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 أنحػا  فػ  جميػع" ُٗ-ككفيػد" المستجد ككركنا فيركس انتشار مع 
 المػػػر هػػػ ا  عمػػػ  لمسػػػيطرة الصػػػح  الحجػػػر تطبيػػػؽ إلػػػ  الػػػدكؿ لجػػػ ت العػػػالـ

 مػػف أكثػػر قبػػؿ - –النبػػ   إليػػ  دعػػا إجػػرا  صػػح  كهػػك، كالحػػد مػػف انتشػػار 
 كانتشػارها تكاثرهػا كطػرؽ الدقيقػة مكائناتل ا مف اكتشاؼ العمما قرنن  أربعة عشر

 - -النب  محمػد  أف البع  يرل بؿ ،كاألكبئة األمرا  حدكث ف  كتسببها
 كأرسػػ ،  مبادئػػ  النبػػ  فبػػي   قػػدف، الصػػح  الحجػػر لمفهػػكـ أسػػس مػػف أكؿ هػػك

 النػاسى  فمنػع ، الشػريفة النبكيػة األحاديػث مف عدد ف  كاؼو  شاؼو  ببياف دعائم 
 منهػا، الفػرار مػف البمػدة تمػؾ أهؿ ك لؾنه  ك ، بالكبا  المصابة البمدة دخكؿ مف
  .ظاهرنا عمي  عالمات اإلصابة أـ ال ه ا الشخص الفار كافأ سكا 

التػ  كردت فػ   األحاديػث النبكيػة نحك كتب السنة ألجمػع كجه  كجهت كقد
، ثـ قمت بدراسة تمػؾ األحاديػث دراسػة الحجر الصح ، ثـ قسمتها عم  ثالثة مباحث

 لمػػنص، الشػػمكلية النظرةبػػ يعنػػ  الػػ م  التحميمػػ المػػنه  عمػػ  امعتمػػدن بالغيػػة تحميميػػة 
 الكشػػؼ فػػ  يسػػهـ أف شػػ ن  مػػف يكػػكف فيػػ  فنػػ  عنصػػر كػػؿ كتتبػػع، الػػنظـ أثػػر كاقتفػػا 
، دالالتػ  كتناسػؽ، كتػرابط جممػ  ألفاظػ ، تػالـم كمػدل  - – بيانػ  كفهـ المعن  عف
رغبػػة فػػ   هػػ ا العمػػؿ كػػافك  .الحػػركؼك  المفػػردات اسػػتخداـ فػػ  دقػػة مػػف  لػػؾ يتبػػع كمػػا

اإلعجػػا  محاكلػػة لمكشػػؼ عػػف جانػػب مػػف جكانػػب ك  ،اإلسػػالم  الػػديفإظهػػار عظمػػة 
كتسػػهـ فػػ  د المػػممنيف إيماننػػا مػػع إيمػػانهـ،  يػػمثػػؿ هػػ   البحػػكث ت كال شػػؾ أف، النبػػكم

ل  الديف اإلسالم  - –الدعكة إل  هللا   العالميف. نفكسف   كت ك  قيمت  ،كا 
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Abstract: With the spread of the new Corona virus "Covid-19" 

around the world, countries resorted to applying quarantine to 

control this disease and limit its spread, which is a health 

measure called by the Prophet more than fourteen centuries 

before scientists discovered microorganisms And the methods 

of their multiplication, spread, and their cause of disease and 

epidemics, and some believe that the Prophet Muhammad was 

the first to establish the concept of quarantine, for the Prophet 

explained his principles and laid his foundations with a 

sufficiently satisfactory statement in a number of noble 

prophetic hadiths, preventing people from entering the affected 

town It also prevented the people of that town from fleeing from 

it, whether this fleeing person showed signs of infection or not. 

I directed my face towards the Sunnah books to collect 

the hadiths of the Prophet that were mentioned in the 

quarantine, then divided them into three sections, then I studied 

these hadiths an analytical rhetorical study based on the 

analytical approach that deals with the holistic view of the text, 

tracing the effects of systems, and tracing every technical 

element in it that is from It would contribute to revealing the 

meaning and understanding its statement and the extent of the 

compatibility of its words, the coherence of its sentences, the 

consistency of its connotations, and the subsequent accuracy of 

the use of vocabulary and letters. This work was a desire to 

show the greatness of the Islamic religion, and an attempt to 

uncover an aspect of the Prophet's miracles, and there is no 

doubt that such research increases the believers' faith with their 

faith, and contributes to the call to God --and the Islamic 

religion, and emphasizes its value in the hearts of the worlds. 

Key words: Rhetoric of the Prophet - Quarantine - Corona - 

Epidemic - Plague 
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مػػػا أصػػػاب  : ﴿ كتابػػػ  الحكػػػيـالقائػػػؿ فػػػ  ، حمػػػد  رب العػػػالميفال    
مف مصيبة ف  األر  كال ف  أنفسكـ إال ف  كتاب مػف قبػؿ أف نبرأهػا إف  لػؾ 

كـ كهللا ال لكيال ال ت سكا عم  ما فػاتكـ كال تفرحػكا بمػا  تػا (ِِ) عم  هللا يسير
 عمػػػ كالصػػػالة كالسػػػالـ  (ِّ-ِِ) سػػػكرة الحديػػػد:  ﴾ يحػػػب كػػػؿ مختػػػاؿ فخػػػكر

كالحكمػػػػة البال ػػػػة المسػػػػتقيـ،  كالمنطػػػػؽ المبػػػػيف، المسػػػػاف صػػػػاحب محمػػػػد سػػػػيدنا
 كعمػػػ  الطػػاهريف الطيبػػػيف بيتػػ   ؿ كعمػػػ  يػػ عم صػػػؿ المهػػـكالمعجػػ ة الخالػػػدة . 

 أجمعػيف، معهػـ عنػا المهػـ كار  الػديف، يػكـ إلػ  بإحسػاف تبعهـ كمف أصحاب 
 .كبعد  ميف، المهـ

كبػػيف عشػػية ، عػػاـ ألفػػيف كعشػػريف مػػف المػػيالد، مػػع مطمػػع هػػ ا العػػاـف
أال كهػػك كبػػا   ،اسػػتيقظ العػػالـ ب سػػر  عمػػ  كبػػا  عظػػيـ كشػػر مسػػتطيركضػػحاها 
ػػ – "ُٗ-ككفيػػد" ككركرنػػا ريػػاح هػػػ ا  تٍ ب ػػهى  قػػدك  - كر ؿ هللا برفعػػ  ككقانػػا شػػر عج 
العػالـ كانتشػار النػار  كػؿ أنحػا  فػ  كانتشػرت مدينػة ككهػاف الصػينيةمػف  الكبا 

 ،الفيػركسأمػاـ هػ ا  عػاج ة خػائرة القػكم ككقفت أقكل الدكؿ كأعتاها، ف  الهشيـ
كالحػد  الكبػا الدكؿ إل  تطبيؽ الحجر الصح  لمسػيطرة عمػ  هػ ا أكثر لج ت ك 

 .مف انتشار  
قبػؿ أكثػر  - –دعا إلي  النبػ   كقائ  صح   إجرا الحجر الصح ك 

مكائنػػػات الدقيقػػػة كطػػػرؽ تكاثرهػػػا لمػػػف أربعػػػة عشػػػر قرننػػػا مػػػف اكتشػػػاؼ العممػػػا  
كانتشػػػارها كتسػػػببها فػػػ  حػػػدكث األمػػػرا  كاألكبئػػػة، بػػػؿ يػػػرل الػػػبع  أف النبػػػ  

 النبػػ   فقػػد بػػي ف، هػػك أكؿ مػػف أسػػس لمفهػػـك الحجػػر الصػػح  - -محمػػد 
األحاديػػػػث النبكيػػػػة ، كأرسػػػػ  دعائمػػػػ  ببيػػػػاف شػػػػاؼو كػػػػاؼو فػػػػ  عػػػػدد مػػػػف  مبادئػػػػ
كنهػ  كػ لؾ أهػؿ تمػؾ ، فمنع الناسى مف دخكؿ البمدة المصػابة بالكبػا  ، الشريفة

البمػػدة مػػف الفػػرار منهػػا، سػػكا  أكػػاف هػػ ا الشػػخص الفػػار ظػػاهرنا عميػػ  عالمػػات 
 اإلصابة أـ ال. 
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التػػػ   األحاديػػػث النبكيػػػة نحػػػك كتػػػب السػػػنة ألجمػػػع كجهػػػ  كجهػػػت كقػػػد
 تمػؾ بدراسػة كقمػت، مباحػثثالثػة تها عمػ  الحجر الصػح ، ثػـ قسػمكردت ف  
 يعنػػػ  الػػػ م التحميمػػػ  المػػػنه  عمػػػ  معتمػػػدنا تحميميػػػة بالغيػػػة دراسػػػة األحاديػػػث
 يكػػكف فيػػ  فنػػ  عنصػػر كػػؿ كتتبػػع، الػػنظـ أثػػر كاقتفػػا ، لمػػنص الشػػمكلية بػػالنظرة

  -كسمـ عمي  هللا صم  – بيان  كفهـ المعن  عف الكشؼ ف  يسهـ أف ش ن  مف
 فػ  دقػة مػف  لػؾ يتبع كما، دالالت  كتناسؽ، جمم  كترابط، ألفاظ  تالمـ كمدل

 . كالحركؼ المفردات استخداـ
عتػػ  أف يكػػكف فػػ  أمػػا بالنسػػبة لبنػػا  البحػػث كخطتػػ ، فقػػد اقتضػػت طبي

 مباحث كخاتمة. ثالثةمقدمة كتمهيد ك 
يقػـك  كالفكرة التػ  ،كأهميت  ،: تحدثت فيها عف مكضكع البحثالمقدمة

 عميها بإيجا ، كالمنه  ال ل سرت عمي  ف  معالجت . 
 صطالحالتناكلت في  تعريؼ الحجر الصح  ف  الم ة كف  ا: التمهيد

هػػػ ا الػػػكارد فػػػ   –صػػػم  هللا عميػػػ  كسػػػمـ  –النبػػػ  هػػػدم شػػػرت إلػػػ  كأ، الطبػػػ 
 دعائم . ، ككيؼ أسس مبادئ  كأرس اإلجرا  الصح  الكقائ 

 .بالحجر الصح األمر : األول بحثالم
 .نه  عف الفرار مف أر  الكبا : الالثاني بحثالم
  .الطاعكف رحمة لممممنيف: الثالث بحثالم

 : ك كرت فيها أهـ ما تكصمت إلي  مف نتائ .ثم الخاتمة
 ثـ  يمت البحث بالفهارس الفنية التفصيمية.

 أننػ  حسػب  كلكػف ،قد كفيت ه ا البحػث قػدر  أنن  أدع  فمست كبعد،
 هػ ا ييعىػد كال العمػؿ، ه ا تجكيد سبيؿ ف  كسعنا أدخر كلـ طاقت ، قدر اجتهدت
ف، تعػال  هللا مػف التكفيػؽ أصػابها إ ا جػادة محاكلة إال البحث  األخػرل كانػت كا 
 النبػػكم الشػػريؼ الػػ ل البيػػاف هػػ ا أمػػاـ عجػػ ل كمػػف، تقصػػيرل ال قصػػكرل فمػػف
ػػا منػػ  ا ددت كممػػا " كهػػؿ  كعجػػ ل كضػػعف  بجهمػػ  معرفػػة ا ددت كمعرفػػة، عممن

يػػػدرؾ المػػػر  مػػػف  ثػػػار الشػػػمس غيػػػر الضػػػك  كالحػػػرارة  كهػػػؿ يعمػػػـ مػػػف أسػػػرار 
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  كهػػؿ يجػػػد فػػػ  نفسػػ  مػػػف أغػػكار البحػػػر غيػػػر  الػػرك  غيػػػر العطػػر كالنضػػػارة
 .(ُ)الشعكر بالجاللة كالركعة 

كأال ، كأف ي فر ل  ما ب  مف  لؿ، كهللا أس ؿ أف يتقبؿ من  ه ا العمؿ
فػػػػ  ا خػػػػػرة  كالشػػػػرب مػػػػف يديػػػػػ    –يحرمنػػػػ  شػػػػرؼ صػػػػحبة النبػػػػػ  محمػػػػد 

 رب  الحمػػػػد أف دعكانػػػػا ك خػػػػر، الكػػػػريمتيف شػػػػربة هنيئػػػػة ال أظمػػػػ  بعػػػػدها أبػػػػدنا
 تػػبعهـ كمػف كأصػػحاب   لػ  كعمػػ  محمػد سػػيدنا عمػ  كالسػػالـ كالصػالة العػالميف،
 .الديف يكـ إل  بإحساف

 

 مدرس البالغة والنؼد يف كؾوة الؾغة العربوة بإيتاي البارود

 هـ8112 صػرمن شهر  81اإلسؽندرية: 

 م.2222 أكتوبرمن  5املوافق: 
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 التمهيد

ٍجػػػري كالمىٍحجػػػر ، كػػػؿ  لػػػؾ الحػػػراـ ، ٍجػػػري كالًحٍجػػػر كالحي  فػػػ  الم ػػػة : الحى

ييقىػػػػاؿي  ػػػػرى : كى ج  مىػػػػ  تىحى ػػػػا عى ػػػػع  مى س  ػػػػ ي  أىم هللاي  كى ر مى ػػػػي قى ي  حى ًفػػػػ . كضى ػػػػًديثً  كى  " لىقىػػػػدٍ  :اٍلحى
ٍرتى  ج  كىاًسعنا" تىحى

أم ضيقت مػا كسػع  هللا كخصصػت بػ  نفسػؾ دكف غيػرؾ ،  (1)
ػػرى ي  جى ػرى ي  كقػد حى ج  ًفػػ . كحى  [22: الفرقاا  ﴾]َََمُْجووو  َ َِحْجوا َ ََويَوُقولُووو ََ ﴿:القػر ف الكػػريـ كى
 ا.ا محرمن أم حرامن 

ػػا المُّ ىػػة: ًفػػ  الحجػػر كأىصػػؿ ػػٍرتى  مى جى مىٍيػػ ً  حى نىٍعتىػػ ي  أىم عى ػػؿى  أىف ًمػػفٍ  مى  ييكصى
كيؿُّ  ًإلي ، نىٍعتى  مىا كى ٍرتى  ًمٍن  فىقىدٍ  مى جى مىٍيً  ؛ حى كى ىًلؾى  عى ٍجري  كى ك اـً  حى مى  الحي :  األىيتاـ عى

ػػٍنعيهـ؛ كىػػ ىًلؾى  مى ٍجػػػرىةي  كى ، يىٍنً ليهىػػػا ال تًػػ  الحي ػػا كىهيػػػكى  الن ػػاسي طيػػػكا مى ك  مىٍيػػً   حى : . عى ٍجػػػري كالحى
ر مىٍصدىري  جى مىٍي ً  حى ر اٍلقىاًض  عى ٍجران  يىٍحجي نىعى ي  ًإ ا حى رُّؼً  ًمفى  مى اًل  ًف  الت صى مى

(2). 
 
 
 
 
 

                                                           

 ، كتماـ الحديث: "ج   مف حديث ركا  اإلماـ أحمد ف  مسند  مف حديث أب  هريرة  (ُ)
ٍيػػػرىةى  ػػػؿى : قػػػاؿ أبػػػك هيرى ٍسػػػًجدى، أىٍعرىابًػػػ    دىخى ػػػم   اٍلمى ٍكعىتىػػػٍيًف، فىصى ـ   رى ـ  : قىػػػاؿى  ثيػػػ ٍمنًػػػ  المهيػػػ  اٍرحى

م دنا، ميحى ـٍ  كىالى  كى ػدنا مىعىنىػا تىٍرحى ػٍرتى  لىقىػدٍ : "فىقىػاؿى  ، الن بًػ ُّ  ًإلىٍيػ ً  فىاٍلتىفىػتى . أىحى ج  ـ   ،"كىاًسػعنا تىحى  لىػـٍ  ثيػ
ٍسػػػًجًد، ًفػػػ  بىػػػاؿى  أىفٍ  يىٍمبىػػػثٍ  ػػػكؿي  لىهيػػػـٍ  فىقىػػػاؿى  ًإلىٍيػػػً  ، الن ػػػاسي  فى ىٍسػػػرىعى  اٍلمى ػػػا بيًعثٍػػػتيـٍ :"  هللاً  رىسي  ًإن مى

ًريفى ، لىـٍ  مييىسًٌ ػًريفى ، تيٍبعىثيػكا كى مىٍيػ ً  أىٍهًريقيػكا ميعىسًٌ ٍلػكنا عى ، ًمػفٍ  دى ػا و ػٍجالن  أىكٍ  مى ػا و  ًمػفٍ  سى حػديث  " مى
 -ك خػػػػػركف  مرشػػػػػد ، ، كعػػػػػادؿ األرنػػػػػمكط شػػػػػعيب: ت ُٕٗص  ُِجػػػػػػ  ِٕٓٓرقػػػػػـ:

 ـ.   ََُِ - هػ ُُِْاألكل  ، : الطبعة -الرسالة  ممسسة
 ْاألنصػارم اإلفريقػ : مػادة حجػر جػػ  منظػكر بػف الػديف ينظر: لساف العرب/ جمػاؿ -( ِ)

 هػ.ُُْْ - الثالثة: الطبعة -بيركت  – صادر دار .ُٔٔص 
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خطػػر  تحمػػؿ قػػد، حيكانػػات أك، أمػػاكف أك، بعيػػنهـ أشػػخاص عػػ ؿ "هػػك
، الحمايػػة لتػػكفير الضػػركرم الكقػػت عمػػ  الصػػح  الحجػػر كتتكقػػؼ مػػدة، العػػدكل

 (1)أمرا  بعينها" انتشار خطر مكاجهة ف 
 المكػػػان  الحجػػػر، الصػػػح  الحجػػػر مػػػف نػػػكعيف المسػػػممكف عػػػرؼ كقػػػد
 عػػػف كسػػػمـ عميػػػ  هللا صػػػم  الرسػػػكؿ نهػػػ  كقػػػد، كحجػػػر الحيكانػػػات، لألشػػػخاص

، كالطػاعكف األكبئػة ال م تنتشر في  البمد مف الخركج أك الدخكؿ  أمػر كمػا مػثالن
 السميمة. الحيكانات مع بحيكانات  لترع  المريضة الحيكانات صاحب ي ت  أال

 إلػػ  فيعػكد تطبقػ  الػدكؿ فػ  العصػر الحػال  الػ م الصػح  الحجػر أمػا
 المدينػػة سػػمطات أدركػػت حيػػث عشػػر المػػيالدم، الرابػػع القػػرف فػػ  البندقيػػة مدينػػة
 األكبئػة بعػ  نقػؿ سػببنا فػ  كانػت المتكسػط البحر شرق  مف المقبمة السفف أف
ػا ثالثػيف لمدة تع ؿ السفف كانت البداية كف ، المدينة إل   المػدة كلكػف هػ  ، يكمن

