  
رػػػػؿ ذات ُػػػػرف منيػػػػا سػػػػيروف ةيػػػػر  طػػػػ ح واحػػػػدة منيػػػػا سػػػػيروف ة ػػػػيبل يػػػػديداة ونح 

ـَ ـ "ي ػػدتمحتمػػؿة و  مناسػػب لسػػياؽ التعػػذيب الػػذا وردا فيػػوة  "َأْسػػَمفَ "عمػػى  "َأْعَظػػ
لداللػػ  األوؿ علػػ  ال ػػوةة وداللػػ  الةػػاني علػػ  الة ػػؿة وربلىمػػا مفيػػد فػػي الررػػؿ 

  والنط .
" عمػا ُبليػا لرمػاؿ االتصػاؿة َةَطػُؤُ  ِبَأْخَفلِفَهػل َوَةْنَطُحػُغ ِبُقُ وِنَهػل مل  " فصؿ   -

نيػا حيػث إ ة(2)ف الواصػؿ اللفظػيالذا تتصؿ فيو ال مؿ اتصاال ذاتيا ي نييا عػ
عػذب بػو مػف تنزؿ مف ال مػؿ السػاب   علييػا منزلػ  البيػاف لريفيػ  العػذاب الػذا ي  

                                                           

 مادة أت ة مادة  اء.   -( مفردات ال رآف للراةب األصفياني9)

لضػػرب مػػا أيػػار إليػػو الػػدرتور محمػػد أبػػو موسػػ  ب ولػػو "ىػػو فػػي ( ومػػف أو ػػو حسػػف ىػػذا ا2)
ي اظيػػاة ألنيػػا حػػيف تتل ػػ   التوريػػد ت ويػػ  المعػػاني وت ريرىػػاة وفػػي البيػػاف تنيػػيط الػػنفس وا 
ربلما ملفوفا بييء مف ال موض تيتاؽ إل  بيانوة وتستيرؼ فػي التعػرؼ علػ  و يػوة 

رػػبلـ منيػػاة وفػػي المنػػزؿ منزلػػ  فػػحذا  ػػاء البيػػاف صػػادؼ نفسػػا ي ظػػ ة متطلعػػ ة فيػػتمرف ال
بػدؿ الػػبعض تفصػػيؿ وتنصػػيصة ... وال يخلػػو الو يػػاف البػػدؿ والبيػػاف مػػف التوريػػدة ألف 
نمػا  في رؿ ترريرا للمعن  وتح ي ػاة رمػا أف التوريػد ال يخلػو مػف ريػؼ الفرػرة وبيانيػاة وا 

 .311الذا نبينا إليو ىو أوض  ما في رؿ" دالالت التراريب 
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ويمرف أف تروف ىػذه ال ملػ   وابػا عػف سػؤاؿ أةارتػو ال مػؿ يمن  زراة األنعاـة 
السػػاب   فػػي نفػػس المتل ػػي عػػف سػػر اإلتيػػاف بيػػذه األنعػػاـ يػػـو ال يامػػ  أعظػػـ مػػا 

بػػذلؾ يرػػوف سػػبب الفصػػؿ يػػبو رمػػاؿ االتصػػاؿ الػػذا تتواصػػؿ ترػػوف وأسػػمنوة و 
فيػػو ال مػػؿ "مػػف طريػػؽ أف األولػػ  تتولػػد منيػػا الةانيػػ ة وربنيػػا أصػػؿ ينبةػػؽ منػػو 

ة وبو تبدو رؿ  مل  موضػوع  وضػعا ال تحتػاج فيػو إلػ  مػا ُبليػاة آتيػ  (9)فرع"
وىػػػ  مػػػ  ىػػػذا... موصػػػول  بمػػػا سػػػب يا مػػػف حيػػػث  (2)مػػػبت  مػػػا لػػػيس ُبلػػػو رػػػبلـ

ىػػذا ب انػػب مػػا لػػو مػػف تػػبةير ة (3)نػػ  وصػػبل ُويػػاة ال تحتػػاج معػػو إلػػ  رابػػطالمع
ةػػػارة أذىػػػانيـ إلػػػ  فيػػػـ أةػػػراض الرػػػبلـ  يػػػديد فػػػي تحريػػػؾ نفػػػوس السػػػامعيفة وا 

دراؾ م اصدهة رما أنو يبرىف عل  ُوة األسلوب وتناسؽ عباراتو.  وا 
ة لما يمتاز بو مف "َةْنَطُحغُ " و "َةَطُؤ ُ بالمضارع " ويلحظ في ترريبيا التعبير       

يا فػي ة وتعمؿ عملح تراىا األعيف  ة ماةل    استحضار الصورة ال ائب  ربنيا حاضرة  
ـ   ملؤىػػا الحسػػرة  النفػػوسة التػػي ت بسػػبب ذلػػؾ المنظػػر الميػػيفة وذلػػؾ الع ػػاب  واأللػػ

المخزا لصػاحب األنعػاـ الػذا رػاف يتبػاى  بيػاة ويسػعد باستعراضػياة وينتيػي 
 رأس أو رأسػػيف رػػؿح  إخػػراج  ة لحميػػاة ويصػػعب عليػػو بزيػػادة عػػددىاة ويفػػرح بػػوفر 

لػيس ذلػؾ في موض  الػروث منيػاة ال يام   لياة حيث و د نفسو يوـح  زراةً   عاـ
ػفحسبة بؿ إنيا ات يت إليػو لتطػبح   ا لػو بل تيػاًمػوأ و ب رونيػاة لح ه ببخفافيػاة وتنطحح

بػػػذلؾ فػػػا تم  لػػػو بزراتيػػػاة  علػػػ  مػػػا رػػػاف منػػػو مػػػف الضػػػف   بطري تيػػػا ا لػػػو وع اًبػػػ
وبػػدأ بػػالوط  باألخفػػاؼ ألنػػو ي مػػ  بػػيف اإلىانػػ  نفسػػية  حسػػي وعػػذاب   عػػذاب  

والتعذيبة وألنو أيضا بمةاب  التمييد للنط  بال روفة ولو  اء الترتيػب معروسػا 
وفػي  مػ  األخفػاؼ لتمرف المطروح مف تفادا النط  ببي  صورة مػف الصػورة 

رىاب  يؾ أف استحضار المتل ي وال  وتعذيب يضارع اليبلؾةوال روف إرعاب وا 
الدافعيف إل  إخػراج زرػاة  ببف ي رس في نفسو الرىب  والخوؼ ىذا المييد رفيؿ  

                                                           

 .319يب د. محمد أبو موس  ( دالالت الترار9)
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إبؿ أو ب ر أو ةنـ بصف  خاص ة وزراة ما عنده مػف أمػواؿ بصػف   مف ما لديو
 عام .

ْم ُأْخ َاَ لبيف  ملتي " الم ابل    - ا بػػ " مػ  الػربط بينيمػُ  َّْم َعَمْهِغ ُأوَ َ ل" و "َجلَْ
ة فػي " الداؿ عل  الزمافة لئللماح إل  استمرار ىذا المييد المييف وتررارهُكمََّمل"

ذلػػؾ اليػػـو الػػذا ال ينفػػ  فيػػو مػػاؿ وال بنػػوفة والفػػرؽ واضػػ  بػػيف مػػا  ػػاء عليػػو 
الرىب  والخوؼ في  المع زة وبيف خلوه مف ىذه الم ابل  الداعم  حصوؿح  البياف  

 الوة أو حت  م رد التفرير في ذلؾ.نفس صاحب الماؿ مف الضف بزراة م
" لتح يػؽ أمػريف: َحةَّى ُهْقَضى َبْهَف النَّلحِ "الظرفيػ   ت ييد ىذه الم ابل  بال مل  -

بياف المدة الزمني  الذا يحصؿ فييا ىذاف العذاباف لمان  الزراةة وأنيا  -أولهمل
مػػا يعنػػي ذا األىػػواؿ المػػذرورة فػػي ال ػػرآف والسػػن ة متسػػتمر طليػػ  يػػـو ال يامػػ ة 

إلػ   اإليػارة -اآلخػ و المييد لػو وسػط أىػواؿ ىػذا اليػـو ويػدائدهة ذلؾحصوؿ 
سػبحانو وتعػال  عليػو  أف لمان  الزراة عذابا ةير ىذيف العذابيفة ي ضي بو هللا  

بصػري   العػذاب ذلػؾ  ضي بو عل   ميػ  خل ػوة ولػـ يػذرر النبػيضمف ما يح 
علػػ   اي أرةػػر مػػف موضػػ ة منيػػال ػػوؿة اعتمػػادا علػػ  ذرػػره فػػي ال ػػرآف الرػػريـ فػػ

ػب يؿ   :سبيؿ المةاؿ ُولو تعال  وفح الذحىحبح وحالأف ضح ح وحالح ي نأف   ونحيحػا ف ػي سح ن ز  يفح يحرأ "وحالحذ 
ـأ ب عحػػذحاب  أحل ػػيـ   ػػرأى  ـأ  .الح  فحبحي   بحػػاى ي  ػػوح  ب يحػػا    ـح فحت رأ يحػػنح لحيأيحػػا ف ػػي نحػػار   ح ػػ  عح مح ـح ي حأ يحػػوأ

ـأ  ن وب ي  وفح  وح   ن ز  ػا ر نأػت ـأ تحرأ ـأ فحػذ وُ وا مح ػر  حنأف س  ت ـأ أل  ػا رحنحػزأ ـأ ىحػذحا مح ظ ي ور ى  -34")التوبػ  وح
ػػػل(ة وربمػػػا يرػػػوف فػػػي عػػػدـ الػػػذرر نػػػوع مػػػف التيويػػػؿ والتفخػػػيـ الم  35    إلػػػ  أف  م 

إال هللا  ػػؿ فػػي عػػبلهة وبػػذلؾ يتػػبزر اإلمسػػاؾ أحػػد يعلمػػو ال ع ػػاب مػػان  الزرػػاة 
 ةفي الترىيب مف من  زراة المػاؿبال سـ وال صر والم ابل  اف عف البياف م  البي

 " ـأ ػر  حنأف س  ت ـأ أل  ػا رحنحػزأ و ػو إيةػار  يريػد إلػ أيا راف نوعػوة ولعػؿ ُولػو تعػال  "ىحػذحا مح
 " عل  ةيرىا في ىذا الم اـ.َوالَِّي  َنْفِس  ِبَهِ  ِ ال سـ بصي   " النبي

***** 
يأرحةح وح       وؿح هللا   - -عحفأ أحب ي ى رح : أحفح رحس  َقلَؿ اَّللَُّ َعَّْ َوَجؿَّ ُكؿُّ َعَمػِؿ » ُحػاؿح

ـُ ُجنٌَّ  َفِإَيا َكلَف َهْوـُ َصْوـِ  َهل ِْ  ِبِغ َوالصِّ ـَ َفِإنَُّغ ِلى َوَأَنل َأْج َهل ـَ َلُغ ِإ َّ الصِّ اْبِف آَ 
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ـْ َفاَل َهْ ُفْث َهْوَمِئػٍي َوَ  َهْصػَخْ  َفػِإْف َسػلبَّغُ  َأَحػٌ  َأْو َقلَةَمػُغ َفْمَهُقػْؿ ِإنِّػى اْمػُ ٌؤ  َأَحِ ُك
ـٌ  ػلِئـِ َأْطَهػُ  ِعْنػَ  اَّللَِّ ِمػْف ِ هػِا  .َصلِئ ػٍ  ِبَهػِ ِ  َلُخمُػوُؼ َفػـِ الصَّ َوالَّػِي  َنْفػُح ُمَحمَّ

ػػلِئـِ َفْ َحةَػػلِف َهْفَ ُحُهَمػػل ِإَيا َأْفَطػػَ  َفػػِ َح ِبِفْطػػ ِِ  َواََِيا َلِقػػَى َ بَّػػ ُغ َفػػِ َح اْلِمْسػػِؾ َوِلمصَّ
 .(9)«ِبَصْوِمغِ 
وةوابػو عنػد هللا  ياـعػف فضػؿ الصػ في ىذا البياف اليريؼ يتحدث النبي     

سػػػبحانو وتعػػػال ة ترةيبػػػا فيػػػوة وتو ييػػػا ألدائػػػو علػػػ  الو ػػػو الػػػذا ي علػػػو ح ي ػػػا 
 لتتبزرتـ حيدىا مف خبلؿ األساليب التي  بالةواب المذرورة والفضائؿ المةبت ة

ـ  ي  منزلػ  ىػذا الػررفة الػذا فػي بيػاف  م  بعضػيا عػف الل ػو مػف  مسػؾ فيػو المسػل
ـ  ف الطعاـ واليرابةيمتن  عف و الربلـة  تت يػر رائحػ  فمػو ت يػرا ييػعر بػو الصػائ

ػد خػص الرسػوؿ  ػوة رمػا ييػعر بػو ال ريبػوف منػوة ُو دوف  -ىػذه الفضػػيل  نفس 
ػٍ  بِ ة ُائبل "مف فضائؿ الصـو بال سـ -ةيرىا َهػِ ِ  َلُخمُػوُؼ َفػـِ َوالَِّي  َنْفػُح ُمَحمَّ

ػػلِئـِ َأْطَهػػُ  ِعْنػػَ  اَّللَِّ ِمػػْف ِ هػػِا اْلِمْسػػؾِ  ػػٍ  مػػؤةرا صػػي   " ة"الصَّ َوالَّػػِي  َنْفػػُح ُمَحمَّ
 -لتح يؽ عدة آةارة عل  النحو التالي:" ِبَهِ  ِ 
مػػف  رىػػاياإلةػػارة والتيػػويؽ الحاصػػبلف مػػف تخصػػيص ىػػذه المزيػػ  دوف ة -أو 

ػػـة  المزايػػا ػػب المتل ػػي بنو أف يػػدف  مػػف يػػ مػػابال حسح  ػػواب الػػذا يوضػػ  الإلػػ  تُر
 وتمرف منيا فضؿ تمرف. االختصاصة فحذا ورد ةبت في نفسو أسباب ىذا

ػالتنبيو عل  يرؼ الم سػـ عليػو وخطػرهة إذ ال يػتـ ال ح  -ثلنهل ابتػداء إال علػ   ـ  سح
 .ويبف أمر ذا باؿ

مػػف األمػػور ةيػػر تبريػػد الم سػػـ عليػػو وتةبيتػػو فػػي نفػػس المتل ػػية لرونػػو  -للثػػثل
ػػػ  أال يتل اىػػػا بالتسػػػليـ وال بػػػوؿ المعتػػػادةة التػػػي ي   ىػػػا مػػػف   بػػػو ةيرح تل  ػػػ الػػػذاتُو
ة واالبتعػاد الررييػ  الػروائ فس البيػري  م بولػ  علػ  النفػور مػف المزاياة ألف الػن

                                                           

ػػػـ  -بػػػاب: ىػػػؿ ي ػػػوؿ إنػػػي صػػػائـ إذا يػػػتـ  -رتػػػاب بػػػدء الػػػوحي -( صػػػحي  البخػػػارا9) ُر
ـ  -باب فضؿ الصياـ -رتاب الصـو -ة صحي  مسلـ9914  .2762ُر
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ولعػػؿ ىػػذا مػػف أسػػباب إيةػػار ال سػػـ بالصػػي   الػػواردة دوف عفويػػ ة  بطري ػػ  اعنيػػ
 ةيرىا.
رياده إل  الصبر عل  ما يبلُيو مف ت ير ترةيب الم - ابعل سلـ في الصياـة وا 
ستحضػػر مػػا يتح ػػؽ لػػو مػػف فمػػوة بسػػبب ال ػػوع وخلػػو المعػػدةة وأف يح  رائحػػ  فػػي

لػوؼة ورػذا األ ر والةوابة بسػبب ىػذا الخ   المنزل  والمران ة وما يحصؿ لو مف
 األمر بالنسب  للمحيطيف بوة الذيف يخالطيـ ويخالطونو.

ػ ٍ " العلػـنفسو مضاف  إل  اسمو  مف ذرر النبي ما يي    -خلمسل " َنْفػُح ُمَحمَّ
الرػذب علػ  مػف بيػده نفػوس الخلػؽ  بػالخوؼ مػفمف إظيار الضػعؼة المػوحي 

ـ  بخاص  بعام ة ونفس محمد ي   ما يخبر بو ىنا مُو  الي يف الػذا  ة ومف ة
ـ   بالتصديؽال يخال و يؾة ويتل اه المسلـ  ذلػؾ  حي بػويو آخر  أمر   وال بوؿة وة

مػا يترتػب عليػو مػف مػ  ـ ياالص حرصو عل  في أف يبف محمدوىو التعبير 
يزيد  وذلؾ داف   ديديبف  مي  المسلميفة  مف ااةار ماوةيرىوالعطش  وع ال
 ُبوؿ األمر واستساةتو. في

ػػلِئـِ َأْطَهػػُ  ِعْنػػَ  اَّللَِّ ِمػػْف ِ هػػاِ "ال سػػـ فػػي تبريػػد  ػػواب و        َلُخمُػػوُؼ َفػػـِ الصَّ
 "َأْطَهػػ ُ عػػف المسػػند باسػػـ التفضػػيؿ "التعبيػػر و  " بػػالبلـ وال ملػػ  االسػػمي  اْلِمْسػػؾِ 

در ػ  ال  ال بػوؿلػوؼ فػي علػ  بلػوغ ىػذا الخ   الػداؿ ة"ِ هِا اْلِمْسػؾِ المتعدا إلػ  "
" بمػػا لػػو مػػف هللاتعلي ػػو باسػػـ ال بللػػ  العلػػـ "مػػ   ةيصػػؿ إلييػػا ةيػػره مػػف الػػروائ 

المرانػػػ  والمنزلػػػ ة  عػػػف  بػػػو رن ػػػ" الم  ِعْنػػػ َ ظرؼ "المسػػػبوؽ بػػػالو  الييبػػػ  وال ػػػبلؿ 
ػػػتبريػػػد لمػػػا أحدةػػػو ال ح  زيػػػادة   ولػػػيس الظرفيػػػ  المرانيػػػ   ـ فػػػي نفػػػوس المتل ػػػيفة سح

فػي ضػرورة تل ػي  ي و دانيـة وتصػعيد  وضماف الستمرار األةر المترتب عليو ف
لوؼ  وعدـ االيمئزاز أو النفور.والسرور  بال بوؿ ىذا الخ 

ػػاز ىػػو مػػػف بػػاب ال :ة ف يػػؿ..."َأْطَهػػػ ُ معنػػ  "لػػؼ فػػي واخت        ػػػت عحارحة  االبمح ح سأ
يػػػؿ إ لحػػػ  " ا لحػػػو  طحبحػػػائ   تحم  يحػػػوحاف الحػػػذ  ػػػفحات الأحح ػػػفأ ص  وحائ   م  ػػػض الػػػرح ػػػت طحابح  بحعأ حفح اسأ أل 

ػ ر ه ة وحاحلح  تحعحػالح  م تح حػد  س  عح ػتح أذ  ء  فحتحسأ ػيأ ػفأ يح تحنأف ر  م  يب و ة وح تحط  ء فحتحسأ يأ ة لحر ػفأ يح فأ ذحل ػؾح
ػفأ  ـة ل تح أر يب ػو  م  ػوأ يرح ذحل ػؾح ف ػي الصح ت ع  نحاة فحاسأ وحائ   الطحي  بح  م  ادحت نحا ب تح أر يب  الرح رحتأ عح  ح
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يػػبيت  ة التػػيتمةيليػػ السػػتعارة اال مػػف ُبيػػؿ التعبيػػرة وعليػػو يرػػوف (9)"الح تحعحػػالح 
اسػػػتطاب  اإلنسػػػاف  بو بحػػػاؿلصػػػياـة وت ريػػػب صػػػاحاتعػػػال  فييػػػا حػػػاؿ ُبػػػوؿ هللا 

ُبالػػػو علييػػػ الطيبػػػ  لػػػروائ ح ا ة ب ػػػام  ال بػػػوؿ والت ريػػػب فػػػي رػػػؿة ةػػػـ اسػػػتعيرت اوا 
الحالػػػػ  الةانيػػػػ  لؤلولػػػػ  علػػػػ  سػػػػبيؿ االسػػػػتعارة التمةيليػػػػ ة التػػػػي توضػػػػ  منزلػػػػ  

يػػؿ معنػػاهة يحصػػؿ بسػػببوالصػػياـة وةػػواب مػػا  از يػػو  الح  تحعحػػالح  ب ػػو  "ي   :ُو ة فحتحر ػػوف  ح
يحت   ؾنحرأ ة وعليو يروف التعبير مف باب الم از المرسؿة (2)"و  أحطأيحبح م فأ ر ي  الأم سأ

لعبلُػػ  المسػػػببي ة حيػػث أطلػػػؽ المسػػػببة وىػػو طيػػػب الرائحػػ  وأراد السػػػبب وىػػػو 
يػػؿ: أطيػػػب عنػػد هللا يػػـو ال يامػػ حسػػف ال ػػزاء فيرػػػوف التعبيػػر مػػف بػػػاب ة (3)ة ُو

يؿ ة حمػؿ معنػ  ": المرادو ير ذلؾة الم از المرسؿة لعبلُ  اعتبار ما يروفة ُو
بوؿ عملو  . (4)"الطيب عل  الرضا عف الصائـ ُو
----- 

 الصػػػياـ مزايػػػا ب يػػ علػػػ  ىػػػذه المزيػػ ة أمػػػا  ىػػذا فيمػػػا يخػػص ُسػػػـ النبػػي     
بيـ فيػػوة ويػػرة   والبيػػاف النبػػوا بمػػا يوضػػ  للمسػػلميف ةوابػػف ػػد حفػػؿ  وةوضػػوابط

بػو  ب  خاطحػالػذا ي  و مؤرػداتة باألسلوب الخبػرا الخػالي مػف ال حيث بدأه النبي
سند فعؿ ال وؿ إل  المول  ة وفيو أ  "...َقلَؿ اَّللَُّ َعَّْ َوَجؿَّ " في ُولوة خالي الذىف

لػػػد  ليتبرػػػد ليػػػتـ تل يػػػو بػػػال بوؿ واإلذعػػػافة و   سػػػبحانو وتعػػػال  باسػػػمو األعظػػػـ
ـ   الصياـ بما اختصاص  ف يالمسلم  عف المول  سبحانو وتعال . بو اإلخبار   ت
ِْ  " :في  مل  ال ػوؿو       ـَ َفِإنَّػُغ ِلػى َوَأَنػل َأْجػ ػَهل ـَ َلػُغ ِإ َّ الصِّ ُكػؿُّ َعَمػِؿ اْبػِف آَ 
يتميز بيا الصياـ عف ةيره   وانبح  ةم ح  " تـ التعبير باالستةناء الداؿ عل  أف  ِبغِ 

ـ   ُكػؿُّ َعَمػِؿ " ُولػوة ذلػؾ أف إلػ  ربػو سػبحانو مف العبادات التي يت رب بيا المسل
ـَ َلػػغُ اْبػػِف  ذرػػر  وبمػػا فيػػو مػػفالعمػػـو واليػػموؿة  تفيػػدبمػػا فيػػو مػػف رلمػػات  -"آَ 
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 يرا  : السابؽ. (4)
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ـَ الضمير العائد إل  " يدؿ علػ  أف  -"َلغُ "(9)رؼ االختصاصبح م رورا "اْبِف آَ 
رمػػا أف ة ألنيػػا تػػتـ فػػي العلػػف  ابػػف آدـ يسػػتفيد مػػف رػػؿ العبػػادات بفوائػػد مبايػػرة

ا بحػرؼ االسػتةناء " ػَهلـَ ِإ َّ الذرر الصػياـ مسػبُو ىػذه الفريضػ   أف " يػدؿ علػ صِّ
ة وال يمرػف فػي الخفػاءال يحصؿ معيا للمسػلـ يػيء مػف تلػؾ الفوائػدة ألنيػا تػتـ 

 علييا. ة أو االطبلع  ياألحد مف الناس معرفت  
ولو تعػال  "      بترريبػو المرػوف مػف حػرؼ التوريػد واسػمو العائػد  -"َفِإنَّػُغ ِلػىُو

للمزيػػ  التػػي  بيػػاف   -بػػبلـ االختصػػاص إلػػ  الصػػياـة وضػػمير ال بللػػ  المسػػبوؽ
الصياـة وىي رونو يؤد   تعال ة مف ةير أف يروف للصائـ منو  ص بياخت  ا
مػا يو ػب عليػو أف يؤديػو فػي أتػـ صػورة لتل ػي هللا تعػال  وفيو  ة(2)استفادة دن أ

ِْ  ِبػغِ فػي ُولػو "لو بالحفاوة الميػار إلييػا  ـ   فيػو تػـ ة والػذا"َوَأَنػل َأْجػ سػند الم ت ػدي
ِْ  ِبػػػغِ " علػػػ  الخبػػػر الفعلػػػي "َأَنػػػلإليػػػو " " إلفػػػادة اختصػػػاص المػػػول  سػػػبحانو َأْجػػػ

ت وي  الخبػر وتبريػدهة ل أووتعال  بالم ازاة عل  الصياـة ونفي ذلؾ عمف سواهة 
ػػوأي   ػػؿ الصػػياـم  ظحػػـ  فحضأ رحةأػػرحة  ةحوحابػػو ا رػػاف فػػال رض مػػف الترريػػب "بحيحػػاف ع  حفح ة وح أل 

ػػػر يـ إ ذحا أحخأ  ػػػعح  الأرح سح ػػػزحاء وح ُحػػػدأر الأ ح ظحػػػـ  ػػػ  ع  ُأتحضح ػػػزحاء ا  ػػػو  الأ ح لح  ب نحفأس  بحػػػرح ب بحنحػػػو  يحتحػػػوح
 (3)الأعحطحاء"

                                                           

 .94ال ن  الداني للمرادا  (9)

ػافحت و  إ لحػ   (2) ػبحب إ ضح : سح ػات ل ح  تحعحػالح ة فح  يػؿح يػ  الطحاعح م  ف  ح تحلحؼح الأع لحمحاء ف ي محعأنحاه  مح ح رحػوأ اخأ
د  ةحيأر  الح  تحعحالح  ـأ ي عأبحدأ أححح ار   الح تحعحالح  أحنحو  لح حعأصح ر  م فأ األأ ـ الأر فحار  ف ي عحصأ ـأ ي عحظ   ب و ة فحلح

رأر  وحةح  ُح   وحالذ   دح ود  وحالصح ة  وحالس    بلح ورحة  الصح م ونحو  ب ص  ة وحا  فأ رحان وا ي عحظ   يحاـ  ـأ ب الص   يأر محعأب وًدا لحي 
فح  يد  م فأ الر  يحاء ل خح ـ بحع  وأ حفح الصح : أل  ُ يؿح ة وح ُح  ذحل ؾح دح وحة وحالصح ة وحالأحح   وحالأ حزأ بلح ؼ  الصح ائ و ة ب خ بلح

ة طحػاب ي  ُحالحػو  الأخح ػَظة  نحفأسػو ف يػو  حح ػائ ـ  وح حنحو  لحيأسح ل لصح : أل  ُ يؿح بحادحات الظحاى رحةة وح  وحةحيأرىحا م فأ الأع 
فحات  ا ت  أنحاء عحفأ الطحعحاـ م فأ ص  سأ : إ فح اال  ُ يؿح : وح ػا يحتحعحلحػؽ ُحاؿح ػائ ـ ب مح لح  تحعحالح  ة فحتح حػر ب الصح

: محعأنحاه : أحنحا الأم نأفحر د  ب ع   ُ يؿح ء ة وح يأ ب ي يحا يح فحات  الح  تحعحالح  الح ي يأ فح  وحا  فأ رحانحتأ ص  ه  الص   لأـ  ب يحذ 
بحػػادحات أح  ػػفأ الأع  يأػػره م  ػػنحاتو وحةح سح ػػع يؼ حح ل وُحاتػػو م  أػػدحار ةحوحابػػو أحوأ تحضأ انحو  بحعأػػض محخأ ػػبأحح ظأيحػػر س 
ر يؼ. المنياج  افح  تحيأ : ى يح إ ضح ُ يؿح لح  م  أدحار ةحوحابيحاة وح  .4/952عح

 .952/ 4المنياج  (3)
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بيػػاف فوائػػد الصػػياـ  برػػبلـ هللا تعػػال ة تػػاب  الرسػػوؿالمتل ػػي وبعػػد تييئػػ       
ـْ َفالَ ف اؿ: "وة وضوابط   ـُ ُجنٌَّ  َفِإَيا َكلَف َهْوـُ َصْوـِ َأَحِ ُك َهل َهْ ُفْث َهْوَمِئػٍي َوَ   َوالصِّ

ـٌ  "ة وفيػو مػف دُػائؽ ...َهْصَخْ  َفِإْف َسػلبَُّغ َأَحػٌ  َأْو َقلَةَمػُغ َفْمَهُقػْؿ ِإنِّػى اْمػُ ٌؤ َصػلِئ
 ما يلي:والتبةير النظـة وتنوع أساليب اإليضاح 

ـُ ُجنَّػػ ٌ نػػ  فػػي ُولػػو "تيػػبيو الصػػياـ بال    -أ ػػَهل تيػػبييا بلي ػػا علػػ  مػػا ىػػو " َوالصِّ
إذا  اء في أع اب " ألف التيبيو (9)رما ير  ال زويني امؤرد تيبيياأو  مييورة
ون لػػت عػػف صػػورىا األصػػلي   ةأو بػػرزت ىػػي باختصػػار فػػي معرضػػو ةالمعػػاني

 ةويػػب مػػف نارىػػا ةورفػػ  مػػف أُػػدارىا ةورسػػبيا من بػػ  ةأبيػػ  إلػػ  صػػورتو رسػػاىا
يػػا مػػف واسػػتةار ل ةودعػػا ال لػػوب إلييػػا ةوضػػاعؼ ُواىػػا فػػي تحريػػؾ النفػػوس ليػػا

سػر الطبػاع علػ  أف تعطييػا محبػ  ويػ فا ةأُاصي األفئدة صػباب  ورلفػا ة (2)"ُو
ـح  وفيػػو يػػبو النبػػي التػػرس الػػذا يحتمػػي بػػو اإلنسػػاف مػػف  : ة وىػػون ػػبال    الصػػيا

ايػػ السػػتر و ب ػػام  ة (3)ال تػػاؿ مػػف  المسػػلـ: أف الصػػياـ ي ػػي ممػػا يػػدؿ علػػ ة الُو
نػػار والعيػػاذ بػػاة والػػذا يتبمػػؿ بػػو إلػػ  عػػذاب الااةػػاـ والمعاصػػي التػػي تنتيػػي 

ؿ إلػػ  االحتمػػاء مبػػادرة الم ات ػػ -أولهمػػلالميػػبو بػػو ي ػػد أنػػو يػػدؿ علػػ  أمػػريف: 
ايػػػ ة وىػػػذا  حتمػػػاءمػػػا يحصػػػؿ بسػػػبب ىػػػذا اال -اآلخػػػ بػػػالترسة و مػػػف سػػػتر وُو

عيػا نح ومح  ةاألمراف متح  اف في الميبوة فحف الصائـ مت  رةب في حفظ  وارحو
ـ  مػػػف التمػػػادا فػػػي تعػػػاطي الم لػػػو  علػػػ  ذلػػػؾة فتتح ػػػؽ   عاصػػػية سػػػاعده الصػػػيا

اي  مف النار والن اة مف عذابياة وىو ما توضحو التػي سػيتـ  األساليب ب ي  الُو
 .بيانيا

                                                           

ة بينمػػا يسػػمي 63/ 3( الميػيور أف التيػػبيو البليػػث ىػػو: المحػذوؼ األداة. ب يػػ  اإليضػػاح 9)
رػػد. اإليضػػاح بيػػرح اليػػي  عبػػدالمتعاؿ الخطيػػب ال زوينػػي ىػػذا النػػوع منػػو بالتيػػبيو المؤ 

 .67/ 3الصعيدا 

 .93 لعبدال اىر ال ر اني -أسرار الببلة  (2)

 .914/ 4يرا  : فت  البارا  (3)
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باإلةػارة واإليضػاح البلزمػيف لبيػاف ريفيػ  رػوف أسلوب اليػرطة الػذا يمتػاز  - 
 بيانػوإليضػاح ذلػؾ و  مف المعاصي وااةاـة حيث استعملو النبي  ً ن      ياـالص

 -:مرتيف
ـْ َفػاَل َهْ فُػػْث َهْوَمِئػٍي َوَ  َهْصػػَخ ْ فػي ُولػو " -األولػى "ة َفػػِإَيا َكػلَف َهػْوـُ َصػػْوـِ َأَحػِ ُك

ال ملتػػيف  مػػ  عطػػؼؽة يػػلتح ل التػػي "ياإِ وفيػػو ربػػط بػػيف فعػػؿ اليػػرط و وابػػو بػػػ "
لئليػػارة إلػػ  ضػػرورة االلتػػزاـ بػػال واب عنػػد حصػػوؿ بالفػػاء التػػي تفيػػد التسػػبب  

ايػػػ السػػػتر و تح ػػػؽ للصػػػائـ حتػػػ  يطة اليػػػر   عبػػػر مػػػف النػػػارة وفػػػي ال ػػػواب الُو
لمػػا يتسػػـ بػػو مػػف حػػـز يحػػوؿ دوف   "َوَ  َهْصػػَخ ْ  ...َفػػاَل َهْ فُػػثْ ببسػػلوب النيػػي "

وع في ييء مما تـ النيي عنوة لرونػ االسػتطاع ة و ةيػر مػرتبط بالوسػ  أو الُو
محا ُاؿ تحن ب وه  وح نأو  فحا أ ـأ عح ا نحيحيأت ر  تحطحعأت ـأ  "مح ا اسأ نأو  مح ـأ ب و  فحافأعحل وا م  ت ر  مػا  (9)..."أحمحرأ

ة وىو الرػبلـ الفػاحش أو ال مػاع وم دماتػوة الرفث عف يعني: أف الصائـ منيي
ة بػػػبا يػػػرؿ مػػػف األيػػػراؿة ومنيػػػي رػػػذلؾ عػػػف (2)الحػػػديث عنػػػو مػػػ  النسػػػاء وأ

 ةببيػػػ  صػػػورة مػػػف الصػػػور (3)فػػػي ةيػػػر حا ػػػ  الصػػػوت المرتفػػػ الصػػػخبة وىػػػو 
ة مػػا فيػػو مػػف فػػي ةيػػرهالصػػياـ مػػ  أنيمػػا ممنوعػػاف  فػػي يػػوـوو ػػو النيػػي عنيمػػا 

في ةير يومو مػف  أف ي  يمرف عما  تنزييا لو  فيوومن  ةيرىما تبريد منعيما 
 .زالتالخطاء و األ

ـٌ " في ُولػو -األخ    والػذا "َفػِإْف َسػلبَُّغ َأَحػٌ  َأْو َقلَةَمػُغ َفْمَهُقػْؿ ِإنِّػى اْمػُ ٌؤ َصػلِئ
 أو ال تػػؿعليػو بالسػب أو  أحػد أا بيػاف مػا يفعلػو الصػػائـ عنػد اعتػداءلبػو   ػيء

بيف  النبي طح بح وفيو رح  .وضوحا وظيورا  ن  زداد ريفي  روف الصياـ    تفة ةيرىما
أمػر ل تػؿ ا السػب أوحصػوؿ  أف  ليؾة لئللمػاح إلػ  ل التي" فْ إِ  ملتي اليرط بػ "

مػػػف   نػػػاء صػػػياميـ فػػػي حالػػػوف المسػػػلموف أةة إذا المػػػبموؿ أف يرػػػميػػػروؾ فيػػػو
ػػوع ذلػػؾ بيػػنيـ وبػػيف العاليػػ  التػػي تحػػوؿالروحانيػػ   علػػ  ء بفعػػؿ اليػػرط او ػػ ةُو

                                                           

يره -صحي  مسلـ (9) ورحةح إ لحيأو   باب تُو ر  ؤحال و  عحمحا الح ضح ةحار  س  ؾ  إ رأ تحرأ ـ  -وح  .6259ُر

 مادة رفث. -م اييس الل   (2)

 مادة صخب. -بؽالسا (3)
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ة إلػػ  زح ف ػػحح لئللمػػاح إلػػ  المبال ػػ  المسػػتفزة الم    "َقلَةَمػػغُ ...َسػػلبَّغُ صػػي   المفاعلػػ  "
ػػوخح الػػردة  وألنيمػػا يمػػةبلف أدنػػ  صػػوراالعتداء  يما بالػػذرر مػػف بػػاب التمةيػػؿةص 

إلػ  ضػرورة االلتػزاـ بمػا  يارةلئل  السببي  فاءب طؼ  ملتي اليرطوعوأعظمياة 
ة وىو ُولو ذررىا أو ب يرىاالتي تـ  الريفي ب تـ اإلرياد إليو عند حصوؿ اليرط

ـٌ " إلػػ   أرةػػر مػػف مؤرػػد  لئليػػارةيء بػػو ميػػتمبل علػػ   ػػالػػذا  "ِإنِّػػى اْمػػُ ٌؤ َصػػلِئ
لػو  وبػيف الػردة و نػ ً   بينػوالصػائـ علػ  أف يرػوف صػيامو حػائبًل  إصرار ضرورة

  مف النار ومو باتيا.
" ألف ىػػػذه الصػػػي   َفْمَهُقػػػؿْ م تػػػرف بػػػالبلـ "المضػػػارع وعبػػػر فػػػي ال ػػػواب بال     

فييا مف المبال ػ  فػي و "أو ب وأيد تبريدا في نفس السام  مف األمر الصري ة 
ُ ٌؤ ِإنِّػػى اْمػػ" :ة وبػػيف العلمػػاء خػػبلؼ فػػي طري ػػ  ُػػوؿ الميػػتوـ(9)اإللػػزاـ مػػا فييػػا"

حتػ  يعلػـ مػػف   أف ي ػوؿ بلسػانو إنػػي صػائـ -أحػ  ل :علػ  ةبلةػ  أُػػواؿ" َصػلِئـٌ 
أف ي ػوؿ ذلػؾ  -الثػلن و ةي يؿ أنو معتصـ بالصياـ عف الل و والرفػث وال يػؿ

 ةإذا رنػػػت صػػػائما فػػػبل ينب ػػػي أف أخػػػدش صػػػومي بال يػػػؿ ونحػػػوه :أا ةلنفسػػػو
ػػ  بػػيف صػػياـ ال -الثللػػثوال ػػوؿ  ةفيز ػػر نفسػػو بػػذلؾ في ػػوؿ  ةفػػرض والنفػػؿالتفُر

أف ي ػػوؿ بلسػػانو  :ة وأر (2)ة وي ولػػو لنفسػػو فػػي التطػػوعذلػػؾ بلسػػانو فػػي الفػػرض
 تذريرا لنفسو ول يره معا.

