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 اإلهداء

 

 .-حفظيما اهلل تعالى -إلى أصحاب الفضل الكبير والدي ووالدتي    

 ... زوجتي المخمصة.وشاطرتني آالمي ،إلى التي شاركتني آمالي    

إلى العمماء العاممين والدعاة المخمصين السائرين عمى نيج النبوة أدبًا وخمقًا     
 .وسموكاً 

وَرَبا شوقًا أن يراني أبمغ ىذه  ،وأسدى إليَّ ُنْصحاً  ،ممني حرفاً إلى كل من ع    
 .الدرجة

 .إلييم جميعًا ُأىدي ىذا الجيد المتواضع وفاًء وِعرفاناً 
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 رارٌ إقْ 

اًجٍستير، كأن يا نتيجةت إلى مى يا قيدٍّ أيقرُّ أنا ميعدُّ ىذه الرٍّسىالة أن   ة المى امعىة القيٍدس؛ لنىٍيًؿ دىرجى اثي  ى جى أٍبحى

ة باٍستثناء ما تم   ـ لنيؿ قد  لـ يي  ،أك أم جزء منيا دٍّراسة،شارة لو حيثما كرد، كأىف ىذه الاإل تالخاص 

 .آخر يدعٍ امعة أك مى جى  درجة عميا ألم

 ......................الت ٍكقيع:

 نكر الديف "محمد رضكاف" حسف كراكرة. االسـ:

 ـ.2018/ 25/7الت اريخ:
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 كر وتقديرش
  

كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي   ،الحمد هلل حمدان يكافي نعمو، كيدفع نقمو، كيكافئ مزيده   
 كعمى آلو كأصحابو الطيبيف الطاىريف، كالتابعيف كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف. ،بعده

 .[7( ]إبراهيم : ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ) قاؿ تعالى :    

 

فيا ربٍّ لؾ الحمد كما ينبغي  ،كره إليي كخالقي كسندم كمعينيفأكؿ ما يميج لساني بش    
ليؾ األمر كمو، عالنيتو كسرُّه  .لجالؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ، لؾ الحمد كمو، كلؾ الشكر كمو، كا 

كما كيطيب لي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ التقدير كاالمتناف إلى أستاذم الفاضؿ     
كًلما بذلو  ،بسيط( عمى تفضمو بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالةالدكتكر : )مكسى إسماعيؿ محمد ال

رشادات سديدة كتعميقات نفيسة كمتابعة جادة فجزاه اهلل  ،مف جيد ميخمص، كأبداه مف تكجييات كا 
 .خير الجزاء

 
الدكتكر غساف ك  مكصكؿ إلى األستاذيف الفاضميف: الدكتكر حمزة ذيبككذا الشكر     
بداء ممحكظاتيما الدقيقة؛ ف تكرما باذيٍ مال ىرماس إسيامان في لمكافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة كا 

 .ذيبيا مف اليفكات كاليىنات فجزاىما اهلل بذلؾ جزاءن مكفكران تخميص ىذه الرسالة كتي
كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لشيخي كخالي كقرة عيني الدكتكر خالد خميؿ عمكاف     

أثر طيب في الذم لـ يأؿي جيدان في مساعدتي، ككاف لو  ،ؿ خيرحفظو اهلل كسدد خطاه عمى ك
 فأقكؿ لو جزاؾ اهلل عٌني كؿ خير. ،القكيـ تكجييي إلى جاٌدة الطريؽ

 
 -ممثمة بكمية الدراسات العميا  -جامعة القدس -كما أديف بخالص الشكر لجامعتي الزاىرة    

 ممذ عمى أيدييـ، فجزاىـ اهلل كؿ خير.قسـ أصكؿ الديف، كجميع األساتذة الذيف تشرٌفت بالتت
 

خراجو إلى النكر       كأختـ بطاقات الشكر لكؿ مف كاف لي عكنان عمى إتماـ ىذا البحث كا 
 بيذه الصكرة أك دعا لي دعكة صالحة في ظير الغيب.

 ليـ مني عاطر الثناء كفائؽ االحتراـ ككافر التقدير 
 الباحث

 

 



 

 ت

 

 ملخص 

جمية أصكؿ الكالـ كآدابو في السنة النبكية؛ حيث يسعى الباحث مف بت ىذه الدراسة تيعنى    
ؿ إلى معرفة أساليب النبي صمى اهلل عميو التكصُّ خالليا إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ؛ عمى رأسيا 

براز صفات كالـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كبياف األصكؿ ك الخطاب، عرض كسمـ في التحدث ك  ا 
 ـ، كالضكابط التي ينضبط بيا، كتجمية المحاذير كالمناىي المتعمقة بو.التي يقـك عمييا الكال

 الرسالة إلى مقدمة كأربعة فصكؿ كخاتمة: كقد قاـ الباحث بتقسيـ ىذه    

؛ فيي القكاعد التي مف ان كآداب كضكابطى  أصكألأما الفصؿ األكؿ: فيدكر حكؿ تعريؼ الكالـ    
، كتحدث ىذا الفصؿ عف أىمية الكالـ كأثره في بناء اف المساف عف الخطأ كالخمؿصى خالليا يي 

 العالقات االجتماعية كالدعكة إلى اإلسالـ.

منيا: ك تمحكر حكؿ دراسة صفات كالـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقد الفصؿ الثاني: أما ك     
ى اهلل ككذلؾ حكؿ أسمكب النبي صم ،اإليجاز كالتقعيد كالتقسيـ كالكضكح كجماؿ البدء كحسف الختـ
بيف، كانتقاء طيب الكالـ كلٌينو، كالبعد عميو كسمـ في الخطاب، ككيؼ كاف يراعي أحكاؿ المخاطى 

 .عف فيحشو

كالفصؿ الثالث: تناكؿ الباحث فيو مناسبة الكالـ لممقاـ، كمراعاة السبب المناسب لمكالـ،     
م ال يصمح فيو التصريح، كاستغالؿ المكاقؼ المناسبة في عرض الكالـ، كالتمميح في المقاـ الذ

 كالتصريح في المقاـ الذم ال يصمح فيو التمميح.

الشرعية في الكالـ، كمنيج النبي صمى اهلل  عف المحاذير كالمناه ككاف الكالـ في الفصؿ الرابع    
عميو كسمـ في النيي عف األلفاظ المنكرة، كالكذب كالغيبة كالنميمة، ككممات السخرية كاالستيزاء، 

 التحذير عف فعميا.عف لغة الجسد التي كرد النييى اب كالمعف كالتكفير، ك كالسب

ثـ كانت الخاتمة كالتي ضم نىيا الباحث خالصة ما تكصؿ إليو مف نتائج، كأىـ ما رآه مف     
 تكصيات.

ـ  ذٌيؿ الباحث ىذه الدراسة بمجمكعة مف الفيارس الفنية مرتبة حسب منيجية البحث العممي      ث
.وكأصكل
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The talk in Sunnah  Nabawiya is origins and literatures 

 

Prepared By: Noor Eldin Muhammad Radwan hassn karakrh 

Dr. Mossa Ismail Mohammed Al- baseet 

Abstract 

The study aims to achieve the following objectives: First, to know the methods of the 

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) to speak and present the speech, to 

highlight the qualities of the words of the Prophet (peace and blessings of Allaah be 

upon him) Based on the speech, and the controls that are controlled by, and the 

disclosure of caveats and related to it. 

The researcher divided this thesis into an introduction, four chapters and a conclusion: 

The first chapter revolves around the definition of speech, principles, rules and 

etiquette. They are the rules through which the tongue protects the mistakes and 

mistakes. This chapter speaks about the importance of speech and its impact on building 

social relations and advocacy for Islam. 

The second chapter deals with the study of the characteristics of the words of the 

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), including: Briefness, conciliation, 

division, clarity, beauty and good sealing, as well as the manner in which the Prophet 

(peace and blessings of Allaah be upon him) Forgery. 

Chapter 3: The researcher dealt with the occasion of speech to the place, and take into 

account the reason for the appropriate speech, and exploitation of the appropriate 

positions in the presentation of speech, and hint at the place where the statement is not 

valid, and the statement in the place where the hint is not correct. 

In the fourth chapter, there was a talk about the prohibitions and legal prohibitions in 

the speech, and the approach of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon 

him) in forbidding false words, lies, negations and slander, and words of ridicule and 

mockery, and cursing and cursing and forbidding the language of the body. 

Then the conclusion was summarized by the researcher and the results of his 

findings, and the most important recommendations. 

The researcher followed this study with a set of technical indexes arranged according 

to the methodology of scientific research and its principles in Al-Quds University - Abu 

Dis. 
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 مقدمة 

إف  الحمد هلل، نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيٍّئات أعمالنا، مف      
ييده اهلل فال مضؿ لو، كمف يضمؿ فال ىادمى لو، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد 

 .أف  محمدان عبده كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ

ف  أصدؽ الح     ديث كتاب اهلل، كخير اليدم ىدمي محمدو صمى اهلل عميو كسمـ، كشر  األمكر كا 
 .محدثاتيا، ككؿ  محدثةو بدعة، ككؿ بدعة ضاللة

 أما بعد:       

كىي نعمة إذا أحسف اإلنساف استغالليا في  ،إٌف المساف ىك أداة التكاصؿ بيف بني البشرف     
كييمحظ أٌف النبي صمى اهلل  ،ويٍّئى ا كظفيا في قبيح القكؿ كسً و، كقد تككف نقمة إذنى سى حى ب القكؿ ك طيٍّ 

سعادة، كقد يككف سببان المنجاة ك ل ان فالمساف قد يككف سبب ،عميو كسمـ ركز أشٌد التركيز عمى المساف
ٍت بصاحبيا إلى  ،يفصاحبيا إلى أعمى عميٍّ  تٍ عى فى في اليالؾ كالشقاء، فرب  كممة رى  كرب  كممة ىىكى

 .الجحيـ

المتكمـ المقاـ  كأف يراعً  ،النبكية في الكالـ كالضكابط مف األصكؿ كتناكلت ىذه الدراسة جممةن     
، المخاطىبكمراعاة حاؿ  ،في عرض الكالـ الطريقة المناسبةك  ،كصفات كالمو ،المناسب لمكالـ
 .أك رجالن  ،أك امرأة ،سكاءه أكاف طفال

كتضفي عميو  ،التي تزيد الكالـ جماالن كركنقان  ،ةكعرضت ىذه الرسالة جممة مف اآلداب النبكي     
 .كأدب الحكار ،كأدب النقد كالنصح ،أدب المزاحككصيانةن مف الخطأ  ،لمسة مف الصالح

 أىمية الموضوع:

 تي: في نظر الباحث؛ كيمكف إجماؿ ذلؾ فيما يأ ةمية كبير يكتسب ىذا المكضع أى

 .في كالمو مع الناسصمى اهلل عميو كسمـ منيج النبي  عمى التعرؼ -1
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، كىي كالمو ،صمى اهلل عميو كسمـإٌف ىذا المكضكع متعمؽ بصفة مالزمة مف صفات النبي  -2
 ،كالكالـ لو أىمية كبيرة ،كىديو أفضؿ اليدم ،خير الكالـصمى اهلل عميو كسمـ فكالـ رسكؿ اهلل 

ٍت بصاحبياكرب  كممة  ،أعمى الدرجاتفرب  كممة رفعت صاحبيا إلى   .إلى أسفؿ الدركات ىىكى

حداث  ،كالتأثير في الناس ،يج النبكم في الخطابنتمقي الضكء عمى الم إٌف ىذه الدراسة -3 كا 
  .التغيير اإليجابي، في عقكليـ كعكاطفيـ كفي كاقع حياتيـ

تزكية  كتساىـ في ،كالسمك األخالقي ،إٌف ىذه الدراسة فييا ارتقاء بالمسمـ نحك الكماؿ األدبي -4
  .ة كالقمكباأللسن

صالحية -5 مستقاة مف تكجييات كىدم  ىذه الدراسة تقٌدـ أساليب كطرائؽ تربكية كتقكيمية كا 
  .كىك سٌيد الخمؽ محمد صمى اهلل عميو كسمـ ،صاحب أكبر مشركع تربكم في تاريخ البشرية

 أسباب اختيار الموضوع : 

 في األمكر اآلتية: يمكف إجماؿ أىـ األسباب كالدكاعي الختيار ىذا المكضكع     

صؿ األىـ فالكالـ ىك كسيمة التكا ،كاتصالو الكثيؽ بحياة البشر جميعان  ،حيكية المكضكع -1
قامة الحيجة  ،كسيمة األنبياء كالدعاة األكلى في ىداية الخمؽ كمحاكرتيـ كىي ،كاألخطر بيف الناس كا 

 .[4]إبراىيـ :(   ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںكقد قاؿ اهلل تعالى : ) ،عمييـ

كما لقيتو  ،إشارة شيخي كخالي الدكتكر خالد عمكاف حفظو اهلل تعالى بالكتابة في ىذا المكضكع -2
 .مف تشجيع فضيمة أستاذم الدكتكر مكسى البسيط حفظو اهلل تعالى عمى الكتابة في ىذا المكضكع

كالدراسات  ،شكؿ عاـكًرفدان لممكتبة اإلسالمية ب ،خدمة لسنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ -3
 .الحديثية المكضكعية بشكؿ خاص

 إشكالية الدراسة : 

 مف أىميا : ،تبرز إشكالية ىذه الدراسة مف خالؿ محاكلة اإلجابة عمى جممة مف التساؤالت    

 أىمية الكالـ في بناء العالقات االجتماعية كالدعكة إلى اإلسالـ؟  ما -1

  صمى اهلل عميو كسمـ؟الصفات العامة لكالـ رسكؿ اهللما  -2
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 ما ىي أساليب الخطاب التي كاف يستعمميا الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ؟ -3

 ما ىي األصكؿ كالضكابط التي تضمنتيا السنة النبكية في الكالـ؟ -4

 ؟كما أىمية االلتزاـ بتمؾ اآلداب ،ىي آداب الكالـ التي تضمنتيا السنة النبكيةما  -5

 ؟نب يت عمييا السنة النبكية ير كمناهو شرعية في الكالـىؿ ىناؾ محاذ -6

 أىداف الدراسة: 

 يسعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلى محاكلة تحقيؽ جممة مف األىداؼ عمى رأسيا :    

 .التكصؿ إلى معرفة أساليب النبي صمى اهلل عميو كسمـ في التحدث كعرض الخطاب -1

 .هلل عميو كسمـصمى اإبراز صفات كالـ النبي  -2

 .إبراز منيج النبي صمى اهلل عميو كسمـ في مراعاة أحكاؿ المخاطبيف -3

 .استخالص طريقة النبي صمى اهلل عميو كسمـ في عرض الخطاب -4

 .بياف األصكؿ التي يقكـ عمييا الكالـ، كالضكابط التي ينضبط بيا مف خالؿ السنة النبكية -5

 .مف خالؿ السنة النبكية ،بو لمناىي المتعمقةبياف آداب الكالـ كالمحاذير كا -6
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 الدراسات السابقة: 

كلكنو عثر عمى دراسات ليا  ،لـ يقؼ الباحث عمى دراسة عممية شممت كؿ مفردات بحثو     
 صمة ببحثو منيا:

إعداد: د. عمي عبد اهلل  ،"أدب التخاطب في السنة النبوية أصول وضوابط"بحث بعنكاف:  -1
جامعة الممؾ  -كمية التربية  ،قسـ الثقافة اإلسالمية( ،لحديث كعمكمو المشارؾصٌياح )أستاذ ا

 .سعكد

ضكابط الك  األصكؿ كجممة مفمف تكجييات السنة في أدب التخاطب،  ان بيف فيو الباحث جانب     
كجيز  ،في حجموالتخاطب، كلكنو بحث صغير  التي تضمنتيا السنة النبكية في مكضكع سائؿكالك 

 .في مادتو

لمطالبة:  ،"الخطاب النبوي لمنساء في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية"بعنكاف:  دراسة -2
لنيؿ درجة  الدراسةقدمت ىذه  ،إشراؼ: إسماعيؿ سعيد رضكاف ،دعاء يكسؼ جمعة سالمة

ىػ 1435عاـ:  ،غزة –كمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسالمية ،الماجستير في قسـ الحديث الشريؼ
 .ـ2014/ 

كاىتمامو بتعميميٌف  ،أىبرزت فيو الباحثة ىدمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ في خطابو لمنساء     
كاشتمؿ البحث عمى مفيكـ الخطاب النبكم لمنساء كمقكماتو كمقاصده،  ،كتكعيتيٌف بأمكر دينيفٌ 

كم كبياف ألىـ أساليب الخطاب النبكم لمنساء كخصائصو، كاألحاديث الكاردة في الخطاب النب
  .ضكعاتيالمنساء باختالؼ مك 

 .ىػ(1420 تلمشيخ مصطفى الندكم ) ،"أدب التخاطب" -3

استميا الكاتب مف كتابو "فقو  ،كىي رسالة مكجزة في أدب التخاطب كالحديث مع الناس      
مف كاستخمص مادتو العممية  ،كاإلضافة إلييا ، كقاـ بتنقيحيااألخالؽ كالمعامالت مع المؤمنيف"

 .كمف أقكاؿ السمؼ الكريـ، كالسنة النبكية، القرآف

إعداد: الطالب يحيى بف  ،"الحوار آدابو وضوابطو في ضوء الكتاب والسنة"بعنكاف:  دراسة -4
قدمت ىذه الرسالة لنيؿ  ،إشراؼ: د. محمد كلد سيدم كلد حبيب ،محمد حسف بف أحمد زمزمي

جامعة أـ  -أصكؿ الديف قسـ الكتاب كالسنة كمية الدعكة ك  ،درجة الماجستير، قسـ الدراسات العميا
  .ىػ1414عاـ:   ،القرل في مكة المكرمة
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بيف فيو الباحث طريقة إدارة الحكار، كالقكاعد السمككية كالصفات الخمقية التي ينبغي مراعاتيا       
ؿ آداب السنة، كقاـ بتأصيزمة لمحكار التي أتت في الكتاب ك قبؿ كأثناء كبعد الحكار، كاآلداب الال

 .كقاـ بربطيا بنصكص القرآف كالسنة ربطا مباشرا ،الحكار تأصيال عمميا شرعيا

فتمؾ  ،الناظر في ىذه الدراسة يرل الفرؽ كاضحان بينيا كبيف تمؾ الدراسات المشار إلييا إف       
 ،كبحث في خطاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ لمنساء خاصة ،ما بيف بحث كجيزالدراسات ىي 

أشمؿ كأكسع مما تقدـ بيانو مف فتمتاز ىذه الدراسة بأنيا  ،في الحكار كآدابو في القرآف كالسنةكآخر 
  .؛ بما تضمنتو ىذه الدراسة مف مباحث كمطالب تخمك منيا تمؾ الدراساتالدراسات  تمؾ

جراءاتيا:   منيجية الدراسة وا 

اقتضت طبيعة ىذا كقد  ،لممنيج أىمية بالغة في السير الصحيح في خطى البحث العممي     
 البحث أف يككف قائما عمى المناىج اآلتية: 

 الكاردة في الكتب الستة األصكؿ المنيج االستقرائي: كالذم يقكـ عمى استقراء األحاديث النبكية -1
 إذا، مع اإلشارة إلى أٌف الباحث قد يخرج إلى خارج الكتب الستة صكؿ الكالـ كآدابو"المتعمقة "بأك 

 .غالبان  ستكماؿ جكانب في البحث مقتصرا عمى األحاديث الصحاح كالحسافرأل حاجة ال

كجكانبو كما يتعمؽ بو كما ىك  ،المنيج الكصفي: كالذم يقكـ عمى كصؼ مفردات المكضكع -2
 .كارد في األحاديث النبكية

المنيج التحميمي: كالذم مف خاللو تتـ دراسة األحاديث الكاردة في أدب الكالـ كأصكلو  -3
 .كضكابطو كآثاره، لمعرفة ىذه األمكر بدقة كعمؽ

فقاـ  ،كاإلجابة عف أسئمتيا ،لتحقيؽ أىداؼ الدراسةكقد اتٌبع الباحث جممة مف اإلجراءات     
 باآلتي:

مع  ،غالبان  جمع األحاديث المتعمقة بالمكضكع مف الكتب الستة مكتفيان بالصحاح كالحساف -1
الذم يقكـ عمى جمع  ،راء في ىذا البحث ليس االستقراء التاـمالحظة أف المقصكد مف منيج االستق

فقد يدؿ عمى ىذا  ،كؿ األحاديث الكاردة في أدب معيف أك أصؿ مف األصكؿ الكاردة في البحث
 .لكف الباحث يكتفي بكاحد منيا أك أكثر حسب الحاجة ،األدب أك ذاؾ األصؿ عدد مف األحاديث

ذا احتاج الباحث إلى أيراد حديث   .ضعيؼ فإنو يمتـز بياف ضعفو بشرط أال يككف ضعفو شديدان كا 
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 قد يخرج الباحث إلى خارج الكتب الستة لمحاجة كما أشار. -2

 .تخريج األحاديث الكاردة في البحث مف مصادرىا األصمية -3

ذا كاف في غيرىما فإٌف  -4 إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما، فكفى بذلؾ صحة، كا 
كـ كاحد مف العمماء عميو أك أكثر، كلـ أصرٍّح بأسماء كتابيٍّ الصحيحيف إال في بحالباحث يأتي 

 .أكؿ مكضع مف تكثقيما

فإذا كجدتو في الكتب األربعة أك أحدىا فإنني  ،إذا لـ يكف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما -5
 .أكتفي بذلؾ

 .كتابة األبحاث العمميةالمادة العممية مف مصادرىا األصمية، كما ىك متبع في  تكثيؽ -6

 .بياف األلفاظ الغريبة الكاردة في األحاديث النبكية -7

 .بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية ،بياف مكاضع اآليات القرآنية في القرآف الكريـ -8

 بكضع الفيارس اآلتية:  القياـ -9

 أ. فيرس اآليات القرآنية 

  ب. فيرس األحاديث النبكية

 راجع .  فيرس المصادر كالمج

  . فيرس المكضكعاتد

 خطة الدراسة: 

 كىي عمى النحك اآلتي : ،تتألؼ خطة ىذه الدراسة مف مقدمة كأربعة فصكؿ كخاتمة    

شكالية الدراسة ،كأسباب اختيار البحث ،تضمنت اإلشارة إلى أىمية المكضكع مقدمة :  ،كأىدافيا ،كا 
 .كخطتيا ،كمنيجية الدراسة ،كالدراسات السابقة

 
 كيشتمؿ عمى مبحثيف : األول : مفيوم الكالم وأىميتو الفصل
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 ويشتمل عمى ثالثة مطالب:مفيوم الكالم واألصول واآلداب المبحث األول :
 المطمب األكؿ : مفيـك الكالـ 

 المطمب الثاني : مفيـك األصكؿ 
 المطمب الثالث: مفيـك اآلداب 

كيشتمؿ عمى  ،والدعوة إلى اإلسالم ،االجتماعية المبحث الثاني : أىمية الكالم وأثره في بناء العالقات
 خمسة مطالب:
 البياف كاختالؼ المغات نعمة دالة عمى اهلل المطمب األكؿ: 

 المطمب الثاني : مسؤكلية الكممة كخطكرتيا 
 المطمب الثالث : الكممة الطيبة صدقة 

 المطمب الرابع : أىمية الكالـ في اإلصالح بيف الناس 
 أىمية الكالـ في الدعكة إلى اإلسالـ  المطمب الخامس :

 
 كيشتمؿ عمى مبحثيف : ،الفصل الثاني:صفات كالم النبي صمى اهلل عميو وسمم وأسموبو في الخطاب

 وفيو ستة مطالب : ،المبحث األول : صفات عامة في كالمو صمى اهلل عميو وسمم
 المطمب األكؿ : اإليجاز  
 المطمب الثاني : التقعيد  

 ثالث : التقسيـ المطمب ال
 المطمب الرابع : الكضكح 

 المطمب الخامس : جماؿ البىدء 
 ختـ الالمطمب السادس : حسف 

 كفيو أربعة مطالب : ،المبحث الثاني : أسموب النبي صمى اهلل عميو وسمم في الخطاب
 المطمب األكؿ : مراعاة أحكاؿ المخاطبيف 
 المطمب الثاني : انتقاء طٌيب الكالـ كلٌينو

 مطمب الثالث : االبتعاد عف الفيحش كالفظاظة في الكالـال
 المطمب الرابع : طريقة النبي صمى اهلل عميو كسمـ في عرض الخطاب 

 كيشتمؿ عمى مبحثيف : ،الفصل الثالث : مناسبة الكالم لممقام 
 كفيو مطمباف : ،المبحث األول : السبب المناسب لمكالم
 ـ المطمب األكؿ: كجكد سبب مناسب لمكال

 المطمب الثاني: إيجاد سبب مناسب لمكالـ 
 كفيو تسعة مطالب: ،المبحث الثاني: لكل مقام مقال
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 المطمب األكؿ: التمميح في المقاـ الذم ال يحسف فيو التصريح 
 المطمب الثاني: التصريح في المقاـ الذم ال يصمح فيو التمميح 

 مية المطمب الثالث: الكالـ مع األىؿ بيدؼ التركيح كالتس
 المطمب الرابع : الكالـ مع الصاحب في السفر بيدؼ التركيح كالتسمية 

 المطمب الخامس : غناء العرس 
 المطمب السادس : ىجاء المشركيف 

 المطمب السابع : أدب المزاح 
 المطمب الثامف : أدب النقد كالنصح 

 المطمب التاسع : أدب الحكار 
 

 كيشتمؿ عمى خمسة مباحث : ،ي الكالمالفصل الرابع : محاذير ومناٍه شرعية ف
 المبحث األول : األلفاظ المنكرة 

  كفيو ثالثة مطالب : ،المبحث الثاني : الكذب والغيبة والنميمة
 المطمب األكؿ : الكذب 
 المطمب الثاني : الغيبة 
 المطمب الثالث : النميمة 

 المبحث الثالث : كممات السخرية واالستيزاء 
 غة الجسد المنيي عنيا المبحث الرابع : ل

 كفيو ثالثة مطالب : ،المبحث الخامس : السباب والمعن والتكفير
 المطمب األكؿ : السباب 
 المطمب الثاني : المعف

 المطمب الثالث : التكفير 
 .وأبرز التوصيات ،الخاتمة  : وقد تضمنت أىم نتائج البحث
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 وبعد:    

عيرضة ألف ىك عمؿ البشر ك  فإنو ،بة الغاية كبمكغ النيايةفيذا جيد المقؿٍّ كال أدعي لنفسي إصا    

كحالي ىنا كحاؿ اإلماـ  ،كال معصكـ إال مف عصمو اهلل تعالى ،يعتريو النقص كالخطأ كالتقصير

نٍّي الى أىًبيعيوي ًبشىٍرًط اٍلبىرىاءىًة ًمٍف كيؿٍّ إ : " حيث قاؿ السيكطي رحمو اهلل تعالى عف كتابو "اإلتقاف"

مىةن  ،عىٍيبو  مىعى سىالى ٍيبو " ) ،كىالى أىد ًعي أىن وي جى ؿُّ الن ٍقًص ًبالى رى كىٍيؼى كىاٍلبىشىري مىحى
كحسبي بذلؾ أني  ،(1

كما كاف فيو مف  ،فما كاف في ىذا البحث مف صكاب فمف تكفيؽ اهلل تعالى لي ،بذلت ما بكسعي

كأسألو تعالى اإلخالص في القكؿ  ،كأستغفر اهلل كأتكب إليو ،خطأ أك سيكو فمف نفسي كمف الشيطاف

كآخر دعكانا أف الحمد هلل ربٍّ  ،كأف يككف عممي ىذا حيجة لي يـك القيامة ال حجة عمي   ،كالعمؿ

 .العالميف

 

 

 

 

 
 
 

 

                                 
تح : محمد أبك الفضؿ  ،" اإلتقاف في عمـك القرآف" ،ىػ(911عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف )المتكفى:  ،: السيكطي 1

 .(300/  4) ،ـ 1974ىػ/ 1394 ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،إبراىيـ
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 الفصل األول
 مفيوم الكالم وأىميتو

 
 وفيو مبحثان : 

 
 مفيوم الكالم واألصول واآلدابالمبحث األول: 

 
  ،العالقات االجتماعية اءـــــــالكالم وأثره في بن أىميةالمبحث الثاني: 
 والدعوة إلى اإلسالم                
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 المبحث األول 

 مفيوم الكالم واألصول واآلداب  

 وفيو ثالثة مطالب :

 المطمب األول  

 مفيوم الكالم لغة واصطالحا

 أوال : مفهوم الكالم لغة : 

    ) ـى  عمى أمريف: كيدؿ ،الكالـ مف )كىمى

 ،[54]يكسؼ: (  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ: ) ( : قاؿ اهلل تعالىأحدىما : )النطُق الُمْفِيم 

كفي  ،[82]النػمػؿ :  (ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ   گ  گ  گ)  كقاؿ تعالى :
: "لى  ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًف الن ًبيٍّ صى ٍيرىةى، عى ٍف أىًبي ىيرى ثىةه الحديث : عى ٍيًد ًإال  ثىالى ـٍ يىتىكىم ـٍ ًفي اٍلمى

ـى  ٍريى ٍيجو  ،:ًعيسىى اٍبفي مى رى اًحبي جي  .(1.." الحديث ).كىصى

 كالكممة تطمؽ عمى اآلتي :     

 .طير ،جبؿ ،المفظة الكاحدة المفيمة : مثؿ : فرس -

﯁        ﮽﮹ ﮺   ﮻  ﮼   ﮸﮷ )الجممة المفيدة : كقكلو تعالى :  - ]المؤمنكف : (   ﮾ ﮿    ﯀   

ر:  ،[100 ]المؤمنكف : ( ﮶ے ے ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  )يعني سبحانو : قكؿ  المحتىضى
99-100]. 

                                 
" الجامع المسند الصحيح  ،ىػ( 256محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي )ت  ،: البخارم : متفؽ عميو 1

 ،دار طكؽ النجاة ،المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو"، تح : محمد زىير بف ناصر الناصر
 ،كمسمـ ،(3436/ رقـ :  165/  4) ،في الكتاب مريـ..(باب قكلو تعالى : )كاذكر  ،كتاب أحاديث األنبياء ،ىػ1422 ،1ط

"المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ  ،ىػ(261مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم )ت: 
باب  ،الصمة كاآلدابكتاب البر ك  ،بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،تح : محمد فؤاد عبد الباقي ،اهلل صمى اهلل عميو كسمـ"

 .(2550/ رقـ : 4/1976) ،تقديـ بر الكالديف عمى الطكع بالصالة كغيرىا
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 فنقكؿ : ألقى فالف كممة أماـ الجميكر. ،الكالـ المتضمف جمال كثيرة مفيدة -

 .القصة -

 .(1القصيدة بطكليا : كالعرب تقكؿ: أنشدني كممتو، أم: قصيدتو ) -

[ عمػػػى 82]النمػػػؿ : (ژ  ژ  ڑ ڑ ک ک) كمػػػا فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :ْرح( : الثـــاني : )الَجـــ
سىػف: )تىٍكمىميييػـ( بفػتح التػاء كسػككف الكػاؼ مػف )الكىٍمػـ(،  ػاء كالحى ػةى كأبػي رىجى ٍرعى قراءة ابف عبػاس كأبػي زي

 .(2كىك الجرح )

م دو ًبيىًدًه، كفي صحيح مسمـ عف أبي ىريرة : عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ : "كىال ًذم نىفٍ       سي ميحى
، ، لىٍكنيوي لىٍكفي دىـو ـى ًة كىيىٍيئىًتًو ًحيفى كيًم اءى يىٍكـى اٍلًقيىامى ا ًمٍف كىٍمـو ييٍكمىـي ًفي سىًبيًؿ اهلًل، ًإال  جى وي ًمٍسؾه  مى ًريحي ." .كى

(3). 

كالكالـ  ،فالكالـ بمعنى النطؽ الميفيـ مؤثر في السامع ،كالعالقة بيف المعنييف ىك : التأثير    
، كالثاني ميدرؾ بحاسة البصر ،سمعلكف  األكؿ ميدرىؾ بحاسة ال ،بمعنى الجرح مؤثر في المجركح

ـي: مدرؾ بحاٌسة الٌسمع،  ـي: التأثير المدرؾ بإحدل الحاٌستيف، فىاٍلكىالى قاؿ الراغب األصفياني : "الكٍم
ـي: بحاٌسة البصر، ككىم ٍمتيوي: جرحتو جراحة بىافى ت أثيريىا، كالجتماعيما في ذلؾ قاؿ الشاعر: كاٍلكىٍم

ـي األصيؿ كأرعب اٍلكىٍمـً   .كاٍلكىًم

                                 
تح : د.  ،"كتاب العيف" ،ىػ(170أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم )ت  ،: انظر : الفراىيدم 1

 (.378/  5) ،دار كمكتبة اليالؿ ،ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي
دار إحياء  ،تح : محمد عكض مرعب ،"تيذيب المغة" ،ىػ(370أبك منصكر )ت  ،محمد بف أحمد بف األزىرم ،كاألزىرم

 .(148-147/  10) ،ـ2001، 1ط ،بيركت –التراث العربي 
د السالـ تح : عب ،"معجـ مقاييس المغة" ،ىػ(395أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )ت:  ،كابف فارس

 .(131/  5) ،ـ1979 -ىػ 1399 ،دار الفكر ،محمد ىاركف
تح : يكسؼ  ،"مختار الصحاح" ،ىػ(666زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )ت  ،كالرازم

 .(272:  )ص ،ـ1999ىػ / 1420 ،5ط  ،صيدا –الدار النمكذجية، بيركت  -المكتبة العصرية  ،الشيخ محمد
 -دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب  ،"فتح القدير" ،ىػ(1250محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني )ت  ،كالشككاني

 .(387/  1) ،ىػ 1414 ،1ط ،دمشؽ، بيركت
 .(175/  4) ،"فتح القدير" ،: الشككاني 2
باب  ،كتاب اإلمارة ،كمسمـ .( 5533/ رقـ :  96/  7) ،باب المسؾ ،كتاب الذبائح كالصيد ،: ركاه الشيخاف : البخارم  3

 .( كالمفظ لمسمـ1876/ رقـ :  1495/  3)  ،فضؿ الجياد كالخركج في سبيؿ اهلل
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ـي األٌكؿ جمع كىًممىةو، كالثاني جراحات، كاألرعب: األكسع.  اٍلكىم

 .(1كقاؿ آخر: كجرح الٌمساف كجرح اليد" )

 ثانيا : مفيوم الكالم اصطالحا :

 اتيـ:يختمؼ مفيـك الكالـ عند العمماء باختالؼ تخصص     

كىك ينقسـ إلى مفيد كغير مفيد. كأىؿ  .الكالـ: ىك األصكات المسمكعة، كالحركؼ المؤلفة    
العربية يخصكف الكالـ بما كاف مفيدنا، كىك: الجممة المركبة مف مبتدأ كخبر، أك فعؿ كفاعؿ، أك 

 حرؼ نداء كاسـ.

ف كثر فيك كىًمـه ، كما عداه: إف كاف لفظة كاحدة: فيي كممة كقكؿ كالعرؼ: ما قمناه مع أنو  ،كقكؿ كا 
 ال ميشاحة في االصطالح.

 .كمجمؿ ،كظاىر ،كالكالـ المفيد ينقسـ ثالثة أقساـ: نص

]البقرة : (     مثىت  يت  جث) النص: كىك: ما يفيد بنفسو مف غير احتماؿ، كقكلو تعالى: -القسـ األكؿ
 ...[ كقيؿ: ىك الصريح في معناه196

 : ما يسبؽ إلى الفيـ منو عند اإلطالؽ معنى، مع تجكيز غيره.الظاىر: كىك -القسـ الثاني

ف شئت قمت: ما احتمؿ معنييف ىك في أحدىما أظير...  كا 

 

                                 
تح : صفكاف عدناف  ،" المفردات في غريب القرآف" ،ىػ(502أبك القاسـ الحسيف بف محمد )ت:  ،: الراغب األصفياني 1

 .(722)ص :  ،ىػ 1412 ،1ط ،دمشؽ بيركت -ة دار القمـ، الدار الشامي ،الداكدم
 
 
 



 

14 

 

المجمؿ: كىك: ما ال ييفيـ منو عند اإلطالؽ معنى. كقيؿ: ما احتمؿ أمريف ال مزية  -القسـ الثالث
": المشتركة بيف الذىب كالعيف ألحدىما عمى اآلخر، كذلؾ مثؿ: األلفاظ المشتركة كمفظة "العيف

 .(1) .. .الناظرة كغيرىا. ك"القرء" لمحيض كالطير، ك"الشفؽ" لمبياض كالحمرة

 : عدة أمكران  السابؽكالـ التضمف 

كالظاىر أنو يريد بالعرؼ ىنا : ما ىك متعارؼ عميو بيف الناس  ،األكؿ : تعريؼ الكالـ عيرفان 
 .ألصكات المسمكعة كالحركؼ المؤلفةالكالـ: عبارة عف ا كىك أف ،العمماء منيـ كالعكاـ ،جميعا

فإف كاف لفظة كاحدة  ،الثاني : أٌف الكالـ عند عمماء العربية يطمؽ عمى الجممة المركبة المفيدة
ف كاف أكثر مف لفظة فيك كىًمـه كقكؿ ،يسمى كممة  .كا 

  .، كالظاىر، كالمجمؿالثالث : أٌف الكالـ عند عمماء األصكؿ ينقسـ إلى ثالثة أقساـ : النص

 

نشاء ،كالكالـ في اصطالح البالغييف يقسـ إلى قسميف : خبر       .كا 

 .كاإلنشاء : ما ال يحتمؿ صدقان كال كذبان  ،فالخبر : ما احتمؿ الصدؽ كالكذب

 .مثاؿ الخبر : قكلنا : حرقت مكتبة اإلسكندرية قبؿ عيد عمر بف الخطاب -

 .(2قـ لممعمـ كفٍّو التبجيال )كمثاؿ اإلنشاء : قكؿ الشاعر :  -

                                 
أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي،   ،: انظر : ابف قدامة المقدسي 1

طباعة مؤسسة الرٌياف لم ،"ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ" ،ىػ(620)ت: 
عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف  ،كابف ىشاـ ،(517-505/  1) ،ـ2002 -ىػ 1423 ،1ط ،كالنشر كالتكزيع

الشركة  ،تح : عبد الغني الدقر ،"شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب" ،ىػ(761يكسؼ، أبك محمد، جماؿ الديف )ت: 
عبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني المصرم )ت :  ،كابف عقيؿ .(16 -15) ص :  ،سكريا –المتحدة لمتكزيع 

ىػ  1400 ،20ط ،القاىرة –تح : محمد محيي الديف عبد الحميد، دار التراث  ،"شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ" ،ىػ(769
 ،(13/  1) ،ـ 1980 -
 ،ـ1989 -ىػ 1409 ،2ط ،األردف -الفرقاف، عماف  دار ،"البالغة فنكنيا كأفنانيا عمـ المعاني " ،فضؿ حسف ،: عباس 2

 .(100 -99)ص : 
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الكالـ: عمـ ييبحث فيو عف ذات اهلل تعالى كصفاتو، كأحكاؿ الممكنات مف  كقاؿ الجرجاني : "    
كقاؿ أيضان : عمـ باحث عف أمكر ييعمـ منيا المعاد، كما  -المبدأ كالمعاد عمى قانكف اإلسالـ... 

لثكاب كالعقاب، كقيؿ: الكالـ ىك العمـ بالقكاعد يتعمؽ بو مف الجنة كالنار، كالصراط كالميزاف، كا
 .(1الشرعية االعتقادية المكتسبة عف األدلة" )

أما  ،تضمف كالـ الجرجاني ثالثة تعريفات :األكؿ : تعريؼ عمـ الكالـ عند المشتغميف بو     
  .هلل تعالى أعمـ ىذا ما يبدك لي كا ،التعريؼ الثاني كالثالث : فميس كاحده منيما خاصان بعمماء الكالـ

ًقيقىًة ىيكى اٍلمىٍعنىى  كقد يطمؽ الكالـ عمى المعنى القائـ في النفس، قاؿ الفيكمي : "     ـي ًفي اٍلحى كىاٍلكىالى

قىاؿى تىعىالىى: ـه. كى : ًفي نىٍفًسي كىالى ـي ًبالن ٍفًس أًلىن وي ييقىاؿي كىقىٍكًلًو : إف   ،[8]المجادلة:  (ڱںں) اٍلقىاًئ
ااٍلكىالى  ن مى " ).ـى لىًفي اٍلفيؤىاًد كىاً  مىى اٍلفيؤىاًد دىًليالى ًعؿى المٍّسىافي عى  .(2.. جي

كالمراد بالكالـ في بحثنا ىذا )الكالـ في السنة النبكية أصكؿ كآداب( : ىك األلفاظ المنظكمة      
لفاظ قاؿ الراغب األصفياني : "فالكالـ يقع عمى األ ،نظما مؤثران المتضمنة المعاني الحسنة

المنظكمة كعمى المعاني التي تىٍحتىيىا مجمكعة" )
3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
تح:  ضبطو كصححو جماعة مف  ،" التعريفات " ،ىػ(816عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ )ت:  ،: الجرجاني 1

 .(185)ص :  ،ـ1983-ىػ 1403 ،1ط ،لبناف–دار الكتب العممية بيركت  ،العمماء بإشراؼ الناشر
" المصباح المنير في غريب  ،ىػ(770أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس )ت: نحك  ،: الفيكمي 2

 .(539/  2) ،بيركت –المكتبة العممية  ،الشرح الكبير"
 .(722" المفردات في غريب القرآف" )ص :  ،: الراغب األصفياني 3
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 المطمب الثاني  

مفيوم األصول لغة واصطالحا   
 أواًل : مفيوم األصول لغة : 

 كيطمؽ عمى األمكر اآلتية : ،األصكؿ جمع أصؿ

 .األساس الذم ييبنى عميو غيره -1

 .أسفؿ الشيء -2

 .(1العقؿ ) -4

، اسو كىي أسفموفالقاعدة التي بيني عمييا البيت ىي أصمو كأس ،كالثاني متقاربافكالمعنى األكؿ     
 .العقؿ يقكـ مف حياة اإلنساف مقاـ األصؿ كاألساس مف البنيافكيمكف القكؿ أٌف 

ؿى الش ٍيءي ثىبى  قاؿ الفيكمي : "     اًئًط أىٍصميوي، كىاٍستىٍأصى ، أىٍصؿي الش ٍيًء أىٍسفىميوي، كىأىسىاسي اٍلحى قىًكمى تى أىٍصميوي كى
لىًد،  كدي ذىًلؾى الش ٍيًء إلىٍيًو، فىاأٍلىبي أىٍصؿه ًلٍمكى ا يىٍستىًندي كيجي : أىٍصؿي كيؿٍّ شىٍيءو مى ت ى ًقيؿى كىالن ٍيري أىٍصؿه ثيـ  كىثيرى حى

ؿى الن سىبي  ، كىأىصي ٍمعي: أيصيكؿه ًؿ، كىاٍلجى ٍدكى ٍـّ  -ًلٍمجى الىةن شىريؼى فى  -ًبالض  ٍمتو  ،ييكى أىًصيؿه أىصى ، كىأىص  : كىًريـو ًمٍثؿي
مىٍيوً  عىٍمت لىوي أىٍصالن ثىاًبتنا ييٍبنىى عى .. كاستأصمتو : ... كقاؿ ابف األعرابي : األصؿ : العقؿ.تىٍأًصيالن جى

   .(2قمعتو بأصكلو " )

 

 

 

                                 
 .(16/  1) ،بير"" المصباح المنير في غريب الشرح الك ،: انظر : الفيكمي 1

" تاج العركس مف جكاىر  ،ىػ(1205محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى)ت :  ،كالزبيدم
 .(449 – 447/  27) ،دار اليداية ،تح : مجمكعة مف المحققيف ،القامكس"

 .( 447/  27) ،"تاج العركس" ،انظر : الزبيدمك  .(16/  1) ،" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" ،: الفيكمي 2
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 ثانيا : مفيوم األصول اصطالحا : 

أصؿ، كىك في المغة: عبارة عما ييفتقر إليو، ؼ الجرجاني األصكؿ بقكلو : "األصكؿ: جمع عر     
كال يىفتقر ىك إلى غيره. كفي الشرع: عبارة عما يبنى عميو غيره، كال يبنى ىك عمى غيره، كاألصؿ: 

 .(1ما يثبت حكمو بنفسو كيبنى عميو غيره " )

 .(2كأصكؿ الفقو : "ىك العمـ بالقكاعد التي ييتكصؿ بيا إلى الفقو" )    

فأصكلو العممية ىي أركانو الخمس فعىًف  ،ديف: ىي أسسو كقكاعده التي يقكـ عميياكأصكؿ ال    
مى  : " بيًنيى اإًلٍسالىـي عى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ٍنييمىا قىاؿى ، رىًضيى الم وي عى : اٍبًف عيمىرى ٍمسو ى خى

افى شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإال  الم وي كىأى  ٍكـً رىمىضى ، كىصى جٍّ يتىاًء الز كىاًة، كىالحى قىاـً الص الىًة، كىاً  م دنا رىسيكؿي الم ًو، كىاً  ف  ميحى
أىٍف  كأصكلو العممية ىي أركاف اإليماف الستة التي ذكرىا النبي صمى اهلل عميو كسمـ بقكلو : " ،(3" )

كيتيًبًو، كىريسي  ًئكىًتًو، كى مىالى شىرًٍّه " )تيٍؤًمفى ًباهلًل، كى ٍيًرًه كى تيٍؤًمفى ًباٍلقىدىًر خى ًمًو، كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر، كى
، كاألصكؿ (4
التي ذكرىا  ،الثالثة ىي اإليماف باهلل ربان، كباإلسالـ دينان، كبمحمدو صمى اهلل عميو كسمـ نبيان كرسكالن 

اًف مىٍف رىًضيى  يمى ـى اإٍلً م دو  النبي صمى اهلل عميو كسمـ بقكلو : "ذىاؽى طىٍع ًبميحى ـً ًديننا، كى ٍسالى ًباإٍلً بًّا، كى ًباهلًل رى
( " رىسيكالن

5). 