ػػػا  أربعػػػيف إلػػػ  الحػػػؽ كقػػػت فػػػ   يػػػدت  محجػػػر أكؿ البندقيػػػة افتتحػػػت كقػػػد. يكمن
 تبنػت مػا كسػرعاف ،"ـ ُِّْ"  عػاـ فػ  منهػا قريبػة ج يػرة عمػ  ك لػؾ، صح 
ػػػػا كأصػػػػب ، النظػػػػاـ هػػػػ ا األخػػػػرل الػػػػبالد  الصػػػػح  الحجػػػػر ضػػػػبط لعمميػػػػة نمك جن
 األكضػػػ  الفهػػػـ تػػػكافر كمػػػع اليػػػكـ أمػػػا. لػػػؾ أعقبػػػت قػػػركف امتػػػداد عمػػػ  الػػػدكل 

 غيػر، يككف أمرنا ضركرينا ما نادرنا لمبشر الصح  الحجر فإف المعدية لألمرا 
 كنقػاط كالمطػارات المػكان  فػ  ب  العمؿ يستمر ربما الدكل  الصح  الحجر أف

، خطػر معػدو  بمػر  أكيدة إصابة عم  العثكر تـ إ ا ما حالة ف  ك لؾ، الحدكد
 مػا كا  ا، قطػار أك طػائرة أك سػفينة مػتف عمػ  الػدبم  أك الطػاعكف، الكػكليرا مثؿ
 رفعهػا مػع المرفػ  فػ  المكػكث مػف لهػا البػد فػإف السػفينة، المػر  ه ا مثؿ كجد
 الصفرا . لمر ية

                                                           

أعمػػاؿ المكسػػكعة  ممسسػػة ٖٖ/ٗالعممػػا  :  المكسػػكعة العربيػػة العالميػػة : مجمكعػػة مػػف (ُ)
ـ ، الريػػػا  ، المممكػػػة العربيػػػة ُٗٗٗ -هػػػػ ُُْٗلمنشػػػر كالتك يػػػع ، الطبعػػػة الثانيػػػة : 

 السعكدية.
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 مػػف كمكاطنيهػػا أراضػػيها لحمايػػة قػػكانيف بإصػػدار كثيػػرة دكؿ كقػػد قامػػت
 تػػػـ قػػػانكف بمقتضػػػ  البريطانيػػػة الحككمػػػة قامػػػت سػػػبيؿ المثػػػاؿ فعمػػػ  األمػػػرا ،
 سػفينة أم عمػ  تيطبػؽ الصػح  لكائ  لمحجر بكضع ـ ُٕٗٗ سنة ف  إصدار 

 بكبػػا  اإلصػػابة مػػف حػػاالت ممكػػدة حالػػة متنهػػا عمػػ  بريطانيػػا تصػػؿ طػػائرة أك
ػػا يػػتـ كمػػا، البشػػر لػػ  يتعػػر   اخضػػاع السػػفف – القػػانكف هػػ ا بمقضػػ  - أيضن

 أمػػرا  عػػدكل فيهػػا تنتشػػر بػػالد مػػف كصػػؿ مػػا إ ا، الصػػح  لمحجػػر كالطػػائرات
 (1)الصفرا . الحم  معدية، مثؿ

مػػف أربعػة عشػػر  أكثػر لهػ ا اإلجػرا  الطبػػ   قبػؿ  محمػػد سػيدنا دعػ 
 فػ  كتسػببها كانتشػارها تكاثرهػا كطرؽ الدقيقة لمكائنات مف اكتشاؼ العمما  قرننا

 أسػػػس مػػػف أكؿ هػػػك اإلسػػػالـ أف الػػػبع  يػػػرل بػػػؿ ،كاألكبئػػػة األمػػػرا  حػػػدكث
كأرسػػػ  ، الصػػػح  الحجػػػر مبػػػاد   النبػػػ  فبػػػي   قػػػدف .الصػػػح  الحجػػػر لمفهػػػكـ

 النػاس ، فمنػعالنبكيػة الشػريفة األحاديػث مػف عػدد دعائم  ببياف شاؼو كػاؼو فػ 
 الخػركج مػف البمدة تمؾ أهؿ ك لؾ كمنع، بالكبا  المصابة البمدة إل  الدخكؿ مف

ػػاًمرً  فعىػػفٍ ، ال أـ الكبػػا  بهػػ ا مصػػابان  الشػػخص أكػػاف سػػكا  منهػػا، ػػٍعدً  ٍبػػفً  عى  ٍبػػفً  سى
، أىًب  ق اصو ًمعى ي  أىن  ي  أىًبيً ، عىفٍ  كى امىةى  يىٍس ىؿي  سى ، ٍبػفى  أيسى ٍيػدو ػا ىا  ى ػًمٍعتى  مى ػكؿً  ًمػفٍ  سى  رىسي
امىةي  فىقىاؿى  الط اعيكًف  ًف   اّلل ً  كؿي  قىاؿى :  أيسى  أيٍرًسػؿى  ًرٍجػسه  الط اعيكفي : "  هللاً  رىسي
مى  مىػ  أىكٍ ، ًإٍسػرىاًئيؿى  بىنًػ  ًمفٍ  طىاًئفىةو  عى ػفٍ  عى ـٍ  كىػافى  مى ػًمٍعتيـٍ  فىػًإ ىا، قىػٍبمىكي ، بًػ ىٍر و  بًػ ً  سى
مىٍي ً  تىٍقدىميكا فىالى  قىعى  كىاً  ىا، عى كا فىالى  ًبهىا كىأىٍنتيـٍ ، ًب ىٍر و  كى  ."(ِ)ًمٍن ي  ًفرىارنا، تىٍخريجي

 كقػػػػت الصػػػػح  الحجػػػػر قكاعػػػػد مخالفػػػػة مػػػػف –  –كمػػػػا حػػػػ ر النبػػػػ  
 ال حػػؼ كعقػػاب الفػػار مػػف الكبػػا  كجعػػؿ عقػػاب الفػػار مػػف أر  الكبػػا ؛ انتشػػار

                                                           

 .ٖٖ/ٗينظر السابؽ:  ( ُ)
ركا  اإلمػػػاـ البخػػػارم فػػػ  صػػػحيح  فػػػ  كتػػػاب أحاديػػػث األنبيػػػا  ، بػػػاب حػػػديث ال ػػػار،  ( ِ)

 دار  -الناصػػػر ناصػػػر بػػػف  هيػػػر محمػػػد: ، ت ُٕٓ ص ْ، جػػػػ ّّْٕحػػػديث رقػػػـ: 
   هػ ُِِْ األكل ،: الطبعة النجاة طكؽ
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 أجػػػػر أر  الكبػػػػا  فػػػػ  كػػػػ لؾ لمصػػػابر كجعػػػػؿ، الػػػػ نكب كبػػػائر مػػػػف ييعػػػػدُّ  الػػػ م
ػػػػاًبرً مػػػػف حػػػػديث الشػػػػهيد، فقػػػػد أخػػػػرج اإلمػػػػاـ أحمػػػػد فػػػػ  مسػػػػند   ٍبػػػػدً  ٍبػػػػفً  جى  هللاً  عى

، ػػاًرمًٌ ػػكؿى  أىف   اأٍلىٍنصى  ال  ٍحػػًؼ، ًمػػفى  كىاٍلفىػػارًٌ  الط ػػاعيكًف، ًمػػفى  اٍلفىػػارُّ : " قىػػاؿى   هللاً  رىسي
اًبري  ًهيدو  أىٍجري  لى ي  ًفي ً  كىالص   ."(1)شى

بشػػػػػارة لألمػػػػػة  األحاديػػػػػث الػػػػػكاردة فػػػػػ  الحجػػػػػر الصػػػػػح حممػػػػػت كمػػػػػا 
ف أ ك لػؾ، -كثيرة كه  - هاخصكصيات مف خصكصيةكشفت عف اإلسالمية ك 

 ؛ رحمػػػة لهػػػا ل يرهػػػا عػػػ ابا قػػػد جعػػػؿ الكبػػػا  كالطػػػاعكف الػػػ م كػػػاف - –هللا 
 كأجػرنا ثكابنػا هللا برحمػة تحػكؿ مػف األمػـ ل يرها ع ابنا يبعث  كاف ال م فالطاعكف
ػػا، ػػةى  عظيمن اًئشى ػػ ىلىتٍ  أىن هىػػا -رضػػ  هللا عنهػػا -فعػػف السػػيدة عى ػػكؿى  سى ػػفً   اّلل ً  رىسي  عى

ػػػافى  أىن ػػػ ي " :  اّلل ً  نىبًػػػ ُّ  فى ىٍخبىرىهىػػػا الط ػػػاعيكًف، ػػػ ىابنا كى مىػػػ  اّلل ي  يىٍبعىثيػػػ ي  عى ػػػفٍ  عى ػػػا ي، مى  يىشى
عىمىػػػ ي  ػػػةن  اّلل ي  فىجى ػػػٍمًمًنيفى  رىٍحمى ٍبػػػدو  ًمػػػفٍ  فىمىػػػٍيسى ، ًلٍممي  بىمىػػػًد ً  ًفػػػ  فىيىٍمكيػػػثي ، الط ػػػاعيكفي  يىقىػػػعي  عى
اًبرنا، ا ًإال   ييًصيبى ي  لىفٍ  أىن  ي  يىٍعمىـي  صى ًهيدً  أىٍجرً  ًمٍثؿي  لى ي  كىافى  ًإال  ، لى ي  اّلل ي  كىتىبى  مى   (ِ)"الش 

بهػػػا  التػػػ  األر  إلػػػ  الػػػدخكؿ عػػػف نهيػػػ  فػػػ   النبػػػ  جمػػػع كهكػػػ ا
 التػ  األر  دخكؿ ف  فإف ؛من  التحر  كماؿ منها الخركج عف كنهي ، الكبا 
ػػػ بهػػػا هػػػك عانػػػة، سػػػمطان  محػػػؿ فػػػ  لػػػ  كمكافػػػاة، لمػػػبال  اتعرضن  عمػػػ  لإلنسػػػاف كا 

 بػػػاب مػػػف أرضػػػ  إلػػػ  الػػػدخكؿ تجنػػػب بػػػؿ، كالعقػػػؿ لمشػػػرع مخػػػالؼ كهػػػ ا، نفسػػػ 
 .المم ية كاألهكية، األمكنة عف حمية كه ، إليها سبحان  هللا أرشد الت  الحمية
 :معنياف ففي ، بمد الكبا  مف الخركج عف نهي  كأما

                                                           

 – ُْٕٖٓ ، حػديث رقػـ: هللا عبد بف ركا  اإلماـ أحمد ف  مسند  مف حديث جابر ( ُ)
 بػػف هللا عبػػد د: إشػػراؼ  –ك خػػركف  مرشػػد، كعػػادؿ - األرنػػمكط شػػعيب: ت  ُٗٓ/ِّ
 ـ ََُِ - هػ ُُِْ األكل ،: الرسالة الطبعة ممسسة -الترك   المحسف عبد

 أجػر الصػابر فػ  الطػاعكف، بػاب ، الطػب كتػاب فػ  صحيح  ف  البخارم اإلماـ ركا  ( ِ)
 دار  -الناصػػػر ناصػػػر بػػػف  هيػػػر محمػػػد: ت ، ُّٗ ص ٕ جػػػػ ،ّْٕٓ: رقػػػـ حػػػديث
    .هػُِِْ األكل ،: الطبعة النجاة طكؽ
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 أقضػػيت  عمػػ  كالصػػبر عميػػ  كالتككػػؿ، بػػا الثقػػة عمػػ  النفػػكس حمػػؿ: أحػػدهما
 .بها كالرضا
 .يخرج أف الكبا  مف محتر  كؿ عم  يجب أن :  الطب أئمة قال  ما: كالثان 

 عػف كالنهػ  كالحميػة بالحػ ر األمػر أرضػ  فػ  الػدخكؿ عػف النهػ  فف 
، كالتسػػميـ، بالتككػؿ األمػػر منػ  الفػػرار عػف النهػػ  كفػ ، التمػػؼ ألسػباب التعػر 
 .(ُ)كتسميـ تفكي : كالثان  كتعميـ، ت ديب: فاألكؿ، كالتفكي 

هػا ف، كاسػتنكا بسػنت ، بهديػ  -عميهـ  رضكاف هللا -كقد تمسؾ الصحابة
 عشػرة ثمػاف عػف دخػكؿ الشػاـ سػنة يمتنع -  –هك سيدنا عمر بف الخطاب 

 ركل حاجػػػة، فقػػػد بػػػ  لػػػ  أف مػػػع، عمػػػكاس بهػػػا طػػػاعكف الهجػػػرة ؛ النتشػػػار مػػػف
 – الخطػػاب بػػف عمػػر أف عبػػاس بػػف هللا عبػػد عػػف صػػحيح  فػػ  البخػػارم اإلمػػاـ
- بػف عبيػدة أبػك – األجنػاد أمػرا  لقي   بسرغ كاف إ ا حت ، الشاـ إل  خرج 

: عبػػاس ابػػف قػػاؿ .الشػػاـ بػػ ر  كقػػع قػػد الكبػػا  أف فػػ خبرك  ،كأصػػحاب  الجػػراح
 الكبػا  أف كأخبػرهـ، فاستشارهـ فدعاهـ، األكليف المهاجريف ل  ادع: عمر فقاؿ
 ترجػػع أف نػػرل كال، ألمػػر خرجػػت قػػد: بعضػػهـ فقػػاؿ فػػاختمفكا الشػػاـ فػػ  كقػػع قػػد
 تقػدمهـ أف نػرل كال هللا رسػكؿ كأصػحاب النػاس بقيػة معػؾ: بعضػهـ كقػاؿ، عن 
، فػػػدعكتهـ، األنصػػػار لػػػ  ادع قػػػاؿ ثػػػـ، عنػػػ  ارتفعػػػكا فقػػػاؿ. الكبػػػا  هػػػ ا عمػػػ 

، عنػػ  ارتفعػػكا فقػػاؿ. كػػاختالفهـ كاختمفػػكا، المهػػاجريف سػػبيؿ فسػػمككا، فاستشػػارهـ
 فػدعكتهـ، الفػت  مهػاجرة مػف قػري  مشػيخة مف هنا ها كاف مف ل  ادع قاؿ ثـ
 هػ ا عم  تقدمهـ كال بالناس ترجع أف نرل  فقالكا رجالف منهـ عمي  يختمؼ فمـ

 أبػك قاؿ عمي  ف صبحكا، ظهر عم  مصب  إن : الناس ف  عمر فنادل. الكبا 
، عبيػدة أبػا يػا قالها غيرؾ لك: عمر فقاؿ   هللا قدر مف  أفراران  الجراح بف عبيدة
 لػػ  كاديػػان  هبطػػت إبػػؿ لػػؾ كانػػت إف أرأيػػت. هللا قػػدر إلػػ  هللا قػػدر مػػف نفػػر نعػػـ

                                                           

 يكسػػػؼ بػػػف البػػػاق  عبػػػد بػػػف مالػػػؾ : محمػػػد اإلمػػػاـ مكطػػػ  عمػػػ  ال رقػػػان  ينظػػػر: شػػػرح ( ُ)
 الدينيػة الثقافػة مكتبة: سعد  الر كؼ عبد ط : ت -ِٕٗ/ ْاأل هرم المصرم ال رقان 

 ـ.ََِّ - هػُِْْ األكل ، الطبعة -القاهرة  –
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 رعيتهػػػا الخصػػيبة رعيػػت إف ألػػيس جدبػػة كاألخػػرل، خصػػيبة إحػػداهما: عػػدكتاف
ف، هللا بقدر  عػكؼ بػف الػرحمف عبد فجا : قاؿ هللا بقدر رعيتها الجدبة رعيت كا 
 ،سػػمعت، عممػػان  هػػ ا فػػ  عنػػدم إف: فقػػاؿ حاجاتػػ  بعػػ  فػػ  مت يبػػان  ككػػاف 

 بػػ ر  كقػػع كا  ا، عميػػ  تقػػدمكا فػػال بػػ ر  بػػ  سػػمعتـ إ ا: “يقػػكؿ   هللا رسػػكؿ
 كهكػػ ا ".(ُ)انصػػرؼ ثػػـ، عمػػر هللا فحمػػد قػػاؿ، “منػػ  فػػراران  تخرجػػكا فػػال بهػػا كأنػػتـ

 –  –استجاب سيدنا عمر بف الخطاب كمف معػ  مػف المسػمميف لنهػ  النبػ  
مػػػف الطػػػاعكف الجػػػارؼ المسػػػم  بطػػػاعكف عمػػػكاس  - –فسػػػممكا بفضػػػؿ هللا 

 ال م همؾ ب  خمؽ كثير.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مػػػا ييػػػ كر فػػػ  الطػػػاعكف، بػػػاب ، الطػػػب كتػػػاب فػػػ  صػػػحيح  فػػػ  البخػػػارم اإلمػػػاـ ركا   (1)
 دار  -الناصػػػر ناصػػػر بػػػف  هيػػػر محمػػػد: ت ، َُّ ص ٕ جػػػػ ،ِٕٗٓ: رقػػػـ حػػػديث
    .هػُِِْ األكل ،: الطبعة النجاة طكؽ
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 األول املبحث
 األمز باحلجز الصحي

 َيْسننَللُ  َسننِمَد،ُ  َأنَّنن،ُ  َأِبيننِ،  َعنننْ  َوقَّنناٍ،  َأِبنني ْبنننِ  َسننْددِ  ْبنننِ  َعنناِمرِ  َعنننْ 
ُأَسناَمُة  َفَقنالَ  ؟(1)الطَّناُعونِ  ِفني  اّللَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْدتَ  َماَذا َزْيٍد  ْبنَ  ُأَساَمةَ 

  ِإْسنرَاِئيلَ  َبِنني ِمننْ  َطاِئَفنةٍ  َعَمن  ُأْرِسنلَ  ِرْجنٌس  " الطَّاُعونُ :  للاِ  َرُسولُ  َقالَ  :
َذا  َعَمْين،ِ  َتْقنَدُموا َفن َ   ِبنَلْر ٍ  ِبن،ِ  َسنِمْدُتمْ  َفنَِِذا  َقنْبَمُكمْ  َكنانَ  َمنْ  َعَم  َأوْ   َوَقن َ  َواِ 

 ".(2)ِمْنُ،  ِفرَارًا  َتْخُرُجوا َف َ  ِبَها َوَأْنُتمْ   ِبَلْر ٍ 
كاتصػػػال   نبكتػػػ   عمػػػ  الدالػػػة العالمػػػات مػػػف يعػػػد النبػػػكم الهػػػدم هػػػ ا
 عشر أربعة مف أكثر قبؿ  الرسكؿ أمر ب ألف في  سبقنا طبينا ، بكح  السما 