ولو "َسلبَُّغ َأَحٌ  َأْو َقلَةَمغُ الم ابل  بيف ُولو " -ج ـٌ " ُو إلبػراز مػا "ة ِإنِّى اْمُ ٌؤ َصػلِئ
ظيار ةيرهة و ضبط النفس والصبر عل  األذا مفالصائـ  يتمت  بو فػي حالػ   ا 

ما للصـو مف أةر ربير في الحيلول  بيف  يتض ع اليو ة وبيا امف التردا واتب
 العذاب.اليلر  و الصائـ وبيف موارد 

ػػػ -   الحػػػديث ببيػػػاف  ػػػزاء الصػػػائـ فػػػي الػػػدنيا وااخػػػرةة وذلػػػؾ فػػػي ُولػػػو ـ  تأ خح
لِئـِ َفْ َحةَلِف َهْفَ ُحُهَمل ِإَيا َأْفَطَ  َفِ َح بِ "  ة إذ"ِفْط ِِ  َواََِيا َلِقَى َ بَُّغ َفِ َح ِبَصْوِمغِ َوِلمصَّ

                                                           

 .98ينظر: صورة األمر والني  في الذرر الحريـ  د. محمود توفيؽ سعد  (9)

 .233/ 96عمدة ال ارا  (2)
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تتطلػػػػ  الػػػػنفس إلػػػػ  ال ػػػػزاء بعػػػػد الحػػػػديث عػػػػف منزلػػػػ  الصػػػػياـ مػػػػف العػػػػادة أف 
ػػػوبعػػػد ال ح وضػػػوابطوة  لػػػوؼ فػػػـ الصػػػائـ أطيػػػب عنػػػد هللا مػػػف ريػػػ  سح ـ علػػػ  أف خ 

باة ومف ةـ صادؼ نفسا ي ظ عنو فحذا  اء البياف المسؾة  ة وع بل متطلعا متُر
يػػػتمرف المعنػػػ  المػػػراد مػػػف الػػػنفس والع ػػػؿ فضػػػؿ تمرػػػفة وفػػػي ىػػػذا الختػػػاـ مػػػف 

 -أساليب التبريد ما يلي:
ـِ "ال صػر بطريػؽ ت ػديـ الخبػر  -أو  ػلِئ "ة والػذا يفيػد َفْ َحةَػلفِ " علػ  المبتػدأ "ِلمصَّ

نفػػي حصػػوؿ الفػػرحتيف ألا أحػػد مػػف النػػاسة  -تبريػػد المعنػػي بطػػري يف: أوليمػػا
تفضػػيؿ الصػػائـ  يػػدؿ علػػ مػػا ما للصػػائـ دوف ةيػػرهة إةبػػات حصػػوليم -وااخػػر

 وتمييزه عمف سواه.
تفسػػيره بمفػػرديف  يػػتـيػػؤت  فيػػو نيايػػ ح الرػػبلـ بمةنػػ  مفسػػر الػػذا  التويػػي  -ثلنهػػل

ذرػر المعنػ  وتبريػده مػرتيفة إحػداىما ة وبو يػتـ (9)معطوؼ أحدىما عل  ااخر
ة ب انػػب مػػا فيػػو مػػف ..."ْفَطػػ َ ِإَيا أَ "التفسػػيرة واألخػػر  فػػي "َفْ َحةَػػلفِ " التةنيػػ فػػي 

 إةارة المتل ي وتيوي و.
رمػػاؿ االتصػػاؿة الػػذا تنػػزؿ فيػػو ل..." عمػػا ُبليػػا ِإَيا َأْفَطػػ َ فصػػؿ  ملػػ  " -ثللثػػل

تتبرػػػد  أيضػػػا ال ملػػػ  الةانيػػػ  مػػػف السػػػاب   علييػػػا منزلػػػ  التػػػاب  مػػػف المتبػػػوعة وبػػػو
ت ويػ  المعػاني  في التوريدىو "ي وؿ الدرتور أبو موس : رما  وتتح ؽ  المعاني

ي اظيا بدؿ تفصيؿ الوفي المنزؿ منزل   ...وت ريرىاة وفي البياف تنييط النفس وا 
... وال يخلػو الو يػػاف البػدؿ والبيػػاف مػف التوريػدة ألف فػػي رػؿ ترريػػرا وتنصػيص

    .(2)للمعن  وتح ي ا"
 بػوتررار ما يدؿ عل  فرح الصائـ بصػياموة ورضػاه بػال زاء الػذا  ػازاه  - ابعل
ذىػػػاب  :ة حيػػػث ترػػػررت مػػػادة )فػػػرح( الدالػػػ  علػػػ  خػػػبلؼ الحػػػزفة بمعنػػػ ربػػػو

 -َفْ َحةَػػػلفِ فػػػي ىػػػذا الختػػػاـ أربػػػ  مػػػرات ) (3)أسػػػبابوة وعػػػدـ حصػػػوؿ يػػػيء منػػػو
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الػداؿ علػ  (ة وفي التررار نوع مف التبريػد َفِ َح ِبَصْوِمغِ  -َفِ َح ِبِفْط ِ ِ  -َهْفَ ُحُهَمل
 اربيػر  اأةػر  يتػرؾ مػف يػبنو أف مػا ة المعنػو والنعػيـ  الحسػ بالنعيـ  الصائـ تنعـ

ال يضػػرىا و فػي الػػنفس البيػري  الم بولػػ  علػػ  اإلرةػار ممػػا ينفعيػػاة وا تنػاب مػػا 
  .يرفعيا

***** 
ػوؿ  الح  وح       يأرحةح ُحاؿح ُحاؿح رحس  َةَضمََّف اَّللَُّ ِلَمْف َخػَ َج ِفػ  َسػِبهِمِغ »: عحفأ أحب   ى رح

ِف  َسِبهِم  َواَِهَملن ل ِب  َوَةْصِ هق ل ِبُ ُسِم  َفُهػَو َعَمػىَّ َضػلِمٌف َ  ُهْخِ ُجُغ ِإ َّ ِجَهل  ا 
َأْف ُأْ ِخَمُغ اْلَجنََّ  َأْو َأْ ِجَعُغ ِإَلى َمْسَكِنِغ الَِّي  َخػَ َج ِمْنػُغ َنػلِئال  َمػل َنػلَؿ ِمػْف َأْجػٍ  

ـُ ِف  َسِبهِؿ اَّللَِّ ِإ َّ َجلَء َهْوـَ َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهِ ِ  َمل ِمْف َكْمـٍ  .َأْو َرِنهَم ٍ  ُهْكَم
ػٍ  ِبَهػِ ِ   ـَ َلْوُنُغ َلْوُف َ ـٍ َوِ هُحػُغ ِمْسػٌؾ َوالَّػِي  َنْفػُح ُمَحمَّ اْلِقَهلَمِ  َكَهْهَئِةِغ ِحهَف ُكِم

و ِفػ  َسػِبهِؿ ا َّللَِّ َأَبػ  ا َلْوَ  َأْف َهُشؽَّ َعَمى اْلُمْسِمِمهَف َمل َقَعْ ُم ِخاَلَؼ َسػِ هٍَّ  َةْغػُْ
ـْ َأْف َهَةَخمَّفُػوا َعنِّػى  ـْ َوَ  َهِجػُ وَف َسػَع   َوَهُشػؽُّ َعَمػْهِه َوَلِكْف َ  َأِجُ  َسَع   َفػَأْحِمَمُه
و َفُأْقَةػُؿ  َـّ َأْرػُْ و ِف  َسِبهِؿ اَّللَِّ َفُأْقَةُؿ ُث َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهِ ِ  َلَوِ ْ ُم َأنِّى َأْرُْ

 ُْ َـّ َأْر  .(9) «و َفُأْقَةؿُ ُث
يـ حػةح ال يػادة و عبػادة المسػلميف فػي ترةيػب  الرسػوؿفي ىػذا البيػاف أراد      
 -أو  مػل -ة ف ػاء بيانػو ميػتمبل علػ   ػزئيتيف:بذؿ الػنفس فػي سػبيؿ هللاعل  
وذلػؾ أو بيا للم اىديف فػي سػبيلوة و تعال  بياة  الضمانات التي ترفؿ هللا  بياف 

ِجَهػػل  ا ِفػػ  َسػػِبهِم   َسػػِبهِمِغ َ  ُهْخِ ُجػػُغ ِإ ّ  َّللَُّ ِلَمػػْف َخػػَ َج ِفػػ َةَضػػمََّف ا" فػي ُولػػو:
َواَِهَملن ل ِب  َوَةْصِ هق ل ِبُ ُسِم  َفُهَو َعَمىَّ َضػلِمٌف َأْف ُأْ ِخَمػُغ اْلَجنَّػَ  َأْو َأْ ِجَعػُغ ِإَلػى 

ال سػػـ  -واألخػػ   ة"َرِنهَمػػ ٍ  َمْسػػَكِنِغ الَّػػِي  َخػػَ َج ِمْنػػُغ َنػػلِئال  َمػػل َنػػلَؿ ِمػػْف َأْجػػٍ  َأوْ 
ةبلث مرات عل  بعض المزايا واألماني التػي  "َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهِ  ِ بصي   "
في ةػرض الحػث علػ  ال يػادة والتضػحي  بػالنفس مػف أ ػؿ ىػذا الػديفة  تصب  

  .الحديثييمؿ باُي و 
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 الترفػػؿ بمعنػػ : فعػػؿ الضػػماف أسػػند النبػػي وفيمػػا يخػػص ال زئيػػ  األولػػ      
إلػػ  اسػػـ ال بللػػ  العلػػـة الػػذا يعبػػر بػػو فػػي مضػػعؼ العػػيف ماضػػيا  (9)والو ػػوب

إلػػػػػ  المفعػػػػػػوؿ بحػػػػػرؼ الػػػػػػبلـ المفيػػػػػػد  تػػػػػػوعديمواضػػػػػ  ال ػػػػػػدرة واإل ػػػػػبلؿة مػػػػػػ  ت
باالسػػـ الموصػػوؿ ب ملػػ  توضػػ  ال ػػرض والتعبيػػر عػػف المفعػػوؿ  ةلبلختصػػاص
"  أل ػػػؿ تبريػػػد حصػػػوؿ ىػػػذا َةَضػػػمََّف اَّللَُّ ِلَمػػػْف َخػػػَ َج ِفػػػ  َسػػػِبهِمغِ " مػػػف الخػػػروج

بػبل رؿ الخار يف في سػبيؿ هللا يمولو إل  ضرورة الة   في  التو يوو  ةالضماف
محعأنحاى محا: " -رحمو هللا -استةناءة ي وؿ النووا " وح رح : "تحرحفحؿح الح وحايح  األأ خأ ف ي الر   وح

ػػػػبأ  مػػػػو س  رحرح ػػػػل و  وح نحػػػػ  ب فحضأ ػػػػبح الح تحعحػػػػالح  لحػػػػو  الأ ح ػػػػمحاف أحوأ ح تحعحػػػػالح ة وحىحػػػػذحا الضح انو وح حح
ػوحاليـأ ب ػبحفح  ن يفح أحنأف سػيـأ وحأحمأ م  ػفأ الأم ػؤأ ػتحرح  م  ل ػو  تحعحػالح : "إ فح الح ا يأ وحالأرحفحالح  م وحاف ػؽ ل  حوأ

نح ...)التوب   ـأ الأ ح  .(2) ("999لحي 
َواَِهَملن ػػػل ِبػػػ  َوَةْصػػػِ هق ل َ  ُهْخِ ُجػػػُغ ِإّ  ِجَهػػػل  ا ِفػػػ  َسػػػِبهِم  " ب ملػػػ و ػػػيء      
أنػو  االسػتةناء أو علػ " علػ   ّ إِ والمنصوب فييا مػا بعػد "حاال    " الواُعِبُ ُسِم 

لبياف أف ىذا الضماف ال يحصؿ إال لمف راف خرو و في سػبيؿ ة مفعوؿ أل لو
 المعنػ :إذ هللا تعال  عل  النحو المذرور مف اإلخبلصة والصدؽ في التو وة 

ر   يؽ""الح ي خأ ػػد  ػػاف وحالتحصأ يمح يحػػاد  وحاإلأ  ػػر  ؾ إ الح ل لأ   ر  رػػو  الأم حح ي حح ػػر جة وح  ػػو  الأم خأ
وفيػػو ة (3)

طريؽ النفي واالستةناءة الذا يعد مف أُػو  الطػرؽ فػي عف  ال صرب لتعبيراتـ 
فػػػي  ال ػػػرض مػػػف الخػػػروج لل يػػػاد علػػػ  رونػػػوحيػػػث تػػػـ ُصػػػر  اإلةبػػػات والنفػػػية

يمانػػا بػػو سػػبحانو وتصػػدي ا برسػػلوة بعػػد نفيػػو عػػف  ميػػ  األةػػراضة  سػػبيؿ هللا وا 
لػػئبل يتػػوىـ حصػػوؿ الضػػماف المػػذرور لمػػف خػػرج مػػف أ ػػؿ تح يػػؽ ةػػرض ةيػػر 

النفػػػي  وو ػػػو إيةػػػارأو مػػػف أ ػػػؿ تح يػػػؽ ةػػػرض آخػػػر معيػػػاة ىػػػذه األةػػػراضة 
ة أو لمػف ينػزؿ ىػذه واالستةناء الذا يسػتعمؿ عنػدما يوا ػو البيػاف ع يػدة رافضػ 

تخلػػػص رػػػي ة وضػػػوح التنبيػػػوة ويػػػدة التحػػػذير ىػػػو -رمػػػا سػػػبؽ بيانػػػو -المنزلػػ  
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دـ وُحػػالمصػػرح بػػوة ال صػػد مػػف الخػػروجة فيترتػػب عليػػو الضػػماف  النيػػ ة ويصػػ 
ىمػا بعػده ألنيمػا مػف اف والتصديؽ لرونو برىانػا علييمػاة وذحررح ال ياد عل  اإليم

يػو بػاألعل  ةػـ بالػذا مستتبعاتو وأسبابوة ويمرف أف يروف الترتيب تنازلياة بػدأ ف
 .ليو وىرذاي

" معطوفػػا علػػ  مػػا ُبلػػو بفػػاء السػػببي  ...َفُهػػَو َعَمػػىَّ َضػػلِمفٌ و ػػيء ب ولػػو "     
االسػػػتح اؽة ويعػػػزز  يو ػػػبب مػػػا بعػػػده علػػػ  مػػػا ُبلػػػو ترتيبػػػا يػػػلئليػػػارة إلػػػ  ترت

 الميػػتؽ " علػػ  الخبػػرَعَمػػىَّ وفيػػو ُػػدـ ال ػػار والم ػػرور"إخػػبلص النيػػ  وي ويػػوة 
 سػػػػػواء أرػػػػػاف بمعنػػػػػ :وتبريػػػػػد حصػػػػػولوة الضػػػػػماف اسػػػػػتح اؽ " لت ويػػػػػ  َضػػػػػلِمفٌ "
ف وؽة أ" ػػدأ مح ػػاء  دحاف ػػؽ وح ػػم وف رحمح ػػمحافرػػاف  ـمحضأ ... وىػػذا رلػػو عبػػارة ب محعأنحػػ : ذ و ضح

 .(9)"عف أف ىذا ال زاء ال بد منو
ول ػ      َأْف ُأْ ِخَمػُغ اْلَجنَّػَ  َأْو َأْ ِجَعػػُغ ِإَلػى َمْسػػَكِنِغ الَّػِي  َخػَ َج ِمْنػػُغ َنػلِئال  َمػػل و "ُو

 ُولػو بػيف وفيو ُابؿة "َضلِمفٌ " الخبر الميتؽ " معموؿ  لَؿ ِمْف َأْجٍ  َأْو َرِنهَم ٍ نَ 
وىػي م ابلػ  ..."ة َأْ ِجَعُغ ِإَلػى َمْسػَكِنِغ الَّػِي  َخػَ َج ِمْنػغُ "ُولو " و َأْف ُأْ ِخَمُغ اْلَجنَّ َ "

 معت بػيف حػالتي المػوت والحيػاةة أو اليػيادة واالنتصػارة مػ  ذرػر مػا يترتػب 
ػب واحدة   رؿ عل منيما  تلبي  لما تتطل  إليو النفس البيري  الم بول  عل  تُر

ما ينفعياة ال سيما إذا رػاف مػا يػتـ ترةيبيػا فيػو عمػبل يتطلػب تضػحيتيا بػالروح 
ػػػػ  األىػػػػؿ والمػػػػاؿ والػػػػوطفة وىػػػػي مػػػػف أصػػػػعب األيػػػػياءة وبػػػػدأتأ  بػػػػذرر  ومفاُر

صػد إلػ  الترةيػب فػي االستيياد وما يترتػب عليػوة تواف ػا مػ  ةػرض البيػاف ال ا
بذؿ النفس في سبيؿ هللا تعال ة ولرونػو األعلػ  أ ػراة واألفضػؿ مرانػ  ومرانػاة 
ػػػًرا ب ر ػػػؿ    يأ يحػػػاد  يحنحػػػاؿ خح ػػػار ج ل لأ   ػػػم فح أحفح الأخح وال ػػػرض منيػػػا بيػػػاف "أحفح الح تحعحػػػالح  ضح

اؿ" حح
(2) . 

----- 
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ة ف ػد سػبؽ "َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهِ  ِ َوالَِّي  في ُولو " النبي ـح سح أما فيما يخص ُح      
ػػر   رأ ةػػبلث مػػرات علػػ  بعػػض المزايػػا واألمػػاني التػػي أُسػػـ بيػػذه الصػػي    أنػػو ذ 

تصب في ةػرض الحػث علػ  ال يػادة والتضػحي  بػالنفس مػف أ ػؿ ىػذا الػديفة 
 -ل  النحو التالي:ع

ـُ ِفػ  َسػِبهِؿ اَّللَِّ ِإ َّ َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهِ ِ  َمػل ِمػْف َكْمػـٍ هُ في ُولو " -األولى ْكَمػ
ـَ َلْوُنُغ َلْوُف َ ـٍ َوِ هُحػُغ ِمْسػؾٌ  فػي  -الثلنهػ و  "ةَجلَء َهْوـَ اْلِقَهلَمِ  َكَهْهَئِةِغ ِحهَف ُكِم

َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهػِ ِ  َلػْوَ  َأْف َهُشػؽَّ َعَمػى اْلُمْسػِمِمهَف َمػل َقَعػْ ُم ِخػاَلَؼ ُولو "
ـْ َوَ  َهِجػُ وَف َسػَع   َسِ هٍَّ  ةَ  و ِف  َسػِبهِؿ اَّللَِّ َأَبػ  ا َوَلِكػْف َ  َأِجػُ  َسػَع   َفػَأْحِمَمُه ْغُْ

ـْ َأْف َهَةَخمَّفُػوا َعنِّػػى ػػٍ  " فػي ُولػػوف -الثللثػ أمػل  ة"َوَهُشػؽُّ َعَمػْهِه َوالَّػِي  َنْفػُح ُمَحمَّ
و ِف  َسِبهِؿ اَّللَِّ فَ  و َفُأْقَةػؿُ ِبَهِ ِ  َلَوِ ْ ُم َأنِّى َأْرُْ َـّ َأْرػُْ و َفُأْقَةػُؿ ثُػ َـّ َأْرػُْ "ة ُأْقَةػُؿ ثُػ

 -ما يلي: وااةار النفسي  لد  المتل يمف السمات الببلةي  ساـ وليذه األُأ 
مرػاف االرتفػاء بػاألوؿة وعطػؼ  ػوابي ُػرب العيػد بػوة و تررار ال سـ م   -أو    ا 
ػػال ح  رػػؿ ببىميػػ   امؤذنػػ ارالترػػر  رػػوفوالسػػر فػػي ذلػػؾ ة علػػ   وابػػو ميف ااخػػريفسح

للمتل ػػػػي تبريػػػػدا  بضػػػػرورة تبريػػػػده اوميػػػػعر ة ا سػػػػـ علييػػػػالم  معنػػػػ  مػػػػف المعػػػػاني 
عو البلئؽ مست بل  ال سػـ األوؿ عل  ما يػدعو إليػو  ػواب    بؿح ي  فة عندهة لي   مُو
 ويتفيـح ة مف  زاء في الدنيا وااخرة عليو أُسـالواةؽ الضامف  حصوؿح ما  إُباؿح 

مػػف  ده عػػف بعػػض ال ػػزوات فػػي  ػػواب الةػػانية ويتبرػػدح ُعػػو  مػػا يبػػرر بػػو النبػػي
وىػػػو مػػػا ال يتح ػػػؽ إذا تػػػـ االرتفػػػاء بال سػػػـ ال يػػػاد فػػػي  ػػػواب الةالػػػثة   حبػػػو

 األوؿ.
أسػػلوب ال صػػرة بطريػػؽ النفػػي  م ػػيء  ػػواب ال سػػـ األوؿ معتمػػدا علػػ  -لثلنه ػػ

براز مرانتو بيف ال م  ال سـ واالستةناء  ليتبزر ناس في تبريد يرؼ الم اىدة وا 
ػػ   ـ الأ  يحامح يئ ػػو  يحػػوأ ػػ  ف ػػي مح   مح رأ ةبػػات ذلػػؾ بالػػدليؿ والبرىػػافة إذ "الأح  يػػوـ ال يامػػ ة وا 

ػ لػو نحفأسح بحذأ ػيلحتوة وح اى د فحض  لح  ىحيأئحتو أحفأ يحر وف محعحو  يح ػ  الح تحعحػالح "عح  ة(9)و ف ػي طحاعح

                                                           

 نفسو. (9)
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ـٍ ويلحػػػظ تنريػػػر الم صػػػور "  ةالم اىػػػد   رلػػػـ بيػػػاال ػػػراح التػػػي ي   رػػػؿح  لييػػػمؿ  "َكْمػػػ
لئللمػػاح إلػػ  أنػػو م ػػيء لػػو  (9)مػػا فيػػو مػػف صػػعوب مػػ  " َجػػلءَ والتعبيػػر بالفعػػؿ "
رمػػػػػا أنػػػػػو يناسػػػػػب حالػػػػػ  اإل يػػػػػاد واليػػػػػدة التػػػػػي يرػػػػػوف علييػػػػػا ة يػػػػػبنو ومنزلتػػػػػو
"ة المػذرور ببىوالػو فػي َهْوـَ اْلِقَهلَمػ ِ " برونووفي ت ييد زمف الم يء الم اىدوفة 

إلػػػػ   يسػػػػت يش عواطػػػػؼ المتل ػػػػيفة ويػػػػدفعيا االبيػػػػاف ال رآنػػػػي والبيػػػػاف النبػػػػوا مػػػػ
 ة واستصػػ ار مػػا ىػػو أعظػػـاصػػ ارىال ػػراح النات ػػ  عػػف ال يػػاد واستعذاب اسػػت

 .رب العالميفهللا عند ل اء مف ةواب  منيا إذا ُورف بما يترتب عليو
م يء  واب ال سـ الةاني معتمػدا علػ  أسػلوب اليػرط الػذا يترػوف مػف  -لثللث  

مػػ  الػػربط بينيمػػا بػػػ منيمػػا علػػ  األولػػ  وتتسػػبب عنيػػاة  ملتػػيفة تترتػػب الةانيػػ  
تتض  مػف خبللػو األسػباب التػي رانػت ة ل(2)" الذا ىو حرؼ امتناع لو ودَلْو َ "

لػػـ  يػػافيلخػروج لبيػاف أف تررحػػو افػػي بعػض السػػراياة و  وراء عػدـ ميػػارر  النبػي
ػفح وة بؿ راف مػف أ ػؿ يرف عزوفا عف ال ياد الذا يدعو إليو أتباعح  لحػ  "اليح  ح  عح

" ـأ ػػػػنأي  ػػػػ ح  عح وه وحالأمحيح ػػػػر  وحاؿ الأمحرأ ػػػػعأي ف ػػػػي زح ... وحالسح ـأ ػػػػ يفح وحالرحأأفحػػػػ  ب ي  ػػػػل م  الأم سأ
 وبػػػػوة (3)

ل يػػػادة وحرصػػػو علػػػ  بػػػذؿ ا ويتضػػػ  مػػػا لل سػػػـ مػػػف أةػػػر بػػػالث فػػػي تبريػػػد حبػػػ
زيػادة حػرص المسػلميف علػ  فػي اليػديد النفس في سبيؿ هللا تعال ة ولذلؾ أةره 

 .يتبسوف بو في األُواؿ واألفعاؿألنيـ  ةذؿ النفسوبالخروج 
و ِفػ  تبريد الم سـ عليو بالبلـ في  واب ال سـ الةالػث " -ل ابع   َلَوِ ْ ُم َأنِّى َأْرػُْ

و َفُأْقَةػؿُ  َـّ َأْرُْ و َفُأْقَةُؿ ُث َـّ َأْرُْ "ة مػ  التعبيػر بفعػؿ الػودة الػذا َسِبهِؿ اَّللَِّ َفُأْقَةُؿ ُث
مػد   يضػاحإلوال ملػ  االسػمي    تبريػد معمولػو بػبف  و ة (4)هوأُػوا  ىو أعظـ الحب

 ةػػـمػػد  اسػػتعداده للتضػػحي  بنفسػػو فػػي سػػبيؿ هللاة بيػػاف ل ػػزوة و فػػي ا رةبتػػو
ال تػػؿ الػػداؿ فعػػؿ ال ػػزو الػػداؿ علػػ  الحيػػاة و فعػػؿ بػػيف المترػػررة المطاب ػػ  الخفيػػ  

                                                           

 مادة  اء. -مفردات ال رآف (9)

 .912ال ن  الداني  (2)

 .353/ 6المنياج  (3)

 مادة ود. -ل  ينظر: م اييس ال (4)
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فػي أال  لػوأمبالفاء التي تفيد التع يب لئليػارة إلػ   الفعليفعل  الموتة وعطؼ 
مػػف  مػػا رآه بعػػد ال تػػؿ فػػي سػػبيؿ هللا بسػػببإلييػػاة  الر ػػوعالحيػػاة بعػػد بػػو تطػػوؿ 
ة وفػػي إيةػػاره التعبيػػر ال تسػػاوا يػػيئا -م ارنػػ  بػػو -ة تعػػد الحيػػاة ومػػا فييػػانعػػيـ  

الموت ما يػوحي باسػتعذابو ال تػؿ فػي سػبيؿ هللا مػ   فعؿ دوف "ُأْقَةؿُ " بفعؿ ال تؿ
 .يخف مف الترةيب ما ال  ما فيو مف  راح وآالـة وفيو

التػي  "ـّ ثُػعطؼ فعػؿ ال تػؿ علػ  فعػؿ الحيػاة بػػ "تـ فييا أما الروايات التي      
الييادة  طوؿ الحياة ونعيميا لف ينسيو   أف  فييا إلماح إلفة (9)للتراخي والمدة

 ةميمػػا طالػػت بػػو الحيػػاةنيليػػاة ومػػا ترتػػب علييػػاة وأنػػو لػػف يحيػػد عػػف رةبتػػو فػػي 
عػػد لليػػييد عنػػد ربػػو سػػبحانو خيراتيػػاة ألف ذلػػؾ ال ي ػػاس بمػػا أ  ي وميمػػا ت لػػب فػػ

نأػدح  يحػاء  ع  وحاًتا بحؿأ أححأ ب يؿ  الح  أحمأ يفح ُ ت ل وا ف ي سح بحفح الحذ  سح وتعال ة ُاؿ عزو ؿ "وحالح تححأ
وفح ب   ر  تحبأي  يحسأ ل و  وح ـ  الح  م فأ فحضأ ا آتحاى  يفح ب مح . فحر ح  ُ وفح زح ـأ ي رأ ب  ي  ـأ رح ـأ يحلأحح  ػوا ب ي ػ يفح لح الحذ 

ػػؿ   فحضأ ػػفح الح  وح ػػ   م  وفح ب ن عأمح ػػر  تحبأي  . يحسأ ن ػوفح زح ـأ يححأ ـأ وحالح ى ػػ لحػػيأي  ؼ  عح ػػوأ ـأ أحالح خح ػػ لأف ي  ػفأ خح م 
")آؿ عمراف  ن يفح م  رح الأم ؤأ ي   أح أ  (.979-969وحأحفح الحح الح ي ض 

ل  النحو المذرور عائد إل  حرصو ب  عل أف م يء ىذه األُساـ مرت   -خلمس 
الم اىػػػديف  ـ  ي ػػػعلػػػ  مػػػا يح  بػػػدأ بال سػػػـحيػػػث  ت ػػػديـ العػػػاـ علػػػ  الخػػػاصةعلػػػ  

 مػػا يخصػػوبة ةػـ خػػتـ مػػا يخػص الضػػعفاء مػػنيـ والمعػػوذيفب  ـ ةن ػػةػػ ةأ معػيف
ة ولػو بػدأ بالةالػث لرػاف المسػلموف مطػالبيف بػبف مف حػب اليػيادة فػي سػبيؿ هللا
م ػػروح أ ػػرة ولػػف يرػػوف لومػػف ةػػـ فلػػف يرػػوف  يرونػػوا مةلػػو فػػي ذلػػؾ الحػػرصة

  اعد عذر.ل
ػ ٍ نفسو مضاف  إل  اسمو العلػـ " ما يي   مف ذرر النبي -لسل س   " َنْفػُح ُمَحمَّ

رب عف سائر المسلميف في االفت ار إل  ةواب  مف اإللماح إل  عدـ اختبلفو
                                                           

ػػوؿح هللا  9) ػػم عأت  رحس  : سح ُحػػاؿح يأػػرحةح  ه  لحػػوأالح أحفح  ( رو  البخػػارا أحفح أحبحػػا ى رح ػػي ب يحػػد  ا نحفأس  : "وحالحػػذ  يح  ػػوؿ 
ُأتحػػؿ   دأت  أحن  ػػي أ  د  لحفأػػت  لحػػوح ػػا تحخح ـأ مح ل ي ػػ م  ػػا أححأ ػػد  مح ػػد اة وحالح أح   لحف ػػوا بحعأ ػػااًل يحرأرحى ػػوفح أحفأ يحتحخح ف ػػي  ر  ح

". صػػحي  البخػػارا ُأتحػػؿ  ـح أ  يحػا ة ػػ ـح أ حأ ُأتحػػؿ  ة ػػ ـح أ  يحػػا ة ػػ ـح أ حأ ُأتحػػؿ  ة ػ ـح أ  يحػػا ة ػػ ـح أ حأ ػب يؿ  هللا  ة ػػ رتػػاب  -سح
ـ  -باب ما  اء في التمني ومحف تمن  الييادة -بدء الوحي  .7276ُر



 النبي 
ُ
ه"بـ  قســــم

ِ

ه بود
ُ

ا دراسة يف الصحوحني "الذي ىفس
ً
ًعا وتيثري

ِ

 موق
 الثالثون(والبارود )العدد الثالث  يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿979﴾  
  

ي ػدر  -رحنسػاف -ب انػب أنػوة والتطلػ  إلػ  معرفػ  عطائػو للم اىػديفة العالميف
ما يعػرض ليػـ فػي بعػض األحػواؿة ممػا ُػد يحػوؿ بيػنيـ وبػيف الخػروج لل يػادة 

 تخلي عف رةباتو أل ليـة وترؾ رةيرا مما يحب لمصلحتيـ. وأنو أل ؿ ذلؾ 
وو و إيةار ال سـ بالصي   التي  اء علييػا رونػو مناسػبا للحػث علػ  بػذؿ      

تخلػؼ عػف ال يػاد لػف يحػوؿ النفس فػي سػبيؿ هللاة بمػا فيػو مػف إيمػاء إلػ  أف ال
 الػنفسفيو لػف يػؤدا إلػ  أخػذ الخروج ة رما أف  هللا هإذا أراد الروحدوف أخذ 

 .ذا لـ يرد هللا ذلؾ وي درهة ألف النفوس رليا بيده إ
***** 
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 الثاني املطلب
 وتأثريه القسن هوقع

 هلل بــــضــالغ قامـه يف
وحة  بأف  الز        وؿ  هللا  عحفأ ع رأ ُحتأ ف ي عحيأد  رحس  رح رحأحًة سح وحة  الأفحػتأ    بحيأر  أحفح امأ ػزأ ف ػي ةح

فح  امح   ف ييحا تحلحػوح وحة  فحلحمحا رحلحمحو  أ سح ف ع ونحو  ُحاؿح ع رأ تحيأ يأد  يحسأ امح ح بأف  زح م يحا إ لح  أ سح  فحفحز عح ُحوأ
وؿ  هللا   و  رحس  ػتح أف رأ ل ػي  «َح ٍّ ِمْف ُحُ وِ  هللاِ َأُةَكمُِّمِن  ِف  »فح حاؿح  وح أ ػامح   اسأ ُحػاؿح أ سح

ػػوؿ  هللا   ـح رحس  ُحػػا ػػي   ػػا رحػػافح الأعحي  ػػوؿح هللا  فحلحمح ػػا ى ػػوح  يحػػا رحس  لحػػ  هللا  ب مح يًبػػا فحػػبحةأنح  عح ط  خح
ُحػػاؿح  ـح  ـْ َكػػلنُ »أحىأل ػػو  ة ػػ ـْ َأنَُّهػػ ػػل َبْعػػُ  َفِإنََّمػػل َأْ َمػػَؾ النَّػػلَح َقػػْبَمُك وا ِإَيا َسػػَ َؽ ِفػػهِهـِ َأمَّ

ِعهُؼ َأَقلُموا َعَمْهِغ اْلَح َّ َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ   ِ هُؼ َةَ ُكوُ ، َواََِيا َسَ َؽ ِفهِهـِ الضَّ الشَّ
ػوؿ  هللا   «ِبَهِ ِ  َلْو َأفَّ َفلِطَمَ  ِبْنَم ُمَحمٍَّ  َسَ َقْم َلَقَطْعُم َهػَ َ ل ػرح رحس  ـح أحمح ب ت لأػؾح  ة ػ

ػػرأأح  ػػ  : فحرحانحػػتأ الأمح ائ يح ُحالحػػتأ عح  . ػػتأ وح ح تحزح ػػدح ذحل ػػؾح وح بحت يحػػا بحعأ ػػنحتأ تحوأ س  عحػػتأ يحػػد ىحا فححح ة  فح  ط 
تحيحا إ لح  رح  ا ح فح   حح وؿ  هللا  تحبأت ي بحعأدح ذحل ؾح فحبحرأ س 

(9). 
صػػػد النبػػػي      مػػػف ىػػػذا البيػػػاف تحػػػريـ اليػػػفاع  فػػػي حػػػدود هللا عزو ػػػؿة  ُو

 وتطبي يػاة وفيػو أُسػـ ىذه الحدود  بيف الرعي  في تنفيذ وبياف ضرورة التسوي
بيػذه ة بحضاف  نفس إل  اسػمو الظػاىرة ول سػمو "َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهِ  ِ ُائبل "

 ما يلي: المعنوي  والدالالت الببلةي  السمات مفىنا الصي   
سام  أ وةضبو مفبصف  عام ة  ُوـ المخزومي ةضبو مف  اإلعراب عف -أو 

اللػيف  فػي  ريػا علػ  عادتػوبصف  خاص ة  -عل  الرةـ مف مرانتو -بف زيد
وممػػا يػػؤازر ال سػػـ فػػي ة وعػػدـ ال ضػػب إال إذا انتيرػػت حرمػػ  مػػف حػػـر هللا 

َأُةَكمُِّمِن  ِفػ  َحػ ٍّ في ُولو ألسام  " االستفياـ اإلنرارا ىذا ال ضب التعبير عف
" للداللػػ  ُةَكمُِّمِنػػ سػػتفياـ علػػ  المضػػارع ""ة وفيػػو أدخػػؿ ىمػػزة االِمػػْف ُحػػُ وِ  هللاِ 

روايػػات ة التػػي وردت بيػػا الرػػبلـ فػػي ىػػذا األمػػر بلػػو اليػػفاع علػػ  إنرػػاره م ػػرد 
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نرػػار يػػ و ميعيػػا "ةَأَةْشػػَفُع ِفػػ  َحػػ ٍّ ِمػػْف ُحػػُ وِ  اَّللَِّ " دؿ علػػ  تحػػريـ ىػػذا األمػػر وا 
" ووصػػفو َحػػ ٍّ وفػػي تنريػػر "التفريػػر فيػػوة أو مخاطبػػ  أحػػد مػػف أولػػي األمػػر بػػوة 

 األعظػػـ ال بللػػ " بحضػػاف  الم ػػرور إلػػ  اسػػـ ِمػػْف ُحػػُ وِ  هللاِ بال ػػار والم ػػرور "
مػػف ا تػػراء يسػػلتـز الع وبػػ ة وىػػو مػػا  واليػػفاع  ة داللػػ  علػػ  مػػا فػػي الرػػبلـ"هللا"

أف رػػذلؾ  وممػػا يؤيػػد ةضػػب الرسػػوؿدفػػ  أسػػام  إلػػ  طلػػب الػػدعاء بػػالم فرةة 
نمػػػا امتػػػد حتػػػ  العيػػػية ألف الخطبػػػ  التػػػي  األمػػػر لػػػـ ينتػػػو عنػػػد لػػػوـ أسػػػام ة وا 
 خطبيا وال سـ الذا أُسمو راف بالعيي.