كالعالقة بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي لكممة األصكؿ في غاية الكضكح، فاألصؿ     
كالديف كالبناء  ،في المغة ىك األساس الذم ييبنى عميو غيره، كىك كالقاعدة التي تككف في األسفؿ

كالبناء لو قكاعد  ،لنبي صمى اهلل عميو كسمـ في قكلو : "بني اإلسالـ عمى خمس"كما شبيو ا
  .كأصكؿ

                                 
 .(28)ص :  ،"التعريفات " ،: الجرجاني 1
الممع في أصكؿ  ،ىػ(476كانظر : الشيرازم، أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ )ت :  .(28: المرجع السابؽ: )ص :  2

"ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ  ،ةكابف قدام .(6)ص :  ،ىػ 1424 -ـ  2003 ،1ط ،دار الكتب العممية  ،الفقو"
 .(54/  1) ،الفقو"

/ رقـ  11/  1) ،باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ : "بني اإلسالـ عمى خمس" ،كتاب اإليماف ،البخارم ،: متفؽ عميو 3
 .(16ـ : / رق 45/  1) ،باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ بني اإلسالـ عمى خمس ،كتاب اإليماف ،كمسمـ ،(8
ًة  ،كتاب اإليماف ،: مسمـ 4 ًة الس اعى مى ، كالقىدىًر كىعىالى ـً ٍسالى يمىاًف، كىاإلًٍ عف عمر بف  ،(8/ رقـ :  36/  1) ،بىابي معرفة اإلًٍ

 .الخطاب رضي اهلل عنو
ٍبًد الٍ  ،(34/ رقـ :  62/  1) ،باب ذاؽ طعـ اإليماف ،كتاب اإليماف ،: مسمـ 5  .ميط ًمًب رضي اهلل عنو عف اٍلعىب اًس ٍبًف عى
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 المطمب الثالث 

 مفيوم األدب لغة واصطالحا 

 أوال : مفيوم األدب لغة : 

 يطمؽ األدب في المغة عمى المعاني اآلتية :      

نيع ييٍدعىى ًإلىٍيًو الن اس: كأصؿ األٍدب الٌدعاء، كى  الدعكة كاالجتماع : قاؿ األزىرم : " -1 قيؿ لمص 
 .(1مىدعاةه كمٍأدىبة" )

ٍأديبىةي. كىاآٍلًدبي  كقاؿ ابف فارس : "     ٍأدىبىةي كىاٍلمى . كىًىيى اٍلمى فىاأٍلىٍدبي أىٍف تىٍجمىعى الن اسى ًإلىى طىعىاًمؾى
 .(2الد اًعي")

مىكىةه تى  -2  .(3عًصـي مف قامت بو عٌما يىًشينيو " )الظيرؼ كالحيسف : ذكر الزبيدم أف األدب : "مى

3- ( "  .(4التركيض : " فيقاؿ لمبعير إذا ريضى كذيلٍّؿى : أديبه ميٌؤد به

ًؽ" ).أىد ٍبتو أىدىبنا الًعمـ : قاؿ الفيكمي : " -4 اًسفى اأٍلىٍخالى مىحى ةى الن ٍفًس كى م ٍمتو ًريىاضى  .(5.. عى

 .(6كاستأدب" ) فتأدب ،كيقاؿ : أد بو بمعنى عم مو    

ًقيقىًة  العقكبة : قاؿ الفيكمي : " -5 مىى إسىاءىًتًو؛ أًلىن وي سىبىبه يىٍدعيك إلىى حى اقىٍبتو عى أىد ٍبتو تىٍأًديبنا : إذىا عى
 .(7اأٍلىدىًب" )

                                 
 .(147/  14) ،"تيذيب المغة" ،: األزىرم 1
 .(75/  1) ،"مقاييس المغة" ،: ابف فارس 2
 .(12/  2) ،"تاج العركس" ،: الزبيدم 3
 .(147/  14) ،"تيذيب المغة " ،: األزىرم 4
 .(9/  1"المصباح المنير، ) ،: الفيكمي 5
مكتب تحقيؽ التراث  ،"القامكس المحيط" ،ىػ(817أبك طاىر محمد بف يعقكب )المتكفى:  : انظر : الفيركزآبادم، مجد الديف 6

 ،2ط ،لبناف –مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت  ،إشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي ،التراث في مؤسسة الرسالة
 .(58/  1) ،ـ 2005 -ىػ  1426

 .(9/  1) ،المصباح المنير ،: الفيكمي 7
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كرياضة  ،فحتى يصبح األدب ممكة البد مف رياضة النفس ،كالعالقة كاضحة بيف ىذه المعاني    
فإذا حصؿ اإلنساف عمى ىذه الممكة أكسبو ذلؾ ظيرفان  ،قكـ عمى أساس مف العمـالنفس البد أف ت

 .كحيسنان كتأثيران كجذبان يجمع الناس عميو

 ثانيًا : مفيوم األدب اصطالحًا : 

 كىي عمى النحك اآلتي :  ،تعددت تعريفات األدب في االصطالح

ير في العبد، كمنو المأدبة. كىي عرؼ ابف القيـ الجكزية األدب أنو : " اجتماع خصاؿ الخ -1
 الطعاـ الذم يجتمع عميو الناس.

صابة مكاقعو، كتحسيف ألفاظو، كصيانتو عف  كعمـ األدب: ىك عمـ إصالح المساف كالخطاب، كا 
  .(1الخطأ كالخمؿ. كىك شعبة مف األدب العاـ " )

 .(2ع أنكاع الخطأ" )عبارة عف معرفة ما يحترز بو عف جميكعرفو الجرجاني بقكلو : "األدب : -2

كيقع عمى كؿ رياضة محمكدة  ،كذكر المناكم : "أف األدب : رياضةي النفس كمحاسفي األخالؽ  -3
 .(3يتخرج بيا اإلنساف في فضيمة مف الفضائؿ" )

كأنسب ىذه التعريفات لبحثنا ىك تعريؼ ابف القيـ أٌف األدب: ىك عمـ إصالح المساف     
صابة مكاقعو، ك  كعالقة ىذا التعريؼ  .تحسيف ألفاظو، كصيانتو عف الخطأ كالخمؿكالخطاب، كا 

صابة مكاقع الكالـ، كتحسيف األلفاظ  ،بالمعاني المغكية لكممة األدب كاضحة ؛ فإصالح المساف، كا 
كال يككف الشيء  ،كصيانة المساف عف الخطأ كالخمؿ ال يتـ ذلؾ إال إذا أصبح ممكة عند اإلنساف

 .كمف ترؾ األدب استحؽ العقكبة ،عمى أساس مف العمـ ،ريب لمنفسممكة إال بعد رياضة كتد

                                 
ياؾ نستعيف" ،قيـ الجكزية : ابف 1 دار الكتاب  ،تح : محمد المعتصـ باهلل البغدادم ،"مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 .(356-355/  2) ،ـ1996 -ىػ  1416 ،1ط ،بيركت –العربي 
 (.15)ص:  ،"التعريفات" ،: الجرجاني 2
 ،ىػ(1031رفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم )ت زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العا ،: المناكم 3

أيكب بف  ،كانظر : الكفكم .(42)ص :  ،ـ1990-ىػ1410 ،1ط ،القاىرة –عالـ الكتب  ،"التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ"
ناف تح : عد ،"الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية" ،ىػ(1094أبك البقاء الحنفي )ت  ،مكسى الحسيني القريمي

 .(65)ص:  ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،محمد المصرم -دركيش 
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 المبحث الثاني 

 أىمية الكالم وأثره في بناء العالقات االجتماعية 

 والدعوة إلى اإلسالم

رشادات في بياف أىمية الكالـ     حفمت نصكص القرآف الكريـ كالسنة المطيرة بتكجييات كا 
 ية كفي الدعكة إلى اهلل تعالى، كمسؤكلية اإلنساف عف كؿ ماكخطكرتو في بناء العالقات االجتماع

كساكل النبي صمى اهلل عميو  ،[18]ؽ :( ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ) يصدر عنو مف كالـ، كأنو
كسمـ بيف إنفاؽ الماؿ عمى المحتاجيف كبيف مخاطبة الناس بالكالـ الطيب؛ كذلؾ عندما كصؼ 

دىقىةه" )قاؿ النبي صمى  ،الكممة الطيبة بأنيا صدقة اهلل عميو كسمـ : "كالكىًممىةي الط يٍّبىةي صى
1). 

 المطمب األول

 البيان واختالف المغات نعمة دالة عمى اهلل 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ) فقاؿ عز كجؿ : ،امتف اهلل عمى اإلنساف بأف عممو البياف    

ليؿ ذلؾ كد ،[ كىذا داؿه عمى أف البياف مف أعظـ النعـ4-1]الرحمف : (  ڇ ڇ ڇڇ چ
نىوي بياتيف النعمتيف العظيمتيف كىما : تعميـ القرآف كخمؽ اإلنساف كاقتراف تعميـ البياف بخمؽ  ،أنو قىرى

 .فيو إشارة إلى أف البياف مف خصائص اإلنساف ؛اإلنساف

يقكؿ صاحب الظالؿ : "إننا نرل اإلنساف ينطؽ كيعبر كيبيف، كيتفاىـ، كيتجاكب مع     
ؿ األلفة عظمة ىذه اليبة، كضخامة ىذه الخارقة، فيردنا القرآف إلييا، اآلخريف.. فننسى بطك 

ې ې  ى  ى   ې ې) . فمننظر كيؼ يككف البياف؟ :.كيكقظنا لتدبرىا، في مكاضع شتى

. إف  تككيف .[78]النحؿ : (    ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ
شفتاف كالفؾ كاألسناف. كالحنجرة جياز النطؽ كحده عجيبة ال ينقضي منيا العجب.. المساف كال

كالقصبة اليكائية كالشعب كالرئتاف.. إنيا كميا تشترؾ في عممية التصكيت اآللية كىي حمقة في 

                                 
كتاب  ،كمسمـ ،(2989/ رقـ : 56/  4) ،كتاب الجياد كالسير، باب مف أخذ بالركاب كنحكه ،: متفؽ عميو : البخارم 1

 .(1009/ رقـ :  699/  2) ،باب بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف معركؼ ،الزكاة
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سمسمة البياف. كىي عمى ضخامتيا ال تمثؿ إال الجانب الميكانيكي اآللي في ىذه العممية المعقدة، 
ؿ الذم ال نعرؼ عنو إال اسمو. كال ندرم شيئا المتعمقة بعد ذلؾ بالسمع كالمخ كاألعصاب. ثـ بالعق

عف ماىيتو كحقيقتو. بؿ ال نكاد ندرم شيئا عف عممو كطريقتو ! كيؼ ينطؽ الناطؽ بالمفظ الكاحد" 
(1). 

كما بي ف سبحانو أٌف المغات كاختالفيا مف آياتو البيٍّنات الدالة عمى كجكده كربكبيتو كقدرتو، قاؿ      
    ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ں  ڻ ) اهلل تعالى :

  .[22]الركـ : ( 

ًبي ٍيًف ىما أخكاف إذا تكمما بمغة كاحدة ييعرؼ أحديىما مف اآلخر حتى أف       قاؿ الرازم : "فإف  عىرى
مىٍف يككفي محجكبا عنيما ال يبصرىما يقكؿ: ىذا صكت فالف كىذا صكت فالف اآلخر، كفيو حكمة 

ألف اإلنساف يحتاج إلى التمييز بيف األشخاص ليعرؼ صاحب الحؽ مف غيره، كالعدك بالغة؛ كذلؾ 
مف الصديؽ؛ ليحترز قبؿ كصكؿ العدك إليو، كلييقبؿى عمى الصديؽ قبؿ أف يفكتو اإلقباؿ عميو، 
كذلؾ قد يككف بالبصر، فخمؽ اختالؼ الصكر، كقد يككف بالسمع، فخمؽ اختالؼ األصكات، كأما 

 .(2الذكؽ فال يفيد فائدة في معرفة العدك كالصديؽ فال يقع بيا التمييز" )الممس كالشـ ك 

كأىمية البياف لإلنساف كي يقكـ بكظيفتو عمى ىذه األرض في ىذه  ،كمما يشير إلى ىذه الحقيقة    
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  )قكؿ اهلل تعالى :  ،الحياة

ياف كقدرة اإلنساف عمى الكالـ مف األىمية فمكال أٌف الب ،[31]البقرة : (  چچچڇڇ
ليتفكر اإلنساف  ،بمكاف في حياة اإلنساف ككظيفتو لما كانت ىذه المعمكمة قرآنان يتمى إلى يكـ القيامة
 .بيذه اآلية الدالة عمى عظمة الخالؽ كالدالة عمى رحمتو كيؼ أنعـ عميو بيذه النعمة

ر اإلليي العظيـ الذم أكدعو اهلل ىذا الكائف البشرم، "ىا نحف أكالء نشيد طرفان مف ذلؾ الس      
كىك يسممو مقاليد الخالفة. سر القدرة عمى الرمز باألسماء لممسميات. سر القدرة عمى تسمية 

رمكزان لتمؾ األشخاص كاألشياء  -كىي ألفاظ منطكقة -األشخاص كاألشياء بأسماء يجعميا
                                 

 ،7ط ،القاىرة -بيركت  ،دار الشركؽ ،"في ظالؿ القرآف"  ،ىػ(1385براىيـ حسيف الشاربي )المتكفى: إ ،: سيد قطب 1
 .(3447 -3446/ 6) ،ىػ 1412

دار إحياء التراث  ،"مفاتيح الغيب "  ،ىػ(606أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف التيمي الرازم )المتكفى: ،: الرازم 2
 .(92/  25) ،ػى 1420  ،3ط ،بيركت –العربي 
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اإلنساف عمى األرض. ندرؾ قيمتيا حيف نتصكر المحسكسة. كىي قدرة ذات قيمة كبرل في حياة 
الصعكبة الكبرل، لك لـ يكىب اإلنساف القدرة عمى الرمز باألسماء لممسميات، كالمشقة في التفاىـ 
كالتعامؿ، حيف يحتاج كؿ فرد لكي يتفاىـ مع اآلخريف عمى شيء أف يستحضر ىذا الشيء بذاتو 

 سبيؿ إلى التفاىـ عميو إال باستحضار جسـ النخمة! أماميـ ليتفاىمكا بشأنو.. الشأف شأف نخمة فال
الشأف شأف جبؿ. فال سبيؿ إلى التفاىـ عميو إال بالذىاب إلى الجبؿ! الشأف شأف فرد مف الناس فال 

كر معيا حياة! .سبيؿ إلى التفاىـ عميو إال بتحضير ىذا الفرد مف الناس . إنيا مشقة ىائمة ال تيتىصى
ف  الحياة ما كانت لت مضي في طريقيا لك لـ يكدع اهلل ىذا الكائف القدرة عمى الرمز باألسماء كا 

 .(1لممسميات" )

                                 
 .(57/  1) ،"في ظالؿ القرآف" ،: سيد قطب 1
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 المطمب الثاني
 مسؤولية الكممة وخطورتيا 

مب    خبحب) دٌؿ القرآف الكريـ عمى أٌف اإلنساف مسؤكؿ عف كؿ ما يصدر عنو قاؿ اهلل تعالى :     

ٍيرىةى، أىف  رىسيكؿى اهلًل [ كمف أخطر ما يصدر عنو ىك الكال24]الصافات : ( ىب ـ، فعىٍف أىًبي ىيرى
ا ًفييىا، يىٍيًكم ًبيى  ا يىتىبىي في مى ًة، مى : "ًإف  اٍلعىٍبدى لىيىتىكىم ـي ًباٍلكىًممى ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا ًفي الن اًر، أىٍبعىدى مىا صى

ٍغًرًب" ) بىٍيفى اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمى
1). 

فإٌف مفتاح اإلسالـ بأف ينطؽ  ،عمى ذلؾ مف أٌف الدخكؿ في اإلسالـ يككف بالكممةكليس أدؿ     
ككذلؾ يككف خركج  ،اإلنساف بكممة التكحيد بأف يشيد أف ال إلو إال اهلل  كأف محمدان رسكؿ اهلل

( ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ)اإلنساف مف اإلسالـ بأف ينطؽ بكممة الكفر قاؿ تعالى: 

 .[74]التكبة : 

ف العقكد التي أمر اهلل بالكفاء بيا في قكلو سبحانو :      ( کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک) كا 

 .تنعقد بالكالـ كعقد الزكاج، كعقد البيع، كغير ذلؾ ،[1]المائدة : 

م ـى مشاىد مرعبة لمذم ال يتقي اهلل في كالمو منيا : سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  كقد عرض لنا النبي صى

 فتطير في اآلفاؽ عمى أنيا حقيقة : مشيد الذم يكذب الكذبة -1

ندب في مشاىدى رآىا النبي صمى اهلل عميو  - رضي اهلل عنو كما في حديثو طكيؿو عف سىميرىة بف جي
ؿي ال ًذم أىتىٍيتى  –كسمـ في المناـ كرؤيا األنبياء حؽ  م ـى : "كىأىم ا الر جي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كمنيا قكلو صى

مىٍيًو، ييشىرٍ  شىري ًشٍدقيوي )عى
ؿي يىٍغديك ًمٍف بىٍيًتًو، 2 ٍينيوي ًإلىى قىفىاهي، فىًإن وي الر جي ٍنًخريهي ًإلىى قىفىاهي، كىعى مى ( ًإلىى قىفىاهي، كى

 .(3فىيىٍكًذبي الكىٍذبىةى تىٍبميغي اآلفىاؽى" )

 مشيد النماـ الذم يفسد بيف الناس : -2

                                 
باب التكمـ بالكممة  ،كتاب الزىد كالرقائؽ ،كمسمـ ،(6477/ رقـ :  100/  8) ،باب حفظ المساف ،كتاب الرقاؽ ،: البخارم 1

 .كالمفظ لمسمـ ،(2988/ رقـ : 2290/  4) ،ييكم بيا في النار
 .( [459/  2) ،"النياية" ،ير: أم يشققو كيقطعو. ] ابف األث 2
 .(7047/ رقـ :  44/  9) ،باب تعبير الرؤيا بعد صالة الصبح ،كتاب التعبير ،: البخارم 3
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ًف اٍبًف عىب اسو  : مى  رضي اهلل عنو عى ا لىييعىذ بىاًف، قىاؿى : "ًإن ييمى ٍيًف، فىقىاؿى م ـى ًبقىٍبرى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ر  الن ًبيُّ صى

ري فىكىافى يىٍمًشي ًبا ا فىكىافى الى يىٍستىًتري ًمفى البىٍكًؿ، كىأىم ا اآلخى ديىيمى ، أىم ا أىحى ا ييعىذ بىاًف ًفي كىًبيرو مى لن ًميمىًة " ثيـ  كى
ًري ذى جى ـى فىعىٍمتى ىىذىا؟أىخى زى ًفي كيؿٍّ قىٍبرو كىاًحدىةن، قىاليكا: يىا رىسيكؿى الم ًو، ًل ٍطبىةن، فىشىق يىا ًنٍصفىٍيًف، فىغىرى :  دىةن رى قىاؿى

ـٍ يىٍيبىسىا"، ) ٍنييمىا مىا لى فٍّؼي عى "لىعىم وي ييخى
1). 

 مشيد خطباء الفتنة الذيف تيٍقرىضي شفاىيـ كألسنتيـ بالمقاريض : -3

اًلؾو عى  ٍرتي لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبي  رضي اهلل عنو ٍف أىنىًس ٍبًف مى : " مىرى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى قىاؿى
طىبىاءي ًمٍف أىٍىًؿ الدُّ  ًء؟ قىاليكا: خي : قيٍمتي مىٍف ىىؤيالى . قىاؿى ـٍ ًبمىقىاًريضى ًمٍف نىارو مىى قىٍكـو تيٍقرىضي ًشفىاىييي يىا ًمم ٍف نٍ عى

، أىفىالى يىٍعًقميكفى " ) ـٍ يىٍتميكفى اٍلًكتىابى ، كىىي يىٍنسىٍكفى أىٍنفيسىييـٍ ، كى كفى الن اسى ًباٍلًبرٍّ كىانيكا يىٍأميري
2). 

كىذا كمو يبيف أىمية الكالـ كخطكرة المساف كأنو مف أخطر األعضاء فقد جاء في الحديث عىٍف     
، عف ا ٍدًرمٍّ اءى كيم يىا أىًبي سىًعيدو الخي ـى فىًإف  األىٍعضى : " ًإذىا أىٍصبىحى اٍبفي آدى لنبي صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى

تيكىفٍّري المٍّسىافى )
ٍجنىا " 3 ٍجتى اٍعكىجى ٍف اٍعكىجى ، فىًإٍف اٍستىقىٍمتى اٍستىقىٍمنىا كىاً  : ات ًؽ الم وى ًفينىا فىًإن مىا نىٍحفي ًبؾى ( فىتىقيكؿي

(4). 

قاؿ : قىاؿى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : "أىالى أيٍخًبريؾى  رضي اهلل عنو ف جبؿكعف معاذ ب    
ًؾ ) ًبمىالى

: يىا نىًبي  5 مىٍيؾى ىىذىا"، فىقيٍمتي : "كيؼ  عى ذى ًبًمسىاًنًو قىاؿى : بىمىى يىا نىًبي  الم ًو، فىأىخى  الم ًو، ( ذىًلؾى كيمًٍّو"؟ قيٍمتي

                                 
(، كمسمـ، كتاب الطيارة، باب الدليؿ عمى 218/ رقـ: 53/ 1: البخارم، كتاب الكضكء، باب ما جاء في غسؿ البكؿ، ) 1

 .مفظ لمبخارمكال ،(292/ رقـ :  240/  1) ،نجاسة البكؿ
تح : شعيب  ،"المسند" ،ىػ(241أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني )المتكفى:  ،: أحمد 2

قاؿ  .(12211/ رقـ :  244/  19ـ، ) 2001 -ىػ  1421 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،عادؿ مرشد، كآخركف -األرنؤكط 
نكح أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج  ،األلباني : )حسف( كقاؿ ،المحقؽ شعيب األرنؤكط : )حديث صحيح(

 .(129/ رقـ :  88/  1) ،المكتب اإلسالمي ،"صحيح الجامع الصغير كزياداتو" ،ىػ(1420)المتكفى:  األشقكدرم
عي لىوي  3 تىتىكىاضى  .( [74/  7) ،]المباركفكرم، "تحفة األحكذم" .: أىٍم تىتىذىل ؿي كى
تح : بشار  ،"سنف الترمذم" ،ىػ(279أبك عيسى )المتكفى:  ،محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،م: الترمذ 4

"صحيح  ،قاؿ األلباني : )حسف( .(2407/ رقـ :  605/  4) ،ـ 1998 ،بيركت -دار الغرب اإلسالمي  ،عكاد معركؼ
 .(351/ رقـ :  125-124/  1) ،الجامع الصغير كزيادتو"

تىٍقًكيىتيوي : اٍلمً  5 ـي الش ٍيًء كى ا ًبًو ًإٍحكىا ؾي مى أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل )المتكفى:  ،]المباركفكرم .الى
 .( [305/  7) ،بيركت –دار الكتب العممية  ،"تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم" ،ىػ(1353
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ذيكفى ًبمى  ن ا لىميؤىاخى )كىاً  : "ثىًكمىٍتؾى أيمُّؾى ا نىتىكىم ـي ًبًو؟ فىقىاؿى
ـٍ  ،( يىا ميعىاذي 1 كًىًي مىى كيجي كىىىٍؿ يىكيبُّ الن اسى ًفي الن اًر عى

( " ـٍ اًئدي أىٍلًسنىًتًي ـٍ ًإال  حىصى مىى مىنىاًخًرًى أىٍك عى
2). 

كافى ييٍؤًمفي ًباهلًل  عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "مىفٍ  رضي اهلل عنو كعف أبي ىريرة    
ٍيرنا أىٍك ًليٍصميٍت" ) كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر فىٍميىقيٍؿ خى

3). 

ٍيًر،      ٍيرنا أىٍك ًليىٍصميٍت أيًمرى ًبقىٍكًؿ اٍلخى : فىٍميىقيٍؿ خى م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى قاؿ ابف رجب: "فىقىٍكليوي صى
ٍمًت عىم ا عىدىاهي، كىىىذىا يىديؿُّ  ًبالص  ٍنوي، بىٍؿ ًإم ا أىٍف  كى ٍمتي عى ـه يىٍستىًكم قىٍكليوي كىالص  مىى أىن وي لىٍيسى ىينىاؾى كىالى عى

ٍنوي  ٍمًت عى ٍأميكرنا ًبالص  ، فىيىكيكفي مى ٍيرو ٍيرى خى م ا أىٍف يىكيكفى غى ٍأميكرنا ًبقىٍكًلًو، كىاً  ٍيرنا، فىيىكيكفي مى  .(4" )يىكيكفى خى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .( [345/  7) ،]المباركفكرم، "تحفة األحكذم" .ًت ثيـ  ييٍستىٍعمىؿي ًفي الت عىجُّبً : فىقىدىٍتؾى كىأىٍصميوي الدُّعىاءي ًباٍلمىكٍ  1
ًحيحه( ،(2616/ رقـ :  12/  5) ،"سنف الترمذم" ،: الترمذم 2 سىفه صى ًديثه حى كقاؿ األلباني :  .كقاؿ الترمذم : )ىىذىا حى

 .(5136رقـ :  ،913/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،)صحيح(
باب الحث  ،كتاب اإليماف ،كمسمـ ،(6136/ رقـ :  32/  8) ،باب إكراـ الضيؼ ،كتاب األدب ،: متفؽ عميو : البخارم 3

 .(47/ رقـ :  68/  1) ،عمى إكراـ الجار كالضيؼ
 ،ىػ(795 زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف الحسف، السىالمي، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي )المتكفى: ،: ابف رجب 4

/  1) ،ـ2001 -ىػ 1422 ،7ط ،بيركت -مؤسسة الرسالة  ،إبراىيـ باجس -تح : شعيب األرناؤكط  ،"جامع العمـك كالحكـ"
336). 
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 المطمب الثالث 

 كممة الطيبة صدقةال 

لمكممة الطيبة كالقكؿ الحسف أثره كبير نحتاجو في تعاممنا مع اآلخريف، مع الزكجة كاألكالد     
دىقىةه"  ،بؿ مع األعداء ،كاألقارب كالجيراف كقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ : "كالكىًممىةي الط يٍّبىةي صى

(1). 

إليو كىك مف جميؿ أفعاؿ البر؛ ألف النبي  عميو السالـ قاؿ ابف بطاؿ : "الكالـ الطيب مندكب     
جعمو كالصدقة بالماؿ، ككجو تشبييو عميو السالـ الكممة الطيبة بالصدقة بالماؿ ىك أف الصدقة 
بالماؿ تحيا بيا نفس المتصدؽ عميو كيفرح بيا، كالكممة الطيبة يفرح بيا المؤمف كيحسف مكقعيا 

 لجية، أال ترل أنيا تذىب الشحناء كتيجمي الس ًخيمىة كما قاؿ تعػػػػػالى: )مف قمبو فاٍشتىبىيىا مف ىذه ا

[ كالدفع بالتي ىي 34(  ]فصمت : ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ
 .(2أحسف قد يككف بالقكؿ كما يككف بالفعؿ" )

ةي(      م ى اهللي  رضي اهلل عنو اًرمٍّ فعىٍف تىًميـو الد   ،كمف أىـ أنكاع الكمـ الطيب : )الن ًصيىحى أىف  الن ًبي  صى
ًلرىسيكًلًو كىأًلىًئم ةً  ًلًكتىاًبًو كى : "ًلم ًو كى ةي" قيٍمنىا: ًلمىٍف؟ قىاؿى : "الدٍّيفي الن ًصيحى ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى "  عى ـٍ ًتًي ام  اٍلميٍسًمًميفى كىعى

مىٍيًو (، كالنصيحة مف حقكؽ المسمـ عمى أخيو المسمـ، فعى 3) م ى اهللي عى ٍيرىةى، أىف  رىسيكؿى اهلًل صى ٍف أىًبي ىيرى
: "ًإذىا لىًقيتىوي فىسى  : مىا ىيف  يىا رىسيكؿى اهلًل؟، قىاؿى " ًقيؿى مىى اٍلميٍسًمـً ًستٌّ ؽُّ اٍلميٍسًمـً عى : "حى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو، كى ـٍ عى مٍّ

ؾى  حى ذىا اٍستىٍنصى ذىا دىعىاؾى فىأىًجٍبوي، كىاً  ذىا كىاً  ذىا مىًرضى فىعيٍدهي كىاً  ٍتوي، كىاً  ًمدى اهللى فىسىمٍّ ذىا عىطىسى فىحى ٍح لىوي، كىاً  فىاٍنصى
مىاتى فىات ًبٍعوي" )

4). 

 

 

                                 
 .20: سبؽ تخريجو ص :  1
تح : أبك تميـ ياسر بف  ،"شرح صحيح البخارم" ،ىػ(449أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )المتكفى:  ،: ابف بطاؿ 2
 .(224/  9) ،ـ2003 -ىػ 1423، 2ط ،السعكدية، الرياض -مكتبة الرشد  ،ىيـإبرا
 .(55رقـ :  ،74/  1) ،باب بياف أف الديف النصيحة ،كتاب اإليماف ،: مسمـ 3
 .(2162/ رقـ :  1705/  4) ،باب مف حؽ المسمـ عمى المسمـ رد السالـ ،كتاب السالـ ،: مسمـ 4
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ٌف الكالـ الطيب مف حسف الخمؽ     بؿ ىك مف أكضح األدلة التي يستدؿ بيا عمى حسف خمؽ  ،كا 
م ى ال ، أىف  رىسيكؿى الم ًو صى اًبرو ـٍ ًمنٍّي اإلنساف فعىٍف جى ًبكي ـٍ ًإلىي  كىأىٍقرى بٍّكي : "ًإف  ًمٍف أىحى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م وي عى

ٍجًمسنا يىٍكـى ال ـٍ ًمنٍّي مى ـٍ ًإلىي  كىأىٍبعىدىكي كي ف  أىٍبغىضى قنا، كىاً  ـٍ أىٍخالى اًسنىكي ًة أىحى ٍجًمسنا يىٍكـى الًقيىامى كفى )مى ًقيىامىًة الث ٍرثىاري
1 )

( كىالميتىفىٍيًيقيكفى )2كفى )كىالميتىشىدٍّقي 
كفى كىالميتىشىدٍّقيكفى فىمىا 3 ًمٍمنىا الث ٍرثىاري ("، قىاليكا: يىا رىسيكؿى الم ًو، قىٍد عى
( " كفى : "الميتىكىبٍّري ؟ قىاؿى الميتىفىٍيًيقيكفى

4). 

لصدقة كأنو بديؿ ا ،كقد بيف صمى اهلل عميو كسمـ أٌف الكالـ الطيب مف أسباب الكقاية مف النار    
:  ،بؿ سماه النبي صمى اهلل عميو كسمـ صدقة كما تقدـ ،عند عدـ القدرة عمييا اًتـو عىٍف عىًدمٍّ ٍبًف حى

ذى ًمٍنيىا، ثيـ  ذىكىرى الن   م ـى ذىكىرى الن ارى فىأىشىاحى ًبكىٍجًيًو فىتىعىك  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ارى فىأىشىاحى ًبكىٍجًيًو أىف  الن ًبي  صى
ـٍ يىًجٍد فىًبكىًممىةو طىيٍّبىةو" )فىتى  ٍف لى لىٍك ًبًشؽٍّ تىٍمرىةو، فىمى : "ات قيكا الن ارى كى ذى ًمٍنيىا، ثيـ  قىاؿى عىك 

5). 

 

 

 

 

 

                                 
ا عىًف الحؽٍّ : ىيـ ال ًذيفى ييٍكًثركف الٍ  1 كجن ـى تىكىمُّفان كىخيري تح : طاىر أحمد  ،" النياية في غريب الحديث كاألثر" ، ،]ابف األثير .كىالى

 ([.209/  1) ،ـ1979 -ىػ 1399بيركت،  -المكتبة العممية  ،محمكد محمد الطناحي -الزاكل 
تشدؽ: المستيزئ بالناس يمكم شدقو بيـ كعمييـ. ]ابف : ىيـ المتكسعكف في الكالـ مف غير احتياط كاحتراز. كقيؿ: أراد بالم 2

 .( [453/  2) ،"النياية" ،األثير
/  3) ،"النياية" ،]ابف األثير .:ىـ الذيف يتكسعكف في الكالـ كيفتحكف بو أفكاىـ، مأخكذ مف الفيؽ،كىك االمتالء كاالتساع 3

482] ). 
براىيـ عطكة  ،(3كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ  ،(2، 1شاكر )جػ تح : أحمد محمد  ،"سنف الترمذم " ،،: أخرجو الترمذم 4 كا 

 -ىػ  1395، 2ط ،مصر –شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  ،(5، 4عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ 
( .(2018/ رقـ :  370/  4) ،ـ 1975 ًديثه حىسىفه غىًريبه "سمسمة  ،،ناد(كقاؿ األلباني : )حسف اإلس ،قاؿ الترمذم  : )حى

-418/  2)  ،ـ 1995 -ىػ  1415 ،1ط ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض ،األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا"
 .(791/ رقـ :  419

باب الحث عمى  ،كتاب الزكاة ،كمسمـ ،(6563/ رقـ :  115/  8) ،باب صفة الجنة كالنار ،كتاب الرقائؽ ،: البخارم 5
 .كالمفظ لمبخارم ،(1016/ رقـ :  704/  2) ،تمرةالزكاة كلك بشؽ 
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 المطمب الرابع 

 بين الناس  أواإلفساد أىمية الكالم في اإلصالح 

 ا عف أىمية دكره فيأم ،لمكالـ دكر ميـ كخطير في اإلصالح بيف الناس أك اإلفساد بينيـ     

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ    ) اإلصالح بيف الناس فقد قاؿ اهلل تعالى :

 ،[114]النساء :(    ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ
 .فقد بينت اآلية أٌف الكالـ في اإلصالح بيف الناس مما يرضي اهلل تعالى

يٍ     ًة ًمٍف  ،رضي اهلل عنو رىةى فعىٍف أىًبي ىيرى : "ًإف  العىٍبدى لىيىتىكىم ـي ًبالكىًممى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى عىًف الن ًبيٍّ صى
ف  العىٍبدى لىيىتىكىم ـي ًبالكىًممىًة  ، كىاً  اتو ، يىٍرفىعيوي الم وي ًبيىا دىرىجى ًط الم ًو، الى ًمٍف سىخى ًرٍضكىاًف الم ًو، الى ييٍمًقي لىيىا بىاالن

( " ـى يىن  ، يىٍيًكم ًبيىا ًفي جى ييٍمًقي لىيىا بىاالن
1). 

ك ميف بو، يحصكف      قاؿ ابف بطاؿ معمقا عمى الحديث : "ما أحؽ  مف عمـ أف عميو حفظةن ميكى
 عميو سقط كالمو كعثرات لسانو، أف يىٍحزينىوى كيقؿ  كالمو فيما ال يعنيو، كما أحراه بالسعي في أف ال
يرتفع عنو ما يطكؿ عميو ندمو مف قكؿ الزكر كالخكض في الباطؿ، كأف يجاىد نفسو في ذلؾ 

 .(2كيستعيف باهلل كيستعيذ مف شر لسانو" )

كأما دكر الكالـ كخطكرتو في اإلفساد بيف الناس فقد بٌيف ذلؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ في     
م ى اهللي  رضي اهلل عنو ًف عىب اسو فعىًف ابٍ  ،ذيف يعذبافمحديث صاحبىي القبريف ال : مىر  الن ًبيُّ صى قىاؿى

ديىيمىا فىكى  ، أىم ا أىحى مىا ييعىذ بىاًف ًفي كىًبيرو ا لىييعىذ بىاًف، كى : "ًإن ييمى ٍيًف، فىقىاؿى م ـى ًبقىٍبرى سى مىٍيًو كى افى الى يىٍستىًتري ًمفى عى
ري فىكىافى يىٍمًشي بً  زى ًفي كيؿٍّ قىٍبرو البىٍكًؿ، كىأىم ا اآلخى ٍطبىةن، فىشىق يىا ًنٍصفىٍيًف، فىغىرى ًريدىةن رى ذى جى الن ًميمىًة " ثيـ  أىخى

ـٍ يىٍيبىسىا" ) ا لى ٍنييمىا مى فٍّؼي عى : "لىعىم وي ييخى ـى فىعىٍمتى ىىذىا؟ قىاؿى كىاًحدىةن، قىاليكا: يىا رىسيكؿى الم ًو، ًل
3). 

، عمى جية اإلفساد كالشر" )كالمشي بالنميمة ىك : "نقؿ الح       .(4ديث مف قكـ إلى قـك

                                 
 .( 6478رقـ :  ،101/  8) ،باب حفظ المساف ،كتاب الرقائؽ ،: البخارم 1
 .(186-185/  10) ،"شرح صحيح البخارم" ،: ابف بطاؿ 2
 23: تقدـ تخريجو ص :  3
 .(120/  5) ،"النياية" ،: ابف األثير 4
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     ( " ن ةى قىت اته ؿي اٍلجى : "الى يىٍدخي م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كعف حذيفة قاؿ: قاؿ رىسيكؿى اهلًل صى
كالقتات   ،(1

س كىاهي" ) ك رىهي كىىىي أىهي كى ىك : "النماـ. يقاؿ: قىت  الحديثى يىقيتُّوي إذا زى
2.) 

كقد رخص النبي صمى اهلل عميو كسمـ في الكذب إذا كاف كسيمة لإلصالح كزيادة األيلفة كتمتيف     
: "لىٍيسى   ،العالقة ، كىىيكى يىقيكؿي م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍف أيٍـّ كيٍمثيكـو ًبٍنًت عيٍقبىةى أىن يىا سىًمعىٍت رىسيكؿى اهلًل صى  عى

ٍيران" )اٍلكىذ ابي ال ًذم ييٍصًمحي بى  يىٍنًمي خى ٍيرنا كى يىقيكؿي خى  (.3ٍيفى الن اًس، كى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
باب بياف غمظ  ،كتاب اإليماف ،كمسمـ ،(6056/ رقـ :  17/  8) ،يكره مف النميمةباب ما  ،كتاب األدب ،: البخارم 1

 .كالمفظ لمبخارم ،(105/ رقـ :  101/  1) ،تحريـ النميمة
 .(11/  4) ،"النياية" ،: ابف األثير 2
 .(2605/ رقـ :  2011/  4) ،باب تحريـ الكذب كبياف ما يباح منو ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،: مسمـ 3
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 المطمب الخامس 

 أىمية الكالم في الدعوة إلى اإلسالم  

 ال ريب أف الكممة ىي الكسيمة األكلى كاألىـ في الدعكة إلى اهلل تعالى عند جميع األنبياء    

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ں  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ) قاؿ اهلل تعالى : ،كالرسؿ

كلما بعث اهلل رسكلو مكسى إلى فرعكف  ،[4]إبراىيـ : ( ہ  ہ  ھ  ہۀ ۀ ہ

[ كطمب مف اهلل 28-27]طو : (  ې ۅۉ ۉ ې ې ې) كقكمو دعا مكسى رٌبو بقكلو :

ۉ  ۉ  ې  ې       ۅ  ۅ) تعالى أف يبعث معو أخاه ىاركف؛ ألنو أفصح منو لسانا فقاؿ :

 .[34]القصص : (     ەئ  ەئ  وئ  وئ    ائ   ائې  ې  ى  ى

"إٌف الرسؿ عمييـ الصالة كالسالـ بكصفيـ حممة رسالة كانكا دائما يتمتعكف بدرجة عالية مف     
كقد اعترؼ قـك نكح عميو السالـ لو بأنو جادليـ فأطاؿ  .كضكح البياف كالقدرة عمى الشرح كاإلقناع

( ]ىكد : ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ) في جداليـ :
ككاف مف جممة ًمنف اهلل تعالى عمى داكد عميو السالـ ما آتاه إياه مف القدرة البيانية حيف قاؿ  ،[32

 .[20]ص : (    ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ) :

 ،( أٌف المراد بفصؿ الخطاب ىك البياف الفاصؿ بيف الحؽ كالباطؿ1كقد ذكر بعض المفسريف )     
 .(2بجعؿ المعنى الكثير في المفظ القميؿ " )أك ىك اإليجاز 

كالدارس لسيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يرل أٌف الكالـ كاف أىـ كسائمو صمى اهلل عميو     
فيك كسيمة النبي صمى اهلل عميو كسمـ في حكاره لممشركيف كتفنيده  ،كسمـ في الدعكة إلى اهلل

 لعقائدىـ، كمف ذلؾ : 

                                 
" الكشاؼ عف حقائؽ غكامض  ،ىػ(538أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، جار اهلل )المتكفى:  ،: أنظر : الزمخشرم 1

قاؿ : )كىك مف الفصؿ بيف الحؽ كالباطؿ، كيدخؿ فيو  .(80/  4) ،ىػ 1407 ،3ط ،بيركت -دار الكتاب العربي  ،التنزيؿ"
تتح إذا تكمـ في األمر الذم لو شأف بذكر اهلل كتحميده، فإذا أراد أف يخرج إلى الغرض ألنو يف« قكؿ بعضيـ: ىك قكلو "أٌما بعد

المسكؽ إليو: فصؿ بينو كبيف ذكر اهلل بقكلو: أٌما بعد. كيجكز أف يراد الخطاب القصد الذم ليس فيو اختصار مخٌؿ كال إشباع 
 .فصؿ ال نذر كال ىذر(ممٌؿ. كمنو ما جاء في صفة كالـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

 .(6)ص :  ،ـ2012ىػ / 1433 ،2ط ،مصر ،دار السالـ ،"المتحدث الجيد" ،عبد الكريـ ،: بكار 2
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 حاتـ الطائي : حكاره مع عدم بف  -1

ت ى كينٍ  ٍرتي ًمٍنوي، حى م ـى  فىرى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ؿ  الن ًبي  صى تي قاؿ عدم بف حاتـ : " لىم ا بىعىثى اهللي عىز  كىجى
: فىكىًرٍىتي مىكىاًني ال ًذم أىنىا ًفيًو  ، قىاؿى كـى ، ًمم ا يىًمي الرُّ ى أىٍرًض اٍلميٍسًمًميفى ت   ،ًفي أىٍقصى ى كيٍنتي لىوي أىشىد  حى

ى  اًدقنا، فىلى ، فىكىاهلًل لىًئٍف كىافى صى ؿى ًتيىف  ىىذىا الر جي : آلى : قيٍمتي ، قىاؿى ٍيثي ًجٍئتي ٍسمىعىف  ًمٍنوي، كىرىاًىيىةن لىوي ًمنٍّي ًمٍف حى
فىًني ) : فىأىتىٍيتيوي، كىاٍستىٍشرى اًئًرم. قىاؿى لىًئٍف كىافى كىاًذبنا، مىا ىيكى ًبضى كى

اًتـو عىًدمُّ ( ال1 قىاليكا: عىًدمُّ ٍبفي حى ، كى ن اسي
اًتـو  : فىقىاؿى ًلي  : " يىا عىًدمُّ  ،ٍبفي حى : " يىا  ٍبفى قىاؿى . قىاؿى : ًإنٍّي ًمٍف أىٍىًؿ ًديفو : قيٍمتي ـٍ " قىاؿى ـٍ تىٍسمى اًتـو أىٍسًم حى
: ًإنٍّي ًمٍف أى  عىًدمُّ  : قيٍمتي ـٍ " قىاؿى ـٍ تىٍسمى ، أىٍسًم اًتـو ـي ًبًديًنؾى ًمٍنؾى ٍبفى حى : " أىنىا أىٍعمى ثنا. قىاؿى . قىالىيىا ثىالى ٍىًؿ ًديفو

: بىمىى، ؟ "قيٍمتي : " أىلىٍيسى تىٍرأىسي قىٍكمىؾى ـٍ ". قىاؿى : " نىعى ـي ًبًديًني ًمنٍّي؟ قىاؿى : أىٍنتى أىٍعمى : قيٍمتي : " ."، قىاؿى .. قىاؿى
عىٍت ًمنٍّي ىينىي ةه )2فىًإن وي الى يىًحؿُّ ًفي ًديًنؾى اٍلًمٍربىاعي ) : فىمىم ا قىالىيىا، تىكىاضى ( ". قىاؿى

: " ًإنٍّي قىٍد أىرىل 3 قىاؿى ( كى
ةه ) اصى مىٍينىا أىٍلبه كىاًحده )4أىف  ًمم ا  يىٍمنىعيؾى خىصى ٍكًلي، كىأىف  الن اسى عى ( تىرىاىىا ًبمىٍف  حى

ـي مىكىافى 5 (. ىىٍؿ تىٍعمى
اٍلًحيرىًة ؟)

: قىٍد 6 : " لىتيكًشكىف  الظ ًعينىةي )( قيٍمتي ـٍ آًتيىا. قىاؿى لى سىًمٍعتي ًبيىا، كى
( أىٍف تىٍخريجى ًمٍنيىا ًبغىٍيًر ًجكىارو 7

! قى 8) : ًكٍسرىل ٍبفي ىيٍرميزى ، "قيٍمتي لىتيكًشكىف  كينيكزي ًكٍسرىل ٍبًف ىيٍرميزى أىٍف تيٍفتىحى ت ى تىطيكؼى ًباٍلكىٍعبىًة، كى : " ( حى اؿى
لىييكًشكىف  أىٍف  " ًكٍسرىل ٍبفي  ، كى ثى مىر اتو ، ثىالى : " ًكٍسرىل ٍبفي ىيٍرميزى ! قىاؿى : ًكٍسرىل ٍبفي ىيٍرميزى ىيٍرميزى " قيٍمتي

: فىمىقىٍد رىأىٍيتي ًثٍنتىٍيًف : قىٍد رىأىٍيتي الظ عً  دىقىةن، فىالى يىًجدي "، قىاؿى الىوي ًمٍنوي صى  ينىةى تىٍخريجي ًمفى يىٍبتىًغيى مىٍف يىٍقبىؿي مى

                                 
 .( [462/  2) ،" النياية " ،]انظر : ابف األثير .: أم خرجكا إلى لقائو 1
 .( [ 186/  2) ،"النياية " ،]انظر: ابف األثير .: المرباع : ىك أخذ ربع الغنيمة 2
 .( [279/  5) ،"النياية " ،]ابف األثير .: الينية : القميؿي مف الزماف، كىك تصغير ىىنىة  3
 .( [37/  2) ،"النياية" ،: الفقر كالحاجة إلى الشيء.]انظر : ابف األثير 4
 .( [59/  1) ،"النياية" ،]ابف األثير .: القـك يجتمعكف عمى عداكة إنساف 5
كانت عمى ثالثة أمياؿ مف الككفة عمى مكضع يقاؿ لو الٌنجؼ، كالنسبة إلييا حارٌم عمى غير  : بالكسر ثـ السككف، مدينة 6

" معجـ البمداف" , دار صادر،  ،ىػ(626شياب الديف أبك عبد اهلل بف عبد اهلل الركمي )المتكفى:  ،]ياقكت الحمكم .قياس
 .( [328/  2) ،ـ1995 ،1ط ،بيركت

يثيما ظى : أصؿي الظ ًعينىة: الر احمى  7 كج حى ٍرأىًة ظىًعينىة، أًلىن يىا تىٍظعىفي مىعى الز  ًقيؿى ًلٍممى مىٍييىا: أىٍم ييسار. كى ؿ كييٍظعىفي عى أىٍك  ،عىفى ةي ال ًتي ييرحى
ًقيؿى الظ ًعينىة: المىرأةي ًفي اٍليىٍكدىًج، ثيـ  ًقيؿى لميىكدىج بً  مىى الر اًحمىة ًإذىا ظىعىنىٍت. كى الى اٍمرىأة، كلًممىرأة ًبالى ىىكدىج: ظىًعينىة. ألن يا تيٍحمىؿ عى

 .( [157/  3) ،"النياية" ،]ابف األثير
 .: أم : بدكف أف تككف في جكار أحد يحمييا 8
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مىى اٍلمىدىاًئفً  ٍيًؿ ال ًتي أىغىارىٍت عى كيٍنتي ًفي اٍلخى ت ى تىطيكؼى ًباٍلكىٍعبىًة، كى ـي اهلًل لىتىكيكنىف   .اٍلًحيرىًة ًبغىٍيًر ًجكىارو حى كىأٍي
د ثىًنيًو" ) م ـى حى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًديثي رىسيكًؿ اهلًل صى الث اًلثىةي، ًإن وي لىحى

1). 