الحػػديث بػػػاألمر بتطبيػػػؽ الحجػػػر الصػػػح  فػػػ   العمػػػـ النبػػػ   فقػػػد سػػػبؽ  قرننػػا،
ػػف، فػػ  أر  معينػػة كقػػت انتشػػار الكبػػا  ر  مػػف هػػ   األفػػ   يقيمػػكفف منػػع مى

                                                           

،  الطعػػػف هػػػك الػػػ م أصػػػم  عػػػف بػػػ  عػػػدلكا الطعػػػف ، مػػػف فػػػاعكؿ ك ف عمػػػ  الطػػػاعكف: (ُ)
 مرضػ  نكع كتحديد أعراض  ، كف  الكبائية األمرا  مف خاص نكع عم  داالن  ككضعك 

 األم جػة بػ  ، كتفسػد الهػكا  لػ  يفسػد الػ م العاـ المر  الطاعكف النهاية: صاحب قاؿ
 عػف عػدكاها تنتقػؿ التػ  المعديػة األمػرا  كػؿ عم  يصدؽ التعريؼ ، كه ا أهػ كاألبداف
 طػ  كػؿ كفػ  األرفػاغ مػف تخػرج كـر أم حبػة الطػاعكف الػداكدم: الهػكا  ، كقػاؿ طريؽ
 عبػد ابػف كقػاؿ الجسػد ػ مػف الخارجػة القػركح الطاعكف أصؿ عيا : كقاؿ الجسد ، مف

،  جػدا مػملـ ككـر بثػر هػك النػككم: كقػاؿ كا بػاط. فػ  المػراؽ تخرج غدة الطاعكف البر:
 سػػػينا: ابػػػف مػػػنهـ األقػػػدمكف األطبػػػا  بعػػػ  كقػػػاؿ كا بػػػاط . المػػػراؽ فػػػ  غالبػػػا كيخػػػرج

ية مػادة الطػاعكف ػمًٌ  ، كأغمػب البػدف مػف الرخػكة المكاضػع فػ  يحػدث قتػاال كرمػا تحػدث سي
كالفسػػاد...  العفكنػػة إلػػ  مائػػؿ ردم  دـ ، كسػػبب  األ ف ، كخمػػؼ اإلبػػط تحػػت تكػػكف مػػا

 دار - ُٖٗ/ّالشػػيف:  شػػاهيف الحػػديث د / مكسػػ  شػػرح فػػ  الحػػديث ينظػػر: المنهػػؿ
 ـ ََِِ األكل ، اإلسالم  ، الطبعة المدار

 ال ػػػار، حػػػديث بػػػاب ، األنبيػػػا  أحاديػػػث كتػػػاب فػػػ  صػػػحيح  فػػػ  البخػػػارم اإلمػػػاـ ركا  ( ِ)
 دار  -الناصػػػر ناصػػػر بػػػف  هيػػػر محمػػػد: ت ، ُٕٓ ص ْ جػػػػ ،ّّْٕ: رقػػػـ حػػػديث
    هػُِِْ األكل ،: الطبعة النجاة طكؽ
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دخػػكؿ هػػ   األر   كػػ لؾ كمنػػع، منهػػا سػػكا  كػػانكا مرضػػ  أـ أصػػحا  الخػػركج
ر  كمنػػػع حصػػػاك ، كأخطػػػار  مقاكمػػػة الكبػػػا حتػػػ  يمكػػػف  ممػػػف يسػػػكنكف خارجهػػػا

 أربعػػػة مػػػف قبػػػؿ أكثػػػر ؛ كهػػػ ا اإلجػػػرا  الطبػػػ  الػػػ م دعػػػا إليػػ  النبػػػ  انتشػػار  
الػػ م انتشػػر فيػػ  فيػػركس  الكقػػت فػػ  ا ف الػػدكؿ تمارسػػ  هػػك الػػ م قرننػػا عشػػر
 مكبػػك ة بػػالد مػػف مػػف يػػ ت  كػػؿ فيقكمػػكف بمنػػع ،"ُٗ-ككفيػػد " المسػػتجد ككركنػػا
ػػػا خمػػػك  مػػػف تت كػػػد حتػػػ  دخػػػكؿ أرضػػػها مػػػف عػػػف طريػػػؽ  المػػػر  هػػػ ا مػػػف تمامن

كقػػع أف الػػبالد التػػ  ييتى  إلػػ  الػػ هاب مػػف مكاطنيهػػا تحػػ ر كمػػا، الحجػػر الصػػح 
 .هللا كسمـ كبارؾ عم  سيدنا محمد فصم ، الكبا  ه ا مف ش  فيهايككف 

يػػ مر بتطبيػؽ الحجػػر  لػـ النبػ   أففػػ  هػ ا الحػػديث   المالحػظ كمػف
نما بيان ، أكؿ ف  مباشرة الصح   الالفتػة بتمػؾ كأعػد المتمقػ  كمهػد لػ لؾ هيػ  كا 
كهػػ  ، فائقػػة التػػ ثير بديعػػة كهػػ  جممػػة اسػػتهاللية :)الطاعكف رجػػس( التح يريػػة
 بجممػة العػ ب الطمػؽ المسػاف يرمػ  حيػث"  كمعقػد المعنػ ، بنا  الحػديث أساس
 (ُ)"األـ الجممة ه   كتحميؿ كتفصيؿ لبيافجمؿ  بعدها تتكاتر، أـ ه 

دقيقػػػة  مػػػكج ةفػػػ  عبػػػارة  االفتتاحيػػػة الجممػػػة هػػػ     كقػػػد صػػػاغ النبػػػ
ػػػ قػػػرارن ك ، اا قاطعنػػػتقتضػػػ  حكمن الطػػػاعكف فجػػػا ت فػػػ  كممتػػػيف اثنتػػػيف )، اا حاسػػػمن ا 

قػػ  فػػ  يحقتمعناهػػا ك  ريػػقر لت معنػػ  الثبػػكت كالػػدكاـ، إلفػػادةاسػػمية جممػػة  (جػػسر 
نمػا اختيػر ، ثبكتػا أبػديا خطر هػ ا الكبػا عم  ثبات  لمداللةك ، نفكس السامعيف كا 

ا ال تحمم  الجممة الفعمية،  لؾ أف التعبير بالجممة االسمية؛ ألنها " تحمؿ ت كيدن 
ػػظي فػػ   هػػف العربػػ  ضػػميرن  ا خبػػر الجممػػة االسػػمية يحمػػؿ فػػ  التقػػدير الػػ م يالحى

ػ ا مثػؿ يعكد عم  المبتػدأ، أك مػا أصػم  المبتػدأ فيكػكف حػاؿ الجممػة االسػمية دكامن
عمػػ  قػػد جػػرم فيهػػا اإلسػػناد مػػرتيف: حػػاؿ تقػػديـ مػػا هػػك فاعػػؿ فػػ  المعنػػ  عمػػ  ف

                                                           

د/ محمػػػػد أبػػػػك  -فػػػػ  سػػػػمت الكػػػػالـ األكؿالبخػػػػارم دراسػػػػة  صػػػػحي  مػػػػف أحاديػػػػث شػػػرح (ُ)
 ـ.ََُِ –ق ُُِْمكتبة كهبة، الطبعة األكل   ٕٖٔ: مكس 
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كفػ  هػ ا  (ُ)، كالثانيػة : إسػناد  إلػ  ضػمير  "األكل : إسناد  إل  االسػـ الظػاهر
 خطر ه ا الدا  المعيف.ت كيد بالغ إلثبات 

إليػػ  ) الطػػاعكف( بػػ ؿ كيالحػػظ فػػ  هػػ   الجممػػة المركػػ ة تعريػػؼ المسػػند 
 .كؿ األكبئة العامة المعدية ه   الكممة ستكعبالجنسية لك  ت

مىػػ  كلػػـ ييخبػػر عػػف الطػػاعكف بقكلػػ : )أيٍرًسػػؿى  ( ًإٍسػػ بىنًػػ  ًمػػفٍ  طىاًئفىػػةو  عى رىاًئيؿى
لمػػا ، كخبثػػ  خطكرتػػ  فػػ  التحػػ ير مػػف مبال ػػةلم رجػػس(بػػؿ أيخبػػر عنػػ  بقكلػػ : )

 .(ِ)هالؾكال النجاسةك  قب مف معان  ال تكح  ب  ه   الكممة
 االسػػػتهالؿ، براعػػػة فػػػ  غايػػػةالتػػػ  جػػػا ت  البديعػػػة التهيئػػػة تمػػػؾ كبعػػػد

مىػ  أيٍرًسػؿى ) جػا ت الجممػة الكصػػفية : كأكؿ مػا يمفػػت ( ًإٍسػػرىاًئيؿى  بىنًػ  ًمػفٍ  طىاًئفىػػةو  عى
                                                           

،  ٕٖ/ُكفنكنهػػا  د/ عبػػد الػػرحمف حبنكػػة الميػػدان  :  البالغػػة العربيػػة أسسػػها كعمكمهػػا (ُ)
 ـ. ُٔٗٗ -هػ ُُْٔ بعة األكل طال –دمشؽ  –دار القمـ 

 ف  تسع  يات:ف  القر ف الكريـ ( الرجس)  يًكرى لفظ ( ِ)
{ الشػػػيطاف عمػػػؿ مػػػف رجػػػس كاأل الـ كاألنصػػػاب كالميسػػػر الخمػػػر إنمػػػا}فػػػ  قكلػػػ  تعػػػال :  - 

 ،(َٗ:المائدة)
 (.ُِٓ:األنعاـ{ )يممنكف ال ال يف عم  الرجس هللا يجعؿ ك لؾ: }تعال  كقكل  -
ٍيتىػػػػػػةن  يىكيػػػػػػكفى  أىفٍ  ًإال   : }تعػػػػػػال  كقكلػػػػػػ  - ػػػػػػا أىكٍ  مى ا دىمن ٍسػػػػػػفيكحن ـى  أىكٍ  مى { ًرٍجػػػػػػسه  فىًإن ػػػػػػ ي  ًخٍنً يػػػػػػرو  لىٍحػػػػػػ

 (ُْٓ:األنعاـ)
 .(ُٕ:األعراؼ{ )رجس ربكـ مف عميكـ كقع قد: }تعال  كقكل  -
 .(ٓٗ:التكبة{ )رجس إنهـ عنهـ ف عرضكا: }تعال  كقكل  -
ػػػا : }تعػػػال  كقكلػػػ  - ػػػرى ه  قيميػػػكًبًهـٍ  ًفػػػ  ال ػػػً يفى  كىأىم  ػػػا فىػػػ ىادىٍتهيـٍ  مى ػػػاتيكا ًرٍجًسػػػًهـٍ  ًإلىػػػ    ًرٍجسن مى  كىهيػػػـٍ  كى

كفى   .(ُِٓ:التكبة{ )كىاًفري
 (ََُ:يكنس{ )يعقمكف ال ال يف عم  الرجس كيجعؿ: }تعال  كقكل  -
 (َّ:الح { )األكثاف مف الرجس فاجتنبكا: }تعال  كقكل  -
 (ّّ:األح اب{ )البيت أهؿ الرجس عنكـ لي هب هللا يريد إنما: }تعال  كقكل  -

كالع اب  كالشر، كالشرؾ ، اإلثـ ، متعددة : ا يات دالالتلفظ الرجس ف  ه    كقد حمؿ
ط ، كالخبػػث ، كالػػنجس ، كالشػػيطاف ، كالشػػؾ ، ، ػػخى  حسػػ  هػػك معػػافو منهػػا مػػا كهػػ  كالس 

 .كالقى ىر الخبث كمها حكؿ معن  كتتالق  معنكم، كمنها ما هك
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كلعػػؿ  سػػـ فاعمػػ لمػػا لػػـ يي  الكصػػفية بنػػا  الفعػػؿ )أيرًسػػؿ( األنظػػار فػػ  هػػ   الجممػػة
، عمػػيهـ أرسػػؿ مػػف عمػػ  التركيػػ كالقػػكة ك  كاالنتشػػار داللػػة عمػػ  السػػرعة لػػؾ فػػ  

 كتعمقػ  عالقتػ  كمػدم كطبيعتػ  الحػدث حقيقػة ففي  لفػت النتبػا  المخػاطبيف إلػ 
 التػػ  المعاصػػ  مػػف حػػالهـ لػػ كر يحتػػاج كهػػ ابهػػ   الطائفػػة مػػف بنػػ  إسػػرائيؿ 

فضػال عػف حسػف تػ دب ، (ُ)ـ كالخػ م الكبيػرفػ   لػؾ العػ اب العظػي اسببن  كانت
 فػػ  قر نيػػة عػػادة تمػػؾك ، إليػػ  مباشػػرة الشػػرحيػػث لػػـ يسػػند ، مػػع هللا  النبػػ  

ا يات التػ  تنطػكم أك ، النفكس عم  شاقة تكميفات يحمؿ ال م اإلله  الخطاب
ـي  كيتًػػػبى :﴿تعال  قكلػػػ نحػػػك ، شػػػر أك عػػػ اب عمػػػ  مىػػػٍيكي ػػػاصي  عى  ﴾اٍلقىٍتمىػػػ  ًفػػػ  اٍلًقصى

ـي  كيتًػػػبى : ﴿ تعػػػال  كقكلػػػ ( ُٖٕ: البقػػػرة سػػػكرة) مىػػػٍيكي  سػػػكرة﴾ ) كيػػػٍر ه  كىهيػػػكى  اٍلًقتىػػػاؿي  عى
                                                           

ًكم -( ُ)  عديػػدة ، أقػػكاؿ تعيػػيف الػػ نكب التػػ  ارتكبتهػػا هػػ   الطائفػػة مػػف بنػػ  إسػػرائيؿ فػػ  ري
. فخػالفكا سجدا الباب يدخمكا أف تعال  هللا أمرهـ ال يف إنهـ هـ: أشهرها ما  كر  الطيب 

 ف رسػؿ: الممػؾ ابػف قػاؿ[ ُِٔ:األعػراؼ{ ]السػما  مػف رجػ ان  عمػيهـ ف رسػمنا: }تعػال  قاؿ
، كقيػؿ ككبػرا هـ شيكخهـ مف ألفان  كعشركف أربعة ساعة ف  منهـ فمات الطاعكف عميهـ
 رجػػال أف الطبػػرم بمعػػاـ التػػ   كرهػػا قصػػة فػػ  جػػا  مػػا إلػػ   هػػ ا الحػػديث فيػػ  إشػػارةإف 
 األر  يريػػد إسػػرائيؿ بنػػ  فػػ  أقبػػؿ مكسػػ  كأف الػػدعكة مجػػاب كػػاف بمعػػاـ لػػ  يقػػاؿ كػػاف
 ًبهىًدي ػةو  فىػ ىتىٍك ي  فىمينًػعى  ربػ  أمامػر حتػ  فقػاؿ عمػيهـ هللا ادع فقػالكا قكم  ف تا  بمعاـ فيها الت 
 لنهػاؾ كػر  لػك فقػالكا بش   إلي  يرجع فمـ رب  أمامر حت  فقاؿ ثانيا كس لك  فقبمها بهدية
 قكمػ  عمػ  فينقمػب إسػرائيؿ بنػ  عمػ  بػ  يدعك ما لسان  عم  يجرم فصار عميهـ فدعا
 كمػركهف عسػكرهـ فػ  النسػا  أرسػمكا هالكهػـ في  ما عم  س دلكـ فقاؿ  لؾ عم  فالمك 

 رأس ف رادهػا الممػؾ بنػت خػرج فػيمف فكػاف فيهمككا ي نكا أف فعس  أحد مف يمتنعف ال أف
 فمػات الطػاعكف إسػرائيؿ بنػ  فػ  فكقع نفسها مف فمكنت  بمكان  كأخبرها األسباط بع 
 هللا كأيػػد  فطعنهمػػا الػػرم  كمعػػ  هػػاركف بنػػ  مػػف رجػػؿ كجػػا  يػػـك فػػ  ألفػػا سػػبعكف مػػنهـ

حجػػػر العسػػػقالن :  البخػػارم البػػػف صػػػحي  شػػػرح البػػػارم جميعػػػا. ينظػػػر: فػػت  فانتظمهمػػا
 اإلمػػػاـ مكطػػػ  عمػػػ  ال رقػػػان  هػػػػ ، كشػػػرحُّٕٗ بيػػػركت، - المعرفػػػة دار - ُّٖ/َُ

 طػػ : ت ّٕٕ/ْاأل هػػرم:  المصػػرم ال رقػػان  يكسػػؼ بػػف البػػاق  عبػػد بػػف مالػػؾ لمحمػػد
 - هػػػُِْْ األكلػػ ،: الطبعػػة -القػػاهرة  – الدينيػػة الثقافػػة مكتبػػة -سػػعد  الػػر كؼ عبػػد

 ـ.ََِّ
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 كلػـ كيتػب:  تعػال  قاؿ عباد  عم  مشقة األمكر ه   ف  كاف فمما( ُِٔ:البقرة
 خيران  تحمؿ كالت ، لمنفكس المحببة األمكر عف الحديث جا  إ ا أما، كتبنا: يقؿ

 قكلػػػػ  فػػػػ  كمػػػػا  (هللا) الجاللػػػػة اسػػػػـ كيظهػػػػر، لممعمػػػػكـ الفعػػػػؿ يبنػػػػ  ظػػػػاهران 
مىػػػػػ  كىتىػػػػػبى :﴿ تعػػػػػال  ػػػػػةى  نىٍفًسػػػػػ ً  عى  :تعػػػػػال  كقكلػػػػػ ( ُِ:االنعػػػػػاـ سػػػػػكرة﴾ ) الر ٍحمى

تًػػ ﴿ ًسػػعىتٍ  كىرىٍحمى ػػٍ  و  كيػػؿ   كى ػػ ىٍكتيبيهىا شى ييٍمتيػػكفى  يىت قيػػكفى  ًلم ػػً يفى  فىسى ػػػاةى  كى  هيػػـ كىال ػػً يفى  ال  كى
ككػػ ا قكلػػ  تعػػال  عمػػ  لسػػاف الجػػف: ، (ُٔٓ:األعػػراؼ سػػكرة﴾) ييٍمًمنيػػكفى  ًبآيىاًتنىػػا

ر   نىٍدًرل   الى  كىأىن ا﴿ بُّهيـٍ  ًبًهـٍ  أىرىادى  أىـٍ  ٱأٍلىٍر ً  ًف  ًبمىف أيًريدى  أىشى دنا رى  فعؿ فقد أيسًندى  ﴾رىشى
 دسػػنً أي  مقابمػػ  أف مػػع تعػػال  هللا إلػػ  دسػػنى يي  كلػػـ إلػػ  مػػا لػػـ يسػػـ فاعمػػ  الشػػر إرادة
بُّهيػـٍ  ًبًهػـٍ  أىرىادى  أىـٍ  : ﴿ بقكل  إلي  ػدنا رى  تعػال  هللا مػع األدب كاجػب عمػ  جريػان  ﴾رىشى
 (ُ).إلي  الشر إسناد تحاش  ف 