ـ بذرر السبب في ىبلؾ السػاب يفة وأنػو يتمةػؿ فػي ا تػرائيـ سح لل ح  التمييد -ثلنهل
انتيػار  تػؤدا إلػ عل  حدود هللا تعال ة والتعامؿ معيػا وفػؽ مبػادئ وحسػابات 

ػة وتبتعد بيا عف ال ايات والم مف ناحي  الظلـ مػف  رعت مػف أ ليػااصد التي ي 
َفِإنََّمػػل َأْ َمػػَؾ بعػػد حمػػد هللا تعػػال  والةنػػاء عليػػو " ة وذلػػؾ فػػي ُولػػوناحيػػ  أخػػر 

ػػِ هُؼ َةَ ُكػػوُ ، َواََِيا َسػػَ َؽ ِفػػهِهـِ  ـْ َكػػلُنوا ِإَيا َسػػَ َؽ ِفػػهِهـِ الشَّ ـْ َأنَُّهػػ النَّػػلَح َقػػْبَمُك
ػػِعهُؼ َأَقػػلُموا َعَمْهػػِغ اْلَحػػ َّ  التػػي تسػػتعمؿ فػػي  -"إنمػػلمػػف ال صػػر بػػػ " "ة متخػػذاالضَّ

وسػػػػيل  للتػػػػذرير  -(9)ينرػػػػرهالمخاطػػػػب وال  يعلمػػػػواألمػػػػر الواضػػػػ  المعلػػػػـو الػػػػذا 
النظػػر إلػػ  أنػػو سػػن  مػػف سػػنف هللا التػػي ال تتبػػدؿ وال  لفػػتببدىيػػ  ىػػذا األمػػرة و 

حػػدود علػػ   م ػػرد اال تػراءؿ علػػ  أف ا" دَكػػلُنواتعبيػر بالفعػػؿ "التت يػرة رمػػا أف 
 عؿ ىذا األمػر مبلوفػا حتػ  ي يافي تطبي  سماح ب بوؿ اليفاع  والمحاباةوال هللا

ة يػـىبلر  وا   يـعػذاب   فيترتب عليوة يـصب  مف عاداتية و الناس ترويففي  يصير
ا مػف ألنيػالمعتمػدة علػ  اليػرطة " بالم ابلػ  ه لل سػـفػي تمييػد النبػي عبررما 

 المعػػػانيمػػػ  بػػػيف ال مػػػف خػػػبلؿ وتبريػػػداة وضػػػوحا  البيػػػاف األسػػػاليب التػػػي تزيػػػد
ومػف ةػـ يرػوف الػذىف عنػد  ةالتي يستلـز تصور أحدىا تصور ااخرالمتناُض  

حيػػػث ة (2)"ومسػػتعدا لػػوة فػػػحذا ورد ةبػػت وتبرػػد لم ابلػػػومييػػب  الطػػرؼ األوؿذرػػر 
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ػػِ هُؼ َةَ ُكػػو ُ فػػي ُولػػو " معنيػػيفُابػؿ ىنػػا بػػيف  ا فػػي مػػ"ة ومةليِإَيا َسػػَ َؽ ِفػػهِهـِ الشَّ
ػػِعهُؼ َأَقػػلُموا َعَمْهػػِغ اْلَحػػ َّ َواََِيا َسػػ َ ُولػػو " تتسػػـ بالدُػػ  "ة وىػػي م ابلػػ  َؽ ِفػػهِهـِ الضَّ

وتحػذر  ةواإلىػبلؾح  التػي ت تضػي العػذابح  تصور بوضوح المحاباةح التعبيري  التي 
ذلؾ أف التعبير  ىذا الني  أو يسيروا في ذات الطريؽةمف أف يني وا  المسلميف

  داؿ علػ  عػدـ تػرددىـ فػي تػرؾ اليػريؼة " أداة لليرط في طرفي الم ابلػايَ إِ بػ "
فيـ عػػػف معاُبػػػ  الضػػػعيؼة رمػػػا أف إسػػػناد  ػػػواب اليػػػرط  وعػػػدـ تػػػرددىـ أو تػػػُو

" إلػػ  ضػػمير ال مػػ  َأَقػػلُموا" والفعػػؿ الم ابػػؿ لػػو فػػي اليػػرط الةػػاني "َةَ ُكػػو ُ األوؿ "
ومػػف ةػػـ رػػاف اإلىػػبلؾ عامػػا  ةبػػو يػػـرل  تواف ػػوا علػػ  ىػػذا ورضػػوا  داؿ علػػ  أنيػػـ

عػػف السػػُر  دوف ةيرىػػا مػػف الحػػدود إنمػػا  وةنػػي عػػف البيػػاف أف الرػػبلـح  لل ميػػ ة
يد ىو مف باب التمةيؿ ال الحصرة ُ يؽ الأع  ػر  "الظحاى ر :ُحاؿح ا بأف دح أحفح ىحذحا الأححصأ

ػؿ مح ؾة فحي حأ ىأػبلح ػي اإلأ  ـأ أ م ػور رحة يػرحة تح أتحض  ػرحائ يؿ رحانحػتأ ف ػيي   لحيأسح عحامًّاة فحح فح بحن ػي إ سأ
ػػػوص وحى ػػػوح  ص  ػػر محخأ لحػػػ  ححصأ ػػػد ود ذحل ػػؾح عح ابحػػػاة ف ػػي الأح  ػػػبحب  الأم حح ؾ ب سح ىأػػبلح فحػػػبلح  ةاإلأ 

ُح  ر  د  السح ر ف ي حح  .(9)"يحنأححص 
 التحػػػذير فػػػي ليػػػدةواة التو يػػػو فػػػي تصػػػعيدال بمةابػػػ أف ىػػػذا ال سػػػـ يعػػػد  -ثللثػػػل

بعد حػيفة  األمؿ في أف تؤتي اليفاع  أرليا ولو بو  ط نة ويليصؿ إل  الذروة
َنْفػػػُح باالسػػػـ الموصػػػوؿ ب ملػػػ  " ػػػؿ  بللػػػو  الم سػػػـ بػػػوذلػػػؾ أف التعبيػػػر عػػػف 

ال ادر عل  ُػبض روحػو  ةمف ربو يدؿ دالل  واضح  عل  خوفو" ُمَحمٍَّ  ِبَهِ  ِ 
عل  تلؾ الحال  مف اال تراء عل  حدود هللا تعال  واالسػتيان  بيػاة وأف محمػدا 

ال يحب ذلؾ لنفسو وال يرضاهة ممػا ي عػؿ  نبيا ورسوالوصفو بة و ابوصفو إنسان
ال سػػػػـ ىنػػػػا داال علػػػػ  أف ذلػػػػؾ لػػػػف يرػػػػوف منػػػػوة وال ينب ػػػػي أف يرػػػػوف مػػػػف أحػػػػد 

  بخاصػػػ ة وفػػػي  ميػػػ  فػػػي الخػػػوؼ مػػػف هللا تعػػػال باتباعػػػوف يالمػػػبمور  أصػػػحابو
 عل  ةيرىا.ىنا أو و إيةار ال سـ بيذه الصي    أحداألحواؿ بعام ة ولعؿ ىذا 
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الػػػداؿ علػػػ  امتنػػػاع ال ػػػواب  -"َلػػػوْ بػػػالحرؼ " وفػػػي  وابػػػ رمػػػا أف التعبيػػػر     
" مػػػف بػػػاب "الأم بحالح حػػػ  ف ػػػي َفلِطَمػػػ َ فيػػػو داللػػػ  علػػػ  أف ذرػػػر " -(9)المتنػػػاع اليػػػرط

" ابحػػػاة ف ػػػي ذحل ػػػؾح ؾ الأم حح تحػػػرأ لحػػػ  ر ػػػؿ  م رحلحػػػؼ وح ػػػد  عح ػػػ  الأحح ُحامح ة وفػػػي ذررىػػػا (2)تحةأب يػػػت إ 
ػ ٍ العلػػـ "باسػمو فسػو عػػف ن النبػي مػػ  تعبيػرمػف األل ػاب م ػردة  دوف مػػا " ُمَحمَّ
نبوتو أو رسالتو إلماح إل  أنو ال اعتداد بالرسال  أو النبوة أو ةيرىمػا   يدؿ عل

 عنػد تنفيػذىاة وأف محمػدا وابنتػو عزو ػؿحدود هللا  ـمف األوصاؼ واألل اب أما
رط ماضػػيا مؤرػػدا م ػػيء  ػػواب اليػػفػػي ال يختلفػػاف عػػف ةيرىمػػا مػػف النػػاسة و 

" دوف ُولو "ألمرت ب ط  َلَقَطْعُم َهَ َ ل" إسناده إل  ضمير الرسوؿ بالبلـة م 
ترػػوف وتػػو ليػػا لػػف بوأف أتبريػػد لمبايػػرتو ال طػػ  بنفسػػوة وتنفيػػذه إيػػاه بيػػدهة يػػدىا" 
يػدؿ علػ  و ػوب إُامػ  حػد هللا "علػ  البعيػد  ممػايػدىاة  ووبػيف ُطعػ بينػو حائبل

فاع ة وال تحػوؿ  دونػو ُرابػ  وال وال ريبة والب يض والحبيبة ال تنف  في ذري   ي
 ة وىو ما راف بعد ال سـة رما بينت روايات الحديث.(3) ماع "

***** 
ػوؿ  الح  وح       ػتحعأمحؿح رحس  ُحػاؿح اسأ د      اع  يأد  السح مح ػد  ي  حػاؿ   عحفأ أحب   ح  ػفح األحسأ ػبًل م  رح  

و وحابأف  أحب   ع   -لحو  ابأف  الل تأب يح    ر  ُح   ُحاؿح عحمأ دح لح  الصح ـأ  -محرح عح ـح ُحاؿح ىحػذحا لحر ػ فحلحمحا ُحد 
ػػوؿ  الح   ـح رحس  ُحػػاؿح فح حػػا ػػد  ح ل ػػ   لحيأػػو   وحىحػػذحا ل ػػ  أ ىأ ػػدح الحح وحأحةأنحػػ  عح م  نأبحػػر  فححح لحػػ  الأم  عح

ُحػاؿح  ـْ َوَ ػَيا ُأْ ػِ َ  ِلػى»وح اَل َقَعػَ  ِفػى َبْهػِم َأَفػ .َمل َبلُؿ َعلِمٍؿ َأْبَعُثُغ َفَهُقوُؿ َ َيا َلُك
ػٍ  ِبَهػِ ِ  َ   ـْ َ  َوالَّػِي  َنْفػُح ُمَحمَّ ِغ َحةَّى َهْنُظَ  َأُهْهَ   ِإَلْهػِغ َأ َأِبهِغ َأْو ِفى َبْهِم ُأمِّ
ـْ ِمْنَهل َشْهئ ل ِإ َّ َجلَء ِبِغ َهْوـَ اْلِقَهلَمِ  َهْحِمُمُغ َعَمػى ُعُنِقػِغ َبِعهػٌ  َلػُغ  َهَنلُؿ َأَحٌ  ِمْنُك
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تح أ إ بأطحيأو  ة ـح «. ُ َرلٌء َأْو َبَقَ ٌة َلَهل ُخَواٌ  َأْو َشلٌة َةْهِع ُ  تح  رحأحيأنحا ع فأرح فح ح يحدحيأو  حح ة ـح رح
َـّ َ ْؿ َبمَّْغمُ »ُحاؿح  تحيأف  « المَُّه محرح

(9). 
"لما يترتػب علػ   ةالعماؿ ىدايابياف حرم   في ىذا الحديث ي صد النبي     

ف روف المدفوع إليو يحابي الػداف ة ف ػد يعطيػو يػيًئا ال يسػتح وة أو دفعيا ليـ م
مف يدف  لو ويساعد  ةي دمو عل  ةيرهة أو يتساىؿ في حؽ مف ال يعطيو ىدي 

إصػػرار ابػػف اللتبيػػ  علػػ  االحتفػػاظ بمػػا بمناسػػب   النبػػي   ُالػػوة (2)"وي دمػػو ىديػػ 
د حػة الذا ال ينب ي ألوومطالبتو بذلؾ ببسلوب مف ير  أف ذلؾ ح   أىدا إليوة 

ـأ وحىحػذحا ل ػ  أ ىأػد  ح ل ػ "ة وىػو مػا أةضػب رسػوؿ هللا    أف ي تػرب منػو "ىحػذحا لحر ػ
ىػػػػذا الصػػػػني   يػػػػناع ح  عامػػػػ ب يوضػػػػ  للنػػػػاسرػػػػي  ةالمنبػػػػر صػػػػعودودفعػػػػو إلػػػػ  

ة و ػػػاء بيانػػػو عػػػف ذلػػػؾ ميػػػتمبل علػػػ  مةلػػػوويحػػػذرىـ مػػػف أف يفعلػػػوا وة وحرمتحػػػ
ػٍ  ِبَهػِ  ِ َوالَّ ـ بصي   "سح استفياميف وال ح  ..." مػ  التع يػب علػ  ذلػؾ ِي  َنْفػُح ُمَحمَّ

َـّ َ ْؿ َبمَّْغمُ »ب ولو   .«المَُّه
باالسػػتفياـ فػػي  حديةػػو ال اصػػد إلػػ  تحػػريـ ىػػدايا العمػػاؿ حيػػث بػػدأ النبػػي     
ـْ َوَ ػَيا ُأْ ػِ َ  ِلػىُولو "  لمػا يتميػز بػو مػف"  َمل َبلُؿ َعلِمػٍؿ َأْبَعثُػُغ َفَهقُػوُؿ َ ػَيا َلُكػ
رػػو إلػػ  إدراؾ م اصػػد الرػػبلـ وفيػػـ مراميػػوة ألنػػو فػػي أصػػؿ يحر تظ الع ػػؿة و إي ػػا

عػػوة مػػا مػػف  الوضػػ  يتطلػػب  وابػػا يحتػػاج إلػػ  تفريػػرة رػػي ي ػػ  ال ػػواب  فػػي مُو
يػػػتمرف مػػػف ليػػػبنو أف يػػػدف  المخاطػػػب إلػػػ  تو يػػػو رػػػؿ اىتمامػػػو إلػػػ  مػػػا ي ل ػػػ ة 

ف رنا  نفسر االستفياـ في مةؿ فيموة ةـ اإل اب  عليوة ي وؿ اإلماـ "واعلـ أنا وا 
ىذا باإلنرارة فحف الذا ىو محض المعن  أنػو لتنبيػو السػام ة حتػ  ير ػ  إلػ  

" بمعنػ : َبػلؿُ حػرؼ االسػتفياـ علػ  " وفيػو أدخػؿة (3)نفسو... ويعي بال واب"
" بػػالتنريرة أو المعػػرؼ بػػبؿ ال نسػػي  رمػػا ورد فػػي َعلِمػػؿٍ حػػاؿة المضػػاؼ إلػػ  "

                                                           

ػػػػـ -بػػػػاب تحػػػػريـ ىػػػػدايا العمػػػػاؿ -( مسػػػػلـ9) ػػػػـ  -رتػػػػاب بػػػػدء الػػػػوحي -ة البخػػػػارا4843ُر ُر
6979 . 
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لييػػمؿ بيانػػو  ميػػ  تػػو فػػي التعلػػيـ والتو يػػوة و  ريػػا علػػ  عادبعػػض الروايػػاتة 
العماؿ الذيف ي وموف عل  أمػور الدولػ ة فػي أا زمػاف ومرػافة إذ العبػرة بعمػـو 

ب انػػب مػػا سػػبؽ  -تعبيػػره باالسػػتفياـاللفػػظ ال بخصػػوص السػػببة وال ػػرض مػػف 
ولػػوابػػف اللتبيػػ   لفعػػؿ (9)اإلعػػراب عػػف يػػديد اندىايػػو وعميػػؽ إنرػػاره -ذرػػره ة ُو

ـأ وحىحػذحا ل ػ  أ ىأػد  ح ل ػ " الذا صدر عنو تعبيرال وإعادت  ي وا ذلؾ  بمػا  ة"ىحذحا لحر ػ
"ة والػداؿ ِل " و"َلُكـْ فيو مف طباؽ بيف الضميريف الم روريف ببلـ االختصاص "

علػػػػ  أنػػػػو ُػػػػد فػػػػرؽ بػػػػيف اليديػػػػ  والصػػػػدُات ووضػػػػعيما مت ػػػػابليفة رمػػػػا يفعػػػػؿ 
 .سموفتالم 

َأَفاَل َقَعَ  ِفى َبْهِم َأِبهِغ َأْو ِفػى في ُولو " باالستفياـ أيضا  ةـ عبر النبي     
ـْ  َ  ػِغ َحةَّػى َهْنُظػَ  َأُهْهػَ   ِإَلْهػِغ َأ "موبخػا لػو علػ  تبويلػو الفاسػدة مبينػا "  َبْهِم ُأمِّ

بػػو  ؼح ل ػػحيػػث دعػػاه إلػػ  التفػػرغ ممػػا ر  ة بالػػدليؿ والبرىػػافة (2)"بطػػبلف رأيػػو الراسػػد
ػغِ يا عػف ذلػؾ ب ولػو "رن  مف أعماؿة م   "ة مػؤةرا َقَعػَ  ِفػى َبْهػِم َأِبهػِغ َأْو ِفػى َبْهػِم ُأمِّ

                                                           

دالل   االستفياـ عل  اإلنرار والتع ب أو ةيرىما مف المعاني ُضي   ببلةي   عرض ليا  (9)
ماء ُديما وحديةاة وىـ بيف ُائؿ: ببف المعاني ةيػر الح ي يػ  المسػتفادة مػف رةير  مف العل

االسػػػتفياـ وةيػػػره مػػػف أسػػػاليب اإلنيػػػاء الطلبػػػي معػػػاف م ازيػػػ  )ينظػػػر: عػػػروس األفػػػراح 
ائػػؿ ببنيػػا مػػف بػػاب 235/ة وحايػػي  السػػيد علػػ  المطػػوؿ 235/ة والمطػػوؿ2/291 (ة ُو

ي  ائػػػؿ 2/292الرنايػػػ  )ينظػػػر: حايػػػي  الدسػػػُو بػػػبف ىػػػذه المعػػػاني مػػػف مسػػػتتبعات (ة ُو
(ة ولسػػػػت ىنػػػا بصػػػػدد المفاضػػػػل  بػػػػيف ىػػػػذه 2/316التراريػػػب )ينظػػػػر: عػػػػروس األفػػػػراح 

المػػذاىبة حيػػث ُػػاـ بػػذلؾ يػػي  الببلةيػػيف المحػػدةيف الػػدرتور محمػػد أبػػو موسػػ ة وتابعػػو 
في ذلؾ الدرتور/ محمػود توفيػؽ سػعدة والػدرتور/ محمػود موسػ  حمػدافة وأرانػي م تنعػا 

ـ فػػػي ال ػػػوؿ بػػػبف ىػػػذه المعػػػاني مػػػف مسػػػتتبعات التراريػػػب )ينظػػػر: الببلةػػػ  بو يػػػو نظػػػرى
ة 296 -ة دالالت التراريػػػػػػب365 -الطبعػػػػػػ  الةانيػػػػػػ  -ال رآنيػػػػػػ  فػػػػػػي تفسػػػػػػير الريػػػػػػاؼ

ػػػػائؽ ومػػػػا بعػػػػدىاة أسػػػػاليب  7 -د. محمػػػػود توفيػػػػؽ سػػػػعد -االسػػػػتفياـ ال رآنػػػػي دُػػػػائؽ وُر
م لػ   -محمػود موسػ  حمػداف د. -اإلنياء الطلبي وطرؽ إفادتيا ةير معانييا الح ي ي 

 (.92رلي  الل   العربي  بالمنوفي  العدد 
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ليرػوف  " المبنػي للم يػوؿةُهْهػَ  ة ورذا التعبيػر بالفعػؿ "التعبير بيما دوف "بيتو"
 دلػػيبلأو يػػدة احتيا ػػو  اإلىػػداء لػػو مػػ  عراُػػ  أصػػلو عػػف ميعػػا عػػزوؼ النػػاس 

أعمػػاؿة وال ؼ بػػو مػػف رػػاف بسػػبب مػػا رلػػمػػف ُبػػؿ  إليػػوعلػػ  أف مػػا أىػػدا  ادام ػػ
" َهْنُظػػ َ مػػف ُريػػب أو بعيػػدة وأوةػػر التعبيػػر بالفعػػؿ "أو أصػػلو عبلُػػ  لػػو بيخصػػو 

علػػػػ  إُنػػػػاع  ة حرصػػػػا مػػػػف النبػػػػيدوف "ننظػػػػر"المسػػػػند إلػػػػ  ضػػػػمير العامػػػػؿ 
نفوسيـ المتطلع  إل  الماؿ عل   تدريبالمتل يف ب بوؿ التو يوة وحةا ليـ عل  

 االنصياع.
ـ        ة الحاضػػػريفتنبيػػػو ال ػػػافليفة ولفػػػت نظػػػر مػػػف  وبعػػػد مػػػا أحدةػػػو االسػػػتفيا

ػؼ عػف ودعوتيـ إل  التفرر فيما ط   رح علػييـ مػف أسػئل  مةيػرة وىاديػ  إلػ  التُو
َوالَّػِي  َنْفػُح فػي ُولػو " "الػي  نفػح محمػ  بهػ  ػ "بػ ُبوؿ اليداياة أُسـ النبي

ـْ ِمْنَهل َشْهئ ل ِإ َّ َجػ لَء ِبػِغ َهػْوـَ اْلِقَهلَمػِ  َهْحِممُػُغ َعَمػى ُمَحمٍَّ  ِبَهِ ِ  َ  َهَنلُؿ َأَحٌ  ِمْنُك
"  إليصػػػاؿ المعػػػاني ُعُنِقػػػِغ َبِعهػػػٌ  َلػػػُغ ُ َرػػػلٌء َأْو َبَقػػػَ ٌة َلَهػػػل ُخػػػَواٌ  َأْو َشػػػلٌة َةْهِعػػػ ُ 

 -:التالي 
الػػذا  ال لػػوؿ تػػدخؿ فػػيوأنيػػا اة دايىػػ حرمػػ  مػػا يتل ػػاه العمػػاؿ مػػفب ال طػػ  -أو 
ػػو   َوَمػػل َكػػلَف ِلَنِبػػ ٍّ َأْف َهُغػػؿَّ َوَمػػْف َهْغمُػػْؿ ": تعػػال فػػي ُولػػو  للرسػػوؿ عنػػو و النيػػي     

ـْ َ  ُهْظَمُمػوفَ  َـّ ةُػَوفَّى ُكػؿُّ َنْفػٍح َمػل َكَسػَبْم َوُ ػ " )آؿ َهْأِم ِبَمل َرؿَّ َهْوـَ اْلِقَهلَمِ  ثُػ
عو.النيي   ليرتسب التحذير أىميتوة ولي   (969عمراف   عند المسلميف مُو
وعػػو ال طػػ  سػػـ عليػػوة و بحصػػوؿ الم ال ػػـز -ثلنهػػل التػػي  اتمػػف ال يبيػػ ألنػػوة بُو

ة وال يخف  ما لذلؾ مف تبةير ُوا فػي التخويػؼ وتعال  علييا رسولح  هللا   ل ح طأ أح 
 والردع.

ال يملػؾ مػف أمػر نفسػو يػيئا حيػاؿ ىػذا التيػري ة  محمػدا اإلعػبلـ بػبف -ثللثل
فػي بو صرح  رماذلؾ ييئاة  أتباعو الذيف أصابوالف يملؾ ألحد مف  رذلؾوأنو 

 .(9)أحاديث ال لوؿ
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الترىيػػػب مػػػف أف ي ػػػبض هللا تعػػػال  أرواح العمػػػاؿ الػػػذيف ي بلػػػوف اليػػػدايا  - ابعػػػل
ػػػػىػػػػذا الحػػػػاؿ ويسػػػػتحلونياة علػػػػ   ة فيحػػػػمػػػػف المعصػػػػي  وال   الخػػػػزا  مػػػػواردح  واد  ر  ـر

 والفضيح ة ُبؿ أف يبمر هللا تعال  بيـ إل   ينـ وبئس ال رار.
 ة والعماؿ بخاص  إل  تزريػ  الػنفسة وترويضػيا دعوة المسلميف بعام -خلمسل

مػف أةػر ربيػر فػي ُبوليػا  للػنفسوالترف  عنياة لمػا الم  رض  عل  رفض اليدايا 
أو رفضياة إذ ىي البلعب الرئيس في ذلؾة ولعؿ ىػذا مػف أسػباب إيةػار ال سػـ 

 " عل  ةيرىا في ىذا السياؽ.َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهِ  ِ بصي   "
مسػاندا ومػػؤازرا مػا أحدةػو ال سػػـ فػي نفػػوس  لل ػواب ػاء البنػاء الترريبػػي و       

" علػ  َشػْهئ ل"ة والمفعػوؿ "َأَحػ ٌ المتل يفة حيث دؿ مػف خػبلؿ تنريػر المسػند إليػو "
مػػف اليػػداياة ومػػف ةػػـ  نػػالوهعلػػ  أا يػػيء  العػػامليف  سػػـ عليػػو  ميػػ ح يػػموؿ الم  

نفػي بطريػؽ ال د ال صػر  يحصؿ العزوؼ عف ُبوؿ ص يرىا و ربيرىػاة رمػا سػاع
الػداؿ علػػ  نفػي تعػػذيب العامػؿ الحاصػؿ علػػ  ىػدايا بػػبا نػوع مػػف  -واالسػتةناء

فػػػي تبريػػػد تعذيبػػػو  -العػػػذابة ةػػػـ إةبػػػات عذابػػػو بعػػػيف اليديػػػ  التػػػي أىػػػديت إليػػػو
عل  عن و يـو  بدنية ويتمةؿ في حملو تلؾ اليدي  أح  ملمف العذابة بنوعيف 
يمػا يلح ػو مػف فضػيح  وتيػيير بػيف المػؤل فػي نفسية ويتمةؿ ف اآلخ ة وال يام 

 العطايا. تفيد فيو وال  ةذلؾ اليـو الذا ال تنف  فيو اليدايا
الم عػدح  إلػ  الموصػوؿ بضػمير اليديػ ة و  "َهْحِمُمغُ وراف للتعبير بالمضارع "     

 ه فػػػي استحضػػػار المتل ػػػي صػػػورةح " أةػػػر  َعَمػػػى ُعُنِقػػػغِ بحػػػرؼ االسػػػتعبلء " الم ػػػرور
ػػػد حمػػػؿ اليديػػػ الم يػػػدح  إ بتػػػو و  -أيػػػا رػػػاف وزنيػػػا -ليػػػو ُو ميػػػ  بيػػػا بػػػيف فػػػوؽ ُر
ػػ طبطػػبح م   ةالخبلئػػؽ ػػاة ويتحيػػرج نفسػػاة ال بػػيفة  سح نر  الػػرأس م  وىػػي يتصػػبب عُر

حفػػظ الحػػرص علػػ   صػورة رافيػػ  بػػدف  مػػف رػػاف عنػػده مة ػاؿ ذرة مػػف الررامػػ  و
 تفصػػيؿوفػػي نيايػػ  ال ػػواب رػػاف ة مػػاء الو ػػو إلػػ  النفػػور ممػػا يسػػبب حصػػوليا

ة م  ترتيبيا ترتيبا تنازليا ةاليدايا بعد إ مالياة بذرر ما ة ؿ وزنو وصعب حملو
رنيا ببسماء األصوات التي تصػدر منيػا صػدورا متواصػبل مػف ةيػر ان طػاعة  ُو
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 ا ونفسػػيا وسػػمعياة وبػػو يػػزداد نفػػورلمػػا يفيػػده ذلػػؾ مػػف تعػػذيب الم يػػدح  إليػػو بػػدني
 .بحرمتيا يـمف ُبوؿ اليداياة ويحصؿ اُتناع المتل يف
ندائػو ربػو ومػواله سػبحانو ترػرار و  -بعػد ال سػـ -يديػو وفػي رفػ  الرسػوؿ     

َـّ وتعال  باسمو األعظـة م  التعبير باالستفياـ الداؿ عل  الخبر في ُولو " المَُّه
مػا أمرتنػي بحببلةػو مػف حرمػ  ىػدايا العمػاؿة  (9)معناه: ُد بل تإذ  -"َ ْؿ َبمَّْغمُ 

 -دالل  عل  ما يلي: -أو ي بلياوسوء مصير مف يطلبيا 
أوحاه إليو ربوة وأمره مف الوحي الذا  في ىذا الموضوعاإلعبلـ ببف ما ُالو  -

امتةالػو أمػره الػػوارد فػي ُولػػو هللا تعػال  علػػ   يرػرر إيػػياد ة ومػف ةػػـ فيػوبتبلي ػو
ـْ " َؿ ِإَلْهَؾ ِمْف َ بَِّؾ َواَِْف َل ِْ َةْفَعْؿ َفَمل َبمَّْغَم ِ َسػلَلَةُغ َواَّللَُّ َهلَأهَُّهل ال َُّسوُؿ َبمِّْغ َمل ُأْن

 (.67")المائدة َهْعِصُمَؾ ِمَف النَّلِح ِإفَّ اَّللََّ َ  َهْهِ   اْلَقْوـَ اْلَكلِفِ هفَ 
يػا إلػ   ميػ  يػا عنػوة ون ل  اإليارة إل  أف ذلػؾ مػف األمػور التػي ينب ػي تبلي    -

اة لرونيا مػف الضػوابط التػي المسلميفة لخطورة ما فيياة ويدة احتياج أمتو إليي
 يحتاج إلييا الراعي والرعي .

وفػػي  ةالموضػػوع بخاصػػ مػػف رػػؿ مػػف يخػػالؼ مػػا أبلػػث بػػو فػػي ىػػذا  براءتػػو -
ة مػا فػي أا زمػاف ومرػاف ةمػف متبعيػو أـسػواء أرػاف مػف أصػحابو  ةيره بعام ة

مػػف يػػبنو ت ويػػ  الرىبػػ  فػػي نفػػوس العمػػػاؿ مػػف ُبػػوؿ مػػا ييػػد  إلػػييـة وتعزيػػػز 
 .(2) عنوترفعيـ 

***** 
يأرحةح و       وؿ  الح    - -عحفأ أحب   ى رح َوالَِّي  َنْفِسى ِبَهِ ِ  َمل ِمْف »: ُحاؿح ُحاؿح رحس 

ػَملِء َسػلِخط ل   َ ُجٍؿ َهْ ُعو اْم ََأَةُغ ِإَلى ِف َاِشػَهل َفةَػْأَبى َعَمْهػِغ ِإ َّ َكػلَف الَّػيِ  ِفػى السَّ
 .(3)«َعَمْهَهل َحةَّى َهْ َضى َعْنَهل

                                                           

 .42/ 2( ينظر: حايي  السندا عل  صحي  البخارا 9)

بحث الببلةي في حا   إل  دراس  ببلةي  ت ؼ م  مواض  تعبيػر ( يبدو لي أف ميداف ال2)
 ب ولو "الليـ ىؿ بل ت" ودالالتو في رؿ سياؽ ورد فيو.  النبي

ـ  -باب تحريـ امتناع المرأة مف فراش زو يا -( مسلـ3)  .3693ُر
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 واسػػػت رارىاة البيػػػوتحرصػػػا علػػػ  تماسػػػؾ  ىػػػذا الحػػػديث ممػػػا ُالػػػو النبػػػي     
ة وينطل وا منيا إل  التبةير في م ػتمعيـ االطمئنافىا بالراح  و ييعر أفراد  حت  

سعاد البيري  مف حوليـة  علػ  تح ػؽ  "َوالَّػِي  َنْفِسػى ِبَهػِ  ِ ُائبل " وفيو أُسـوا 
تمتن  عف تلبي  دعوة زو يا إل  الفراش ب يػر  هللا تعال  عل  المرأة التي سخط
إلػ  توصيليا في  وىو ُسـ يحمؿ رةيرا مف الدالالت التي يرةب النبي عذرة

لنساء في رؿ زماف ومرافة انطبلُا مف حرصو علييفة وحبػو ليػفة ومنيػا مػا ا
 -يلي:
تنبػيي ي ف إلػ  و مػف المسػلمات البلتػي يفعلػف ذلػؾة  عراب  عػف ةضػبواإل -أو 
 ة ورضاه يو ب رضاه.الرب سبحانو وتعال سخط الزوج يو ب سخط أف 
 بيػافبة ووتفخيم ػ ا إلػ  فرايػويػا فػي حػاؿ طلبيػزو ح  المرأةعصياف  تحريـ -ثلنهل

ؼ العفػو فييػا علػ  بو هللا تعال عص  ي  تختلؼ عف سائر ما  أنو معصي    ة لتُو
 عفو الزوج ورضاه.

صػػف  ب -لػػـ يبمرىػػا بمعصػػي مػػا  -مػػف عصػػياف زو يػػا المسػػلم  تحػػذير   -ثللثػػل
 ةفي الحال  المذرورة بصف  خاص  التفرير فيو عام ة وترىيبيا مف فعؿ ذلؾ أو

سػػػػاح  للنرػػػػاؼ  ات عليػػػػو ة باألسػػػػرةمػػػػف أضػػػػرار ُػػػػد تعصػػػػؼ  لمػػػػا يترتػػػػب عليػػػػو
 . التفاىـروف واح  للسرين  و توالمياحناتة بدال مف أف 

االنصػياع لرةبػ  الػزوج دعوة النساء إل  تزري  أنفسػيف وترويضػيا علػ   - ابعل
وعػدـ الترفػػ  عنيػػاة أو التفريػػر فػػي اسػػتخداـ ىػػذه الخصيصػػ  فػػي الضػػ ط عليػػو 
أو ما يابو ذلؾة لما للنفس البيري  النسوي  مف أةر ربير في حصوؿ االمتنػاع 

 أو عدموة ولعؿ ىذا سر اصطفاء ال سـ بالصي   التي ورد علييا. 
في تح يؽ ال ػرض المنصػوب  ل سـح ا مساعداو اء البناء الترريبي لل واب      

سػػتعمؿ حيػػث اعتمػػد علػػ  ال صػػر بطريػػؽ النفػػي واالسػػتةناءة الػػذا ي  لػػو البيػػافة 
حػػيف يوا ػػو البيػػاف ع يػػدة رافضػػ ة ومخاطبػػا منرػػرا أيػػد اإلنرػػارة أو لمػػف ينػػزؿ 

 المعصػي  ضرار التي تترتػب علػ  ىػذهلؾ أف األح ذ ة رما سبؽ بيانوةىذه المنزل 
فػي  ؽ ىػذا البػاب   لحػي   رػي ةبيػاففػي ال الحػـزتو ػب و  ةو يوـ في التستفرض الح
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سػخط هللا تعػال  علػ  المػرأة    حصػوؿح فح وبو نح  ةمف تفعؿ ذلؾ أو تفرر فيو و و
حػيف يػدعوىا إلػ  الفػراشة  الػزوجأةبتػو مػف طريػؽ عصػيانيا ةػـ مف أا طريػؽة 

المػرأة  ليؤرد أف ىذه المعصي  ال تعدليا معصي   أخر  مبال ً ة وليؤرد رذلؾ أف
لػػػف يػػػدف  أنػػػو ة و رةػػػرة صػػػبلة وال صػػػياـ وال صػػػدُ ال ينفعيػػػا مػػػ  تلػػػؾ المعصػػػي  

يا رضاه ة والتماس  يا عف عصياف زو ياسخط هللا النازؿ علييا بسببيا إال عدول  
  بتح يؽ رةبتو.