 الحصيف كالد عمراف: حكاره مع -2

ًصيننا ) ٍيننا، أىٍك حى ٍيًرًه، أىف  حيصى ، أىٍك غى ٍيفو م ـى 2عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ( أىتىى رىسيكؿى اهلًل صى
؛ كىافى ييٍطًعميييـي اٍلكىبً  ٍيرنا ًلقىٍكًمًو ًمٍنؾى م دي لىعىٍبدي اٍلميط ًمًب كىافى خى : يىا ميحى . فىقىاؿى فىقىاؿى ـٍ ريىي ، كىأىٍنتى تىٍنحى ـى دى كىالس نىا

؟ قىا ا تىٍأميريًني أىٍف أىقيكؿى : مىا شىاءى اهللي أىٍف يىقيكؿى فىقىاؿى لىوي: مى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : " قيًؿ المييـ  لىوي الن ًبيُّ صى ؿى
مىى أىٍرشىًد أىٍمًرم ". قى  : ًإنٍّي أىتىٍيتيؾى ًقًني شىر  نىٍفًسي، كىاٍعًزـٍ ًلي عى اءى فىقىاؿى ، ثيـ  جى ؿي ـى الر جي : فىاٍنطىمىؽى فىأىٍسمى اؿى

: " قيؿً  ؟ قىاؿى مىى أىٍرشىًد أىٍمًرم ". فىمىا أىقيكؿي اآٍلفى  المييـ  فىقيٍمتى ًلي: " قيًؿ المييـ  ًقًني شىر  نىٍفًسي، كىاٍعًزـٍ ًلي عى
ا أىٍعمىٍنتي  مى ٍرتي كى ا أىٍسرى ًيٍمتي " اٍغًفٍر ًلي مى مىا جى ًمٍمتي كى مىا عى ، كى مىا عىمىٍدتي ا أىٍخطىٍأتي كى مى   .(2)، كى

كالكالـ مف أىـ كسائمو صمى اهلل عميو كسمـ في تعميـ المسمميف كنصيحتيـ ككعظيـ      
رشادىـ كقد بقيت سيرتو كأقكالو تحفظ لنا آالؼ األقكاؿ مف مكاعظ كخطب كنصائح كتعاليـ  ،كا 
 .كحكارات

بيف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف لمكالـ المؤثر أثران بالغان كأثر السحر فعف عبد اهلل بف كقد      
" : م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى طىبىا، فىقىاؿى الن ًبيُّ صى اءى رىجيالىًف ًمفى المىٍشًرًؽ فىخى ًإف  ًمفى البىيىاًف عمر  قاؿ: جى

 .(3)لىًسٍحرنا"

                                 
قاؿ شعيب األرنؤكط محقؽ المسند : )أسناده صحيح عمى شرط  .(19992/ رقـ :  197/  33) ،"المسند" ،: أحمد 1

 .الشيخيف(
أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خالد  ،كالبزار ،(3483/ رقـ : 519/  5) ،سنف الترمذم"" ،: أخرجو الترمذم 2

 ،كأخركف ،تح : محفكظ الرحمف زيف الديف ،"مسند البزار"  ،ىػ(292خالد بف عبيد اهلل العتكي المعركؼ بالبزار )المتكفى: 
ًديثه  .(1985/ رقـ :  280/  2) ،"األسط" ،كالطبراني .(3580/ رقـ :  53/  9) ،ـ1988 ،1ط كقاؿ الترمذم : )ىىذىا حى

ٍيفو ًمٍف غىٍيًر ىىذىا الكىٍجًو( ًديثي عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى ًكمى ىىذىا الحى قىٍد ري  .غىًريبه كى
 .(5146/ رقـ :  19/  7) ،باب الخطبة ،كتاب النكاح ،: البخارم 3
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م ـى:كقد قاؿ اهلل تعالى لنبي      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ]النساء (ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ) و صى
م ـى خطيب ىك ثابت بف قيس ) ،[63: سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : 1كقد كاف لمنبي صى ، قىاؿى اًلؾو ( فعىٍف أىنىًس ٍبًف مى

اًر" ) ًطيبى اأٍلىٍنصى  (.2"كىافى ثىاًبتي ٍبفي قىٍيًس ٍبًف شىم اسو خى

 ،(4ككعب بف مالؾ ) ،(3اهلل عميو كسمـ أكثر مف شاعر: عبد اهلل بف ركاحة )ككاف لو صمى     
ككاف أبرزىـ حساف بف ثابت  ،يدافعكف عف اإلسالـ في كجو المشركيف ،( 5كحساف بف ثابت )

م ـى بحؽ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى الن   ،شاعر الرسكؿ صى ٍنوي، قىاؿى م ى اهللي فعىًف البىرىاًء رىًضيى الم وي عى ًبيُّ صى
ـٍ  يي : "اٍىجي س افى م ـى ًلحى سى مىٍيًو كى " ) -عى ـٍ كىًجٍبًريؿي مىعىؾى أىٍك ىىاًجًي

6). 

مىٍييىا       ٍيشنا، فىًإن وي أىشىدُّ عى كا قيرى : "اٍىجي ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًمٍف رىٍشؽو كعىٍف عىاًئشىةى، أىف  رىسيكؿى اهلًل صى
، ثيـ  ًبالن ٍبؿً  اًلؾو ـٍ ييٍرًض، فىأىٍرسىؿى ًإلىى كىٍعًب ٍبًف مى ـٍ فىمى اىي " فىيىجى ـٍ يي : "اٍىجي ةى فىقىاؿى كىاحى  " فىأىٍرسىؿى ًإلىى اٍبًف رى

ـٍ أىٍف تيٍرًسميكا ًإلىى ىىذىا ا : قىٍد آفى لىكي س افي مىٍيًو، قىاؿى حى ؿى عى ، فىمىم ا دىخى س افى ٍبًف ثىاًبتو سىًد أٍلى أىٍرسىؿى ًإلىى حى

                                 
بف مالؾ بف ثعمبة بف كعب بف  -غير الشاعر المعركؼ -القيس : ثابت بف قيس بف شٌماس بف زىير بف مالؾ بف امرئ  1

الخزرج األنصارٌم الخزرجي. خطيب األنصار. يكنى أبا محمد، كقيؿ أبا عبد الرحمف. أكؿ مشاىده أحد، كشيد ما بعدىا، 
أحمد بف عمي بف محمد بف  أبك الفضؿ،]ابف حجر العسقالني .كاستشيد يـك اليمامة .كبٌشره الٌنبٌي صٌمى الم و عميو كسمـ بالجنة
تح:عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد  ،"اإلصابة في تمييز الصحابة" ،ىػ(852أحمد بف حجر العسقالني )المتكفى: 

  .([511/  1) ،ىػ 1415 ،1بيركت، ط -معكض، دار الكتب العممية
 .(119 / رقـ : 110/  1) ،باب مخافة المؤمف أف يحبط عممو ،كتاب اإليماف ،: مسمـ 2
غير الشاعر المعركؼ بف مالؾ األغر بف -القيس -: عبد الم و بف ركاحة بف ثعمبة بف امرئ القيس بف عمرك بف امرئ  3

ثعمبة بف كعب بف الخزرج بف الحارث بف الخزرج األنصارم الخزرجٌي، الشاعر المشيكر. يكنى أبا محمد. كيقاؿ كنيتو أبك 
 ،لنقباء ليمة العقبة، كشيد بدرا كما بعدىا إلى أف استشيد بمؤتة. ]ابف حجر العسقالنيركاحة. كيقاؿ أبك عمرك. ككاف أحد ا

 .( [72/  4) ،"اإلصابة في تمييز الصحابة"
: كعب بف مالؾ بف أبي كعب بف القيف بف كعب بف سكاد بف غنـ بف كعب بف سممة، بكسر الالـ، ابف سعد بف عمي بف  4

نصارم الٌسممي بفتحتيف، كيقاؿ أبك بشير، كيقاؿ أبك عبد الرحمف. كانت كنية كعب بف مالؾ أسد بف ساردة، أبك عبد الم و األ
كشيد العقبة كبايع بيا كتخٌمؼ عف بدر كشيد أحدا  ،في الجاىمية أبا بشير، فكناه النبٌي صٌمى الم و عميو كآلو كسمـ أبا عبد الم و

] ابف .مات أياـ قتؿ عمي بف أبي طالب عمى أقكاؿو كثيرة ،تيب عمييـ. كما بعدىا، كتخٌمؼ في تبكؾ، كىك أحد الثالثة الذيف
 .( [457/  5) ،"اإلصابة في تمييز الصحابة" ،حجر العسقالني

: حٌساف بف ثابت بف المنذر بف حراـ بف عمرك بف زيد بف عدٌم بف عمرك بف مالؾ بف الٌنجار األنصارٌم الخزرجٌي ثـ  5
صٌمى الم و عميو كسٌمـ. يكنى: أبا الكليد، كىي األشير، كأبا المضٌرب، كأبا الحساـ، كأبا عبد النجارٌم، شاعر رسكؿ الم و 

الرحمف. ركل عف النبي صٌمى الم و عميو كسٌمـ أحاديث، ركل عنو سعيد بف المسيب، كأبك سممة بف عبد الرحمف، كعركة بف 
-55/  2) ،"اإلصابة في تمييز الصحابة" ،بف حجر العسقالنيالزبير، كآخركف. تكفي سنة أربع كخمسيف مائة كأربع عشرة. ]ا

56] ). 
 .(3213/رقـ :  112/  4) ،باب ذكر المالئكة ،كتاب بدء الخمؽ ،: البخارم 6
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اًرًب ًبذىنىًبوً  ـٍ ًبًمسىاًني فىٍرمى اأٍلى  ،الض  ىٍفًريىن يي ؽٍّ ألى : كىال ًذم بىعىثىؾى ًباٍلحى رٍّكيوي، فىقىاؿى عىؿى ييحى ، ثيـ  أىٍدلىعى ًلسىانىوي فىجى ًديـً
ٍؿ، فىًإف  أىبىا بىٍكرو أى  : "الى تىٍعجى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ف  ًلي ًفيًي ٍيشو ًبأىٍنسىاًبيىا، كىاً  ـي قيرى ٍعمى

: يىا رىسيكؿى اهلًل قىٍد لىخ صى ًلي نىسىبىؾى  عى فىقىاؿى ، ثيـ  رىجى س افي ت ى ييمىخٍّصى لىؾى نىسىًبي" فىأىتىاهي حى ، كىال ًذم نىسىبنا، حى
ا تيسىؿُّ الش ٍعرى  م ن ؾى ًمٍنييـٍ كىمى ىسي ؽٍّ ألى م ى اهللي بىعىثىؾى ًباٍلحى اًئشىةي: فىسىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى ةي ًمفى اٍلعىًجيًف. قىالىٍت عى

ًف اهلًل كىرىسيكًلًو" ا نىافىٍحتى عى ، مى يٍّديؾى كحى اٍلقيديًس الى يىزىاؿي ييؤى : "ًإف  ري س افى ، يىقيكؿي ًلحى م ـى سى مىٍيًو كى قىالىٍت: عى ، كى
مىيٍ  م ى اهللي عى :سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى س افي س افي فىشىفىى كىاٍشتىفىى" قىاؿى حى ـٍ حى اىي : "ىىجى م ـى يىقيكؿي سى  ًو كى

ٍنوي  ٍبتي عى م دنا فىأىجى ٍكتى ميحى ػػػػػػػػػػػػػػػػزىاءي .ىىجى  .. كىًعٍندى اهلًل ًفي ذىاؾى اٍلجى

ًنيفنا م دنا بىرًّا حى ٍكتى ميحى فىػػػػػػػػػػػػػػ.ىىجى  ػػػػػػػػاءي .. رىسيكؿى اهلًل ًشيمىتيوي اٍلكى

كىاًلدىهي كىًعٍرًضي ـٍ ًكقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي .فىًإف  أىًبي كى م دو ًمٍنكي  .. ًلًعٍرًض ميحى

ٍكىىا ـٍ تىرى ػػػػػػػػػػػػػػدىاًء ).ثىًكٍمتي بينىي ًتي ًإٍف لى .. تيًثيري الن ٍقعى ًمٍف كىنىفىٍي كى
1) 

(...  ميٍصًعدىاتو )2ييبىاًريفى اأٍلىًعن ةى)
مىى أىٍكتىاًفيىا اأٍلىسىؿي الظٍّمىاءي)(... 3 عى

4) 

تىظىؿُّ ًجيىادينىا ميتىمىطٍّرىاتو )
ػػػػػػػػػػػػػػػػاءي 5 ميًر النٍّسى  (...... تيمىطٍّميييف  ًباٍلخي

ن ا اٍعتىمىٍرنىا كىافى اٍلفىٍتحي كىاٍنكىشىؼى اٍلًغطىػػػػػػػػػاءي .فىًإٍف أىٍعرىٍضتيميك عى  .. كى

كا  ال  فىاٍصًبري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي .ًلًضرىاًب يىٍكـو كىاً   .. ييًعزُّ اهللي ًفيًو مىٍف يىشى

ٍبدنا ٍمتي عى قىاؿى اهللي: قىٍد أىٍرسى فىػػػػػػػػػػػػػػػػاءي .كى ؽ  لىٍيسى ًبًو خى  .. يىقيكؿي اٍلحى

ٍندنا قىاؿى اهللي: قىٍد يىس ٍرتي جي تييىا المٍّقىػػػػػػػػػػ.كى اري عيٍرضى ـي اأٍلىٍنصى  ػاءي .. ىي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي   لىنىا ًفي كيؿٍّ يىٍكـو ًمٍف مىعىدٍّ... ًسبىابه أىٍك ًقتىاؿه أىٍك ًىجى

                                 
مىى بىاًب مىك ةى  1 ًباٍلمىدٍّ ًىيى ثىًني ةه عى  [. (50/  16) ،" المنياج شرح صحيح مسمـ " ،]النككم ،: كىدىاًء: ًبفىٍتًح اٍلكىاًؼ كى
ٍبًذىىا لىيىا 2 اًىي أىًعن تىيىا ًبقيك ًة جى قيك ًة نيفيكًسيىا تيضى رىامىًتيىا كى ٍعنىاهي أىن يىا ًلصى مى /  16، )" المنياج شرح صحيح مسمـ " ،]النككم ،: كى
50)]. 
يىاتو  3 ميتىكىجٍّ ـٍ كى تو ًإلىٍيكي  .( [50/  16) ،]النككم، " المنياج شرح صحيح مسمـ " ،: أىٍم ميٍقًبالى
مىاحي  4 قىاؽي  ،: كىاأٍلىسىؿي : الرٍّ  .( [50/  16) ،]النككم، " المنياج شرح صحيح مسمـ " ،كىالظٍّمىاءي : الرٍّ
ا، ]النككم،" المنياج شرح صحيح مسمـ"، ) 5 يىا بىٍعضن ييكلينىا ميٍسًرعىاتو يىٍسًبؽي بىٍعضي  .( [51-50/  16: أىٍم تىظىؿُّ خي
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ـٍ  ٍف يىٍيجيك رىسيكؿى اهلًل ًمٍنكي ػػػػػػػػػػػػػػػكىاءي .فىمى ريهي سى يىٍنصي وي كى يىٍمدىحي  .. كى

كحي اٍلقيديًس لىٍيسى لىوي .كىًجٍبًريؿه رىسيكؿي اهلًل ًفينىا  .(1)ًكفىػػػػاءي " .. كىري

م ـى أف تغيير المنكر عمى ثالثة مراتب : باليد كالمساف كالقمب     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ،كقد بي ف النبي صى
ـٍ ميٍنكىرنا  : "مىٍف رىأىل ًمٍنكي م ـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فعف أبي سعيد الخدرمٍّ قاؿ : سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى

يمىاًف"فىٍميي  ذىًلؾى أىٍضعىؼي اإٍلً ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو، فىًإٍف لى  .(2) غىيٍٍّرهي ًبيىًدًه، فىًإٍف لى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.2490/ رقـ: 1935/  4باب فضائؿ حساف بف ثابت رضي اهلل عنو، ) ،:مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة 1
 .(49/ رقـ:  69/  1) ،باب ككف النيي عف المنكر مف اإليماف ،كتاب اإليماف ،: مسمـ 2
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 الفصل الثاني

 صفات كالم النبي صمى اهلل عميو وسمم وأسموبو في الخطاب

 

 وفيو مبحثان : 

 

 و صمى اهلل عميو وسممصفات عامة في كالمالمبحث األول : 

 

 أسموب النبي صمى اهلل عميو وسمم في الخطابالمبحث الثاني : 
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 الفصل الثاني 

 صفات كالم النبي صمى اهلل عميو وسمم وأسموبو في الخطاب

م ـى مجمكعة مف الصفات تجعمو كالمان متفرٍّد      سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ان متميزان يجتمع في كالـ النبي صى
منا،  عف كالـ غيره، قاؿ ابف القيـ : " ـٍ كىالى ٍمًؽ الم ًو، كىأىٍعذىبىيي حى خى م ـى أىٍفصى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى كىافى صى

يىٍسًبي اأٍلىرٍ  اًمًع اٍلقيميكًب كى ذي ًبمىجى مىوي لىيىٍأخي ت ى ًإف  كىالى ٍنًطقنا، حى ـٍ مى ىي ـٍ أىدىاءن، كىأىٍحالى يىٍشيىدي لىوي كىأىٍسرىعىيي ، كى كىاحى
ؿو ميبىي فو يىعيدُّهي اٍلعىادُّ، لىٍيسى ًبيىذٍّ ميسٍ  ـو ميفىص  كىافى ًإذىا تىكىم ـى تىكىم ـى ًبكىالى ًرعو الى ييٍحفىظي، كىالى ًبذىًلؾى أىٍعدىاؤيهي. كى

، بىٍؿ ىىٍدييوي ًفي ـً م ميوي الس كىتىاتي بىٍيفى أىٍفرىاًد اٍلكىالى ٍنقىًطعو تىخى ًو أىٍكمىؿي اٍليىٍدًم، قىالىٍت عائشة: "مىا كىافى رىسيكؿي مي
ـو بىيٍّفو فىٍصؿو يىحٍ  لىًكٍف كىافى يىتىكىم ـي ًبكىالى ـٍ ىىذىا، كى م ـى يىٍسريدي سىٍردىكي سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى مىسى الم ًو صى فىظيوي مىٍف جى

ـى ثى  .(1ًإلىٍيًو") ا ييًعيدي اٍلكىالى كىافى كىًثيرنا مى كىافى طىًكيؿى السُّكيكًت كى ثنا. كى م ـى ثىالى م ـى سى كىافى ًإذىا سى ٍنوي، كى ثنا ًلييٍعقىؿى عى الى
يىٍختىًتميوي ًبأىٍشدىاًقًو ) ـى كى ةو، يىٍفتىًتحي اٍلكىالى اجى ٍيًر حى الى يىتىكىم ـي ًفي غى

كؿه 2 ، فىٍصؿه الى فيضي ـً كىاًمًع اٍلكىالى يىتىكىم ـي ًبجى (، كى
ذىا كىًرهى الش ٍيءى كىالى تىٍقًصي ك ثىكىابىوي، كىاً  ا يىٍرجي كىافى الى يىتىكىم ـي ًفيمىا الى يىٍعًنيًو، كىالى يىتىكىم ـي ًإال  ًفيمى ، كى عيًرؼى ًفي  ره

ابنا" ) خ  شنا كىالى صى ـٍ يىكيٍف فىاًحشنا كىالى ميتىفىحٍّ لى كىٍجًيًو، كى
3). 

 

 

 

 

                                 
(، كالبغكم، أبك 3639/ رقـ : 600/  5)  ،باب في كالـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،أبكاب المناقب ،: كأخرجو الترمذم 1

محمد زىير  -تح : شعيب األرنؤكط  ،"شرح السنة" ،ىػ(516الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء )المتكفى:  محمد
كشطره األكؿ  .(3696/ رقـ :  256/  13)  ،ـ1983 -ىػ 1403 ،2ط ،دمشؽ، بيركت -المكتب اإلسالمي  ،الشاكيش

م ى اهللي عى  ـٍ "عند البخارم كمسمـ بمفظ : "ًإف  رىسيكؿى اهلًل صى ًديثى كىسىٍرًدكي دي اٍلحى ـٍ يىكيٍف يىٍسري : لى ـى م  سى البخارم، كتاب المناقب،  ،مىٍيًو كى
( ، م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كمسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ، بىابي ًمٍف  .(3568/  190/  4بىابي ًصفىًة الن ًبيٍّ صى

ٍيرىةى الد ٍكًسيٍّ  اًئًؿ أىًبي ىيرى   .(2493/ رقـ :  1940/  4رىًضيى اهللي عىٍنوي، )فىضى
.]ابف األثير 2 ن مىا يككفي ذىًلؾى لريٍحب ًشٍدقىٍيًو. كالعىرىب تىٍمتدح ًبذىًلؾى  ([.453/  2) ،"النياية" ،: ىي جكانبي الفىـ، كىاً 
المنار اإلسالمية، الككيت، ط  مكتبة -" زاد المعاد في ىدم خير العباد"، مؤسسة الرسالة، بيركت  ،: ابف قيـ الجكزية  3
 .(175/  1ـ، )1994ىػ /1415، 27
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 المبحث األول 

 اهلل عميو وسمم صفات عامة في كالم النبي صمى

ذا تناكؿ       م ـى يجده كالمان جامعان، كجيزان، كاضحان، كا  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى المتأمؿ في كالـ النبي صى
أكثر مف فكرة أك مكضكعو كاف ميبىي نان، ميقس مان، جاذبان لالنتباه في فصاحة ألفاظو كعمؽ معانيو، 

م ى  م ـى :"كجماؿ بدئو كحسف ختمو، كقد قاؿ صى سى مىٍيًو كى " ) الم وي عى كىاًمعى اٍلكىًمـً أيٍعًطيتي جى
كفيما يأتي  ،(1

 الكالـ عف أىـ ىذه الصفات :

 المطمب األول 

 اإليجاز   

مىٍيًو      م ى اهللي عى م ـى يجده دليالن كاضحان عمى صدؽ قكلو صى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى الناظر في كالـ النبي صى
م ـى : "أي  سى " )كى كىاًمعى اٍلكىًمـً ٍعًطيتي جى

م ـى يتصؼ باإليجاز ،(2 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ،فمعظـ كالـ النبي صى
ةي" ) ،ككثير منو كالعناكيف كالشعارات م ـى : "الدٍّيفي الن ًصيحى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى  ،(3كقكلو صى ككقكلو صى
م ـى : "الحج عرفة" ) سى مىٍيًو كى اهللي عى

ٍب" ) ،(4 كقكلو : "ًإن مىا األىٍعمىاؿي ًبالنٍّي اًت" ) ،(5كقكلو : "الى تىٍغضى
6)، 

ا لىٍيسى ًفيًو فىييكى رىدٌّ" ) ٍف أىٍحدىثى ًفي أىٍمًرنىا ىىذىا مى كقكلو : "مى
7.) 

                                 
 1) ،كتاب المساجد كمكاضع الصالة ،كمسمـ ،(7013/ رقـ :  36/  9) ،باب المفاتيح في اليد ،كتاب التعبير ،: البخارم 1
 .عف أبي ىريرة ،كالمفظ لمسمـ ،(523/ رقـ :317/ 
 1) ،كتاب المساجد كمكاضع الصالة ،كمسمـ ،(7013/ رقـ :  36/  9) ،ي اليدباب المفاتيح ف ،كتاب التعبير ،: البخارم 2
 .عف أبي ىريرة ،كالمفظ لمسمـ ،(523/ رقـ :317/ 
 .عف تميـ الدارم ،(2162/ رقـ :  1705/  4) ،باب مف حؽ المسمـ عمى المسمـ رد السالـ ،كتاب السالـ ،: مسمـ 3
" المجتبى مف السنف = السنف  ،ىػ(303يب بف عمي الخراساني )المتكفى: أبك عبد الرحمف أحمد بف شع ،: النسائي 4

 256/  5) ،ـ1986 -ىػ 1406 ،2ط ،حمب –مكتب المطبكعات اإلسالمية  ،تح : عبد الفتاح أبك غدة ،الصغرل لمنسائي "
ٍبًد الر ٍحمىًف عف  ،(3172/ رقـ :  606/  1) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،(. قاؿ األلباني : )صحيح(3016/ رقـ :  عى
 .ٍبًف يىٍعمىرى 

 .عف ابي ىريرة ،(6116/ رقـ : 28/  8) ،باب الحذر مف الغضب ،كتاب األدب ،: البخارم 5
؟ ،كتاب بدء الكحي ،: البخارم 6 م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  .(1/ رقـ :  6/  1) ،باب كىٍيؼى كىافى بىٍدءي الكىٍحًي ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو صى
ٍمحي مىٍرديكده،  ) ،كتاب الصمح ،: ركاه الشيخاف : البخارم 7 ٍكرو فىالصُّ ٍمًح جى مىى صي رقـ :  ،184/  3بىابي ًإذىا اٍصطىمىحيكا عى

دٍّ ميٍحدىثىاًت اأٍليميكًر  ،كتاب األقضية ،كمسمـ .(2697  .( 1718/ رقـ : 1343/  3) ،بىابي نىٍقًض اأٍلىٍحكىاـً اٍلبىاًطمىًة، كىرى
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إف  األحاديث النبكيةى الطكيمةى قميمةه نسبيان، كأكثرىا أحاديث فعميةه يصؼ بيا الصحابي مشيدان مع    
م ـى في سفر أك غزكة أك مكقؼا سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مىٍيًو  ،لنبي صى م ى اهللي عى يتخمؿ ذلؾ كالـي النبي صى

م ـى  سى مىٍيًو كى  ،كى م ى اهللي عى : كين ا مىعى الن ًبيٍّ صى دًٍّه، قىاؿى ، عىٍف جى ًديجو م ـى فعىٍف عىبىايىةى ٍبًف ًرفىاعىةى ٍبًف رىاًفًع ٍبًف خى سى
م  ًبًذم  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىافى الن ًبيُّ صى : كى ا، قىاؿى ابيكا ًإًبالن كىغىنىمن ابى الن اسى جيكعه، فىأىصى مىٍيفىًة، فىأىصى ـى ًفي الحي

م ـى ًبا سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، فىأىمىرى الن ًبيُّ صى بيكا القيديكرى نىصى كا، كى ذىبىحي ، فىعىًجميكا، كى يىاًت القىٍكـً لقيديكًر، فىأيٍكًفئىٍت، أيٍخرى
كىافى ًفي القىكٍ  ـٍ كى ، فىطىمىبيكهي، فىأىٍعيىاىي ، فىعىدىؿى عىشىرىةن ًمفى الغىنىـً ًببىًعيرو فىنىد  ًمٍنيىا بىًعيره ـى ٍيؿه يىًسيرىةه، ثيـ  قىسى ـً خى

: "ًإف  ًليىًذًه  بىسىوي الم وي، ثيـ  قىاؿى ، فىحى ؿه ًمٍنييـٍ ًبسىٍيـو ـٍ  ،(1) البىيىاًئـً أىكىاًبدى كىأىكىاًبًد الكىٍحشً فىأىٍىكىل رىجي مىبىكي فىمىا غى
ك  دٍّم: ًإن ا نىٍرجي اؼي  -ًمٍنيىا فىاٍصنىعيكا ًبًو ىىكىذىا"، فىقىاؿى جى لىٍيسىٍت مىعىنىا ميدنل، أىفىنىٍذبىحي  -أىٍك نىخى العىديك  غىدنا، كى

ذيًكرى  ، كى ـى ا أىٍنيىرى الد  : " مى ًب؟ قىاؿى : ًبالقىصى ـٍ عىٍف ذىًلؾى دٍّثيكي سىأيحى ، كى مىٍيًو فىكيميكهي، لىٍيسى السٍّف  كىالظُّفيرى ـي الم ًو عى اٍس
بىشىًة " ) : فىميدىل الحى : فىعىٍظـه، كىأىم ا الظُّفيري أىم ا السٍّفُّ

كقد يككف الحديث الطكيؿ قصة كحديث  ،(2
 ،(3األعمى كاألبرص كاألقرع )

كقد يككف الحديث الطكيؿ مشيدان مف مشاىد  ،(4لمبيت إلى الغار )كحديث الثالثة الذيف آكاىـ ا 
 .(5يـك القيامة كحديث الشفاعة )

م ـى أنو خطب المسمميف يكما كامال فحدثيـ عف         سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كقد صٌح عف النبي صى
كما صٌح عف عمر بف بدايات األمكر كنياياتيا، حتى دخؿ أىؿ الجنًة الجنةى، كأىؿ الناًر النارى 

مٍ  نىا عىٍف بىٍدًء الخى ا، فىأىٍخبىرى قىامن م ـى مى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى ًفينىا الن ًبيُّ صى ًؽ، الخطاب رضي اهلل عنو قاؿ : "قىا
ًفظىوي، كى  ًفظى ذىًلؾى مىٍف حى ، حى ـٍ نىاًزلىيي ، كىأىٍىؿي الن اًر مى ـٍ نىاًزلىيي ن ًة مى ؿى أىٍىؿي الجى ت ى دىخى ٍف نىًسيىوي" )حى نىًسيىوي مى

6)، 

                                 
ٍنًس. ]ابف األثير 1 ٍت ًمفى اإلًٍ ٍمعي آًبدىة كىًىيى ال ًتي قىٍد تىأىب دىٍت أىٍم تىكىح شىٍت كنىفىرى  .( [1/13) ،"النياية " ،: اأٍلىكىاًبدي جى
 .(2488/ رقـ :  138/  3) ،باب قسمة الغنـ ،كتاب الشركة ،: البخارم 2
 ،كمسمـ .(3464/ رقـ :  171/  4) ،ما ذكر عف بني إسرائيؿباب  ،كتاب أحاديث األنبياء ،: متفؽ عميو : البخارم 3

 .عف ابي ىريرة ،(2964رقـ :  ،2275/  4) ،كتاب الزىد كالرقائؽ
 
رى أىًجيرنا فىتىرىؾى األىًجيري أىٍجرىهي  ،كتاب اإلجارة ،: متفؽ عميو : البخارم 4 كتاب  ،كمسمـ .(2272/ رقـ  91/  3) ،باب مىًف اٍستىٍأجى

اًلًح اأٍلىٍعمىاؿً بىا ،كتاب الرقاؽ ًؿ ًبصى سُّ ثىًة كىالت كى اًب اٍلغىاًر الث الى ًة أىٍصحى عف عبد اهلل بف  ،(2743/ رقـ :  2100/  4) ،بي ًقص 
 .عمر

ٍمنىا مىعى نيكحو ًإن وي كىافى عىٍبدنا شىكيكرنا( ]اإلسراء:  ،: متفؽ عميو : البخارم 5 مى ي ةى مىٍف حى /  84/  6) ،[3كتاب تفسير القرآف، باب )ذيرٍّ
ٍنًزلىةن ًفييىا ،كتاب اإليماف ،كمسمـ .(4712/ رقـ :  ن ًة مى  .عف أبي ىريرة ،(194/ رقـ :  184/  1) ،بىابي أىٍدنىى أىٍىًؿ اٍلجى

ٍمؽى ثيـ  ييًعيدي  ،كتاب بدء الخمؽ ،: البخارم  6 اءى ًفي قىٍكًؿ الم ًو تىعىالىى: )كىىيكى ال ًذم يىٍبدىأي الخى : بىابي مىا جى مىٍيًو( ]الرـك في عى هي كىىيكى أىٍىكى
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ا تىرىؾى شىٍيئنا  رضي اهلل عنو كصح عف حذيفة قىامنا، مى م ـى مى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى ًفينىا رىسيكؿي اهلًل صى قاؿ : "قىا
د ثى ًبًو" ) يىكيكفي ًفي مىقىاًمًو ذىًلؾى ًإلىى ًقيىاـً الس اعىًة، ًإال  حى

ب قاؿ : ككما في حديث عمرك بف أخط ،(1
رىًت الظُّ  ت ى حىضى طىبىنىا حى ًعدى اٍلًمٍنبىرى فىخى ، كىصى م ـى اٍلفىٍجرى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى ًبنىا رىسيكؿي اهلًل صى ، فىنىزىؿى "صى ٍيري

عً  م ى، ثيـ  صى ، ثيـ  نىزىؿى فىصى رىًت اٍلعىٍصري ت ى حىضى طىبىنىا حى ، فىخى ًعدى اٍلًمٍنبىرى م ى، ثيـ  صى طىبىنىا فىصى ، فىخى دى اٍلًمٍنبىرى
ًبمىا ىيكى كىاًئفه فىأىٍعمىمينىا أىٍحفىظينىا" ) نىا ًبمىا كىافى كى ، فىأىٍخبىرى بىًت الش ٍمسي ت ى غىرى حى

2). 

م ـى تىٍحسيفي اإلطالة فييا      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فإف  ،كنمحظ أف ىذه المكاضع التي أطاؿ فييا النبي صى
كنظير ذلؾ في  ،المتعة كالتسمية إلى جانب مقصدىا األصمي كىك العبرة كالعظة القصة يالحظ فييا

 .القرآف اإلطالة في قصة يكسؼ عميو السالـ كقصص أخرل

كجو الشبو بينيما أف القصة فييا سرده  ،كما أف الحديث عف مشاىد يـك القيامة يشبو القصة    
 .اثو آتية مع ما ييحدثو ذلؾ مف أثر في النفس كمشاىد يكـ القيامة فييا سرده ألحد ،ألحداث ماضية

م ـى يكما كامال يخطب في أصحابو ففيو حجة باىرة كدليؿ     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  أما بالنسبة لقيامو صى

م ـى : سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى   یېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی) ساطع عمى صدؽ قكؿ اهلل تعالى لنبيو األمٌي صى

فمعؿ مف جممة المراد منو إظيار ىذه اآلية  ،[113]النساء : (     ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ
كلـ يكتب كلـ يعممو أحد مف إذ كيؼ يمكف للميٍّ الذم لـ يقرأ  ،الربانية في تعميـ نبيو األميٌ 

 .، أف يقـك يكما كامال ليعمـ المسمميف ما لـ يككنكا يعممكفالبشر

 

 

 

 

                                                                                               
 .(3192/ رقـ :  106/  4) ،[27
ـى ًفيمىا يىكيكفي ًإلىى ًقيىاـً الس اعىةً  ،كتاب الفتف كأشراط الساعة ،: مسمـ 1 م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى /  2217/  4) ،باب ًإٍخبىاًر الن ًبيٍّ صى

 .(2891رقـ : 
ـى ًفيمىا يىكيكفي ًإلىى ًقيىاـً الس اعىةً  ،ساعةكتاب الفتف كأشراط ال ،: مسمـ 2 م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى /  2217/  4) ،باب ًإٍخبىاًر الن ًبيٍّ صى

 .(2892رقـ : 
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 المطمب الثاني 
 التقعيد 

رساء القكاعد التي ييبنى عمييا كيفٌرع منيا كاف غالبان عمى كالـ رسكؿ اهلل       إٌف كضع األصكؿ كا 
م ـى كاف قكاعدى مكجزةن ييستنبط منيا كييبنى  ،صمى اهلل عميو كسمـ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فكثيره مف كالمو صى

م ى اهللي  ،فع عميياككقكاعًد البيت التي يير  ،فتككف كالنبع الذم ييستقى منو ،عمييا كقد كصؼ النبي صى
( " كىاًمعى اٍلكىًمـً م ـى كالـ نفسو بذلؾ في قكلو : "أيٍعًطيتي جى سى مىٍيًو كى عى

كساؽ كممتو ىذه في سياؽ  ،(1
: "  ،اآليات الداالت عمى صدؽ نبكتو م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍيرىةى، أىف  رىسيكؿى اهلًل صى فعىٍف أىًبي ىيرى

ـي، نيًصٍرتي ًبالرٍُّعًب، كىأيًحم ٍت ًليى اٍلغىنىاًئ ، كى كىاًمعى اٍلكىًمـً : أيٍعًطيتي جى مىى اأٍلىٍنًبيىاًء ًبًستٍّ ٍمتي عى ًعمىٍت ًليى  فيضٍّ كىجي
ـى ًبيى الن ًبيُّكفى  ًت ٍمًؽ كىاف ةن، كىخي مىٍسًجدنا، كىأيٍرًسٍمتي ًإلىى اٍلخى  .(2)"اأٍلىٍرضي طىييكرنا كى

فٌ      م ـى لتتراءل لو دالئؿ النبكة كا  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فإنيا كممات  ،المتدبر في كمماتو الجكامع صى
لى كقتنا ىذا  .مكجزة تتضمف معانيى متعددةن كثيره منيا جديد عمى ثقافة العالـ في ذلؾ الكقت كا 

م ـ : "     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا لقد ذكر العمماء أف قكلو صى األىٍعمىاؿي ًبالنٍّي اًت" ) ًإن مى
( "قاؿ 4( ثمث العمـ )3

الشافعي رحمو اهلل: يدخؿ في ىذا الحديث ثمث العمـ. كقاؿ أيضا: يدخؿ في سبعيف بابا مف 
م ى  ،كقد كصؼ ابف رجب الحنبمي ىذا الحديث بأنو الميزاف الباطف للعماؿ،( 5الفقو") كأف قكلو صى

م ـ : " سى مىٍيًو كى ا لىٍيسى ًفيًو فىييكى رىدٌّ" ) مىفٍ  اهللي عى أىٍحدىثى ًفي أىٍمًرنىا ىىذىا مى
 .(7( ىك الميزاف الظاىر )6

م ـ    سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى " )كالمتدبر لقكلو صى رى كىالى ًضرىارى رى ( يجد أنو يتضمف قاعدة ميمة 8: "الى ضى
فيذه قاعدة  ،ر كتصكرات كثيرةكيبنى عمييا أمك  ،يستنبط منيا أحكاـ كثير في شتى مجاالت الحياة

                                 
 . 38: تقدـ تخريجو في صفحة :  1
ةى، ) 2 الى مىكىاًضًع الص   .(523/ رقـ :  371/  1: مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
 . 38صفحة :  : تقدـ تخريجو في 3
 .(62-61/  1) ،" جامع العمـك كالحكـ " ،: انظر : ابف رجب الحنبمي 4
/  1) ،دار الفكر ،"المجمكع شرح الميذب " ،ىػ(676أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى:  ،: النككم 5

311). 
 . 38: تقدـ تخريجو في صفحة :  6
 .(176/  1) ،ـ كالحكـ"" جامع العمك  ،: انظر : ابف رجب 7
تعميؽ : محمد فؤاد عبد  ،مكطأ اإلماـ مالؾ،ىػ(179ابف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )المتكفى:  ،: مالؾ بف أنس 8

/  2) ،باب القضاء في المرفؽ ،كتاب األقضية ،ـ 1985 -ىػ  1406 ،لبناف –دار إحياء التراث العربي، بيركت  ،الباقي



 

42 

 

م ـ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كالتي يدخؿ تحتيا الكثير  مف  ،عظيمة مف القكاعد التي كضعيا النبي صى
  .(1المسائؿ )

م ـ في شأف المكاريث : "     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا بىًقيى فىيي  كمف ذلؾ قكلو صى كى أىٍلًحقيكا الفىرىاًئضى ًبأىٍىًميىا، فىمى
ؿو ذىكىرو " ) أًلىٍكلىى رىجي

(، فيذا الحديث أساسه كقاعدةه في بياف كيفية قسمة المكاريث، فقد ذكر ابف 2
ًديثي ميبىيٍّفه  (،  كقاؿ : "3رجب أٌف ىذا الحديث مشتمؿ عمى أحكاـ المكاريث كجامع ليا ) فىيىذىا اٍلحى

ٍيًفي ًة ًقٍسمىًة اٍلمىكىاًريًث اٍلمىٍذكيكرىًة ًفي  ٍف ًتٍمؾى ًلكى اًؿ عى ؿى ًمفى اٍلمى ًة مىا فىضي ميبىيٍّفه ًلًقٍسمى ًكتىاًب الم ًو بىٍيفى أىٍىًميىا، كى
ا لً  ميبىيٍّفه أىٍيضن ، كى ـٍ ثىًة كىأىٍقسىاًمًي رٍّحي ًبًو اٍلقيٍرآفي ًمٍف أىٍحكىاًؿ أيكلىًئؾى اٍلكىرى ـٍ ييصى ًة ًمم ا لى كىٍيًفي ًة تىٍكًريًث بىًقي ًة اٍلًقٍسمى

ًديثي ًإلىى آيىاًت اٍلقيٍرآًف، انٍ اٍلعى  ـ  ىىذىا اٍلحى ـٍ ًفي اٍلقيٍرآًف، فىًإذىا ضي ر ٍح ًبتىٍسًميىًتًي ـٍ ييصى بىاًت ال ًذيفى لى ـى ذىًلؾى صى تىظى
بىاًت" ) كًض كىاٍلعىصى ًميًع ذىًكم اٍلفيري ًة اٍلمىكىاًريًث بىٍيفى جى ٍعًرفىةى ًقٍسمى كيمُّوي مى

4). 