)عمػػ ( دكف بحػػرؼ الجر تعػػدم الفعػػؿ )أيرًسػػؿ( البيػػاف النبػػكم ثػػر  كمػػا
هػػ ا يػػرد ك  ) سػػم ط (معنػػ الفعػػؿ )أيرًسػػؿ( إلرادة تضػػميف كػػاف كلعػػؿ  لػػؾ  )إلػػ (

ػػػٍمنا﴿كثيػػػرنا فػػػ  البيػػػاف القر نػػػ  فػػػ  مقػػػاـ العػػػ اب كاإلهػػػالؾ كقكلػػػ  تعػػػال :   فى ىٍرسى
ـي  مىٍيًه رادى  الطُّكفافى  عى فاًدعى  كىاٍلقيم ؿى  كىاٍلجى ـى  كىالض  التو   ياتو  كىالد  كا ميفىص  كانيكا فىاٍستىٍكبىري  كى
ٍجػػػػًرًميفى  قىٍكمػػػػان  ػػػػٍمنا ﴿:تعػػػػال  كقكلػػػػ ( ُّّاألعػػػػراؼ :)( مي مىػػػػٍيًهـٍ  فى ىٍرسى  ًمػػػػفى  ًرٍجػػػػ ان  عى

ػػػما ً  ػػػكفى  كػػػانيكا ًبمػػػا الس   أىن ػػػا تىػػػرى  لىػػػـٍ أ ﴿:  تعػػػال  كقكلػػػ ( ُِٔاألعػػػراؼ :) ﴾يىٍظًممي
ػػػػػػٍمنىا ػػػػػػياًطيفى  أىٍرسى مىػػػػػػ  الش   :تعػػػػػػال  كقكلػػػػػػ  (ّٖ: مػػػػػػريـ) ﴾أى ًّا تىػػػػػػمي ُّهيـٍ  اٍلكػػػػػػاًفًريفى  عى

ػػػكا﴿ ػػػػٍمنىا فى ىٍعرىضي مىػػػٍيًهـٍ  فى ىٍرسى ػػػػٍيؿى  عى بىػػػد ٍلنىاهيـٍ  اٍلعىػػػػًرـً  سى ن تىػػػػٍيًهـٍ  كى ن تىػػػٍيفً  ًبجى  أيكيػػػػؿو   ىكىاتىػػػػ ٍ  جى
كىأىٍثػػػؿو  ٍمطو ػػػٍ  و  خى شى كغيػػػر  لػػػؾ مػػػف ا يػػػات التػػػ    (ُٔ:سػػػب )  ﴾قىًميػػػؿو  ًسػػػٍدرو  ًمػػػفٍ  كى

 كاإلهالؾ. الع اب مقاـ ف  (عم ) الجر بحرؼ( أرسؿ) تعدل فيها الفعؿ
مػا يجػب أف فػ  كصػؼ  شػرع النبػ   مالتحػ ير االسػتهالؿ كبعد هػ ا 

ـ ب  ػًمٍعتيـٍ  " فىػًإ ىا :فقػاؿ ، ف  كقت انتشار الكبػا  ييمت ى  تىٍقػدىميكا فىػالى ، بًػ ىٍر و  بًػ ً  سى

                                                           

: تػػكنس لمنشػر، التكنسػية الػػدار ِٗ/ُِّينظػر : التحريػر كالتنػكير لمطػػاهر بػف عاشػكر: (ُ)
 هػ  ُْٖٗ
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مىٍي ً  قىعى  كىاً  ىا، عى كا فىالى  ًبهىا كىأىٍنتيـٍ ، ًب ىٍر و  كى  فىػًإ ىا كالفػا  فػ  قكلػ  "، " ًمٍنػ ي  ًفرىارنا تىٍخريجي
ػػًمٍعتيـٍ  أمػػر إشػػعار بػػ ف مػػا سيصػػدر بعػػد  لػػؾ مػػف ففيهػػا ؛ تعميميػػة " بًػػ ىٍر و  بًػػ ً  سى
الجممػة  بػيف ربػطأف    دقة بيان مف كافك ، الطاعكف رجسمؿ بككف عى مي  كنه 

فػا  البكما بعػدها مػف أمػر كنهػ   (...الطاعكف رجس):المكطئة لمراد التمهيدية 
، الطػػاعكف كقػػكعالتػػ  تشػػير إلػػ  تحقػػؽ  (إ االشػػرط بػػػ ) داةبػػ  المقترنػػةالتعميميػػة 
، الطػػػػاعكف غيػػػػر مػػػػرة كقػػػػعف،  نبك تػػػػ كقػػػػد تحققػػػػت ، األكبئػػػػة حػػػػدكثككثػػػػرة 
؛ حتػ  همػؾ كثيػر مػف (ُ)مػر ال مػاف كثير مف البمداف عم األكبئة ف   تكانتشر 
انتشػار ك فمػا  اؿ ينتشػر فػ  أنحػا  العػالـ، كمػا كبػا  الككركنػا منػا ببعيػد، الناس

 –يكـ بعد ايكمن  ا الؼ مف األركاح يحصدك ، يصيب المالييف، النار ف  الهشيـ
 أسػػػػمكب أفػػػاد كمػػػا -لكػػػؿ مػػػري  كالشػػػفا ، كالمعافػػػاة نسػػػ ؿ هللا الحفػػػظ كالكقايػػػة

                                                           

 الطػاعكف : أكلهػا- - النبػ  هجرة مف االكل  المائة مهمكة ف  طكاعيف كقعت أربعة ( ُ)
 ج يػػرة فػػ  يكػػف لػـ لكنػػ  الحديبيػػة، صػػم  عػاـ الهجػػرة مػػف السادسػػة السػنة فػػ  كقػػع الػ م

، فػػارس بػػالد فػػ  الشػػاـ، بػػالد فػػ  كقػػع بػػؿ العػػرب،  ثػػـ.االسػػالـ أهػػؿ منػػ  كسػػمـ كالػػرـك
 مػف جمػع فيهػا كاسشتشػهد أيضػا، الشػاـ بػالد ف  عمكاس طاعكف كهك: الثان  الطاعكف
 الجػراح ، بػف عبيػدة كأبػك ،-- جبػؿ بػف منهـ سيدنا معػا  - - هللا رسكؿ أصحاب
 كعشػريف خمسػة مف أكثر في  تكف  كقد كغيرهـ ، المطمب، عبد بف العباس بف كالفضؿ
 ثػػـ فمسػػطيف، فػػ  المقػػدس بيػػت يفػػت  حينهػػا - -سػػيدنا عمػػر بػػف الخطػػاب ككػػاف ألفػػا،

 بمػد فػ  بالطػاعكف سػمعتـ إ ا: "-- هللا رسػكؿ عف جا  لما تنفي ا بالمسمميف انصرؼ
ف تػػدخكلها، فػػال ػػًم  ".منهػػا تخرجػػكا فػػال فيهػػا كنػػتـ كا   الطػػاعكف كأمػػا الطػػاعكف الثالػػث فسي

 - ال بيػر بػف هللا عبػد دكلػة  مػف فػ  ك لػؾ كأهمػؾ، النػاس مف اجترؼ ما لكثرة الجارؼ؛
 - مالػػؾ بػػف ألنػػس فيػػ  كمػػات ألفػػا، سػػبعكف كاحػػد يػػـك فػػ  همػػؾ أنػػ  فيػػ  جػػا  كقػػد -
-  طػػػاعكف فكػػػاف ييسػػػم  الرابػػػع الطػػػاعكف كأمػػػا .كلػػػدا كسػػػبعكف ثالثػػػة كاحػػػد يػػػـك فػػػ :

 العػػػراؽ، فػػػ  البصػػػرة مػػػف كابتػػػدأ كالجػػػكارم، كالبنػػػات، العػػػ ارل، فػػػ  بػػػدأ ألنػػػ  الفتيػػػات ؛
 مػػنهـ مػػات حتػػ  النػػاس، مػػف كثيػػر فيػػ  كمػػات كالككفػػة ، الشػػاـ، إلػػ  انتقػػؿ ثػػـ كبكاسػػط،

 ما لكثرة األشراؼ؛: بطاعكف الممرخيف بع  يسمي  كل ا الخميفة، مركاف بف الممؾ عبد
 القػػركف، عبػػر كالطػػكاعيف األكبئػػة كالشػػرؼ ، ثػػـ تتابعػػت المكانػػة أصػػحاب مػػف فيػػ  مػػات
 .- -الكريـ  رسكلنا ب  أخبر ما ككقع
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 قكل  تتمق  عندما النفس أف كالشؾ، الجكاب معرفة إل كالتشكيؽ  التطمع الشرط
: "ًمٍعتيـٍ  فىًإ ىا  عاقبػة لمعرفػة كتتشػكؽ، الجػكاب معرفػة إلػ  تتطمػع" بًػ ىٍر و  بًػ ً  سى

 لسػػػػماع مت هبػػػػا كيجعمػػػػ ، الحػػػػس مػػػػدارؾ السػػػػامع عنػػػػد يػػػػكقظ ممػػػػا كهػػػػ ا،  لػػػػؾ
 .تمكف فضؿ  هن  ف  تمكف كقع ما فإ ا، الجكاب

 أك ، أك تػػػػيقف، التعبيػػػػر بالفعػػػػؿ: )سػػػػمع( دكف )عمػػػػـ   ثػػػػر النبػػػػ  كمػػػػا
لمداللة عم  أف مجرد السماع عف كقكع كبػا  معػدو فػ  بمػدة معينػة كػاؼو  (تحقؽ

كعمػ  هػػ ا ، كقػكع العػدكل مػف ؛ لمتحػر  لتجنػب تمػؾ البمػدة كعػدـ االقتػراب منهػػا
 عػػػف بدقػػػة ككاشػػػفنا، الحػػػديث سػػػياؽ مػػػع اجػػػا  متناسػػػقن ( سػػػمع)فػػػالتعبير بالفعػػػؿ 

فمػػيس هنػػاؾ بمػػدة ، لمداللػػة عمػػ  العمػػكـ)أر (  كمػػا نيًكػػرت كممػػة . مقصػػكد 
، بػؿ األمػر كمػ  ، كال بمػدة ممتنعػة عنػ ، مختصػة بػ  قاصرة عم  كقكع الكبػا 

 كيمنع الكبا  عمف يشا  برحمت .، بحكمت  يصيب مف يشا 
مىٍيػػػ ً  تىٍقػػػدىميكا "فىػػػالى ثػػػـ جػػػا  جػػػكاب الشػػػرط فػػػ  قكلػػػ :  بػػػالنه  المطمػػػؽ " عى

كال شػػؾ أف هػػ ا ، العػدكلكقػػكع  مػف ؛ لمتحػػر  الكبػا المتجػدد كممػػا تجػدد ظهػػكر 
 .الشيطاف كساكسك  لألكهاـ المشكشة كأقطع، لمنفكس أسكف

 لضػػػػػػركرة إال المصػػػػػػابة األر  دخػػػػػػكؿ عػػػػػػف النهػػػػػػ  فػػػػػػ  خػػػػػػالؼ كال
 امتنػػػػع لػػػػ ا، الضػػػػركرية لحياتهػػػػا األر  تحتػػػػاجهـ كمػػػػف كمسػػػػاعديهـ كاألطبػػػػا 
؛ الهجػرة مػف عشػرة ثماف سنة عف دخكؿ الشاـ - - عمر بف الخطابسيدنا 
 . حاجة ب  ل  أف مع، عمكاس بها طاعكف النتشار

(  ال)  بعػػدتىٍقػػدىميكا ( المضػػارع )  بالفعػػؿ التعبيػػر - -النبػػ   ثػػر كقػػد
 هػ ا أف يفيػد ممػا، الدائمػة كاالسػتمرارية التجػدد طػابع نهيػ  أعطػ  مما الناهية ؛
كممػػا تجػػدد  السػػاعة قيػػاـ حتػػ  يمتػػد بػػؿ - -  منػػ  عمػػ  مقصػػكرا لػػيس النهػػ 

، النهػػػ  فػػػ  نفػػػكس المتمقػػػيف هػػػ ا تيػػػثبتأدعػػػ  لكهػػػ ا بػػػال شػػػؾ ، انتشػػػار الكبػػػا 
أحػػد فػػػ  القػػدـك عمػػػ  أر  الكبػػا  مهمػػػا  ف  ال يفكػػػرى حتػػ  ، هـكجػػػدان فػػ  ار قػػر كا  

كهكػػ ا ، ا حتػػ  يػػ كؿ الكبػػا كمهمػػا كػػاف تعمقػػ  بهػػا كبمػػف فيهػػ، كانػت حاجتػػ  لهػػا
 بالسياؽ. كا نس األنسب هك المضارعة ةلصي  - -النب  كاف اصطفا 
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األصػػػحا  المقيمػػػيف خػػػارج األر  المصػػػابة  كبعػػػد أف حػػػ  ر النبػػػ  
 فقػاؿ، أعقب  بخطاب مف كقع الكبا  ف  محؿ إقامتػ ، بالكبا  مف االقتراب منها

 قىػػػعى  " كىاً  ىا ػػػكا فىػػػالى  ًبهىػػػا بًػػػ ىٍر و كىأىٍنػػػتيـٍ  كى ػػػظ فػػػ   " ًمٍنػػػ ي  ًفػػػرىارنا تىٍخريجي كأكؿ مػػػا ييالحى
التفاقهما ف  اإلنشائية  مت بالجممة الت  سبقتهاكيصً  صياغة ه   الجممة أنها قد

 فبيف الجممتيف تكسط بيف الكماليف.، لفظان كمعن 
داللػػػة دكف غيػػر  ؛ لم التعبيػػر بالفعػػؿ )كقػػع( - -النبػػ  كمػػا اصػػطف 

داللػة عمػ  لمالماضػ  الفعػؿ ر بعبػك ،  تػ كشػدة كطعم  خطكرة الطػاعكف كثقمػ  
 ( لكػ كأنتـ بهػا) كر الجممة الحالية ف     بيانتتجم  دقة  كما، تحقؽ كقكع 

أـ كػاف ، ، سكا  كاف مف المقيميف الدائميف بهػاكؿ مف أقاـ ب ر  الكبا  يشمؿ
 مف القادميف إليها لقضا  حاجة ككافؽ  لؾ كقكع الكبا .

ػػػكا ًفػػػرىارنا ًمٍنػػػ ي  )ثػػػـ جػػػا  جػػػكاب الشػػػرط فػػػ  قكلػػػ :  بػػػالنه   (فىػػػالى تىٍخريجي
 لبيػاف عمػةكعيًبرى بػالمفعكؿ ألجمػ  ) فػرارنا ( ، لكبا ا رتفعحت  ي المستمر المتجدد

 الفرار كسبب .
ال أقػػكؿ منػػ   –عػػاـ  مػػائت  منػػ  صػػحي  لرجػػؿ قيػػؿ كلنػػا أف نتخيػػؿ إف

 حكلػػ ، يتسػػاقطكف الكبػػائ  المػػر  صػػرع  يػػرل كهػػك، -أكثػػر مػػف ألػػؼ ك عػػاـ
 جنكنػان  الكػالـ هػ ا العتبػر، تخػرج ال مكانؾ ف  امكث: ل  كقيؿ قكا  بكامؿ كهك
 مػػف خػػاؿ  خػػر مكػػاف إلػػ  بنفسػػ  هاربػػان  كيفػػر، الحيػػاة فػػ  حقػػ  عمػػ  عػػدكانان  أك

 مكػاف مػف يفػركف ال الػ يف البشػر بػيف الكحيػدكف هػـ المسػممكف كاف كقد، الكبا 
 غيػر مػف سخرية محط ككانكا، حكمة ل لؾ يدرككف كال نبيهـ أمر منف يف الكبا 

 األقػكل المناعػة أصػحاب األصػحا  أف اكتشػؼ حتػ ، التصرؼ ل لؾ المسمميف
 لميكػػركب حػػاممكف هػػـ الكبػػا  مكػػاف فػػ  المػػر  أعػػرا  عمػػيهـ تبػػدك ال الػػ يف

 إلػػ  الكبػػا  نقػػؿ فػػ  الحقيقػػ  الخطػػر مصػػدر يشػػكمكف كأنهػػـ الكبػػائ ، المػػر 
 حػػ ر بػال باألصػحا  كيختمطػكف يتحركػكف كألنهػػـ إليهػا، انتقمػكا إ ا أخػرل أمػاكف
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 الحقيقيػيف المرضػ  مف أخطر فهـ، المدمرة الكبا  جرثكمة لهـ فينقمكف أكخكؼ
 (ُ)الحقيقة ! ه   عم   محمدان  أطمع فمف، لهـ الناس لتجنب

 أربعػةأكثػر مػف  منػ  الدقيقػة الحقائؽ العممية بتمؾ ره شى بى  خًبريي  أف أيمكف
 خبير. عميـ مف ي تي  كحيان  كالم  يككف أف إال ال ماف  مف قرنان  عشر

ػػػػقػػػػد ف، قػػػػد أكػػػػد البحػػػػث العممػػػػ  الحػػػػديث مػػػػا أخبػػػػر بػػػػ  النبػػػػ  ك   ؿى ئً سي
ػػ هيئػػة اإلعجػػا  العممػػ  مػػف ًقبػػؿى  جػػكف الرسػػف دكتكرالػػ عمػػ   ا: إ ا كنػػتى حاكمن

مدينػػة، كأيصػػيبت تمػػؾ المدينػػة بمػػر  كبػػائ  خطيػػر؛ أك مػػا ييسػػم  بالطػػاعكف؛ 
 فما ا تفعؿ يا دكتكر 

منػػػػع الػػػػدخكؿ إليهػػػػا، قػػػػاؿ: سػػػػآت  بػػػػالجنكد، كأضػػػػرب حصػػػػاران عمػػػػ  المدينػػػػة؛ ل
كلكػػػف لمػػػا ا تمنػػػع ، قيػػػؿ لػػػ : أٌمػػػا أف تمنػػػع الػػػدخكؿ فقػػػد عممنػػػا  كالخػػػركج منهػػػا.
ف  الفترة المت خرة كشفت لنا أن  عندما يككف  قاؿ: ألف الدراسات الخركج منها 

أك منطقػة مػف المنػاطؽ فػإف عػدد الػ يف ، اعكف منتشران ف  مدينػة مػف المػدفالط
قيػػؿ لػػ :  %( َّ : َُتظهػػر عمػػيهـ أعػػرا  المػػر  تتػػراكح نسػػبتهـ )مػػا بػػيف 

قاؿ: هػمال  البػاقكف يحممػكف الجرثكمػة فػ   باقكف مف سكاف المدينة ما بالهـ كال
، فتبقػ  فػ  الجسػـ، ـ، لكػف جهػا  المناعػة عنػدهـ يت مػب عمػ  الجػراثيـأجساده

فإ ا بق  ه ا الصحي  ف  البمدة الت  فيها الطػاعكف فػال خػكؼ ، لكنها ال تضر 
أمػا ، مف جها  المناعة تػدفع عنػ  المػر  كألف عند  مقاكمة، ألن  ممق  ه ، عمي 

فينقػؿ  لػؾ ، فإن  يخػرج حػامالن لهػ   الجرثكمػة أك البمدة ينةلك خرج مف ه   المد
كقد ينش  عف  لؾ هالؾ المالييف مف البشر، بسػبب ، المر  إل  مدينة جديدة
الحصػار المضػػركب عمػػ  قيػػؿ: إلػ  متػػ  يسػتمر هػػ ا  خػركج هػػ ا المصػاب ...