تحػدث " لما يمتاز بو مف استحضػار الحالػ  الم  َهْ ُعووفيو عبر بالمضارع "     
سػت ب  فعػؿ المػرأة التػي يبتييػا زو يػا راةبػا فػي ة وبػو ي  لػ عنيا ربنيا حاضرة ماة

وتتررػػو فػػي حالػػ  مػػف ة علػػ ال و  عػػذرتمتنػػ  ىػػي عنػػو مػػف ةيػػر ف ةُضػػاء وطػػره
ال سػػبيؿ إلػػ  تصػػريفيا إال مػػف خبلليػػاة إذ ال عػػوض لػػو عنيػػاة وال الرةبػػ  التػػي 

ي " أو المعػػرؼ بػػبؿ التػػَ ُجػػؿٍ وأسػػنده إلػػ  ضػػمير االسػػـ النرػػرة "بػػديؿ لػػو منيػػاة 
التنبيػػو يػػامبل  ميػػ  األزواج بػػبل اسػػتةناءة ة ليرػػوف (9)لل ػػنس رمػػا عنػػد البخػػارا
ل ػػ " لمػػا فيػػو مػػف داللػػ  علػػ  رمػػاؿ ْوجوأوةػػر التعبيػػر بػػو دوف " ل ػػؽ والخ   (2)الخ 

فػور ال سػدي  بصف  عام ة وحا اتػو تلبي  حا اتو ب هوت دير  وتفخيم يو بالذا 
علػت لػو ي مفيوـ ال وام  التي    عرما أف التعبير بو يستدة بصف  خاص  طلبيا
 ؿ بوة والتي ت تضي المطاوع  وعدـ العصياف أو المخالف .ض   ف   ما بسبب
 "  ريػػا علػ  عػػادة البيػاف العربػػياْم ََأةَػػغُ رمػا عبػر عػػف الزو ػ  بلفػػظ المػرأة "     

فػػػػي إيةػػػػار ىػػػػذه الرلمػػػػ  عنػػػػدما تف ػػػػد الحيػػػػاة الزو يػػػػ  بعػػػػض م وماتيػػػػاة أو رػػػػؿ  
ؼ العصياف ىنا حائبل دوف روف الحياة بيف المػرأة ور ليػا علػ  م وماتياة إذ ي 

"ولعػؿ السػر البيػاني...  ةأيضػاالنحو المةالية وىو مػا درج عليػو البيػاف ال رآنػي 
                                                           

يأرحةح 9) وؿ  هللا    - -( عف أحب ي ى رح ُحاؿح رحس  ؿ    ُحاؿح :  ا الرح   ػو  فحبحبحػتأ "إ ذحا دحعح رحأحتحػو  إ لحػ  ف رحاي  امأ
". البخػػارا ػػب  ح تحػػ  ت صأ لحيأيحػػا لحعحنحتأيحػػا الأمحبلحئ رحػػ   حح ػػبحافح عح ػػـ  -رتػػاب بػػدء الػػوحي -فحبحػػاتح ةحضأ ُر

3237. 

( يرا  : نظـ الدرر في تناسب اايات والسور لبرىاف الديف الب اعية تح يؽ عبػد الػرزاؽ 2)
 .592/ 2ةالب الميدا 
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" في الم امات التي تروف الحياة الزو ي  فييػا ُليلػ ح ْوجفي ضف ال رآف برلم  "
يا تدؿ عل  "الزو ي "ة فالمرأة ما سميت زو ا إال مضافا  اإلةمار أف الرلم  نفسح

إلييا الر ؿة وما سمي الر ؿ زو ا إال مضاف  إليو ىية ودبيب الخبلؼ ينافي 
" فيػػي خاليػػ  مػػف تلػػؾ الداللػػ ة إذ ىػػي إطػػبلؽ علييػػا امػػ أةىػػذا االعتبػػارة أمػػا "

  .(9)باعتبار ح ي تيا الم ابل  لح ي   الر ؿ"
مػػف  ة وىػي"ِإَلػى ِف َاِشػَهل" إلييػا ورةبتػو فييػا ب ولػو عػف حا ػ  الر ػؿورن ػ       

إلػػ  أف تراُػػب زو يػػاة وتفطػػف إلػػ  رةبتػػو  الرنايػػات اللطيفػػ  التػػي تػػدعو المػػرأة
ػػت حا تػو إلييػاة وال تمتنػػ  عػفييػاة وتػت أـ  تلميحػػاسػػواء أرانػت  ةف دعوتػوفيـ ُو

 لفػػظ الفػػراش إلػػ  ضػػمير المػػرأةة لئللمػػاح إلػػ  أنيػػا دعػػوة   حاة وفيػػو أضػػاؼتصػػري
 لوة ومف ةـ فبل ي ب أف ألل ت خ  عليوة وتتماي  م  ما  طرتف  تتوافؽ م  ما 

أضػػيؼ لفػػظ الفػػراش إلػػ  ضػػمير ة وفػػي روايػػ  البخػػارا ت ابػػؿ بػػالنفور والعصػػياف
ػػو" الر ػػؿ ىػػي األخػػر  ضة ألف دعوتيػػا إلػػ  فػػراش الر ػػؿ تتوافػػؽ وال تعػػار   "ف رحاي 
 وواف ػػػت عليػػػو عنػػػدماوأعػػػد ليػػػا الفػػػراش بسػػػببوة ة لػػػو تزو يػػػا الػػػذاال ػػػرض مػػػ  

ولػوة الحالتيف وآةم  رلتا مما يعني أنيا عاصي  فيرضيت بو زو اة  " ةَػْأَبى" ُو
وعبػػػػر بػػػػو تنفيػػػػرا مػػػػف االمتنػػػػاع ب ميػػػػ  در اتػػػػو ة (2)ييػػػػير إلػػػػ  يػػػػدة امتناعيػػػػا

" بالفػػػاء مػػػ  تعديتػػػو إلػػػ  ضػػػمير الر ػػػؿ بحػػػرؼ َهػػػْ ُعوو علػػػ  "ف ػػػوعطأ وأيػػػرالوة 
األنفػ  والتعػػالية وال بنػػاع مصػحوب " دليػؿ علػ  أنػو امتَفةَػْأَبى َعَمْهػػغِ "االسػتعبلء 

   ت ؼ وراءه أسباب م بول ة أو أعذار ميروع .
ػػػَملِء َسػػػلِخط ل َعَمْهَهػػػلوعبػػػر ب ولػػػو "      " لبيػػػاف حرمػػػ  ِإ َّ َكػػػلَف الَّػػػِي  ِفػػػى السَّ

ػػاالمتنػػاع  تفعلػػو أو تفرػػر فيػػوة ويلحػػظ التعبيػػر  بالماضػػي  فأ وت بيحػػوة ولترىيػػب مح
سػػخط هللا تعػػال  بم ػػرد امتنػػاع المػػرأة عػػف فرايػػياة " للداللػػ  علػػ  تح ػػؽ َكػػلف"

ػػَملءِ وتعريػػؼ  المسػػند إليػػو باالسػػـ الموصػػوؿ بال ػػار والم ػػرور " " الَّػػِي  ِفػػى السَّ
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درتػػو علػػ  إنػػزاؿ دوف االسػـ العلػػـ لئللمػػاح إلػػ  اط   بلعػػو سػػبحانو علػػ  فعليػػاة ُو
بحػػرؼ  الخبػػر إلػ  ضػميرىا ا   ػػراء عصػيانياة ي ويػو تعديػ   يػعليع ابػو الفػورا 
رأة زو يػا ة ومنػو اسػتنبط العلمػاء حرمػ  عصػياف المػ"َسػلِخط ل َعَمْهَهػلاالستعبلء "

والمتعػدا  ةوأسػند فعػؿ الرضػا المسػبوؽ بحػرؼ ال ايػ عند دعوتيا إلػ  الفػراشة 
َحةَّػػى َهْ َضػػى ُولػػو "إلػػ  ضػػمير الر ػػؿ  فػػي  الم ػػاوزةإلػػ  ضػػمير المػػرأة بحػػرؼ 

ػػؼ   او عػػف ع ابيػػتعػػال  علييػػا وصػػفحح "  لبيػػاف أف ارتفػػاع سػػخط هللا َعْنَهػػل  متُو
فػ  مػا فيػو مػف تعظػيـ حػؽ الػزوج ه عنيػاة وال يخعل  رضا زو يا عليياة وعفػو  

 إل  عدـ معصيتو بعاموة وفي ىذا األمر بخاص . والدعوة
ػبحافح       ػو  فحبحبحػتأ فحبحػاتح ةحضأ رحأحتحػو  إ لحػ  ف رحاي  ؿ  امأ ا الرح   وفي رواي  البخارا "إ ذحا دحعح

"ة حيث  ب  ح تح  ت صأ لحيأيحا لحعحنحتأيحا الأمحبلحئ رح   حح  امتناعيا عف الر ؿ تحريـ أيار إل عح
ػػػ  "   ة وال ألنيػػػـ ال يلعنػػػوف إال عػػػف أمػػػر هللا"وال تعػػػارضة ب ولػػػو "لحعحنحتأيحػػػا الأمحبلحئ رح

علػػػ   ورتػػػب اللعػػػف يرػػػوف لعػػػنيـ إال ع وبػػػ ة وال ع وبػػػ  إال علػػػ  تػػػرؾ وا ػػػبة
"بب فػػػي االمتنػػاع المتسػػػ ػػػبحافح حينئػػػذ  ألنيػػػا  ةضػػػب الػػػزوج فػػػي ُولػػػو "فحبحػػػاتح ةحضأ

بخػػبلؼ مػػا إذا لػػـ ي ضػػب مػػف ذلػػؾة فحنيػػا ال تسػػتحؽ  ةيتح ػػؽ ةبػػوت معصػػيتيا
ولػػو فػػي روايػػ  مسػػلـ ة رمػػا أنػػو ال خػػبلؼ بػػيف ُولػػو (9)"اللعػػف "ة ُو ػػب  ح تحػػ  ت صأ "حح

سػػػراع فػػػي رضػػػا يػػػا علػػػ  اإلألف ال صػػػد: حة  "ة َحةَّػػػى َهْ َضػػػى َعْنَهػػػلالتػػػي معنػػػا "
زو يػػػا وتلبيػػػ  رةبتػػػو ُبػػػؿ أف يطلػػػ  الصػػػب  علػػػ  أُصػػػ  ت ػػػديرة ي ويػػػو تبويػػػؿ 

" بعضيـ " ب  ح  . (2)ر  ""تح : بمعن  ت صأ
***** 
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 الثالث طلبامل
 وتأثريه القسن هوقع

 واألخطاء املفاهين تصحيح هقام يف 
يأرحةح       وؿح هللا   - -عحفأ أحب ي ى رح َفَوالَِّي  َنْفِسػ  ِبَهػِ ِ  َ  ُهػْؤِمُف » ُحاؿح  أحفح رحس 

ـْ َحةَّى َأُكوَف َأَح َّ ِإَلْهِغ ِمْف َواِلِ ِ  َوَوَلِ  ِ   .(9)«َأَحُ ُك
فػػحف المحبػػ  ةبلةػػ   ىػػذا الحػػديث مػػف  وامػػ  الرلػػـ الػػذا أوتيػػو رسػػوؿ هللا     

أُسػػاـ: محبػػ  إ ػػبلؿ وا عظػػاـ رمحبػػ  الولػػد للوالػػدة ومحبػػ  يػػف   ورحمػػ  رمحبػػ  
واستحسػػاف رمحبػػ  سػػائر النػػاسة ف مػػ  أصػػػناؼ   لوالػػد لولػػدهة ومحبػػ  ميػػارلا

ػػ(2)المحبػػ  فػػي محبتػػو يػػرط مػػف يػػروط  الرسػػوؿ ب  ة وال صػػد منػػو بيػػاف أف ح 
وفيػو أُسػـ ة ذلػؾ فيـ ةيػر تصحيحا لمف لمف لـ يرف رذلؾة و إريادااإليمافة 

حبػػػػو بالػػػذا نفسػػػو بيػػػػده علػػػ  عػػػدـ ارتمػػػاؿ إيمػػػػاف العبػػػد حتػػػ  يرػػػوف  النبػػػي
 أرةر مف حبو والدحه وولدحه. الرسوؿح 
حرؼ النفي عل  المضػارع الواُػ  فػي صػدر  وتح ي ا ليذا المعن  أدخؿ     

إلةػػػارة المخاطػػػب وتييي ػػػو إلػػػ  إتيػػػاف الفعػػػؿة ؛ "َ  ُهػػػْؤِمُف َأَحػػػُ ُكـْ  ػػػواب ال سػػػـ "
واال تيػػاد فػػي تحصػػيلوة إذ الم صػػود نفػػي رمػػاؿ اإليمػػافة ولػػيس نفػػي اإليمػػاف 

ػػؿ حػػرؼ ال ايػػ  علػػ  فعػػؿ الترػػويف مػػ  التعبيػػر عػػف المسػػند باسػػـ بالر ليػػ ة وأحدأخح
ليحػرص رػؿ مسػلـ علػ  أف يرػوف   "َحةَّػى َأُكػوَف َأَحػ َّ ِإَلْهػغِ التفضػيؿ فػي ُولػو "

مت ل بل في ريانػوة وتمتػزج بػو يخصػيتوة وأف يرتفػ  ىػذا الحػب  حب الرسوؿ
منزل  لديوة ومف ةـ ذرر في إل  در   ال يصؿ إلييا أُرب الناس إليو وأعبلىـ 

المفضػػؿ عليػػو الوالػػد والولػػد دوف ةيرىمػػا  ألنيمػػا أعػػز علػػ  العاُػػؿ مػػف األىػػؿ 
لػػػـ يػػػذرر الػػػنفس  وليػػػذا أيضػػػاوالمػػػاؿة بػػػؿ ربمػػػا يرونػػػاف أعػػػز عنػػػده مػػػف نفسػػػوة 
فػي أحاديػث أخػر ة رحػديث  ـواألىؿ والماؿ في ىػذا الحػديثة أو ارتفػ  بػذررى
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" إف الوالػ "األـ" ألنيا تدخؿ فػي لفػظ " يذرر "ولـ ة(9)عمر بف الخطاب وةيره
أريد بو مف لػو ولػدة أو ارتفػاء بػذرر األبة رمػا يرتفػي بػذرر أحػد الضػديف عػف 

دـ " ـ  " مػ  أف محبػ  اإلنسػاف ولػدح الوالػ ااخرة ُو  مػف محبتػو والػده ةالبػاة ه أعظػ
وًعػا ع لػ  ألف بعض الناس ال ولد لوة ورؿ واحد لو والدة ف ػدـ األعػـ األرةػر ُو

 دما عنده عل  حػب ةيػره مػف م  ؿومف راف رذلؾ راف حب الرسو  ة(2)ةيره"
ة رما ايترط في حديث أنس أ معيف الناس

(3) . 
..." ُسػػما علػػ  مػػا سػػبؽ َفَوالَّػػِي  َنْفِسػػ  ِبَهػػِ  ِ " وبيػػذا يرػػوف ُػػوؿ النبػػي     

ةارة المتل ي وتييي ػو إلػ   أف ترػوف بيانوة مفيدا اإلعبلـ ببىمي  الم سـ عليوة وا 
عنػػده را حػػً  علػػ  محبػػ  رػػؿ مػػف ذرػػرىـ الحػػديث تصػػريحا أو  محبػػ  الرسػػوؿ

بالريفيػػػ   ة وفيػػػو أيضػػا تبريػػػد انتفػػاء اإليمػػػاف عمػػف ال يحػػػب رسػػوؿ هللا إيػػارة
أيػػا  -المػذرورةة ب انػب الترىيػػب مػف مخالفػ  ال سػػـ بت ػديـ محبػ  أحػػد مػف النػاس

أف تتمػػاى  أفعػػاليـ مػػ  وفيػػو رػػذلؾ دعػػوة المسػػلميف إلػػ   ةعلػػ  محبتػػو -رػػاف
مػػ  يػػريعتوة برىانػػا علػػ  ىػػو  نفوسػػيـ توافػػؽ يأف أوامػػر المصػػطف  ونواىيػػوة و 

تحػػ  يحر ػػوفح ىحػػوحاه   ـأ حح ػػد ر  م ف  أححح صػػدؽ محبػػتيـ لػػوة والتزامػػا ب ولػػو فػػي حديةػػو "ال ي ػػؤأ

                                                           

ػ ح النحب ػي   9) : ر نحػا مح ُحاؿح اـ   دحه  عحبأدح هللا  بأفح ى يح م  ح  ح ػذ  ب يحػد   ( عحفأ ز ىأرحة بأف محعأبحد  أحنحو  سح وحىأػوح آخ 
ػػ ػػوؿح هللا  ألحنأػػتح أححح ػػر  يحػػا رحس  طحػػاب  فح حػػاؿح لحػػو  ع مح ػػرح بأػػف  الأخح ػػفأ ع مح ء  إ الح م  ػػيأ ػػفأ ر ػػؿ   يح ب  إ لحػػيح م 

ػػي فح حػػاؿح النحب ػػي   "ة فح حػػاؿح لحػػو   نحفأس  ػػؾح ػػفأ نحفأس  ػػبح إ لحيأػػؾح م  تحػػ  أحر ػػوفح أححح ه  حح ػػي ب يحػػد  ا نحفأس  "الح وحالحػػذ 
ػػػػية فح حػػػػاؿح النحب ػػػػي   ػػػػفأ نحفأس  ػػػػب  إ لحػػػػيح م  : فحح نحػػػػو  اافح وحالح  ألحنأػػػػتح أححح ػػػػر  ".  " ع مح ػػػػر  اافح يحػػػػا ع مح

ػػـ  -رتػاب بػػدء الػوحي -البخػارا ػوؿ  الح  6632ُر ُحػػاؿح رحس  ُحػاؿح  ػفأ أحنحػػس   م ف  » ة وعح الح ي ػػؤأ
بأػػد   ػػؿ   -عح بأػػد  الأػػوحار ث  الرح   يث  عح ػػد  ف ػػ  حح ال ػػو  وحالنحػػاس   -وح مح ل ػػو  وح ػػفأ أحىأ ػػبح إ لحيأػػو  م  تحػػ  أحر ػػوفح أححح حح

يفح  محع  ـ  -  رسوؿ هللا أرةر مف الناس أ معيفباب محب -مسلـ«. أح أ  .977ُر

 بتصرؼ. -وما بعدىا 3/ 29يمس الديف السفيرا  -( ينظر: يرح صحي  البخارا2)

ه   أف رسػػوؿ هللا - -( عػػف أنػػس3) ػػفأ وحال ػػد  ػػبح إ لحيأػػو  م  تحػػ  أحر ػػوفح أححح ـأ حح ػػد ر  م ف  أححح ُػػاؿ"الح ي ػػؤأ
". الب يفح محع  ه  وحالنحاس  أح أ لحد    -مف اإليماف باب حب الرسوؿ -رتاب بدء الوحي -خاراوحوح

ـ   .95ُر
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ئأت  ب و "ة إذ ا سػر الػنفس علػ  مػا تحبحًعا ل محا    لمحب  ت تضي المتابع  والمواف ػ ة ُو
 إيةار ال سـ بالصي   الواردة. وبو يظير و ويرضاه المحبوبة 

***** 
ػػفأ       ػػف  النحب ػػ     - -أحنحػػس   وحعح :  عح َوالَّػػِي  َنْفِسػػى ِبَهػػِ ِ  َ  ُهػػْؤِمُف َعْبػػٌ  »ُحػػاؿح

 .(9)«َمل ُهِح ُّ ِلَنْفِسغِ  -َأْو َقلَؿ أَلِخهغِ  -َحةَّى ُهِح َّ ِلَجل ِ ِ 
حػػبح المسػػلـ "أف يحصػػؿ ألخيػػو نظيػػر  مػػا يحصػػؿ  وال ػػرض منػػو بيػػاف أف       

يػػػرط مػػػف يػػػروط  (2)لػػػوة سػػػواء رػػػاف ذلػػػؾ فػػػي األمػػػور المحسوسػػػ  أو المعنويػػػ "
تةبيتػػا ليػػذا المعنػػ  فػػي نفػػوس مػػف فيمػػوة اإليمػػافة وسػػبب مػػف أسػػباب ارتمالػػوة 

حػرؼ النفػي علػ  المضػارع  أدخػؿومف ةـ ةير الفاىميفة وتصحيحا لو عند 
"مبال  ة وربف ىذه المحب  ىي الررف األعظـ  "َ  ُهْؤِمفُ  سـ "الواُ  في  واب ال

االسػـ المضػاؼ إلػ  ضػمير  " أوَعْبػ ٌ وأسنده إل  االسػـ النرػرة "، (3)في اإليماف"
لترػػوف المبال ػػ  والتييػػي   -رمػػا ورد فػػي بعػػض الروايػػات -"َأَحػػُ ُكـالمخػػاطبيف "

  المسػػػلميف مػػػف إلػػػ  إتيػػػاف فعػػػؿ اإليمػػػافة والعمػػػؿ علػػػ  تحصػػػيلو يػػػامبل  ميػػػ
السامعيف وةيرىـ ببل استةناءة رما أحدأخؿ حػرؼ ال ايػ  علػ  المضػارع المتعػدا 

" لمػػا يفيػػده َأْو َقػػلَؿ أَلِخهػػغِ  -َحةَّػػى ُهِحػػ َّ ِلَجػػل ِ ِ إلػػ  الم ػػرور بػػبلـ االختصػػاص "
مػػف ت ػػدد المحبػػ  فػػي رػػؿ المواُػػؼ واألحػػواؿة وفػػي التعبيػػر عػػف المسػػلـ بلفػػظ 

وعو في محلػوة لمػا فيػو مػف التػذرير برابطػ  " ت وي  ليذا ِخهغِ "أح  الحبة وتبريد لُو
األخػػوة فػػي الػػديف التػػي ىػػي أُػػو  الػػروابطة وأعظميػػا أةػػرا فػػي تبلحػػـ المػػؤمنيف 

" ليرػوف َمل ُهِحػ ُّ ِلَنْفِسػغِ وتماسريـة وعبر عف المفعوؿ باالسـ الموصوؿ العاـ "
الػػنفس والع ػػؿ الحػػب يػػامبل رػػؿ األمػػور التػػي تتح ػػؽ بيػػا المصػػلح  فػػي الػػديف و 

                                                           

ػو   -( مسلـ9) ػب  ل نحفأس  ػا ي ح  ػل ـ  مح يػو  الأم سأ يمحاف  أحفأ ي ح بح ألحخ  اؿ  اإل  لح  أحفح م فأ خ صح باب الدحل يؿ  عح
يأر   ـ  -م فح الأخح  .981ُر
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أف يػػب ض ألخيػػو مػػا يػػب ض والمػػاؿ والعػػرضة ويسػػتنبط منػػو بطريػػؽ المخالفػػ  "
 .(9)لنفسو... ألف حب الييء مستلـز ب ض ن يضو"

..." ىنا داال عل  ما َوالَِّي  َنْفِس  ِبَهِ  ِ في ُولو " وبيذا يروف ُسـ النبي     
 -يلي:
سػ ة التػي ي ػب تنبيػو المسػلميف الرئي تبريد الم سـ عليو لرونو مف األمػور -أو 

فػي الم تمػ  علػ   تتح ػؽأ  ايا لم  إل  أىميتياة ألنيـ لـ يعتادوىا مف ُبؿة أو ألن  
 النحو الذا يريده اليارع الحريـ.

الترىيب مف مخالف  ىذا ال سـة لما يترتب عليو مف ن ص اإليماف وعػدـ  -لنهثل
ة سػواهبػبا عمػؿ  يمانػوع ػز العبػد عػف  بػر إارتمالوة ولما فيو مف دالل  عل  

 ميما راف عظيما. 
لياب ػػو إلػػ  أف يحػػب ألخيػػو مػػف الخيػػر مػػا يحػػب لنفسػػو -ثلنهػػل ة حػػث  المسػػلـ وا 

ويرػػره لػػو مػػا يرػػره ليػػاة ودعوتػػو إلػػ  تزريػػ  نفسػػو وترويضػػيا لرػػي تتخلػػؽ بيػػذا 
الخلػػؽ الراُػػية لمػػا ليػػا مػػف أةػػر بػػارز فػػي التحلػػي بػػوة ال سػػيما وأنيػػا لػػـ تتعػػود 

ه واُعا عمليا في الم تم ة ولـ يدعيا أحد مف ُبؿ إل  مةلوة ومف عليوة ولـ تر 
  دوف ةيرىا. "َوالَِّي  َنْفِس  ِبَهِ  ِ ال سـ النبوا بصي   " أوةرةـ 

***** 
يأػػػرحةح وح       ػػػفأ أحب ػػػي ى رح ػػػوؿح هللا   - -عح :  أحفح رحس  َوالَّػػػِي  َنْفِسػػػ  ِبَهػػػِ ِ  أَلْف »ُحػػػاؿح

ـْ َحْبَمػػ ُغ َفَهْحَةِطػػَ  َعَمػػى َظْهػػ ِِ  َخْهػػٌ  َلػػُغ ِمػػْف َأْف َهػػْأِةَ  َ ُجػػال  َفَهْسػػأََلُغ َهْأُخػػَي َأَحػػُ ُك
 .(2)«َأْعَطلُ  َأْو َمَنَعغُ 

المسػػػلميف علػػػ  التعفػػػؼ عػػػف المسػػػبل   إلػػػ  حػػػض   وفيػػػو ي صػػػد الرسػػػوؿ     
مػف  ة ويحفػظ علػييـ مػاء الو ػوةال ن والتنزه عنياة ويو ييـ إل  ما يح ؽ ليـ 

بػذؿ فيػو مػف م يػود ميمػا رػاف   عل  العمؿ باليد واستعذاب مػا ي  خبلؿ التي ي
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را فيػػو عبحػػة وم  بػػالبلـ ػػاء  ػػواب ال سػػـ مؤرػػدا  وتح ي ػػا ليػػذا ال ػػرضاة عنيفػػيػػاُا 
" الػػداؿ ببنائػػو ومعنػػاه علػػ  ال ػػد فػػي األمػػرة وعػػدـ التيػػاوف َهْأُخػػي" األخػػذ فعػػؿب

علػػػ  للمسػػلميف ـة وحةػػا يريػػد إلييػػػا التو يػػو الرػػري لػػذاانػػي لمعلة تبريػػدا (9)فيػػو
 ةمفػػػػاىيـ م لوطػػػػ  عػػػػال ينػػػػو ألالعزيمػػػػ  فػػػػي تنفيػػػػذهة وعػػػػدـ التػػػػردد فػػػػي ُبولػػػػوة 

ورةبػػػػ  فػػػػي لراحػػػػ ة ويميلػػػػوف إلييػػػػا  طلبػػػػا ل ةالنػػػػاس يؤةرىػػػػا ةوتصػػػػورات باطلػػػػ 
معتمػػدا  رمػػا  ػػاء ال ػػواب  المػػاؿ بػػالطرؽ السػػيل ة والوسػػائؿ السػػريع ة تحصػػيؿ 

لمسػػػػػلـ يخػػػػػرج مػػػػػف بيتػػػػػو  -األولػػػػػى -علػػػػ  الم ابلػػػػػ  التصػػػػػويري  بػػػػػيف حػػػػػالتيف:
مصػػػطحبا حػػػببلة ليػػػربط بػػػو الحطػػػب الػػػذا ي معػػػو مػػػف الصػػػحراء أو ال بػػػؿ أو 
ةيرىماة ةـ يحمػؿ مػا  معػو علػ  ظيػرهة ليبيعػو وي ضػي بالمػاؿ الػذا باعػو بػو 

ـْ َحْبَمػُغ َفَهْحَةِطػَ  َعَمػى َظْهػ ِِ  َخْهػٌ   ة وذلؾ في ُولػو "ضرورياتو أَلْف َهْأُخَي َأَحػُ ُك
 وبعضػػػيـ ةيعطيػػػو فبعضػػػيـة مػػػف مػػػاليـلمسػػػلـ يسػػػبؿ النػػػاس  -األخػػػ  "ة وَلػػػغُ 

بمػػا  وىػػي م ابلػػ  تتسػػـ، "َهػػْأِةَ  َ ُجػػال  َفَهْسػػأََلُغ َأْعَطػػلُ  َأْو َمَنَعػػغُ فػػي ُولػػو " ةيمنعػػو
 -يلي:

 -َهػػْأِة َ "، "َهْحَةِطػػ َ  -َهْأُخػػيَ فػػي طرفييػػا علػػ  الفعػػؿ المضػػارع " تاعتمػػدأنيػػا  - 
 -ب انب الدالل  عل  ت دد الفعؿ وتتاب  ال ياـ بو يوميػا -تاز بولما يم، "َهْسأََلغُ 

ب ائػػو فػي حالػػ  مػػف المعاييػػ  والتحفػز إلػػ  الت ػػاط الم ػػز   مػف  ػػذب المتل ػػية وا 
الػػػػػذا يريػػػػػد المػػػػػترلـ إيصػػػػػالو إليػػػػػوة ألف مػػػػػف خصائصػػػػػو استحضػػػػػار المعػػػػػاني 

 . خاطبالمتحدث عنيا ربنيا حاضرة ماةل ة مما لو ربير األةر في الم
مطاب ػ  لمػا ي ابليػا فػي المعنػ   رؿ واحد مف الطرفيف ب مػؿ أنيا عبرت عف -

دوف اللفػػػػظة لمػػػػا ي ػػػػوـ بػػػػو ىػػػػذا األسػػػػلوب الت ػػػػابلي مػػػػف اإليضػػػػاح والبيػػػػاف مػػػػ  
االحتفػاظ لرػؿ طػرؼ بمػا يخصػوة مػف ةيػر ت ي ػد باأللفػاظ المتضػادة التػي ُػػد ال 

 تح ؽ ال رض الم صود ىنا.
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لصورتيف المتناُضػتيف ينػت  عنػو دائمػا زيػادة عل  الرةـ مف أف ال م  بيف ا -
 -ب انػػب ذلػػؾ -حسػػف الحسػػفة وتبريػػد ُػػب  ال بػػي ة إال أف الم ابلػػ  ىنػػا امتػػازت

يرػػػػوف فػػػػي ل..."ة َخْهػػػػٌ  َلػػػػغُ " ة فػػػػي ُولػػػػوالطػػػػرؼ األوؿبالتصػػػػري  ببفضػػػػلي  
لمعنػ  الػػذا ي صػد إليػػو البيػاف مػػرتيف: اتبريػد ضػرب مػػف التصػري  مػ  التلمػػي  

يػؽ التصػري  والػذررة عف طر  -األخ  سبيؿ التلمي  واإلةارةة و عل  -إح ا مل
ل  فوائده.   فيتمرف في الذىف أيما تمرفة وي بؿ المتل ي عليو مطمئنا إليو وا 

عل  الرةـ مما فيو مف  ةاالحتطابورما امتازت الم ابل  بالتصري  ببفضلي   -
ة امتازت بالطباؽ ألوؿفي الطرؼ ا "َعَمى َظْه ِ ِ التعبير ب ولو " ادؿ عليي مي  ة

ب ػرض تبريػد ذـ  " فػي طرفيػا الةػانيَأْعَطلُ  َأْو َمَنَعغُ " بيف فعلي اإلعطاء والمن 
أرةر    ت ديـ فعؿ اإلعطاء عل  أف حصوؿ النواؿعل  الرةـ مف دالل ةالمسبل 
عا ػفأ  و  إ ذحا رحػافح ما يعني"أحنحػمف حصوؿ المن  والحرمافة  تُو ػؿ  م  ت طحػابح أحفأضح حأ  اال 

يحػػ   فح  ػػ ح الأعحط  ػػؤحاؿ  مح لحػػ "حنحػػو  الس  نأػػ   أحوأ ػػ ح الأمح مح
علػػ   ذـ المسػػبل علػػ   وفيػػو داللػػ . (9)

لمػا يػدخؿ علػ  السػائؿ مػػف الػذؿ فػ  سػؤالوة وفػ  الػرد إذا ر د خائًبػػاة ة رػؿ حػاؿ
 .(2)ولما يدخؿ عل  المسؤوؿ مف الضيؽ ف  مالو إف ىو أعط  رؿ سائؿ

فػػي ىػذا الم ػػاـ داال علػ  مػػا بالصػػي   الػواردة  ومػف ةػػـ يرػوف ُسػػـ النبػي     
 -يلي:
علػػػ  الػػػرةـ ممػػػا فيػػػو مػػػف ميػػػ    ةاالحتػػػراؼو الترةيػػػب فػػػي العمػػػؿ  يػػػدة   -أو 

التنفيػػػػر مػػػػف المسػػػػبل  لمػػػػا فييػػػػا مػػػػف ذؿ السػػػػؤاؿ وألػػػػـ الخيبػػػػ   يػػػػدة  وامتيػػػػافة و 
 والحرماف.

ريػسػؤاؿ النػاسإلػ  ال ادريف عل  العمؿ مف الل وء  تحذير   -ثلنهل ىـ إلػ  اد  ة وا 
 .  ماء و وىيـعلييـ  ة ويحفظما يرفييـ
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رضػػػاه  وعػػػدـ   السػػػؤاؿح  رراىػػػ  النبػػػيإلػػػ   الم سػػػـ عليػػػوة واإليػػػارة   تبريػػػد   -للثػػػثل
"علػػػ  ةبلةػػػ  أو ػػػو: حػػػراـة  ل ػػػب إليػػػوة ومػػػف ةػػػـ رأ  العلمػػػاء أف المسػػػبل عمػػػف ي

لمف سبؿ وىو ةني ... أو أظير مػف الف ػر فػوؽ مػا  -ومرروهة ومباحة فالحراـ
لمػػف سػػبؿ وعنػػده مػػا يمنعػػو عػػف ذلػػؾة ولػػـ يظيػػر مػػف الف ػػر  -ىػػو بػػوة والمرػػروه

لمػػف سػػبؿ بػػالمعروؼ ُريبػػا أو صػػدي اة وأمػػا السػػؤاؿ  -فػػوؽ مػػا ىػػو بػػوة والمبػػاح
ة وأمػػا األخػػذ مػػف ةيػػر مسػػبل  وال إيػػراؼ عنػػد الضػػرورة فوا ػػب إلحيػػاء الػػنفس

ة مما ي عػؿ أةػر الػنفس فػي التعفػؼ عػف السػؤاؿ أو التػدني (9)نفس فبل ببس بو"
 برر إيةار ال سـ بالصي   الوارد عل  ةيرىا.إليو واضحا  لياة وي  

***** 
يأػرحةح       ػفأ أحب ػي ى رح ػوؿح الح   - -وحعح :  أحفح رحس  ـْ َوالَّػِي  َنْفِسػى بِ »ُحػاؿح َهػِ ِ  َلػْو َلػ

ـْ َوَلَجلَء ِبَقْوـٍ ُهْيِنُبوَف َفَهْسَةْغِفُ وَف اَّللََّ َفَهْغِفُ  َلُهـْ   .(2)«ُةْيِنُبوا َلَيَ َ  اَّللَُّ ِبُك
ُػاؿ ىػذا  (3)مػف الػذنوب وفصػيبأنيػـ ي رسػوؿ هللاإلػ   ا الصػحاب   رح يح  الم       

علػػػ  االسػػػت فار المخطئػػيف  حػػػث  تصػػػحي  ىػػػذا المفيػػـو بالحػػديثة ُاصػػػدا منػػو 
عل  أف  "َوالَِّي  َنْفِسى ِبَهِ  ِ ُائبل " وفيو أُسـة   هللا تعال وعدـ ال نوط مف رحم

مػػػػف أ ػػػػؿ أال   وفطػػػػرة إنسػػػػاني  ةالخطػػػػب واُتػػػػراؼ الػػػػذنوب سػػػػم  بيػػػػري ارترػػػػاب 
 ةعلػػػ  اسػػػتعظاميـ مػػػا اُترفػػػوا دليػػػؿة ال سػػػيما أف يػػػرواىـ إليػػػو اليػػػبس يـيػػػتملر

المسلـ ال يخط ة وال ينب ي لو ة ظنا منيـ أف بوعال  وخييتيـ أف يعذبيـ هللا ت
 .ةيرهرما ييفو  أف ي ترؼ ذنباة أو ييفوح 

 ػػاء  ػػواب ال سػػـ معتمػػدا علػػ  اليػػرط الخطػػب ىػػذا االعت ػػاد  محػػوأل ػػؿ و      
مػ  الم ػيء  ة(4)" الػداؿ علػ  امتنػاع ال ػواب المتنػاع اليػرطَلػواالفتراضية بػػ "

                                                           

 .494/ 93( عمدة ال ارا 9)

ـ  -ب س وط الذنوب باالست فار توب با -( مسلـ2)  .7949ُر

 .78/ 9( اللم  في أسباب ورود الحديث اليريؼ للسيوطي 3)

 وما بعدىا. 337/ 9ابف ىياـ  -( م ني اللبيب4)



 النبي 
ُ
ه"بـ  قســــم

ِ

ه بود
ُ

ا دراسة يف الصحوحني "الذي ىفس
ً
ًعا وتيثري

ِ

 موق
 الثالثون(والبارود )العدد الثالث  يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿211﴾  
  

سػناده و  (9)" التي ال يتُو  معيػا حصػوؿ الفعػؿـْ لَ بػ "مضارعا منفيا  بفعؿ اليرط ا 
ـْ ُةْيِنُبوا" ُولو في المخاطبيف إل  ضمير  أحػداسػتحال  و ػود لئليػارة إلػ    "َلْو َل

بصػػف  خاصػػ  ومػػف البيػػر  يفاليػػار  مػػف  ةمػػف الزلػػؿ معصػػوـ   ةعػػف الخطػػب ه  نػػزح م  
د إلػػ  المسػػن ة ػػواب بالماضػػي الم تػػرف بػػبلـ التوريػػدالر فػػي وعب ػػ ةبصػػف  عامػػ 

فػي ُولػو  ال ػريف أيضػا بحػرؼ م  تعديتو إل  ضمير اليار   ةاسـ ال بلل  العلـ
ـْ " " لتبريػػد ترتػػب ال ػػواب علػػ  عػػدـ اُتػػراؼ الػػذنبة مػػف أ ػػؿ بػػث َلػػَيَ َ  اَّللَُّ ِبُكػػ

المسػػػتعظميف خطايػػػاىـة وتطميػػػنيـ إلػػػ  أف ذلػػػؾ  المخطئػػػيفاألمػػػؿ فػػػي نفػػػوس 
وفيػو رػذلؾ تمييػد لمػا أو إنرػارهة  ال م ػاؿ السػت رابوأنو تُو  حصولو منيـة و م

يبتي بعده مف التو يو إل  التوب  واالست فارة ومف البدىي أف مػا ي ػاؿ ليػـ يػتـ 
تعميمػػػو علػػػ  ةيػػػرىـة إذ العبػػػرة بعمػػػـو اللفػػػظ ال بخصػػػوص السػػػببة رمػػػا ىػػػو 

 معروؼ.
ة ومسػػػندا إلػػػ  ضػػػمير بػػػالبلـ االم ػػػيء مؤرػػػد وعطػػػؼ علػػػ  ال ػػػواب فعػػػؿح      
بالمضػػارع الػػداؿ  الموصػػوؼإلػػ  الم ػػرور  بالبػػاء تعديتػػو مػػ  ة ػػؿ  بللػػو الحػؽ

 ةذنػػػبمػػػ  رػػؿ مػػا يػػػدؿ علػػ  ت ػػػدد تػػوبتيـ بالفػػػاء عليػػو  ؼح طحػػػعلػػ  الت ػػددة وعح 
 َوَلَجػػػػػلَء ِبَقػػػػػْوـٍ ُهػػػػػْيِنُبوفَ " وسػػػػرع  إخبػػػػػاتيـ وخضػػػػػوعيـ وانرسػػػػارىـة فػػػػػي ُولػػػػػو

مػػف األمػػور التػػي ة ببيػػاف أف إصػػاب  الػػذنوب (2)" تتميمػػا للمعنػػ َفَهْسػػَةْغِفُ وَف اَّللََّ 
تعػػػال  وةفرانػػػو وحسػػػف صػػػنيعو مػػػ   هفطػػػر هللا علييػػػا البيػػػرة وبيػػػا يت لػػػ  عفػػػو 

ا رمػػ ةحػػب أف يت ػػاوز عػػف المسػػيءي  ػػؿ يػػبنوأف هللا  ظيػػرخل ػػوة رمػػا أنيػػا ت  
ة وال يخفػػػ  مػػػا فيػػػو مػػػف إريػػػاد إلػػػ  االسػػػت فار يحػػػب أف يحسػػػف إلػػػ  المحسػػػف

ػػػوع الػػػذنب مبايػػػرةة واإللمػػػاح إلػػػ  عػػػد ـ التسػػػويؼ أو االنيػػػ اؿ والتوبػػػ  ع ػػػب ُو
لر ػاء  ت ويػ ً  بفػاء التع يػب  ُبلو معطوفا عل  ما "َفَهْغِفُ  َلُهـْ "  اء ب ولوو  عنوة

                                                           

 .879/ 9( السابؽ 9)

( التتمػػيـ معنػػاه: أف تػػوف  المعنػػ  حظػػو مػػف ال ػػودةة وتعطيػػو نصػػيبو مػػف الصػػح ة ةػػـ ال 2)
مامػػػػػو إال تػػػػػوردهة أو لفًظػػػػػا يرػػػػػوف فيػػػػػو توريػػػػػده إال تػػػػػذرره. ت ػػػػػادر معنػػػػػ  يرػػػػػوف فيػػػػػو ت

 .998أبو ىبلؿ العسررا  -الصناعتيف
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ة إذا ما راف عملو بعد اُتراؼ الذنب عل  النحو المػذرور مػف المذنب في العفو
ىػػذا دليػػؿ علػػ  أف المػػراد مػػف العبػػد االسػػت فار واالنرسػػارة ُػػاؿ بعػػض العلمػػاء "

ذؿ  يتضػػػػ وبيػػػػذا  ةمػػػػنرس الػػػػرأس ل رمػػػػو ةلمػػػػذنب منرسػػػػر لذنبػػػػوفػػػػحف ا ةالػػػػذؿ
  .(9)"ويظير عز الربوبي  ةالعبودي 

المخطئػػيف بالػذا نفسػػو بيػده فػي ىػػذا السػياؽ داعيػا  يرػوف ُسػػـ النبػيمػف ةػـ و 
 -إل  ما يلي:مف المسلميف 

الػذنوب بعػض عدـ اليبس أو ال نوط مف رحمػ  هللا تعػال   بسػبب إصػاب   -أو 
 ة إذ ال ينب ي لئلنساف أف يتعاظـ ذنبا عل  هللا تعال .عظيم ميما رانت 

الػػػذنوب مػػػف األمػػػور التػػػي  اُتػػػراؼ فبػػػب يـفػػػي نفوسػػػاألمػػػؿ والي ػػػيف بػػػث  -ثلنهػػػل
 علييػػػػا ة وال ممػػػػا ينرػػػػرنفػػػػوس البيػػػػرة وأنػػػػو لػػػػيس مسػػػػت ربا منيػػػػا علييػػػػا تبلػػػػ   

دـ  تعػال  وم فرتػو وعػلصػفتي عفػو هللاتفعػيبل  رما أف في خطئياة الضعؼ فيو
 تعطيليما.