كاعمـ أنؾ إذا جمعت قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: "ألحقكا الفرائض بأىميا  " كقاؿ ابف عثيميف :    
إلى آيات المكاريث؛ كجدتيا قد استكعبت عامة أحكاـ المكاريث  ،(5فما بقي فيك ألكلى رجؿ ذكر" )

 .(6كميماتو" )

 

 

                                                                                               
ٍمًرك  ،(7517/ رقـ :  1249/  2) ،" صحيح الجامع الصغير كزياداتو" ،األلباني : )صحيح(كقاؿ  .(31/ رقـ:  745 عىٍف عى

ٍف أىًبيو ، عى  .ٍبًف يىٍحيىى اٍلمىاًزًنيٍّ
 .(210-206/  2) ،"جامع العمـك كالحكـ" ،: انظر : ابف رجب 1
ـٍ يىكيًف اٍبفه بىابي ًميرىاًث اٍبًف ااًلٍبًف  ،: متفؽ عميو : البخارم، كتاب الفرائض 2 كمسمـ، كتاب  ،(6735/ رقـ :  151/  8) ،ًإذىا لى

ؿو ذىكىرو  ،الفرائض  .عف عبد اهلل بف عباس ،( 1615/ رقـ :  1233/  3) ،بىابي أىٍلًحقيكا اٍلفىرىاًئضى ًبأىٍىًميىا، فىمىا بىًقيى فىًلىٍكلىى رىجي
 .(419/  2) ،"جامع العمـك كالحكـ ،: انظر: ابف رجب 3
 .(424/  2) ،"جامع العمـك كالحكـ " ،بف رجب: ا 4
 .: متفؽ عميو : كقد تقدـ تخريجو في نفس الصحفة 5
 .(6)ص :  ،ىػ1427 ،دار ابف الجكزم ،" تسييؿ الفرائض" ،ىػ(1421محمد بف صالح بف محمد )ت  ،: ابف عثيميف 6
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 المطمب الثالث
 التقسيم 

مىٍيًو  ةي مى كىذه السٍّ        م ى اهللي عى م ـى تظير في اسيابو حيف يقتضي األمر كقكلو في كالـ النبي صى سى كى
بىٍينىييمىا ميٍشتىًبيىاته الى يىعٍ  ، كى ـى بىيٍّفه رىا ف  اٍلحى ، كىاً  ؿى بىيٍّفه الى م ـى : "ًإف  اٍلحى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مىميييف  كىًثيره ًمفى صى

ًف ات قىى الشُّبييىاًت اٍستىٍبرىأى ًلًديًنًو،  ، كىالر اًعي الن اًس، فىمى رىاـً قىعى ًفي اٍلحى قىعى ًفي الشُّبييىاًت كى مىٍف كى كىًعٍرًضًو، كى
اًرمي  ف  ًحمىى اهلًل مىحى ف  ًلكيؿٍّ مىًمؾو ًحمنى، أىالى كىاً  ٍكؿى اٍلًحمىى، ييكًشؾي أىٍف يىٍرتىعى ًفيًو، أىالى كىاً  ف  يىٍرعىى حى وي، أىالى كىاً 

مىحى  سىًد ميٍضغىةن، ًإذىا صى " ًفي اٍلجى سىدي كيمُّوي، أىالى كىًىيى اٍلقىٍمبي ذىا فىسىدىٍت، فىسىدى اٍلجى سىدي كيمُّوي، كىاً  مىحى اٍلجى ٍت، صى
(1). 

م ـى أٌف أمكر الشريعة عمى ثالثة أقساـ : حالؿ بٌيف       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ،كحراـ بٌيف ،فقد بيف صى
م ـى مف الشبيات بأسمكب ثـ حٌذر النبي صى  ،كأمكر مشتًبية عمى كثير مف الناس سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى

ٍكؿى اٍلًحمىى " بقكلو : " ،جميؿ كىك ضرب المثؿ كفي آخر الحديث بٌيف دكر القمب  ،كىالر اًعي يىٍرعىى حى
كأٌف صالح القمب ىك الضمانة  ،في التعامؿ مع ىذه األمكر الثالثة : الحالؿ كالحراـ كالشبيات

 ،يتضمف معانيى ميمة ،مقسمة ،كاضحة ،فيذا كالـ فيو جمؿ متعددة .اتالكحيدة الجتناب الشبي
 .ككؿ ذلؾ في حديث ال يتجاكز األربعة أسطر

م ـى : "      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ف  اهللى  كمف ذلؾ قكلو صى ، ًإف  اهللى طىيٍّبه الى يىٍقبىؿي ًإال  طىيٍّبنا، كىاً  أىيُّيىا الن اسي

:أىمىرى اٍلميٍؤمً  ، فىقىاؿى ًميفى ا أىمىرى ًبًو اٍلميٍرسى ہ  ھ     ھ    ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ) ًنيفى ًبمى

قىاؿى 51(]المؤمنكف:    ھ  ھ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ) :[ كى

، يىميدُّ يى  ،[172( ]البقرة:    ڈ    ژ  ژ ؿى ييًطيؿي الس فىرى أىٍشعىثى أىٍغبىرى دىٍيًو ًإلىى ثيـ  ذىكىرى الر جي
، فى  رىاـً رىاـه، كىغيًذمى ًباٍلحى ٍمبىسيوي حى مى رىاـه، كى بيوي حى مىٍشرى رىاـه، كى مىٍطعىميوي حى ، كى ، يىا رىبٍّ اًء، يىا رىبٍّ ابي الس مى أىن ى ييٍستىجى

؟ " )  .(2ًلذىًلؾى

                                 
تىٍرًؾ الشُّبييى  ،كتاب المساقاة ،: مسمـ 1 ًؿ كى الى عف النعماف بف بشير رضي اهلل  ،(1599/ رقـ : 1219/  3) ،اتً بىابي أىٍخًذ اٍلحى

 .عنو 
تىٍرًبيىًتيىا ،كتاب الزكاة ،: مسمـ 2 دىقىًة ًمفى اٍلكىٍسًب الط يًٍّب كى عف ابي ىريرة رضي  ،( 1015/ رقـ  703/  2) ،بىابي قىبيكًؿ الص 

 .اهلل عنو 
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سى      مىٍيًو كى م ى اهللي عى ؿه إلى أقساـ : فقد قرر النبي صى م ـى قاعدة عقدية بقكلو : "إف فيذا كالـ بٌيفه ميفىص 
ثـ أردؼ ىاتيف القاعدتيف بقاعدة  ،ثـ أردفيا بقاعدة أخرل بقكلو : "ال يقبؿ إال طيبان" ،اهلل طيب"

ًميفى " ثالثة بقكلو : " ا أىمىرى ًبًو اٍلميٍرسى ٍؤًمًنيفى ًبمى ف  اهللى أىمىرى اٍلمي ثـ استشيد بآيتيف مف القرآف الكريـ  ،كىاً 
بالدعاء كالذم يمدُّ يديو إلى  الميًمحٍّ  ،االن كىي صكرة الرجؿ األشعث األغبرثـ ذكر مث ،ةليذه القاعد

ثـ عىق بى عمى ىذا المشيد بقكلو : "فأنى  ،السماء، كمطعمو حراـ كمشربو حراـ كغذمى بالحراـ
 .فيذا تقسيـ في غاية الجماؿ كالبياف ،يستجاب لذلؾ"
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 المطمب الرابع

 حالوضو 

       ، م ـى كاضحه بٌيفه سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ف أعظـ كقد اختاره اهلل أفصح العرب؛ ليبيٍّ إف  كالـ النبي صى
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  )الكالـ كأفصحو كىك القرآف الكريـ، قاؿ اهلل تعالى : 

م ـى يج ،[44]النحؿ :(   ڦ   ڦ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مع بيف الفصاحة كالجزالة كالجامعي ة ككالمو صى
 : مىى اأٍلىٍنًبيىاًء ًبًستٍّ ٍمتي عى م ـى في الحديث بقكلو : " فيضٍّ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كالكضكح، كما كصؼ نفسو صى

ًعمىٍت ًليى اأٍلى  ـي، كىجي نيًصٍرتي ًبالرٍُّعًب، كىأيًحم ٍت ًليى اٍلغىنىاًئ ، كى كىاًمعى اٍلكىًمـً مىٍسًجدنا، أيٍعًطيتي جى ٍرضي طىييكرنا كى
ـى ًبيى الن ًبيُّكفى ") ًت ٍمًؽ كىاف ةن، كىخي كىأيٍرًسٍمتي ًإلىى اٍلخى

(، أما كضكح كالمو كييسر فيمو بالنسبة لممخاطبيف 1
 عمى اختالؼ مستكياتيـ، فيك أمر منسجـه مع كظيفتو التي بىعثو اهلل بيا كىي البياف كما في اآلية :

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ) فقد بعثو اهلل تعالى معممان  ،[44]النحؿ :( ڤ  ڦ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    )

(   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

م ـى ميمتو التي بيعث بيا فقاؿ : " ،[2]الجمعة : سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ يىٍبعىٍثًني ميعىنٍّتن  كقد بٌيف صى ا، ًإف  اهللى لى
لىًكٍف بىعىثىًني ميعىمٍّمنا مييىسٍّرنا" ) كىالى ميتىعىنٍّتنا، كى

2). 

م ـى بأنو فصؿ مبٌيفه      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فعف  ،يحفظو كؿ مف سمعو ،كقد كصؼ الكاصفكف كالمو صى
م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ ىىذىا، عىٍف عىاًئشىةى رضي اهلل عنيا قىالىٍت: "كىافى الن ًبيُّ صى ـى كىسىٍرًدكي الى يىٍسًردي اٍلكىالى

ميوي فىٍصالن ييبىيٍّنيوي، يىٍحفىظيوي كيؿُّ مىٍف سىًمعىوي" ) كىافى كىالى
مىٍيًو  ،(3 م ى اهللي عى كفي ركاية : "ًإف  رىسيكؿى اهلًل صى

ـٍ ") ًديثى كىسىٍرًدكي ـٍ يىكيٍف يىٍسريدي اٍلحى : لى م ـى سى كى
 .(5يكثره كيتابعو" ) الحديث : "( قاؿ النككم تعميقا عمى 4

                                 
 . 42: تقدـ تخريجو صفحة  1
قنا ًإال  ًبالنٍّي ًة، )بى  ،كتاب الطالؽ،: مسمـ 2 عف جابر بف  ،( 1478/ رقـ :  1104/  2ابي بىيىاًف أىف  تىٍخًييرى اٍمرىأىًتًو الى يىكيكفي طىالى

 .عبد اهلل رضي اهلل عنو 
 .33كسبؽ تخريجو ص ،(10173/ رقـ : 158-9: ىذا المفظ لمنسائي ) 3
ـى بىابي ًصفىًة  ،كتاب المناقب ،: متفؽ عميو : البخارم 4 م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كتاب  ،كمسمـ .(3568/  190/  4) ،الن ًبيٍّ صى

ٍيرىةى الد ٍكًسيٍّ رىًضيى اهللي عىٍنوي  ،فضائؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ اًئًؿ أىًبي ىيرى  .(2493/ رقـ :  1940/  4) ،بىابي ًمٍف فىضى
دار  ،" المنياج  شرح صحيح مسمـ بف الحجاج" ،ىػ(676أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ )المتكفى:  ،: النككم 5

 .(54/  16) ،ىػ1392 ،2بيركت، ط –إحياء التراث العربي 
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اهي " )    ىٍحصى ًديثنا لىٍك عىد هي العىادُّ ألى دٍّثي حى  (. قاؿ ابف حجر : "1كعنيا رضي اهلل عنيا قالت : "كىافى ييحى

بىمىغى آًخرىىىا كىاٍلميرىادي بً  ىطىاؽى ذىًلؾى كى كفىوي ألى دىاًتًو أىٍك حيري اًتًو أىٍك ميٍفرى ذىًلؾى اٍلميبىالىغىةي ًفي الت ٍرًتيًؿ أىٍم لىٍك عىد  كىًممى
( " كىالت ٍفًييـً

2). 

:  ،ككاف صمى اهلل عميو كسمـ يعيد الكالـ ثالثان ليىفيـ عنو مف يسمعو     ، قىاؿى اًلؾو فعىٍف أىنىًس ٍبًف مى
ثنا ًلتيٍعقىؿى  م ـى ييًعيدي الكىًممىةى ثىالى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ٍنوي" ) "كىافى رىسيكؿي الم ًو صى ككاف صمى اهلل عميو كسمـ  ،(3عى

ٍبًد الم ًو،  ،ال يعجؿ بكالمو اًبرى ٍبفى عى ـً رىسيكًؿ الم ًو قى بؿ كاف يتأنى في كالمو، فعف جى : "كىافى ًفي كىالى اؿي
( " ، أىٍك تىٍرًسيؿه م ـى تىٍرًتيؿه سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى صى

: أىٍم تى  قاؿ العظيـ آبادم : " ،(4 تىمىيُّؿو مىعى تىٍبًييًف تىٍرًتيؿه أىفٍّ كى
( شىؾٌّ ًمفى الر اًكم ٍيثي يىتىمىك في الس اًمعي ًمٍف عىدٍّىىا، )أىٍك تىٍرًسيؿه رىكىاًت ًبحى كًؼ كىاٍلحى ري ٍعنىى الت ٍرًتيًؿ  ،اٍلحي مى كى

ًفي بىٍعًض النُّسىًخ ًباٍلكىاًك فىييكى عىٍطؼي تىٍفًسيرو ) كىالت ٍرًسيًؿ كىاًحده كى
 ٌف الصحيح أنو بينيما فرؽ : لك .(5

م ـى برسالة شاممة كاممة تتناكؿ كؿ جكانب الحياة، الفكرية،      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى لقد جاء النبي صى
م ـى يعبٍّر عف مكضكعات  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كالسمككية، كاألخالقية، كغيرىا مف الجكانب، ككاف صى

ككثيره  -كىذا مف دالئؿ صدؽ نبكتو: أف يعبر عف مكضكعاتو دقيقة الرسالة بأسمكبو كاضحو ميفيـو 
 .بمغةو قكية كأسمكب كاضح –منيا جديد عمى ثقافة العالـ 

 

 

                                 
م ـى  ،كتاب المناقب ،: البخارم 1 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  .(3567/ رقـ :  190/  4) ،بىابي ًصفىًة الن ًبيٍّ صى
" فتح البارم شرح  ،ىػ(852فضؿ العسقالني الشافعي )المتكفى: أحمد بف عمي بف حجر أبك ال ،: ابف حجر العسقالني 2

قاـ بإخراجو كصححو  ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي ،1379بيركت،  -دار المعرفة  ،صحيح البخارم"
 .(578/  6) ،عميو تعميقات العالمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز ،كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب

م ـى،  ) ،أبكاب المناقب ،"سنف الترمذم" ،: الترمذم 3 سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى كقاؿ  .(3640/ رقـ :  600/  5بىابه ًفي كىالىـً الن ًبيٍّ صى
) ًحيحه غىًريبه سىفه صى ًديثه حى / رقـ  892/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،كقاؿ األلباني : )صحيح( .الترمذم : )ىىذىا حى

 :4990). 
تح : محمد محيي  ،"سنف أبي داكد"  ،ىػ(275سميماف بف األشعث بف إسحاؽ األزدم السًٍّجٍستاني )المتكفى:  ،: أبك داكد 4

، ) ،كتاب األدب  ،بيركت -المكتبة العصرية، صيدا  ،الديف عبد الحميد ـً  .(4838/ رقـ :  260/  4بىابي اٍليىٍدًم ًفي اٍلكىالى
 .(4823/ رقـ :  873/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،اني : )حسف( كقاؿ األلب

دار  ،" عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد" ،ىػ(1329)المتكفى:  ،محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، ،: العظيـ آبادم 5
 .(126/  13) ،ىػ 1415 ،2ط ،بيركت –دار الكتب العممية 
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 لخامسالمطمب ا

 جمال البدء 

أىؿ البالغة كالفصاحة  يحرصكف عمى أف يبدؤكا كالميـ بما يشد انتباه السامع كيييئو لفيـ     
م ـى أكتي فكاتح الكمـ كجكامعو كخكاتموأكتين  دقلالخطاب كاستيعاب المعنى، ك  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى قد . ك صى

م ـى في بداية كالمو لتحقيؽ الغرض المطمكب كىك شدُّ انتباه  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى تنكعت أساليبو صى
ر، مف كنكرد عمى ذلؾ أمثمة لمتنكيو ال لمحص ،السامع كتييئتو الستيعاب المعاني كفيـ الخطاب

 ذلؾ : 

كمف أىـ مقاصد النداء تنبيو الغافؿ كاستدعاء عقمو كفيمو الستقباؿ ما ييكٌجو إليو مف  النداء : -1
م ـى النداء في كثير مف خطاباتو فمف ذلؾ ما ركاه 1خطاب ) سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى (. كقد استعمؿ النبي صى

م ى اهللي  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى : "يىا أىيُّيىا الن اسي تيكبيكا ًإلىى اهلًل، فىًإنٍّي أىتيكبي ًفي اٍبفى عيمىرى قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى  عى
اٍليىٍكـً ًإلىٍيًو ًمائىةى مىر ةو" )

2). 

م ـى :"     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ميكا الم وى العىاًفيى  كقكلو صى سى ، كى ، الى تىتىمىن ٍكا ًلقىاءى العىديكٍّ ـٍ أىيُّيىا الن اسي ةى، فىًإذىا لىًقيتيميكىي
ميٍجًرمى  ٍنًزؿى الًكتىاًب، كى : "الم ييـ  مي ن ةى تىٍحتى ًظالىًؿ السُّييكًؼ"، ثيـ  قىاؿى كا، كىاٍعمىميكا أىف  الجى اًب، فىاٍصًبري الس حى

( " ـٍ مىٍيًي ٍرنىا عى ـٍ كىاٍنصي كىىىاًزـى األىٍحزىاًب، اٍىًزٍميي
3). 

في كالميـ إذا أرادكا أف يؤكدكا أمران أف ييقسمكا، كالقسـ مف أساليب إف مف عادة العرب  القسم: -2
ما ؿ باثنيف : إما بالشيادة، كا  بالقسم،  القرآف مف أجؿ إتماـ الحجة كتأكيدىا "؛ كذلؾ أف الحكـ ييفصى

  فذكر اهلل تعالى في كتابو النكعيف، حتى ال يبقى ليـ حجة، فقاؿ :

                                 
 ،2ط ،عماف -دار الفرقاف  ،"البالغة فنكنيا كأفنانيا عمـ المعاني" ،فضؿ حسف ،عباس : انظر في بياف أغراض النداء : 1

 .(167-162)ص : ،ـ1989 -ىػ 1409
ـ : / رق 2075/  4كتاب الذٍٍّكًر كىالدُّعىاًء كىالت ٍكبىًة كىااًلٍسًتٍغفىاًر، بىابي اٍسًتٍحبىاًب ااًلٍسًتٍغفىاًر كىااًلٍسًتٍكثىاًر ًمٍنوي، )  ،: مسمـ 2

2702). 
ـٍ ييقى  3 ـى ًإذىا لى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : كىافى الن ًبيُّ صى رى الًقتىاؿى : متفؽ عميو : البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسٍّيىًر،  بىابه ؿى الن يىاًر أىخ  اًتٍؿ أىك 

( ، كؿى الش ٍمسي ت ى تىزي ٍبًر  ًكتىابي اٍلًجيىادً  ،كمسمـ .(2965/ رقـ :  51/  4حى ، كىاأٍلىٍمًر ًبالص  كىالسٍّيىًر، بىابي كىرىاىىًة تىمىنٍّي ًلقىاًء اٍلعىديكٍّ
 .(1742/ رقـ  1362/  3ًعٍندى المٍّقىاًء، )
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]آؿ عمراف : ( ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ     ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ)

 .[53]يكنس : ( ىث  يث  حج    مثخت  مت  ىت  يت   جث  حتىب   يب  جت  : ) كقاؿ ،[18

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ) كعف بعض األعراب أنو لٌما سمع قكلو تعالى : 

﮶  غضب الجميؿ حتى ألجأه [ صرخ كقاؿ : مف ذا الذم أ23-22]الذاريات : (  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    
م ـى كثيرا ما يبدأ كالمو بالقسـ بصيغو متعددة فمف ك    ،(1إلى اليميف" ) سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كاف النبي صى

 ذلؾ:

م ـى  - سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ىٍستىٍغًفري الم وى كىأىتيكبي ًإلىٍيًو ًفي اليىٍكـً أىٍكثىرى ًمفٍ :قكلو صى  .(2)"سىٍبًعيفى مىر ةن  "كىالم ًو ًإنٍّي ألى

م ـى  - سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىمنا ميٍقًسطنا:كقكلو صى ـى حى ٍريى ـٍ اٍبفي مى " .."كىال ًذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىييكًشكىف  أىٍف يىٍنًزؿى ًفيكي
(3). 

م ـى : " - سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـي الم ًو لىٍك أىف  فىاًطمىةى ًبٍنتى  كقكلو صى قىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا " ) كىأٍي م دو سىرى ميحى
4). 

كىك في اصطالح عمماء البالغة بمعنى: "تخصيص شيءو بشيءو بعبارة كالمٌيةو تدؿُّ   القصر : -3
"كىك أحد األساليب  .(6ككممتا "إن ما" ك"أىن ما" " ) -النفي كاالستثناء  "كمف أدكاتو : ،(5عميو" )

:  .(7كيدعك إلييا حاؿ المخاطب" ) ،اـالبالغية التي يقتضييا المق اًلؾو كمف ذلؾ ما ركاه أىنىًس ٍبًف مى

                                 
 ،"الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف" ،ىػ(427أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ )المتكفى:  ،: انظر : الثعمبي 1

عبد  ،السيكطي .(9/115) ،ـ2002ىػ / 1422 ،1ط ،بيركت -لبناف  ،دار إحياء التراث العربي ،عاشكرتح : أبك محمد بف 
الييئة  ،تح : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،" اإلتقاف في عمـك القرآف " ،ىػ(911الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف )المتكفى: 

 .(53/  4) ،ـ 1974ىػ/ 1394 ،المصرية العامة لمكتاب
م ـى ًفي اليىٍكـً كىالم ٍيمىًة، ) ،بخارم: ال 2 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى (، عف أبي 6307/ رقـ  67/  8ًكتىابي الد عىكىاًت، بىابي اٍسًتٍغفىاًر الن ًبيٍّ صى

 .ىريرة رضي اهلل عنو
 عنو. عف أبي ىريرة رضي اهلل  ،( 2222/ رقـ :  82/  3) ،باب قتؿ الخنزير ،كتاب البيكع ،: البخارم 3
 .(3475/ رقـ :  175/  4) ،باب حديث الغدر ،كتاب أحاديث األنبياء ،: البخارم 4
دار القمـ، دمشؽ، الدار  ،"البالغة العربية" ،ىػ(1425عبد الرحمف بف حسف الدمشقي الميداني )المتكفى:  ،: حبنكة 5

 .(523/  1) ،ـ 1996 -ىػ  1416، 1ط ،الشامية، بيركت
 .(531/  1) ،: المرجع السابؽ 6
 .(357)ص :  ،"البالغة فنكنيا كأفنانيا عمـ المعاني " ،: عباس 7
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م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـي ًلييٍؤتىـ  ًبًو " )،أىف  رىسيكؿى الم ًو صى ا ًعؿى اإًلمى : " ًإن مىا جي قىاؿى
مىٍيًو  .(1 م ى اهللي عى كقكلو صى

ا أىنىا ًلمدٍُّنيىا، مى ا ًلي كى : "مى م ـى سى تىرىكىيىا" ) كى رىةو ثيـ  رىاحى كى ًفي الدٍُّنيىا ًإال  كىرىاًكبو اٍستىظىؿ  تىٍحتى شىجى
2). 

4- : ) م ـى كثيران مف كالمو بػً )إٌف( التي تفيد التككيد التوكيد بـِ )إنَّ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  " ،افتتح النبي صى
ـي المخاطى  ًب بأىٌنو يقكؿ كالمو جازمان، قاصدان لما يىديؿُّ عميو كالغرضي مف تككيد المتكٌمـ كالمىوي، إٍعالى

كالميوي، ميتىثىبٍّتان ًمٍنو، ال يقكليو عف تىكىىُّـً أىٍك ثىٍرثىرىةو أٍك تىٍضًميؿو أك اختراعو أك نحك ذلؾ " )
فمف ذلؾ  .(3

مىى كيؿٍّ شى  ٍحسىافى عى : "ًإف  اهللى كىتىبى اإٍلً م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ذىا قكلو صى ، فىًإذىا قىتىٍمتيـٍ فىأىٍحًسنيكا اٍلًقٍتمىةى، كىاً  ٍيءو
تىوي" ) تىوي، فىٍمييًرٍح ذىًبيحى ـٍ شىٍفرى ديكي ٍلييًحد  أىحى ، كى ذىبىٍحتيـٍ فىأىٍحًسنيكا الذ ٍبحى

م ـى : " .(4 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًإف   كقكلو صى
ٍيرىةي الم ًو أىٍف يىٍأًتيى  ، كىغى ـى الم وي" ) الم وى يىغىاري ر  الميٍؤًمفي مىا حى

5).  

م ـى يبتدئ كالمو بو مف أساليب التككيد ىك       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كالظاىر أٌف أكثر ما كاف النبي صى
) م ـى :  ،كأنو كاف يؤكد كالمو بغيرىا في بعض كالمو ،التككيد بػً  )إف  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مثؿ قكلو صى

شىرى "لىم وي  مىٍييىا طىعىاميوي كى مىعىوي رىاًحمىتيوي، عى ٍيمىكىةه، كى ًبًو مى ٍنًزالن كى ؿو نىزىؿى مى ٍبًدًه ًمٍف رىجي عى أىٍفرىحي ًبتىٍكبىًة عى ابيوي، فىكىضى
رُّ كىالعى  مىٍيًو الحى ت ى ًإذىا اٍشتىد  عى قىٍد ذىىىبىٍت رىاًحمىتيوي، حى ـى نىٍكمىةن، فىاٍستىٍيقىظى كى طىشي أىٍك مىا شىاءى الم وي، رىٍأسىوي فىنىا
فىعى رىٍأسىوي، فىًإذىا رىاًحمىتيوي ًعٍندىهي" ) ـى نىٍكمىةن، ثيـ  رى عى فىنىا : أىٍرًجعي ًإلىى مىكىاًني، فىرىجى قىاؿى

(. كىذه الالـ تسمى الـ 6
كما كاف يؤكد  ،(7الـ االبتداء، "كىي التي تقع في صدر الجممة، كتيًفيد تككيد مضمكف الجممة" )

كغير ذلؾ مف أساليب  ،كأحيانان بػً  )إنما( التي تفيد القصر ،في بعض األحياف بالقسـ كالمو
 .التككيد

                                 
الىًة ًفي السُّطيكًح كىالًمٍنبىًر كىالخىشىًب، ) ،: البخارم 1 الىًة، بىابي الص   .(378/ رقـ :  85/  1ًكتىابي الص 
ًدي ،(2377/ رقـ :  588/  4) ،"السنف" ،: الترمذم 2 ًحيحه (قاؿ الترمذم : )ىىذىا حى سىفه صى  ،كقاؿ األلباني : )صحيح( .ثه حى

 .عف عبد اهلل بف مسعكد ،(5668/ رقـ :  989/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو"
 .(186/  1) ،"البالغة العربية " ،: حبنكة 3
يىكىاًف، بىابي اأٍلىٍمًر  ،: مسمـ 4 مىا ييٍؤكىؿي ًمفى اٍلحى ٍيًد كىالذ بىاًئًح كى تىٍحًديًد الش ٍفرىًة، )ًكتىابي الص  / رقـ  1548/  3ًبًإٍحسىاًف الذ ٍبًح كىاٍلقىٍتًؿ، كى

 .عىٍف شىد اًد ٍبًف أىٍكسو رضي اهلل عنو ،(1955رقـ : 
ٍيرىةى رضي اهلل عنو ،(5223/ رقـ : 35/  7) ،باب الغيرة ،ًكتىابي النٍّكىاحً  ،: البخارم 5  .عىٍف أىًبي ىيرى
 .عف عبد اهلل بف مسعكد ،(6308/ رقـ :  68/  8) ،اب التكبةب ،كتاب الدعكات ،: البخارم 6
 .(188/  1"البالغة العربية"، ) ،: حبنكة 7
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يدخؿ الشرط عمى الجممة لربط الحكـ فييا بحكـ آخرى في جممة أخرل  " الشرط )َمْن(  : اسم -5
 (. 1ربطان شرطي ان، فتككف الجممتاف بمثابة جممة كاحدة، كتيسٌمى عندئذو جممة شرطٌية" )

كافتتاح الكالـ بالشرط يييئ السامع كيشد انتباىو ؛ فإنو إذا سمع فعؿ الشرط انشٌد ذىنو      
 .لسماع الجكاب

م ـى جممةن مف خطاباتو بأسمكب الشرط      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ككاف أكثر ما  ،كقد افتتح النبي صى
مى  م ى اهللي عى ٍف تىابى قىٍبؿى أىٍف تىٍطميعى الش ٍمسي ًمٍف يستخدـ اسـ الشرط )مىٍف(، كما في قكلو صى : "مى م ـى سى ٍيًو كى

مىٍيًو" ) ٍغًرًبيىا، تىابى اهللي عى مى
م ـى : " .(2 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا لىٍيسى ًفيًو،  كقكلو صى ٍف أىٍحدىثى ًفي أىٍمًرنىا ىىذىا مى مى

فىييكى رىدٌّ " )
م ـى  ،(3 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍقعىدىهي ًمفى الن اًر " ) : "كقكلو صى مىي  ميتىعىمٍّدنا، فىٍميىتىبىك ٍأ مى مىٍف كىذىبى عى

4). 

(4). 
م ـى أنو إذا كاف متضمنان لجممة مف األمكر  العدد : -6 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ظ مف كالـ النبي صى المالحى

م ى اهللي  ،أك ذات العالقة ببعضيا ،المتجانسة أك المتشابية م ـى يحصريىا بعددو أنو كاف صى سى مىٍيًو كى عى
كال شؾ أف  المخاطب إذا سمع العدد انشد  ذىنو لسماع  .يذكره في صدر الكالـ ثـ ييتبعو بتعداده

ذا ذكر المتكمـ بعض المعدكد ،المعدكد كمف فكائد ذكر .بقي ذىف السامع مشدكدان لسماع بقيتو ،كا 
 .المتكمـ قد أحاط عممان بما سيقكؿ كالذم ييستدؿ بو عمى أفٌ  ،العدد : حصر المعدكد

: "  ٍبفي  أىنىسي كمف أمثمة ذلؾ : ما ركاه   م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًف الن ًبيٍّ صى ٍنوي، عى اًلؾو رىًضيى الم وي عى مى
اًف: أىٍف يىكيكفى الم وي كىرىسيكليوي أىحىب  إً  الىكىةى اإًليمى دى حى لىٍيًو ًمم ا ًسكىاىيمىا، كىأىٍف ييًحب  المىٍرءى ثىالىثه مىٍف كيف  ًفيًو كىجى

ا يىٍكرىهي أىٍف ييٍقذىؼى ًفي الن اًر " ) الى ييًحبُّوي ًإال  ًلم ًو، كىأىٍف يىٍكرىهى أىٍف يىعيكدى ًفي الكيٍفًر كىمى
5).  

                                 
 .(471/  1"البالغة العربية"، ) ،: حبنكة 1
 ،(2703/رقـ :  2076/  4ثىاًر ًمٍنوي، )كتاب الذٍٍّكًر كىالدُّعىاًء كىالت ٍكبىًة كىااًلٍسًتٍغفىاًر، بىابي اٍسًتٍحبىاًب ااًلٍسًتٍغفىاًر كىااًلٍسًتكٍ  ،: مسمـ 2

 .عف ابي ىريرة
ٍمحي مىٍرديكده  ،كتاب الصمح  ،: البخارم 3 ٍكرو فىالصُّ ٍمًح جى مىى صي  (.2697/ رقـ :  184/  3) ،بىابي ًإذىا اٍصطىمىحيكا عى
مىى المىيٍّتً  ،كتاب الجنائز ،: البخارم 4 ًة عى ا ييٍكرىهي ًمفى النٍّيىاحى عف المغيرة بف شعبة رضي  ،(1291/ رقـ :  80/  2) ،بىابي مى

 اهلل عنو.
اؿو  ،مسمـ .(16/ رقـ : 12/  1بىابي حىالىكىًة اإًليمىاًف، ) ،كتاب اإليماف،: متفؽ عميو : البخارم 5 ، بىابي بىيىاًف ًخصى يمىافى ًكتىابي اإلًٍ

يمىاًف، ) كىةى اإلًٍ دى حىالى اؿو مىًف ات صؼى ًبًيف  كىجى  .(43/ رقـ :  66/  1ًخصى
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ٍنييا      م ى  ،كما ركتو عىاًئشىةى رىًضيى الم وي عى : " عىٍشره ًمفى قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى م ـى سى مىٍيًو كى اهللي عى
قىصُّ اأٍلىٍظفىاًر، كىغىٍسؿي  اًء، كى ، كىاٍسًتٍنشىاؽي اٍلمى ٍعفىاءي المٍٍّحيىًة، كىالسٍّكىاؾي  اٍلبىرىاًجـً  اٍلًفٍطرىًة: قىصُّ الش اًرًب، كىاً 

اًء " )(1) ٍمؽي اٍلعىانىًة، كىاٍنًتقىاصي اٍلمى ًبًط، كىحى نىٍتؼي اإٍلً ، كى
2). 

ٍنوي  ككما ركاه أىبً       ٍيرىةى رىًضيى الم وي عى : " سىٍبعىةه ييًظمُّييـي الم وي  ،ىيرى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًف الن ًبيٍّ صى عى
بًٍّو، كىرىجيؿه قىمٍ  شىابٌّ نىشىأى ًفي ًعبىادىًة رى ، كى ـي العىاًدؿي ا بيوي ميعىم ؽه ًفي ًفي ًظمًٍّو، يىٍكـى الى ًظؿ  ًإال  ًظمُّوي: اإًلمى

ؿه طىمىبىٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي  مىٍيًو، كىرىجي تىفىر قىا عى مىٍيًو كى اب ا ًفي الم ًو اٍجتىمىعىا عى ،  المىسىاًجًد، كىرىجيالىًف تىحى مىاؿو مىٍنًصبو كىجى
اليوي  ـى ًشمى ت ى الى تىٍعمى د ؽى، أىٍخفىى حى ؿه تىصى اؼي الم وى، كىرىجي : ًإنٍّي أىخى ؿه ذىكىرى الم وى  فىقىاؿى ا تيٍنًفؽي يىًمينيوي، كىرىجي مى

ٍينىاهي " ) ٍت عى اًلينا فىفىاضى  .(3خى

م ـى قصة أك خبران  الخبر باستعمال الفعل الماضي : -7 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كذلؾ إذا كاف كالـ النبي صى
 كمف أمثمة ذلؾ : ،عف حدثو مضى

-  : م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًمًؾ: قكلو صى ، قىاؿى ًلٍممى ، فىمىم ا كىًبرى كىافى لىوي سىاًحره ، كى ـٍ " كىافى مىًمؾه ًفيمىٍف كىافى قىٍبمىكي
ا ييعىمٍّميوي  من ، فىبىعىثى ًإلىٍيًو غيالى مٍٍّموي السٍٍّحرى ا أيعى من ، فىاٍبعىٍث ًإلىي  غيالى  .(4. إلى آخر القصة " ).ًإنٍّي قىٍد كىًبٍرتي

مى  - م ى اهللي عى ؿي فىييٍحفىري لىوي ًفي األىٍرًض، فىييٍجعىؿي ًفييىا، كقكلو صى ذي الر جي ، ييٍؤخى ـٍ ٍف قىٍبمىكي : "قىٍد كىافى مى م ـى سى ٍيًو كى
ًديًد، مىا ديكفى لىٍحًموً  ييٍمشىطي ًبأىٍمشىاًط الحى مىى رىٍأًسًو فىييٍجعىؿي ًنٍصفىٍيًف، كى عي عى اءي ًباٍلًمٍنشىاًر فىييكضى كىعىٍظًمًو،  فىييجى

ٍضرى فىمى  ٍنعىاءى ًإلىى حى ت ى يىًسيرى الر اًكبي ًمٍف صى ، حى دُّهي ذىًلؾى عىٍف ًديًنًو، كىالم ًو لىيىًتم ف  ىىذىا األىٍمري ، الى ا يىصي مىٍكتى
( " ـٍ تىٍستىٍعًجميكفى لىًكن كي نىًمًو، كى مىى غى اؼي ًإال  الم وى، كىالذٍٍّئبى عى يىخى

مىٍيًو كى  -.(5 م ى اهللي عى : "غىزىا نىًبيٌّ كقكلو صى م ـى سى
ؿه مىمىؾى بيٍضعى  لىم ا يىٍبًف  (6) نىًبيٌّ ًمفى األىٍنًبيىاًء، فىقىاؿى ًلقىٍكًمًو: الى يىٍتبىٍعًني رىجي اٍمرىأىةو، كىىيكى ييًريدي أىٍف يىٍبًنيى ًبيىا؟ كى

                                 
سىخ 1 اًبًع يىٍجتمع ًفييىا الكى  .( [113/  1) ،"النياية" ،]ابف األثير .: ًىيى العيقىد ال ًتي ًفي ظيييكًر اأٍلىصى
اًؿ اٍلًفٍطرىًة، ) ،كتاب الطيارة ،: مسمـ 2  .(261/رقـ :  223/  1بىابي ًخصى
مىسى ًفي المىٍسًجدً  ،كتاب األذاف،: ركاه الشيخاف : البخارم 3 فىٍضًؿ المىسىاًجًد، ) بابي مىٍف جى الىةى كى / رقـ :  133/  1يىٍنتىًظري الص 

دىقىًة، ) ،كتاب الزكاة،كمسمـ ،(660  .كالمفظ لمبخارم ،(1031/ رقـ : 715/  2بىابي فىٍضًؿ ًإٍخفىاًء الص 
اًب اأٍليٍخديكًد كىالس اًحًر كىالر اًىًب كى  ،كتاب الزىد كالرقائؽ،: مسمـ 4 ًة أىٍصحى ، )بىابي ًقص  ـً عف  ،(3005/ رقـ :  2299/  4اٍلغيالى

 .صييب رضي اهلل عنو
مىى الكيٍفًر، ) ،كتاب اإلكراه،: البخارم 5 ٍربى كىالقىٍتؿى كىاليىكىافى عى عف خباب بف  ،(6943/ رقـ :  20/  9بىابي مىًف اٍختىارى الض 

 األرت رضي اهلل عنو.
ٍقًد النٍّكىاًح كىالٍ  6 مىى عى مىى الفىٍرج: البيٍضع يٍطمؽ عى   .( [133/  1) ،"النياية" ،]ابف األثير .ًجمىاًع مىعان، كىعى
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نى  ده اٍشتىرىل غى ـٍ يىٍرفىٍع سيقيكفىيىا، كىالى أىحى لى ده بىنىى بيييكتنا كى ًمفىاتو يىٍبًف ًبيىا، كىالى أىحى كىىيكى يىٍنتىًظري  (1) منا أىٍك خى
 .(2ًكالىدىىىا... الحديث " )

إٌف اإلتياف بالكالـ عمى صكرة المثؿ مف ضركب البالغة، كال أدؿ  عمى ذلؾ مف إكثار  المثل : -8
(    ہ  ہ  ھ  ھ     ہڻ   ۀ  ۀ  ہ) كقد قاؿ اهلل تعالى : ،القرآف الكريـ منو

 ائد ضرب المثؿ:كمف فك  ،[43]العنكبكت : 

ألٌف األمثاؿ كالتشبييات إنما ىي الطرؽ إلى المعاني  أ( تكضيح المعنى: قاؿ الزمخشرم : "
 .(3المحتجبة في األستار، حتى تبرزىا، كتكشؼ عنيا، كتصٌكرىا للفياـ" )

ر ألف التشبيو يؤثر في النفس تأثيرا مثؿ تأثي قاؿ الرازم : " ،ب( قكة التأثير في نفس الميخاطىب
 .(4الدليؿ" )

م ـى مف ضرب األمثاؿ في كالمو     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  كمف أمثمة ذلؾ :  ،كقد أكثر النبي صى

، كىمىثىًؿ الغىٍيًث الكى  - ثىؿي مىا بىعىثىًني الم وي ًبًو ًمفى الييدىل كىالًعٍمـً م ـى : "مى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًثيًر قكؿ النبي صى
ابى أىٍرضن  ، أىصى اًدبي كىانىٍت ًمٍنيىا أىجى ، كى ى كىالعيٍشبى الكىًثيرى ا، فىكىافى ًمٍنيىا نىًقي ةه، قىًبمىًت المىاءى، فىأىٍنبىتىًت الكىلى

ابىٍت ًمٍنيىا طىاًئفىةن أيٍخرىل،  رىعيكا، كىأىصى سىقىٍكا كىزى ، فىشىًربيكا كى يى ًإن مىا ىً أىٍمسىكىًت المىاءى، فىنىفىعى الم وي ًبيىا الن اسى
ا بىعىثىًني ال نىفىعىوي مى ٍف فىقيوى ًفي ًديًف الم ًو، كى ثىؿي مى ن، فىذىًلؾى مى ـى ًقيعىافه الى تيٍمًسؾي مىاءن كىالى تيٍنًبتي كىلى م وي ًبًو فىعىًم

ـٍ يىٍقبىٍؿ ىيدىل الم ًو ال ًذم أيٍرًسٍمتي بً  لى ـٍ يىٍرفىٍع ًبذىًلؾى رىٍأسنا، كى ٍف لى مىثىؿي مى ، كى م ـى  .(5ًو" )كىعى

م ـى : " - سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى طىٍعمييىا  كقكلو صى يىا طىيٍّبه كى ًة، ًريحي ثىًؿ األيٍتريج  ثىؿي الميٍؤًمًف ال ًذم يىٍقرىأي القيٍرآفى كىمى مى
طىعٍ  ثىًؿ الت ٍمرىًة، الى ًريحى لىيىا كى ثىؿي الميٍؤًمًف ال ًذم الى يىٍقرىأي القيٍرآفى كىمى مى ، كى ثىؿي المينىاًفًؽ ال ًذم طىيٍّبه مى ، كى ٍمكه مييىا حي

                                 
ًمفىة 1 ـً -:اٍلخى كىٍسًر الال  اًء كى ًئؼ.]ابف األثير،"النياية"،)-ًبفىٍتًح اٍلخى ًمفىات كخىالى مىى خى اًمؿي ًمفى النُّكؽ، كتيٍجمع عى  ([.2/68:اٍلحى
م ـى:  بىابي  ،كتاب فرض الخمس،: ركاه الشخاف : البخارم 2 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـي، )»قىٍكًؿ الن ًبيٍّ صى ـي الغىنىاًئ / رقـ  86/  4أيًحم ٍت لىكي
ةن، ) ،كتاب الجياد كالسير،كمسمـ ،(3124:  اص  كالمفظ  ،(1747/ رقـ :  1366/  3بىابي تىٍحًميًؿ اٍلغىنىاًئـً ًليىًذًه اأٍليم ًة خى

 نو.عف أبي ىريرة رضي اهلل ع ،لمبخارم
 .(455/  3) ،"الكشاؼ" ،: الزمخشرم 3
 .(58/  25) ،"مفاتيح الغيب"  ،: الرازم 4
م ـى، ) ،كتاب العمـ،: متفؽ عميو : البخارم 5 ـى كىعى ًم بىابي بىيىاًف مىثىًؿ  ،كتاب الفضائؿ،مسمـ ،(79/ رقـ :  27/ 1بىابي فىٍضًؿ مىٍف عى

مىيٍ  م ى اهللي عى ، )مىثىًؿ مىا بيًعثى ًبًو الن ًبيُّ صى م ـى ًمفى اٍلييدىل كىاٍلًعٍمـً سى عف أبي مكسى األشعرم رضي   ،(2282/ رقـ : 1787/  4ًو كى
 اهلل عنو.
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ثىؿي المينىاًفًؽ ال ًذم الى يىٍقرىأي القيرٍ  مى ، كى طىٍعمييىا ميرٌّ يىا طىيٍّبه كى انىًة، ًريحي ٍيحى ثىؿي الر  ثىًؿ يىٍقرىأي القيٍرآفى مى آفى كىمى
طىٍعمييىا ميرٌّ " ) ٍنظىمىًة، لىٍيسى لىيىا ًريحه كى  .(1الحى

م ى ا - م ـى : "كقكلو صى سى مىٍيًو كى سىًد ًإذىا  هللي عى ثىؿي اٍلجى ـٍ مى تىعىاطيًفًي ، كى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًٍّى ثىؿي اٍلمي مى
م ى " ) سىًد ًبالس يىًر كىاٍلحي  .(2اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
كتاب صالة المسافريف  ،كمسمـ .(5427/ رقـ :  77/  7) ،باب ذكر الطعاـ ،كتاب األطعمة ،: متفؽ عميو : البخارم 1

 .عف أبي مكسى األشعرم رضي اهلل عنو ،(797/ رقـ :  549/  1) ،باب فضيمة حافظ القرآف ،كقصرىا 
2 (، ـٍ ًدًى تىعىاضي ـٍ كى تىعىاطيًفًي ـً اٍلميٍؤًمًنيفى كى (،عف أبي مكسى 2586/رقـ:4/1999:مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب،بىابي تىرىاحي

 .األشعرم رضي اهلل عنو
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 سادسالمطمب ال

 حسن الختم

م ـى : "لقد أكتيى       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ـى فكاتح الكمـ كخكاتمو كما قاؿ صى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  رسكؿ اهلل صى

ًمـً  كىاًتمىوي" ) ،أيكًتيتي فىكىاًتحى اٍلكى كىاًمعىوي، كىخى كىجى
م ـى أنو  ،(1 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ككاف مف حسف ختمو لمكالـ صى

فال تجد تنافران  ،كالتحاـ أجزائو ،كىذا ضرب مف ضركب ترابط الكالـ ،بما يناسب أكلويختـ الكالـ 
بف مسعكد اكمف الصحابة الذيف الحظكا حسف الختـ الصحابي الجميؿ عبد اهلل  ،(2بيف أكلو كآخره )
ٍيرً  حيث يقكؿ : " مٍّـى فىكىاًتحى اٍلخى م ـى عي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م دنا صى م ى اهللي ًإف  ميحى كىاًتمىوي فىقىاؿى صى كىاًمعىوي، كىخى ، كىجى

مىكىاتي كىالط يٍّبى  ٍكعىتىٍيًف، فىقيكليكا: الت ًحي اتي ًلم ًو، كىالص  م ـى : " ًإذىا قىعىٍدتيـٍ ًفي كيؿٍّ رى سى مىٍيًو كى مىٍيؾى عى ـي عى ، الس الى اتي
بىرىكىاتيوي، ا ، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإال  اهللي، أىيُّيىا الن ًبيُّ كىرىٍحمىةي اهلًل كى اًلًحيفى مىى ًعبىاًد اهلًل الص  مىٍينىا كىعى ـي عى لس الى

بىوي ًإلىٍيًو، فىٍميىدٍ  اًء أىٍعجى ـٍ ًمفى الدُّعى ديكي ي ٍر أىحى ٍبديهي كىرىسيكليوي، ثيـ  ًليىتىخى م دنا عى ؿ  " كىأىٍشيىدي أىف  ميحى ب وي عىز  كىجى عي ًبًو رى
(3). 