قػػػاؿ: إلػػػ  كقػػػت يسػػػير، حتػػػ  يت يػػػر سػػػمكؾ الجرثكمػػػة، بإضػػػافة  هػػػ   المدينػػػة 

                                                           

ينظػػػر: إعجػػػا  القػػػر ف كالسػػػنة فػػػ  الطػػػب الكقػػػائ  كالكائنػػػات الدقيقػػػة: د/ عبػػػد الجػػػكاد  ( ُ)
المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ، الطبعػػة األكلػػ :  –دار جيػػاد لمنشػػر كالتك يػػع  ُٕالصػػاكم :
 ـ.َُِِ –ق  ُّّْ
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حت  ت هب فيها خصيصة العدكل الت  تنتشر، كتنقػؿ  خصيصة كراثية جديدة،
 .(ُ)المر  إل  ا خريف

ػػػا أقػػػكؿ إف هػػػ ا الهػػػدم النبػػػكم  لكػػػف مػػػع هػػػ ا ، جممػػػ  قػػػد تعػػػددتكختامن
، لمثانيػػة األكلػػ  سػػممت حيػػث، كاحػػدة جممػػة التعػػدد انسػػجمت كتضػػامت كك نهػػا

 كمسػاؽ يػتالئـ ممػا كهػ ا، جممػة  خػر إلػ  نصػؿ حت  كهك ا ...لمثالثة  كالثانية
 كهػػ ا، الػػدا  طبيعػة ت ػػاير مػػع الػدكا  كتشػػخيص الػػدا  عمػ  الداللػػة فػػ  الحػديث
 الػػدا   كػػر فػػ  الحػػدث طبيعػػة مػػع يتناسػػب البنػػا  طريقػػة فػػ  األسػػمكب  التشػػابؾ
كك نػ  جممػة كاحػدة ، كه ا مما أعطػ  الحػديث فػ  مجممػ  شػكال جمالينػا، كالدكا 

جمع كيسمـ بعضها إل  بع  ف  نظـ رائع ، كتتعانؽ معانيها، تتشاب  مفرداتها
 كهللا أعمـ. .نهاية الحسف كبمغ أعم  مراتب التماـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 لطباعػػة فهػػد الممػػؾ مجمػػع َٕ: خػػاطر  مػػال إبػػراهيـ بػػف خميػػؿ: كحػػ   النبكيػػة السػػنة -( ُ)
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 املبحث الثاوي
 التحذيز مه الفزار مه أرض الىباء

 ْبنننُ  َبْكننرُ  َحنندََّثَنا ُقَتْيَبننُة  أخننرج اامننام أحمنند فنني مسننندَ قننال : "َحنندََّثَنا
 َأنَّ  اأْلَْنَصناِريِّ  للاِ  َعْبندِ  ْبننِ  َجاِبرِ  َعنْ  اْلَحْضَرِميِّ  َجاِبرٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُمَضَر 
اِبرُ  الزَّْحِف  ِمنَ  َكاْلَفارِّ  الطَّاُعوِن  ِمنَ  اْلَفار  : " َقالَ   للاِ  َرُسولَ   َلن،ُ  ِفين،ِ  َوالصَّ
 .(ُ)" َشِهيدٍ  َأْجرُ 

، هػػ ا الحػػديث النبػػكم الشػػريؼ نػػص فػػ  كجػػكب الصػػبر عمػػ  أقػػدار هللا
كاليقيف ب ف مػا أصػاب ، بالصبر كاالحتسابعمينا أف نتمقم  تمؾ األقدار  يجبف

ػػا، كال انفكػاؾ عنػػ ، ألنػ  ال منػػاص منػ ، المػر  لػـ يكػػف ليخطػ    قػاؿ تعػال : ) مى
ـٍ  ًف  كىال اأٍلىٍر ً  ًف  ميًصيبىةو  ًمفٍ  أىصابى   نىٍبرىأىهػا أىفٍ  قىٍبػؿً  ًمػفٍ  ًكتػابو  ًفػ  ًإال   أىٍنفيًسػكي

مىػػ   ًلػػؾى  ًإف   ػػٍكا ًلكىػػٍيال( ِِ) يىًسػػيره  اّلل ً  عى مػػ  تىٍ سى ػػا عى ـٍ  مى ػػكا كىال فػػاتىكي ـٍ  ًبمػػا تىٍفرىحي   تػػاكي
() سكرة الحديد :  ميٍختاؿو  كيؿ   ييًحبُّ  ال كىاّلل ي  كرو  (ِّ-ِِفىخي

مخالفػػة قكاعػػد الحجػػر الصػػح  مػػف شػػديد تحػػ ير  هػػدم النبػػكمال كفػػ  هػػ ا
ػػػكقػػػت انتشػػػار الكبػػػا ؛  بالصػػػحة حتػػػ  تػػػنعـ ؛ عمػػػ  أمتػػػ   النبػػػ   ا مػػػفحرصن

 .ف  ا خرة بالجنةالفك  كب، الدنياكالمعافاة ف  
ػػػد  ك كييعىػػػدي هػػػ ا الحػػػديث الشػػػريؼ مػػػف   مػػػا كرد فػػػ  التحػػػ ير مػػػف   كػػػدأىشى

 منننن " الفنننار ففػػػ  قكلػػػ  ، (2)الفػػػرار مػػػف أر  الكبػػػا  كقػػػت تفشػػػي  كانتشػػػار 

                                                           

 – ُْٕٖٓ ، حػػديث رقػػـ: هللا عبػػد بػػف أخرجػػ  اإلمػػاـ أحمػػد فػػ  مسػػند  مػػف حػػديث جػػابر -( ُ)
 عبػػػد بػػػف هللا عبػػػد د: إشػػػراؼ  –ك خػػػركف  مرشػػػد، كعػػػادؿ - األرنػػػمكط شػػػعيب: ت  ُٗٓ/ِّ

 ـ ََُِ - هػ ُُِْ األكل ،: الطبعةالرسالة  ممسسة -الترك   المحسف
 ابػػػف  كػػػر  مػػا إال الطػػػاعكف مػػف مػػػف الصػػحابة كالتػػػابعيف كأهػػؿ العمػػػـ فػػػرٌ  لػػـ ييسػػػمىع عػػف أحػػػد -( ِ)

ػػٍدعاف بػػف  يػػد بػػف عمػػ  أف المػػدائن  ػػيىالة إلػػ  الطػػاعكف مػػف هػػرب جي ػػع فكػػاف الس  مًٌ  جمعػػة كػػؿ ييجى
ػع إ ا فكاف كيرجع ؛ م  ػيىالة فمػات! الطػاعكف مػف فػرٌ : بػ  صػاحكا جى  بػف عمػرك كهػرب: قػاؿ. بالس 

 : لؾ ف  الفيقىٍيم  عم  بف إبراهيـ فقاؿ الرباطية إل  محمد بف كرباط عبيد
ب كؿ   المكتي  استف  كلما  =عٍمرك كال رباطه  يصبر كلـ صبرتي **  مك ًٌ
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، مػف أر  الكبػا  بالفػار يػـك ال حػؼ تشبي  لمفػار "َكاْلَفارِّ َيْوَم الزَّْحفِ  الطاعون
، مرتكػػب لكبيػػرة حػػ ر القػػر ف الكػػريـ منهػػا كمػػف عكاقبهػػا عمػػ  األمػػةكالمشػػب  بػػ  

نيػكا ال ػً يفى  أىيُّهىػا قػاؿ تعػال : ) يػا، كتكعد مرتكبهػا بال ضػب كسػك  المصػير  ًإ ا  مى
كا ال ػػػً يفى  لىًقيػػػتيـي  ـي  فىػػػال  ىٍحفػػػان  كىفىػػػري لُّػػػكهي ػػػفٍ ( ُٓ) اأٍلىٍدبػػػارى  تيكى مى لًًٌهـٍ  كى ئًػػػ و  ييػػػكى  ًإال   ديبيػػػرى ي  يىٍكمى

فػػان  رًٌ ٌيًػػ ان  أىكٍ  ًلًقتػػاؿو  ميتىحى ػػبو  بػػا ى  فىقىػػدٍ  ًفئىػػةو  ًإلػػ  ميتىحى ػػٍ كا ي  اّلل ً  ًمػػفى  ًب ىضى مى ـي  كى هىػػن  بًػػٍئسى  جى  كى
) كال شػػؾ أف هػػ   الصػػكرة التشػػبيهية قػػد ، (ُٔ-ُٓ) سػػكرة األنفػػاؿ :  اٍلمىًصػػيري

 عػػف ال جػػر عمػػ  بقػػكة كبعثػػت ،   هػػ ا الفعػػؿ الشػػنيعمركًٌعػػةو عمػػ أضػػفت بظػػالؿو 
َكاْلَفننارِّ َيننْوَم  الطنناعون مننن " الفننارهػػ   الجممػػة  كمػػا كسػػ  النبػػ  ، ارتكابػػ 
كالػػدكاـ ؛ ألنهػػا  الثبػػكت معنػػ  ثػػكب الجممػػة االسػػمية ؛ ليضػػف  عميهػػا "الزَّْحننفِ 

 معناهػػا كهػػ ا بػػال شػػؾ يقػػرر، القيامػػة يػػكـ اشػػتممت عمػػ  حكػػـ ثابػػت كدائػػـ إلػػ 
 يػكـ إلػ  أبػديا ثبكتػا التحػريـ هػ ا ثبػات عمػ  كيدؿ السامعيف، نفكس ف  كيحقق 
 القيامة.

بيانػػػػ  بالكعيػػػػد الشػػػػديد لمفػػػػاريف مػػػػف أر    كبعػػػػد أف اسػػػػتهؿ النبػػػػ  
الكبا  أعقب  ب كر الج ا  الكبير كالمقاـ الرفيع لمف صبر كأقاـ ف  أر  الكبػا  

ػاًبري فقاؿ  لألجر كالثكاب الربان م كاحتسابنا امتثاالن لمتكجي  النبك   ًفيػ ً  : " كىالص 
ًهيدو  أىٍجري  لى ي   بػيف " كقد عيًطفىت ه   الجممة عم  الجممة األكلػ  بػالكاك لمتكسػط شى

                                                                                                                                       

 حمػارنا فركب الطاعكف مف البصرييف بع  هرب: قاؿ األصمع  عف حاتـ أبك ك كر=
فىكىاف؛ نحك ب هم  كمض  ل   =     :خمف  يىٍحديك حاًدينا فسمع سى

 طٌيار مىٍنعة  م عم  كال**  حمارً  عم  هللا ييسبؽى  لف
ٍتؼي  ي ت ى  أك  الٌسارم أماـ اّلل   ييصب  قد**  مقدار عم  الحى

ػٍركىاف بػف الع يػ  عبػد كاليػة ف  بمصر الطاعكف كقع: قاؿ المدائن  ك كر  هاربنػا فخػرج مى
كىر لها يقاؿ الصعيد قيرل مف قرية فن ؿ من   الممػؾ لعبػد رسػكؿ ن لهػا حيف عمي  فقدـ. سي
ػػٍدًرؾ بػػف طالػػب: لػػ  فقػػاؿ اسػػمؾ  مػػا: الع يػػ  عبػػد لػػ  فقػػاؿ. مػػركاف بػػف  مػػا أىٍك : فقػػاؿ. مي

 القػر ف )تفسػير ألحكػاـ ينظػر: الجػامع .القريػة تمػؾ ف  فمات! الفيٍسطاط إل  راجعنا أرىان 
بػػراهيـ البردكنػػ  أحمػػد: ت ِّٔ/ّالقرطبػػ : الػػديف شػػمس أحمػػد بػػف القرطبػػ ( لمحمػػد  كا 

 ـ.ُْٔٗ - هػُّْٖ الثانية،: القاهرة الطبعة – المصرية الكتب دار  -أطفي  
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 فػػػ  الجػػػ ا  فػػػارؽ يبػػػر  المعنػػػ  فػػػ  تقابػػػؿ بينهمػػػا، خبريتػػػاف الكمػػػاليف فكمتاهمػػػا
 لػػػ  فيػػػ  كالصػػػابر، كبيػػػرة مرتكػػػب كحػػػاؿ حالػػػ  فالفػػػار مػػػف أر  الكبػػػا ، العمػػػؿ
 الشهدا . أجر، األجر أعظـ

مػػع أنػػ   الثابػػت( دكف الصػػابر التعبيػػر بمفػػظ ) –  –كمػػا  ثػػر النبػػ  
لبيػػػاف أف هػػ ا األجػػػر  ؛ ك لػػؾ المػػ ككر فػػػ  صػػدر الحػػػديثلفػػػار المقابػػؿ لمفػػظ ا

كلػػيس الجػػ ا  ، اا محتسػػبن العظػػيـ ال يكػػكف إال لمػػف ثبػػت فػػ  بمػػد الطػػاعكف صػػابرن 
 عامة. الكاردة ف  ه ا الش ف كه ا ما أكدت  األحاديث، فحسبلمف مكث بالبمد 

قػػػػػػاؿ :  كمػػػػػػف المالحػػػػػػظ فػػػػػػ  صػػػػػػياغة الجممػػػػػػة الثانيػػػػػػة أف النبػػػػػػ   
كلعػؿ  لػؾ ، أك كالصػابر دكف أم قيػد، ( كلـ يقؿ : كالصابر عميػ )كالصابر في 
 الصػػبر عميػػ  فيجػػب ، التهمكػػة فػػ  م مػػكر كأنػػ  الهػػكؿ شػػدة عمػػ  كػػاف لمداللػػة

 الثكاب كاألجر.  عظيـيناؿ  حت 
ا فػ   كما جا  ج ا  الصابر المحتسػب فػ  أر  الكبػا  ممكػدنا محسػكمن

( ففػػػ  تقػػػديـ ) لػػػ  ( ت كيػػػد أىٍجػػػري  : )لىػػػ ي قكلػػػ   ػػػًهيدو قػػػاؿ ، لمجػػػ ا  كتكثيػػػؽ لػػػ  شى
نمػػا القاضػػ  عيػػا : " شػػهادة بتفضػػيؿ هللا عمػػ  أربابهػػا  كانػػت هػػ   المكتػػاتكا 

، هللا عمػ   لػؾ بػ ف جعػؿ لهػـ أجػر الشػػهدا فجػا اهـ ، لشػدتها كعظػيـ األلػـ فيهػا
ػمكا بػ لؾ لمشػاهدتهـ فيمػا قاسػكا مػف األلػـ عنػد المػكت كشػدت   أك يحتمؿ أنهـ سي

 (ُ)"ما أعد لهـ كما أعد لمشهدا 
 ففػػ ، الجممتػػيف: جممػػة الكعيػػد كالكعػػد فػػ  النبػػكم البيػػاف فػػارؽ كلنت مػػؿ
فػػ   لكػػف، ال حػػؼ مػػف بالفػػار تشػػبي  الفػػار مػػف أر  الكبػػا  كػػاف الجممػػة األكلػػ 

جعؿ لمصػابر  إنما، الشهيد ب جر يشب  أجر الصابر المحتسب لـ الثانية الجممة
، كهػػ ا مػػف كػػـر العطػػا  فػػ  الكعػػد، كػػامالن غيػػر منقػػكص المحتسػػب أجػػر شػػهيد
 الكصفيف! . فارؽ أرأيت ، كالرحمة ف  الكعيد

                                                           

دار  –ت: د/ يحيػػ  إسػػػماعيؿ  ّْْ/ٔإكمػػاؿ المعمػػـ بفكائػػػد مسػػمـ لمقاضػػ  عيػػػا :  ( ُ)
 ـ.ُٖٗٗ -هػ ُُْٗالكفا  لمنشر كالتك يع مصر ، الطبعة األكل  : 
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ػػاًبري  يًكػػرى الطػػرؼ الثػػان  مػػف الجػػ ا  )لمػػا ا ، كقػػد يتسػػائؿ الػػبع   كىالص 
( مػػع إمكػػاف االسػػت نا  عنػػ  فػػ  الػػنظ أىٍجػػري  لىػػ ي  ًفيػػ ً  ػػًهيدو حيػػث ترشػػد الجممػػة ، ـشى

، كتػػدؿ عميػػػ   كلعػػؿ  لػػػؾ كػػاف لممقابمػػػة بػػيف الطػػػرفيف حتػػ  يتحػػػدد األكلػػ  إليػػػ 
كتكػكف الصػكرة فػ   هنػ  جميػة ، الج ا  الخاص بكؿ منهما فػ   هػف المخاطػب

بػػرا  لممعنػػ  الكمػػ  لمحػػديث فػػ  صػػكرة كا  ، كفػػ  هػػ ا ت كيػػد بعػػد ت كيػػد، كاضػػحة
 كاضحة قكية مترابطة.