ػوعع ػب  واالنرسػاراالسػت فار والخضػوع ب تزريػ  الػنفسالتو يػو إلػ   -ثللثل  الُو
أةرا عظيما في ةفراف  بذلؾ وعدـ توانييا عنو ا ياميلة ألف مبايرة في المعصي 
ة واإلُػرار اة واالعتػراؼ بضػعفيابرىاف صدؽ عل  نػدمي اة رما أنوهللا تعال  لي

لعػػؿ ذلػػؾ مػػف أو ػػو إيةػػار ال سػػـ بالصػػي   الػػواردة و ة اوموالىػػ اإلػػ  ربيػػ ابحا تيػػ
ػػػا "علػػػ  ةيرىػػػاة  ر ػػػيفح ف ػػػي الػػػذ ن وب  رحمح ػػػل يحً  ل لأم نأيحم  يث  تحسأ ػػػد  : لحػػػيأسح الأحح يب ػػػي  ُحػػػاؿح الط  

ن   ػذأ او ز ه  عحفأ الأم  تح ح رحة  ب احلح ... بحؿأ بحيحاف  ل عحفأو  الح  تحعحالح  وح ب ػوا يحتحوحىحم و  أحىأؿ  الأ   ب يفح ل يحرأةح
" بح   ف ي التحوأ
(2). 

***** 
ي  د     و       نأظحلح ح األ سح وؿ  الح   -عحفأ حح رحافح م فأ ر تحاب  رحس  ػر   -ُحاؿح  وح لح  يحن   أحب ػو بحرأ
نأظحلحػػ    :فح حػػاؿح  نأظحلحػػ    :ُ لأػػت   :ُحػػاؿح   رحيأػػؼح أحنأػػتح يحػػا حح افح الح   :ُحػػاؿح  .نحػػافحؽح حح ػػبأحح ػػا !س   مح

                                                           

 .9143/ 9ابف ال وزا  -( ريؼ الميرؿ مف الصحيحيف9)

 .397/  6للمباررافورا  -( تحف  األحوذا بيرح  ام  الترمذا2)
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ػوؿ  الح   :ُ لأػػت   :ُحػػاؿح   تح  ػوؿ   نأػػدح رحس  تحػػ  رحبحنحػػا رحأأ ح  نحر ػػوف  ع  نحػػ   حح نحا ب النحػػار  وحالأ ح ي ػػذحر  ر 
ػػػػوؿ  الح   ػػػػد  رحس  نأ ػػػػفأ ع  نحػػػػا م  رح أ ػػػػيأف  فحػػػػح ذحا خح ػػػػيأعحات   عح وحاجح وحاألحوأالحدح وحالضح ػػػػنحا األحزأ افحسأ عح

ػػينحا رحة يػػًرا ػػر  ُحػػاؿح أحب ػػو  ةفحنحس  ػػر   :بحرأ ةأػػؿح ىحػػذحا. فحانأطحلح أػػت  أحنحػػا وحأحب ػػو بحرأ فحػػوحالح  إ نحػػا لحنحلأ حػػ  م 
ػػوؿ  الح   لحػػػ  رحس  لأنحػػا عح تحػػ  دحخح ػػػوؿ   :ُ لأػػت   حح ػػػوؿح الح . فح حػػاؿح رحس  نأظحلحػػ   يحػػا رحس  نحػػػافحؽح حح

نأػدح  :ُ لأت  «. َوَمل َياؾَ » :الح   وؿح الح  نحر ػوف  ع  تحػ  يحا رحس  نحػ   حح نحا ب النحػار  وحالأ ح ؾح ت ػذحر  ر 
ػينحا  ػيأعحات  نحس  وحاجح وحاألحوأالحدح وحالضح ػنحا األحزأ افحسأ ؾح عح نأػد  ػفأ ع  نحػا م  رح أ يأف  فحح ذحا خح رحبحنحا رحأأ ح عح

وؿ  الح   َمل َةُكوُنوَف َوالَِّي  َنْفِسى ِبَهِ ِ  ِإْف َلْو َةُ وُموَف َعَمى : » رحة يًرا. فح حاؿح رحس 
ـْ َوَلِكػػْف َهػػل  ـْ َوِفػػى ُطػػُ ِقُك ـُ اْلَماَلِئَكػػُ  َعَمػػى ُفُ ِشػػُك ْكِ  َلَصػػلَفَحْةُك ِعْنػػِ   َوِفػػى الػػيِّ

 .(9)ةحبلحثح محرحات  «. َحْنَظَمُ  َسلَع   َوَسلَع   
الحالػػ  التػػي يرػػوف علييػػا رلمػػا علػػ  نفسػػو  - -سػػيدااأل   أنرػػر حنظلػػ        

إل   خوفو دفعوو وخاؼ أف يروف ذلؾ نوعا مف النفاؽة  ةابتعد عف رسوؿ هللا
ابلػ  الػذا نفسو بو عندما سبلو أبو برر عف أحوالوة مسػتعمبل أسػلوب الم  اتياـ

 معػػو بػػيف المتناُضػػات التػػي يبػػرز مػػف خبلليػػا لة يزيػػد النفػػوس بصػػرا بالح ػػائؽ
ػػوؿ  الح   ف ػػاؿحسػف الحسػػفة ويعظػػـ بحزائػػو ُػػب  ال بػي ة  نأػػدح رحس  نحا  "نحر ػػوف  ع  ي ػػذحر  ر 

ػ   " مرنيا بو عف حالػ  الخيػوع والخضػوع والُر يأف  تح  رحبحنحا رحأأ ح عح نح   حح ب النحار  وحالأ ح
وزيادة اإليماف التي تحصؿ لو ول يره مف المؤمنيف عندما يستمعوف الذرر  مف 

مػػا  ةرأا العػػيفة وميػػبيا حػػالتيـ تلػػؾ بحػػاؿ مػػف يػػر  ال نػػ  والنػػار رسػػوؿ هللا
دبػػار مػػف الػػدنياة ي  و "فحػػح ذحا ُولحػػ و  ل ػػوذرػػر فػػي م اب  عليػػـ فػػي إُبػػاؿ علػػ  ااخػػرة وا 

ػوؿ  الح   نأػد  رحس  ػفأ ع  نحا م  رح أ ػينحا رحة يػًرا"ة  خح ػيأعحات  فحنحس  وحاجح وحاألحوأالحدح وحالضح ػنحا األحزأ افحسأ عح
 عل  الدنيا ه إُباالمما يعد  االني اؿ باألزواج واألوالد واألمواؿة عف مرنيا بذلؾ 

استو بت الةاني  منيما أف يتيـ نفسو  ةة وىما حالتاف متناُضتافونسيانا لآلخرة
  .أماـ رسوؿ هللا -تبريدا لو -بالنفاؽة وأف يعيد ذلؾ

                                                           

ػػور  اا -( مسػػلـ9) ػػر  ف ػػ  أ م  رأر  وحالأف رأ ػػؿ  دحوحاـ  الػػذ   ؾ  ذحل ػػؾح ف ػػ  بػػاب فحضأ ػػوحاز  تحػػرأ ُحبحػػ   وح ح ػػرحة  وحالأم رحا خ 
يأ  ُحات  وحاال  ـ  -ت  حاؿ  ب الد نأيحابحعأض  األحوأ  .7942ُر
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فػػػي ىػػػػذا السػػػياؽ تصػػػػحيحا لمعنػػػ  النفػػػػاؽة  ومػػػف ةػػػـ  ػػػػاء بيػػػاف النبػػػػي     
ف بػػيف مطالػػب وضػػبطا للمػػراد بػػوة وحةػػا للمسػػلميف علػػ  إحػػداث نػػوع مػػف التػػواز 

ػػالػػروح ومطالػػب البػػدفة ورػػاف ُح  أسػػلوبا مييمنػػا  ..."َوالَّػػِي  َنْفِسػػى ِبَهػػِ  ِ " وم  سح
ة علػػ  بيانػػو ال اصػػد إلػػ  توصػػيؿ ىػػذا المعنػػ ة لمػػا فيػػو مػػف تبريػػد الم سػػـ عليػػو

والتيػػػديد علػػػ  فػػػي الػػػديف تحػػػذير مػػػف الم ػػػاالة للوالحػػػث علػػػ  تل يػػػو بػػػال بوؿة و 
وتبييرا  مما ينتابو إذا بعد عف رسوؿ هللا ؽ  ل  ال ح لحاؿ المخاطب  رعاي ً  ةالنفس

بػالحرص علػ  التػزاـ مػا يرػوف عليػو  تزريػ  نفسػو لو بعدـ النفاؽة وحةا لػو علػ 
مف حضور ال لبة والذرر باللساف وال نافة لما لذلؾ مف أةػر  عند رسوؿ هللا

حتػ   ةبعػد صػاحبيا عػف رسػوؿ هللا ميمػا  ةربير فػي ب ائيػا علػ  تلػؾ الحػاؿ
 يبذف هللا تعال  ليا بل ائوة وبذا يتض  و و إيةار ال سـ بالصي   الواردة.

تفيػػػػػد اليػػػػػؾة  - ػػػػػواب معتمػػػػػدا علػػػػػ  اليػػػػػرط بػػػػػبداتيف: إحػػػػػداىماالو ػػػػػاء      
ة مػػ  التعبيػػر بالمضػػارع الػػداؿ تفيػػد امتنػػاع ال ػػواب المتنػػاع اليػػرط -واألخػػر 

لخيػػي  والػػذرر فػػي مػف ا ييـ بمػػا يرونػوف عليػػو عنػػد رسػػوؿ هللاعلػ  ت ػػدد تحل  ػػ
ت و  ْك ِ " حػيفرؿ ُو "  لئللمػاح ِإْف َلْو َةُ وُموَف َعَمى َمل َةُكوُنػوَف ِعْنػِ   َوِفػى الػيِّ

علػػػػ  تلػػػػؾ الحالػػػػ  مػػػػف اإلُبػػػػاؿ علػػػػ  ااخػػػػرة ونسػػػػياف الػػػػدنيا  إلػػػػ  أف المداومػػػػ ح 
ىماؿ يبنيا  أمر   في حصولوة إف لػـ يرػف مسػتحيبل فػي  ميروؾ   ومتطلباتياة وا 

ب ػؾح : هللا تعال  فطرىـ علػ  األمػريف معػاة ُػاؿ تعػال حؽ البيرة ألف  ُحػاؿح رح "إ ذأ 
ػي فح حع ػوا لحػو   وح  ػفأ ر  ػت  ف يػو  م  نحفحخأ يأت و  وح وح . فحح ذحا سح يف  ًرا م فأ ط  ال ؽ  بحيح ئ رح   إ ن  ي خح ل لأمحبلح

")الح ر  يفح د  ػػا   ػػاؿ 72-79سح ػػا آتحػػاؾح الح  الػػدحارح  أيضػػا(ة ُو ػػرحةح وحالح  "وحابأتحػػث  ف يمح خ  ااأ
يبحؾح م فح الد نأيحا")ال صػص (ة وال يخفػ  مػا فػي التعبيػر بحػرؼ ال ػر 77 تحنأسح نحص 

" الذا يفيد االستعبلء مف دالل  عل  الوصوؿ في ىذه الحالػ  إلػ  ُمتيػاة َعَمى"
التعبيػر بفعػؿ  أيضػاة ي ويػو حاؿ البعد عػف رسػوؿ هللا ةاوتح يؽ أعل  در اتي

" الداؿ عل  أف تلؾ الحال  اختلطت بريانيـة وصارت ال تنفؾ فَ َةُكوُنوالترويف "
 .عنيـة وال ينفروف عنيا
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  لتبريػػػػد ترتػػػػب "َلَصػػػػلَفَحْةُكـُ " و ػػػػاء  ػػػػواب اليػػػػرط ماضػػػػيا مؤرػػػػدا بػػػػالبلـ     
 " مػػػ  تعديتػػػو إلػػػ اْلَماَلِئَكػػػ ُ ة وفػػػي إسػػػناده إلػػػ  "حصػػػولو علػػػ  حصػػػوؿ اليػػػرط
ـْ َوِفػػى ُطػػُ ِقُكـْ َعَمػػى ُف ُ " الف ػػرش والط ػػرؽ بحرفػػي ال ػػر داللػػ  علػػ  حصػػوؿ  "ِشػػُك

فػػػػي االحتفػػػػاء  فػػػػي  ميػػػػ  األحػػػػواؿة مبال ػػػػ ً فػػػػي الواُػػػػ  والميػػػػاىدة  المصػػػػافح 
ً " ميتمبل عل   رما  اء ُولو ةوالترريـ والت دير اعح سح اعحً  وح نأظحلح   سح لحر فأ يحا حح "وح
فػػت نظػػره إلػػ  مػػا "  لتنبيػػو المتل ػػي ولَوَلِكػػفْ " (9)الم تػػرف بػػالواو حػػرؼ االسػػتدراؾ

مػػف رلمػػات ليػػا دالالت ميمػػ  فػػي السػػياؽة ي ويػػو فػػي زيػػادة التنبيػػو  هيػػبتي بعػػد
الػداؿ علػ  بعػده عػف الصػواب  ةالياءحرؼ " بَهل َحْنَظَم ُ واإلةارة نداء المخاطب "

 .نفسو بو متيًما ُاؿفيما 
  ازنػػعلػػ  ضػػرورة المو  الػػداؿ  النبػػوا  التعبيػػر    ػػاءالتنبيػػو  اإلبػػبلغ فػػيبعػػد و      

دة أو بيف مطالب ااخرة ومطالب الدنياة وىو سبيف مطالب الروح ومطالب ال 
بخاصػػ  والمسػػلموف بعامػػ  أف االنيػػػ اؿ  لػػػيعلـ حنظلػػ   ة "َسػػلَع   َوَسػػلَع   ُولػػو "

وال يػدخؿ صػاحبو فػي زمػرة المنػاف يفة إذ بالحبلؿ مف أمور الدنيا ال يعػد نفاُػاة 
ػػؿ  م نح  ُأػػت  المعنػ : "الح يحر ػوف  الرح   ف ػي وح ػػور  وح لحػ  الأح ض  ُأػػت  عح اف  ًػا ب ػػبحفأ يحر ػوفح ف ػي وح

ػػػاعح   الأف ت ػػػور   ف ػػػي سح ة وح ـأ ب  ر ػػػ ػػػور  ت ػػػؤحد وفح ح   ػػػوؽح رح ػػػاعح   الأح ض  ة فحف ػػػي سح لحػػػ  الأف ت ػػػور  عح
" ـأ ر  وفح ح ظ وظح أحنأف س  ذلؾ ةبلةا ليتبزر التررار م  التنبيػو   ة وررر النبي(2)تح أض 

 سػػـ الميػػيمف مػف أ ػػؿ تطمػػيف حنظلػ  وةيػػره علػػ  رسػوخ ُػػدميـ فػػي واليػرط وال
حصػػنا لػػو اإليمػػافة مػػ  حػػةيـ علػػ  اإلرةػػار مػػف ذرػػر هللا تعػػال   ليرػػوف ذرػػرىـ 

 ليـ مف ال فل  واالن راؼ.
***** 

نحا مح ح النحب           رح أ يأرحةح ُحاؿح خح لحيأنحػ وحعحفأ أحب   ى رح يأبحرح فحفحتح ح الح  عح ـأ إ لح  خح ػنح ـأ نح أ ا فحلحػ
ػوؿ   ػ ح رحس  مح ـح انأطحلح أنحػا إ لحػ  الأػوحاد   وح ـح وحالة  يحػابح ة ػ تحػاعح وحالطحعحػا نحػا الأمح ن مأ ًُا ةح ذحىحًبا وحالح وحر 

                                                           

 .383/ 9( م ني اللبيب 9)

 .316/ 6( تحف  األحوذا 2)
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ػػبحيأب   الح   ػػفأ بحن ػػ  الض  يأػػد  م  ػػ ح بأػػفح زح ػػذحاـ  ي ػػدأعح  ر فحاعح ػػفأ    ػػؿ  م  بأػػد  لحػػو  وحىحبحػػو  لحػػو  رح   عح
ػا نح  ػوؿ  الح  فحلحمح بأػد  رحس  ـح عح ُحػا لأنحػا الأػوحاد  ح  تأف ػو   زح ػيأـ  فحرحػافح ف يػو  حح ػ ح ب سح لحػو  فحر م  ػؿ  رححأ يحح 

ػوؿ  الح   وؿح الح . ُحاؿح رحس  يحادحة  يحا رحس  ػٍ  : »فح  لأنحا ىحن يًئا لحو  اليح َكالَّ َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمَّ
ػػْمَمَ  َلَةمْ  ـْ ُةِصػػْبَهل ِبَهػػِ ِ  ِإفَّ الشَّ َةِهػػُ  َعَمْهػػِغ َنػػل  ا َأَخػػَيَ ل ِمػػَف اْلَغَنػػلِئـِ َهػػْوـَ َخْهَبػػَ  َلػػ

ػوؿح الح  «. اْلَمَقلِسـُ  . فح حػاؿح يحػا رحس  ػرحارحيأف  ػرحاؾ  أحوأ ي  ػؿ  ب ي  ػاءح رح   . فح ح ُحاؿح فحفحػز عح النحػاس 
وؿ  الح   . فح حاؿح رحس  يأبحرح ـح خح بأت  يحوأ  .(9)«ْف َنلٍ  َأْو ِش َاَكلِف ِمْف َنل ٍ ِش َاٌؾ مِ : »أحصح

أف اليمل ة )وىي رساء ي ؤتزر بو( في ىذا الحديث أخبر رسوؿ هللا     
(2)- 

حالػػت بينػػو وبػػيف  -التػػي أخػػذىا عبػػد ه يػػوـ خيبػػرة مػػف ةيػػر أف تصػػيبيا الم اسػػـ
 منازؿ الييداءة رما أنيا تحولت إل  نار ي عذحب بياة عل  سبيؿ الح ي  ة أوأنيا
سػػػتروف سػػػببا لعذابػػػو بالنػػػار يػػػـو ال يامػػػ  علػػػ  سػػػبيؿ الم ػػػاز المرسػػػؿ لعبلُػػػ  

 السببي ة أو اعتبار ما يروف  لرونيا مف ال لوؿ الذا حرمو هللا تعال ة وأُسـ
علػػػ  ذلػػػؾ بعػػػد أف صػػػح  مػػػا اعت ػػػده أصػػػحاب و مػػػف أف موتػػػو بسػػػيـ مػػػف سػػػياـ 

" الموضػػػوع للز ػػػر َكػػػالَّ األعػػػداء ُػػػد  علػػػو فػػػي عػػػداد اليػػػيداءة مسػػػتعمبل لػػػذلؾ "
ػػػٍ  ِبَهػػػِ  ِ ة ةػػػـ أُسػػػـ ُػػػائبل "(3)والػػػردعة و رد   الرػػػبلـ األوؿ ِإفَّ  َوالَّػػػِي  َنْفػػػُح ُمَحمَّ
ػػػْمَمَ  َلَةْمَةِهػػػُ  َعَمْهػػػِغ َنػػػل  ا " مؤرػػػدا ال ػػػواب بةبلةػػػ  مؤرػػػداتة ىػػػي: إف والػػػبلـ الشَّ

ؿ اليمل  التػي رػ اف يػبتزر وال مل  االسمي  ليؤازر التوريد  ال سـح في تح يؽ تحو 
ػػوة بعػػد أف رػػاف النػػاس يظنونػػو يػػييدا فػػي أعلػػ  منػػازؿ ال نػػ   بيػػا إلػػ  نػػار تحُر

" مػف اإللمػاح إلػ  أنيػا نار عظيمػ  ة َنػل  اوأُر  در اتياة وال يخفػ  مػا فػي تنريػر "
حراُيا.  ال تحيط بح ميا العبارةة وال يستطي  أحد أف يصؼ ألميا وا 

تػػػي انتػػػابتيـة والدىيػػػ  التػػػي أصػػػحابو مػػػف الحيػػػرة ال ةػػػـ أخػػػرج النبػػػي     
م و عل  مػا سػبؽ توضػيحو ببيػاف السػبب الػذا  عػؿ اليػمل   أصابتيـ بسبب ُحسح

ػػػػ ة   خػػػػرج بسػػػػببيا مػػػػف عػػػػدادو التػػػػي رػػػػاف يرتػػػػدييا عبػػػػد ه تتحػػػػوؿ إلػػػػ  نػػػػار محُر
                                                           

ن و  -( مسلـ9) م  نح ح إ الح الأم ؤأ ؿ  الأ ح ر يـ  الأ  ل وؿ  وحأحنحو  الح يحدأخ  لحظ  تححأ ـ -فح باب ة   .325ُر

 .268/ 9لل اضي عياض  -( إرماؿ المعلـ2)

 .98( يرا  : ال ن  الداني 3)
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ـُ وذلػػؾ فػػي ُولػػو "اليػػيداءة  ـْ ُةِصػػْبَهل اْلَمَقلِسػػ " َأَخػػَيَ ل ِمػػَف اْلَغَنػػلِئـِ َهػػْوـَ َخْهَبػػَ  َلػػ
ذا  ػػاء بػو مفصػػوال عمػػا ُبلػو رمػػا يفصػؿ ال ػػواب عػػف السػؤاؿة فيمػػا يعػػرؼ والػ

ةارتػو إلػ  فيػـ  بيبو رماؿ االتصاؿة الذا يسػتعمؿ عنػدما يػراد  ػذب المتل ػي وا 
دراؾ مػػػا يرمػػػي إليػػػوة وعبػػػر فيػػػو ب ولػػػو " " إلبػػػراز مػػػد  َأَخػػػَيَ لم اصػػػد الرػػػبلـ وا 

نػد الت سػيـة إذا حرصو وتع لو في الحصػوؿ علييػاة وخيػيتو أف تػذىب ل يػره ع
ولػػو "(9)األخػػذ معنػػاه: حػػوز اليػػيء و بيػػو و معػػو ـُ ة ُو ـْ ُةِصػػْبَهل اْلَمَقلِسػػ  يػػدؿ" َلػػ

ػػؿ   ػػاءح رح   . فح ح ػػوؿ الػػراوا: فحفحػػز عح النحػػاس  ػػا ت سػػـة ُو علػػ  أف ةنػػائـ خيبػػر رانػػت لم 
ة داؿ علػػ  أف ُسػػـ النبػػي ػػرحارحيأف  ػػرحاؾ  أحوأ ي  تػػرؾ األةػػر المػػراد فػػي نفػػوس ُػػد  ب ي 

ف رػػػاف ح يػػػراة إذ ال مسػػػلميف ففزعػػػوا وأحضػػػروا مػػػا أخػػػذوه مػػػف ال نػػػائـة حتػػػ  وا 
لحػػ  ظحيأػػر الأ حػػدحـ ػػؿ عح ا يحر ػػوف ف ػػي النحعأ وؼ الحػػذ  ػػر  ػػيأر الأمحعأ : السح اليػػراؾ ى ػػوح
ة وبػػذا (2)

 بالذا نفسو بيده في ىذا السياؽ ما يلي: يروف الباعث عل  ُسـ النبي
الم لػػػػوؿ عظيمػػػػا أـ ح يػػػػراة ربيػػػػرا أـ  تبريػػػػد حرمػػػػ  ال لػػػػوؿة سػػػػواء أرػػػػاف -أو 

 ص يرا.
ل ػؿأ يحػبأت   -ثلنهل محفأ يح أ ة رمػا ورد فػي ُولػو تعػال "وح تبريد أف ال اؿ  يعذب بمػا ةػؿ 

" )آؿ عمػراف  ـأ الح ي ظألحم ػوفح ػبحتأ وحى ػ ػا رحسح فح  ر ػؿ  نحفأػس  مح ـح ت ػوح ػ   ة ػ ـح الأ  يحامح ؿح يحػوأ ب محا ةح
969.) 
 لوؿ ببياف أنو يمن  إطبلؽ اسـ اليييد عل  مف فعلػو إذا الترىيب مف ال -ثللثل

ػاـ بػرده سػ طت  ُتؿة والحث عل  رد مػا أ خػذ ةلػوالة وبيػاف أف مػف ةػؿ يػيئا ُو
 ع وبتو.
وو ػػػو اُتضػػػاء الم ػػػاـ ال سػػػـ بالصػػػي   المػػػذرورة ُطػػػ   طريػػػؽ األخػػػذ مػػػف      

ألف ال نػػػائـ ُبػػػؿ الت سػػػيـ ببيػػػ  صػػػورة مػػػف الصػػػورة وبػػػبا يػػػرؿ مػػػف األيػػػراؿة 
ػػذ مػػا رػػاف صػػ يرا ُػػد ي   التػػي مػػف سػػماتيا  -غ للػػنفس البيػػري سػػو  السػػروت عػػف أحخأ

                                                           

 مادة أخذ. -( م اييس الل  9)

 .9/229( المنياج 2)



 النبي 
ُ
ه"بـ  قســــم

ِ

ه بود
ُ

ا دراسة يف الصحوحني "الذي ىفس
ً
ًعا وتيثري

ِ

 موق
 الثالثون(والبارود )العدد الثالث  يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿217﴾  
  

الطمػ ح فيمػا ىػو أربػر وأعظػـة ومػف ةػـ رػاف ال سػـ النبػوا  -حب الطعاـ والزينػ 
" مناسبا للحال ة وداال عل  أف ما أ خبر بو مف َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهِ  ِ بصي   "

ـ  بح ي   أمرىا ةالنفوس خالؽ  و إل  الرسوؿ ع اب ذلؾ ال اؿ  مما أوح  ب  .العال
***** 

ػوؿ  الح        ػلح  ب نحػا رحس  ُحػاؿح صح ػبلحةح  وحعحفأ أحنحػس   ػ  الصح ـ  فحلحمحػا ُحضح وسػلـ ذحاتح يحػوأ
 : ي ػػو  فح حػػاؿح لحيأنحػػا ب وح أ ُأبحػػؿح عح ـْ َفػػاَل َةْسػػِبُقوِنى ِبػػلل ُّ »أح ُكوِع َوَ  َأهَُّهػػل النَّػػلُح ِإنِّػػى ِإَمػػلُمُك

ـْ َأَمػلِمى َوِمػْف َخْمِفػى ُجوِ  َوَ  ِبلْلِقَهػلـِ َوَ  ِبلِ ْنِصػ َاِؼ َفػِإنِّى َأ َاُكػ ُحػاؿح  -ِبللسُّ ـح   -ة ػ
ـْ َكِثهػ  ا ـْ َقِمػهال  َوَلَبَكْهػُة ـْ َمل  ََأْهػُم َلَضػِحْكُة ُحػال وا «. َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهِ ِ  َلْو  ََأْهُة

محا رحأحيأ  وؿح الح  ُحاؿح وح  .(9)« ََأْهُم اْلَجنََّ  َوالنَّل َ »تح يحا رحس 
بعػػض أصػػحابو يسػػب ونو بػػالرروع والسػػ ودة  فػػي ىػػذا الحػػديث رأ  النبػػي     

صػػبلتيـة  ومصػػوبا طري ػػ ح فلمػػا انتيػػ  مػػف صػػبلتو أُبػػؿ علػػييـ بو يػػو ناصػػحا 
 -يف:و ػػػاء بيانػػػو ميػػػتمبل علػػػ   ػػػزئيتومريػػػدا إلػػػ  مػػػا يسػػػاعدىـ علػػػ  ذلػػػؾة 

 .ل سـل -التصويبة واألخر للنص  و  -إحداىما
لمػػا يمتػػاز بػػو مػػف  بالنػػداءة التصػػويب بػػدأه النبػػي النصػػ  و  فيمػػا يخػػص     
وآةػر نػداءىـ ة مػف أوامػر أو نػواه وتنبييو إل  أىمي  مػا يػبتي بعػده المتل يإي اظ 

مفيػػػدة المػػػف معػػػاني التفخػػػيـ والتنبيػػػو والتوريػػػدة لمػػػا تتضػػػمنو "...َأهَُّهػػػل" بصػػػي  
  "أا" و"ىا". "يا" و تتروف مفإنيا  في ىذا السياؽة حيث والمؤةرة
" مػػػف "حػػػروؼ التنبيػػػو التػػػي للبعيػػػدة ل ػػػواز مػػػد الصػػػوت بػػػاأللؼ مػػػا َهػػػلفػػػػ "     

يػػئتة ةػػـ رةػػر اسػػتعماليا حتػػ  صػػارت لنػػداء البعيػػد أو مػػف فػػي حرمػػوة رالنػػائـ 
"وأرةرىػػػػػػا  (2)وىػػػػػػ  أـ حػػػػػػروؼ النػػػػػػداء" ةالحاضػػػػػػر معػػػػػػؾ والسػػػػػػاىي وال افػػػػػػؿ أو

ػػد ينػػاد  بيػػا ال ريػػب توريػػًدا" اسػػتعماالة وال ي  حػػدحر  عنػػد الحػػذؼ سػػواىاة ُو
أمػػا ة (3)

                                                           

و ى محا -( مسلـ9) نححأ ود  وح اـ  ب ر ر وع  أحوأ س    مح بأؽ  اإل  ـ  -باب النحيأ   عحفأ سح  .989ُر

-459تح يػػػؽ أحمػػػد الخػػػراط   -لمػػػال يل -رصػػػؼ المبػػػاني فػػػي يػػػرح حػػػروؼ المعػػػاني( 2)
452. 