م ـى أنو كاف ينيي كالمو مبيٍّنان ًمالؾ األمر      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ككاف مف حسف ختـ كالمو صى
اًف ٍبًف بىًشيرو  : سىًمٍعتي رىسيكؿى  ،رضي اهلل  عنو كضابطو في المكضكع الذم يتكمـ فيو، فعف النٍُّعمى قىاؿى

م ـى يقكؿ : "ًإف   سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى بىٍينىييمىا ميٍشتىًبيىاته الى يىٍعمىميييف  اهلًل صى ، كى ـى بىيٍّفه رىا ف  اٍلحى ، كىاً  ؿى بىيٍّفه الى اٍلحى
                                 

كقاؿ  .اده صحيح عمى شرط الشيخيف(كقاؿ شعيب األرنؤكط : )إسن .(6982/ رقـ :  564/  11"المسند" ) ،: أحمد 1
 .(1058/ رقـ :  241/  1) ،"صحيح الجامع الصغير كزياداتو" ،األلباني : )صحيح(

 .(324-323)ص  ،" عمـك البالغة البياف، المعاني، البديع" ،ىػ(1371أحمد بف مصطفى )المتكفى:  ،: انظر : المراغي 2
أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد  ،كابف ماجو ،(4160/ رقـ :  227/ 7) ،"المسند" ،: أحمد 3

 ،فيصؿ عيسى البابي الحمبي -دار إحياء الكتب العربية  ،تح : محمد فؤاد عبد الباقي ،" سنف ابف ماجو" ،ىػ(273)المتكفى: 
 2) ،كيؼ الت شيد األكؿ ؟ ،اب التطبيؽكت ،"السنف" ،كالنسائي ،( 1892/ رقـ :  609/  1) ،باب خطبة النكاح ،كتاب النكاح

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي،   ،كابف حباف ،(1163/ رقـ :  238/  محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
 ،2ط ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،تح : شعيب األرنؤكط ،" صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف" ،ىػ(354البيستي )المتكفى: 

كقاؿ األلباني : )كىذا  .قاؿ المحقؽ : )إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف( .( 1951/ رقـ :  181/  5) ،1993 – 1414
 .(473/  3"سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا"، ) ،إسناد صحيح عمى شرط مسمـ(
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قىعى فً  قىعى ًفي الشُّبييىاًت كى مىٍف كى ، كىًثيره ًمفى الن اًس، فىمىًف ات قىى الشُّبييىاًت اٍستىٍبرىأى ًلًديًنًو، كىًعٍرًضًو، كى رىاـً ي اٍلحى
ف  ًحمىى اهلًل كىالر اًعي يىٍرعىى حى  ف  ًلكيؿٍّ مىًمؾو ًحمنى، أىالى كىاً  ٍكؿى اٍلًحمىى، ييكًشؾي أىٍف يىٍرتىعى ًفيًو، أىالى كىاً 

سى  ذىا فىسىدىٍت، فىسىدى اٍلجى سىدي كيمُّوي، كىاً  مىحى اٍلجى ٍت، صى مىحى سىًد ميٍضغىةن، ًإذىا صى ف  ًفي اٍلجى اًرميوي، أىالى كىاً  دي كيمُّوي، مىحى
" )أىالى كىًىيى  م ـى كالمو مبيٍّنان أف القمب ىك األساس في ىذا  ،(1اٍلقىٍمبي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فقد ختـ النبي صى

األمر الخطير كىك : االبتعاد عف الحراـ كاجتناب الشبيات، قاؿ العيني : " أًلىن وي عماد اأٍلىمر 
ًبو تتـٌ  ًميًو تبنى فركعو، كى ًبو قكامو كنظامو، كىعى كلو " ) كمالكو، كى  .(2أيصي

    ، : "أىيُّيىا الن اسي م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍيرىةى، قىاؿى  كمف أمثمة ذلؾ أيضان : عف أىًبي ىيرى

ٍؤًمًنيفى ًبمىا أىمىرى ًبًو اٍلميٍرسى  ف  اهللى أىمىرى اٍلمي :ًإف  اهللى طىيٍّبه الى يىٍقبىؿي ًإال  طىيٍّبنا، كىاً  ، فىقىاؿى ڻ ڻ ڻ ) ًميفى

قىاؿى 51(]المؤمنكف:  ہ ھ ھ ھ ھ ہۀ ۀہ ہ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ) :[ كى

ثيـ  ذىكىرى الر جيؿى ييًطيؿي الس فىرى  ،[172]البقرة:  (ڍ  ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ڈ  ژ ژ
رىا مىٍطعىميوي حى ، كى ، يىا رىبٍّ اًء، يىا رىبٍّ ، يىميدُّ يىدىٍيًو ًإلىى الس مى رىاـه، أىٍشعىثى أىٍغبىرى مىٍمبىسيوي حى رىاـه، كى بيوي حى مىٍشرى ـه، كى

؟ " ) ابي ًلذىًلؾى ، فىأىن ى ييٍستىجى رىاـً كىغيًذمى ًباٍلحى
م ـى كالمو بذكر صكرة رجؿو 3 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى (، فقد ختـ صى

ي ىذه كلكٌنو ال ييستجاب لو، فقد اجتمع ف ،مسافرو يدعك اهلل عمى حاؿو كىيئةو تستكجب إجابة دعائو
كىذا مف أركع الكالـ  ،كمكانع االستجابة ،كأسباب استجابتو ،الصكرة المؤثرة ذكر آداب الدعاء

اًء:  قاؿ ابف رجب : " ،كجكامعو ، يىميدُّ يىدىٍيًو ًإلىى الس مى ؿى ييًطيؿي الس فىرى أىٍشعىثى أىٍغبىرى قىٍكليوي: )ثيـ  ذىكىرى الر جي كى
مىٍطعى  ، كى ، يىا رىبٍّ ؟ يىا رىبٍّ ابي ًلذىًلؾى ، فىأىن ى ييٍستىجى رىاـً رىاـه، كىغيذٍّمى ًباٍلحى ٍمبىسيوي حى مى رىاـه، كى بيوي حى مىٍشرى رىاـه، كى ميوي حى

لىى اأٍلىٍسبىاًب ال ًتي تىٍقتى  .!( اًء، كىاً  م ـى ًإلىى آدىاًب الدُّعى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ـي أىشىارى ًفيًو صى ًضي ىىذىا اٍلكىالى
ابىتىوي  دي ًإجى اًء أىٍربىعىةن: أىحى ابىةى الدُّعى ابىًتًو، فىذىكىرى ًمفى اأٍلىٍسبىاًب ال ًتي تىٍقتىًضي ًإجى ا يىٍمنىعي ًمٍف ًإجى لىى مى ىىا: ، كىاً 

كؿي الت بىذًُّؿ ًفي المٍّبىاًس كىاٍليىٍيئىًة ًبالش عىًث كىااًلٍغًبرىار.ًإطىالىةي الس فىرً  : مىدُّ يىدىٍيًو الث الً  ،.....، كىالث اًني: حيصي ثي
اًء... بيكًبي ًتوً  ،ًإلىى الس مى مىى الم ًو ًبتىٍكًريًر ًذٍكًر ري احي عى ٍلحى م ـى:  ،...كىالر اًبعي: اإٍلً سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى قىٍكليوي صى كى

ابي لىوي؟ فىييكى اٍسًتٍفيىاـه كى  ٍعنىاهي: كىٍيؼى ييٍستىجى ( مى ابي ًلذىًلؾى ًب كىااًلٍسًتٍبعىاًد، )فىأىن ى ييٍستىجى مىى كىٍجًو الت عىجُّ قىعى عى
سُّعى ًفي ذي ًمٍف ىىذىا أىف  الت كى ٍنًعيىا ًباٍلكيمٍّي ًة، فىييٍؤخى مى ابىًة، كى الىًة ااًلٍسًتجى ا ًفي اٍسًتحى ًريحن لىٍيسى صى رىاـً كىالت غىذٍّمى  كى اٍلحى

                                 
تىٍرًؾ الشُّبييىاتً  ،كتاب المساقاة ،: مسمـ 1 ًؿ كى الى  .(1599/ رقـ : 1219 / 3) ،بىابي أىٍخًذ اٍلحى
دار  ،" عمدة القارم شرح صحيح البخارم " ،ىػ(855أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد )المتكفى:  ،: العيني 2

 .(299/  1) ،بيركت –إحياء التراث العربي 
تىٍرًبيىًتيى  ،كتاب الزكاة ،: مسمـ 3 دىقىًة ًمفى اٍلكىٍسًب الط يًٍّب كى  .(1015/ رقـ  703/  2) ،ابىابي قىبيكًؿ الص 
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ابىًة" ) جى ٍممىًة مىكىاًنًع اإٍلً ًبًو ًمٍف جي
كالمراد منيا : التعجب  ،ممة في الحديث كانت استفياميةكآخر ج .(1

 .كاالستبعاد، كال يٍخؼى أف مف أجمؿ ما يهختـ بو الكالـ ىك االستفياـ

اًلؾو اأٍلىٍشعىًرمٍّ      ٍف أىًبي مى مىٍيًو  رضي اهلل عنو كمف أمثمو ذلؾ : عى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى قىاؿى
: "الطُّييكري  م ـى سى ىًف  كى ٍمدي ًلم ًو تىٍمَلى افى اهلًل كىاٍلحى سيٍبحى ، كى ي اٍلًميزىافى ٍمدي ًلم ًو تىٍملى يمىاًف كىاٍلحى ي  -شىٍطري اإٍلً  -أىٍك تىٍملى

ةه لى  ج  ٍبري ًضيىاءه، كىاٍلقيٍرآفي حي دىقىةي بيٍرىىافه كىالص  ، كىالص  ةي نيكره ا بىٍيفى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض، كىالص الى أىٍك  ؾى مى
، كيؿُّ الن اًس يىٍغديك فىبىاًيعه نىٍفسىوي فىميٍعًتقييىا أىٍك ميكًبقييىا" ) مىٍيؾى م ـى أفعاؿ  ،(2عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فبعد أف بيف صى

م ـى بقكلو :  ،الخير سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كما ليا مف آثار طيبة، كما يترتب عمييا مف أجر، ختـ كالمو صى
كؿ ًإٍنسىاف يٍسعىى ًبنىفًسًو فىمنيـٍ مف يىًبيعيىا هلل  لن اًس يىٍغديك فىبىاًيعه نىٍفسىوي فىميٍعًتقييىا أىٍك ميكًبقييىا( أم ")كيؿُّ ا

ًمٍنييـ مف يىًبيعيىا لمش ٍيطىاف كاليكل باتباعيما فيكبقيا أىم ييمكيا" ) ًتًو فيعتقيا مف اٍلعىذىاب، كى ًبطىاعى
3)، 

م ى اهللي  م ـى أف الناس في ىذه الدنيا فريقاف فقد بٌيف صى سى مىٍيًو كى األكؿ : مف يسعى بفكاؾ رقبتو مف  ،عى
ككجو حسف  ،كالثاني : مف يسعى في ىالؾ نفسو بعمؿ المعاصي كالسيئات ،النار بعمؿ الصالحات

م ـى بعد أف ذكر أصنافان مف سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى األعماؿ الصالحة  الختـ بيذا الكالـ كاهلل أعمـ : أٌنو صى
عاصيان كاف أـ  ،كافران كاف أـ مؤمنان  ،كرغب فييا بٌيف أٌف الدنيا لإلنساف دار عمؿ ككدح كتعب

 ،كأٌما الكافر العاصي ،كيعتقو مف النار في اآلخرة ،لكٌف عمؿ المؤمف الطائع ينفعو في الدنيا ،طائعان 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ) كقد قاؿ اهلل تعالى : ،كيككف سببان في ىالكو في اآلخرة ،فينفعو عممو في الدنيا

 .[39]النساء : ( ٹ  ڤ   ڤ    

مىٍيًو       م ى اهللي عى كمف أمثمة حسف الختـ في كالمو صمى اهلل عميو كسمـ : حديث كصايا النبي صى
م ـى لمعاذ بف جبؿ سى م   ،كى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ، فىأىٍصبىٍحتي قىاؿى رضي اهلل عنو: كيٍنتي مىعى الن ًبيٍّ صى ـى ًفي سىفىرو

ييبىاًعدي  ن ةى كى : يىا رىسيكؿى الم ًو أىٍخًبٍرًني ًبعىمىؿو ييٍدًخميًني الجى ، فىقيٍمتي نىٍحفي نىًسيري ًني عىًف الن اًر، يىٍكمنا قىًريبنا ًمٍنوي كى
مىى مىٍف يىس رىهي ا ن وي لىيىًسيره عى ، كىاً  : "لىقىٍد سىأىٍلتىًني عىٍف عىًظيـو مىٍيًو، تىٍعبيدي الم وى كىالى تيٍشًرٍؾ ًبًو شىٍيئنا، قىاؿى لم وي عى
" جُّ البىٍيتى تىحي ، كى افى كـي رىمىضى تىصي تيٍؤًتي الز كىاةى، كى ةى، كى ـي الص الى تيًقي ٍيًر:  ،كى مىى أىٍبكىاًب الخى : "أىالى أىديلُّؾى عى ثيـ  قىاؿى

                                 
 .(275-269/  1) ،"جامع العمـك كالحكـ" ،: انظر : ابف رجب 1
  .(223/ رقـ : 203/  1) ،باب فضؿ الطيكر ،كتاب الطيارة ،: مسمـ 2
تح :  ،" الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج"،ىػ(911عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )ت  ،: السيكطي 3

 ،ـ 1996 -ىػ  1416 ،1ط ،الخبر –المممكة العربية السعكدية  -دار ابف عفاف لمنشر كالتكزيع  ،سحؽ الحكيني األثرمأبك ا
(2  /12). 
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ًطيئى  دىقىةي تيٍطًفئي الخى ن ةه، كىالص  ٍكـي جي : الص  ٍكًؼ الم ٍيًؿ " قىاؿى ًؿ ًمٍف جى ةي الر جي الى ، كىصى ا ييٍطًفئي المىاءي الن ارى ةى كىمى
ت ى بىمىغى 16( ]السجدة: گگڳڳ)ثيـ  تىالى  : "أىالى  ،[17( ]السجدة: ې) [، حى ثيـ  قىاؿى

: بىمى  ًذٍركىًة سىنىاًمًو"؟ قيٍمتي ـي، أيٍخًبريؾى ًبرىٍأًس األىٍمًر كيمًٍّو كىعىميكًدًه، كى : "رىٍأسي األىٍمًر اإًلٍسالى ى يىا رىسيكؿى الم ًو، قىاؿى
ًذٍركىةي سىنىاًمًو الًجيىادي" ةي، كى : بىمىى يىا نىًبي  الم ًو،  ،كىعىميكديهي الص الى ًؾ ذىًلؾى كيمًٍّو"؟ قيٍمتي : "أىالى أيٍخًبريؾى ًبمىالى ثيـ  قىاؿى

مىٍيؾى ىى  : "كيؼ  عى ذى ًبًمسىاًنًو قىاؿى : "ثىًكمىٍتؾى فىأىخى ا نىتىكىم ـي ًبًو؟ فىقىاؿى ذيكفى ًبمى ن ا لىميؤىاخى : يىا نىًبي  الم ًو، كىاً  ذىا"، فىقيٍمتي
اًئدي أىٍلًسنى  ـٍ ًإال  حىصى مىى مىنىاًخًرًى ـٍ أىٍك عى كًىًي مىى كيجي " )أيمُّؾى يىا ميعىاذي، كىىىٍؿ يىكيبُّ الن اسى ًفي الن اًر عى ـٍ ًتًي

1)، 
م ـى لمعاذ المكضكع كمو، فذكر لو ضابطان يضبط لو أمكره كميا نبيفقد لخص ال سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى  ،صى

ٍبسىوي ىيكى أىٍصؿي  قاؿ ابف رجب : " ،بأف يكؼ عميو لسانو  ٍبطىوي كىحى مىى أىف  كىؼ  المٍّسىاًف كىضى ىىذىا يىديؿُّ عى
ٍيًر كيمًٍّو، كىأىف  مىٍف مىمىؾى ًلسىانىوي،  بىطىوي " )اٍلخى فىقىٍد مىمىؾى أىٍمرىهي كىأىٍحكىمىوي كىضى

كىذا مف حسف ربط آخر  ،(2
 .الكالـ بأكلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

ًحيحه( ،( 2616/ رقـ :  12-11/  5) ،: الترمذم 1 سىفه صى ًديثه حى  .قاؿ الترمذم : )ىىذىا حى
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 المبحث الثاني 

 أسموب النبي صمى اهلل عميو وسمم في الخطاب 

فقد كاف صمى اهلل عميو  ،لقد اتسـ كالـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بأنو حسف األسمكب    
ككاف صمى اهلل عميو كسمـ ينتقي الكالـ  ،في خطابيـ  حكاؿ الناس كؿٌّ عمى حدةمـ يراعي أكس

شان  ،ككاف ليٍّنان في كالمو ،كلـ يكف يتكمفو ،انتقاءن   ،كلـ يكف صمى اهلل عميو كسمـ فاحشٌا كال ميتفحٍّ
كالمتأمؿ لسنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ،كمف فقو المتحدث أف يراعيى أسمكب عرضو لمخطاب

ليؾ بعض األساليب التي كاف يراعييا صمى اهلل عميو كسمـ في ي رل أنو كاف القدكة في ذلؾ، كا 
 : كجاءت عمى أربعة مطالب  ،خطابو مع الناس

 المطمب األول

 بينمراعاة أحوال المخاطَ 

م ـى في دعكتو كفي تعميمو كمكاعظو يراعي أحكاؿ المخاطبيف،       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ستجيبان م كاف صى
﮳ ﮴   ﮵   ﮶     ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ)ألمر اهلل تعالى: 

 [.125]النحؿ : (  ﮼ ﮽  ﮾  ﮿   ﮻﮷ ﮸  ﮹  ﮺ 

كمنيـ مف  ،فيستجيب لممكعظة ،إٌف الناس مستكيات كمراتب : فمنيـ مف تغمب عميو العاطفة     
كمنيـ مف يناسبو  ،نيـ مف يتأثر بالترغيبفيناسبو الطرح العقالني، كم ،تغمب عميو النزعة العقمية

كما  ،لذلؾ البد مف مراعاة اختالؼ الناس في مستكياتيـ، كاستعداداتيـ النفسية كالعقمية ،الترىيب
فما ييقاؿ لممسمـ حديًث  ،فالبد لمداعية أف يراعي التنكيع في خطابو ،ترشد إليو اآلية الكريمة

كما  ،كما ييقاؿ لمنساء يختمؼ عما يقاؿ لمرجاؿ ،اإلسالـيختمؼ عما ييقاؿ لممسمـ عريؽ  ،اإلسالـ
كما يقاؿ لمجاحد أك المعاند يختمؼ عما يقاؿ لممسمـ  ،يقاؿ لمحكاـ يختمؼ عما يقاؿ لممحككميف

م ى ا ،العاصي أك الجاىؿ نىا رىسيكؿي اهلًل صى ٍنيىا، أىن يىا قىالىٍت: "أىمىرى اًئشىةى رىًضيى اهللي تىعىالىى عى هللي فعىٍف عى
( " ـٍ م ـى أىٍف نينىزٍّؿى الن اسى مىنىاًزلىيي سى مىٍيًو كى عى

ا يىٍعًرفيكفى  كقاؿ عمي : " ،(1 دٍّثيكا الن اسى ًبمى أىتيًحبُّكفى أىٍف ييكىذ بى  ،حى

                                 
 .(6/  1) ،مقدمة الكتاب ،ـ: مسم 1
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الم وي كىرىسيكليوي" )
فالداعية إلى اهلل تعالى كالطبيب يجب أف يحسف تشخيص الداء، ليحسف كصؼ  ،( 1

 .الدكاء

م ـى يراعي في كالمو ترتيب األكلكيات، كالبدء باألىـ عمى ل       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى قد كاف النبي صى
فعىًف اٍبًف عىب اسو  ،حيف بعثو إلى اليمف رضي اهلل عنو الميـ، كىذا كاضح في كصيتو لمعاذ بف جبؿ

م ى اهللي  : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ا، قىاؿى ٍنييمى بىؿو ًحيفى بىعىثىوي ًإلىى اليىمىًف: رىًضيى الم وي عى م ـى ًلميعىاًذ ٍبًف جى سى مىٍيًو كى عى
ـٍ ًإلىى أىٍف يىٍشيىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإال  الم   ، فىاٍدعييي ـٍ ، فىًإذىا ًجٍئتىيي ا أىٍىؿى ًكتىابو م دنا "ًإن ؾى سىتىٍأًتي قىٍكمن وي، كىأىف  ميحى

ـٍ أىطىاعي  مىكىاتو ًفي كيؿٍّ يىٍكـو  ،كا لىؾى ًبذىًلؾى رىسيكؿي الم ًو، فىًإٍف ىي ٍمسى صى ـٍ خى مىٍيًي ـٍ أىف  الم وى قىٍد فىرىضى عى فىأىٍخًبٍرىي
ذي ًمٍف أى  دىقىةن تيٍؤخى ـٍ صى مىٍيًي ـٍ أىف  الم وى قىٍد فىرىضى عى ، فىأىٍخًبٍرىي ـٍ أىطىاعيكا لىؾى ًبذىًلؾى لىٍيمىةو، فىًإٍف ىي دُّ كى ـٍ فىتيرى ٍغًنيىاًئًي

، عى  ، كىات ًؽ دىٍعكىةى المىٍظميكـً ـٍ ـى أىٍمكىاًلًي كىرىاًئ ، فىًإي اؾى كى ـٍ أىطىاعيكا لىؾى ًبذىًلؾى ، فىًإٍف ىي ـٍ فىًإن وي لىٍيسى بىٍينىوي مىى فيقىرىاًئًي
( " ابه بىٍيفى الم ًو ًحجى كى

2). 

م ـى أصحابو كالدعاة مف بعدىـ كي       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فية التدرج في الدعكة مع القـك كقد عم ـ صى
م ـى لعائشة : "يىا عىاًئشىةي، لىٍكالى أىف  قىٍكمىًؾ  ،حديثي العيد باإلسالـ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مف ذلؾ ما قالو صى

ا أيٍخًرجى ًمٍنوي، كىأىلٍ  ٍمتي ًفيًو مى ، فىأىٍدخى ـى ىمىٍرتي ًباٍلبىٍيًت، فىييًد اًىًمي ةو ألى ٍيدو ًبجى ًديثي عى عىٍمتي لىوي حى ٍقتيوي ًباألىٍرًض، كىجى زى
ـى " ) ٍرًبيًّا، فىبىمىٍغتي ًبًو أىسىاسى ًإٍبرىاًىي بىابنا غى بىابىٍيًف، بىابنا شىٍرًقيًّا، كى

دىاثىةي قىٍكًمًؾ  كفي ركاية : " .(3 لىٍكالى حى
( ".. سى  ،(4ًبالكيٍفًر لىنىقىٍضتي مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ـى لفقو المكازنة بيف فيتبيف مف ذلؾ مراعاة النبي صى
 .المصالح كالمفاسد

م ـى يظير الحفاكة بالكافديف كالزكار، كيعطييـ اىتمامان خاصان، فعف     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ككاف النبي صى

م ـى كىىيكى يىخٍ  رضي اهلل عنو أىبي ًرفىاعىةى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : يىا قاؿ: "اٍنتىيىٍيتي ًإلىى الن ًبيٍّ صى : فىقيٍمتي ، قىاؿى طيبي
مىي  رىسيكؿي اهلًل صى  : فىأىٍقبىؿى عى ٍف ًديًنًو، الى يىٍدًرم مىا ًدينيوي، قىاؿى اءى يىٍسأىؿي عى ، جى ؿه غىًريبه م ى اهللي رىسيكؿى اهلًل رىجي

ًسبٍ  ، حى ، فىأيًتيى ًبكيٍرًسيٍّ ت ى اٍنتىيىى ًإلىي  ٍطبىتىوي حى تىرىؾى خي ، كى م ـى سى مىٍيًو كى مىٍيًو عى : فىقىعىدى عى ًديدنا، قىاؿى تي قىكىاًئمىوي حى

                                 
، كىرىاًىيىةى أىٍف الى يىٍفيىميكا ،كتاب العمـ ،: البخارم 1  (.127/ رقـ :  37/  1) ،بىابي مىٍف خىص  ًبالًعٍمـً قىٍكمنا ديكفى قىٍكـو
دى  ،كتاب المغازم ،: البخارم 2 ًة الكى ج  ميعىاذو ًإلىى اليىمىًف قىٍبؿى حى  .(4347/ رقـ :  162/  5) ،اعً بىابي بىٍعًث أىًبي ميكسىى، كى
بيٍنيىاًنيىا ،كتاب الحج ،: البخارم 3  .(1586/ رقـ :  147/  2) ،بىابي فىٍضًؿ مىك ةى كى
 .(1585/ رقـ :  146/ 2) ،باب فضؿ مكة كبنيانيا ،كتاب الحج ،: البخارم 4
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ٍطبىتىوي، فىأىتىـ   م مىوي اهللي، ثيـ  أىتىى خي عىؿى ييعىمٍّميًني ًمم ا عى ، كىجى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  آًخرىىىا " )رىسيكؿي اهلًل صى
1 )، 

لـ، كفيو تكاضع النبي صمى اهلل فيو استحباب تمطؼ السائؿ في عبارتو، كسؤالو العا قاؿ النككم : "
عميو كسمـ كرفقو بالمسمميف، كشفقتو عمييـ، كخفض جناحو ليـ، كفيو المبادرة إلى جكاب المستفتي، 

 .(2كتقديـ أىـ األمكر فأىميا" )

م ـى يفتح المجاؿ لمكافديف مف خارج المدينة ليسألكه كيحاكركه      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ،لقد كاف صى
 ،كىذا لـ يكف متاحان ألىؿ المدينة ،كمقاماتيـ في الفيـ كالعمـ ،مراعاة ألحكاليـ ،يـ كيحاكرىـفيجيب

مىٍيًو  رضي اهلل عنو قاؿ أنس بف مالؾ ،فقد نييكا عف السؤاؿ م ى اهللي عى : نيًيينىا أىٍف نىٍسأىؿى رىسيكؿى اهلًل صى
، فىكىافى ييٍعًجبينىا أىٍف يىًجيءى  م ـى عىٍف شىٍيءو سى اءى  كى نىٍحفي نىٍسمىعي، فىجى ، فىيىٍسأىلىوي، كى ؿي ًمٍف أىٍىًؿ اٍلبىاًديىًة اٍلعىاًقؿي الر جي

ـي أىف  اهللى أىٍرسى  ـى لىنىا أىن ؾى تىٍزعي م دي، أىتىانىا رىسيكليؾى فىزىعى : يىا ميحى ؿه ًمٍف أىٍىًؿ اٍلبىاًديىًة، فىقىاؿى دىؽى"، رىجي : "صى ، قىاؿى مىؾى
مى  : فىمىٍف خى : فىمىٍف نىصىبى ىىًذًه قىاؿى : "اهللي"، قىاؿى ؟ قىاؿى مىؽى اأٍلىٍرضى : فىمىٍف خى : "اهللي"، قىاؿى ؽى الس مىاءى؟ قىاؿى

نىصىبى ىى  ، كى مىؽى اأٍلىٍرضى مىؽى الس مىاءى، كىخى : فىًبال ًذم خى : "اهللي"، قىاؿى ؟ قىاؿى عىؿى عىؿى ًفييىا مىا جى ، كىجى ًذًه اٍلًجبىاؿى
، آلم وي  :  اٍلًجبىاؿى لىٍيمىًتنىا، قىاؿى مىكىاتو ًفي يىٍكًمنىا، كى ٍمسى صى مىٍينىا خى ـى رىسيكليؾى أىف  عى : كىزىعى "، قىاؿى ـٍ : "نىعى ؟ قىاؿى مىؾى أىٍرسى

مىٍينىا ـى رىسيكليؾى أىف  عى : كىزىعى "، قىاؿى ـٍ : "نىعى ، آلم وي أىمىرىؾى ًبيىذىا؟ قىاؿى مىؾى : فىًبال ًذم أىٍرسى دىؽى"، قىاؿى اةن ًفي زىكى  "صى
ـى رىسي  : كىزىعى "، قىاؿى ـٍ : "نىعى ، آلم وي أىمىرىؾى ًبيىذىا؟ قىاؿى مىؾى : فىًبال ًذم أىٍرسى دىؽى"، قىاؿى : "صى مىٍينىا أىٍمكىاًلنىا، قىاؿى كليؾى أىف  عى

، آلم وي أىمىرى  مىؾى : فىًبال ًذم أىٍرسى دىؽى"، قىاؿى : "صى افى ًفي سىنىًتنىا، قىاؿى ٍكـى شىٍيًر رىمىضى "، صى ـٍ : "نىعى ؾى ًبيىذىا؟ قىاؿى
: ثيـ  كى  دىؽى"، قىاؿى : "صى ، قىاؿى ًف اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيالن ج  اٍلبىٍيًت مى مىٍينىا حى ـى رىسيكليؾى أىف  عى : كىزىعى : قىاؿى ل ى، قىاؿى

، فىقىاؿى  ، كىالى أىٍنقيصي ًمٍنييف  مىٍيًيف  ؽٍّ، الى أىًزيدي عى دىؽى  كىال ًذم بىعىثىؾى ًباٍلحى : "لىًئٍف صى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى الن ًبيُّ صى
ن ةى" ) مىف  اٍلجى  .(3لىيىٍدخي

أٌما  ،كمف الكاضح أٌف نييى الصحابة في المدينة عف السؤاؿ داؿه عمى كماؿ عمميـ كفيميـ    
كميـ إذا كليعممكا ق ،بؿ ىـ بحاجة إلى السؤاؿ عف ديف اإلسالـ كشرائعو ،الكافدكف فميسكا كذلؾ

م ـى ألحكاؿ الناس كمنازليـ ،رجعكا إلييـ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  .كىذا مف مراعاتو صى

                                 
ٍطبىةً  ،كتاب الجمعة،: مسمـ 1 ًديًث الت ٍعًميـً ًفي اٍلخي  .(876/ رقـ :  597/  2) ،بىابي حى
 .(165/  6) ،" المنياج  شرح صحيح مسمـ بف الحجاج " ،: النككم 2
شىرىاًئًع الدٍّيفً  ،كتاب اإليماف ،: مسمـ 3 يمىاًف ًباهلًل كى  .(12/ رقـ :  41/  1) ،بىابه ًفي بىيىاًف اإلًٍ
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م ـى لمزعماء كالممكؾ     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كما كٌجو  ،فكاف يخاطبيـ خطابان ليٍّنان  ،كمف ذلؾ خطابو صى
( ے     ے   ھ ھ ھ ھ    ہ ہ) : اهلل سبحانو كتعالى مكسى كىاركف عندما بعثيما إلى فرعكف فقاؿ

م ـى إلى ىرقؿ ممؾ الركـ ،[44]طو :  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كما كرد  ،كمف أبرز األمثمة عمى ذلؾ كتابو صى
ٍبًد الم ًو  م دو عى ، ًمٍف ميحى ًف الر ًحيـً نٌصو في "صحيح البخارم" مف ركاية أبي سفياف : " ًبٍسـً الم ًو الر ٍحمى

ايىًة اإًلسٍ كىرىسيكلً  مىى مىًف ات بىعى الييدىل، أىم ا بىٍعدي: فىًإنٍّي أىٍدعيكؾى ًبًدعى : سىالىـه عى كـً ٍقؿى عىًظيـً الرُّ ، ًو ًإلىى ًىرى الىـً
ـى األىًريًسيٍّيفى " كى  مىٍيؾى ًإٍث ل ٍيتى فىًإف  عى تىٍيًف، فىًإٍف تىكى ، ييٍؤًتؾى الم وي أىٍجرىؾى مىر  ـٍ ـٍ تىٍسمى ڤ  ڤ  ڦ      ڤ) أىٍسًم

ڌ  ڌ    ڍڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

فىرىغى ًمٍف ًقرىاءىًة 64]آؿ عمراف : ( ڎ  ڎ  ڈ      ڈ ، كى ا قىاؿى : فىمىم ا قىاؿى مى [، قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى
الناظر إلى ىذه الرسالة يجد أٌف النبي لـ  ،(1).." .الًكتىاًب، كىثيرى ًعٍندىهي الص خىبي كىاٍرتىفىعىًت األىٍصكىاتي 

ـٍ يىقيٍؿ ًإلىى  بؿ كاف فييا نكع مف ليف الخطاب، قاؿ النككم : " ،يكف يبدأ رسائمو بالتيديد كالكعيد لى كى
" أىًم ال ًذم ييعىظٍّميكنىوي  كـً طىفىًة فىقىاؿى "عىًظيـً الرُّ ٍقؿى فىقىٍط بىٍؿ أىتىى ًبنىٍكعو ًمفى اٍلميالى ييقىدٍّميكنىوي " )ًىرى كى

2). 

م ـى رسالتو بما يحرٍّؾ المشاعر     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كيييٍّئ المخاطب  ،كيؤثر في القمكب ،فقد بدأ صى
، بعد لفظ الجاللة ،الرحمف الرحيـكذلؾ االسميف الكريميف  ،فقد بدأىا بالبسممة ،لمقبكؿ كاالستجابة

كالتي  ،كالتي ال يسد مسد ىا آية اخرل في ىذا المقاـ ،ريمةكأتى باآلية الك ،كخاطبو بعظيـ الركـ
كما تخاطب قكما  ،كىذا الخطاب ألىؿ الكتاب مشعره بتمييزىـ عمى غيرىـ ،(ڤڤ)تبدأ بًػ 

 .فتقكؿ : يا أىؿ العمـ

م ـى عمى مراعاة أحكاؿ المخاطبيف     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى عمى  ،كمما سبؽ يتبيف حرص الرسكؿ صى
 .الؼ مراتبيـ كدياناتيـاخت

 

                                 
؟كىٍيؼى كىافى بىٍدءي الكىٍحًي ًإلىى رىسيكًؿ الم   ،كتاب اإليماف ،: البخارم 1 م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  .(7/ رقـ :  8/  1) ،ًو صى
 .(108-107/  12) ،" المنياج  شرح صحيح مسمـ بف الحجاج " ،: انظر :  النككم  2
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 المطمب الثاني
 انتقاء طيِّب الكالم ولّينو

م ـى أحسف الكالـ كأطيبو      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مستجيبا بذلؾ ألمر ربو  ،لقد كاف كالـ النبي صى
]اإلسراء (  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک   ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ: ) سبحانو

م  [53:  م ـى يقتدم بالقرآف، كيتخذه إمامان لو، فكاف صى سى مىٍيًو كى كما كصفتو بذلؾ أـ المؤمنيف  ،ى اهللي عى
ميقيوي اٍلقيٍرآفى " ) عائشة رضي اهلل عنيا : "  كىأىٍصؿي ىىذىا اٍلبىاًب: قىٍكلو تىعىالىى: قاؿ ابف القيـ: " .(1كىافى خي

الش ٍيطىافي يىٍنزىغي بىٍينىييـٍ إذىا كىم ـى [ فى 53]اإلسراء:  (  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ )
يىا اٍلقىًبيحي ًمٍف اٍلكى  ثىثه كىىىاـه، أىىىاجى قيكديىىا جي ٍربو كى ، فىريب  حى ا ًبغىٍيًر ال ًتي ًىيى أىٍحسىفي ـٍ بىٍعضن يي " )بىٍعضي ـً  . (2الى

م ـى في ىذا المجاؿ     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  منيا : كفيما يمي بعض تكجيياتو صى

 واستبداليا بقول : َلِقَسْت َنْفِسي : ،نيُي المسمم عن قول : َخُبَثْت نفسي

بي      ـٍ خى ديكي : "الى يىقيكلىف  أىحى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍنيىا، عىًف الن ًبيٍّ صى ثىٍت فعىٍف عىاًئشىةى رىًضيى الم وي عى
لىًكٍف ًليىقيٍؿ لىًقسىٍت ) نىٍفًسي، كى

بيثىٍت نىٍفًسي،  .(4نىٍفًسي" )( 3 : خى ؿي قاؿ ابف القيـ : " نىيىى أىٍف يىقيكؿى الر جي
سىدًّا ًلذىًريعىًة اتٍّ  ـً اٍلفىاًحًش، كى لىًكٍف ًليىقيٍؿ، لىًقسىٍت نىٍفًسي، سىدًّا ًلذىًريعىًة اٍعًتيىاًد المٍّسىاًف ًلٍمكىالى اًؼ الن ٍفًس كى صى

ٍعنىى ىىذىا الم ٍفًظ؛ فىًإف   تىٍطميبييىا ًباٍلميشىاكىمىًة كىاٍلمينىاسىبىًة ال ًتي بىٍيفى الم ٍفًظ  ًبمى اأٍلىٍلفىاظى تىتىقىاضىى مىعىاًنييىا كى
م   مىٍيًو، فىسىد  رىسيكؿي الم ًو صى مىٍعنىاهي غىاًلبه عى ٍف تىًجديهي يىٍعتىادي لىٍفظنا إال  كى ًليىذىا قىؿ  مى ٍعنىى، كى مىٍيوً كىاٍلمى كىآًلًو  ى الم وي عى

مىٍعننى" ) ٍبًث لىٍفظنا كى م ـى ذىًريعىةى اٍلخي سى كى
م ـى  -فىكىًرهى رىسيكؿي الم ًو  كقاؿ أيضا : " ،(5 سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى  -صى

ٍف كىافى بً  ـٍ إلىى اٍلعيديكًؿ إلىى لىٍفظو ىيكى أىٍحسىفي ًمٍنوي، كىاً  ًتًو، كىأىٍرشىدىىي ٍبًث " ًلبىشىاعى ٍعنىاهي تىٍعًميمنا لىٍفظى " اٍلخي مى

                                 
قاؿ المحقؽ شعيب األرنؤكط : )إسناده صحيح عمى شرط  .(25302/رقـ :  183/  42) ،"المسند" ،: أحمد بف حنبؿ 1

 .الشيخيف(
 .(41)ص :  ،مكتبة دار البياف  ،"الطرؽ الحكمية " ،: ابف القيـ 2
بيث.]ابف األثير 3 بان ًمٍف ٍلفظ الخيبث كالخى بيثىت ىىرى ن مىا كىًره خى  ( [.264/  4) ،"النياية" ،: كالم ٍقس: ىك اٍلغىثىيىاف، كىاً 
 .(6179/  41/  8) ،باب ال يقؿ : خبثت نفسي ،: البخارم، كتاب األدب 4
 ،1ط ،ييركت -دار الكتب العممية  ،تح : محمد عبد السالـ إبراىيـ  ،" إعالـ المكقعيف عف رب العالميف " ،: ابف القيـ 5

 .(120/  3) ،ـ1991 -ىػ 1411
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سىًف، كىىىٍجًر اٍلقىًبيًح ًمٍف اأٍلىٍقكىاًؿ، كىمىا أىٍرشىدىىي  اًؿ اٍلحى ٍرشىادنا إلىى اٍسًتٍعمى ٍنًطًؽ، كىاً  ـٍ إلىى ذىًلؾى ًلٍلىدىًب ًفي اٍلمى
ًؽ كىاأٍلىٍفعىاًؿ" )  .(1ًفي اأٍلىٍخالى

 انتقاء األسماء الحسنة :

ٍبدً عف      ًميًد  عى بى  ٍبفً الحى ٍزننا جي د هي حى د ثىًني: أىف  جى مىٍستي ًإلىى سىًعيًد ٍبًف الميسىيًٍّب، فىحى : جى ٍيًر ٍبًف شىٍيبىةى، قىاؿى
: "بىٍؿ أىٍنتى سىيٍ  ، قىاؿى ٍزفه : اٍسًمي حى "؟ قىاؿى ا اٍسميؾى : "مى م ـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مىى الن ًبيٍّ صى ـى عى : قىًد " قىاؿى ؿه

ا أىنىا ًبميغى  كنىةي بىٍعدي" )مى زي يٍّرو اٍسمنا سىم اًنيًو أىًبي، قىاؿى اٍبفي الميسىيًٍّب: "فىمىا زىالىٍت ًفينىا الحي
كقد غٌير النبي  .(2

م ـى جممة مف األسماء التي تحتمؿ معنى سيئان  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى  ،صى دى: "كىغىي رى الن ًبيُّ صى قىاؿى أىبيك دىاكي
مىٍيًو  ، فىسىم اهي اهللي عى ًشيىابو ، كى بىابو ، كىحي ، كىغيرىابو كىـً ، كىاٍلحى شىٍيطىافو تىمىةى، كى ، كىعى ـى اٍلعىاًص، كىعىًزيزو م ـى اٍس سى كى

شى  ًضرىةى، كى ًفرىةى سىم اىىا خى ا تيسىم ى عى ، كىأىٍرضن سىم ى اٍلميٍضطىًجعى اٍلميٍنبىًعثى ٍممنا، كى ٍربنا سى سىم ى حى ٍعبى ًىشىامنا، كى
سىم ى بىًني ميٍغًكيىةى، بىًني ًرٍشدىةى، قاؿ شً لىًة، سىم اهي الض الى  ٍشدىًة، كى ـٍ بىًني الرٍّ ٍنيىًة، سىم اىي بىنيك الزٍّ ٍعبى اٍلييدىل، كى

اًر" ) أبك داكد : تىرىٍكتي أىسىاًنيدىىىا ًلاًلٍخًتصى
3). 