فػػػػ  ، كمػػػػا ال يخفػػػػ  التناسػػػػب كاالنسػػػػجاـ بػػػػيف جممتػػػػ  الكعيػػػػد كالكعػػػػد
)كالصػابر( ، استهالؿ كمتيهما بػالتعبير باسػـ الفاعػؿ: ) الفػار( فػ  جممػة الكعيػد

كي يػد مػف ، كال شؾ أف ه ا التناسب مما يقػكم تنػاظر المعػان ، ف  جممة الكعد
 فيعظـ كقػع المعنػ  فػ  الكم  لمفردات كجمؿ الحديث، كالتالحـ كاـ التماسؾإح
 كيستقر ف  قمكبهـ.، ب  كانسفي  المتمقيف، سك نف

كال ، الترغيػػبالترهيػػب ك  كقػػد جػػا  بنػػا  الحػػديث كليػػد تفاعػػؿ بػػيف عنصػػرم
يخفػػ  مػػا لهمػػا مػػف دكر رائػػد فػػ  تثبيػػت المعػػان  كت كيػػدها، إ  همػػا كسػػيمتاف مػػف 

 الت  تدفع العبد نحك تنفي  األكامر، كاجتناب النػكاه  بػدكافع داخميػة نابعػةالكسائؿ 
مػػػف األسػػػاليب البالغيػػػة التػػػ  تعمػػػؽ اإلحسػػػاس كمػػػا أنهمػػػا " ، مػػػف الرغبػػػة كالرهبػػػة

كت يد النفكس بصران بالحقػائؽ، ك لػؾ ألنهػا تخػتص بػالجمع بػيف األشػيا  ، باألشيا 
كيصير الحس معها ، قدرة عم  اإليقاظتعط  األسمكب كما أنها "  (ُ) المتناقضة(

ك نػػػ  يكػػػكف مسػػػتنفران مثػػػارنا حػػػيف يحػػػس بمػػػا كرا  هػػػ   المتناقضػػػات مػػػف صػػػراعات 
 كه ا ت كيد لممعن  المراد . (ِ) بات كهك يثب عم  قممها المتناقضة"كتجا 

التشػػريع كالجانػػب الركحػػ  الػػ م يتجمػػ  فػػ   عنصػػرم بػػيف التفاعػػؿ كػػ لؾ
 قمػػب فػػ  التكميػػؼ بهػػ ا الركحيػػة كالطم نينػػة، التحػػريـغػػرس القناعػػة الفكريػػة لهػػ ا 

بمعرفة ما يترتػب عمػ  الفػرار مػف أضػرار بال ػة تتخطػ  الفػار نفسػ  إلػ   ؛المكمؼ
، المجتمػع ب سػػر  مثممػػا يحػدث مػػف ه يمػػة ال تقتصػر عمػػ  الفػػار مػف ال حػػؼ كحػػد 

                                                           

 القاهرة. -، ط: مكتبة العمركس ُْٖالتحبير، د/محمكد تكفيؽ سعد ص (ُ)
 القاهرة. -، مكتبة كهبةٖٖقرا ة ف  األدب القديـ، د/محمد أبك مكس  ص (ِ)
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فػ  بمػد ماكثػا  ألمر النبػ   رهيب ف  نفس المتمق  فيجعم  ممتثالن كبه ا يت كد الت
كال يقتصػػر  الكبػػا  كانحسػػار .السػػيطرة عمػػ   كبػػ لؾ يػػتـ، اا محتسػػبن الطػػاعكف صػػابرن 

نما يتبع  الترغيب فػ  الجانػب المقابػؿ ت كيػدا لممكػث  األمر عم  جانب الترهيب كا 
األجػػػػر العظػػػػيـ الػػػػ م يتحصػػػػؿ عميػػػػ  الماكػػػػث   لػػػػؾكالصػػػػبر كاالحتسػػػػاب ببيػػػػاف 

 المحتسب.
كتميػ   عػف القػكانيف التشريع النبػكم فرد الت مؿ ف  ه ا الحديث نمحظ تك ب

؛ حيػػث لػػـ يقتصػػر األمػػر عمػػ  جانػػب الترهيػػب مػػف الفػػرار مػػف ا البشػػريضػػعه التػػ 
نمػػػا فػػػ  المقابػػػؿ كػػػاف الترغيػػػب كبيػػػاف األجػػػر، فحسػػػب الطػػػاعكف الػػػ م العظػػػيـ  كا 

عها البشػر فػ  مثػؿ القػكانيف التػ  يضػ نجد بينما، يتحصؿ عمي  الصابر المحتسب
جانػػػب الترهيػػػب ككضػػػع عقكبػػػات لمػػػف يختػػػرؽ الحجػػػر هػػػ   الظػػػركؼ ال تتخطػػػ  

مما يمكد أف اإلسالـ ، الصح  دكف أف يككف هناؾ حكاف  ترغب في  كتحث عمي 
كيراعػػػػ  ، هػػػػك الػػػػديف المتكامػػػػؿ الػػػػ م يتعامػػػػؿ مػػػػع كػػػػؿ النفػػػػكس فػػػػ  كػػػػؿ حاالتهػػػػا

فػ  هػ ا الػديف مػا يدفعػ  نحػػك ؛ فمػا يتماشػ  معػ  الترغيػب يجػد  المشػاعر جميعهػا
عظمػػة هػػ ا  تتجمػػ كبػػ لؾ ، كمػػا ال يػػرد  إال الترهيػػب يجػػد فيػػ  مػػا يالئمػػ ، العمػػؿ
بعادها عركعت   تمكحك الديف   ما في  هالكها. ف  المحافظة عم  األركاح، كا 

كيفيػة  التػ  تبػيف األحاديػث مف كأضراب  الحديث ه ا ف  الت مؿ كبمعاكدة
 تنكعػػػت كمػػػا كالتخكيػػػؼ الترهيػػػب كسػػػائؿ فػػػ  اتنكيعنػػػ محػػػظن التعامػػػؿ مػػػع الطػػػاعكف

 كمػرة أف الطاعكف كاف ع ابا لمف قبمنػا، – – النب  يخبر فمرة الترغيب، كسائؿ
يجعؿ الفرار من  كالفرار مف ال حؼ كمػا هنػا، كمػا تعػددت كسػائؿ الترغيػب أيضػا 

يكػكف لػ  ف  الت اـ بمد الطاعكف كعدـ الفرار من  فيككف مرة رحمة لممممنيف، كمػرة 
 أجر شهيد كهك ا.

 كمحفػ  قكم، باعث الترهيب كالترغيب كسائؿ ف  التنكيع ه ا أف شؾ كال
ا البمد الت  يقع فيها الطػاعكف كعػدـ الخػركج منهػا تفادينػ ل ـك عم  الحثٌ  ف  فاعؿ

 كهللا أعمـ. النتشار .
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 املبحث الثالث
 الطاعىن رمحة للمؤمىني

 َحبَّناُن  َأْخَبَرَننا ِإْسَحاُق  َحدََّثَنا:  قال صحيح، ف  البخارى اامام روى
ََ  ْبننُ  اّللَِّ  َعْبندُ  َحندََّثَنا الفُنرَاِت  َأِبني ْبنُ  َداُودُ  َحدََّثَنا  َيْدَمنَر  ْبننِ  َيْحَين  َعننْ  ُبَرْينَد
 َعنننِ   اّللَِّ  َرُسننولَ  َسننلََلتْ  َأنََّهننا: َأْخَبَرْتَنننا َأنََّهننا   النَِّبننيِّ  َزْوجِ  َعاِئَشننَة  َعنننْ 

ُُ  َمننْ  َعَمن  اّللَُّ  َيْبَدثُن،ُ  َعنَذاًبا َكانَ  َأنَّ،ُ : »  اّللَِّ  َنِبي   َفَلْخَبَرَها الطَّاُعوِن   َيَشنا
 َبَمنِدَِ  ِفني َفَيْمُكنثُ   الطَّناُعونُ  َيَقن ُ  َعْبندٍ  ِمننْ  َفَمنْيَس   ِلْمُمْؤِمِنينَ  َرْحَمةً  اّللَُّ  َفَجَدَم،ُ 

 َأْجنننرِ  ِمْثنننلُ  َلننن،ُ  َكنننانَ  ِإّلَّ   َلننن،ُ  اّللَُّ  َكتَننن َ  َمنننا ِإّلَّ  ُيِصنننيَب،ُ  َلننننْ  َأنَّننن،ُ  َيْدَمنننمُ  َصننناِبرًا 
ِهيدِ    «(1)الشَّ

 األمػػةعػػف خصكصػػية مػػف خصكصػػيات هػػ ا الحػػديث الشػػريؼ  يكشػػؼ
بها مف خػالؿ جعػؿ  -تعال  -ك لؾ ببياف رحمة هللا، -كه  كثيرة - اإلسالمية

ا ل يرهػػػا كػػػاف يبعثػػػ  عػػػ ابن ؛ فالطػػػاعكف الػػػ م  مػػػا كػػػاف عػػػ ابا ل يرهػػػا رحمػػػة لهػػػا
ا، فميس مف عبد يصبر عند كقكع  ف  بمد  ا عظيمن ا كأجرن يتحكؿ برحمة هللا ثكابن 

ػػ ا أنػػ  لػػف يصػػيب  إال مػػا كتػػبكاثقنػػ كهػػك أجػػر ، ؿ أعظػػـ األجػػرهللا عميػػ  إال حص 
 به   األمة.  -تعال  - الشهيد، كه ا مف كماؿ رحمة هللا

مع الكبا  عندما يقػع  مثؿ لمتعامؿاأل الطريؽكما يرسـ لنا ه ا الحديث 
كهػػك عػػدـ الخػػركج منهػػا حتػػ  ال يتفشػػ  المػػر  كينتشػػر حفاظػػا عمػػ  ، فػػ  بمػػد
  كتجنبا إل هاؽ الكثير مف األركاح.، اإلنسانية النفس

أجر الصابريف منها عم   ـً ظى كعً ، كمقاـ الحديث بياف لفضؿ ه   األمة
 المسػػيطر هػػك الخبػػرم الطػػابع يكػػكف أف النبكيػػة البالغػػة اقتضػػت  لؾلػػ، األكبئػػة

                                                           

 أجػر الصػابر فػ  الطػاعكف، باب ، الطب كتاب ف  صحيح  ف  البخارم اإلماـ ركا  - (1)
 دار  -الناصػػػر ناصػػػر بػػػف  هيػػػر محمػػػد: ت ، ُُّ ص ٕ جػػػػ ،ّْٕٓ: رقػػػـ حػػػديث
    هػُِِْ األكل ،: الطبعة النجاة طكؽ
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 – النبػػ  يػػ كر  مػا أف عمػػ  يػػدؿ ممػا، الحػديث مػػف أكلػػ  إلػ   خػػر  أسػػمكب عمػ 
 -  التشكيؾ تقبؿ ال ثابتة حقائؽ الحديث ه ا ف . 

 تتضػػمف التػػ  البالغيػػة سػػاليباأل مػػف فػػي و كمػػا اشػػتمؿ الحػػديث عمػػ  
اسػػػتهالؿ ف.  ال ػػػر  إلػػػ  كصػػػكال المعنػػػ  إيضػػػاح أسػػػهمت فػػػ  اأسػػػرارن ك  دقػػػائؽ

فيػػػ   " يشػػػا  مػػػف عمػػػ  هللا يبعثػػػ  عػػػ ابا كػػػاف أنػػػ " :  بالجممػػػة االسػػػمية الحػػػديث
 -تعػال  –ا مػف أنػكاع العػ اب التػ  يعػ ب هللا عم  أف الطاعكف كاف نكعن  داللة
كمػػا أنهػػا تشػػعر بػػدكاـ هػػ ا العػػ اب لهػػـ ، الكفػػار كالعصػػاة مػػف األمػػـ السػػابقةبهػػا 

 كػاف الطػاعكف) مػثال: يقػاؿ أف مػف كأبمػغ  كػد الجممػة كه   . كاستمراريت  عميهـ
العػ اب بالطػاعكف لألمػـ  إثبػات عمػ  أدؿ ألنها( يشا  مف عم  هللا يبعث  ع ابا

 أريػػد فػػإ ا اإلخبػػار، مجػػرد قصػػد عنػػد" بهػػا يػػمت  الفعميػػة الجممػػة ألف ؛ السػػابقة
 (.(ُ)"االسمية بالجممة أت  الت كيد

عاليػة تتجمػ  فيهػا براعػة افتتاح الحديث به   الجممػة بالغػة نبكيػة ف  ك 
كأيضػػا مػػا ، االسػػتهالؿ بمػػا تشػػتمؿ عميػػ  مػػف تخكيػػؼ كتهكيػػؿ لشػػ ف هػػ ا الكبػػا 

فعنػػد سػػماع هػػ   الجممػػة فػػ  مطمػػع ، تحدثػػ  فػػ  المتمقػػ  مػػف تشػػكيؽ لمػػا بعػػدها
ا فيمػػا : إ ا كػػاف الطػػاعكف عػػ ابن  الحػػديث تتطمػػع الػػنفس إلػػ  مػػا بعػػدها متسػػائمة

مض  فما شػ ن  ا ف  في تيهػا الجػكاب بعػد هػ ا التشػكيؽ ب نػ  تحػكؿ إلػ  رحمػة 
 له   األمة فيستقر المعن  ف  النفس كيتمكف فيها فضؿ تمكف. 

 نطمػػؽ أف يمكػػف التػػ  الرئيسػػة لمجممػػة اعػػد تكطئػػة كمهػػادن كهػػ   الجممػػة تي 
 كهػ ا ..منيف"لممػم  رحمػة هللا فجعمػ  كهػ  جممػة " الحػديث ف  األـ الجممة عميها
، منػػ  الفػػرار كعػػدـ، البمػػد فػػ  المكػػكث فػػ  الصػػبر عمػػ  لمهمػػـ شػػح ا يعػػد المهػػاد

 هػػ ا كأتػػرؾ كأدعػػ  أفػػر فكيػػؼ، رحمػػة لنػػا لكنػػ  ، قبمنػػا لمػػف عػػ ابا كػػافالكبػػا  ف
ب نػ  كػاف عػ ابا  اإلخبػار مجػرد األكلػ  الجممػة مف المراد فميس ! العظيـ األجر

                                                           

 شػػػركح ضػػػمف - الدسػػػكق  عرفػػػة بػػػف محمػػػد – السػػػعد مختصػػػر عمػػػ  الدسػػػكق  حاشػػػية( ُ)
 ق.ُِّْ الطبعة الثانية: مصر، السعادة، مطبعة َِِ/ ُ  التمخيص
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 أمػػػة حػػاؿ بػػيف مقارنػػة النفػػػكس تعقػػد كػػ ؛  بعػػدها لمػػػا مهػػاد لكنهػػا، لمػػف سػػبقنا
  .قبمها مف كحاؿ، صبرت إ ا األجر مف محمد

كالتعبيػػر بفعػػؿ الكػػكف ماضػػينا )كػػاف( يػػكح  بامتػػداد الحػػدث فػػ  غػػابر 
، مما يدؿ عم  أف الطػاعكف لػـ يكػف عػ ابنا لفئػة معينػة فػ  أمػة معينػة، األ ماف

ػػا إلهينػػا فػػ  عقػػاب بعػػ  األمػػـ  ممػػا يكشػػؼ عػػف ، السػػابقةبػػؿ كػػاف عػػ ابنا كمنهجن
 . –ببركة الحبيب محمد كتمطف  بنا  عظيـ فضؿ هللا عمينا

ػػػػأم أنػػػػ  كػػػػاف عػػػػ ابن ، كالتعظػػػػيـ لمتهكيػػػػؿ( كػػػػاف اعػػػػ ابن كتنكير) ا ا عظيمن
ػػػػ - سػػػػبحان  –يسػػػػمط  هللا  ا   كفاقنػػػػجػػػػ ان ، ا مػػػػنهـعمػػػػ  الكػػػػافريف كالعصػػػػاة انتقامن

هػػػ ا العػػػ اب التعبيػػػر تػػػآ ر مػػػع التنكيػػػر فػػػ  بيػػػاف شػػػدة يك ، لكفػػػرهـ كعصػػػيانهـ
حػػػدكث إشػػػارة إلػػػ  تجػػػدد هػػػ ا " كمػػػا يػػػدؿ عميػػػ  مػػػف تجػػػدد ك  " يبعثػػػ  بالمضػػػارع
التعبيػر  كأسػهـ كػ لؾ، ط يػانهـ كأمعنػكا فػ  كفػرهـ هـ كممػا  ادكا فػ الع اب عمي

حت  لك ف هػ ا الكبػا  سػالح ادخػر  هللا ، بصي ة البعث كما تدؿ عمي  مف إعادة
ػػتعػال  لهػـ يتكجػػ  إلػيهـ بػيف الف هػ ا فضػػال ، ا لهػػـك جػرن ، ا مػنهـينػػة كالفينػة انتقامن

كتصػكير لقكتػ  ، عما ف  التعبير بالمضػارع مػف استحضػار لمشػهد هػ ا العػ اب
كهػػػ ا  ا.كشػػػدة فتكػػػ  بهػػػـ حتػػػ  ك نػػػ  حاضػػػر ماثػػػؿ أمػػػاـ المتمقػػػ  يشػػػاهد  عياننػػػ

ف صؿ البعػث ، )عم  مف يشا ( - -قكل  ػيتناسب مع تقييد مع تقييد الفعؿ ب
كهػػػ ا يعنػػ  أنػػػ  مكجػػ  ألنػػػاس  (ُ)يقػػكؿ الراغػػػب : " إثػػارة الشػػػ   كتكجيهػػ "كمػػا 

 معينيف كمقدريف ف  عمـ هللا أ الن.
ا العػ اب عمػ  شػدة هػ داللػة " هللا"  الجاللػة اسػـالبعػث إلػ  كف  إسناد 

كتسػػػميط هػػػ ا العػػػ اب كتقييػػػد   .ككقعػػػ  المػػػملـ عمػػػ  نفػػػكس العصػػػاة كالمجػػػرميف 
لػػػيعـ كيشػػػمؿ كػػػؿ هػػػ ا العػػػ اب نفتػػػاح لػػػة عمػػػ  المدال" " عمػػػ  مػػػف يشػػػا  بقكلػػػ :

 كشمكليت .  ؛ مما يدؿ عم  شدة كقع  العصاة كالكفار ممف كانكا قبمنا
                                                           

 بالراغػػػػػب المعػػػػػركؼ محمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػيف القاسػػػػػـ أبػػػػػك: القػػػػػر ف  غريػػػػػب فػػػػػ  المفػػػػػردات (ُ)
 - األكلػ : بيػركت الطبعػة القمـ ، دار: الداكدم  عدناف صفكاف: ت - ّٔاألصفهان :

 هػ. ُُِْ
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 لتكػػػػكف رحمػػػة لممػػػػممنيف" هللا فجعمػػػػ  :"- -قكلػػػػ  فػػػ  الفػػػػا  تػػػػ ت  ثػػػـ
 بػيف احػاج ن  تمثػؿ الفػا  هػ  ، عطػا الك  عقػابال بػيف، رحمػةالك  ع ابال بيف فاصمة
 مػػف الفػػا  هػػ   عبػػر الحػػديث انتقػػؿكقػػد ،  محمػػد أمػػة كحػػاؿ قبمنػػا األمػػـ حػػاؿ
مقابمػػة كال يخفػػ  مػػا فػػ  هػػ   ال، الرحمػػة حػػديث عػػفال إلػػ  العػػ اب حػػديث عػػفال

قػػد يكػػكف  الكاحػػد فالشػػ  ، اإللهيػػة القػػدرة طالقػػةعمػػ   ت كيػػدالمػػف بػػيف الجممتػػيف 
 التحدم مف نكع" عم  ه ا النحك فالمقابمة، رحمةيككف   ات  الكقت كف ، اع ابن 
 (.(ُ)"لممعان  قكة كه   الظهكر، ف  كالمنافسة المعان ، بيف

 مػف  ادهنػاؾ  المضػارع( ففجعمػ قػاؿ: ) كهنا( يبعث ) قاؿ: هناؾ كت مؿ
 كهنػا( يشا  مف عم قاؿ: ) هناؾ، الرحمة كأكد حقؽ هنا كالماض ، األخ  شدة

 .لممممنيف فخصكصية هنا أما، هناؾ عمكمية (لممممنيفقاؿ: )
فػػػ  طياتهػػػا كثيػػػرنا مػػػػف  لممػػػممنيف" تحمػػػػؿ رحمػػػة هللا " فجعمػػػ :  كجممػػػة
  –هللا أف  أخبػرتفالجممة ، ال م يحتاج إل  إيضاح كبياف اإلجماؿ كاإلبهاـ

يجعػؿ النفػكس متطمعػة  كه ا كػالـ -  –محمد  ألمةجعؿ الطاعكف رحمة  –
كيػػؼ يكػػكف إ  ، لبيػػاف هػػ   الرحمػػة التػػ  لػػيس فيهػػا ظػػاهرنا إال العػػ اب كالهػػالؾ

لممػػػممنيف بعػػػدما ارتكػػػ  فػػػ  نفكسػػػهـ أنػػػ  كػػػاف عػػػ ابا شػػػديدا لمػػػف  الكبػػػا  رحمػػػةن 
 مػف فمػيس" بالتفصيؿ كالبيػاف بقكلػ  :  – –كسرعاف ما يسعفنا النب  قبمهـ ! 