 .2/429م ن  اللبيب ( 3)
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" فيػػو: اسػػـ مػػبيـ مفت ػػر إلػػ  مػػا يوضػػحو ويزيػػؿ إبيامػػوة وىػػو واسػػط  إلػػ  َأ ْ "
ال ال ي علػػػـ الم صػػػود   نػػػداء مػػػا فيػػػو أؿة والبػػػد مػػػف إردافػػػو بنعػػػت يزيػػػؿ إبيامػػػوة وا 

الػػذا يعمػػؿ فيػػو حػػرؼ النػػداءة واالسػػـ التػػاب  لػػو صػػفتو  " ىػػو:َأ ْ ة فػػػ "(9)بالنػػداء
التػي توضػػحو وتبينػػوة والتوضػي  بعػػد اإلبيػػاـ فيػو مػػف التبريػػد والتمرػيف مػػا فيػػوة 
ت نفػػس السػػام  إلػػ  معرفتػػوة  "فػػحف المعنػػ  إذا أل ػػ  علػػ  سػػبيؿ اإلبيػػاـة تيػػُو
و فحذا ما ذرر موضحا ُػرح في النفس وتمرف منيا فضؿ تمرفة وراف يعورىا بػ

" فػي النػداءة فيػي وا بػ  التنبيػو علػ  َ ػلة و"(2)أتـ" " حػيف تػدخؿ علػ  نعػت "أحاأ
ػػد  حػػرؼ النػػداء وت ويػػوة (3)أنػػو الم صػػود بالنػػداء ة وىػػي فػػي ىػػذه الصػػي   تعاض 

فتزيػػده ُػػوة وتبريػػداة والسػػر فػػي رةػػرة النػػداء بيػػذا الترريػػب فػػي رتػػاب هللا الم يػػد  
مػػف المبال ػػ ة ألف رػػؿ  مػػا نػػاد  هللا لػػو ىو"اسػػت بلل و ببو ػػو مػػف التبريػػد وأسػػباب 

مػػف أوامػػره ونواىيػػو وعظاتػػو وزوا ػػره ووعػػده ووعيػػده واُتصػػاص أخبػػار  -عبػػاده
أمػور  عظػػاـة وخطػػوب   -األمػـ الدار ػػ  علػييـة وةيػػر ذلػؾ ممػػا أنطػػؽ بػو رتابػػو

 سػػاـة ومعػػاف علػػييـ أف يتي ظػػوا ليػػاة ويميلػػوا ب لػػوبيـ وبصػػائرىـ إلييػػاة إذ ىػػـ 
 .  (4)فاُتضت الحاؿ أف ينادوا باارد األبلث" عنيا ةافلوفة

مف ةيػر أداة  لئليػارة إلػ  ُػربيـ منػوة وحبػو ليػـة  للمصليف و اء نداؤه     
  تو يييـ إل  ما ي ر ػ  ُبولػوة وي ػربيـ مػف ربيػـة وةيػر ذلػؾ مػف وحرصو عل

المعػػػػاني التػػػػي ُػػػػد يحػػػػوؿ ذرػػػػر األداة دوف اإليػػػػارة إلييػػػػا فػػػػي سػػػػياؽ التصػػػػويب 
"ة  ريػػػػا علػػػػ  عادتػػػػو فػػػػي التعمػػػػيـ وعػػػػدـ النَّػػػػلُح ـة وآةػػػػر النػػػػداء بلفػػػػظ "والتعلػػػػي

مػػف معػػاف أيػػار إلييػػا  "النَّػػلُح لفػػظ "ة ولمػػا يتضػػمنو إذا أراد النصػػ  التخصػػيص
الراةػػب ب ولػػو "والنػػاس ُػػد يػػذرر ويػػراد بػػو الفضػػبلء دوف مػػف يتناولػػو اسػػـ النػػاس 
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 ػػػؿة والػػػذ ررة وسػػػائر ت ػػػو زاة وذلػػػؾ إذا اعتبػػػر معنػػػ  اإلنسػػػاني  ة وىػػػو و ػػػود الع
 .(9)والمعاني المختص   بو" ةاألخبلؽ الحميدة

ِإنِّػى ..." المتفػرع عػف  ملػ  "َفػاَل َةْسػِبُقوِنى ِبػلل ُُّكوعِ " وبعد النداء  اء النيػي    
  ميػ  أعمػػاؿ ضػرورة متابعػ  اإلمػػاـ فػي علػػ واضػح  داللػ   تػػدؿ التػي" ِإَمػلُمُكـْ 

اتباعػػوة إمامػػا يو ػػب علػػ  المصػػليف  رونػػو ألفالصػػبلة مػػف أوليػػا إلػػ  آخرىػػاة 
ة واستعمؿ النيي لما فيو مف حػـز يحػوؿ (2)وعليو أو م اربتح  ـ علييـ الت دـح حر  وي  

دوف حصػػوؿ ذلػػؾ مػػرة أخػػر ة لرونػػو ال يػػرتبط بالوسػػ  واالسػػتطاع  رمػػا سػػبؽ 
ُػاؿ تعػال  "إ فح الحح ولما يوحي بو مف نرارة الت دـ علػ  اإلمػاـ ويػناعتوة  بيانوة

ػػػػػر  يحػػػػػ ػػػػػاء  وحالأم نأرح يح ػػػػػف  الأفححأ يحنأيحػػػػػ  عح بحػػػػػ  وح ا الأ  رأ ػػػػػاف  وحا  يتحػػػػػاء  ذ  سح حأ بأم ر  ب الأعحػػػػػدأؿ  وحاإلأ 
")النحؿ   "َةْسِبُقوِنى" بصي   الترلـ تعدي  الفعؿ إل  ضميره ي ويو ة(91وحالأبح أي 

ة لمبموـ ببنو يت دـ عل  إماـ األمػ  رليػاة وىػو رسػوؿ هللالما فيو مف إيعار ب
وفػػػي ذرػػػر المتعلػػػؽ مفصػػػبل مػػػ  إمرػػػاف االسػػػت ناء عنػػػو واالرتفػػػاء بفعػػػؿ النيػػػي 

ػػُجوِ  َوَ  ِبلْلِقَهػػلـِ َوَ  ِبلِ ْنِصػػ َاؼِ " إيضػػاح لريفيػػ  المتابعػػ  مػػ  " ِبػػلل ُُّكوِع َوَ  ِبللسُّ
َفػِإنِّى " ب ولػوة و ػاء مػف لػبس ُػد يحػدثلمػا  إزالػ ً   في رؿ األفعاؿ النص علييا
ـْ َأَملمِ   ريػا مؤردا بحف ومفرعا عما ُبلو بالفاء التي للتسػببة  "ى َوِمْف َخْمِفىَأ َاُك
ة والم يء بما يوضػ  الباعػث علػ  أمػره أو نييػالبياني  في  ة النبيعل  عاد

وفيػػو إيػػارة إلػػ  أف سػػبب  ة(3)ويةيػػر المتل ػػي إلػػ  امتةالػػو ليزيػػد مػػف االُتنػػاع بػػوة
أةنػاء  تلػؾ األخطػاء بعينيػو اىديػأنػو را ػ  إلػ  علييـ ونييػو ليػـ  النبيإُباؿ 

                                                           

 مادة نوس. -المفردات( 9)

تحـح ب ػػػو  فحػػػح ذحا رحبحػػػرح  رو  البخػػػارا عػػػف أنػػػس أف رسػػػوؿ هللا( 2) ـ  ل ي ػػػؤأ ػػػا مح ػػػؿح اإل  ع  ػػػا    ُػػػاؿ: "إ نحمح
ػل وا ُ يحاًمػا" ُحائ ًمػا فحصح ػلح   د واة وحا  فأ صح ػ   دح فحاسأ ػ ح رحع واة وحا  ذحا سح واة وحا  ذحا رحرح ح فحػارأ  -البخػارا فحرحب  ر 

ـ  -رتاب بدء الوحي  . 378ُر

أر  أف ميداف البحث الببلةي في حا   إل  دراس  علمي  ت عنح  بالبناء الترريبي لل مؿ  (3)
الواُع  بعد األمػر والنيػي فػي الحػديث النبػواة لتريػؼ عػف مػني  الرسػوؿ وسياسػتو فػي 

 .أمر المؤمنيف ونيييـة ليتمةلو الناس ب مي  يرائحيـ
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وذلؾ مف يػبنو أف ي عػؿ تو ييػو أر ػي بػال بوؿة ألنػو يػبتي صبلتو بيـ إماماة 
والحػػرص علػػ  صػػح   الت ػػديرع ػػب الخطػػب مبايػػرةة رمػػا أنػػو  ػػاء بل ػػ  يملؤىػػا 

بوليا.  إدرارػا... يبصػر  ُاؿ النووا: معناه: أف هللا تعال  خلؽ لو"صبلتيـ ُو
ػػ ػػد اف ورائ ػػبػػو م  ػػت العػػادة  وة ُو بػػبرةر مػػف ىػػذاة ولػػيس يمنػػ  مػػف ىػػذا  لػػو  نخُر

ع ؿ وال يرعة بؿ ورد اليرع بظاىره فو ب ال وؿ بو. ُػاؿ ال اضػي: ُػاؿ أحمػد 
 .(9)"بف حنبؿ و ميور العلماء: ىذه الرؤي  رؤي  عيف ح ي  

----- 
ـْ َمػػل  َأَ " أمػػا ُسػػمو      ػػٍ  ِبَهػػِ ِ  َلػػْو  ََأْهػػُة ـْ َقِمػػهال  َوالَّػػِي  َنْفػػُح ُمَحمَّ ْهػػُم َلَضػػِحْكُة

ـْ َكِثه  ا  -ما يلي: " فحف الباعث عليو في ىذا السياؽَوَلَبَكْهُة
ةػػػارة عػػػزائميـة واسػػػتنياض بإليػػػاب المتل ػػػيف  -أو  خاصػػػ  والمصػػػليف بعامػػػ ة وا 

ىمميـ إل  أف تروف صبلتيـ محبلة بالخيوعة خالي  مف ال فل  وةياب الع ػؿة 
ظيػرا مػف مظػاىرهة وبرىانػا سػاطعا علػ  حصػولو الذا يعد الت دـ عل  اإلمػاـ م

وؼ بيف يدا هللا رب العالميف.  منيـة وىـ ُو
ألتباعوة وحرصو اليديد علػ  نصػحيـ  ت ديـ البرىاف عل  حب النبي -ثلنهل

 وتو يييـ إل  رؿ ما ينفعيـ في الدنيا وااخرة.
فييػػا مػػا  تبريػػد المعػػاني التػػي يتضػػمنيا  ػػواب ال سػػـة اىتمامػػا بيػػاة وألف -ثللثػػل
خباتيا وخيوعياة وةير ذلؾ مما يساعد المسلـ  ل عيعيف  تيا وا  زراة النفس وُر

أةنػػاء العبػػادة  علػػ  االنتبػػاه والي ظػػ  واإلُبػػاؿ علػػ  هللا تعػػال  ومتابعػػ  رسػػولو
بصػػف  عامػػ ة ومػػف ةػػـ يتضػػ  و ػػو إيةػػار ال سػػـ  بصػػف  خاصػػ ة وفػػي رػػؿ أمػػوره

  اء علييا في ىذا السياؽ.بالصي   التي 
 ةاالفتراضػػي معتمػػدا علػػ  اليػػرط ػػواب ال سػػـ  ػػاء  وتح ي ػػا ليػػذه المعػػاني     

المتعػػدا إلػػ  االسػػـ الموصػػوؿ بفعػػؿ الرؤيػػ  المسػػند إلػػ   بالماضػػيعبػػر فيػػو الم  
ـْ َمػػل  ََأْهػػمُ " النبػػي ضػػمير يمػػاء إلػػ  عػػدـ " تفخيمػػا وتيػػويبل لمػػا رآهَلػػْو  ََأْهػػُة ة وا 

                                                           

 .979/ 3للخطيب التبريزا  -المصابي ميراة  (9)
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إةارة المتل ي وتيوي و إل  تُرب و مف ما في ب انب طاُتوةا  و  تحملوُدرتيـ عل  
طفػػػت الةانيػػػ  ة ع  علػػػ   ملتػػػيف مت ػػػابلتيف ػػػاءت ميػػػتمل  التػػػي  ملػػػ  ال ػػػوابة 

 فييمػا بالماضػي المؤرػد بػالبلـ م  التعبيرمنيما عل  ما ُبليا بواو المصاحب ة 
ـْ َكِثه  ا" ـْ َقِمهال  َوَلَبَكْهُة ة وعظػـ  ة تبريدا ليوؿ ما اطل  عليو رسػوؿ هللا"َلَضِحْكُة

مػػا يترتػػب عليػػو مػػف آةػػار تنخلػػ  ليػػا ال لػػوبة وتبرػػي ليػػا العيػػوفة وت ػػؿ معيػػا 
فػػػي رػػػؿ الظػػػروؼ االنتبػػػاه البسػػػم ة وتمتنػػػ  بيػػػا ال فلػػػ ة وتحصػػػؿ بيػػػا الي ظػػػ  و 

 واألحواؿ.
أةػرا واضػحا مػف آةػار تعبيػره بال سػـ  عمػا رآه النبػي سؤاؿ المصػليفعد وي     

ػوؿح الح   في سياؽ النصواليرط والم ابل   محا رحأحيأتح يحػا رحس  ُحال وا وح   والتصويبة إذ 
 : مػا يرفػي لرةػرة بعػد التلمػي  ة وفي التصري  برؤيتيما « ََأْهُم اْلَجنََّ  َوالنَّل َ »ُحاؿح

ل  الضحؾ خوفا  اة ُو مف أساليب فػي  سبؽيؤازر ما وفزعاة رما أنو البراء يُو
فػػي العبػػادات واستحضػػار ااخػػرة علػػ  الي ظػػ  واالنتبػػاه تبريػػد ضػػرورة الحػػرص 

 ةيرىا.في و 
 فػػي أرةػػر مػػف بػػاب وت ػػدر اإليػػارة إلػػ  أف ىػػذا الحػػديث ورد عنػػد البخػػارا     
ـْ »بلفػػظ  ـْ َكِثهػػ  ا َوَلَضػػِحْكُة ـُ َلَبَكْهػػُة ػػٍ  ِبَهػػِ ِ  َلػػْو َةْعَمُمػػوَف َمػػل َأْعَمػػ َوالَّػػِي  َنْفػػُح ُمَحمَّ
يمرػف  ة ألف علمػووالروايػ  التػي معنػاىذه الروايػات ة وال خبلؼ بيف (9)«َقِمهال  

ة ويمرػػف أف يرػوف عػػف رؤيػػ  ةويمرػػف أف يرػػوف عػف إليػػاـ ةأف يرػوف عػػف وحػي
 ببا يرؿ مف األيراؿ. يؾ فيما ي سـ عليوة ويخبر عف علمو بو  وليس ةم

***** 
 
  
 

 

                                                           

ػػػػػػػـ   -رتػػػػػػػاب بػػػػػػػدء الػػػػػػػوحي -( البخػػػػػػػارا9) ة 6639ة 6485ة 5229ة 4629ة 9144ُر
6637. 
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 الرابع املطلب
 وتأثريه القسن هوقع

 بالغيب اإلخبار هقام يف 
يأرحةح       وؿ  الح   عحفأ أحب ي ى رح :  عحفأ رحس  َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِفى َهِ ِ  َلَهػْأِةَهفَّ »ُحػاؿح

َـّ أَلْف َه َاِنى َأَح ُّ ِإَلْهِغ ِمْف َأْ ِمِغ َوَملِلِغ َمَعُهـْ  ـْ َهْوـٌ َوَ  َه َاِنى ُث  . (9)«َعَمى َأَحِ ُك
يػػػريؼة أصػػػحابو علػػػ  مبلزمػػػ  م لسػػػو ال فػػػي ىػػػذا البيػػػاف يحػػػث النبػػػي     

واإلرةار مف مياىدتو ورؤيتوة والحرص عل  ذلؾ في السفر والحضرة ُبؿ أف 
يػػبتي يػػـو ينػػدموف فيػػو علػػ  ت صػػيرىـ فػػي زيارتػػو ومبلزمتػػوة معبػػرا فػػي  ػػواب 

" ألنػػو َلَهػػْأِةَهفَّ ال سػػـ بفعػػؿ اإلتيػػاف الػػداؿ علػػ  السػػيول ة والمؤرػػد بػػالبلـ والنػػوف "
ة ومػػف ةػػـ فيػػو م ػػيء يتسػػـ بو ػػوب إتيػػاف يتسػػؽ مػػ  سػػن  هللا تعػػال  فػػي خل ػػو

ا إل  ضمير المخاطبيف بلفظ " وع وحتميتوة وع د   " دوف "علػيرـ"ة لمػا َأَحػِ ُكـْ الُو
فيو مػف اإلليػاب ويػدة التػبةيرة بحةػارة نػوازع الفػرد الرامنػ ة وميػاعره المتب  ػ ة 

ة والحياة فػي وتذريره بما أنعـ هللا تعال  عليو واختصو بو مف صحب  الرسوؿ
نػػوة وتلػػؾ نعمػػ  تسػػتحؽ رةيػػرا مػػف الحمػػدة ومزيػػدا مػػف اليػػرر برةػػرة رؤيتػػوة زما

ومبلزمػػػ  م لسػػػ  أينمػػػا حػػػؿ وأينمػػػا ارتحػػػؿة وىػػػو معنػػػ  ُػػػد ال يتح ػػػؽ إذا  ػػػاء 
" الداؿ علػ  عػدـ اإلحاطػ  َهْوـٌ التعبير بصي   ال م ة ي ويو تنرير المسند إليو "

إيػػارة إلػػ  اُترابػػو بنػػاء  بميعػػاد ذلػػؾ اليػػـو وأوانػػو علػػ  و ػػو الدُػػ ة رمػػا أف فيػػو
 عل  ما ىو معروؼ مف سنف هللا تعال  في خل و. 

ويػػػر  بعػػػض العلمػػػاء أف فػػػي الحػػػديث ت ػػػديما وتػػػبخيراة حيػػػث أورد اإلمػػػاـ      
ـْ مسػػػلـ ُػػػوؿ أبػػػي إسػػػحاؽ الػػػداؿ علػػػ  أف رلمػػػ  " " مػػػؤخرة عػػػف موضػػػعيا: َمَعُهػػػ

ـأ أحححب   حفأ يحرحان ي محعحي  ا ألح نأد  ا م  حػدحـ  "الأمحعأنح  ف يو  ع  نأد  الوة وحى وح ع  مح إ لحيأو  م فأ أحىألو وح
ر" ػػػػؤحخح م  وح
" م دمػػػػػ  علػػػػػ  َوَ  َه َاِنػػػػػىة وأيػػػػػده ال اضػػػػػي عيػػػػاض وزاد أف  ملػػػػػ  "(2)

                                                           

ـ  -وتمنيو باب فضؿ النظر إليو -( مسلـ9)  .6278ُر

ـ  -وتمنيو باب فضؿ النظر إليو -( مسلـ2)  .6278ُر
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ػػب  إ لحيأػػو   ـأ أححح حفأ يحرحان ػػي محعحي ػػ موضػػعياة إذ ي ػػوؿ: "معنػػاه علػػ  الت ػػديـ والتػػبخير: ألح
ـح الح يحرحان ػػي الػػوة ة ػػ مح ػػفأ أحىألػػو وح ػػور: "لحيحػػبأت يحفح م  يد بأػػف محنأص  ػػع  ػػنحد سح ػػاءح ف ػػي م سأ رحػػذحا  ح ة وح

ـح الح  الػػو ة ػػ مح ةأػػؿ أحىألػػو وح ػػفأ أحفأ يحر ػػوف لحػػو  م  ػػب  إ لحيأػػو  م  حفأ يحرحان ػػي أححح ـ ألح ـأ يحػػوأ ػػدر  لحػػ  أححح عح
الػو" مح ظح  م فأ أحىألػو وح نأدهة وحأححأ ؿ ع  يحتو إ يحااح أحفأضح ؤأ : ر  يحرحان ي"ة أحاأ
ػاؿ النػووا  ة(9) ُو

ػػا  ػػفأ أحىألػػو الح يحرحان ػػي( رحمح ير: )م  تحػػبأخ  حفأ يحرحان ػػي(ة وح يـ: )ألح لػػو ف ػػي تح أػػد  "وحالظحػػاى ر أحفح ُحوأ
ـ: يحػػبأت ي  ير الأرحػػبلح تح أػػد  ػػعيحاة وح ض  ف ػػي محوأ ( فحعحلحػػ  ظحاى رىحػػاة وح ـأ ػػا لحفأظحػػ  )محعحي ػػ . وحأحمح ُحػػاؿح

حفأ يحرحان ػػي ـ ألح ـأ يحػػوأ ػػدر  لحػػ  أححح ػػفأ أحىألػػو  عح ػػب  إ لحيأػػو  م  ػػدىحا أححح ـح الح يحرحان ػػي بحعأ ظحػػ  ة ػػ ف يػػو  لححأ
يًعا" م  الو  ح مح وح
(2). 

" َوَ  َه َاِنى" والذا يبدو لي أنو ليس في الربلـ ت ديـ أو تبخيرة وأف ُولو     
 ملػػ  حاليػػػ ة  ػػيء بيػػػا م ترنػػ  بػػػالواو للتنبيػػػو إلػػ  المعنػػػ  الػػذا تتضػػػمنو مػػػف 

بعػد أف رػانوا ينعمػػوف  رف فيػو المسػلموف مػف رؤيػ  الرسػوؿم ػيء يػـو ال يػتم
بمياىدتوة ويتمتعوف بصحبتوة ولو خبل الربلـ مف تلػؾ الػواو لف ػد التعبيػر تلػؾ 

وصػػػػػحبتوة ي ػػػػػوؿ  المزيػػػػ  التػػػػػي تلفػػػػت نظػػػػػر المخػػػػػاطبيف إلػػػػ  اةتنػػػػػاـ حياتػػػػو
ذ ُد رأيت ال مؿ الواُع  حااًل ُد اختلؼ بيا الحاؿ ىذا االخ عبدال اىر تبلؼ "وا 

الظػػاىرة فػػبل بػػد مػػف أف يرػػوف ذلػػؾ إنمػػا رػػاف مػػف أ ػػؿ علػػؿ تو بػػوة وأسػػباب 
ت تضيو. فمحاؿ أف يروف ىاىنا  مل  ال تص  إال م  الػواوة وأخػر  ال تصػل  
فييا الواوة وةالة  تصل  أف ت يء فييا بالواوة وأف تدعيا فبل ت يء بيا. ةـ ال 

ػػوؼ علػػ  العلػػ  فػػي  ذلػػؾ إيػػراؿ وةمػػوض. يرػػوف لػػذلؾ سػػبب وعلػػ . وفػػي الُو
 .(3)ذاؾ ألف الطريؽ إليو ةير مسلوؾة وال ي  التي منيا تعرؼ ةير معروف "

                                                           

 .968/ 7( إرماؿ المعلـ 9)

 .998/ 95( المنياج 2)

ة ويبػػػدو لػػػي أف اُتػػػراف ال ملػػػ  الحاليػػػ  بػػػالواو أو عػػػدـ اُترانيػػػا بيػػػا 69اإلع ػػػاز ( دالئػػػؿ 3)
موضػػػوع يحتػػػاج إلػػػ  دراسػػػات ببلةيػػػ  تريػػػؼ عػػػف الفػػػروؽ الدالليػػػ  واألسػػػرار الببلةيػػػ  
المترتب  عل  رلتػا الحػالتيفة ويمرػف أف يرػوف ال ػرآف الحرػيـة والحػديث النبػوا اليػريؼة 

 ىذه الدراسات. واليعر العربي مياديف رحب  لمةؿ 
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َـّ أَلْف بحرؼ العطػؼ الػداؿ علػ  الترتيػب والميلػ  فػي ُولػو " أما تعبيره      ثُػ
صؿ " ففيو إلماح إل  أف ةحـ  ت ييرات  ستحَه َاِنى َأَح ُّ ِإَلْهِغ ِمْف َأْ ِمِغ َوَملِلِغ َمَعُهـْ 

بسبلسػ  وسػػيول  ومػػف  فيمػا اعتػػاده المسػلموف ُبػػؿ ذلػؾ اليػػـو مػػف رؤيػ  النبػػي
ـّ دوف عوائؽة فػ "لما لـ ت ر العادة بمةلو  يء بػ " ة مما يعني (9)" إيذانا بترتبو"ُث

يعنػػي الػػدعوة إلػػ  ضػػرورة اةتنػػاـ فرصػػ  و ػػوده بيػػنيـة واىتبػػاؿ لحظػػات ب ائػػو 
وحضػور م السػوة ُبػؿ أف يػبتي  فييـة باإلرةار مف زيارتوة والنظر إل  و يػوة

أحػب إلػ  المسػلـ مػف أىلػو ومالػو أ معػيفة ف ػط  وتاليوـ الذا تصب  فيو رؤي
ـْ أف رلمػػ  "ويػػا ليتيػػا تتح ػػؽ! وىػػذا يعنػػي  " فػػي موضػػعيا رمػػا ُػػاؿ النػػوواة َمَعُهػػ

ولػػيس فييػػا التػػبخير الػػذا ذىػػب إليػػو أبػػو إسػػحاؽ وال اضػػي عيػػاضة رحميػػـ هللا 
  ميعا.

ػٍ  ِفػى َهػِ  ِ مػف ال سػـ فػي ُولػو " لنبػيوبذا يروف ةػرض ا  -"َوالَّػِي  َنْفػُح ُمَحمَّ
والػػذا عبػػر فيػػو باسػػمو اليػػريؼ مضػػافا إلػػ  نفسػػوة مػػ  التعبيػػر بػػالحرؼ الػػداؿ 

 -ما يلي: -عل  اإلحاط  بالنفس واالُتدار علييا
وخضػػوعو لسػػن  هللا تعػػال  فػػي خل ػػوة وعػػدـ اختبلفػػو فػػي  تبريػػد بيػػريتو -أو 

 .ذلؾ عف الناس
فػػي المسػػلميفة وحػػةيـ علػػ   بيػػاف مػػد  اإلنعػػاـ المتح ػػؽ ببعػػث النبػػي -ثلنهػػل

ـأ يحتأل ػػو  ػنأر  ػواًل م  ـأ رحس  ػلأنحا ف ػػير  سح ػا أحرأ يػرر هللا تعػال  لػػذلؾة امتةػاال ل ولػو سػػبحانو "رحمح
ـأ  ي عحل  م ر ػػ ػػ ح وح مح رأ ـ  الأر تحػػابح وحالأح  ي عحل  م ر ػػ ـأ وح ي ػػزحر  ير  ـأ آيحات نحػػا وح لحػػيأر  .  عح ػػوفح لحم  ـأ تحر ون ػػوا تحعأ ػػا لحػػ مح

")الب رة  وف  ف ر  وا ل ي وحالح تحرأ ر ر  ـأ وحايأ ر  ر رأ ون ي أحذأ  (.952-959فحاذأر ر 
إليػاب المسػلميف وتػرةيبيـ فػي اةتنػاـ و ػوده فػييـة واىتبػاؿ ب ائػو بيػنيـة  -ثللثل

 بالتيرؼ برؤيتوة والسعادة بزيارتوة والتزري بربلمو.
  ال سػػـ التػػي وردت أف البيػػاف ىنػػا يػػوم  إلػػ  وفػػاة وو ػػو اصػػطفاء صػػي      
وصعود روحو الطاىرة ونفسو الزري  إل  بارئياة تبىيبل للمسلميف لت بؿ  النبي

                                                           

 .958/ 9( م ني اللبيب 9)
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 رأ د  ذلؾ مت  حصؿة وحةا ليـ عل  اةتناـ ب ائػو فػييـة ولمػا رػاف ذلػؾ أمػرا لػـ يحػ
يػد بال سػـ يـ أو يظنو احتاج معناه إل  التبره بعض  بخلد المخاطبيفة ولـ يتصورأ 

ال تخرج عف ُبض  هللا تعال ة يبنيا في  بالصي   الدال  عل  أف نفس النبي
اتة وأف علييـ أف يفيموا ذلؾ ويت بلوه.  ذلؾ يبف نفوس سائر المخلُو

***** 
يأرحةح ُحاؿح ُحاؿح النحب ػ   وح       لِح َوالَِّي  َنْفِسى ِبَهِ ِ  َلَهْأِةَهفَّ َعَمى النَّػ» :عحفأ أحب   ى رح

َمػػلٌف َ  َهػػْ ِ   اْلَقلِةػػُؿ ِفػػى َأ ِّ َشػػْىٍء َقَةػػَؿ َوَ  َهػػْ ِ   اْلَمْقةُػػوُؿ َعَمػػى َأ ِّ َشػػْىٍء  َْ
 .(9)«ُقِةؿَ 

علػػػ  أمػػر سػػيحدث فػػػي زمػػف الفػػتف التػػػي  النبػػي أُسػػـىػػذا الحػػػديث فػػي      
ه  الح  ي ب يحد  ا نحفأس  تحذأىحب   تسبؽ ُياـ الساع ة حيث ورد في رواي  أخر  بلفظ "وحالحذ 

ـح  ُحتحػػػؿح وحالح الأمح أت ػػػوؿ  ف ػػػي ـح  ـ  الح يحػػػدأر ا الأ حات ػػػؿ  ف ػػػي لحػػػ  النحػػػاس  يحػػػوأ تحػػػ  يحػػػبأت يح عح الػػػد نأيحا حح
ي ىػذا السػػياؽ مػػا فػػ "َوالَّػػِي  َنْفِسػػى ِبَهػػِ  ِ  ولػو "ب وة والباعػػث علػ  ُسػػم(2)"ُ ت ػؿح 
 -يلي:
وع -أو   .(3)وة إل  االستعداد لياخر الزمافة والدعآفي فتن  ال تؿ  تبريد ُو

وبػػػبا يػػرؿ مػػػف  ةالتحػػػذير مػػف االيػػػتراؾ فييػػا ببيػػػ  صػػورة مػػػف الصػػور -ثلنهػػل
 األيراؿ.

التنبيو إل  ضرورة التفريػر فػي أا عمػؿ ُبػؿ اإلُػداـ عليػوة والنظػر فيمػا  -ثللثل
ـ   يترتػػب عليػػو مػػف فوائػػد وآةػػارة حتػػ  يعتػػادح  لرػػؿ أمػػر ُػػدرهة وبػػذا  رح  ػػد  أف يح  المسػػل

 .برأسيا تأ ذه الفتن  إذا أطل  يسلـ مف ى
                                                           

ؿ  فحيحتحمحنح  أحفأ يحر وفح  -رتاب الفتف -( مسلـ9) ؿ  ب  حبأر  الرح   تح  يحم رح الرح   اعح   حح باب الح تح  وـ  السح
ـ  -محرحافح الأمحي  ت  م فح الأبحبلحء    .7487ُر

تح  -رتاب الفتف -( مسلـ2) اعح   حح ؿ  فحيحتحمحنح  أحفأ يحر وفح باب الح تح  وـ  السح ؿ  ب  حبأر  الرح     يحم رح الرح  
ـ  -محرحافح الأمحي  ت  م فح الأبحبلحء    .7488ُر

أتباعػػػو مػػػف الفػػػتفة  ( ةمػػػ  أحاديػػػث رةيػػػرة رواىػػػا اليػػػيخاف وةيرىمػػػا يحػػػذر فييػػػا النبػػػي 3)
 ويدعوىـ إل  االستعداد لياة ومنيا ىذا الحديث.
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بخاصػػ ة  التػػذرير بطبلُػػ  ُػػدرة هللا تعػػال ة وامتبلرػػو نفػػس رسػػوؿ هللا - ابعػػل
بطري ػػ  عيػػوائي ة مػػف سػػفؾ دمػػاء الخلػػؽ  ونفػػوس خل ػػو بعامػػ ة ترىيبػػا وتخويفػػا

مػػا مة ولعػػؿ ىػػذا مسػػتفاد مػػف ت ػػديـ ال اتػػؿ علػػ  الم تػػوؿة  يػػرعي اتبػػبل مسػػوةو 
ف مػف يمػارس ُتػؿ النػاس خػبط عيػواء يظػف ألػف ي ػدر ي علو منوطا بال سػـة أل

ر بيذه الصي   لرونيا تحمؿ رسال  يديدة التحذي ال سـ أوةرعليو أحدة ومف ةـ 
لػف يفلػت مػف ُبضػ  فعػؿ ذلػؾ مػف  مف اإلُػداـ علػ  ىػذا الفعػؿة مضػمونيا: أف

 ال يتح ؽ إذا  اء ال سـ ب ير ىذه الصي  . معن  ة وىوهللا 
َلَهػػْأِةَهفَّ لمعػػاني  ػػاء  ػػواب ال سػػـ مضػػارعا مؤرػػدا بػػالبلـ "ولتح يػػؽ ىػػذه ا     

َمػػػػلفٌ  فة الػػػػداؿ علػػػػ  يسػػػػر الم ػػػػيء را فيػػػػو بفعػػػػؿ اإلتيػػػابحػػػػعح ة وم  "َعَمػػػػى النَّػػػػلِح َْ
ـح ة وسػػيولتو وعيػػاة  ليػػؤازر ال سػػ أوةػػر و فػػي ت ويػػ  حصػػوؿ ىػػذه الفتنػػ ة وتبريػػد ُو

بػػو الفضػػبلء الػػذيف  ُػػد يطلػػؽ ويػػراد الػػذا"ة النَّػػلحِ بلفػػظ " المفعػػوؿ التعبيػػر عػػف
ة لئللمػػػاح إلػػػ  عظػػػـ ىػػػذه هرمػػػا سػػػبؽ ذرػػػر  يمتػػػازوف بالع ػػػؿ واألخػػػبلؽ الحميػػػدة

ة وفي تعديػ  فعػؿ اإلتيػاف إلػ  النػاس ويدة تبةيرىاة وعدـ ن اة أحد منيا ةالفتن 
بو فييا حصوؿ َعَمىبحرؼ االستعبلء " " استعارة تصريحي  تبعي  في الحرؼة ي 

وعيا باالستعبلءة ب  ام  التمرفة ةػـ سػر  التيػبيو مػف ال زئيػات إلػ  الفتن  وُو
وع والحصوؿة وع  َعَمىالرلياتة فاستعير " لما سبؽ ذرره  بر بو عنوة تبريدا" للُو

َمػلفٌ مف عظـ ىذه الفتن ة وصعوب  ن اة أحػد منيػاة وفػي تنريػر المسػند إليػو " َْ "
ػػػت حاطػػػ  داللػػػ  علػػػ  عػػػدـ اإل  وفػػػيُوعيػػػاة وعػػػدـ اإلحاطػػػ  بمػػػدة ب ائيػػػاة و بُو

وعيػػاة  التعبيػػر بػػو عنيػػا داللػػ  إلػػ  أف الفتنػػ  الموضػػح  تيػػ ؿ النػػاس زمػػاف ُو
مػػؤةراة مػػا مػػف يػػبنو أف  أو يػػيء ةيرىػػا ميمػػا رػػاف عظيمػػا سػػييـ رػػؿح نأ لدر ػػ  ت  

 ي وا ضرورة االستعداد ليا.
َ  َهػْ ِ   اْلَقلِةػُؿ " ةـ رانت  مل  الصف  المعتمدة عل  الم ابلػ  بػيف  ملتػي     

التعبيػػر تػػـ  ة اللتػيف"ْىٍء َقَةػػَؿ َوَ  َهػػْ ِ   اْلَمْقةُػػوُؿ َعَمػػى َأ ِّ َشػػْىٍء ُقِةػػؿَ ِفػػى َأ ِّ َشػػ
إمراف م   ماوتررارى "ة فييما بفعؿ الدراي  المنفي بالحرؼ المختوـ ببلؼ المد "

سػػػػػناد األوؿيماة و يأ حػػػػػدح االرتفػػػػاء ب بح  سػػػػػناد الةػػػػػاني إلػػػػػ  اْلَقلِةػػػػػؿُ إلػػػػػ  " منيمػػػػا ا  "ة وا 
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أا و ػػو مػػف الو ػػوهة إذ علػػ  إحاطتيمػػا بسػػبب ال تػػؿ انتفػػاء  تبريػػدل"  اْلَمْقةُػػوؿُ "
ة ي ويػػػو التعبيػػػر عػػػف (9)الدرايػػػ  "علػػػـ ييػػػتمؿ علػػػ  المعلػػػـو مػػػف  ميػػػ  و وىػػػو"

ويػػػػدة الفتنػػػػ  تلػػػؾ علػػػ  صػػػػعوب  وذلػػػػؾ داؿ "ة َشػػػػْىءٍ "المعمػػػوؿ باالسػػػػـ النرػػػرة 
ذىابيا ع وؿ الناس وأخذىا ببفئدتيـة وتطويعيا رةبػاتيـة  وتلػؾ أمػور تبةيرىاة وا 

إلػػػ  أف  ا دعػػػا النبػػػي مػػػمأيضػػػا ت بليػػػا الفطػػػرةة وذلػػػؾ  ال يسػػػتوعبيا الع ػػػؿ وال
وعيا ي سـ  با الذا نفسو بيده. عل  ُو

***** 
ػػوؿ  الح  وح       ُحػػاؿح رحس  ُحػػاؿح  يأػػرحةح  ػػفأ أحب ػػ  ى رح َوالَّػػِي  َنْفِسػػى ِبَهػػِ ِ  َ  ةَػػْيَ ُ  : »عح

ُجػُؿ َعَمػى اْلَقْبػِ  َفَهَةَمػ َُّغ َعَمْهػِغ َوَهقُػوُؿ َهػل َلْهَةِنػى ُكْنػُم َمَكػلَف ال ُّْنَهل َحةَّى َهُمػ َّ ال َّ 
هُف ِإ َّ اْلَباَلءُ   .(2)«َصلِحِ  َ َيا اْلَقْبِ  َوَلْهَح ِبِغ ال ِّ

عف الفتف التي تسبؽ ُياـ السػاع ة  في ىذا الحديث أيضا يتحدث النبي     
وتيػػا أف ي ال بػػورة ويتمنػػوا أف  ىػػؿح أ   ػػبط األحيػػاء  ويوضػػ  أف مػػف آةػػار يػػدتيا ُو

ةلب  الباطؿ وأىلوة وعدـ رةرة المعاصي والخطاياة و   بسبب ت  مةليـيرونوا مو 
  "َوالَّػػِي  َنْفِسػػى ِبَهػػِ  ِ " :ُػػائبلة وي سػػـ علػػ  ذلػػؾ الظػػالميفموا يػػ  علػػ  ُػػدرتيـ 

 -تح ي ا لعدة معاف:
ػػوع الفػػتف فػػي آخػػر الزمػػافة تبريػػدا يػػدف -أولهػػل   اليػػؾ والريػػبة حتػػ  تبريػػد ُو
ػػت  احصػػولييتفػػا ؤوا بالنػػاس بعامػػ  والمؤمنػػوف بخاصػػ ة وال  ايعلميػػ فػػي أا ُو

ات  .مف األُو
تبريػػػد صػػػعوب  ىػػػذه الفػػػتفة وبيػػػاف مػػػد  يػػػدتيا وعظػػػـ تبةيرىػػػاة وذلػػػؾ  -ثلنههػػػل

ل ػػ  الرمػػاؿ فػػي الخ   منزلػػ " الػػداؿ علػػ  بلوةػػو ال َُّجػػؿُ بلفػػظ " مسػػتفاد مػػف تعبيػػره
وضيحوة إذ مف البػدىي أف حصػوؿ تمنػي المػوت مػف أمةػاؿ لؽ رما سبؽ توالخ  

                                                           

 .231( الفروؽ الل وي  9)

ؿ  فحيحتحمحنح  أحفأ يحر وفح  -رتاب الفتف -( مسلـ2) ؿ  ب  حبأر  الرح   تح  يحم رح الرح   اعح   حح باب الح تح  وـ  السح
ـ  -محرحافح الأمحي  ت  م فح الأبحبلحء    .7486ُر
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ىؤالء داؿ عل  حصػولو ممػف ىػـ دونيػـ مػف النسػاء والصػبياف مػف بػاب أولػ ة 
 .ما يعن  بلوغ الفتف ذروتيا في الصعوب  واليدة والخطر

إزالػػ  مػػا يعتػػرا المخاطػػب مػػف الدىيػػ  واالسػػت راب واسػػتبعاد حصػػوؿ  -ثللثهػػل
ودخوؿ النػاس فيػو أفوا ػا ربيػرة وأعػدادا  نتياراإلسبلـبعد اة ال سيما ىذه األمور