 قولو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم عند المعتبة : َتِرَب َجِبيُنُو :

 كيقسك ،اـ الذم ييغمظ فيو الناسىذا المق ،كىذا جانب مف أدبو صمى اهلل عميو كسمـ عند الًعتاب    
م ـى   ،بعضيـ عمى بعض سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ يىكيًف الن ًبيُّ صى : لى ٍنوي قىاؿى اًلؾو رىًضيى الم وي عى فعىٍف أىنىًس ٍبًف مى

اشنا، كىالى لى  ًبينيوي" )سىب ابنا، كىالى فىح  ا لىوي تىًربى جى ٍعًتبىًة: "مى ًدنىا ًعٍندى المى ع اننا، كىافى يىقيكؿي أًلىحى
كالمعنى الحرفي  ،(4

كليس ىذا مقصكدان، بؿ  ،ليذه الكممة الدعاء عمى الشخص بالقتؿ ؛ ألف  القتيؿ يقع عمى التراب

                                 
 .(41)ص :  ،"الطرؽ الحكمية" ،: ابف القيـ 1
 .(6193/  43/  8) ،بىابي تىٍحًكيًؿ ااًلٍسـً ًإلىى اٍسـو أىٍحسىفى ًمٍنوي  ،: البخارم، كتاب األدب 2
 .(4956/ رقـ :  289/  4) ،بىابه ًفي تىٍغًييًر ااًلٍسـً اٍلقىًبيحً  ،كتاب األدب ،"السنف" ،: أبك داكد 3
شنا ،كتاب األدب ،: البخارم 4 ـى فىاًحشنا كىالى ميتىفىحٍّ م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ يىكيًف الن ًبيُّ صى  .(6031/ رقـ :  13/  8) ،«بىابي "لى
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اإلعجاب، بحسب اختالؼ أك إظيار  ،تستعمؿ ىذه الكممة ألغراض التعجب، أك الزجر، أك التيكيؿ
  .(1المقاـ  )

 قولو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم لمقادم : مرحبًا :

كىي كممة جميمة في معناىا كفي  ،كاف صمى اهلل عميو كسمـ مف ىديو أف يقكؿ لمقادـ: مرحبان     
بان" أىٍم لىًقيت  ،فميا كقعه لذيذه عمى السمع ،مبناىا ٍعنىاهي قاؿ ابف األثير : " "مىٍرحى : مى ًقيؿى ريٍحبان كسىعىة. كى

بان " ) رىح بى الم وي ًبؾى مىٍرحى
بنا ًىيى كممة تقاؿ ًعٍند ًإرىادىة المبر ة لمقادـ " ) : "كقاؿ ابف حجر .(2 مٍرحى

3). 

مىى الن       ٍبًد القىٍيًس عى ٍفدي عى ـى كى : لىم ا قىًد ٍنييمىا، قىاؿى ًف اٍبًف عىب اسو رىًضيى الم وي عى م ـى عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًبيٍّ صى
يٌّ  زىايىا كىالى نىدىامىى" فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى الم ًو، ًإن ا حى اءيكا غىٍيرى خى ٍفًد، ال ًذيفى جى بنا ًبالكى : "مىٍرحى ًبيعىةى، قىاؿى ًمٍف رى

ن ا الى نىًصؿي ًإلىٍيؾى ًإال  ًفي الش يٍ  ، كىاً  ري بىٍينىؾى ميضى بىٍينىنىا كى ن ةى، كى ؿي ًبًو الجى ، فىميٍرنىا ًبأىٍمرو فىٍصؿو نىٍدخي رىاـً ًر الحى
افى  كميكا رىمىضى : " أىٍربىعه كىأىٍربىعه: أىًقيميكا الص الىةى، كىآتيكا الز كىاةى، كىصي نىٍدعيك ًبًو مىٍف كىرىاءىنىا، فىقىاؿى ، كىأىٍعطيكا كى

بيكا ًفي الدُّب   . كىالى تىٍشرى ًنٍمتيـٍ ميسى مىا غى ٍنتىـً )4اًء )خي ( كىالحى
( كىالن ًقيًر)5

ف ًت )6 ( كىالميزى
7( " )8). 

فقد بدأىـ بقكلو :  ،فنمحظ في كالـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ جميؿ الخطاب كانتقاء األلفاظ   
زىايىا كىالى نىدىامىى( ٍيرى خى اءيكا غى ٍفًد، ال ًذيفى جى بنا ًبالكى ٍيرى خى  ،)مىٍرحى زىايىا كىالى نىدىامىى( ففيو كانظر إلى قكلو : )غى

ثارة لممشاعر شعار بالحبٍّ كالتقدير ،خطابه لمعكاطؼ، كا  كىذا مف إكراـ الضيؼ؛ فإٌف إكراـ  ،كا 
 .الضيؼ نكعاف مادمٌّ كمعنكمٌّ 

                                 
بينو أىم قتؿ ؛ أًلىف اٍلقىًتيؿ يىقع عمى كىجيو ليتر ب: قا 1 مىٍيًو بذلؾ، كىالى يٍقصد ذىًلؾ ،ؿ ابف حجر : " ترب جى ظىاىره الدُّعىاء عى  ،كى

كىذىا قىٍكلو: تربت يداؾ أىم اٍفتىقىرت فامتلت تيرىابا قيؿ الميرىاد: ضعؼ عقمؾ بجيمؾ ًبيىذىا ،كى قيؿ: اٍفتىقىرت مف اٍلعمـ ،كى ق ،كى ٍعنىاهي: كى يؿ مى
تارىة لمزجر أىك التيكيؿ  .اٍستىٍغنىٍيت، ييقىاؿ: ًىيى ليغىة القبط استعمميا اٍلعىرىب كاستبعد ـ تىارىة لمتعجب كى كىالر اًجح أىنو شىٍيء يدعـ ًبًو اٍلكىالى

اب" ٍعجى  .(92/  1) ،"فتح البارم" ،ابف حجر .أىك اإلًٍ
 .(207/  2) ،"النياية" ،: ابف األثير 2
 .(122/  1) ،"فتح البارم" ،ابف حجر:  3
 .( [96/  2) ،النياية ،: الدُّب اءي: القىٍرعي، كاحدىا ديب اءىةه، كانكا يٍنتبذيكف ًفييىا فتيسرع الٌشٌدةي ًفي الش رىاًب. ]ابف األثير 4
ًدينىةً  5  .( [448/  1) ،النياية ،]ابف األثير .: الحنتـ : ىي ًجرىار مٍدىيكنة خيٍضره كىانىٍت تيٍحمىؿ الخٍمر ًفييىا ًإلىى اٍلمى
اءي ًليصيرى نىبيذان ميٍسكران. 6 مىٍيًو اٍلمى : أصؿي الن ٍخمة ييٍنقىر كسىطو ثيـ  ييٍنبىذي ًفيًو الت مر، كييٍمقىى عى /  5) ،" النياية" ،]ابف األثير : الن ًقيري

104] ). 
ٍفًت كىىيكى نكعه  7  .( [304/  2) ،"النياية" ،ًمفى القاىًر، ثيـ  اٍنتيًبذ ًفيًو. ]ابف األثير : ىيكى اإلناءه ال ًذم طيًمى ًبالزٍّ
 .(6176/ 41/  8) ،باب قكؿ الرجؿ مرحبا ،كتاب األدب ،: البخارم 8
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ـٍ ييغىادً      م ـى ًعٍندىهي، لى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍر ًمٍنييف  كىاًحدىةن، فىأىٍقبىمىٍت كعىٍف عىاًئشىةى، قىالىٍت: كيف  أىٍزكىاجي الن ًبيٍّ صى
م ـى شىٍيئنا، فىمىم ا رىآ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا تيٍخًطئي ًمٍشيىتييىا ًمٍف ًمٍشيىًة رىسيكًؿ اهلًل صى ىىا رىح بى فىاًطمىةي تىٍمًشي، مى

ٍف يىًميًنًو أىٍك عىفٍ  بنا ًباٍبنىًتي" ثيـ  أىٍجمىسىيىا عى : "مىٍرحى اًلًو..." ) ًبيىا، فىقىاؿى ًشمى
1). 

ـى البنات      م ـى لَلباء : إكرا سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ظيار االىتماـ بيف   ،كىذا تعميـه مف النبي صى  ،كا 
م ـى أتبع قكلو : )مرحبا  ،كمراعاة رٌقة كدقة إحساسيف  كمشاعرىف   سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فإٌف النبي صى

 .فأكرميا قكالن كفعالن  ،ك عف شمالوبابنتي( بأف أجمسيا عف يمينو أ

 قدر اهلل وما شاء فعل، وال يقول: َلْو َأنِّي َفَعْمُت َكاَن َكَذا َوَكَذا : قول

م ـى أصحابو أف يككف كالميـ منضب     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى طان بضابط اإليماف غير مخالؼو لقد عٌمـ صى
ٍيرىةى لو ٍف  ،عنورضي اهلل  ، مف ذلؾ ما ركاه أبك ىيرى : "كىاً  م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى قىاؿى

، فىًإف   مىا شىاءى فىعىؿى لىًكٍف قيٍؿ قىدىري اهلًل كى كىذىا، كى ابىؾى شىٍيءه، فىالى تىقيٍؿ لىٍك أىنٍّي فىعىٍمتي كىافى كىذىا كى  لىٍك تىٍفتىحي أىصى
عىمىؿى الش ٍيطىاًف" )

2). 

قد ينافي في بعض األحياف اإليماف  ،لقائؿ : لك أني فعمت كذا كاف كذا ككذاا فإٌف قكؿ     
م ـى المسمـ إلى القكؿ : ) ،بالقضاء كالقدر كالتسميـ ألمر اهلل سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  قىد رى كلذا أرشد النبي صى

( بدالن مف أف يقكؿ : )لىٍك أىنٍّي فىعىٍمتي كىافى كى  اهللي  مىا شىاءى فىعىؿى كىذىا( )كى ذىا كى
3). 

 

 

                                 
ابىًة رىًضيى اهللي تىعىالىى عىٍنييـٍ  ،: مسمـ 1 حى اًئًؿ الص  مىيٍ  ،كتاب فىضى اًئًؿ فىاًطمىةى ًبٍنًت الن ًبيٍّ عى ـي بىابي فىضى ةي كىالس الى الى /  4) ،يىا الص 

 .(2450/ رقـ  1904
تىٍفًكيًض اٍلمىقىاًديًر ًلم وً  ،كتاب القدر ،: مسمـ 2 تىٍرًؾ اٍلعىٍجًز كىااًلٍسًتعىانىًة ًباهلًل كى / رقـ :  2052/  4) ،بىابه ًفي اأٍلىٍمًر ًباٍلقيك ًة كى

2664). 
، فىأىم ا مف قال: قاؿ النككم : " فىالظ اًىري أىف  الن   3 ًؽ ذىًلؾى ًفيمىا الى فىاًئدىةى ًفيًو فىيىكيكفي نىٍييي تىٍنًزيوو الى تىٍحًريـو ٍف ًإٍطالى و ٍييى ًإن مىا ىيكى عى

مىٍيًو يي  نىٍحًك ىىذىا فىالى بىٍأسى ًبًو، كىعى مىٍيًو ًمٍف ذىًلؾى كى ؿي أىٍكثىري ااًلٍسًتٍعمىاًؿ ٍحمى تأسفا عمى ما فات مف طاعة اهلل تعالى، أك ما ىك ميتىعىذ ره عى
ـي" اًديًث كىاىلم وي أىٍعمى كًد ًفي اأٍلىحى  .(216/  16) ،"المنياج  شرح صحيح مسمـ" ،النككم ،اٍلمىٍكجي
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 صمى اهلل عميو وسمم : وكالم ينُ لِ 

م ـى مع أصحابو كأىمو طابع الميف     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىذا  ،كلقد كاف يغمب عمى كالـ النبي صى
فمـ يكف فظان كال غميظان، كلـ يكف شديدان في المعاممة كما كصفو ربو  ،منسجـه مع طبيعتو الرحيمة

]آؿ عمراف : ( ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ): سبحانو كتعالى 
159]. 

م ـى لينان في كالمو مع األطفاؿ     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كاألعراب الذيف يتصفكف  ،كالنساء ،لقد كاف صى
 بالجفاء كالغمظة : 

ٍيرىةى رضي اهلل عنو : أىف  أىٍعرىاًبيًّا بىاؿى       ًفي المىٍسًجًد، فىثىارى ًإلىٍيًو الن اسي ليىقىعيكا ًبًو، فىقىاؿى  فعف أىبىي ىيرى
مىى بىٍكًلًو ذىنيكبنا ) م ـى: "دىعيكهي، كىأىٍىًريقيكا عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ رىسيكؿي الم ًو صى لىيي

، أىٍك سىٍجالن ًمٍف 1 ( ًمٍف مىاءو
ـٍ تي  لى ا بيًعٍثتيـٍ مييىسًٍّريفى كى ، فىًإن مى " )مىاءو ٍبعىثيكا ميعىسًٍّريفى

2). 

كالميف مع األعراب، كىـ أىؿ الجفاء  ،إٌف في ىذا الحديث فكائد عدة : منيا تعميـ الجاىؿ    
 .كالتبشير كعدـ التنفير ،كالتيسير كعدـ التعسير ،كالبداكة كالغمظة

كيداعبيـ  ،فقد كاف ييتـ بيـ ،أٌما األطفاؿ فمو صمى اهلل عميو كسمـ معيـ مكاقؼ كثيرة    
م ى  ،كيالعبيـ قكال كفعالن  ٍنوي، قاؿ: ًإٍف كىافى الن ًبيُّ صى اًلؾو رىًضيى الم وي عى مف ذلؾ : ما ركاه أىنىسى ٍبفى مى

ا فىعىؿى النُّغىٍيري ) ، مى : "يىا أىبىا عيمىٍيرو ًغيرو ت ى يىقيكؿى أًلىخو ًلي صى اًلطينىا، حى م ـى لىييخى سى مىٍيًو كى اهللي عى
3( " )4). 

م ـى مف تكاضعو كليف جانبو     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ،كفي ىذا الحديث مف الفكائد ما كاف عميو النبي صى
كفيو مف الرحمة باألطفاؿ كمخاطبتيـ عمى قدر عقكليـ كاحتراـ  ،كىذا يفيـ مف قكلو : )ليخالطنا(

م ـى ي ،مشاعرىـ كاىتماماتيـ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  .مؤانسة لو ،سأؿ ىذا الصغير عف عصفكرهفإٌف النبي صى

                                 
ًقيؿى الى تيسىم ى ذىنيكبان ًإال  ًإذىا كىافى ًفييىا ماءه  1 : اٌلدىٍلك اٍلعىًظيمىةي، كى  .( [171/  2) ،النياية ،]ابف األثير .: الذ نيكبي
 .(6128/  30/  8) ،باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ : )يسركا كال تعسركا( ،كتاب األدب ،: البخارم 2
مىى: ًنٍغرىاف. ]ابف األثير 3  .( [86/  5) ،النياية ،: ىيكى تىٍصًغيري النُّغىًر، كىىيكى طىاًئره ييٍشًبو العيٍصفكر، أىٍحمىري الًمٍنقار، كييجمع عى
 .(6129/  30/  8) ،باب اإلنبساط إلى الناس ،كتاب األدب ،رم: البخا 4
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كمنيا  ،أما مداعبتو ليـ بفعمو فقد كرد في ذلؾ أمثمو متعددة منيا : مكاقفو مع الحسف كالحسيف    
يىا  ما ركاه محمكد بف الربيع رضي اهلل عنو قاؿ : " ةن مىج  م ـى مىج  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى قىٍمتي ًمفى الن ًبيٍّ صى عى

ٍمًس ًسًنيفى ًمٍف دىٍلكو " )ًفي كىجٍ  ًيي كىأىنىا اٍبفي خى
1). 

م ـى مف أالف كالمو لمناس رحمة بيـ بالجنة     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اًلؾو  ،كقد بشر الرسكؿ صى فعىٍف أىًبي مى
: " ًإف   رضي اهلل عنو اأٍلىٍشعىًرمٍّ  م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ن ًة غيٍرفىةن ييرىل قىاؿى ًفي اٍلجى

، كى  ـى فى اٍلكىالى ، كىأىالى ـى ـى الط عىا ٍف أىٍطعى بىاًطنييىا ًمٍف ظىاًىًرىىا أىعىد ىىا اهللي ًلمى ـى، ظىاًىريىىا ًمٍف بىاًطًنيىا، كى يىا تىابىعى الصٍّ
م ى كىالن اسي ًنيىاـه " ) كىصى

ًف اٍبًف مىٍسعيكدو  .(2 م ـى أىف  رىسي  ،رضي اهلل عنو كعى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كؿى اهلًل صى
مىى الن اًر كيؿُّ ىىيٍّفو لىيٍّفو سىٍيؿو قىًريبو ًمفى الن اًس " ) ـى عى رٍّ : " حي قىاؿى

3). 

م ـى كترغيب في انتقاء الكالـ الميف     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى الذم يككف سببان في  ،كىذا تكجيو مف النبي صى
كىك مف المعاني التي  ،كالتماسؾ بيف المسمميف ،كزيادة المحبة بيف الناس ،متياتأليؼ القمكب كسال
 .[33:  ]اإلسراء( ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ) تيرشد إلييا اآلية :

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
ًغيًر؟ ،كتاب العمـ ،: البخارم 1 : مىتىى يىًصحُّ سىمىاعي الص   .(77/ رقـ :  26/  1) ،بىابه
 .قاؿ المحقؽ : إسناده حسف .(22905/ رقـ :  539/  37) ،"المسند" ،: أحمد 2
 .قاؿ المحقؽ شعيب األرنؤكط : حسف بشكاىده كىذا إسناد ضعيؼ .(3938/ رقـ :  53- 52/  7) ،"المسند" ،: أحمد 3

مىٍيًو 2488/ رقـ :  654/  4) ،"سنف الترمذم" ،كركاه الترمذم ـي عى مىى الن اًر أىٍك ًبمىٍف تىٍحري ـي عى ـٍ ًبمىٍف يىٍحري ( بمفظ : )أىالى أيٍخًبريكي
) مىى كيؿٍّ قىًريبو ىىيٍّفو سىٍيؿو ، عى (كقاؿ  ،الن اري سىفه غىًريبه ًديثه حى "صحيح الجامع الصغير  ،كقاؿ األلباني : )صحيح( ،الترمذم : )حى

 .(2607/ رقـ :  509/  1) ،كزيادتو"
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 المطمب الثالث

 االبتعاد عن الُفحش والفظاظة في الكالم 

      ۇئ وئ) قاؿ اهلل تعالى : لقد كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قدكة الخمؽ في كالمو كما    

فقد كاف كالمو  ،[21األحزاب : ](         ی ی ی               ی ىئ ىئ ىئ       ېئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 ڍ ڍ ڇ ڇ) صمى اهلل عميو كسمـ غايةن في األدب، ككاف ينتقي كالمو استجابة ألمر ربو :

و أف كقد نيى أصحاب ،[53]اإلسراء : ( ک ک ک  ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ
لقبح ىذه الكممة، كالسر في ذلؾ أٌف الكالـ القبيح يتقاضى معانيو  ،يقكؿ أحدىـ : )خبثت نفسي(

لىًكٍف ًليىقيٍؿ، لىًقسىٍت  ،مف نفس المتكمـ بيثىٍت نىٍفًسي، كى : خى ؿي كقد تقٌدـ قكؿ ابف القيـ : " نىيىى أىٍف يىقيكؿى الر جي
اًؼ الن ٍفًس ًبمىٍعنىى ىىذىا الم ٍفًظ؛ نىٍفًسي، سىدًّا ًلذىًريعىًة اٍعًتيىاًد المٍّ  سىدًّا ًلذىًريعىًة اتٍّصى ـً اٍلفىاًحًش، كى سىاًف ًلٍمكىالى

تىٍطميبييىا ًباٍلميشىاكىمىًة كىاٍلمينىاسىبىًة ال ًتي بىٍيفى الم ٍفًظ كىاٍلمىعٍ  ًليىذىا قىؿ  مىٍف فىًإف  اأٍلىٍلفىاظى تىتىقىاضىى مىعىاًنييىا كى نىى، كى
م ـى تىًجدي  سى مىٍيًو كىآًلًو كى م ى الم وي عى مىٍيًو، فىسىد  رىسيكؿي الم ًو صى اًلبه عى مىٍعنىاهي غى  َذِريَعةَ اْلُخْبثِ هي يىٍعتىادي لىٍفظنا إال  كى

ٍعننى" ) مى لىٍفظنا كى
م ـى  -فىكىًرهى رىسيكؿي الم ًو  كقكلو أيضا : " ،(1 سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ٍبًث " لىٍفظى " ا -صى ٍلخي

ٍف كىافى ًبمىٍعنىاهي تىٍعًميمنا ًلٍلىدىبً  ـٍ إلىى اٍلعيديكًؿ إلىى لىٍفظو ىيكى أىٍحسىفي ًمٍنوي، كىاً  ًتًو، كىأىٍرشىدىىي ٍنًطًؽ، ًلبىشىاعى  ًفي اٍلمى
ـٍ إ ا أىٍرشىدىىي سىًف، كىىىٍجًر اٍلقىًبيًح ًمٍف اأٍلىٍقكىاًؿ، كىمى اًؿ اٍلحى ٍرشىادنا إلىى اٍسًتٍعمى ًؽ كىاً  لىى ذىًلؾى ًفي اأٍلىٍخالى

كىاأٍلىٍفعىاًؿ" )
2). 

م ـى في منطقو أبعد الناس عف الفحش كالتفٌحش، كما كصفو بذلؾ        سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كلذا كاف صى
م ـى فى  بف عمرك بف العاص رضي اهلل عنيما بقكلو : " اهلل عبد سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ يىكيًف الن ًبيُّ صى اًحشنا لى

ـٍ أىٍخالىقنا" ) ـٍ أىٍحسىنىكي : ًإف  ًمٍف ًخيىاًركي م ـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىافى صى شنا، كى كىالى ميتىفىحٍّ
(. كقالت عائشة 3

خ   شنا، كىالى صى م ـى فىاًحشنا كىالى ميتىفىحٍّ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ يىكيٍف رىسيكؿي اهلًل صى ابنا ًفي رضي اهلل عنيا :" لى
( " يىٍصفىحي لىًكٍف يىٍعفيك كى اأٍلىٍسكىاًؽ، كىالى ييٍجًزم ًبالس يٍّئىًة ًمٍثمىيىا، كى

كالفيحش في الكالـ : ىك ما يشتد   ،(4

                                 
 . 63: تقدـ في صفحة  1
 . 63: تقدـ في صفحة  2
 .(3559/ رقـ :  189/  4) ،باب صفة النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كتاب المناقب ،: البخارم 3
 .قاؿ محققو الشيخ شعيب : )إسناده صحيح( .(25416/ رقـ :  256/  42) ،"المسند" ،نبؿ: أحمد بف ح 4
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أما الميتىفىحٍّش : فيك الذم يتكمؼ القبيح مف الكالـ كيتعٌمده ) ،قبحو مف القكؿ أك الفعؿ
قاؿ ابف  .(1

ي ري ًفي ًفي ىىٍدًيًو صى  القيـ : "  فصؿ ٍنًطًؽ كىاٍخًتيىاًر اأٍلىٍلفىاًظ : كىافى يىتىخى م ـى ًفي ًحٍفًظ اٍلمى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى
مىيىا، كىأىٍلطىفىيىا، كىأىٍبعىدىىىا ًمٍف أىٍلفىاًظ أىٍىًؿ الٍ  يىٍختىاري أًليم ًتًو أىٍحسىفى اأٍلىٍلفىاًظ كىأىٍجمى فىاًء كىاٍلًغٍمظىًة ًخطىاًبًو كى جى

شناكىا ـٍ يىكيٍف فىاًحشنا، كىالى ميتىفىحٍّ كىافى يىٍكرىهي أىٍف ييٍستىٍعمىؿى الم ٍفظي الش ًريؼي ، ٍلفيٍحًش، فىمى ابنا، كىالى فىظًّا، كى خ  كىالى صى

ؽٍّ مىٍف لىيٍ  كهي ًفي حى ، كىأىٍف ييٍستىٍعمىؿى الم ٍفظي اٍلمىًييفي اٍلمىٍكري ٍف لىٍيسى كىذىًلؾى كفي ًفي حىؽٍّ مى سى ًمٍف أىٍىًمًو" اٍلمىصي
(2). 

ـي كلٌما قاؿ الييكد لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )الس       ـٌ المؤمنيف عائشة  ،عميكـ( ا أغمظت أ
كأرشدىا إلى الرفؽ في  ،نياىا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف ذلؾ ،ليـ القكؿ، كسبتيـ كلعنتيـ

عنيا : أف ييكد أتكا النبي صمى اهلل عميو فعنيا رضي اهلل  ،حتى في مثؿ ىذا المكطف ،الخطاب
كسمـ فقالكا: الساـ عميكـ، فقالت عائشة: عميكـ، كلعنكـ اهلل، كغضب اهلل عميكـ. قاؿ: "ميال يا 
ياؾ كالعنؼ كالفحش" قالت: أكلـ تسمع ما قالكا؟ قاؿ: "أكلـ تسمعي ما  عائشة، عميؾ بالرفؽ، كا 

عند البخارم :  أخرل كفي ركاية .(3ستجاب ليـ في" )قمت؟ رددت عمييـ، فيستجاب لي فييـ، كال ي
: " قىٍد قي  " م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا قىاليكا؟ قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ٍع مى ـٍ تىٍسمى لى : يىا رىسيكؿى الم ًو، أىكى ـٍ فىقيٍمتي مىٍيكي : كىعى ٍمتي

( "4). 

مستجيبان لقكؿ اهلل  ،د ىك الردُّ األحسفلقد كاف ردُّ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى ييك      
( ،[53]اإلسراء : ( ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ)تعالى :  ـٍ مىٍيكي فميس الردُّ األحسف ىنا  ،فإنو قاؿ : )كىعى

فكاف رٌده  ،كقد تضٌمف قكليـ اإلساءة إليو كالدعاء بالمكت عميو ،أف ييظير احتفاءن بيـ كاحترامان ليـ
 .كلكؿ قكـو خطابان  ،فإٌف لكؿ مقاـ مقاالن  أنسب الرٌد كأحسنو في ىذا المكطف ؛

      

 

 

                                 
 .بتصرؼ يسير .(415/  3) ،"النياية " ،: انظر : ابف األثير 1
 .(320/  2) ،"زاد المعاد" ،: ابف القيـ 2
 .(6030/  12/  8) ،كتاب األدب، باب لـ يكف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فاحشا كال متفحشا ،: البخارم 3
ٍفًؽ ًفي األىٍمًر كيمٍّوً  ،كتاب األدب ،: البخارم 4  .( 6024/ رقـ :  12/  8) ،بىابي الرٍّ
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 المطمب الرابع

 طريقة النبي صمى اهلل عميو وسمم في عرض الخطاب

م ـى في خطابو      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كمرة  ،فمرة يكرر الكالـ ثالثان  ،لقد تعددت طرؽ عرض النبي صى
ر جمستو إشعاران بأىمية الكالـ الذم سيقكلو، كمرة يغي ،كيقكؿ كالمان فصال ال يكثره ،يرفع صكتو

م ـى : ماكفي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  يمي بعض نماذج مف طرؽ خطابو  صى

 إعادة الكالم ثالثا ليفيم عنو :

ٍنوي" ) لقد بٌكب اإلماـ البخارم بابان أسماه "     ـى عى ًديثى ثىالىثنا ًلييٍفيى ادى الحى ٍف أىعى بىابي مى
كمف ذلؾ  ،( 1

م ـى  ،تبٌيف أىمية إعادة الكالـ مف المعمـ ليفيـ عنو التالميذي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًف الن ًبيٍّ صى فعىٍف أىنىسو عى
م ـى عى  مىى قىٍكـو فىسى ذىا أىتىى عى ٍنوي، كىاً  ت ى تيٍفيىـى عى م  أىن وي كىافى "ًإذىا تىكىم ـى ًبكىًممىةو أىعىادىىىا ثىالىثنا، حى ، سى ـٍ ـٍ مىٍيًي مىٍيًي ـى عى

م ـى يتبيف لو أٌف ىذا لـ يكف دائمان في كؿ كالـ  .(2ثىالىثنا" ) سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كالدارس لكالـ النبي صى
م ـى، كال في كؿ سالـ يسمـ بو عمى اآلخريف سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى نما كاف إذا دعا المقاـ  ،يصدر عنو صى كا 

اًضريف مف يقصر فيمو عىف  "قاؿ الخطابي:  ،كالحاؿ إلى ذلؾ ثنا، ًإم ا أًلىف مف اٍلحى ـ ثىالى ًإعىادىة اٍلكىالى
ٍشكىاؿ فيتظاىر ًباٍلبىيىاًف " ) م ا أىف يككف القىٍكؿ ًفيًو بعض اإٍلً كعيو فيكرره ليفيـ، كىاً 

3 ). 

 تغيير الِجمسة :

م ـى ربما غٌير جمستو أثنا      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى أك  ،ء الكالـ ؛ إشعاران بأىمية الًفكرةككاف النبي صى
ـٍ ًبأىٍكبىًر  ،رضي اهلل عنو فقد ركل أىبك بىٍكرىةى  ،خطكرتيا : "أىالى أينىبٍّئيكي م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى الن ًبيُّ صى قىاؿى

: "اإًلٍشرىاؾي ًبال كىافى ميت ًكئنا  -م ًو، كىعيقيكؽي الكىاًلدىٍيًف الكىبىاًئًر؟" ثىالىثنا، قىاليكا: بىمىى يىا رىسيكؿى الم ًو، قىاؿى مىسى كى كىجى
" ) -فىقىاؿى  ت ى قيٍمنىا: لىٍيتىوي سىكىتى ريىىا حى : فىمىا زىاؿى ييكىرٍّ كًر"، قىاؿى قىٍكؿي الزُّ أىالى كى

كالذم يبدك أف المراد مف  ،(4
م ـى لجمستو تنبيو السامع ألىمية سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ـى  تغييره صى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى قاؿ ابف  ،ما سيقكلو صى

ييًفيدي ذىًلؾى تىٍأًكيدى تىٍحًريًمًو، كىعً  حجر : " مىسى بىٍعدى أىٍف كىافى ميت ًكئنا، كى ت ى جى ، حى ـى ييٍشًعري ًبأىن وي اٍىتىـ  ًبذىًلؾى ظى
                                 

 .(30/  1) ،باب مف أعاد الحديث ثالثان ليفيـ عنو ،كتاب العمـ ،: البخارم 1
 .(95/ رقـ :  30/  1) ،باب مف أعاد الحديث ثالثان ليفيـ عنو ،كتاب العمـ ،: البخارم 2
 .(115/ 2) ،"عمدة القارم" ،: العيني 3
كرً  ،كتاب الشيادات ،: البخارم 4  .(2654/ رقـ : 172/  3) ،بىابي مىا ًقيؿى ًفي شىيىادىًة الزُّ
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كًر  اـً ًبذىًلؾى كىٍكفي قىٍكًؿ الزُّ سىبىبي ااًلٍىًتمى ًف ًبيىا قيٍبًحًو، كى مىى الن اًس، كىالت يىاكي قيكعنا عى كًر أىٍسيىؿى كي أىٍك شىيىادىًة الزُّ
كري فى  ٍنوي الط ٍبعي، كىأىم ا الزُّ ، كىاٍلعيقيكؽى يىٍصًرؼي عى ٍشرىاؾى يىٍنبيك عىٍنوي قىٍمبي اٍلميٍسًمـً ؛ فىًإف  اإٍلً مىٍيًو أىٍكثىرى كىاًمؿي عى اٍلحى

اـً ًبتىٍعًظيًمًو" )كىًثيرىةه، كىاٍلعىدىاكىًة كىا ا، فىاٍحًتيجى ًإلىى ااًلٍىًتمى ٍيًرًىمى سىًد كىغى ٍلحى
1). 

 رفع الصوت أحيانًا :
لنبرة الصكت كنغمتو عمكان كانخفاضان، كتفخيمان كترقيقان أىمية كبيرة في إيصاؿ المعنى كتحقيؽ      

 .(2"فالجممة الكاحدة قد يختمؼ معناىا باختالؼ النغمة " ) ،األثر المطمكب

م ـى يرفع صكتو أحيانان، إذا اقتضى المقاـ ذلؾ     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍبًد الم ًو ٍبًف  ،كلذلؾ كاف صى فعىٍف عى
ك م ـى ًفي سىٍفرىةو سىافىٍرنىاىىا فىأىٍدرىكىنىا  ،رضي اهلل عنو عىٍمرو سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ؼى عىن ا الن ًبيُّ صى : تىخى قىٍد  -قىاؿى كى

ٍيؿه ًلٍلىٍعقىاًب  -( الص الىةي 3ٍرىىقىٍتنىا)أى  ٍكًتًو: "كى ًمنىا، فىنىادىل ًبأىٍعمىى صى مىى أىٍرجي عىٍمنىا نىٍمسىحي عى أي، فىجى نىٍحفي نىتىكىض  كى
تىٍيًف أىٍك ثىالىثنا ) ًمفى الن اًر" مىر 

م ـى كاف "حى  ،(4 سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍيثي كقد بٌيف ابف حجر أٌف ذلؾ منو صى
ةي ًإلىٍيًو، اجى ا ثىبىتى ذىًلؾى  ،تىٍدعيك اٍلحى ا ًإذىا كىافى ًفي مىٍكًعظىةو كىمى ؽي ًبذىًلؾى مى يىٍمحى ، كى ٍيًر ذىًلؾى ، أىٍك غى ٍمعو أىٍك كىٍثرىًة جى
اًبرو  ًديًث جى ذىكىرى ارضي اهلل عنو ًفي حى طىبى كى م ـى ًإذىا خى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى لس اعىةى اٍشتىد  : كىافى الن ًبيُّ صى

وي ميٍسًمـه ) ًديثى أىٍخرىجى ٍكتيوي اٍلحى بيوي، كىعىالى صى ( كىأًلىٍحمىدى )5غىضى
ٍعنىاهي، كىزىادى: 6 ًديًث النٍُّعمىاًف ًفي مى ( ًمٍف حى

ت ى لىٍك أىف  رىجيالن ًبالسُّكًؽ لىسىًمعىوي" ) حى
ـى  (، قاؿ النككم : "7 ًطيًب أىٍف ييفىخٍّ ٍطبىًة، ييٍستىحىبُّ ًلٍمخى أىٍمرى اٍلخي

يىكيكفى ميطىاًبقنا ًلٍمفىٍصًؿ ال ًذم يىتىكىم ـي ًفيًو ًمٍف تىٍرًغيبو أىٍك تىرٍ  مىوي، كى ييٍجًزؿى كىالى ٍكتىوي، كى يىٍرفىعى صى " )كى  .(8ًىيبو
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 .حرب، كبقية رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف.(
 .(143/  1) ،"فتح البارم" ،: ابف حجر 7
 .(156/  6) ،حيح مسمـ ""المنياج شرح ص ،: النككم 8



 

72 

 

 الترسل والبيان :

م ـى يتميؿ في كالمو حتى كأنو ي      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اًئشىةى  ،رتمو ترتياللقد كاف رسكؿ اهلل صى فعىٍف عى
ى  ًديثنا لىٍك عىد هي العىادُّ ألى دٍّثي حى ، كىافى "ييحى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍنيىا، أىف  الن ًبي  صى اهي" )رىًضيى الم وي عى  ،(1ٍحصى

ـٍ يىكيٍف يىٍسريدي  م ـى لى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى " )كقىالىٍت: " ًإف  رىسيكؿى الم ًو صى ـٍ ًديثى كىسىٍرًدكي الحى
لىك  قاؿ العيني : " ،(2

ًديثو، لعده أىم: لقدر عمى عده ًديثو، أىم: كىًممىات حى .. كلـ يكف يٍسرد أىم: لـ يكف .لىك عىد  اٍلعىاد حى
ـ متتابع مىٍفييكـ كىاضح عمى سىًبيؿ التأني ًلئىال  يمت ًديث استعجاالن، أىم: كىافى يتىكىم ـ ًبكىالى بس ييتىابع الحى

 .(3عمى المستمع" )

: "كىافى ًفي  رضي اهلل عنو كقد كصؼ جابر بف عبد اهلل     م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كالـ رسكؿ اهلل صى
( " ، أىٍك تىٍرًسيؿه م ـى تىٍرًتيؿه سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـً رىسيكًؿ الم ًو صى كىالى

كالترتيؿ كالترسيؿ بنفس المعنى كما  ،(4
منا ك  . (5تقدـ ) م ـى كىالى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـي رىسيكًؿ الم ًو صى عىٍف عىاًئشىةى رضي اهلل عنيا، قىالىٍت: "كىافى كىالى

م ـى  ،( 6فىٍصالن يىٍفيىميوي كيؿُّ مىٍف سىًمعىوي" ) سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فكاف يفيمو  ،كىذا مف كضكح كالمو صى
كؿ بىٍيفى أىٍجزىاًئوً  الـ الفصؿ ىك : "كالك ،العالـ كالجاىؿ ،الصغير كالكبير  (.7الكاضح" ) ،المىٍفصي

م ـى ال يكثر المكعظة عمى أصحابو خكفا عمييـ مف الممؿ كالسآمة      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ،ككاف صى
ًميسو فىقىاؿى لىوي  ٍبدي الم ًو ييذىكٍّري الن اسى ًفي كيؿٍّ خى : كىافى عى ، قىاؿى ٍف أىًبي كىاًئؿو ٍبًد الر ٍحمىًف  عى : يىا أىبىا عى ؿه رىجي

 ، ـٍ ا ًإن وي يىٍمنىعيًني ًمٍف ذىًلؾى أىنٍّي أىٍكرىهي أىٍف أيًمم كي : أىمى ؟ قىاؿى ًدٍدتي أىن ؾى ذىك ٍرتىنىا كيؿ  يىٍكـو ـٍ لىكى ليكي ك  نٍّي أىتىخى كىاً 
م   سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًة )ًباٍلمىٍكًعظىًة، كىمىا كىافى الن ًبيُّ صى افىةى الس آمى لينىا ًبيىا، مىخى ك  ـى يىتىخى

مىٍينىا " )8  .(9( عى

                                 
 . 47: تقدـ تخريجو صفحة  1
 . 46: تقدـ تخريجو صفحة  2
 .(115/  16) ،"عمدة القارم" ،: انظر : العيني 3
 . 46: تقدـ تخريجو صفحة :  4
 . 46: تقدـ قكؿ العظيـ آبادم صفحة :  5
 ،كقاؿ األلباني : )صحيح( .(4839قـ : / ر  261/  4) ،باب اليدم في الكالـ ،كتاب األدب ،"السنف " ،: أبك داكد 6

 .(4826/ رقـ ؾ  874/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو"
/  13) ،ىػ  1415 ،2ط ،بيركت –دار الكتب العممية  ،" عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد " ،العظيـ آبادم ،: انظر 7

 .بتصرؼ .(126
ري  8 جى  .( [328/  2) ،نياية""ال ،]ابف األثير .: ىي : اٍلمىمىؿي كىالض 
عىؿى أًلىٍىًؿ الًعٍمـً أىي امنا مىٍعميكمىةن  ،كتاب العمـ  ،: البخارم 9  .(70/ رقـ :  25/  1) ،باب مىٍف جى
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 يخاطب الناس عمى قدر عقوليم :

م ـى خير اليدم     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كالعاميُّ  ،كالكبير فكاف يفيمو الصغير ،كاف ىدم النبي صى
م ـى يأمر أصحابو بأف ،كالعالـ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى حتى ال يككف  ،يحدثكا الناس بما يعرفكف ككاف صى

م ـى  ،لبعضيـ فتنة سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى نىا رىسيكؿي اهلًل صى ٍنيىا، أىن يىا قىالىٍت: "أىمىرى فعىٍف عىاًئشىةى رىًضيى اهللي تىعىالىى عى
( " ـٍ دٍّثيكا ا كعف عمي بف أبي طالب قاؿ : " ،(1أىٍف نينىزٍّؿى الن اسى مىنىاًزلىيي ، ًبمىا يىٍعًرفيكفى أىتيًحبُّكفى أىٍف حى لن اسى
، الم وي كىرىسيكليوي" ) أىٍف ييكىذ بى

ًديثنا الى تىٍبميغيوي  كعف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ : " ،( 2 دٍّثو قىٍكمنا حى ا أىٍنتى ًبميحى مى
ـٍ ًفٍتنىة" ) ، ًإال  كىافى ًلبىٍعًضًي ـٍ تىٍبميغيوي عيقيكلييي

 قاؿ الغزالي :  ،(3

تعمـ عمى قدر فيمو فال يمقى إليو ما ال يبمغو عقمو فينفره أك يخبط عميو البد أف يقتصر بالم "
فال ينبغي أف يفشي العالـ كؿ ما يعمـ إلى كؿ أحد ىذا إذا كاف يفيمو المتعمـ كلـ يكف  ،عقمو...