يػػراد المعنػػ  فػػ  سػػياؽ اإليضػػػاح بعػػد اإلبهػػاـ ت كيػػد لممعنػػ  المػػػراد؛ ..." عبػػد كا 
كال شػػػػؾ أف عػػػػر  ، كمكضػػػػحة مبهمػػػػة :  المعنػػػػ  فػػػػ  صػػػػكرتيفعػػػػرى حيػػػػث يي 

المعنػػ  فػػ  صػػكرتيف يكػػكف أمكػػف فػػ  الػػنفس كأثبػػت فػػ  القمػػب مػػف عرضػػ  فػػ  
 .صكرة كاحدة

 :"فجعمػػػػ  هللا رحمػػػػة " - –كمػػػػا أف التعبيػػػػر بفعػػػػؿ الجعػػػػؿ فػػػػ  قكلػػػػ  
 -مع تحكؿ الطاعكف مف ككن  ع ابنا لمف سبقىنىا إل  ككنػ  رحمػة ألمتػ   ـيتال 
 – : تصػيير الشػ   عمػ  حالػة دكف  فمف معان  الجعؿ كمػا يقػكؿ الراغػب "
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؛ إ  هك القادر عمػ  تحكيػؿ الشػ    - -، كه ا يم ف ببالغ قدرة هللا (ُ)حالة"
كمف هنا  ثر بياف النبكة التعبير باسـ الجاللة )هللا( ك لؾ مف كضػع ، إل  ضد 

كجمعػػػػ  بػػػػيف  - -المظهػػػػر مكضػػػػع المضػػػػمر تناسػػػػبنا مػػػػع طالقػػػػة قػػػػدرة هللا 
فضػالن عمػا فػ  هػ ا التعبيػر مػف ، كتحكؿ الش   مف حاؿ إل  ضد ، النقيضيف

ظهاره ، ه ا الثكاببياف لشرؼ   – –محمد   مةب – سبحان  –ت  مكماؿ رحل كا 
كيػػػتالئـ مػػػع هػػػ ا الفضػػػؿ الكبيػػػر تنكيػػػر كممػػػة : "رحمػػػة" كمػػػا فيػػػ  مػػػف التعظػػػيـ 

كالتػػ  منهػػا اسػػتحقاؽ أجػػر ، عميهػػاكتكػػاثر ظػػالؿ الخيػػر المترتبػػة ، كالتفخػػيـ لهػػا
الشهادة لمف مكث ف  بمد  محتسبنا األجر كالثكاب كهك يعمػـ أنػ  لػف يصػيب  إال 

 ما قد ر  هللا ل .
أم: ألجػؿ ، " لممممنيف" هػ  الـ العمػة كاألٍجػؿً  – –كالالـ ف  قكل   

، دالػبال  ك لؾ يمكػد أثػر اإليمػاف فػ  دفػع ا ثػار السػيئة المترتبػة عمػ، المممنيف
مػػػف العػػػ اب كالهػػػالؾ إلػػػ  الرحمػػػة كاألجػػػر  -  -ككيػػػؼ تتحػػػكؿ برحمػػػة هللا 

  الكبير. 
ًمػػػؿى فػػػ  الجممػػػة " ...عبػػػد مػػػف فمػػػيس:" كالفػػا  فػػػ  قكلػػػ   لتفصػػػيؿ مػػػا أجي

نف  بػ )ليس( لما تتسـ ب  مف نف  مضمكف الجممة عمكمنا ف  كأيكًثرى ال، السابقة
، ك لؾ مما يتناسػب مػع بقػا  هػ ا الحكػـ كعمكمػ  (ِ)الماض  كالحاؿ كاالستقباؿ

لكػؿ عبػد التػـ  بالضػكابط التػ  أخبػر  -بفضؿ هللا  -كاستحقاؽ ه   الرحمة 
أك فػ  ، فحسػب –  –ليس ف   من   ، ف  ه ا الحديث –  –عنها النب   
بميػغ منػ   تكجي بؿ بقا  ه ا الحكـ ف  كؿ العصكر كالقركف، كه ا ،  مف معيف

                                                           

 َُُالقر ف :  غريب المفردات ف ( ُ)
 د: ت ّْٗ/ ُ هشػػاـ: ابػف الػػديف ، األعاريػب : جمػاؿ كتػػب عػف المبيػػب ينظػر: م نػ  (ِ)

، ُٖٓٗ السادسة، دمشؽ ، الطبعة – الفكر دار: هللا  حمد عم  محمد/  المبارؾ ما ف
يفً  كالبرهاف ف  عمـك القر ف: بىٍدر م د الدًٌ ٍبدً  ٍبف ميحى ، ّٔٗ/ْال ركشػ  :  بهػادر ٍبف اّلل ً  عى

ركام  كشػ الحمبػ  البػاب  عيس  العربية الكتب إحيا  إبراهيـ ، دار الفضؿ أبك ت: محمد
  ـ ُٕٓٗ - هػ ُّٕٔ األكل ،: الطبعة -
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- - الحجػر الصػح   كالت اـ قكاعد لألمة اإلسالمية عم  مر العصكر باتباع
 .ؾهمً مي كؿ  مف يقع في  كبا  عاـ ف  

لمقػػػػػاـ  بديعػػػػػة مناسػػػػػبةفيػػػػػ  )عبػػػػػد (  - -اصػػػػػطفا  التعبيػػػػػر بقكلػػػػػ  ك 
كنػ عف  – –أف نمتثػؿ ألمػر هللا  عمينا جبي - -فكمنا عباد  ، الحديث
 .كقدر  لقضائ 

كمػػا ، يقػػع" بمادتػػ  كجرسػػ  يػػكح  بالمفاجػػ ة كالمباغتػػةكالتعبيػر بالفعػػؿ " 
يقػػكؿ الراغػػب: " الكقػػكع: ، ينػػ ر بػػالخطر كالهػػالؾ المترتػػب عمػػ  الشػػ   الكاقػػع

اييقىاؿ، ثبكت الش   كسقكط  كالكاقعة ال تيقىاؿ إال ف  الشدة ، : كقع الطائر كقكعن
    (ُ)كالشدائد"كأكثر ما جا  ف  القر ف مف لفظ )كقع( جا  ف  الع اب ، كالمكرك 

لفػػػظ  –  -عمػػػ  شػػػدة خطػػػر الطػػػاعكف أبػػػر  النبػػػ  كتقريػػػرنا كت كيػػػدنا 
كه ا مف كضع المظهر  الطاعكف..." يقع عبد مف فميس ف  قكل : ""الطاعكف" 

كمػا ، مكضع المضمر، لشدة ت ثيره ا المفظ ف  النفكس كاستشعارها لشػدة خطػر 
ا مف الت ثير يظػؿ االسػـ ا كبيرن قدرن  ألف " إالكما  اؾ   ؛يترتب عمي  مف الهالؾ 

ا بهػا، كال يسػتطيع الضػمير حممهػا نيابػة عنػ ؛ ألنهػا تتكلػد حػيف الظاهر محتفظنػ
كالتػػ  اكتسػػبها ، كارتباطاتػػ  المختمفػػة جػػد االخػػتالؼ، يقػػرع المفػػظ السػػمع بجرسػػ 

  (ِ)"كاألحداث كالمكاقؼ، ف  قصت  الطكيمة مع الكممات
الثػػان :  القيػػد ثػػـ( بمػػد  فػػ  يمكػػث) قيػػكد:كقػػد قيػػدت هػػ   الجممػػة بثالثػػة 

 كهػ   القيػكد( لػ  هللا كتػب مػا إال يصػيب  لػف أنػ  يعمػـ) الثالػث: ثـ القيد( اصابرن )
فػػال يكفػػ  مجػػرد المكػػث فػػ  بمػػد ، كال يتحقػػؽ بػػدكنها ،األجػػر نيػػاط هػػ  الثالثػػة

نما ال بد مف الصػبر كاالحتسػاب كالرضػ ، الطاعكف  قمػؽ كهػك مكػث فمػك " ، كا 
ف الشػهادة أجػر فاتػ  بػ  يقػع لـ يخرج لـ لك أن  اظانن  الخركج عدـ عم  متندـ  كا 

                                                           

 ْْٓالمفردات ف  غريب القر ف : ( ُ)
مكسػػ :  أبػػك محمػػد محمػػد د/ :المعػػان  عمػػـ لمسػػائؿ تحميميػػة دارسػػة التراكيػػب خصػػائص (ِ)

 ـ.ُٔٗٗ -قُُْٔالرابعة:  كهبة ، الطبعة مكتبة  ِْٖ
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  كػر بمػا المتصػؼ أف منطكقػ  اقتضػ  كمػا الخبػر مفهػكـ قضػية هػ ا، بػ  مات
ف شهيد أجر ل   .(ُ)ب " يمت لـ كا 

 : يقعػػػد أك كقػػػد أيكثًػػػر التعبيػػػر بالفعػػػؿ : )يمكػػػث( فػػػ  القيػػػد األكؿ دكف
كهػػ ا  (ِ)ألف المكػػث " ثبػػات مػػع انتظػػار"، كالمقػػاـنػػ  األنسػػب لممعنػػ  ؛ أليجمػػس

يكشؼ ف  دقة بال ة عف مقصػد هػ ا العبػد حػيف حػبس نفسػ  فػ  بمػد  ال يخػرج 
بػػ كاؿ هػػ   المحنػػة كرفػػع خطػػر هػػ ا  –  –كهػػك انتظػػار الفػػرج مػػف هللا ، منهػػا
، كالػػبال . كتقييػػد المكػػث بقكلػػ : " فػػ  بمػػد " تحريػػر لممعنػػ  كتحديػػد لممػػراد الكبػػا 
مػا تكصػؿ فقد أشػار منػ  أكثػر مػف ألػؼ عػاـ إلػ   - -طب  فريد من   كسبؽ

كهك المكث ، إلي  العمـ ف  العصر الحديث مف كجكب االلت اـ بالحجر الصح 
تيقننا مف العبد ب ن  أمػر مقػدر ، دكف الخركج منها، ف  البمد الت  حؿ  بها البال 

ػا منػػ  فػ  عػػدـ نقػؿ عػػدكا   - –مػف هللا  أك عػدكل بمػػد  ، ا خػػريفإلػ  كحرصن
 يرها مف البمداف.إل  غ

فقػػػد بينػػػ  عمػػػ   كانظػػػر إلػػػ  الم ػػػايرة فػػػ  بنػػػا  القيػػػد الثػػػان  : )صػػػابرنا(
ليكح  بالثبات عمػ  الصػبر كمال مػة مػدة المكػث عمػ  تمػؾ صي ة اسـ الفاعؿ 

 مػػا إال يصػػيب  لػػف أنػػ  ثػػـ عػػاد القيػػد الثالػػث لصػػي ة المضػػارعة : " يعمػػـ، الحػػاؿ
كأف يظػػؿ أمػػرنا مسػػتمرنا متجػػددنا فػػ  عقػػؿ هػػ ا ، لػػ " ليػػكح  بتجػػدد العمػػـ هللا كتػػب

، فػ  ختػاـ الحػديث - -العبد ككعي  حت  يستحؽ الثكاب ال م  كر  الرسػكؿ 
كهك أجر الشػهيد. كمػا أف التعبيػر بمفػظ العمػـ أفػاد معنػ  اليقػيف الػ م ال يشػكب  

  إال مػا قػدر  هللا لػف يصػيب المقيـ فػ  أر  الكبػا  ف العبدش   مف الشؾ ف  أ
( المشػػددة بعػػد فعػػؿ العمػػـب المعنػػ هػػ ا  - -أكػػد النبػػ كقػػد ، لػػ  ، مجػػ   )أف 

لػ "  هللا كتػب ما إال يصيب  كك لؾ صياغة المعن  ف  ثكب القصر بجممة " لف
 الكاقعة مفعكالن ثانينا لمفعؿ : "يعمـ".
                                                           

 – الكبػرل التجاريػة المكتبػة -( ِٕٖ/ ْ) الصػ ير لممنػاكم الجػامع القػدير شػرح في  ( ُ)
 .ُّٔٓ األكل ،: مصر الطبعة

 . ّْٕالمفردات ف  غريب القر ف :  ( ِ)



  يف  أحاديث احلجر الصحي من بالغة النبي 
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يبػػيف  (أحػػدقكل :) مػػف اسػػتثنا ( شػػهيدال أجػػر مثػػؿ لػػ  كػػاف إال) كقكلػػ :
 مكث فػ  بمػد الطػاعكف كصػبر كاحتسػب.ال م يحصؿ عمي  مف  األجر العظيـ

فه ا األجر العظػيـ مخػتص بػ  ، كتقديـ الجار كالمجركر" ل " إلفادة التخصيص
 بػ  مػات مػف بػ ف التصػري  ثبػكت مػع بالمثميػة التعبير كسر .غير ال يتعدا  إل 

ف شػهيدال أجر مثؿ ل  ب  يمت لـ مف أف شهيد"  الشػهادة درجػة لػ  يحصػؿ لػـ كا 
  به   األمة. -تعال –، كه ا مف كماؿ رحمة هللا (ُ)نفسها"

ػػرًٌؼى الشػػهيد بػػ ؿ دكف أف يقػػاؿ : إال  كامتػػدادنا لحبػػؿ التكػػريـ كالتفضػػؿ عي
حيػػػث إنػػػ  ، كػػػاف لػػػ  أجػػػر شػػػهيد ؛ لمداللػػػة عمػػػ   يػػػادة األجػػػر ككمػػػاؿ الفضػػػؿ

سيتحصػػؿ عمػػػ  أعمػػػ  درجػػػات الشػػػهادة كلػػيس أم شػػػهيد ت كيػػػدنا لإلكػػػراـ ك يػػػادة 
 لمثكاب. 

 العمؿ" فميس كج ا  العمؿ عم  مشتمالن  جا  حالتفصيؿ كاإليضا كبنا 
 كتػب ما إال يصيب  لف أن  يعمـ صابرنا، بمد  ف  فيمكث، الطاعكف يقع عبد مف
القصر عف  جممة ثكب ف  جا  كم  كه االشهيد "  أجر مثؿ ل  كاف إال، ل  هللا

لت كيػػد هػػ ا الثػػكاب العظػػيـ لمػػف  -كاالسػػتثنا  النفػػ  -طريػػؽ أقػػكل طػػرؽ القصػػر
 تحصؿ عم  الشركط الم ككرة.

 هػ   فضػؿ بيػاف مقػاـ مػع  كتراكيبػ   لفاظػب الحػديث نسػي  امت ج كهك ا
 المعنػ  ألدا  - تعػال  هللا عنػد األكبئػة عم  منها الصابريف أجر كعظـ األمة،
 ،الحػديث فػ  األبػر  األسػمكب هػك اإلبهػاـ ككاف اإليضاح بعػد، كج  خير عم 
 ف  غاية ككانت كالمقابمة كالقصر كغيرها، األخرل األساليب بع  مع  كتآ ر

 كهللا أعمـ. .كالبالغة الفصاحة
 
 
 

                                                           

 .ّْٕالسابؽ: :  ( ُ)
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ـٌ الصػػالحا بنعمتػػ لحمػد  الٌػ م ا ت، الحمػد  الػ م هػػدانا لهػ ا كمػػا تػت
كالصػػالة كالسػػالـ عمػػ  سػػيدنا محمػػد كعمػػ   لػػ  ، لنهتػػدم لػػكال أف هػػدانا هللاكنػػا 

  كأصحاب  كمف تبعهـ بإحساف إل  يـك الديف.
الدراسة الماتعة الت  عشت فػ  رحابهػا مػع األحاديػث النبكيػة ه   فبعد 

هػػا أنػػا  ا أحػػط الرحػػاؿ ألبسػػط ردا  الفضػػؿ ، التػػ  كردت فػػ  الحجػػر الصػػح 
كأ كػػر أهػػـ مػػا تكصػػؿ إليػػ  ، ف جمػػؿ مػػا فصػػمت  -- الػػ م جػػاد عمػػ  بػػ  هللا

 يمكف إجمالها ف  النقاط ا تية:كالت  ، البحث مف نتائ 
 - نبكت  دالئؿ مف دليالن  الحجر الصح  عف  - -تيعدي أحاديث النب   -

- قبػػػؿ كسػػػمـ عميػػػ  هللا صػػػم  الرسػػػكؿ ألف فيهػػػا سػػػبقنا طبينػػػا أمػػػر بػػػ  ؛ 
 مػػػػف الخفيػػػػة لمعػػػػكالـ العممػػػػا  اكتشػػػػاؼ مػػػػفقرننػػػػا  عشػػػػر أربعػػػػة مػػػػف أكثػػػػر

 األمػػرا  حػػدكث فػػ  كتسػػببها كانتشػػارها تكاثرهػػا كطػػرؽ الدقيقػػة الكائنػػات
فبػدت  كيعايشػ ، يحيػا  ك نػ  مػرهػ ا األ - –النبػ  عال  كما ، كاألكبئة
كترسػػـ طريػػؽ التعامػػؿ  كتهػػ ب تحػػ ر اليػػكـ كك نهػػا تيقىػػاؿي  - –أحاديثػػ  