رةيرةة فيما يعرؼ بتنزيؿ ةيػر المنرػر منزلػ  المنرػر  بسػبب مػا ظيػر عليػو مػف 
 .(9)عبلمات اإلنرار

إليػػػو  االبتيػػػاؿالػػػدعوة إلػػػ  االسػػػتعداد للفػػػتفة بػػػالل وء إلػػػ  هللا تعػػػال  و  - ابعهػػػل
ورد الحػػث عليػػو فػػي أحاديػػث بالن ػػاة منيػػاة مػػ  التسػػل  بالعمػػؿ الصػػال ة الػػذا 

 .(2)أخر 
ـح  ولرػػػي يػػػؤازر ال ػػػواب        فػػػي تح يػػػؽ ال ػػػرض مػػػف الحػػػديث  ػػػيء بػػػو  ال سػػػ

ألنػو يػدؿ بمعنػاه و رسػو   "َ  َةْيَ  ُ مضارعا منفيا بالحرؼ المختـو ببلؼ المد "
ؿ علػػ  بلػػوغ النفػػي حػػدا ال منتيػػ  لػػوة ممػػا يعنػػي ال ػػـز بنفػػي ذىػػاب الػػدنيا ُبػػ

معنػػي  فيػػو مػػف لمػػا  "الػػ ُّْنَهلوعبػػر عػػف المسػػند إليػػو بلفػػظ " حصػػوؿ ىػػذه الفتنػػ ة
ة الػػػداؿ علػػػ  تػػػدني أخػػػبلؽ النػػػاس فػػػي آخػػػر الزمػػػافة وترػػػالبيـ علػػػ  (3)الػػػدناءة

الػػدنياة وعػػدـ ارتػػراةيـ ببحرػػاـ اليػػرع وضػػوابطوة وربمػػا ُػػادىـ ذلػػؾ إلػػ  التفػػريط 
حرؼ ال اي  ة ةـ  يء بىـ بو أو يتمسؾ بتعاليمور  في الديفة واضطياد مف يذر   

أنيػػا ستيػػتد و  ةيػػازمان يمتػػدأمػػدىاة و  سػػيطوؿالفتنػػ   ىػػذه" لئليػػارة إلػػ  أف َحةَّػػى"
بالمضػػػػارع  علػػػػ  الحيػػػاةة وأوةػػػػر التعبيػػػر   المػػػوتح  ر النػػػػاس  ة  ؤأ وتتصػػػاعد حتػػػػ  ي ػػػ

لمػػا يمتػػاز بػػو مػػف استحضػػار الحالػػ  ال ائبػػ    "َهقُػػوؿُ  -َهَةَمػػ َّغُ  -َهُمػػ َّ  -ةَػػْيَ  ُ "

                                                           

 .37/ 9( يرا  : اإليضاح بتعليؽ اليي  الصعيدا 9)

ػػػؿ  »ُػػػاؿ  ( رو  مسػػػلـ عػػػف أبػػػي ىريػػػرة أف رسػػػوؿ هللا 2) ػػػاؿ  ف تحًنػػػا رح  طحػػػ   اللحيأ مح وا ب األحعأ ر  بحػػػاد 
ينحػػػو   ػػػاف ًرا يحب يػػػ   د  ػػػب    رح ي صأ ًنػػػا وح م  ػػػ  م ؤأ س  ػػػاف ًرا أحوأ ي مأ ػػػ  رح س  ي مأ ًنػػػا وح م  ػػػؿ  م ؤأ ػػػب    الرح   الأم ظأل ػػػـ  ي صأ

ـ  -باب الحث عل  المبادرة باألعماؿ -مسلـ«. ب عحرحض  م فح الد نأيحا  .328ُر

 مادة دنا. -ا  : مفردات ال رآف( ير 3)
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ة وتياىدىا األبصارة ربنيا حاضرة  ماةل    نفػس تعمؿ عملحيا في و ة تراىا األعيف 
عو فييا.إل  اإلُباؿ عل  ما  فتدفعوة المتل ي  ين يو مف الفتفة واإلدبار عما يُو
بة وفػػي التعبيػػر بػػو رنايػػ  عػػف ةبطػػ  الفاعػػؿ " معنػػاه يت ل ػػَهَةَمػػ َّغُ والفعػػؿ "     

ػػػد المػػػدفوفاليػػػديد لصػػػاحب ال بػػػرة وحبػػػو  فيػػػوة ليسػػػتري  ممػػػا  أف ييػػػاررو المُر
يػػر واضػػطياد وخػػوؼ " بػػالواو َهقُػػوؿُ ة وعطػػؼ عليػػو الفعػػؿ "يعانيػػو مػػف ظلػػـ ُو

نمػا فػي المػوتة و  األريػدة لئليارة إل  أنػو لػف يرتفػي بػالتمرغ الػداؿ علػ  رةبتػو ا 
ليرػػوف فػػي  ،"َهػػل َلْهَةِنػػى ُكْنػػُم َمَكػػلَف َصػػلِحِ  َ ػػَيا اْلَقْبػػ ِ " :سيصػػرح بػػذلؾ ُػػائبل

ة ب انػب مػا فػي بالفعػؿ وال ػوؿمػي  نػوع مػف تبريػد ىػذه الرةبػ  التصري  بعػد التل
ة وصػػدورىا رةبتػػوصػػدؽ  عػػف اإلعػػرابفػػي  بال ػػ ملربلمػػو مػػف  يالبنػػاء الترريبػػ

بحػػرؼ التمنػػي المسػػبوؽ بػػبداة  حيػػث عبػػرة ة وامتبلريػػا رػػؿ ريانػػواألعمػػاؽمػػف 
يو دالل  عل  وف "ةُكْنمُ "ة م  اإلخبار عنو بػ "َهل َلْهَةِنىالنداء والمتصؿ بضميره "

 حتػػ  يرػػوف المػػوت الػػذا ىػػو أعظػػـ المصػػائب أىػػوفح سػػي عاف الػببلء واليػػدة  أف"
ال  ةلل الػػب "ال َُّجػػؿُ " رػػر  وذ   ةفيتمنػػ  أىػػوف المصػػيبتيف فػػي اعت ػػاده ةعلػ  المػػرء وا 

لرػف لمػا رػاف ال الػب أف الر ػاؿ ىػـ  ةفالمرأة يمرف أف تتمن  الموت لذلؾ أيضا
وفػي تعليػؽ  ةال يصػليف نػار الفتنػ  خصػيـ بات  و  المبتلوف باليدائد والنساء مح

إيػػارة إلػػ  ُػػوة ىػػذا التمنػػي  ألف الػػذا يتمنػػ   علػػ  ال بػػر بػػالمرور تمنػػي المػػوت
المػػوت بسػػبب اليػػدة التػػي تحصػػؿ عنػػده ُػػد يػػذىب ذلػػؾ التمنػػي أو يخػػؼ عنػػد 

 دؿ فيػومياىدة ال بر والم بورة فيتذرر ىوؿ الم اـ فيضعؼ تمنيوة فحذا تمػاد  
برػػد أمػػر تلػػؾ اليػػدة عنػػدهة حيػػث لػػـ يصػػرفو مػػا يػػاىده مػػف وحيػػ  علػػ  ت ذلػػؾ

 .(9)"ر ما فيو مف األىواؿ عف استمراره عل  تمني الموتال بر وتذر  
ولو "      هُف ِإ َّ اْلَباَلءُ ُو  السػبب  مل  حالي ة توض  فػي طياتيػا" َوَلْهَح ِبِغ ال ِّ

و ينحصػر فيمػا نػزؿ الذا يػدف  الر ػاؿ إلػ  تمنػي المػوت تلميحػا وتصػريحاة وأنػ

                                                           

ػػاني علػػ  موطػػب اإلمػػاـ مالػػؾ 75/ 93( ينظػػر: فػػت  البػػارا 9) ومػػا  923/ 2ة و يػػرح الزُر
 بعدىا.
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بيػػـ مػػف ببليػػا ومصػػائبة ال يتعػػد  ذلػػؾ إلػػ  الخػػوؼ علػػ  الػػديفة سػػالرا فػػي 
بطريػػػػػؽ النفػػػػػي ل ػػػػػرض ال لػػػػػبة التعبيػػػػػر عػػػػػف ذلػػػػػؾ مسػػػػػلؾ ال صػػػػػر اإلضػػػػػافي 

واالسػػػتةناءة لئليػػػارة إلػػػ  "أف الفػػػتف والميػػػ   البال ػػػ  سػػػت   حتػػػ  يخػػػؼ الػػػديفة 
 .(9)بمر دنياه ومعايو و نفسو"وال يب   ألحد اعتناء إال ب ةوي ؿ االعتناء ببمره

 يمرػػػف أف يحسػػػت ر بةيػػػر مسػػػتوعبة و أمػػػرا  عنػػػد المتل ػػػي ولمػػػا رػػػاف ذلػػػؾ     
دحه حصػولو بالػذا نفسػو بيػدهة لئلعػبلـ بخيػيتو ربػوة  ة رػاف ُسػـ النبػيويسػتبع 

 للناس وعدـ إخباره بييء مف أمور ال يب إال بعد اختصاصو بوة وأمره بتبلي و
وتلؾ معاف تفوت وال يتح ؽ يػيء منيػا إذا ا لؤلمر عدتوة دو ع  ليبخذوا حذرىـ ويح 

 .بيذه الصي   خبل الحديث مف ال سـ
***** 

يأػػرحةح و       ػػفأ أحب ػػي ى رح ػػوؿ  هللا   - -عح ُحػػاؿح رحس   : َوالَّػػِي  َنْفِسػػ  ِبَهػػِ ِ  » : ُحػػاؿح
ـَ َحَكم ل ُمْقِسط ل َفَهْكسِ  ـُ اْبُف َمْ َه َؿ ِفهُك ِْ هػَ  َلُهوِشَكفَّ َأْف َهْن ِْ ِمهَ  َوَهْقُةَؿ اْلِخْن َ  الصَّ

َهَ  َوَهِفهَض اْلَملُؿ َحةَّى َ  َهْقَبَمُغ َأَح ٌ   .(2)«َوَهَضَع اْلِجْْ
عػف عبلمػ  مػف عبلمػات السػاع  الربػر ة  يتحػدث النبػي البيػاففي ىػذا      

مػػف السػػماء إلػػ  األرضة وحرمػػو بػػيف النػػاس بيػػريع   وىػػي نػػزوؿ المسػػي  
بػػػالبلـ  اُترابػػػا يػػػديدا نزولػػػو بار تػػػُا ػػػواب ال سػػػـ الػػػداؿ علػػػ  اإلسػػػبلـة مؤرػػػدا 
 ومعبػػػرا عػػػف الفاعػػػؿ بالمصػػػدر المنسػػػبؾ مػػػف أف، "َلُهوِشػػػَكفَّ والنػػػوف فػػػي ُولػػػو "

ؿَ " المضارعو  ِْ ـَ "إلػ   المسند" َأْف َهْن لئللمػاح إلػ    " دوف االسػـ الصػري اْبُف َمْ َه
ـ    فػي نزولػػو إع ػػازا يماةػؿ اإلع ػػاز الرػػائف فػػي خل ػو أف   بػػبل أبة  ومػػيبلده مػػف أ

رةيػر مػف الت ييػػرات  ولرنػػو نػزوؿ سػيترتب عليػوأنػو لػيس نػزوال عاديػاة  مػا يعنػي
 -"ِفهُكـُ تعدي  فعؿ النزوؿ إل  ضمير المخاطبيف بحرؼ ال ر"وفي ة والمع زات

                                                           

 .75/ 93( فت  البارا 9)

ػػـ  -رتػػاب بػػدء الػػوحي -( البخػػارا2) بػػاب نػػزوؿ عيسػػ  حارمػػا بيػػريع   -ة مسػػلـ2222ُر
ـ  -محمد   .416ُر
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يػػعار ببنػػو نػػازؿ ال الت ويػػ   -وزمان ػػ يػػدرريـ المػػ  أنيػػـ ممػػف  ُتػػراب نزولػػوة وا 
 .محال 
ػػل ُمْقِسػػط لعبيػػر ب ولػػو "وفػػي الت      يحنأػػز ؿ أنػػو  علػػ  داللػػ   " دوف نبيػػا مرسػػبل َحَكم 

يػػارة  و ة (9)"حارمػػا بيػػريع  اإلسػػبلـة وال ينػػزؿ برسػػال  مسػػت ل ة ويػػريع  ناسػػخ "  ا 
إل  أف مف أعمالو نير العدؿ وال ضاء عل  رؿ مظاىر الظلػـ واالنحػراؼ عػف 

هػػَ  َوَهَضػػَع َفَهْكِسػػَ  الو "ع عنػػو ُولحػػطريػؽ الحػػؽة ومػػف ةػػـ فػر   ِْ ػػِمهَ  َوَهْقةُػػَؿ اْلِخْن صَّ
َهَ  َوَهِفهَض اْلَملُؿ َحةَّػى َ  َهْقَبَمػُغ َأَحػ ٌ  تػؿ الخنزيػر " مرنيػا برسػر الصػليب اْلِجْْ ُو

وصػػلبوة  رػػذيب معتن ييػا فيمػػا زعمػوه مػػف ُتػؿ المسػػي وت ةالنصػراني عػف إبطػػاؿ 
ألنػو  ؛ا ىػـ عليػوودعوتيـ إل  الدخوؿ فػي اإلسػبلـة ألنػو الػديف الحػؽة وتػرؾ مػ

ت  لػػي ىنػػا ة ي ػػوؿ العبلمػػ  بػػدر الػػديف العينػػي: "ف ػػمػػف افتػػراءاتيـ ومػػف مػػزاعميـ
معنػػػ  مػػػف الفػػػيض اإلليػػػية وىػػػو أف المػػػراد مػػػف رسػػػر الصػػػليب: إظيػػػار رػػػذب 
النصػػػار  حيػػػث ادعػػػوا أف الييػػػود صػػػلبوا عيسػػػ  عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ علػػػ  

 وافتػػرائيـ... ةػػـ يرػػوف رسػػرفػػبخبر هللا تعػػال  فػػي رتابػػو العزيػػز برػػذبيـ  ةخيػػب
لػ   عيس  الصليب حيف ينزؿ إيارة إل  رػذبيـ فػي دعػواىـ أنػو ُتػؿ وصػلبة وا 
بطػػبلف ديػػنيـة وأف الػػديف الحػػؽ ىػػو الػػديف الػػذا ىػػو عليػػوة وىػػو ديػػف اإلسػػبلـة 

بطػػاؿ ب يػػ  األديػػاف  ةب تػػؿ النصػػار  والييػػود ةديػػف محمػػدة الػػذا نػػزؿ إلظيػػاره وا 
تػػؿ الخنزيػػر ةورسػػر األصػػناـ   بوضػػ  ال زيػػ  عػػف ة رمػػا رن ػػ(2)"وةيػػر ذلػػؾ ةُو

دخػػوؿ النػػاس  ميعػػا فػػي اإلسػػبلـة وأف الػػديف يصػػير واحػػداة فػػبل يب ػػ  أحػػد مػػف 
" َوَهِفهَض اْلَملُؿ َحةَّػى َ  َهْقَبَمػُغ َأَحػ ٌ   رذلؾ ب ولػو "ة ورن  أىؿ الذم  يؤدا ال زي 

خػػرج ئػػذ ت  عػػف "نػػزوؿ البررػػات وتػػوالي الخيػػرات  بسػػبب العػػدؿ وعػػدـ الظلػػـ  وحين
األرض رنوزىػػػػػاة رمػػػػػا ت ػػػػػؿ رةبػػػػػات النػػػػػاس فػػػػػي اُتنػػػػػاء المػػػػػاؿ  لعلميػػػػػـ ب ػػػػػرب 

 .(3)الساع "
                                                           

 .289/ 9( المنياج 9)

 .952/ 98 ارا ( عمدة ال2)

 .499/ 6( يرا  : فت  البارا 3)
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" مح  ػا َوالَِّي  َنْفِسػ  ِبَهػِ  ِ " في ُولػوعل  ذلؾ  ومف ةـ يروف ُسـ النبي     
 -ما يلي:

ف ُػؿ  -أو  الدعوة إل  التمسؾ بديف اإلسبلـ والموت عليوة ألنو الديف الحػؽ وا 
ف رةر معتن وه. متبعوهة وما  عداه ىو الباطؿ وا 

تبريد نزوؿ المسي  عليو السبلـ في آخػر الزمػافة وتبريػد حرمػو بيػريع   -ثلنهل
يامػػو برسػػر الصػػليب تػػؿ الخنزيػػرة ونيػػر العػػدؿة وال ضػػاء علػػ   ةاإلسػػبلـة ُو ُو

ة وصػػبلح األحػػواؿة بعػػد فسػػادىاة ت ويػػً  لضػػرورة التمسػػؾ الظلػػـة وعمػػوـ الخيػػر
عليػػػػوة ميمػػػػا ت يػػػػرت األوضػػػػاعة وتبػػػػدلت األحػػػػواؿة وانتيػػػػر باإلسػػػػبلـ والةبػػػػات 

 .اليروعـ  ةالفساد
تبيػػػير المػػػؤمنيف فػػػي آخػػػر الزمػػػاف بانتيػػػار اإلسػػػبلـة ووراةػػػ  األرضة  -ثللثػػػل

ة وفيػو والحرـ بما أنزؿ هللاة وامتبلء األرض بالعدؿ بعد امتبلئيػا بػال ور والظلػـ
ض عل  الديف بالنوا ػذ فػي والعاإليماف مف دعوتيـ إل  الةبات ويدة التمسؾ ب

  زماف الفتف ما ال يخف .
بػػػػو رػػػػوف مػػػػا يخبػػػػر  ىنػػػػا الصػػػػي   الم سػػػػـ بيػػػػا علػػػػ  ةيرىػػػػا وو ػػػػو إيةػػػػار     

ينب ػػي تبريػػدهة ألنػػو مػػف األمػػور ال يبيػػ ة وألنػػو يػػبتي فػػي  ميمػػاة أمػػرا الرسػػوؿ
أع اب فتف عاصف ة ُد يتُو  البعض استمرارىاة وعدـ انريافياة ومػف الممرػف 

عؼ نفوس المؤمنيف فييػاة فرػاف ال سػـ بخػالؽ النفػوس ومالػؾ أمرىػا مػف أف تض
بنػزوؿ يػفاء نفوسػيـ أ ؿ تةبيػت المػؤمنيف فػي زمػاف الفػتفة وتبيػرىـ بزواليػاة و 

   الرفرة والظالميف. وُتلالمسي  و 
***** 

ُحػػاؿح وح       ض   ػػوأ ػػا آن يحػ   الأحح ػوؿح الح  مح ُحػاؿح ُ لأػػت  يحػػا رحس  ػفأ أحب ػػ  ذحر    َوالَّػػِي  َنْفػػُح »عح
َملِء َوَكَواِكِبَهل َأَ  ِفى المَّْهَمِ  اْلُمْظِمَمِ   ُمَحمٍَّ  ِبَهِ ِ  آلِنَهُةُغ َأْكَثُ  ِمْف َعَ ِ  ُنُجوـِ السَّ
ـْ َهْظَمػػْأ آِخػػَ  َمػػل َعَمْهػػِغ َهْشػػُخُ  ِفهػػِغ  اْلُمْصػػِحَهِ  آِنَهػػُ  اْلَجنَّػػِ  َمػػْف َشػػِ َ  ِمْنَهػػل َلػػ
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َْاَبلِف ِمفَ  ـْ َهْظَمػْأ َعْ ُضػُغ ِمْثػُؿ ُطوِلػِغ َمػل َبػْهَف َعمَّػلَف  ِمه اْلَجنَِّ  َمْف َشػِ َ  ِمْنػُغ َلػ
ل ِمَف المََّبِف َوَأْحَمى ِمَف اْلَعَسؿِ   .(9)«ِإَلى َأْهَمَ  َملُؤُ  َأَش ُّ َبَهلض 

أمػر ةيبػي  سؤاؿ و يو إليو أبو ذرعػف عف النبي ي يبوفي ىذا البياف      
ػٍ  ِبَهػِ  ِ ة م سػما علػ  مػا ي ػوؿ بصػي   "حوضػو وصػفاتوىو  " َوالَّػِي  َنْفػُح ُمَحمَّ

 ريا عل  عادتو في تبريد ما ال يستوعبو المخاطبوف مف األمور التػي اختصػو 
ةػػارتيـ إلػػ  هللا تعػػال  بيػػاة وال اطػػبلع ليػػـ علييػػاة  ب انػػب تيػػويؽ المخػػاطبيف وا 

تمتاع بلذيػذ مائػوة ة واالسػصال  الذا يؤىليـ لليرب مػف ريػزاف حوضػوالعمؿ ال
 ػػػػواب ال سػػػػـ بػػػػالبلـ وال ملػػػػ  االسػػػػمي  مػػػػ  التعبيػػػػر عػػػػف المسػػػػند باسػػػػـ  امؤرػػػػد

آلِنَهةُػػُغ َأْكثَػػُ  ِمػػْف َعػػَ ِ  ُنُجػػوـِ إلػػ  ن ػػـو السػػماء ورواربيػػا "التفضػػيؿ المتعػػدا 
َملِء َوَكَواِكِبَهػل مػف عػدد ن ػـو  وأباري ػو أرةػر     لتبريػد أف عػدد أوانػي حوضػو"السَّ

َأَ  ِفػػى المَّْهَمػػِ  اربيػػاة ونبػػو علػػ  أف ذلػػؾ أمػػر م طػػوع بػػو فػػي ُولػػو "السػػماء ورو 
" مسػػتعمبل حػػرؼ االسػػتفتاحة مػػ  تخصػػيص الليلػػ  المظلمػػ  اْلُمْظِمَمػػِ  اْلُمْصػػِحَه ِ 

حفح "التػػػي ال ُمػػػر فييػػػاة الصػػػافي  المصػػػحي  بالظرفيػػػ ة والمػػػراد بيػػػا: المظلمػػػ   أل 
ةحػر... حيػث إ   وـ ت ػرح  ف ييحػا أحرأ ػوـ"الن    ػفأ الن    ػت ر  رحة يػًرا م  ػر يحسأ ػود الأ حمح فح و   

مػا  ة(2)
يحػػاض:  يحػػرح وح يعنػػي أنػػو أرةػػر مػػف ن ػػـو ةيرىػػا رػػذلؾة  ػػي ع  ػػارحة أف  الأ حاض  ىحػػذحا إ يح

ايحتػػو الأرحةأػػرحة لػػو ةإ لحػػ  رحةأػػرحة الأعحػػدحد وحةح ػػفأ بحػػاب ُحوأ ات  ػػو"ة  م  ػػفأ عح ػػا عح ػػ   الأعحصح "الح يحضح
بحػر  وحى وح بحاب م فأ  ًبا إ ذحا رحػافح الأم خأ ػرأع وحالل  حػ ة وحالح ي عحػد  رحػذ  وؼ ف ػي اليح الأم بحالح ح  محعأر 

ة  ـأ يحر فأ رحذحل ؾح ا إ ذحا لح ؼ  مح لحث الأ حايح  ف ي بحابوة ب خ بلح بأ مح ي  ز  الأرحةأرحة وحالأع ظحـ وح نأو  ف ي حح عح
ائحػ لح  يتػو م  تو أحلأؼ محرحةة وح ةألو رحلحمأ م  "وح ػائ ز إ ذحا رحػافح رحة يػًراة وحا  الح فحػبلح   رحػرحةة فحيحػذحا  ح

ة (3)
والػػذا أراه أنػػو ال مػػان  مػػف أف ترػػوف آنيػػ  الحػػوض وأروابػػو وأباري ػػو أرةػػر مػػف 
ن وـ السماء ورواربيػاة إذ لػيس ةػـ مػان  يػرعي أو ع لػي يحػوؿ دونػوة رمػا أف 

أف الحديث  اء   انببعليو بالذا نفسو بيده ي وا ذلؾ ويؤردهة   ُسـ النبي
                                                           

ـ  -باب إةبات حوض نبينا وصفاتو -( مسلـ9)  .6929ُر

 .61/ 95( المنياج 2)

 .497/ 7( السابؽ 3)
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 خبر تلؾ األعداد وابا عف سؤاؿ سائؿة ومف المحتمؿ أف يروف ُد وصؿ إليو 
 فبُسـبسؤاؿ النبية  فبراد التةبت مف صحتو ةمف أحد سمعو مف رسوؿ هللا

لتبريػػد مػػا ُالػػو سػػاب اة وليحسػػـ الرػػبلـ فػػي ىػػذا الموضػػوع الػػذا يعػػد مػػف أمػػور 
حاطػػػػ ة  ال يػػػػب التػػػػي ال ي ػػػػرؤ أحػػػػد علػػػػ  الرػػػػبلـ فييػػػػا إال بنػػػػاء علػػػػ  وحػػػػي وا 

ما يحملو ىػذا الخبػر مػف بيػريات للنفػوس المتليفػ  العطيػ  إلػ   باإلضاف  إل 
ةارتيػػا  نبػػاءسػػماع األ مزيػػد مػػف العمػػؿ الصػػال ة  نحػػوالتػػي تزيػػد مػػف حماسػػيا وا 

مزاحمػ  أو مدافعػ  فػي يػـو الظمػب  وة دوفاليػرب منػورود الحػوض و والذا يعػد 
 .  أحد أنواع ال زاء عليو

لػػػو      ػػػا ُحوأ فأػػ    "آِنَهػػػ  اْلَجنَّػػػ ": ي ػػوؿ النػػػووا "أحمح ػػػبحطحو  بحعأضػػػيـأ ب رح ة "آِنَهػػػ " فحضح
اف   يحح ػػح  ػػا صح ػػب يحاة وحى مح بحعأضػػيـأ ب نحصأ ػػذ وؼ ةوح بأتحػػدحأ مححأ بحػػر م  فحػػ ح فحخح ػػفأ رح ػػيح  ةفحمح أحاأ ى 

نحػػػ  ػػػو  ةآن يحػػػ  الأ ح ن ػػػي أحوأ نححأ ػػػمحار  أحعأ ػػػبح فحب ح ضأ ػػػفأ نحصح مح مػػػف ال مػػػؿ التػػػي  وىػػػو (9)"هوح
فصلت عما ُبليا لرماؿ االتصػاؿة الػذا يتصػؿ فيػو الرػبلـ اتصػاال ذاتيػا ي نيػو 

معرفػػ  و ال يخلػػو مػػف إةػػارة المتل ػػي وتيػػوي و إلػػ  نػػعػػف الواصػػؿ اللفظػػية رمػػا أ
مزيد مف أوصاؼ ىذه األوانية وتلؾ األباريؽة ببياف أنيا ال تيبو أرواب الػدنيا 

مػػػف ال نػػ ة وضػػػعت علػػػ  الحػػػوض لييػػػرب بيػػػا  رػػػؤوس يػػػانوتبريػػػد أوريزانيػػاة 
ـْ َهْظَمػأْ و اء ب مل  " يرابا طيورا.المؤمنوف يوـ ال يام   آِخػَ   َمْف َشِ َ  ِمْنَهل َلػ

 مػف بياف أةر اليػرب منيػا علػ  -أولهملوصفا ليذه األواني ألمريف:  "َمل َعَمْهغِ 
لظمػػب علػػ  و ػػو ة نافيػػا حصػػوؿ افػػي أوؿ األمػػر وآخػػره يحظػػ  بػػو يػػـو ال يامػػو

 -اإللماح إلػ  أنيػا ال تفػرغ مػف الميػاهة وأف مػف يبتييػا -اآلخ ة والتببيدال ط  و 
ي ػػػدىا مملػػػوءةة ورػػػبل األمػػػريف ممػػػا يزيػػػد يػػػوؽ المػػػؤمنيفة  -مت ػػػدما أو متػػػبخر

ويةير أي انيـة ويدفعيـ إل  مزيػد مػف العمػؿ الصػال  المؤىػؿ لليػرب مػف ىػذه 
 مف النعيـ. األوانية الذا يعد في حد ذاتو نوعا
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ر ب ولػػػػو عب ػػػػة النبػػػػي التػػػػي أُسػػػػـ علييػػػػا واسػػػػترماال ألوصػػػػاؼ الحػػػػوض     
َْاَبلِف ِمَف اْلَجنَّ ِ " وأنيػا تػبتي  ةويػ" لبيػاف مصػدر الميػاه المو ػودة فَهْشُخُ  ِفهِغ ِمه

"ة َهْشػػُخ ُ بالمضػػارع " عػػف ذلػػؾ  معبػػرابصػػورة مت ػػددةة ىػػي األخػػر  مػػف ال نػػ  
ة وأوةػر باالسػتعماؿ ل معػو (9)"ًعػا صػًبا يػديًدا سػريًعايصػب دائًمػا متتاب"ومعناه: 

حدةاف نوعا مف النعيـ السمعي والنعيـ البصراة بيف الصوت والصورةة اللذيف ي  
ي المتمةػؿ فػي مائػو األبػيض الحلػوة وبػذا يبلػث الػورود عليػػو  ب انػب النعػيـ الػذُو

ـْ َمْف شَ وعبر ب ولػو " ُم  النعيـ وذروتوة وتلؾ عا ؿ بير  المؤمفة ِ َ  ِمْنػُغ َلػ
بػبا لمػف يػرب منػو الػدائـ تبريدا لما سبؽ ذررهة ولبيػاف حصػوؿ الػرا  (2)"َهْظَمأْ 

 أومنػػو بيػػده ييػػرب ة إذ مػػف الممرػػف للمػػؤمف الػػذا يػػرده أف وسػػيل م ػػدار وببيػػ  
مػاء الم تػرؼ باليػد أُػؿ مػف مػاء اانيػ ة وبػذا الومػف المعلػـو أف م ػدار باانيػ ة 

ئماة ي ويو عدـ ذرػر م ػدار اليػربة وعػدـ اإللمػاح إلػ  تصب  ال طرة منو ريا دا
 رميتوة وفيو مف التيويؽ واإلةارة ماال يحتاج إل  مزيد بياف. 

َعْ ُضػُغ ِمْثػُؿ ُطوِلػِغ َمػل َبػْهَف َعمَّػلَف ": عػف مسػاحتو ف ػاؿ ةـ تحدث النبي     
 ةلػػػ  التامػػػ األداة الدالػػػ  علػػػ  المماواسػػػط  ب التمةيػػػؿتعمبل لػػػذلؾ سػػػ" مِإَلػػػى َأْهَمػػػ َ 

ػػلَف ِإَلػػى َأْهَمػػ َ " ب ولػػو بػػا الصػػورةح  ر  وم   ة"ِمْثػػؿُ " "ة لبيػػاف سػػع   وانبػػو َمػػل َبػػْهَف َعمَّ
  -علػػ  مػػا يبػػدو لػػي -ة ولػػيس مػػف بػػاب التحديػػد الػػدُيؽة إذ مػػف الممرػػفاألربعػػ 

أف يزيػػد رػػؿ ُطػػر مػػف أُطػػاره عػػف المسػػاح  المػػذرورةة السػػتيعاب مػػف يػػرده مػػف 
 وي  الرةب  وزيادة اإلةارة إل  العمؿ الصال ة ذلػؾ أف المؤمنيفة وفيو نوع مف ت

ويػػػػت  المخاطػػػػب إذا علػػػػـ بسػػػػع  أُطػػػػاره سػػػػع  ال حػػػػدود ليػػػػا تب  ػػػػت رةبتػػػػو ُو
رده مػػف أا يػػ تسػػتوعب  مػػفعزيمتػػو أف يرػػوف لػػو مرػػاف فػػي ىػػذا المسػػاح  التػػي 

 ات اه.
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 عف مساح  الحوض ببُؿ مما ورد ىنا أو أرةرة تتحدث رةيرة   وةـ روايات       
مح ح الأع لحمحاء  بح " ُحدأ  ح ة فح حاؿ وح ؼ  ت بلح خأ ير  يأفح ىحذحا اال  ؼ  التح أػد  ػت بلح ػفأ ا خأ : ىحػذحا م  يحاض    ع 

ػػػد  فحي عحػػػد   يث  وحاح  ػػػد  ـأ يح حػػػ أ ف ػػػي حح حفح ذحل ػػػؾح لحػػػ وحاة   أل  ػػػفأ الػػػر  رحاًبا م  ػػػط  ػػػاءح ف ػػػي ا ضأ ػػػا  ح ة وحا  نحمح
يأر  وح  تحل فح   م فأ ةح يثح م خأ اد  تحل فحػ   أححح فح م خأ ػوحاط  ػم ع وه  ف ػي مح ابح   سح ػحح د  م فأ الصح رحػافح  ةاح  وح

ػػفأ  النحب ػي   ػنح   م  ػا يحسأ ػػعحت و  ب مح سح ػوأض  وح ُأطحػار  الأحح ػػد  أح ػةحبًل ل ب عأ نأيحػا مح ػر ب  ف ػي ر ػػؿ   م  يحضأ
بحارحة   د  النح  ةالأع  ا بحيأفح الأب بلح لأـ  ب ب عأد  مح ي  حر  ب  ذحل ؾح ل لأع  يحا م فأ بحعأض  وح لحػ   ةائ يح   بحعأض  الح عح

افح   الأم حح ح ح    ...إ رحادحة  الأمحسح ط ب ي  لحيأسح ا ... وُحاؿح الأ  رأ ًفا بحؿأ ر ل يحا ت ف يد  أحنحو  رحب يػر  وح ت بلح خأ
وحان ب   د  الأ ح تحل فح   ب حح  ...م تحس    م تحبحاع  يحات  الأم خأ رأرحه  ل لأ   لحعحؿح ذ  ػرحه  م  وح ػفأ ححضح ب  مح محػفأ سح

يحػ  ة يحػ   الحت ػي يحعأر ف ونحيحػا يحعأر ؼ  ت لأؾح الأ   ـ  ب الأ   ُحػوأ ػب  ر ػؿح  اط  ػا  ةفحي خح ػابح النحػوحو ا  مح وحأح ح
بح  يلح   فحبحخأ افح   الطحو  ـح ب الأمحسح لح يرحة  ة ـح أحعأ افح   الأيحس  بحرح أحوحاًل ب الأمحسح ل و  أحنحو  أحخأ اص  رح ب يحا رحبحفح حح

ء   ػػيأ ػػدح يح ػػيأًئا بحعأ و  يح ػػاع  لحيأػػو  ب ات  سح ػػؿح عح لحػػ   ةالحح تحفحضح ػػا يحػػد ؿ  عح لحػػ  مح ػػاد  عح ت مح عأ فحيحر ػػوف  اال 
افح ً  ل يحا محسح   .(9)"أحطأوح

ػػل ِمػػَف المَّػػَبِف ب ولػػو " الحػػوضو عػػف بيانحػػ ةػػـ خػػتـ النبػػي      َمػػلُؤُ  َأَشػػ ُّ َبَهلض 
" مفضػػبل مػػاءه علػػ  اللػػبف فػػي البيػػاضة وعلػػ  العسػػؿ فػػي ْلَعَسػػؿِ َوَأْحَمػػى ِمػػَف ا

ة األرةػػػر فائػػػدةالحػػػبلوةة وخصػػػيما بالػػػذرر دوف ةيرىمػػػا مػػػف األيػػػرب ة لرونيمػػػا 
نعػػػيـ و  ةالسػػػم نعػػػيـ و  ةة وبػػػو ي تمػػػ  فػػػي الحػػػوض نعػػػيـ الصػػػورةطعمػػػا األلػػػذو 

 ة ترةيبا في العمؿ مف أ ؿ وروده واليرب منو.الطعـ
ػػٍ  ِبَهػػِ  ِ ذلػػؾ بصػػي   "وو ػو ال سػػـ علػػ        مػػا  " دوف ةيرىػػاَوالَّػػِي  َنْفػػُح ُمَحمَّ

عنػػد الحػػديث عػػف أمػػور ال يػػبة التػػي ال  سػػبؽ بيانػػو مػػف أف تلػػؾ عػػادة النبػػي
تستوعبيا ع وؿ المخاطبيفة ب انب ما فيو مف إةارة نفوسيـ وترةيبيا في إتياف 

عطػػاش مػػف "يػػرده النػػاس وىػػـ  عنػػدماالعمػػؿ الصػػال  الػػذا يؤىليػػا لليػػرب منػػو 
طػػوؿ الم ػػاـ يػػـو ال يامػػ ... فمػػف يػػرب مػػف يػػريعتو فػػي الػػدنياة واىتػػد  بسػػنتوة 
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ػػػفلي   واتبػػػ  آةػػػارهة ة ومػػػف لػػػـ يرػػػف رػػػذلؾ حػػػـر إيػػػاه ر أنػػػو سييػػػرب مػػػف حوضػػػوبي 
 .(9)والعياذ با"

***** 
يأػػػرحةح       ػػػفأ أحب ػػػي ى رح ػػػف  النحب ػػػي    - -عح :  عح وَ فَّ َوالَّػػػِي  َنْفِسػػػ  ِبَهػػػِ ِ  أَليُ »ُحػػػاؿح
 .(2)« َعْف َحْوِض  َكَمل ُةَياُ  اْلَغِ هَبُ  ِمَف اإِلِبِؿ َعِف اْلَحْوضِ ِ َجل   
ُيامػػو " علػػ  َوالَّػػِي  َنْفِسػػ  ِبَهػػِ  ِ بصػػي   " وفػػي ىػػذا الحػػديث ي سػػـ النحب ػػي        

ة معبػرا فػي ال ػواب رةبوا في اليرب مف حوضػو يػـو ال يامػ  بنفسو بطرد أناس
ستحضر بو الحال  ال ائب  ربنيا حاضرة ماةل ة لتعمؿ عمليػا بالمضارعة الذا ت  

في نفوس المتل يفة وتدفعيـ دفعا إل  التزاـ مػا ي نػبيـ ذلػؾ الميػيد المػؤلـ يػـو 
" دوف ِ َجػل   " ومتعػديا إلػ  "أَلُيوَ فَّ  اء بال واب مؤرػدا بػالبلـ والنػوف "و ال يام ة 
ػػ  أحػػد طػػردىـة لمػػا رػػانوا  أف الطػػرد والػػدف  سػػيروف ألنػػاس ال لتبريػػدةيػػرهة  يتُو

ة ولما رانوا يحظوف بػو بػيف النػاس مػف يظيرونو في الدنيا مف الصبلح والت و 
يػػؿ: ... المنػػاف وفمرانػػ  ومنزلػػ ة وفسػػره بعضػػيـ بػػبنيـ " يػػؿ: المبتػػدعوف... ُو ُو

يؿ: الذيف ال سيما ليـ مف ةير ىػذه األمػ " ة وأر  أف التعبيػر (3)المرتدوف... ُو
ـ ولػػـ ييتػػدوا بيديػػوة ولػػ الء وةيػػرىـ ممػػف خػػالفوا مػػني  النبػػييتسػػ  لييػػمؿ ىػػؤ 

 ب ما ال يخف .ييتمسروا بيريعتو مف أبناء أمتوة وفيو مف الترةيب والترى
حالػػػو وىػػػو يطػػػرد ىػػػؤالء النػػػاس مػػػف علػػػ  حوضػػػو بحػػػاؿ  ويػػػبو النبػػػي     

إذ ال حػؽ ليػا فػي مائػوة ة عنػوصاحب الحوض الذا ي وـ بطػرد اإلبػؿ ال ريبػ  
تػػػتمرف إبلػػػو مػػػف اليػػػربة مػػػف ةيػػػر داـ المنفعػػػ  مػػػف وراء يػػػربياة ولرػػػي والنعػػػ

حرميا لذة االستمتاع يعحر  ر علييا راح  اليربة و ي  ة أو ضرر   أو مدافع    مزاحم   
ُناعيـ بحصولوة ة وىو تيبيو بو لمػا فيػو ىدفو ت ريب المعن  إل  المخاطبيف وا 

متيـ وال فػػي أفعػػاليـة ال ييػػبيوف اليػػاربيف فػػي سػػ بف المطػػروديفبػػ اإلعػػبلـمػػف 
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وتلػؾ مزيػ  مػف المزايػا التػي ذررىػا الخطيػب فػي ُولػو عػف فيـ ةربػاء م نرػروفة 
: "ولػذلؾ أسػباب منيػا مػا يحصػؿ للػنفس مػف األنػس خصائص التيبيو ومميزاتو

بحخرا يػػا مػػف خفػػي إلػػ   لػػية راالنت ػػاؿ ممػػا يحصػػؿ ليػػا بػػالفررة إلػػ  مػػا يعلػػـ 
إل  مػا ألفتػو... أو ممػا تعلمػو إلػ  مػا ىػي بػو بالفطرة أو بحخرا يا مما لـ تبلفو 

 .(9) أعلـ راالنت اؿ مف المع وؿ إل  المحسوس..."
" في ىػذا السػياؽ ي ػؼ َوالَِّي  َنْفِس  ِبَهِ  ِ بصي   " وبذا يتض  أف ُسـ النبي 

 -ما يلي: وراءه
ة وحرمػػانيـ مػػف بنفسػػو بطػػرد أنػػاس مػػف علػػ  حوضػػو تبريػػد ُيػػاـ النبػػي -أو 

 .ليرب منووا ةوروده
 الذود والحرماف.ترىيب المخاطبيف وتخويفيـ مف أف ييمليـ  -ثلنهل
والتمسػؾ بسػنتوة  إةارتيـ وترةيبيـ في الحرص عل  اتباع ىػدا النبػي -ثللثل

 لري ال يحدث ليـ ييء مف ذلؾ.
ػػٍ  ِبَهػػِ  ِ السػػياؽ ال سػػـ بصػػي   "وو ػػو اُتضػػاء       " اسػػتبعاد َوالَّػػِي  َنْفػػُح ُمَحمَّ

ة لرونػػػػو معروفػػػػا بالرحمػػػػ  واللػػػػيفة بيف حصػػػػوؿ ذلػػػػؾ مػػػػف رسػػػػوؿ هللاالمخػػػػاط
هٌْ َعَمْهِغ َمل َعِنةُّـْ "ببمتوة  عل  اليف   امفطور  ِْ ـْ َع ـْ َ ُسوٌؿ ِمْف َأْنُفِسُك َلَقْ  َجلَءُك

ـْ ِبػػػلْلُمْؤِمِنهَف َ ُءوٌؼ َ ِحػػػهـٌ  ة ومػػػف ةػػػـ رػػػاف ال سػػػـ (928")التوبػػػ  َحػػػِ هٌص َعَمػػػْهُك
ػدـ  تبريدا لحصوؿ ذلؾ منوة  ػزاء وفاُػا لمػف اسػتياف بدينػوة ورفػض اتباعػوة ُو

واتبػ  ىػواهة ففعػؿ رػؿ  وةلبتػو نفسػوة ةيريع  الناس عل  يريعتوة وخالؼ ىديو
َوالَّػػِي  ومػف ةػـ رػاف ُسػمو بصػي   "ة مػا ي ضػب هللا تعػال ة وي ضػب رسػولو

رمانػو عبدا لنفسو مف عل  الحػوضة وح راف" عل  ُيامو بطرد مف َنْفِس  ِبَهِ  ِ 
 مف اليرب.