كلذلؾ قيؿ: ًكٍؿ لكؿ عبد بمعيار عقمو، كزف لو بميزاف  ،أىال لالنتفاع بو فكيؼ فيما ال يفيمو...
ال كقع اإلنكار لتفاكت المعيار، كسئؿ بعض العمماء عف شيء فيمو،  حتى تسمـ منو كينتفع بؾ، كا 

فمـ يجب، فقاؿ السائؿ: أما سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " مف كتـ عمما نافعا جاء 
مجمني، اترؾ المجاـ كاذىب فإف جاء مف يفقو ككتمتو فمي ( فقاؿ :4يكـ القيامة ممجما بمجاـ مف نار )

[ تنبييا عمى أف حفظ العمـ ممف 5]النساء : ( ۇ ڭ ڭ ڭ) تعالى هللا قال مجمني، فقدفمي
 .(5يفسده كيضره أكلى، كليس الظمـ في إعطاء غير المستحؽ بأقؿ مف الظمـ في منع المستحؽ )

 

 

 

 

                                 
 .(6/  1) ،مقدمة الكتاب ،: مسمـ 1
 . 60: ىذا لفظ البخارم كسبؽ تخريج : ص  2
ًدي ،مقدمة اإلماـ مسمـ ،: مسمـ 3  .(11/  1) ،ًث ًبكيؿٍّ مىا سىًمعى بىابي الن ٍيًي عىًف اٍلحى
(. قاؿ المحقؽ شعيب األرنؤكط: )حديث صحيح، كىذا إسناد 10486/ ر قـ :  293/  16) ،"المسند" ،:أحمد بف حنبؿ 4

 .(4815/رقـ: 5/108لكنو متابع(. كالطبراني، "األسط"، ) -كىك ابف أرطاة -ضعيؼ لتدليس الحجاج
 1) ،بيركت –دار المعرفة  ،"إحياء عمـك الديف " ،ىػ(505د الغزالي الطكسي )المتكفى: أبك حامد محمد بف محم ،: الغزالي 5
(1  /57 -58). 
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 الفصل الثالث

 مناسبة الكالم لممقام  

 

 وفيو مبحثان :     

 

 ب لمكالمالسبب المناسالمبحث األول :     

 

 لكل مقام مقال المبحث الثاني :     
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 الفصل الثالث

 مناسبة الكالم لممقام 

عمى أسباب :  تمف المعركؼ عند أىؿ العمـ أٌف قسمان كبيران مف آيات القرآف الكريـ كسكره نزل    
شبية يثيرىا أعداء  أك ،كجو إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فينزؿ القرآف جكابا عميو فقد يككف سؤاالن 

فينزؿ القرآف  ،، أك معركة يخكضيا المسممكف مع أعدائيـكبياف زيفيااإلسالـ فينزؿ القرآف لدحضيا 
أك مشكمة تحدث داخؿ المجتمع المسمـ بيف قبيمتيف أك  ،عمييا كمبٌينا لدركسيا كعبرىا معقبان عمييا

  .لحميا ميبيٍّنان فيأتي القرآف  ،داخؿ األسرة المسممة بيف الزكجيف

ككذلؾ سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ؛ فإٌف كثيرا منيا جاء مرتبطان بأسباب : ردان عمى      
أك مكقفان  ،أك بيافى حكـو لمسألةو كاقعة ،أك إزالة لشبية ،أك تعقيبان عمى مكقؼ ،أك حالن لمشكمة ،سؤاؿ

كؿ ذلؾ نجد كالـ رسكؿ اهلل  كفي ،مع طفؿ أك شاب أك شيخ أك امرأة أك مشرؾ أك مع كتابيٍّ 
يفعؿ فعمو  ،فيككف كالمو كبيانو شافيان كافيان  ،صمى اهلل عميو كسمـ مناسبان لممقاـ كلمقتضى الحاؿ

 .كما يفعؿ الدكاء الناجع في معالجة األمراض ،في النفكس
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 المبحث األول 

 السبب المناسب لمكالم 

: أف يأتيى في سياؽ مناسب لو ،ياـككضكحان في األف ،نفكسمما يجعؿ الكالـ أكثر تأثيران في ال    
أك جكابان عمى شبية تيثار، أك حالن لمشكمة تحدث، فإف لـ يكف ىناؾ سؤاؿ  ،ردان عمى سؤاؿ يطرح

يطرح أك شبية تثار أك مشكمة تحدث، فإنو صمى اهلل عميو كسمـ يكجد سببان مناسبان لمكالـ، كاألمثمة 
 فيو مطمباف :ك  ،عمى ذلؾ كثيرة كفيرة

 

 المطمب األول 

 وجود سبب مناسب لمكالم 

يراه   ،مف أبرز األمثمة عمى ذلؾ : حديث جبريؿ عميو السالـ عندما جاء عمى ىيئة رجؿ     
كما  ،جاء يسأؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف أمكر الديف ،المسممكف كال يعرفكف أنو جبريؿ

م ـى ذىاتى ركاه عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ق سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اؿ :بىٍينىمىا نىٍحفي ًعٍندى رىسيكًؿ اهلًل صى
ؿه شىًديدي بىيىاًض الثٍّيىابً  ،يىٍكـو  مىٍينىا رىجي مىٍيًو أىثىري الس فىرً  ،شىًديدي سىكىاًد الش عىرً  ،ًإٍذ طىمىعى عى كىالى يىٍعًرفيوي  ،الى ييرىل عى

ده  مىسى إً  ،ًمن ا أىحى ت ى جى م ـى حى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍكبىتىٍيوً  ،لىى الن ًبيٍّ صى ٍكبىتىٍيًو ًإلىى ري مىى  ،فىأىٍسنىدى ري عى كىف ٍيًو عى كىكىضى
ـً  ،فىًخذىٍيوً  ٍسالى م دي أىٍخًبٍرًني عىًف اإٍلً قىاؿى : يىا ميحى ـي أى  ،كى ٍسالى م ـى : "اإٍلً سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍف فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى

م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م دنا رىسيكؿي اهلًل صى ةى  ،تىٍشيىدى أىٍف الى ًإلىوى ًإال  اهللي كىأىف  ميحى ـى الص الى تيًقي تيٍؤًتيى الز كىاةى  ،كى  ،كى
افى  كـى رىمىضى تىصي ج  اٍلبىٍيتى ًإًف اٍستىطىٍعتى ًإلىٍيًو سىًبيالن " ،كى تىحي دىٍقتى  ،كى  ،: فىعىًجٍبنىا لىوي يٍسأىليوي قىاؿى  ،قىاؿى : صى

دٍّقيوي  ييصى يمىافً  ،كى ًف اإٍلً ًئكىًتوً  ،قىاؿى : " أىٍف تيٍؤًمفى ًباهللً  ،قىاؿى : فىأىٍخًبٍرًني عى مىالى ًمًو، كىاٍليىٍكـً ،كى كيتيًبًو، كىريسي كى
شىرًٍّه " ٍيًرًه كى تيٍؤًمفى ًباٍلقىدىًر خى : فىأىخٍ  ،اآٍلًخًر، كى ، قىاؿى دىٍقتى : "أىٍف تىٍعبيدى اهللى قىاؿى : صى ٍحسىاًف، قىاؿى ًف اإٍلً ًبٍرًني عى

ا اٍلمىٍسئي  : "مى ًف الس اعىًة، قىاؿى : فىأىٍخًبٍرًني عى ـٍ تىكيٍف تىرىاهي فىًإن وي يىرىاؾى "، قىاؿى ـى كىأىن ؾى تىرىاهي، فىًإٍف لى ٍنيىا ًبأىٍعمى كؿي عى
تً  : فىأىٍخًبٍرًني عىٍف أىمىارى فىاةى اٍلعيرىاةى اٍلعىالىةى ًرعىاءى ًمفى الس اًئًؿ" قىاؿى ب تىيىا، كىأىٍف تىرىل اٍلحي : "أىٍف تىًمدى اأٍلىمىةي رى يىا، قىاؿى
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ًميًّا، ثيـ  قىاؿى ًلي: "يىا عيمىري أىتىٍدًرم : ثيـ  اٍنطىمىؽى فىمىًبٍث تيمى ليكفى ًفي اٍلبيٍنيىاًف"، قىاؿى ًف الس اًئؿي ؟"  الش اًء يىتىطىاكى مى
: اهللي  " )قيٍمتي ـٍ ـٍ ًدينىكي ـٍ ييعىمٍّميكي : "فىًإن وي ًجٍبًريؿي أىتىاكي ـي، قىاؿى  كىرىسيكليوي أىٍعمى

1). 

ًديثى يىٍجمىعي أىٍنكىاعنا ًمفى اٍلعيميكـً كىاٍلمىعىاًرًؼ كىاآٍلدىاًب كىالم طىاًئًؼ      ـٍ أىف  ىىذىا اٍلحى بىٍؿ قاؿ النككم : "كىاٍعمى
( " ـً ٍسالى ىيكى أىٍصؿي اإٍلً

2). 

ًميعى      ؿي تىٍحتىوي، كىأىف  جى تىٍدخي ًديًث كى ًميعى اٍلعيميكـً كىاٍلمىعىاًرًؼ تىٍرًجعي ًإلىى ىىذىا اٍلحى كقاؿ ابف رجب : "ًإف  جى
مى  ًديًث، كى ميكميييـي ال ًتي يىتىكىم ميكفى ًفييىا عىٍف ىىذىا اٍلحى ًؽ ىىًذًه اأٍليم ًة الى تىٍخريجي عي اًء ًمٍف ًفرى مىٍيًو اٍلعيمىمى ا دىؿ  عى

اًؿ اإٍلً  ٍممىًة ًخصى ا يىتىكىم ميكفى ًفي اٍلًعبىادىاًت ال ًتي ًىيى ًمٍف جي ميفىص الن فىًإف  اٍلفيقىيىاءى ًإن مى ، ميٍجمىالن كى ـً ٍسالى
كيؿُّ ذىلً  اًء كى اًع كىالدٍّمى ـى ًفي أىٍحكىاـً اأٍلىٍمكىاًؿ كىاأٍلىٍبضى ييًضيفيكفى ًإلىى ذىًلؾى اٍلكىالى ـً كىمىا سىبىؽى كى ٍسالى ؾى ًمٍف ًعٍمـً اإٍلً

ٍيًر ذىًلؾى الى يىتىكىم   ًؽ كىغى ـً ًمفى اآٍلدىاًب كىاأٍلىٍخالى ٍسالى يىٍبقىى كىًثيره ًمٍف ًعٍمـً اإٍلً مىٍيًو، كى مىٍيًو ًإال  اٍلقىًميؿي الت ٍنًبيوي عى ـي عى
مىى مىٍعنىى الش يىادىتىيٍ  ، كىالى يىتىكىم ميكفى عى ـٍ كًؿ ًمٍنيي ـً كيمًٍّو. كىال ًذيفى يىتىكىم ميكفى ًفي أيصي ٍسالى ًف، كىىيمىا أىٍصؿي اإٍلً

ًمًو، كيتيًبًو، كىريسي ًئكىًتًو، كى مىالى يمىاًف ًبالم ًو، كى مىى اإٍلً مىى الش يىادىتىٍيًف، كىعى كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر،  الدٍّيىانىاًت، يىتىكىم ميكفى عى
اًف ًباٍلقىدىًر. كى  يمى مىى كىاإٍلً ٍحسىاًف، كىعى مىى مىقىاـً اإٍلً ًت يىتىكىم ميكفى عى مىى ًعٍمـً اٍلمىعىاًرًؼ كىاٍلميعىامىالى ال ًذيفى يىتىكىم ميكفى عى

ا كًُّؿ، كىالرٍّضى ب ًة، كىالت كى ٍشيىًة، كىاٍلمىحى ا: كىاٍلخى اًف أىٍيضن يمى اًؿ اٍلبىاًطنىًة ال ًتي تىٍدخيؿي ًفي اإٍلً بٍ اأٍلىٍعمى ًر، ، كىالص 
دً  مىٍييىا ًفرىؽي اٍلميٍسًمًميفى ًفي ىىذىا اٍلحى رىًت اٍلعيميكـي الش ٍرًعي ةي ال ًتي يىتىكىم ـي عى ، فىاٍنحىصى نىٍحًك ذىًلؾى عىٍت كى يًث، كىرىجى

ٍمدي كىاٍلًمن ةي " ) ًلم ًو اٍلحى ًديًث كىٍحدىهي ًكفىايىةه، كى كيمُّيىا ًإلىٍيًو، فىًفي ىىذىا اٍلحى
3). 

فميس  ،عمى غيره مف األحاديث ؛ فقد أكجز اإلسالـ كمو زٌيةكاضحان أٌف ىذا الحديث ذك م دككيب    
غريبان أف يككف كاردان عمى سبب ذم ميزة عمى غيره مف أسباب كركد األحاديث ؛ ظير ذلؾ بمجيء 

 .جبريؿ بيذه الييئة الغريبة المؤنسة

                                 
  .(8/ رقـ :  36/  1) ،كتاب اإليماف ،: مسمـ1
 .(160/  1) ،"المنياج  شرح صحيح مسمـ " ،: النككم2
 .(135-134/  1) ،"جامع العمـك كالحكـ" ،: ابف رجب 3



 

78 

 

سىنىةن، فىعيًمؿى ًبيىا بىٍعدىهي، كمف أمثمة ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : "مىٍف سى      ـً سين ةن حى ٍسالى ف  ًفي اإٍلً
ـً سين ةن سى  ٍسالى مىٍف سىف  ًفي اإٍلً ـٍ شىٍيءه، كى كًرًى يٍّئىةن، كيًتبى لىوي ًمٍثؿي أىٍجًر مىٍف عىًمؿى ًبيىا، كىالى يىٍنقيصي ًمٍف أيجي

مىٍيًو ًمٍثؿي ًكٍزًر مى  ـٍ شىٍيءه" )فىعيًمؿى ًبيىا بىٍعدىهي، كيًتبى عى ٍف عىًمؿى ًبيىا، كىالى يىٍنقيصي ًمٍف أىٍكزىاًرًى
1) 

ًريري كسببو كركده : ما ركاه      م ى اهللي  ٍبفي  جى اءى نىاسه ًمفى اأٍلىٍعرىاًب ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى : جى ٍبًد اهلًل، قىاؿى عى
ـٍ قىٍد أى  اًلًي مىٍيًيـً الصُّكؼي فىرىأىل سيكءى حى م ـى عى سى مىٍيًو كى دىقىًة، فىأىٍبطىئيكا عى مىى الص  ةه، فىحىث  الن اسى عى اجى ابىٍتييـٍ حى صى

ا ر ةو ًمٍف كىًرؽو، ثيـ  جى اءى ًبصي اًر جى : ثيـ  ًإف  رىجيالن ًمفى اأٍلىٍنصى ت ى ريًئيى ذىًلؾى ًفي كىٍجًيًو. قىاؿى ٍنوي حى ، ثيـ  عى ري ءى آخى
كري ًفي كىجٍ  ت ى عيًرؼى السُّري :تىتىابىعيكا حى مىى ااًلٍبًتدىاًء  .(2. الحديث ).ًيو، فىقىاؿى قاؿ النككم  : "ًفيًو اٍلحىثُّ عى

سىبىبي ىىذى  اًت، كى سىنىاًت كىالت ٍحًذيري ًمفى اٍخًترىاًع اأٍلىبىاًطيًؿ كىاٍلميٍستىٍقبىحى سىفٍّ السُّنىفى اٍلحى ٍيرىاًت كى ـً ًفي ًباٍلخى ا اٍلكىالى
ًديًث: أىن وي قىاؿى ًفي ًلًو  ىىذىا اٍلحى ٍنيىا"أىك  ر ةو كىادىٍت كىفُّوي تىٍعًجزي عى ؿه ًبصي اءى رىجي كىافى  (3" )فىجى فىتىتىابىعى الن اسي كى

ٍحسىاًف" ) ٍيًر كىاٍلفىاًتحي ًلبىاًب ىىذىا اإٍلً ـي ًلٍمبىاًدم ًبيىذىا اٍلخى فتأمؿ عظـ ىذا األثر الذم  .(4اٍلفىٍضؿي اٍلعىًظي
 .ة كمف بعدىـأحدثو ىذا الكالـ في نفكس الصحاب

   ( " كرو ـٍ ييٍعطى كىالىًبًس ثىٍكبىٍي زي ا لى  .(5كمف ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : "الميتىشىبٍّعي ًبمى

ر ةن، فىيىٍؿ     كسبب كركده ما ركٍتو أىٍسمىاءي رضي اهلل عنيا : أىف  اٍمرىأىةن قىالىٍت: يىا رىسيكؿى الم ًو، ًإف  ًلي ضى
نىاحه ًإٍف  مىي  جي م ـى: عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍيرى ال ًذم ييٍعًطيًني؟ فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ٍكًجي غى تىشىب ٍعتي ًمٍف زى

( " كرو ـٍ ييٍعطى كىالىًبًس ثىٍكبىٍي زي ا لى "الميتىشىبٍّعي ًبمى
6) 

                                 
لىةو  ،كتاب العمـ ،: مسمـ 1 الى مىٍف دىعىا ًإلىى ىيدنل أىٍك ضى سىنىةن أىٍك سىيٍّئىةن كى مف  ،(1017/ رقـ :  2059/  4) ،بىابي مىٍف سىف  سين ةن حى

  .رضي اهلل عنو  حديث جرير بف عبد اهلل
مىٍف دىعىا ًإلىى ىيدنل أىكٍ  ،كتاب العمـ ،: : مسمـ2 سىنىةن أىٍك سىيٍّئىةن كى لىةو  بىابي مىٍف سىف  سين ةن حى الى  .(2673/ رقـ :  2059/  4) ،ضى
 .(1017/ رقـ :  704/  2) ،..باب الحث عمى الزكاة كلك بشؽٍّ تمرة ،كتاب الزكاة ،: مسمـ 3
 .(104/  4) ،"المنياج شرح صحيح مسمـ" ،: النككم 4
مىا يينٍ  ،كتاب النكاح ،: متفؽ عميو : البخارم 5 ـٍ يىنىٍؿ، كى ا لى ر ةً باب الميتىشىبًٍّع ًبمى اًر الض   ،(5219رقـ :  ،35/  7) ،يىى ًمفى اٍفًتخى

ـٍ ييٍعطى، )،كتاب المباس كالزينة ،مسمـ ا لى ٍيًرًه كىالت شىبًُّع ًبمى مف  ،(2130/ رقـ :  1681/  3بىابي الن ٍيًي عىًف الت ٍزًكيًر ًفي المٍّبىاًس كىغى
 .حديث أسماء رضي اهلل عنيا

ر ةً  ،ب النكاحكتا ،: متفؽ عميو : البخارم 6 اًر الض  مىا ييٍنيىى ًمفى اٍفًتخى ـٍ يىنىٍؿ، كى ا لى  ،(5219رقـ :  ،35/  7) ،باب الميتىشىبًٍّع ًبمى
ـٍ ييٍعطى، )،كتاب المباس كالزينة ،مسمـ ٍيًرًه كىالت شىبًُّع ًبمىا لى  .(2130/ رقـ :  1681/  3بىابي الن ٍيًي عىًف الت ٍزًكيًر ًفي المٍّبىاًس كىغى
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ا لىٍيسى ًعٍنده ًعٍند الن      ا لـ ييٍعط: أىم المتكثر ًبمى اس المتزيف ًباٍلبىاًطًؿ قاؿ السيكطي : "المتشبع ًبمى
اًىًمي ة ًإذا طيمب مف  كىافى ًفي اٍلجى كالبس ثكبي زكر: أىم كمف لبس ثىٍكبىٍيًف لغيره كأكىـ أىن ييمىا لىوي: قيؿ: كى

رجؿ شىيىادىة زكر اٍستعىار ثىٍكبىٍيًف يتجم ؿ بيما فىالى ترد شىيىادىتو لحسف ىىيئتو" )
1). 

تىٍيًف" )كمف أمثمة ذلؾ قكلو صمى اهلل     ٍحرو كىاًحدو مىر   عميو كسمـ : "الى ييٍمدىغي الميٍؤًمفي ًمٍف جي
2  ) 

: كىىيكى أىف  الن ًبي  صمى اهلل عميو كسمـ أسر أبا     كؼه ًديًث مىٍعري سىبىبي اٍلحى  الشاعر يكـ بدر فمف   عزة"كى
اًء ثيـ  عميو كعاىده أف ال يحرٍّض عميو كال ييجكه كىأىٍطمىقىوي فىمىًحؽى ًبقىكٍ  عى ًإلىى الت ٍحًريًض كىاٍلًيجى ًمًو ثيـ  رىجى

م ـى  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى دو فىسىأىلىوي اٍلمىف  فىقىاؿى الن ًبيُّ صى تىٍيًف " ): "أىسىرىهي يىٍكـى أيحي ٍحرو مىر  اٍلميٍؤًمفي اليمدغ ًمٍف جي
3.) 

ا أىىٍ     ـي كمف ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : "ًإن مى ـٍ أىن ييـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًي مىؾى ال ًذيفى ًمٍف قىٍبًمكي
ـي الم ًو لىٍك أىف  فىاًطمىةى ًبنٍ  د ، كىاٍي مىٍيًو الحى ًعيؼي أىقىاميكا عى ـي الض  ذىا سىرىؽى ًفيًي قىٍت الش ًريؼي تىرىكيكهي، كىاً  م دو سىرى تى ميحى

 .(4لىقىطىٍعتي يىدىىىا" )

قىٍت،  عىاًئشىةي كتو كسببو ما ر      كًمي ًة ال ًتي سىرى ٍرأىًة المىٍخزي ـٍ شىٍأفي المى ٍيشنا أىىىم يي رضي اهلل عنيا : أىف  قيرى
مىٍيًو ًإال   ٍف يىٍجتىًرئي عى ؟ فىقىاليكا: مى م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ٍف ييكىمٍّـي ًفييىا رىسيكؿى الم ًو صى يٍ فىقىاليكا: مى دو  أيسىامىةي ٍبفي زى
مىيٍ  م ى الم وي عى ، فىكىم مىوي أيسىامىةي، فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى : "أىتىٍشفىعي ًحبُّ رىسيكًؿ الم ًو صى م ـى سى ًو كى

: ، فىقىاؿى ـى فىاٍختىطىبى ديكًد الم ًو؟"، ثيـ  قىا دٍّ ًمٍف حي  .(5. الحديث " ).ًفي حى

 ،ركد الكالـ عمى سبب مناسب يجعمو أكثر تأثيران في نفس المخاطىب كالسامعكال يخفى أف ك     
 كيقطع الطريؽ أماـ التأكيؿ الفاسد. ،كما أنو يكضح مراد المتكمـ كيزيؿ اإلبياـ عف معنى الكالـ

 

 
                                 

 .(167/  5) ،"الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج" ،: السيكطي 1
تىٍيفً  ،كتاب األدب ،: متفؽ عميو : البخارم 2 ٍحرو مىر  كتاب  ،كمسمـ ،(6133/ رقـ :  31/  8) ،باب الى ييٍمدىغي الميٍؤًمفي ًمٍف جي

تىٍيفً  ،الزىد كالرقائؽ ٍحرو مىر   .مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،(2998/ رقـ :  2295/  4) ،باب الى ييٍمدىغي اٍلميٍؤًمفي ًمٍف جي
كقاؿ ابف حجر :  .(530/  10) ،"فتح البارم" ،كابف حجر ،( 125/  18) ،"المنياج شرح صحيح مسمـ" ،: انظر: النككم 3

) ًعيؼو ًديًث أىنىسو ًبسىنىدو ضى اًحبي ميٍسنىًد اٍلًفٍردىٍكًس ًمٍف حى وي صى   .)أىٍخرىجى
ًحيحه( ،(1430/ رقـ :  37/  4) ،"السنف" ،: الترمذم 4 سىفه صى ًديثه حى  .مف حديث عائشة ،قاؿ الترمذم : )حى
  .: المصدر نفسو 5
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 المطمب الثاني 

 إيجاد سبب مناسب لمكالم 

حرص عمى أف يككف كالمو مؤثران في المتدبر لكالـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ يجد أنو كاف ي    
فإف لـ يكف فإنو صمى اهلل  ،نجد ذلؾ مف خالؿ كركد الخطاب عمى سبب مباشر ،نفكس المخاطبيف

 .عميو كسمـ كاف في بعض األحياف يستثمر مناسبة ليكرد الكالـ عمييا

ابً       ٍبًد اهلًل رضي اهلل عنيما: أىف  رىسيكؿى  ٍبفي  ري مف ذلؾ : ما ركاه جى م ـى مىر   عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اهلًل صى
كىالن اسي كىنىفىتىوي ) ،(1دىاًخالن ًمٍف بىٍعًض اٍلعىاًليىًة ) ،ًبالسُّكؽً 

ٍدمو أىسىؾ  ) ،(2 فىمىر  ًبجى
ذى 3 لىوي فىأىخى ، فىتىنىاكى ( مىيٍّتو

ـٍ ييًحبُّ أىف  ىىذىا لىوي ًبًدٍرىىـو  ،ًبأيذيًنوً  ا نيًحبُّ أىن وي لىنىا ًبشىٍيءو  ثيـ  قىاؿى : "أىيُّكي ا نىٍصنىعي ًبًو ؟  ،؟ " فىقىاليكا :  مى مى كى
يًّا ـٍ ؟" قىاليكا: كىاهلًل لىٍك كىافى حى ٍيبنا ًفيوً  ،قىاؿى : "أىتيًحبُّكفى أىن وي لىكي فىكىٍيؼى كىىيكى مىيٍّته ؟  ،أًلىن وي أىسىؾُّ  ،كىافى عى

: "فىكىاهلًل لىمدٍُّنيىا أىٍىكى  مىى اهللً فىقىاؿى ـٍ " ) ،في عى مىٍيكي ًمٍف ىىذىا عى
4). 

لكف الرسكؿ صمى اهلل عميو  ،مف الصحابة لـ يمتفت إلى الجدم األسؾ ابتداءن  أحدان  كنمحظ أف      
ـٍ ييًحبُّ أىف  ىىذىا لىوي ًبًدٍرىىـو ؟" ،كسمـ ىك الذم لفت أنظارىـ إليو  .فكجو إلييـ السؤاؿ : "أىيُّكي

فيذا جدم ميت ال يساكم شيئان، كمع ذلؾ فالدنيا أىكف كأحقر عند اهلل  : " قاؿ ابف عثيميف    
تعالى مف ىذا الجدم األسؾ الميت، فيي ليست بشيء عند اهلل، كلكف مف عمؿ فييا عمالن صالحان؛ 

 خرة، كناؿ فييا السعادتيف: سعادة الدنيا كسعادة اآلخرة.اآلصارت مزرعة لو في 

                                 
ـى ًمٍف بىٍعًض اٍلعىاًليىًة ًإلىى السُّكًؽ كىاٍلعىاًليىةي كىاٍلعىكىالً  ،: ضاحية مف ضكاحي المدينة 1 م  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى كليوي صى ي أىمىاًكفي أىٍم كىافى ديخي

مىى أىٍربىعىًة أىٍميىاؿو كىأىٍبعىديىىا ًمٍف  مىًكمٌّ كىأىٍدنىاىىا عى ًدينىًة كىالنٍٍّسبىةي ًإلىٍييىا عى  ،انظر : الشيف .ًجيىًة نىٍجدو ثمانية أمياؿًبأىٍعمىى أىرىاًضي اٍلمى
 .(574/  10) ،ـ 2002 -ىػ  1423 ،1ط ،دار الشركؽ ،" فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ" ،الدكتكر مكسى شاىيف الشيف

 .(222/  1) ،"عكف المعبكد" ،كالعظيـ آبادم
: كنفتو : كىك منصكب عمى الظرفية المكانية بمعنى جانبو أم كالحاؿ أف الناس ماشكف بجانبو، كفي بعض النسخ كنفتيو  2

دار  ،لكككب الكىاج شرح صحيح مسمـ"" ا ،محمد األميف بف عبد اهلل األيرىمي العىمىكم ،انظر : اليررم .بالتثنية أم جانبيو
 .(329/  26) ،ـ 2009 -ىػ  1430، 1ط ،دار طكؽ النجاة -المنياج 

ًغيري األذنيف3  .([93/  18) ،" المنياج شرح صحيح مسمـ " ،]النككم .: أىٍم صى
 .(2957/ رقـ :  2272/  4) ،كتاب الزىد كالرقائؽ ،: مسمـ4
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 اكف كمضت األياـ عميو كىك لـ يعمؿ؛ فإنو يخسر الدنيا كاآلخرة، قاؿأما مف غفؿ كتغافؿ كتي    

 .(1[" )15]الزمر: ( ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ: )تعالى هللا

م ى اهللي  ٍبفي كمف أمثمة ذلؾ : ما ركاه عيمىري      مىى الن ًبيٍّ صى ـى عى ٍنوي قاؿ : قىًد ط اًب رىًضيى الم وي عى الخى
مىٍيًو  م ـى سىٍبيه عى سى م بى ) ،كى فىًإذىا اٍمرىأىةه ًمفى الس ٍبًي قىٍد تىحى

ًبيًّا ًفي الس ٍبًي  ،( ثىٍديييىا تىٍسًقي2 دىٍت صى ًإذىا كىجى
ذىٍتوي  ٍكفى ىىذً  ،أىخى م ـى : "أىتيرى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى عىٍتوي، فىقىاؿى لىنىا الن ًبيُّ صى قىٍتوي ًببىٍطًنيىا كىأىٍرضى لىدىىىا فىأىٍلصى ةن كى ًه طىاًرحى

وي  ،ًفي الن اًر؟ " مىى أىٍف الى تىٍطرىحى لىًدىىا " ) ،قيٍمنىا : الى، كىًىيى تىٍقًدر عى ـي ًبًعبىاًدًه ًمٍف ىىًذًه ًبكى : "لىم وي أىٍرحى فىقىاؿى
3). 

ٍكفى ىىًذًه طىارً       لىدىىىا ًفي في ىذا المثاؿ ابتدرىـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بسؤالو : "أىتيرى ةن كى حى
فإذا تييأت  ،كىك بيذا الخطاب يثير أذىانيـ لمتفكير كيحرؾ مشاعرىـ نحك مشيد مؤثر ،الن اًر ؟"

لىًدىىا " ـي ًبًعبىاًدًه ًمٍف ىىًذًه ًبكى  .نفكسيـ بعد ذلؾ قاؿ ليـ : "لىم وي أىٍرحى

لى إ قاؿ ابف الجكزم : "     ٍرأىة سبيت دكف كى كىانىت تفعؿ ىىذىا بالصبياف شكقا ٍعمىـ أىف ىىًذه اٍلمى دىىا، كى
ا يفيمكف. فىمف عيميكـ رىحمتو إٍرسىاؿ  دثيـٍ ًبمى ن مىا حى ًإلىٍيًو، كىاٍعمىـ أىف رىٍحمىة اهلل عز كىجؿ لىيست رقة، كىاً 
حده اٍلكىاًفر خرج ًإلىى مقىاـ العناد فىمـ يكف أىىال لمرحمة. كىأما مياؿ المذنبيف. فىًإذا جى  الرُّسيؿ، كا 
، فىييكى يمطؼ بيـ ًفي الشد ة كالرخاء، يًزيد عمى لطؼ الكالدة  خيصيكص رىحمتو فمعباده اٍلميؤمًنيفى

لىًدىىا" ) ًبكى
4). 

مى  م ى اهللي عى : بىٍينىا نىٍحفي ًعٍندى الن ًبيٍّ صى ٍنييمىا، قىاؿى ٍبدي الم ًو ٍبفي عيمىرى رىًضيى الم وي عى ٍيًو كمف ذلؾ ما ركاه عى
م ـى جي  سى م اًر نىٍخمىةو)كى ميكسه ًإٍذ أيًتيى ًبجي

ا بىرىكىتيوي 5 ًر لىمى : "ًإف  ًمفى الش جى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى (، فىقىاؿى الن ًبيُّ صى

                                 
 ،دار الكطف لمنشر، الرياض ،ىػ( "شرح رياض الصالحيف"1421د )المتكفى: محمد بف صالح بف محم ،: ابف عثيميف 1

 .(365/  3)  ،ىػ 1426
ًمٍنو سمي الحميب لتجمبو مف الثدم ،: أىم سىاؿى لىبنيىا 2 عياض بف مكسى  ،كتحمب فكه ًإذا سىاؿى لعابو ]انظر القاضي عياض ،كى

المكتبة العتيقة  ،" مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار" ،ػ(ى544بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )ت: 
  .(194/  1) ،كدار التراث

ميعىانىقىًتوً  ،كتاب األدب ،: ركاه الشيخاف : البخارم3 تىٍقًبيًمًو كى لىد كى ًة الكى  ،كتاب التكبة ،كمسمـ .(5999/ رقـ :  8/  8) ،باب رىٍحمى
ًة اهلًل تىعىالىى كىأىن   بىوي باب ًفي ًسعىًة رىٍحمى  .كالمفظ لمبخارم .(2754/ رقـ :  2109/  4) ،يىا سىبىقىٍت غىضى

" كشؼ المشكؿ مف  ،ىػ(597جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى:  ،: ابف الجكزم 4
 .(39/ رقـ :  94/  1) ،الرياض -دار الكطف  ،تح : عمي حسيف البكاب ،حديث الصحيحيف"

م  5  .( [264/  4) ،"النياية" ،]ابف األثير .ار الن ٍخؿ : ىك شىٍحميو الذم كسىط الن ٍخمة: جي
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: ًىيى الن ٍخمىةي يىا رىسيكؿى الم   " فىظىنىٍنتي أىن وي يىٍعًني الن ٍخمىةى، فىأىرىٍدتي أىٍف أىقيكؿى كىًة الميٍسًمـً ًو، ثيـ  التىفىتُّ فىًإذىا أىنىا كىبىرى
: "ًىيى الن ٍخمىةي" ) م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، فىقىاؿى الن ًبيُّ صى ـٍ فىسىكىتُّ عىاًشري عىشىرىةو أىنىا أىٍحدىثييي

1).  

ثىؿي الٍ      ن يىا مى قييىا، كىاً  رىةن الى يىٍسقيطي كىرى ًر شىجى ؟" كفي ركاية لمسمـ : ""ًإف  ًمفى الش جى دٍّثيكًني مىا ًىيى ، فىحى ميٍسًمـً
، ثيـ   قىعى ًفي نىٍفًسي أىن يىا الن ٍخمىةي، فىاٍستىٍحيىٍيتي كى ٍبدي اهلًل: كى ًر اٍلبىكىاًدم، قىاؿى عى قىعى الن اسي ًفي شىجى دٍٍّثنىا فىكى  قىاليكا: حى

: فىذى  : "ًىيى الن ٍخمىةي" قىاؿى ؟ يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى فىقىاؿى : ًىيى مىا ًىيى ىٍف تىكيكفى قيٍمتى : ألى ، قىاؿى كىٍرتي ذىًلؾى ًلعيمىرى
كىذىا )  .(2الن ٍخمىةي، أىحىبُّ ًإلىي  ًمٍف كىذىا كى

المتأمؿ في ىذا الحديث يمحظ أٌف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جعؿ مف الجٌمار مكضكعان حٌرؾ     
 مريف متعمقيف بيذه الشجرة :كحٌرض العقكؿ عمى التفكير مف خالؿ سؤالو عف أ ،بو األذىاف

 .األكؿ : أنيا ال يسقط كرقيا

 .الثاني : أنيا تشبو المسمـ في البركة

ٍيرىةى رضي اهلل عنو     : "أىالى  ،كقريب مف ذلؾ: ما ركاه أبك ىيرى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى أىف  رىسيكؿى اهلًل صى
ك اهللي ًبًو الٍ  ا يىٍمحي مىى مى ـٍ عى : "ًإٍسبىاغي أىديلُّكي اًت؟" قىاليكا بىمىى يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى يىٍرفىعي ًبًو الد رىجى طىايىا، كى خى

ـي  ًة، فىذىًلكي ًة بىٍعدى الص الى طىا ًإلىى اٍلمىسىاًجًد، كىاٍنًتظىاري الص الى كىٍثرىةي اٍلخي مىى اٍلمىكىاًرًه، كى كًء عى بىاطي" )اٍلكيضي  .(3الرٍّ

يحرؾ عقكليـ  ،مى اهلل عميو كسمـ  في السؤاؿ ىذا مخاطبا صحابتوفأسمكب رسكؿ اهلل ص    
يا عمى التفكير ـٌ يثير تطمعيـ نحك الجكاب ،كيحضُّ حتى إذا ىيأ عقكليـ كنفكسيـ لتمقي  ،كمف ث

 .الكالـ أخبرىـ بما تشٌكقكا لمعرفتو

ـٍ      ًبأىٍكبىًر الكىبىاًئًر؟" ثىالىثنا، قىاليكا: كعمى نحك المثاؿ السابؽ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : "أىالى أينىبٍّئيكي
: "اإًلٍشرىاؾي ًبالم ًو، كىعيقيكؽي الكىاًلدىٍيًف  كىافى ميت ًكئنا فىقىاؿى  -بىمىى يىا رىسيكؿى الم ًو، قىاؿى مىسى كى قىٍكؿي  -كىجى أىالى كى

                                 
كتاب صفة القيامة  ،كمسمـ ،(5444/ رقـ :  80/  7) ،باب أكؿ الجمار ،كتاب األطعمة ،: ركاه الشيخاف : البخارم1

 .كالمفظ  لمبخارم .(2811/ رقـ :  2166/  4) ،باب مىثىؿي اٍلميٍؤًمًف مىثىؿي الن ٍخمىةً  ،كالجنة كالنار
ثىؿي الن ٍخمىةً  ،كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار ،: مسمـ2  .(2811/ رقـ :  2164/  4) ،باب مىثىؿي اٍلميٍؤًمًف مى
مىى اٍلمىكىاًرهً  ،كتاب الطيارة ،: مسمـ3 كًء عى  .(251/ رقـ :  219/  1) ،باب  فىٍضًؿ ًإٍسبىاًغ اٍلكيضي
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ت ى قيٍمنىا: لىٍيتىوي سىكىتى  ريىىا حى : فىمىا زىاؿى ييكىرٍّ كًر"، قىاؿى ؛ يالؿ الخطاب بأداة التنبيو )أال(حيث است ،(1)الزُّ
فان لمجكاب  .لفتان للنظار كتىشىكُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
كرً  ،كتاب الشيادات ،لبخارم: متفؽ عميو : ا1 كتاب  ،كمسمـ ،(2654/ رقـ :  172/  3) ،باب مىا ًقيؿى ًفي شىيىادىًة الزُّ

 .عف أبي بكرة رضي اهلل عنو ،(87/ رقـ :  91/  1) ،باببىيىاًف اٍلكىبىاًئًر كىأىٍكبىًرىىا ،اإليمف
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 المبحث الثاني

 لكل مقام مقال

فيي مف أسس البالغة التي  ،أصبحت ىذه العبارة مثالن سائران بيف الناس ؛ إدراكان منيـ ألىميتيا    
ـ بمكجبيا الكالـ كالمتكمـ ما يتصفاف بو مف بالغة كبياف كقدرة فائقة عمى البمكغ  كمدل ،ييقك 

 .كما ىك شأف الطبيب في إصابة الداء بما يصؼ مف داكء ناجع ،بالخطاب إلى القمكب

كلو يمدحكف ؛ إف راعى المقاـ كالمس الكاقع، كىـ  ،كالناس يحكمكف عمى المقاؿ فيتأثركف بو    
 .الكاقعبيذا يصدكف عنو؛ إف خالؼ المقاـ كلـ يالمس 

دُّ لو مكانو ،كتطبيؽ ىذه العبارة يسرم عمى كؿ مجاالت الكالـ     ككالـ  ،كالمزاح لو مكانو ،فالجٍّ
الصاحب في السفر الذم ييطمب فيو التركيح كالتخفيؼ يختمؼ عف الكالـ معو في حؿ مشكمة 

يجاء العدك كاأللفاظ المنتقاة ل ،كمكضكع غناء العرس يختمؼ عف مكضكع غناء الحرب ،اجتماعية
كالمكفؽ مف  ،تختمؼ عف األلفاظ التي تينتقى لنقد األخ كالصاحب كنصحو ؛ فإف لكؿ مقاـ مقاالن 

 .راعى ما يقتضيو الحاؿ
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 المطمب األول 

 التمميح في المقام الذي ال يحسن فيو التصريح

أك أراد أف  ،صحابوكاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في بعض األحياف إذا كجد الخطأ في أ    
فال يصرح باألسماء ؛ ليككف ذلؾ  ،كاف يممح كيكني فييا ،يبعث رسالة يخص بيا بعض الناس

فمك كاف كالمو فيو تصريح في ىذا المقاـ لربما كاف  ،كتىقىبًُّؿ النصح المكجو ليـ ،أدعى لقبكؿ الحؽ
 .عميو كسمـ القدكة في ذلؾفكاف رسكؿ اهلل صمى اهلل  ،ذلؾ سببا في نفرتيـ مف الحؽ كعدـ قبكلو

 تمميحو صمى اهلل عميو كسمـ في المقاـ الذم ال يصمح فيو التصريح :  عمى بعض أمثمة ىذهك     

م ى  عىاًئشىةي فقد ركت أـ المؤمنيف      اءىٍت اٍمرىأىةي ًرفاعىةى القيرىًظيٍّ الن ًبي  صى ٍنيىا قالت : جى رىًضيى الم وي عى
م ـى  سى مىٍيًو كى ًف ٍبفى 1، فىقىالىٍت: كيٍنتي ًعٍندى ًرفىاعىةى، فىطىم قىًني، فىأىبىت  طىالىًقي )اهللي عى ٍبدى الر ٍحمى ك ٍجتي عى (، فىتىزى

: " أىتيًريًديفى أىٍف تىٍرًجًعي ًإلىى ًرفىاعىةى؟ الى  ًبيًر ًإن مىا مىعىوي ًمٍثؿي ىيٍدبىًة الث ٍكًب، فىقىاؿى ت ى تىذيكًقي عيسىٍيمىتى  ،الز  وي حى
يىذيكؽى عيسىٍيمىتىًؾ" ) كى

2). 

يىذيكؽى عيسىٍيمىتىًؾ" كناية عف الجماع )     ت ى تىذيكًقي عيسىٍيمىتىوي كى  .(3كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ : " حى

نما يكٌني عنو عدـإٌف مف األدب النبكم      كىذا مف األدب الداؿ عمى  ،التصريح بألفاظ الجماع كا 
ًإف   كقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ : " ،كمراعاة شعكر المخاطب ،عنده كالذكؽ السميـ ،خمؽ المتكمـ

، كىالى الت فىحُّشى " )  .(4الم وى الى ييًحبُّ اٍلفيٍحشى

 

                                 
 .( [197/  13) ،"عمدة القارم" ،]العيني .كيٍبرىل: ًىيى الط مقىة الث اًلثىة ال ًتي تحصؿ بيىا اٍلبىٍينيكنىة الٍ  1
 ،كتاب النكاح ،كمسمـ ،(2639/ رقـ :  168/  3) ،باب شىيىادىًة الميٍختىًبي ،كتاب الشيادات ،: ركاه الشيخاف : البخارم 2

يىطى  ا غىٍيرىهي، كى ٍكجن ت ى تىٍنًكحى زى ثنا ًلميطىمًٍّقيىا حى تىٍنقىًضيى ًعد تييىاباب الى تىًحؿُّ اٍلميطىم قىةي ثىالى  .(1433/ رقـ :  1055/  2) ،أىىىا، ثيـ  ييفىاًرقىيىا كى
 .كالمفظ لمبخارم

كابف  .(479/  7) ،"شرح صحيح البخارم" ،كابف بطاؿ ،(3/  10) ،" المنياج شرح صحيح مسمـ" ،: انظر : النككم 3
 .(466/  9 ،"فتح البارم" ،حجر

زىارً  ،اسكتاب المب ،"السنف" ،: أبك داكد 4 اءى ًفي ًإٍسبىاًؿ اإلًٍ  .مف حديث أبي الد ٍردىاءً  .(4089/ رقـ :  57/  4) ،باب مىا جى
 .(2133/ رقـ :  208/  7) ،"إركاء الغميؿ" ،األلباني ،كقاؿ األلباني : )صحيح(
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م ـى عىٍف غيٍسًميىا ًمفى  عىاًئشىةي كمنو ما ركتو      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى أيضان : أىف  اٍمرىأىةن سىأىلىًت الن ًبي  صى
ةن ًمٍف المىًحيضً  ًذم ًفٍرصى : "خي ، قىاؿى (، فىتىطىي ًرم ًبيىا" قىالىٍت: كىٍيؼى 1ٍسؾو )مً ، فىأىمىرىىىا كىٍيؼى تىٍغتىًسؿي

، فى  افى الم ًو، تىطىي ًرم" فىاٍجتىبىٍذتييىا ًإلىي  : "سيٍبحى ؟، قىاؿى : "تىطىي ًرم ًبيىا"، قىالىٍت: كىٍيؼى ؟ قىاؿى : تىتىب ًعي أىتىطىي ري قيٍمتي
" )ًبيى  ا أىثىرى الد ـً

2). 