كمػػا اشػػتممت هػػ   األحاديػػث عمػػ   منػػ .مػػف الكبػػا  حتػػ  تنجػػك البشػػرية 
 تكجعمػػػ، الطػػػب جهػػػة مػػػف عمػػػ  عػػػالج االشػػػتماله ،كامػػػؿ حمايػػػة نظػػػاـ

 تطبيؽ ه ا اإلجرا  الكقائ . عف مسمكال اإلنسان  الضمير
  -  –النب   ي مر فمـ، الحجر الصح  أحاديثأسمكب التهيئة ف   رى ثي كى  -

نما بيان ، أكؿ ف  مباشرة الصح  الحجر بتطبيؽ  كأعػد كمهد ل لؾ هي  كا 
 –  –، كمػػػػف شػػػػكاهد  لػػػػؾ اسػػػػتهالؿ النبػػػػ  لتقبػػػػؿ هػػػػ ا األمػػػػر فالمتمقػػػػي

فهػػػ  جممػػػة  "رجػػػس الطػػػاعكف"  :حػػػديث األمػػػر بػػػالحجر الصػػػح  بقكلػػػ 
التػػػ  تثيػػػر اهتمػػػاـ المخػػػاطبيف  التح يريػػػة الالفتػػػةأشػػػب  ب مركػػػ ة اسػػػتهاللية
، عمػػيهـ سػػيمقم  مترقبػػة لمػػا  هنيػػة حالػػة فػػ  جعمهػػـتك ، انتبػػاههـ كتجػػ ب

ػػًمٍعتيـٍ  فىػػًإ ىا فػػإ ا سػػمعكا بعػػدها: " مىٍيػػ ً  تىٍقػػدىميكا فىػػالى ، بًػػ ىٍر و  بًػػ ً  سى قىػػعى  كىاً  ىا، عى  كى
ػػكا فىػػالى  ًبهىػػا كىأىٍنػػتيـٍ ، بًػػ ىٍر و   قمػػكبهـ فػػ ًمٍنػػ ي" ترسػػا هػػ ا األمػػر  ًفػػرىارنا، تىٍخريجي
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نهػػ  نبػػكم  كهػػ ا .لػػ  كاالسػػتجابة المتثالػػ  فيسػػارعكا، كجػػدانهـ فػػ كاسػػتقر 
 األسػػاليب معرفػػةخبيػػر بك  النفػػكس، سياسػػة فقػػ عمػػيـ ب - –حكػػيـ، ألنػػ  

 ييػممر مػا سػماع عنػد المتمقػ  يكػكف بحيث القمكب، م اليؽ تيفتى  بها الت 
 المعنػػ  فيػػدخؿ كتمسػػكان، اهتمامػػان  كأكثػػر، تمقيػػا أحسػػف عنػػ  يينهىػػ  أك، بػػ 

 .إلي  المطمئف، ل  المهي  قبكؿ كيقبم ، ب  الم نكس دخكؿ قمب  عم 
 الصػػكر نػدرة البالغػ  ألحاديػث الحجػر الصػح  التحميػؿ خػالؿ مػف تبػي ف -

"  - –فمـ نجد ف  ه   األحاديػث سػكل تشػبي  كاحػد فػ  قكلػ  ، البيانية
يكمػػف فػػ  كلعػػؿ السػػر فػػ   لػػؾ  "كىاٍلفىػػارًٌ يىػػٍكـى ال  ٍحػػؼً  الطػػاعكف مػػف الفػػار

كضػػكح التعبيػػر،  إلػػ أنهػػا أحاديػػث تتعمػػؽ بالجانػػب الطبػػ ، فهػػ  تحتػػاج 
  .الصياغة كحسـ كدقة

 إثػارة فػ  دكر أساسػ  ل  ككاف الشرط ف  أكثر مف حديث، ظهر أسمكب -
 مػع متناسػبنا  لػؾ جػا  كقػد الجػكاب، معرفػة إلػ  كتطمعػ  كتشػكيق  المتمق 

عمػػ  ضػػركرة االلتػػ اـ بػػالحجر  الت كيػػد مػػفهػػ   األحاديػػث  إليػػ  هػػدؼت مػػا
 كع  ف  المعان  ه   كتثبيت الكبا ،الفرار مف أر   كخطكرة الصح ،

 .كمها لألمة الجمع  كالضمير العقؿ كف ، مسمـ كؿ
فػػػػ  أحاديػػػػث الجػػػػر  فػػػػ  أكثػػػػر مػػػػف مكضػػػػع البالغيػػػػة المقابمػػػػةظهػػػػرت   -

 طالقػػةعمػػ  معنيػػيف: األكؿ:  ككػػاف لهػػا دكر بػػار  فػػ  الت كيػػد الصػػح ،
 بفضػػؿ عمػ  كػػؿ األمػـ تحػكؿعػ ابنا  الػػ م كػاففالطػاعكف  اإللهيػة، القػدرة

ػػػا لأل كأجػػػرنا كثكابنػػػا هللا رحمػػػة  مػػػة اإلسػػػالمية. كا خػػػر: الت كيػػػد عمػػػ عظيمن
ا برن اصػػػلمػػػف أقػػػاـ فػػػ  أر  الكبػػػا  الكعػػػد كالكعيػػػد، الكعػػػد بػػػ جر الشػػػهيد 

، لمػػف فػػر هاربنػػابعقػػاب شػػديد كعقػػاب الفػػار مػػف ال حػػؼ  ، كالكعيػػداحتسػػبن م
 كتكػػػػكف المخاطػػػب،  هػػػػف فػػػ  منهمػػػػا كػػػؿل الخػػػػاص الجػػػ ا كبهػػػ ا يت كػػػػد 

برا ، ت كيد بعد ت كيد ه ا كف ، جمية كاضحة  هن  ف  الصكرة  لممعنػ  كا 
 .مترابطة قكية كاضحة صكرة ف  لمحديث الكم 
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 كالم ػة، الحاسػمة بالمهجػةا كتراكيبه جمؿ ه   األحاديث كثير مف اتسمت -
مف التح ير مف مخالفػة قكاعػد  – -مقصد  مع متتالئ كالت ، القاطعة

 الحجر الصح  كالفرار مف أر  الكبا .
يدرؾ " كهؿ ، - -رار بيان ا أسجؿ قصكرم كعج م عف إدراؾ أسأخيرن  -

المػػػر  مػػػف  ثػػػػار الشػػػمس غيػػػػر الضػػػك  كالحػػػػرارة  كهػػػؿ يعمػػػػـ مػػػف أسػػػػرار 
الرك  غير العطر كالنضارة  كهؿ يجد ف  نفس  مف أغكار البحر غيػر 

أف يبعػػػد عنػػػا كعػػػف  –  –أسػػػ ؿ هللا ك  .(ُ) بالجاللػػػة كالركعػػػة الشػػػعكر 
كأف يفػػػػػي  عمينػػػػػا بالصػػػػػحة ، األمػػػػػة اإلسػػػػػالمية شػػػػػر األكبئػػػػػة كاألسػػػػػقاـ

 أف يتقبػػؿ منػػ  -جػػؿ فػػ  عػػال  –كمػػا أسػػ ل  ، كالمعافػػاة كاألمػػف كالسػػكينة
 صػػحبة شػػرؼ يحرمنػػ  كأال،  لػػؿ مػػف بػػ  مػػا لػػ  ي فػػر كأف، العمػػؿ هػػ ا
 ال هنيئػة شربة الكريمتيف يدي  مف كالشرب  ا خرة ف   – محمد النب 
 كالصػػػػالة العػػػػالميف، رب  الحمػػػػد أف دعكانػػػػا ك خػػػػر، أبػػػػدنا بعػػػػدها أظمػػػػ 

 إلػ  بإحسػاف تػبعهـ كمػف كأصػحاب   لػ  كعمػ  محمػد سػيدنا عمػ  كالسالـ
 .الديف يكـ

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

ط ، دار الثقافػة. بيػركت  َُٓصػػ ّجػػ، األستا  / أحمػد حسػف ال يػات ، كح  الرسالة  (ُ)
 ـ.ُّٕٗهػ / ُّّٗ ،السادسة
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 القرآن الكريم. -
، الطبعػػة السػػابعة، المصػػرية النهضػة مكتبػػة -الشػػايب  أحمػػد -األسػمكب  -

 .ـُٕٔٗ، هػُّٔٗ
 عبػػػد/ د  -الدقيقػػػة كالكائنػػػات الكقػػػائ  الطػػػب فػػػ  كالسػػػنة القػػػر ف إعجػػػا  -

، السػعكدية العربيػة المممكة – كالتك يع لمنشر جياد دار - الصاكم الجكاد
 .ـَُِِ – ق ُّّْ: األكل  الطبعة

 – إسػػػماعيؿ يحيػػ / د: ت: عيػػػا  لمقاضػػ  مسػػمـ بفكائػػػد المعمػػـ إكمػػاؿ -
 .ـُٖٗٗ - هػُُْٗ:  األكل  الطبعة، مصر كالتك يع لمنشر الكفا  دار

يفً  بىػػػػٍدر: القػػػػر ف عمػػػػكـ فػػػػ  البرهػػػػاف - ػػػػد الػػػػدًٌ م  ٍبػػػػدً  ٍبػػػػف ميحى  بهػػػػادر ٍبػػػػف اّلل ً  عى
 العربيػػػة الكتػػػب إحيػػػا  دار، إبػػػراهيـ الفضػػػؿ أبػػػك محمػػػد: ت -ال ركشػػػ  
 - هػػػػػػػػ ُّٕٔ األكلػػػػػػ ،: الطبعػػػػػػة - كشػػػػػػػركام  الحمبػػػػػػ  البػػػػػػاب  عيسػػػػػػ 
 .ـُٕٓٗ

 بهيكػػؿ تطبيقاتهػػا، مػػف كصػػكر كفنكنهػػا، كعمكمهػػا أسسػػها العربيػػة البالغػػة -
 - ُ ط، الميػػدان  حبنكػػة حسػػف الػػرحمف عبػػد -كتميػػد  طريػػؼ مػػف جديػػد
 .ـ ُٔٗٗ  هػ ُُْٔ - القمـ دار - دمشؽ

 خميػؿ عكدة/  د، الصحيحيف ف  الشريؼ النبكم الحديث ف  الجممة بنا  -
 .ـ ُْٗٗ - هػ ُُْْ – الثانية ط – األردف – البشير دار،  عكدة

 .القاهرة -العمركس  مكتبة  -سعد  تكفيؽ د محمكد التحبير:  -
التحرير كالتنكير ) تحرير المعن  السديد كتنكير العقؿ الجديد مػف تفسػير  -

 -الكتاب المجيد ( محمد الطاهر بف محمد بف محمد الطاهر بف عاشكر
 .قُْٖٗ -تكنس  –الدار التكنسية لمنشر 



  يف  أحاديث احلجر الصحي من بالغة النبي 

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٕٓ﴾  
  

 الػديف شػمس أحمػد بػف محمػد -( القرطبػ  تفسػير) القػر ف ألحكاـ الجامع -
بػراهيـ البردكنػ  أحمد: ت -القرطب    المصػرية الكتػب دار  - أطفػي  كا 

 .ـُْٔٗ - هػُّْٖ الثانية،: الطبعة القاهرة –
 كأيامػ  كسػنن   هللا رسػكؿ أمػكر مػف المختصر الصحي  المسند الجامع -

: الجعف ، ت البخارم عبدهللا أبك إسماعيؿ بف محمد البخارم( صحي  )
 األكلػػ ،: الطبعػػة -النجػػاة  طػػكؽ دار  -الناصػػر ناصػػر بػػف  هيػػر محمػػد
 .هػُِِْ

 - الدسػػػكق  عرفػػػة بػػػف محمػػػد – السػػػعد مختصػػػر عمػػػ  الدسػػػكق  حاشػػػية -
 مصػػػػر، الطبعػػػػة الثانيػػػػة:، السػػػػعادة مطبعػػػػة - التمخػػػػيص شػػػػركح ضػػػػمف
 .قُِّْ

 محمػد محمػد/ د: المعػان  عمـ لمسائؿ تحميمية دارسة التراكيب خصائص -
 .ـُٔٗٗ -قُُْٔ: الرابعة الطبعة، كهبة مكتبة  ِْٖ: مكس  أبك

 فهػػد الممػػؾ مجمػػع - خػػاطر مػػال إبػػراهيـ بػػف خميػػؿ - كحػػ  النبكيػػة السػػنة -
 .الشريؼ المصحؼ لطباعة

 د  -األكؿ الكػػالـ سػػمت فػػ  دراسػػة البخػػارم صػػحي  مػػف أحاديػػث شػػرح -
 .ـََُِ – قُُِْ األكل  الطبعة كهبة، مكتبة -مكس   أبك محمد

 يكسػؼ بف الباق  عبد بف محمد:  مالؾ اإلماـ مكط  عم  ال رقان  شرح -
 مكتبػػػػة:  سػػػػعد الػػػػر كؼ عبػػػػد طػػػػ : ت  -األ هػػػػرم  المصػػػػرم ال رقػػػػان 
 .ـََِّ - هػُِْْ األكل ، الطبعة - القاهرة – الدينية الثقافة

 العامػػػة الهيئػػػة  -الفنجػػػرم شػػػكق  أحمػػػد  -اإلسػػػالـ فػػػ  الكقػػػائ  الطػػػب -
 .ـََِٓ األكل : الطبعة .القاهرة لمكتاب، المصرية

دار  -البػػا  عمػػ  د/ محمػػد -المصػػطف   كحػػديث الطػػب بػػيف العػػدكل -
  ـ.ُٗٗٗالسالـ لمطباعة كالنشر كالترجمة 



  يف  أحاديث احلجر الصحي من بالغة النبي 

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٕٔ﴾  
  

 المعرفػة دار -: العسػقالن  حجػر البف البخارم صحي  شرح البارم فت  -
 هػ.ُّٕٗ بيركت، -

( المعتقدات عن  كاالتجاهات نحك Covid-19ككركنا المستجد ) فيركس -
المػػػري  المصػػػاب بػػػ  لػػػدم عينػػػات متباينػػػة مػػػف افػػػراد الشػػػعب المصػػػرم 

د سػػػميماف عبػػػد الكاحػػػد يكسػػػؼ، المجمػػػة التربكيػػػة العػػػددراسػػػة سػػػيككمترية، 
 .ـََِِالخامس كالسبعكف يكليك 

 بعبػػد المػػدعك محمػػد، الػػديف  يػػف -الصػػ ير الجػػامع شػػرح القػػدير فػػي   -
 – الكبػرل التجاريػة المكتبة  - القاهرم المناكم العارفيف تاج بف الرمكؼ
 ق.ُّٔٓ. مصر

 -باشػا شمسػ  حساف -الحديثة  العممية النبكم كاألدلة الطب مف قبسات -
 ـ.ُُٗٗالطبعة األكل  -مكتبة السكادم لمنشر كالتك يع

 .القاهرة -كهبة مكتبة  - مكس  أبك محمد/د  -القديـ األدب ف  قرا ة -
 صػادر دار، األنصػارم اإلفريقػ  منظػكر بف الديف جماؿ - العرب لساف -

 .هػُُْْ - الثالثة: الطبعة - بيركت –
 -حنبػػؿ  بػف محمػػد بػف أحمػػد هللا عبػد أبػػك -مسػند اإلمػػاـ أحمػد بػػف حنبػؿ -

 هللا عبػػػد د:  إشػػػراؼ –- ك خػػػركف، مرشػػػد كعػػػادؿ، األرنػػػمكط شػػػعيب: ت
 ُُِْ، األكلػػ : الطبعػػة - الرسػػالة ممسسػػة -التركػػ   المحسػػف عبػػد بػف
 .  ـ ََُِ - هػ

 د: ت -هشػػػاـ  ابػػػف الػػػديف جمػػػاؿ:  األعاريػػػب كتػػػب عػػػف المبيػػػب م نػػػ  -
 الطبعػػػػة، دمشػػػؽ – الفكػػػر دار:  هللا حمػػػد عمػػػػ  محمػػػد/  المبػػػارؾ مػػػا ف

 ـ.ُٖٓٗ السادسة،
 المعػػػركؼ محمػػػد بػػػف الحسػػػيف القاسػػػـ أبػػػك:  القػػػر ف غريػػػب فػػػ  المفػػػردات -

 بيػػركت، القمػػـ دار:  الػػداكدم عػػدناف صػػفكاف: ت -األصػػفهان  بالراغػػب
 ق.ُُِْ - األكل : الطبعة



  يف  أحاديث احلجر الصحي من بالغة النبي 

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٕٕ﴾  
  

 دار -الشػػػيف  شػػػاهيف مكسػػػ /  د -الحػػػديث شػػػرح فػػػ  الحػػػديث المنهػػػؿ -
 .ـ ََِِ األكل ، الطبعة، اإلسالم  المدار

 أعمػػػػاؿ ممسسػػػػة - العممػػػػا  مػػػػف مجمكعػػػػة:  العالميػػػػة العربيػػػػة المكسػػػػكعة -
، ـُٗٗٗ - هػػػػػػػُُْٗ:  الثانيػػػػػػة الطبعػػػػػػة، كالتك يػػػػػػع لمنشػػػػػػر المكسػػػػػػكعة
 .السعكدية العربية المممكة، الريا 

 السادسػػة، ط، بيػػركت. الثقافػػة دار، ال يػػات حسػػف أحمػػد:  الرسػػالة كحػػ  -
 .ـُّٕٗ/  هػُّّٗ
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٕٖ﴾  
  

 فهزس األحاديث الىبىية 
 التي قامت عليها الدراسة

 

 احلــــــــــــديثهطلــــــــــع  راوي احلـــــــــديث م
رقن 

 الصفحة

َشاَمةََ 
ُ
اُعونَُ َزْيدٍََْبنَََأ   رِْجٌسََالطَّ

 
َاللَََِعْبدََِبْنَََِجابِرَِ

نَْصارِيَ 
َ
 اْْل

اُعونََِِمنَََالَْفارَ  َِمنَََََكْلَفارَ َالطَّ
 الزَّْحِفَ

 

 
ََعئَِشَةَبِْنُتَأِِبَ

 بَكرَِ

نَّهَُ
َ
َََُيْبَعُثهَََُعَذابًاَََكنَََأ ََاّللَّ ََمنََََْعَ

 يََشاءَُ
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  ﴿ُّٕٗ﴾  
  

 الصفحة المكضكع ـ
 َٕٗٗ المقدمة ُ
 َُِٕ التمهيد ِ
 َُٖٕ األمر بالحجر الصح  المبحث األكؿ: ّ
 ُُٖٕ التح ير مف الفرار مف أر  الكبا  المبحث الثان : ْ
 ُِّٕ الطاعكف رحمة لممممنيف المبحث الثالث: ٓ
 ُُّٕ الخاتمة ٔ
 ُّْٕ ثبت بالمصادر كالمراجع ٖ
 ُّٕٗ فهرس المكضكعات ٗ
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