***** 
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وؿ  الح  وح       بأد  الح  ُحاؿح ر نحا مح ح رحس  يأم وف  عحفأ عح و بأف  مح ر  ػًوا  عحفأ عحمأ ف   ُ بح   نححأ
 : ػبًل فح حػػاؿح ػػيفح رح   بحع  ػفأ أحرأ . « َأَةْ َضػػْوَف َأْف َةُكوُنػػوا ُ ُبػػَع َأْ ػػِؿ اْلَجنَّػػ ِ »م  ـأ ُحػاؿح ُ لأنحػػا نحعحػػ

 : : « ْ َضػػْوَف َأْف َةُكوُنػػوا ُثمُػػَث َأْ ػػِؿ اْلَجنَّػػ ِ َأةَ »فح حػػاؿح . فح حػػاؿح ـأ َنْفػػُح وحالحػػذ   »فح  لأنحػػا نحعحػػ
ُمَحمٍَّ  ِبَهِ ِ  ِإنِّى أَلْ ُجو َأْف َةُكوُنوا ِنْصَؼ َأْ ػِؿ اْلَجنَّػِ  َوَياَؾ َأفَّ اْلَجنَّػَ  َ  َهػْ ُخُمَهل 

ـْ ِفى  ْعَ ِة اْلَبْهَضلِء ِفػى ِجْمػِ  الثَّػْوِ  ِإ َّ َنْفٌح ُمْسِمَمٌ  َوَمل َأْنُة ْ ِؾ ِإ َّ َكللشَّ َأْ ِؿ الشِّ
ْوَ اِء ِفى ِجْمِ  الثَّْوِ  اأَلْحَم ِ  ْعَ ِة السَّ  .(9)«اأَلْسَوِ  َأْو َكللشَّ

عف نسب  المسػلميف فػي أىػؿ ال نػ ة تبيػيرا  في ىذا البياف يتحدث النبي     
 تعال  بعمؿ مزيد مف الصػالحاتة التػي ألتباعوة وحةا ليـ عل  الت رب إل  هللا

تؤىليـ لل ن ة التي يتس  نصيب المسلميف فييػا ليصػؿ إلػ  النصػؼة ففيػو رمػا 
"تبيػػير احػػاد األمػػ  بػػدخوليا  الحف ظػػف الواحػػد بػػدخوليا  ي ػػوؿ ال اضػػي عيػػاض

ة (2)مػػ  رةػػرة داخلييػػا مػػف األمػػ  أ ػػدر مػػف ظنػػو دخوليػػا مػػ  ُلػػ  داخلييػػا مػػنيـ"
ظ الع ػػؿ ةلػػييـ باالسػػتفياـة الػػذا ييػػز الػػنفسبادئػػا حديةػػو إ ويلفػػت االنتبػػاه  ةويػػُو

أف تل ػػ  مزيػػدا مػػف اىتمػػاـ  الرسػػوؿإلػػ  مػػا يتضػػمنو الرػػبلـ مػػف معػػافة يريػػد 
المخاطػػب وعنايتػػوة رمػػا يو يػػو مػػف خػػبلؿ االسػػتفياـ إلػػ  الت ػػاط ُصػػد الرػػبلـ 

البيػػارة  وم ػػزاه وتحويلػػو إلػػ  واُػػ  عملػػي فػػي حياتػػوة ب انػػب مػػا فيػػو مػػف "ت ريػػر
بيػػـ مػػف الربػػ  إلػػ  الةلػػث إلػػ   النبػػي جح ة وتػػدر  (3)وتةبيتيػػا فػػي أذىػػاف المتل ػػيف"

ػػ  فػػي نفوسػػيـ  النصػػؼة ولػػـ يخبػػرىـ بالنصػػؼ مػػف أوؿ األمػػر  ليرػػوف "ذلػػؾ أُو
وأبلث في إرراميـة فػحف إعطػاء اإلنسػاف مػرة بعػد أخػر  دليػؿ علػ  االعتنػاء بػوة 

ة رػػػانوا ييػػػرروف هللا ويربرونػػػو وأيًضػػػا لػػػو حرمػػػ  أخػػػر  وىػػػي أنيػػػـ فػػػي رػػػؿ مػػػر 
ويحمدونػػو علػػ  إعطػػائيـ ذلػػؾة رمػػا يػػدؿ عليػػو ُولػػو: "فربرنػػا" أا: عظمنػػا ذلػػؾ 

                                                           

ػػـ  -رتػػاب بػػدء الػػوحي -( البخػػارا9) ػػؿ   -ة مسػػلـ6528ُر ػػؼح أحىأ ػػ   ن صأ ه  األ مح ف  ىحػػذ  بػػاب رحػػوأ
نح    ـ  -الأ ح  .552ُر

 .392/ 9( إرماؿ المعلـ 2)

 بتصرؼ. -387/ 99( يرا  : فت  البارا 3)
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ُلنا: هللا أربرة ففي التررار رحم  بيـ وحمؿ  ليـ عل  ت ديد يػرر هللا وتربيػره و 
 .(9)وحمده عل  رةرة نعمو"

عل  ر ائو أف يرػوف المسػلموف " َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهِ  ِ ُائبل " ةـ أُسـ     
وال مل  االسمي  والبلـ الداخل  علػ   نصؼ أىؿ ال ن ة مؤردا  واب ُسمو بحف  

" ومعبػػرا بفعػػؿ الر ػػاء الػػداؿ ِإنِّػػى أَلْ ُجػػو َأْف َةُكوُنػػوا ِنْصػػَؼ َأْ ػػِؿ اْلَجنَّػػ ِ المسػػند "
علػػػ  يػػػديد طمعػػػوة وعظػػػيـ أملػػػوة ووصػػػولو إلػػػ  در ػػػ  الي ػػػيف فػػػي تح يػػػؽ هللا 

  رةبتػو بػبف يرػوف أتباعػو نصػؼ أىػؿ ال نػ  رمػا أخبػرىـة ألف الر ػاء فػي تعال
معنػػاه ال ػػـز والبيػػارة بتح يػػؽ المر ػػوة ولرنػػو يعبػػر بػػو تبدبػػا مػػ  ربػػو  ربلمػػو
 .ومواله
..." لتوضػي  ذلػؾ َوَياَؾ َأفَّ اْلَجنََّ  َ  َهْ ُخُمَهل ِإ َّ َنْفٌح ُمْسِمَم ٌ و اء ب ولػو "     

مبتػػدئا بػػواو االسػػتئناؼ مػػف أ ػػؿ التنبيػػو إلػػ  مضػػمونوة وة وبيػػاف ريفيػػ  حصػػول
ة بحنزالػػػو لتعظػػيـ الميػػار إليػػو وتفخيمػػو" َياؾَ باسػػـ اإليػػارة الػػذا للبعيػػػد " اعبػػر وم

ة ومسػػػتعمبل أسػػػلوب ال صػػػر بطريػػػؽ النفػػػي منزلػػػ  بعيػػػد المرػػػافة عظػػػيـ المنػػػاؿ
س ألصػػػحاب النفػػػو  ةػػػـ إةباتػػػونفػػػي دخػػػوؿ ال نػػػ  عػػػف رػػػؿ النػػػاسة لواالسػػػتةناءة 

ال نػػ  علػػ  المسػػلميف مػػف رػػؿ أمػػ ة  صػػر دخػػوؿ   وبػػو ي  المسػػلم  دوف ةيػػرىـة 
ومػف المعلػػـو أف عػدد مػػف أسػلموا مػػ  رسػؿ هللا رػػانوا دائمػا أُػػؿ برةيػر مػػف عػػدد 

أربػر  فػي ال نػ  الميػرريفة مػا يترتػب عليػو أف ترػوف فرصػ  أمػ  النبػي وأتباعػو
 ؿ أم .عدد المسلميف مف ر ىـ أضعاؼ  عددح  ألفمف فرص  ةيرىـة 

ـْ ِفػى َأْ ػِؿ مف خبلؿ التيبيو في ُولو " اوتةبيت اتبريدالمعن   ىذا وزاد      َوَمل َأْنػُة
ػْوَ اِء ِفػى ِجْمػِ   ػْعَ ِة السَّ ْعَ ِة اْلَبْهَضلِء ِفى ِجْمِ  الثَّْوِ  اأَلْسَوِ  َأْو َكللشَّ ْ ِؾ ِإ َّ َكللشَّ الشِّ

لػ   مسػلميفال "ة حيػث يػبو حػاؿالثَّْوِ  اأَلْحَمػ ِ  فػي أىػؿ اليػرؾ مػف حيػث التميػز ُو
حػاؿ اليػعرة السػوداء فػي الةػور  وأ اليػعرة البيضػاء فػي الةػور األسػودة العدد بحاؿ

 -م  ُل  عددىـ -المسلموفبو ريؼ يمرف أف يصؿ  يتبرداألحمرة تيبييا تمةليا 
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ػ ال ن  رما ر ا رسػوؿ هللا إل  نصؼ أىؿ ة ألنيػـ إذا رػانوا يمةلػوف روطمػ  وبي 
البيضػػاء أو اليػػعرة السػػوداء بالنسػػب  لعػػدد الرػػافريف مػػف النػػاس فيػػذا يعنػػي  اليػػعرة
لػ  عػدد المسػلميفعدد الرافريف المعذبيف في النػار  رةرة ذا رػاف عػدد مسػلمي ُو ة وا 

أربػػر مػػف عػػدد مسػػلمي األمػػـ السػػاب   فيػػذا يعنػػي  ىػػذه األمػػ  مػػف أتبػػاع الرسػػوؿ
ويزيػد عػف الةلػثة ليصػؿ إلػ   ليزيػد عػف الربػ ةارتفاع نصيب المسلميف في ال ن  

 . النصؼة رما ُاؿ رسوؿ هللا
ػػٍ  ِبَهػػِ  ِ " النبػػيُػػوؿ يبػػدو لػػي أف و بعػػد مػػا سػػبؽ بيان ػػو       ُسػػما " َوالَّػػِي  َنْفػػُح ُمَحمَّ

 -عل  ما سبؽ في ىذا السياؽة يترؾ في نفس المتل ي ااةار التالي :
صػؼ مػف يػدخؿ ال نػ  علػ  يمةلػوف ن تبريد روف المسلميف مػف أتبػاع الرسػوؿ -أو 

أُؿ ت ديرة إذ مف الممرػف أف يتفضػؿ هللا تعػال  بزيػادة ىػذه النسػب ة  ريػا علػ  العػادة 
 سبؿ وزيادة. يما  في إعطاء رسوؿ هللا

تبيير المسلميف بزيػادة فرصػ  دخػوليـ ال نػ ة التسػاع نصػيبيـ فييػاة وتػرةيبيـ  -ثلنهل
ليـ اإلسػبلـة لمػا ليػا مػف أةػر ربيػر فػي االلتػزاـ بتعػافي تزري  النفسة وترويضيا علػ  

َأفَّ اْلَجنَّػػػَ  َ  َهػػػْ ُخُمَهل ِإ َّ َنْفػػػٌح َوَياَؾ " مػػػا اسػػػتدع  ُػػػوؿ النبػػػي ىػػػذاذلػػػؾة ولعػػػؿ 
 ويمرف أف يروف أحد أو و إيةار ال سـ بصي تو التي  اء علييا."ة ُمْسِمَم ٌ 
ي عبػر فييػا النبػي إذ يبػدو لػي أف ال سػـ بالصػي   التػ وىو خػاص برسػوؿ هللا -ثللثل

إلػػػ  تيػػػريؼ هللا تعػػػال  ليخصػػػوة وا عظامػػػو ل ػػػػدرهة  إلمػػػاح فيػػػوباسػػػمو اليػػػريؼ ىنػػػا 
ػوتينػب ن ةوبتح يؽ ر ائوة وزيادة نصيب أمتو في ال ن ة لت ر عين ػ وة وة ويسػتري  بال ػفس 

ػػػ ػػػػد أُسػػػـ هللا تعػػػال  علػػػ  إرضػػػائوويعظػػػـ نعيم  ف ػػػػاؿ  ةو النفسػػػي والبػػػدنية ولػػػـ ال  ُو
حح . وح  ػفح األأ ولحػ . "وحالض  يأػر  لحػؾح م  ػرحة  خح خ  لحآلأ ػا ُحلحػ . وح مح ب ػؾح وح دحعحػؾح رح ػا وح ػ ح . مح اللحيأؿ  إ ذحا سح

ب ؾح فحتحرأضح ")الضح   يؾح رح ؼح ي عأط  وأ لحسح  (.5 -9وح
 ،خللص  لوجهغ الك هـ هجعمهل، الة  أ جو هللا ةعللى أف   اسة الممما أخةـ  بهياو 

علمػػ ، وطػػال  البالرػػ  بخلصػػ ، إنػػغ ولػػ  يلػػؾ والقػػل   وأف هنفػػع بهػػل طػػال  العمػػـ ب
 .عمهغ

 وصلِّ اللهم عىل سودىا حممد

 وعىل آله وصحبه والتابعني.

***** 
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الحمػػد  الػػذا بنعمتػػو تػػتـ الصػػػالحاتة والصػػبلة والسػػبلـ علػػ  أيػػرؼ الخلػػػؽ 
 ةةوبعد ...وسيد السادات

علػ  رترػزت عػ  مطالػبة وافػي م دمػ ة وأرب ت د انتيت ىذه الدراس  التي  ػاءف
 -إل  النتائ  والتوصيات التالي :ة مف الصحيحيف حديةا واحد وعيريف

 -:النةلئج -أو 
ػٍ  ِبَهػِ  ِ ورذلؾ "" َوالَِّي  َنْفِس  ِبَهِ  ِ " أف ُسـ النبي -األولى " َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمَّ

رمػا ة ىػافػي األحاديػت التػي ارترػزت علييػا الدراسػ  وةير  راف أسلوبا مييمنا
ذا أةػر ربيػػر فػي تح يػؽ الم اصػػد التػي ورد البيػاف النبػػوا اليػريؼ مػػف رػاف 

أ ػػػػػػؿ تصػػػػػػحيحياة أو اإلخبػػػػػػار بيػػػػػػاة أو الحػػػػػػث علييػػػػػػاة أو الترىيػػػػػػب مػػػػػػف 
 التي بينتيا الدراس .واألىداؼ مخالفتياة أو ةير ذلؾ مف األةراض 

ىػػو  تتنػػوع بػػيف مػػا بيػػاتيف الصػػي تيفمػػف ُسػػمو  أف م اصػػد النبػػي  -الثلنهػػ 
 -آت:

علػػ  تبريػػد الم سػػـ عليػػو فػػي نفػػس المتل ػػية حتػػ  ينػػزؿ عنػػده   حرصػػو -أ
 المنزؿ البلئؽ بو.

إزال  مػا يحػيط بالم سػـ عليػو مػف ةرابػ ة بسػبب عػدـ اعتيػاد النػاس لػوة أو  -ب
رونو مف أمور ال يب التي ال يحيط المتل ػي بيػا علمػاة أو ألف الخبػر ةيػر 

 ل سـ عليو.متُو  حصولو عل  الو و الذا تـ ا
يػربت بيػا تصحي  رةير مػف المفػاىيـة التػي اسػت رت فػي أذىػاف النػاسة وأ   -ج

ػػطبػػاع   ليػػيوعيا فػػي  وأيـة ألنيػػـ توارةوىػػا عػػف آبػػائيـة يـة واسػػتمرأتيا نفوس 
ُنػػػاع النػػػاس  الم تمعػػػات ُبػػػؿ بعػػػث الرسػػػوؿ ة ممػػػا ي عػػػؿ تصػػػحيحيا وا 

 سػػػـ بمػػػف بيػػػده رػػػاف ال ة الػػػذابخطئيػػػا يسػػػتدعي نوعػػػا مػػػف التبريػػػد واإلُنػػػاع
ساعدت أحد األساليب التي بخاص   نفوس الخلؽ بعام ة ونفس الرسوؿ 

 .  تصحي  تلؾ األخطاءة وأدت إل  ت ييرىافي 
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وأفعػػػاليـ  ةمػػػف تصػػػرفات بعػػػض المسػػػلميف اإلعػػػراب عػػػف ةضػػػب النبػػػي  -د
التػػي تخػػالؼ ُواعػػد الػػديفة والتػػي ينطل ػػوف فييػػا مػػف ىػػو  الػػنفسة أو سػػوء 

 يؽ ببمةاليـ.الفيـ الذا ال يل
ةػػارة تطلعػػو إلػػ  بعامػػ  فػػي ال سػػـ ب انػػب مػػا  -ىػػػ مػػف تييئػػ  المتل ػػي وتيػػوي و وا 

 تُرب الم سـ عليوة حت  إذا ورد ةبت في نفسوة وتمرف منيا فضؿ تمرف.
بما  -" َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهِ  ِ ورذلؾ " "َوالَِّي  َنْفِس  ِبَهِ  ِ أف صي   " -الثللث 

ووصػػوليا تفخػػيـ الم سػػـ بػػو وتعظيمػػوة ببيػػاف طبلُػػ  ُدرتػػوة بػػو مػػف  افتوحيػػ
ة يدفعػو دفعػا أةػرا ُويػا تػرؾ فػي نفػس المتل ػيت -إل  نفس اإلنسافة أيػا رػاف

خوفػا مػف ع ػاب ربػو إل  امتةاؿ الم سـ عليوة وال يػاـ بػوة ميمػا رلفػو ذلػؾ  
ا مػف م اصػد الزمػ م صػوداممػا ي عػؿ الترةيػب والترىيػب  ورةب  فػي ةوابػوة

 ـ بيذه الصي  .ال س
" َوالَِّي  َنْفُح ُمَحمٍَّ  ِبَهػِ  ِ راف ي سـ بصي   " تلحظ الدراس  أف النبي -ال ابع 

فػػػي أةلػػػب األمػػػر عنػػػد اإلخبػػػار بػػػاألمور ال يبيػػػ  التػػػي ال يمرػػػف للبيػػػر أف 
ويػرف  باإلحاطػ   ةيحيطوا بياة لئللماح إل  أف ذلؾ مما اختصػو هللا تعػال 

 فيما سو  ذلؾ. ةالبا "َوالَِّي  َنْفِس  ِبَهِ  ِ " ة وراف ي سـ بصي  علما بو
رػػاف لل سػػـ بيػػاتيف الصػػي تيف الصػػدارة والييمنػػ  فػػي األحاديػػث التػػي  -الخلمسػػ 

مػف بػاب  -علػ  ُلتيػا -وردتا فييػاة ورػاف مػا يسػب يما مػف بيػاف أو أسػاليب
 والتوطئ  لم يئو. ببييماة التمييد لل سـ

ا األةػػػر الربيػػػر مػػػُػػػاـ البحػػػث لتتبعي فيلتػػػلا رػػػاف لل سػػػـ بالصػػػي تيف -السل سػػػ 
األسػاليب  بعػض   مػاوالرئيس في تح يؽ ال رض المنصوب لػو البيػافة وآزرى

 -النفػػي واالسػػتةناءطريػػؽ ة مةػػؿ ال صػػر بمػػاييالتػػي  ػػاء أةلبيػػا ضػػمف  واب
د التوريد بحف والبلـ وال مل  االسمي  التنرير ال سيما فػي م ػاـ اإلخبػار  -ُو

التعبيػر  -ت الدال  عل  نػدرة فعػؿ اليػرط أو امتناعػوبال يبة اليرط باألدوا
ومػػػػف  -بالمضػػػػارع الستحضػػػػار الصػػػػور المسػػػػت رب  أو ال ائبػػػػ  ومعاييػػػػتيا

الصػػور البيانيػػ  يػػبتي التيػػبيو لمػػا لػػو مػػف خاصػػي  اإليضػػاح المسػػاعدة علػػ  
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اإلُنػػاعة ومػػف فنػػوف البػػدي  يرةػػر الطبػػاؽ والم ابلػػ ة لمػػا ليمػػا مػػف خاصػػي  
 ت بي  ال بي .زيادة حسف الحسف و 

 -:الةوصهلم -ثلنهل
بػػػحفراد بحػػػوث الببلةػػػي  ميػػػداف البحػػػثفػػػي  العػػػامليفتوصػػػي الدراسػػػ   -األولػػػى
تناوال مست بلة لما يمتاز بو مف اإلحاط   تناوؿ صيث ال سـ النبوا األخر ت

بػػراز سػػياُاتوة بمواضػػ  ال سػػـة  رمػػا أنػػو يريػػؼ عػػف  والتعمػػؽ فػػي أسػػرارهةوا 
وانػػػػب التػػػػي ريػػػػفت عنيػػػػا الدراسػػػػات التػػػػي تضػػػػاؼ إلػػػػ  ال   وانػػػػب  ديػػػػدة

 تعرضت لموضوع ال سـ النبوا بصف  عام .
ف للدراسػػ  أف م ػػاؿ البحػػث الببلةػػي فػػي أمػػا عػػف األعمػػاؿ التػػي تبػػي   -لنهػػ الث

 حا   إليياة فيي:
 البناء الترريبي لل مؿ الواُع  بعد األمر والنيي في الحديث النبوا. -
ومواضػػ  عػػدـ اُترانيػػا بيػػا... دراسػػ  مواضػػ  اُتػػراف ال ملػػ  الحاليػػ  بػػالواو  -

 ببلةي  تطبي ي . 
َـّ َ ْؿ َبمَّْغمُ " ُوؿ النبي -  " مواُعو وأسراره.المَُّه
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 رؽ إفادتيػػا ةيػػر معانييػػا الح ي يػػ  د. محمػػود أسػػاليب اإلنيػػاء الطلبػػي و طػػ
 الل   العربي  بالمنوفي  العدد الةاني عير.م ل  رلي   -موس  حمداف

  مطبعػػػػ   -تح يػػػػؽ محمػػػػود يػػػػارر -عبػػػػدال اىر ال ر ػػػػاني -أسػػػػرار الببلةػػػػ
 نير الخان ي. -المدف

 ائؽ  االستفياـ ال رآن م لػ  رليػ  الل ػ   -محمود توفيؽ سػعد .د -دُائؽ وُر
 العدد التاس . -العربي  بالمنوفي 

  ػػػ  اإللرترونػػػي  –عيػػػاض إرمػػػاؿ المعلػػػـ يػػػرح صػػػحي  مسػػػلـ لل اضػػػي المُو
 للمرتب  اليامل .

 بتعليؽ اليػي  عبػدالمتعاؿ  -للخطيب ال زويني -اإليضاح لتلخيص المفتاح
 مصر. -مرتب  ااداب -ـ2111ىػ/9429طبع   -الصعيدا

 مصر. -مرتب  ااداب -لليي  عبدالمتعاؿ الصعيدا -ب ي  اإليضاح 
 ر الفرر.دا -ابف ُـ ال وزي  -التبياف في أُساـ ال رآف 
 بدوف -عبدالرحمف المباررافورا -تحف  األحوذا بيرح  ام  الترمذا 
 تح يػػػؽ/ فخػػػر  -ال نػػػ  الػػػداني فػػػي حػػػروؼ المعػػػاني ألبػػػي ال اسػػػـ المػػػرادا

دار  -ـ9983ى/9413الطبعػػػ  الةانيػػػ   -الػػػديف ُبػػػاوةة محمػػػد نػػػديـ فاضػػػؿ
 بيروت. -اافاؽ ال ديدة

  .عبػػػػػدالعظيـ المطعنػػػػػيخصػػػػػائص التعبيػػػػػر ال رآنػػػػػي وسػػػػػماتو الببلةيػػػػػ  د- 
 مرتب  وىب . -األول 

  الطبعػػػ   -د. اليػػػحات محمػػػد أبوسػػػتيت -دراسػػػات مني يػػػ  فػػػي علػػػـ البػػػدي
 -ال ليوبيػػػػػ  -دار خفػػػػػا ي للطباعػػػػػ  والنيػػػػػر -ـ9994ىػػػػػػ/9494األولػػػػػ  
 مصر.

  ىػػػػػػ/  9418 -الطبعػػػػػ  الةانيػػػػػ  -دالالت التراريػػػػػب د. محمػػػػػد أبػػػػػو موسػػػػػ
 مرتب  وىب . -ـ 9987
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 الطبعػػػ   -تح يػػػؽ محمػػػود يػػػارر -عبػػػدال اىر ال ر ػػػاني -دالئػػػؿ اإلع ػػػاز
 السعودي . -مطبع  المدني -ـ9992ىػ/9493 -الةالة 

 أبو الحسف علي بف خلؼ بف عبد الملؾ بػف بطػاؿ  -يرح صحي  البخارا
مرتبػػػػ   -الةانيػػػػ  -تح يػػػػؽ أبػػػػو تمػػػػيـ ياسػػػػر بػػػػف إبػػػػراىيـ -البرػػػػرا ال رطبػػػػي

 السعودي .  -الريد
  بدوف.       -الديف السفيرايمس  -يرح صحي  البخارا 
  دار اليػػػػعب  -ـ 9987ىػػػػػ/9417الطبعػػػػ  األولػػػػ   -صػػػػحي  البخػػػػارا– 

 ال اىرة.
 بيروت. -دار ال يؿ  -صحي  مسلـ 
 الطبعػػػ   -صػػػورة األمػػػر والنيػػػ  فػػػي الػػػذرر الحرػػػيـ د. محمػػػود توفيػػػؽ سػػػعد

 مطبع  األمان . –ـ 9993/ى9493األول  
 بدوف. -يف العيني الحنفيبدر الد -عمدة ال ارا يرح صحي  البخارا 
 طبعػػػػػ   -ابػػػػػف ح ػػػػػر العسػػػػػ بلني  -فػػػػػت  البػػػػػارا يػػػػػرح صػػػػػحي  البخػػػػػارا

 بيروت. -دار المعرف   -ىػ9379
  بدوف. -أبوىبلؿ العسررا -الفروؽ الل وي 
 الطبعػػػػػػػ  األولػػػػػػػ   -للمنػػػػػػػاوا -فػػػػػػػيض ال ػػػػػػػدير يػػػػػػػرح ال ػػػػػػػام  الصػػػػػػػ ير-

 بيروت.  -دار الرتب العلمي  -ـ9994ىػ/9495
 تح يؽ علي حسيف البػواب -لصحيحيف البف ال وزاريؼ الميرؿ مف ا- 

 الرياض. -دار الوطف
 بيروت. -دار صادر -الطبع  األول  -لساف العرب البف منظور 
 تح يػػػؽ محمػػػود خػػػاطر -محمػػػد بػػػف أبػػػي برػػػر الػػػرازا -مختػػػار الصػػػحاح- 

 بيروت. -مرتب  لبناف
 تح يػػػؽ د. محمػػػد أحمػػػد  -المفػػػردات فػػػي ةريػػػب ال ػػػرآف للراةػػػب األصػػػفياني

 مرتب  األن لو.  -لؼ هللاخ
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 ػد  األنصػارا    -المفيـ لما أيػرؿ مػف تلخػيص رتػاب مسػلـ أبػو العبحػاس أحمح
 ال رطبي  ة بدوف.

  طبعػػػػ   -تح يػػػػؽ عبدالسػػػػبلـ ىػػػػاروف -ألحمػػػػد بػػػػف فػػػػارس -م ػػػػاييس الل ػػػػ
 نير اتحاد الرتاب العرب. -ـ2112ىػ/9423

 ىػػ 9392ةانيػ  الطبع  ال -للنووا -المنياج يرح صحي  مسلـ بف الح اج
 بيروت . -دار إحياء التراث العربي -

 تح يؽ عبػد  -لبرىاف الديف الب اعي -نظـ الدرر في تناسب اايات والسور
 بيروت. -دار الرتب العلمي  -ىػ9495طبع   -الرزاؽ ةالب الميدا
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 959 المق م . 1
 954 موقع القسـ وةأثه   ف  مقلـ العبل ام. -المطم  األوؿ 2
 954 مُو  ال سـ وتبةيره في حديث الصبلة.    -
 959 مُو  ال سـ وتبةيره في حديث الزراة.  -
 964 مُو  ال سـ وتبةيره في حديث الصياـ.    -
 973 مُو  ال سـ وتبةيره في حديث ال ياد. -
 981 لقسـ وةأثه   ف  مقلـ الغض  هلل.موقع ا -المطم  الثلن  3
 981 مُو  ال سـ وتبةيره في حديث المخزومي . -
 983 مُو  ال سـ وتبةيره في حديث ابف اللتبي . -
 988 مُو  ال سـ وتبةيره في حديث دعوة الر ؿ زو و إل  فراييا. -
موقػػػع القسػػػػـ وةػػػأثه   فػػػ  مقػػػلـ ةصػػػػحها  -المطمػػػ  الثللػػػث 4

 993 لء.المفل هـ واألخط

ػػ  ال سػػـ وتػػبةيره فػػي حػػديث "...ال يػػؤمف أحػػدرـ حتػػ  أرػػوف  - مُو
 993 أحب إليو مف والده وولده" 

ػػ  ال سػػـ وتػػبةيره فػػي حػػديث "...ال يػػؤمف أحػػدرـ حتػػ  يحػػب  - مُو
 995 ألخيو ما يحب لنفسو"

ػػػػػ  ال سػػػػػـ وتػػػػػبةيره فػػػػػي حػػػػػديث "...ألف يبخػػػػػذ أحػػػػػدرـ حػػػػػببل  - مُو
 996 فيحتطب...."

 999 سـ وتبةيره في حديث "...لو لـ تذنبوا لذىب هللا برـ...."مُو  ال  -
ػػػػ  ال سػػػػـ وتػػػػبةيره فػػػػي حػػػػديث "...إف لػػػػو تػػػػدوموف علػػػػ  مػػػػا  - مُو

 212 ترونوف عندا..."

ػػػػ  ال سػػػػـ وتػػػػبةيره فػػػػي حػػػػديث "...إف اليػػػػمل  لتلتيػػػػب عليػػػػو  - مُو
 215 نارا...."
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ػػ  ال سػػـ وتػػبةيره فػػي حػػديث "...لػػو رأيػػتـ مػػا رأيػػت لضػػ - حرتـ مُو
 217 ُليبل..."

 292 موقع القسـ وةأثه   ف  مقلـ اإلخبل  بللغه . -المطم  ال بع 5
ػػػ  ال سػػػـ وتػػػبةيره فػػػي حػػػديث "...ليػػػبتيف علػػػ  أحػػػدرـ يػػػـو وال  - مُو

 292 يراني..."

ػػ  ال سػػـ وتػػبةيره فػػي حػػديث "...ليػػبتيف علػػ  النػػاس زمػػاف ال  - مُو
يػيء يدرا ال اتؿ في أا يػيء ُتػؿ وال يػدرا الم تػوؿ علػ  أا 

 ُتؿ"
295 

ػػػ  ال سػػػـ وتػػػبةيره فػػػي حػػػديث "...ال تػػػذىب الػػػدنيا حتػػػ  يمػػػر  - مُو
 297 الر ؿ عل  ال بر فيتمرغ عليو وي وؿ..."

ػػ  ال سػػػـ وتػػبةيره فػػػي حػػديث "...ليويػػػرف أف ينػػزؿ فػػػيرـ ابػػػف  - مُو
 221 مريـ حرما م سطا..."

ػػ  ال سػػـ وتػػبةيره فػػي حػػديث "...انيتػػو أرةػػر مػػف عػػدد ن ػػـو  - مُو
 222 يا..."السماء وروارب

ػػػػػػػػ  ال سػػػػػػػػـ وتػػػػػػػػبةيره فػػػػػػػػي حػػػػػػػػديث "...ألذودف ر ػػػػػػػػاال عػػػػػػػػف  - مُو
 227 حوضي..."

ػ  ال سػػـ وتػػبةيره فػي حػػديث "...إنػػي ألر ػو أف ترونػػوا نصػػؼ  - مُو
 229 أىؿ ال ن ..."

 232 خلةم  ال  اس . 6
 235 ثبم بللمصل   والم اجع. 7
 238 فه ح الموضوعلم. 8

 

***** 
 .تم بحمد اهلل تعاىل وتوفوقه
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