كييكىنٍّي بالتمميح أدبان منو صمى اهلل  ،فنجده صمى اهلل عميو كسمـ يجتنب التصريح بذكر الفرج     
 .عميو كسمـ كتعميمان 

كاستنبط منو أف العىالـ يكني بالجكاب في األمكر المستكرة، كأف المرأة تسأؿ  : "قاؿ القسطالني    
اب إلفياـ السائؿ، كأف لمطالب الحاذؽ تفييـ السائؿ قكؿ الشيخ كىك عف أمر دينيا، كتكرير الجك 

م ـى -يسمع، كفيو الداللة عمى حسف خمؽ الرسكؿ  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى  .(3كعظيـ حممو كحيائو" ) -صى

أراد بقكلو: سبحاف اهلل التعجب، كمعنى التعجب ىينا، أنو كيؼ يخفى  كقاؿ المباركفكرم : "    
 .(4الظاىر الذم ال يحتاج اإلنساف في فيمو إلى فكر أك تصريح" ) مثؿ ىذا

 

 

 

                                 
ةن: ًبكىٍسًر اٍلفىاًء ًقٍطعىةه ًمٍف صيكؼو أىٍك قيٍطفو أىٍك ًخٍرقىةو تىٍمسىحي بً  1 ٍيًض؛ ًمٍف فىرىٍصتي الش ٍيءى ًإذىا قىطىٍعتىوي : ًفٍرصى ٍرأىةي ًمفى اٍلحى ًمٍف  ،يىا اٍلمى

: ًبفىٍتًح اٍلًميـً كىىيكى اٍلًجٍمدي  كفسر مسؾ أم تمسؾ قطعة بيدىا كفيو قكلو  ،ىذا التفسير رده ابف بطاؿ كقاؿ بأنو امتياف لممرأة .مىٍسؾو
" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"  دار  ،انظر : القارم .جكزم كذلؾكقالو ابف ال ،تعالى : )كالذيف يمسككف بالكتاب(

 ،"شرح صحيح البخارم" ،كابف بطاؿ .(437/ رقـ :  426/  2) ،ـ2002 -ىػ 1422 ،1ط ،لبناف -الفكر، بيركت 
 .(4/369) ،"كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف" ،كابف الجكزم .(1/439)
 
ةن  ،تاب الحيضك ،: ركاه الشيخاف : البخارم 2 ذي ًفٍرصى تىٍأخي ، كى كىٍيؼى تىٍغتىًسؿي ٍت ًمفى المىًحيًض، كى ٍرأىًة نىٍفسىيىا ًإذىا تىطىي رى باب دىٍلًؾ المى

ـً  ٍيًض باب اٍسًتٍحبىاًب اٍسًتٍعمىاًؿ اٍلميٍغتىًسمىًة ًمفى اٍلحى  ،كتاب الحيض ،كمسمـ .(314/ رقـ :  70/  1) ،ميمىس كىةن، فىتىت ًبعي أىثىرى الد 
ـً  ةن ًمٍف ًمٍسؾو ًفي مىٍكًضًع الد   .كالمفظ لمبخارم ،(332/ رقـ :  261/  1) ،ًفٍرصى

"  ،ىػ(923أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القتيبي المصرم، أبك العباس، شياب الديف )المتكفى:  ،: القسطالني 3
 .(315/ رقـ :  354/  1) ،ىػ 1323، 7ط ،مصرالمطبعة الكبرل األميرية،  ،إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم"

بنارس  -الجامعة السمفية  -إدارة البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء  ،" مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ،: المباركفكرم 4
 .(442/ رقـ :  135/  2) ،ـ 1984ىػ،  1404 ،3اليند، ط
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 التمميح في الخطاب العام ِحفظًا لممشاعر :

 ،أك ما باؿ رجاؿ عند تكجييو كنقده : )ما باؿ أقكاـو ككاف صمى اهلل عميو كسمـ كثيران ما يقكؿ      
 ،الـ كالنصح أبمغ في النفكسكليككف الك ،حتى ال يككف في ذلؾ فضحه كتشييره  ،ما باؿ أناس(

 .كأدعى إلى القبكؿ

رضي اهلل عنيا قىالىٍت: أىتىٍتيىا بىًريرىةي تىٍسأىلييىا ًفي ًكتىابىًتيىا ) عىاًئشىةي مف ذلؾ ما ركتو     
فىقىالىٍت: ًإٍف  ،(1

قىاؿى أىٍىمييىا: ًإٍف ًشٍئًت أىٍعطى  يىكيكفي الكىالىءي ًلي، كى قىاؿى سيٍفيىافي مىر ةن:  -ٍيًتيىا مىا بىًقيى ًشٍئًت أىٍعطىٍيتي أىٍىمىًؾ كى كى
يىكيكفي الكىالىءي لىنىا  ، فىقىاؿى  -ًإٍف ًشٍئًت أىٍعتىٍقًتيىا، كى ٍتوي ذىًلؾى م ـى ذىك رى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اءى رىسيكؿ الم ًو صى فىمىم ا جى

م ـى: "اٍبتىاًعييىا فىأىعٍ  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى اهللي الن ًبيُّ صى ـى رىسيكؿي الم ًو صى " ثيـ  قىا ٍف أىٍعتىؽى ًتًقييىا، فىًإف  الكىالىءى ًلمى
مىى الًمٍنبىًر  م ـى عى سى مىٍيًو كى مىى الًمٍنبىًر  -عى م ـى عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًعدى رىسيكؿي الم ًو صى قىاؿى سيٍفيىافي مىر ةن: فىصى  -كى

ا بىاؿي أىٍقكىاـو  : "مى ًف اٍشتىرىطى شىٍرطنا لىٍيسى ًفي ًكتىاًب الم ًو،  فىقىاؿى كطنا، لىٍيسى ًفي ًكتىاًب الم ًو مى يىٍشتىًرطيكفى شيري
ًف اٍشتىرىطى ًمائىةى مىر ةو" )  .(2فىمىٍيسى لىوي، كىاً 

اًلؾو  أىنىسي ٍبفي كمف ذلؾ أيضا ما ركاه      مىيٍ  رضي اهلل عنو مى م ى اهللي عى : "مىا قاؿ: قىاؿى الن ًبيُّ صى م ـى سى ًو كى
: "لى  ت ى قىاؿى ، حى "، فىاٍشتىد  قىٍكليوي ًفي ذىًلؾى ـٍ الىًتًي اًء ًفي صى ـٍ ًإلىى الس مى ارىىي يىٍنتىييف  عىٍف بىاؿي أىٍقكىاـو يىٍرفىعيكفى أىٍبصى

( " ـٍ اريىي  .(3ذىًلؾى أىٍك لىتيٍخطىفىف  أىٍبصى

أدبان  ،لكٌنو لـ يذكر أسماءىـ ،مف يفعؿ ذلؾفقد رأل النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف أصحابو     
كليككف ىذا التمميح ذا أثرو إيجابيٍّ  ،كستران عمى مف يفعؿ ذلؾ ،منو صمى اهلل عميو كسمـ كتعميما

كصدؽ اهلل العظيـ في كصؼ نبٌيو صمى اهلل  ،كال تنفر منو ،تستجيب لو النفكس كتطيب لو القمكب
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ) كفي كصفو لو بقكلو سبحانو : ،[4( ]القمـ : ں ڱ   ڱ ڱعميو كسمـ : )

 .[159( ]آؿ عمراف : ٺٺ

                                 
ؿي عى  1 ٌران : اٍلًكتىابىةي: أىٍف ييكىاًتبى الر جي ارى حي مان، فىًإذىا أىد اهي صى مىى مىاؿو يؤدٍّيو ًإلىٍيًو مينىج   .( [148/  4) ،]ابف األثير، "النياية" .ٍبدىه عى
مىى الًمٍنبىًر ًفي المىٍسًجدً  ،كتاب الصالة ،: ركاه الشيخاف : البخارم2  .(456/ رقـ :  98/  1) ،باب ًذٍكًر البىٍيًع كىالشٍّرىاًء عى

ءي ًلمىٍف أىٍعتىؽى  ،لعتؽكتاب ا ،كمسمـ  .كالمفظ لمبخارم .(1504/ رقـ :  1141/  2) ،باب ًإن مىا اٍلكىالى
الىةً  ،كتاب األذاف  ،: البخارم3 ًر ًإلىى الس مىاًء ًفي الص  ٍفًع البىصى  .(750/ رقـ :  150/  1) ،باب رى
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ٍيدو الس اًعًدمُّ       مى م ى اهللي رضي اهلل عنو كمف ذلؾ أيضا : ما ركاه أبك حي : اٍستىٍعمىؿى الن ًبيُّ صى ، قىاؿى
مى  م ـى رىجيالن ًمٍف بىًني أىٍسدو ييقىاؿي لىوي اٍبفي األيتىًبي ًة عى سى مىٍيًو كى ـٍ كىىىذىا أيٍىًدمى عى : ىىذىا لىكي ـى قىاؿى دىقىةو، فىمىم ا قىًد ى صى
مىى الًمٍنبىًر  م ـى عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى الن ًبيُّ صى ًعدى الًمٍنبىرى  -ًلي، فىقىا ا فىصى ًمدى الم وى  -قىاؿى سيٍفيىافي أىٍيضن فىحى

ا بىاؿي العىاًمؿً  : " مى مىٍيًو ثيـ  قىاؿى مىسى ًفي بىٍيًت أىًبيًو  كىأىٍثنىى عى : ىىذىا لىؾى كىىىذىا ًلي، فىيىال  جى نىٍبعىثيوي فىيىٍأًتي يىقيكؿي
اءى ًبًو يىٍكـى الًقيى  ـٍ ال، كىال ًذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، ال يىٍأًتي ًبشىٍيءو ًإال  جى ًو، فىيىٍنظيري أىييٍيدىل لىوي أى مىى كىأيمٍّ ًة يىٍحًمميوي عى امى

قىبىًتًو، ًإٍف كى  افى بىًعيرنا لىوي ريغىاءه )رى
1( كىاره (، أىٍك بىقىرىةن لىيىا خي

(، أىٍك شىاةن تىٍيعىري )2
ت ى رىأىٍينىا 3 فىعى يىدىٍيًو حى (،" ثيـ  رى

تىٍي ًإٍبطىٍيًو ) عيٍفرى
 .(5(" أىال ىىٍؿ بىم ٍغتي " ثىالىثنا )4

 ،، كلك فعؿ أللحؽ بو األذلفمـ يصرح النبي صمى اهلل عميو كسمـ باسـ ىذا العامؿ أماـ الناس    
نما ستر عميو بقكلو : )مىا بىاؿي العىاًمًؿ نىٍبعىثيوي(، أدبان منو صمى اهلل عميو كسمـ كتعميما كليككف  ،كا 

 .كالمو كتكجييو أدعى لمقبكؿ كأكثر تأثيرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
ًبؿً  1  .[( 240/  2) ،"النياية" ،]ابف األثير ،: الرُّغىاءي: صكتي اإلًٍ
ٍكتي البىقر. ]ابف األثير 2 : صى كىاري  .( [87/  2) ،"النياية" ،: الخي
احىت 3 ـ: أىٍم صى ، بالكىٍسر، ييعىاران، بالض  ًت العىٍنزي تىٍيًعري  .( [297/  5) ،"النياية" ،]ابف األثير .: ييقىاؿ: يىعىرى
 .( [261/  3) ،"النياية" ،كىىيكى كٍجيييا. ]ابف األثير: العيٍفرىة: بياضه لىٍيسى بالن اصع، كلكٍف كمىكف عىفىر اأٍلىٍرًض،  4
باب تىٍحًريـً  ،كتاب اإلمارة ،كمسمـ ،(7174/ رقـ :  70/  9) ،باب ىدايا العماؿ  ،كتاب األحكاـ ،: متفؽ عميو : البخارم5

 .(1832/ رقـ :  1463/  3) ،ىىدىايىا اٍلعيم اؿً 



 

89 

 

 المطمب الثاني 

 التصريح في المقام الذي ال يصمح فيو التمميح 

فينا البد مف التصريح لتحقيؽ  ،اـ التصريح عندما يككف التمميح غير كاؼو كقد يستدعي المق    
لذا نجده صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ الكالـ في بعض األحكاؿ كاضحان جميان ال تمميح فيو كال  ،المراد
 .تكنية

اًىمً     ؤه ًفيؾى جى كذلؾ  ،ي ةه "مف ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ ألبي ذر رضي اهلل عنو : " ًإن ؾى اٍمري
كري ٍبفي فقد ركل  ،(1بقكلو : "يا ابف السكداء" ) ،عندما تجاكز أبك ذر الحد  لٌما عٌير رجالن بأمو  المىٍعري

بىذىًة ) : لىًقيتي أىبىا ذىرٍّ ًبالر  ، قىاؿى ٍيدو سيكى
م ةه )2 مىٍيًو حي (، كىعى

، فىقىاؿى  ،(3 م ةه، فىسىأىٍلتيوي عىٍف ذىًلؾى مىى غيالىًمًو حي : كىعى
م ـى: "يىا أىبىا ذىرٍّ أى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًو؟ ًإن ؾى ًإنٍّي سىابىٍبتي رىجيالن فىعىي ٍرتيوي ًبأيمًٍّو، فىقىاؿى ًلي الن ًبيُّ صى عىي ٍرتىوي ًبأيمٍّ

، فىمى  ـٍ عىمىييـي الم وي تىٍحتى أىٍيًديكي ، جى ـٍ ليكي كى ـٍ خى اًىًمي ةه، ًإٍخكىانيكي ؤه ًفيؾى جى كهي تىٍحتى يىًدًه، فىٍمييٍطًعٍموي ًمم ا اٍمري ٍف كىافى أىخي
( " ـٍ ـٍ فىأىًعينيكىي ، فىًإٍف كىم ٍفتيميكىي ـٍ ـٍ مىا يىٍغًمبييي ، كىالى تيكىمٍّفيكىي ٍلييٍمًبٍسوي ًمم ا يىٍمبىسي ، كى يىٍأكيؿي

4). 

"يىا أىبىا ذى  كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ في أبي ذر أيضا لما طمب اإلمارة : "     ًعيؼه ، ًإن ؾى ضى فقد  ،رٍّ
مىى  رىبى ًبيىًدًه عى : فىضى : يىا رىسيكؿى اهلًل، أىالى تىٍستىٍعًمميًني؟ قىاؿى : قيٍمتي ركل أبك ذىرٍّ رضي اهلل عنو، قىاؿى

                                 
تح : الدكتكر عبد العمي  ،"شعب اإليماف" ،ىػ(458ى الخراساني )المتكفى: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكس ،: البييقي 1

/  1) ،"فتح البارم" ،كابف حجر .(4772/ رقـ :  130/  7) ،ـ 2003 -ىػ  1423 ،1ط ،مكتبة الرشد ،عبد الحميد حامد
 1) ،ىػ1405 ،3ط ،بيركت -ي المكتب اإلسالم ،" غاية المراـ في تخريج أحاديث الحالؿ كالحراـ" ،كصححيا األلباني ،(86
 .(307/ رقـ :  188/ 
شياب  ،]الحمكمٌ  .: مف قرل المدينة عمى ثالثة أٌياـ قريبة مف ذات عرؽ عمى طريؽ الحجاز إذا رحمت مف فيد تريد مٌكة 2

/  3) ،ـ 1995، 2ط ،دار صادر، بيركت ،"معجـ البمداف" ،ىػ(626الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي )المتكفى: 
24]). 
م ة ًإال  أىٍف تىكيكفى ثكبىيف ًمٍف ًجٍنسو كىاًحدو  3 كدي اٍليىمىًف، كىالى تيسىم ى حي مىًؿ، كىًىيى بيري م ة: كىاًحدىةي الحي /  1) ،"النياية " ،]ابف األثير .: الحي

432] ). 
: المىعىاًصي ًمٍف أىٍمًر ال ،كتاب اإليماف ،: متفؽ عميو : البخارم4 اًحبييىا ًباٍرًتكىاًبيىا ًإال  ًبالشٍٍّرًؾ )بىابه اًىًمي ًة، كىالى ييكىف ري صى  15/  1جى

ا يىٍغًمبيوي  ،كتاب األيماف ،كمسمـ ،(30/ رقـ :  ، كىالى ييكىمٍٍّفوي مى ٍلبىاسيوي ًمم ا يىٍمبىسي ، كىاً  ٍمميكًؾ ًمم ا يىٍأكيؿي /  1283/  3) ،بىابي ًإٍطعىاـً اٍلمى
 .(1661رقـ : 
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ًة خً  ن يىا يىٍكـى اٍلًقيىامى ن يىا أىمىانىةي، كىاً  ، كىاً  ًعيؼه ، ًإن ؾى ضى : "يىا أىبىا ذىرٍّ ٍنًكًبي، ثيـ  قىاؿى ذىىىا مى ٍف أىخى نىدىامىةه، ًإال  مى ٍزمه كى
مىٍيًو ًفييىا" ) قٍّيىا، كىأىد ل ال ًذم عى ًبحى

1). 

 .فقد استدعاه المقاـ حيث ال ينفع التمميح ،فالتصريح ىينا أكقع في النفس    

القكؿ إذا كاف مصارحة أماـ اإلنساف فال شؾ أنو ثقيؿ عمى النفس كأنو قد  قاؿ ابف عثيميف : "    
يؤثر فيؾ أف يقاؿ لؾ: إنؾ امرؤ ضعيؼ، لكف األمانة تقتضي ىذا؛ أف يصرح لإلنساف بكصفو 
ف ضعيفا فضعيؼ، ىذا ىك النصح: "إنؾ امرؤ ضعيؼ" كال حرج  الذم ىك عميو إف قكيا فقكل، كا 
عمى اإلنساف إذا قاؿ لشخص مثال: إف فيؾ كذا ككذا مف باب النصيحة ال مف باب السب كالتعيير 

( "2). 

كهي، كىالى تىٍكنيكا"      اًىًمي ًة، فىأىًعضُّ ٍف تىعىز ل ًبعىزىاًء اٍلجى كذلؾ ؛ كمف ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : "مى
وي ًبأىًبيًو، رى ًبأىًبيًو، فىأىعىض  اًىًمي ًة، اٍفتىخى ـٍ ييكىنٍّ  عندما رأل أيبىيٍّ ٍبًف كىٍعبو رىجيالن تىعىز ل ًعٍندىه ًبعىزىاًء اٍلجى لى ًو، ثيـ  كى

، سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى  ـٍ ًإنٍّي الى أىٍستىًطيعي ًإال  ذىًلؾى ا ًإنٍّي قىٍد أىرىل ال ًذم ًفي أىٍنفيًسكي : أىمى ـٍ م ى اهللي قىاؿى لىيي
كهي، كىالى تىٍكنيكا" ) اًىًمي ًة، فىأىًعضُّ : "مىٍف تىعىز ل ًبعىزىاًء اٍلجى م ـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى عى

3()4). 

وي أيبىيٌّ ًبيىًف أىًبيوً      فىقىاليكا: مىا  ،كفي ركاية ألحمد : عىٍف أيبىيٍّ رضي اهلل عنو أىف  رىجيالن اٍعتىزىل فىأىعىض 
: "ًإن ا أيًمٍرنىا ًبذىًلؾى " ) اشنا قىاؿى  .(5كيٍنتى فىح 

                                 
كرىةو  ،كتاب اإلمارة ،مسمـ : 1 ري مىارىًة ًبغىٍيًر ضى  .(1825/ رقـ :  1457/  3) ،باب كىرىاىىًة اإلًٍ
 .(11/  4) ،"شرح رياض الصالحيف" ،: ابف عثيميف 2
/ رقـ :  136/  8) ،"السنف الكبرل" ،كالنسائي ،(21234/ رقـ ؾ  158/  35) ،"المسند" ،: انظر :أحمد بف حنبؿ3

/ رقـ :  136/  8) ،"السنف الكبرل" ،كالنسائي ،(3153/ رقـ :  424/  7) ،"صحيح ابف حباف" ،بافكابف ح ،(8813
 .قاؿ محقؽ "المسند" : )حديث حسف( ،(8813

اًىًمي ًة( : ًبفىٍتًح اٍلعىٍيًف أىٍم: نىسىبً  4 رى ًبآبىاًئًو  : كفي شرح الحديث يقكؿ اليركم :" )مىٍف تىعىز ل( أىًم: اٍنتىسىبى )ًبعىزىاًء اٍلجى أىٍىًميىا كىاٍفتىخى
وي، كىاٍلعىضُّ  عىٍمتىوي يىعىضُّ مىًة ًمٍف أىٍعضىٍضتي الش ٍيءى: جى اًد كىاٍلميٍعجى كهي( : ًبتىٍشًديًد الض   أىٍخذي الش ٍيًء ًباأٍلىٍسنىاًف أىٍك ًبالمٍّسىاًف كىأىٍجدىاًدًه )فىأىًعضُّ

تىٍخفً  ( ًبالت ٍخًفيًؼ كىالت ٍشًديًد ًكنىايىةه عىًف اٍلفىٍرًج، أىٍم: قيكليكا لىوي: اٍعضي )ًبيىًف أىًبيًو( : ًبفىٍتًح اٍليىاًء كى ًفي النٍّيىايىًة: )اٍليىفي ٍض ًبذىكىًر يًؼ النُّكًف، كى
ٍـّ النُّكًف، أىٍم: الى تيكىنُّكا ًبًذكٍ  ًلًو كىضى رٍّحيكا ًبآلىًة أىًبيًو ال ًتي كىانىٍت أىًبيؾى أىٍك أىٍيًرًه أىٍك فىٍرًجًو. )كىالى تيكىنُّكا( : ًبفىٍتًح أىك  ًر اٍليىًف عىًف اأٍلىٍيًر، بىٍؿ صى

" تىٍنًكيالن  .( [4902/ر قـ:  3076/  7) ،"مرقاة المفاتيح" ،]اليركم .سىبىبنا ًفيًو تىٍأًديبنا كى
  .كقاؿ شعيب األرنؤكط : )إسناده حسف( ،(21218/ رقـ :  143-142/  35) ،"المسند" ،: أحمد 5
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 يى عفكقد يقكؿ قائؿ : كيؼ يصدر ىذا عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك الذم ن     

( ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) كقد أمره ربو سبحانو كتعالى بانتقاء أحسف الكالـ : ،الفحش كالتفحش

 [ ؟53اإلسراء : ]

لى       كالجكاب : أٌف ىذا جاء عمى كجو العقكبة الشديدة لمف تعٌزل بالجاىمية ؛ فإٌف الرجكع إلييا كا 
فيك ذنبه  ،مةن إلى رٌدة كمية عف اإلسالـكقد يككف مقدٍّ  ،أفكار أىميا كعاداتيـ نكعه مف الرٌدة الجزئية

م ـى ًفيمىٍف  قاؿ الطحاكم : " .كجرـه خطير ،عظيـ سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ًديًث أىمىرى رىسيكؿي اهلًل صى فىًفي ىىذىا اٍلحى
ا أىمىرى ًبًو ًفيًو. فىقىاؿى قىاًئؿه: كىٍيؼى تىٍقبىمي  وسىًمعى  اًىًمي ًة مى اًء اٍلجى م ى الم وي يىٍدعيك ًبديعى كفى ىىذىا عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى

ن ًة، كىاٍلبىذىاءي ًمفى  يمىافي ًفي اٍلجى يمىاًف، كىاإٍلً يىاءي ًمفى اإٍلً ٍنوي..."اٍلحى م ـى كىأىٍنتيـٍ تىٍركيكفى عى سى مىٍيًو كى فىاءي عى فىاًء، كىاٍلجى  اٍلجى
ًديًث أىف  اٍلبى (1)ًفي الن اًر " : فىًفي ىىذىا اٍلحى : أىٍىؿي اٍلبىذىاًء  ،ذىاءى ًفي الن ارً . قىاؿى ٍعنىى اٍلبىذىاًء ًفي الن اًر ىيكى مى كى

ا اٍلميرىادي ًبًذٍكًرًه مىٍف ىيكى ًفيًو ؟  ،ًفي الن اًر ؛ أًلىف  اٍلبىذىاءى الى يىقيكـي ًبنىٍفًسوً  ن مى  كىاً 

ؿ  كى      كىابينىا ًفي ذىًلؾى ًبتىٍكًفيًؽ اهلًل عىز  كىجى ؼي اٍلبىذىاًء فىكىافى جى ًديًث ًخالى ٍكًنًو: أىف  اٍلبىذىاءى اٍلميرىادى ًفي ىىذىا اٍلحى عى
مىٍيًو، فىمىٍف كىافى ًمٍنوي  مىى مىٍف الى يىٍستىًحؽُّ أىٍف ييٍبذىأى عى ًؿ، كىىيكى اٍلبىذىاءي عى ًديًث اأٍلىك   ، ذىًلؾى اٍلبىذىاءي اٍلميرىاًد ًفي اٍلحى

ًؿ فىييكى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلكىًعيًد ال   ًديًث اأٍلىك  ًديًث اٍلمىٍذكيكًر ذىًلؾى اٍلبىذىاءي ًفيًو، كىأىم ا اٍلمىٍذكيكري ًفي اٍلحى ًذم ًفي اٍلحى
ؿو ًمٍف أىٍىًؿ الن اًر، كى  اًىًمي ًة ؛ أًلىن وي يىٍدعيك ًبرىجي ىيكى كىمىا كىانيكا فىًإن مىا ىيكى عيقيكبىةه ًلمىٍف كىانىٍت ًمٍنوي دىٍعكىل اٍلجى

اًىًمي ًة ال ًذيفى ًمٍف أىىٍ يىقيك  ًء اٍلجى ، فىمىٍف دىعىا كىذىًلؾى ًمٍف ىىؤيالى ، يىا لىيىٍمدىافى ، يىا لىتىًميـو : يىا لىبىٍكرو ًؿ الن اًر كىافى ليكفى
ا إلىٍيوً .ميٍستىًحقًّا ًلٍمعيقيكبىًة. ًبال ًذم دىعى ًليىٍنتىًييى الن   ،.. ًليىكيكفى ذىًلؾى اٍسًتٍخفىافنا ًبًو كى اسي عىٍف ذىًلؾى ًفي كى

اٍلميٍستىٍأنىًؼ، فىالى يىعيكديكفى إلىٍيًو" )
2). 

 

 

 
                                 

كقاؿ الترمذم : )ىذا حديث حسف  ،(2009/ رقـ :  365/  4) ،باب ما جاء في الحياء ،أبكاب البر كالصمة ،: الترمذم 1
 .(3199/ رقـ :  609/  1) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،كقاؿ األلباني : )صحيح(  .صحيح(

 ،ىػ(321األزدم الحجرم المصرم )المتكفى: أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف سممة  ،: الطحاكم 2
باختصار  .(235-234/  8) ،ـ 1494ىػ،  1415 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،تح : شعيب األرنؤكط ،"شرح مشكؿ اآلثار "

 .كتيذيب
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 كقد أجاب الشيخ محمد صالح المنجد عمى ىذا اإلشكاؿ بأمريف :     

كىك لـ  ،"األكؿ : أف ىذا المفظ الكارد في الحديث لـ يستعممو النبي صمى اهلل عميو كسمـ في حياتو
أم أنو شيرع رٌدان عمى مرتكبو لمحر ـ، كىك التعصب  ،قكبة لقائموبؿ ىك ع ،يكف البتداء الكالـ بو

 .الجاىمي

الثاني : أف ما يكجد في شرع اهلل تعالى مف عقكبات كحدكد إنما يراد منيا عدـ كقكع المعاصي 
فمف رأل قطع اليد عقكبةن شديدة فميعمـ أنو بيا يحفظ مالو مف  ،كاآلثاـ التي تيفسد عمى الناس حياتيـ

كمف استبشع الرجـ لمزاني المحصف فميعمـ أنو بو يأمف مف تعدٍّم أىؿ الفجكر عمى  ،السرقةأىؿ 
 ،كاآلباء ،كمثمو يقاؿ في الحد مف التعصب الجاىمي لمقبيمة ،كىكذا بقية الحدكد كالعقكبات ،عرضو
 ،الكجكد فجاء تشريع ىذه الجممة التي تقاؿ لمف رفع راية العصبية الجاىمية ؛ لقطعيا مف ،كاألجداد

كفي كؿ ذلؾ ينبغي النظر إلى ما تحققو تمؾ العقكبات كالركادع مف  ،كلكؼ األلسنة عف قكليا
يسعى لخمك المجتمعات  ،كىذا ىك الميـ لمف كاف عاقالن  ،كاألخالؽ ،كاألفعاؿ ،طيارة في األقكاؿ
 .(1مف الشر كأىمو" )

بو بأف يىعىض  بو نكتة شريفة، ىي قاؿ الصنعاني : " كاعمـ أف في ذكر أٍير أبيو كالخطاب     
اإلشارة إلى أف ليس لؾ أصؿ تنتمي إليو، كتيتؼ بو إال ىذا الذم ىك مخرجؾ، كليس لؾ فيو 
شيء مف النصرة، كال مف إجابة ندائؾ، إال أف نسد بو فاؾ، حتى ال تنطؽ بما يكرىو اهلل كرسكلو" 

(2). 

 

 

 

 

 

                                 
 .https://islamqa.info ،22-09-2008تاريخ النشر :  ،مكقع اإلسالـ سؤاؿ كجكاب ،: الشيخ محمد صالح المنجد 1
أبك إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ باألمير  ،محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني، الكحالني ،اني: الصنع 2

ًغيًر" ،ىػ(1182)المتكفى:  اًمع الص   ،مكتبة دار السالـ، الرياض ،تح : د. محم د إسحاؽ محم د إبراىيـ ،" الت نكيري شىٍرحي الجى
 .(629/ رقـ :  64/  2) ،ـ 2011 -ىػ  1432، 1ط
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 المطمب الثالث 

 ح والتسمية الكالم مع األىل بيدف التروي

كما قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :  ،لقد كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ خير الناس ألىمو    
ـٍ أًلىٍىًمي" ) ٍيريكي ـٍ أًلىٍىًمًو، كىأىنىا خى ٍيريكي ـٍ خى ٍيريكي "خى

ككاف ييعرؼ صمى اهلل عميو كسمـ بمالطفتو ألىمو  ،(1
ٍؤًمًنيفى ًإيمىاننا  ،كىذا مف تماـ خمقو كجميؿ طبعو ،كمحبتو ليـ قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ : "أىٍكمىؿي المي

( " ـٍ ـٍ ًلًنسىاًئًي ٍيريكي ـٍ خى ٍيريكي ميقنا، كىخى ـٍ خي أىٍحسىنييي
2). 

كقد تضمنت سنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ مكاقؼ مف االستماع ألىمو، كالتحدث إلييـ، حتى     
كيؿ المشيكر الذم سردتو أـ المؤمنيف عائشة لك كاف حديثيـ طكيالن، كما في حديث أـ زرع الط

كالحديث  ،رضي اهلل عنيا أماـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىك يصغي إلييا، كال يقاطعيا
كأكتفي في ىذا المقاـ بصدر  ،فييا ألكاف مف البالغة أبرزىا السجع ،قصة أدبية ألفاظيا غريبة

مىسى ًإٍحدىل عىٍشرىةى اٍمرىأىةن، فىتىعىاىىٍدفى فعف عىاًئشىةى رضي اهلل  ،الحديث؛ ألنو طكيؿ عنيا، قىالىٍت: جى
مىى ، عى مىؿو غىثٍّ ٍكًجي لىٍحـي جى تىعىاقىٍدفى أىٍف الى يىٍكتيٍمفى ًمٍف أىٍخبىاًر أىٍزكىاًجًيف  شىٍيئنا، قىالىًت األيكلىى: زى رىٍأًس  كى

 ، : الى سىٍيؿو فىييٍرتىقىى كىالى سىًميفو فىييٍنتىقىؿي بىؿو اؼي أىٍف الى أىذىرىهي، جى بىرىهي، ًإنٍّي أىخى ٍكًجي الى أىبيثُّ خى قىالىًت الث اًنيىةي: زى
ٍف أىسٍ  ٍكًجيى العىشىن ؽي، ًإٍف أىٍنًطٍؽ أيطىم ٍؽ كىاً  رىهي، قىالىًت الث اًلثىةي: زى بيجى رىهي كى م ؽٍ ًإٍف أىٍذكيٍرهي أىٍذكيٍر عيجى .. .كيٍت أيعى

 ،صُّ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ما قالتو بقٌية النساءكمضت عائشة رضي اهلل عنيا تق

                                 
م ـى  ،أبكاب المناقب ،"السنف" ،:  ركاه كالترمذم 1 سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ( 3895/ رقـ :  709/  5) ،باب ًفي فىٍضًؿ أىٍزكىاًج الن ًبيٍّ صى

ٍسًف ميعىاشىرىًة النٍّسىاءً  ،كتاب النكاح ،"السنف" ،كابف ماجو ،مف حديث عائشة  بف عف ا ،(1977/ رقـ :  636/  1) ،باب حي
/ رقـ :  626/  1) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو"،كقاؿ األلباني :)صحيح( .كالمفظ البف ماجو ،عباس رضي اهلل عنيما

 .مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنو ،(3314
ٍكًجيىا ،أبكاب الرضاع ،"السنف" ،: الترمذم 2 مىى زى ٍرأىًة عى ؽٍّ المى اءى ًفي حى  ،عف أبي ىريرة ،(1162/ رقـ :  458/  3) ،باب مىا جى

ًحيحه( ًديثه حىسىفه صى ٍسًف ميعىاشىرىًة النٍّسىاءً  ،كتاب النكاح ،"السنف" ،كابف ماجو ،كقاؿ الترمذم : )حى / رقـ :  636/  1) ،باب حي
ٍبًد  ،(1232/ رقـ :  267-266/  1) ،"صحيح الجامع الصغير" ،كقاؿ األلباني : )صحيح( .كالمفظ لمترمذم ،(1978 عف عى

ك رضي اهلل عنوالم    .ًو ٍبًف عىٍمرو
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ٍرعو  ،كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يستمع إلييا ثـ عٌمؽ عمى ىذه القصة بقكلو : "كيٍنتي لىًؾ كىأىًبي زى
( " ٍرعو  .(2( )1أًليٍـّ زى

م ـى لعائشة رضي اهلل عني     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا، كىي تركم لو ىذه القصة فقد أصغى النبي صى
ؿ مع الكاقع مف كالتفاع ،رأة في التعبير عف ذاتيالمية المشكقة التي تعطي مساحة لحؽ ااألدب
كلـ يعرض عنيا، بؿ  ،يو كسمـفمـ يقاطعيا النبي صمى اهلل عم ،كىي ال شؾ قصة طكيمة ،حكليا
عجابان بعائشة أبدا م لو مشاىد أكلئؾ النسكة مع كىي ترك  ،رضي اهلل عنيا تجاكبان كانسجامان كا 

ثـ يعقب عمى ىذا الكالـ الطكيؿ بكالـ عذب جميؿ مميء بمشاعر الحب نحك عائشة  ،أزكاجيفٌ 
 .رضي اهلل عنيا قائالن : )كنت لؾ كأبي زرع ألـ زرع(

م ـى ليذه القصة األدبية الطكيمة     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى اهللي عى  ،يصغي صى م ـى كىك رسكؿ اهلل صى سى مىٍيًو كى
فال يعتذر ليا عف السماع لكثرة  ،كأعظـ ميمة ،الذم بعثو اهلل تعالى لمناس كافة بأعظـ رسالة

كيؼ كىك الذم كجو  ،فال يشغمو شيء مف ذلؾ عف القياـ بحؽ زكجتو ،كعظيـ ميماتو ،أشغالو
قًّا " ) أصحابو بقكلو : " مىٍيؾى حى ٍكًجؾى عى ف  ًلزى كىاً 

3). 

مىٍيًو عىاًئشىةي شرتو: ما ركتو بو الذم مف حسف عً كمف خطا     م ى اهللي عى عى رىسيكؿي الم ًو صى ، قىالىٍت: رىجى
: "بىٍؿ أى  : كىا رىٍأسىاهي، فىقىاؿى دىاعنا ًفي رىٍأًسي، كىأىنىا أىقيكؿي دىًني كىأىنىا أىًجدي صي م ـى ًمفى اٍلبىًقيًع، فىكىجى سى نىا يىا عىاًئشىةي كىا كى

                                 
ٍسًف الميعىاشىرىًة مىعى األىٍىًؿ، )،: ركاه الشيخاف :البخارم 1 كتاب فضائؿ  ،(.كمسمـ5189/ رقـ :  27/  7كتاب النكاح، بىابي حي

( ، ٍرعو ًديًث أيٍـّ زى  .(. كالمفظ لمبخارم2448/ رقـ:  1896/  4الصحابة رضي اهلل عنيـ، باب ًذٍكًر حى
( يعني: ميزكؿ )عمى رأس جبؿ كعر( أم صعب الكصكؿ إليو فالمعنى أنو قميؿ )إني أخاؼ أف ال أذره( فيو : )غث 2

تأكيالف أحدىما : إف الياء عائدة عمى خبره، فالمعنى أف خبره طكيؿ إف شرعت في تفصيمو ال أقدر عمى إتمامو لكثرتو. 
ي قكلو تعالى ما منعؾ أف ال تسجد كمعناه إني أخاؼ أف يطمقني كالثاني: أف الياء عائدة عمى الزكج كتككف ال زائدة كما ف

كأصؿ العجر أف يتعقد العصب أك العركؽ حتى تراىا ناتئة مف الجسد، كالبجر نحكىا  ،فأذره. )عجره كبجره( المراد بيما عيكبو
جراء كالجمع بجر. )زكجي إال أنيا في البطف خاصة، كاحدتيا بجرة، كمنو قيؿ رجؿ أبجر إذا كاف عظيـ البطف، كامرأة ب

ف أسكت أعمؽ( إف ذكرت عيكبو  العشنؽ( العشنؽ ىك الطكيؿ كمعناه ليس فيو أكثر مف طكؿ بال نفع. )إف أنطؽ أطمؽ، كا 
ف سكت عنيا عمقني، فتركني، ال عزباء كال مزكجة. )كنت لؾ كأبي زرع ألـ زرع(: قاؿ العمماء: ىك تطييب لنفسيا  طمقني، كا 

يضاح لحسف عشرتو إياىا، كمعناه أنا لؾ كأبي زرع، ككاف زائدة أك لمدكاـ كقكلو تعالى: )ككاف اهلل غفكرا رحيما( أم كاف  كا 
"فتح  ،كابف حجر .(222 - 212/  15) ،" المنياج شرح صحيح مسمـ" ،فيما مضى كىك باؽ كذلؾ. ]انظر : النككم

 .( [277 - 256/  9) ،البارم"
ٍكـً بىابي حى  ،كتاب الصـك ،: البخارم 3 ٍيًؼ ًفي الص  مف حديث عىٍبدي الم ًو ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف  ،(1974/ رقـ :  39/  3) ،ؽٍّ الض 

 .العىاصً 
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دىفىٍنتي رىٍأسىاهي" ثي  مىٍيًؾ، كى م ٍيتي عى كىف ٍنتيًؾ، كىصى ٍمتيًؾ، كى مىٍيًؾ، فىغىس  ر ًؾ لىٍك ًمتٍّ قىٍبًمي، فىقيٍمتي عى : "مىا ضى ًؾ" ـ  قىاؿى
(1). 

م ـى أراد بكالمو ىذا أف يدير حكاران مع عائشة فقاـ      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مف الكاضح أف النبي صى
يران مكانتيا عنده ؛ لك ماتت قبمو فمسكؼ يحسف إلييا أيما احساف كيكرميا بممازحتيا كمالطفتيا مظ

دىفىٍنتيًؾ( ،أٌيما إكراـ مىٍيًؾ، كى م ٍيتي عى كىف ٍنتيًؾ، كىصى ٍمتيًؾ، كى م ى اهللي  ،قاؿ : )فىغىس  كىذه مكرمة مف رسكؿ اهلل صى
م ـى يتمناىا كؿ مسمـ كمسممة سى مىٍيًو كى  .عى

اًئشىةي  ألىمو: ما ركتو  عميو كسمـ الذم فيو حسف عشرتواهللكمف خطابو صمى      رىًضيى الم وي  عى
ـي ًإذىا كيٍنًت عىنٍّي رىاًضيىةن  ىٍعمى : "ًإنٍّي ألى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍنيىا، قىالىٍت: قىاؿى ًلي رىسيكؿي الم ًو صى ذىا كيٍنًت عى ، كىاً 

: ًمٍف أى  مىي  غىٍضبىى" قىالىٍت: فىقيٍمتي : الى عى : " أىم ا ًإذىا كيٍنًت عىنٍّي رىاًضيىةن، فىًإن ًؾ تىقيكًليفى ؟ فىقىاؿى ٍيفى تىٍعًرؼي ذىًلؾى
ٍؿ كىالم ًو يىا رى  : أىجى ـى " قىالىٍت: قيٍمتي مىي  غىٍضبىى، قيٍمًت: الى كىرىبٍّ ًإٍبرىاًىي ذىا كيٍنًت عى ، كىاً  م دو سيكؿى الم ًو، كىرىبٍّ ميحى

ري ًإال   ا أىٍىجي  اٍسمىؾى )مى
2). 

كال شؾ  ،فيدير معيا حكاران لطيفان ليس في كمماتو أذلن  ،كيراعي مشاعرىا ،إنو يراقب مزاج زكجو    
منو بعض النساء أف أزكاجيٌف كثيركا  تشككفإف مما  ،أف ىذا مما ييدخؿ السركر إلى قمب الزكجة

 .االنشغاؿ ال كقت عندىـ لمكالـ كالحكار مع األىؿ

ٍيًؿ ًإلىٍيًو  جر : "قاؿ ابف ح     ا يىتىعىم ؽي ًباٍلمى قىٍكًليىا، ًفيمى ٍرأىًة ًمٍف ًفٍعًميىا كى اؿى اٍلمى ًؿ حى ذي ًمٍنوي اٍسًتٍقرىاءي الر جي ييٍؤخى
ـى ًبًرضى  زى م ـى جى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ؛ أًلىن وي صى ا تىٍقتىًضيًو اٍلقىرىاًئفي ًفي ذىًلؾى ـي ًبمى ٍك اًئشىةى كىعىدىًمًو، كىاٍلحي ا عى
الىتىٍيًف ًمفى الذٍٍّكًر كىالسُّكيكتً  مىى تىغىيًُّر اٍلحى سيكيكًتيىا، فىبىنىى عى ًد ًذٍكًرىىا اًلٍسًمًو كى ر  ًبيىا، ًبميجى ، تىغىيُّرى كىغىضى

ًب" ) ا كىاٍلغىضى الىتىٍيًف ًمفى الرٍّضى  .(3اٍلحى

                                 
يىا، ) ،كتاب الجنائز ،"السنف" ،:ابف ماجو 1 ٍكجى ٍرأىًة زى ًؿ اٍمرىأىتىوي، كىغىٍسًؿ اٍلمى اءى ًفي غىٍسًؿ الر جي / رقـ :  470/  1بىابي مىا جى

كقاؿ األلباني : )حسف(،  ،قاؿ محقؽ المسند : )حديث حسف( .(25908/ رقـ :  81/  43) ،سند""الم ،كأحمد ،(1465
 ،كتاب األحكاـ ،البخارم ،كبعضو عند البخارم بمفظ : )بىٍؿ أىنىا كىارىٍأسىاٍه( .(5971/ رقـ :  1684/  3) ،"مشكاة المصابيح"
 .( 7217/ رقـ :  80/  9) ،باب االستخالؼ

كتاب فضائؿ  ،كمسمـ ،(5228/ رقـ :  36/  7) ،بىابي غىٍيرىًة النٍّسىاًء كىكىٍجًدًىف   ،كتاب النكاح ،البخارم: متفؽ عميو : 2
 .(2439/ رقـ :  1890/  4) ،بىابه ًفي فىٍضًؿ عىاًئشىةى رىًضيى اهللي تىعىالىى عىٍنيىا ،الصحابة رضي اهلل عنيـ

 .(326/  9) ،"فتح البارم" ،: ابف حجر 3
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م ـى يحض أصحابو ك       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ،يكجييـ إلى مالطفة األىؿ كالمعب معيـككاف النبي صى
ك ٍجتي اٍمرىأىةن، فىقىاؿى  ، فىتىزى تىرىؾى سىٍبعى أىٍك ًتٍسعى بىنىاتو : ىىمىؾى أىًبي كى ٍنوي، قىاؿى اًبرو رىًضيى الم وي عى الن ًبيُّ فعف جى

" : ، قىاؿى ـٍ : نىعى " قيٍمتي اًبري ك ٍجتى يىا جى : "تىزى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اًريىةن صى : "ىىال  جى : ثىيٍّبنا، قىاؿى ـٍ ثىيٍّبنا" قيٍمتي ًبٍكرنا أى
، فىكىرً  : ىىمىؾى أىًبي فىتىرىؾى سىٍبعى أىٍك ًتٍسعى بىنىاتو " قيٍمتي اًحكيؾى تيضى اًحكييىا كى ، أىٍك تيضى تيالىًعبيؾى ٍىتي أىٍف تيالىًعبييىا كى

ك ٍجتي اٍمرىأىةن تىقي  ، فىتىزى " )أىًجيئىييف  ًبًمٍثًمًيف  مىٍيؾى : "فىبىارىؾى الم وي عى ، قىاؿى مىٍيًيف  كـي عى
1). 

 .(2كفيو: سؤاؿ اإلماـ عف أحكاؿ أصحابو في نكاحيـ كمفاكضتيـ في ذلؾ" ) قاؿ ابف الممقف : "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
كٍّجً  ،كتاب الدعكات ،الشيخاف : البخارم : ركاه 1 اًء ًلٍمميتىزى باب  ،كمسمـ كتاب الرضاع ،(6387/ رقـ :  82/  8) ،باب الدُّعى

 .كالمفظ لمبخارم ،(57/ رقـ : 1088/  2) ،اٍسًتٍحبىاًب ًنكىاًح اٍلًبٍكرً 
" التكضيح لشرح الجامع ،ىػ(804كفى: سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم )المت ،: ابف الممقف 2

 24) ،ـ 2008 -ىػ  1429، 1ط ،سكريا -دار النكادر، دمشؽ  ،تح : دار الفالح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث ،الصحيح"
 /214). 
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 المطمب الرابع 

 الكالم مع الصاحب في السفر بيدف الترويح والتسمية 

كيينىشٍّطو لمسير، كييذًىب عنو  ،ر بحاجة إلى ما يخفؼ عنوفالمساف ،السفر مظنة التعب كالممؿ    
كمف لطيؼ ما ييركل مف  ،(1كقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ : "الس فىري ًقٍطعىةه ًمفى العىذىاًب" ) ،الممؿ

يعني :   -أخبار العرب أٌف رجميف اصطحبا في سفر فقاؿ أحدىما لَلخر : تحممني أـ أحممؾ؟ 
  .يريد بذلؾ أٌف الحديث مع المسافر يينشٍّطو كينسٍّيو بعض التعب كاليٍـّ  -( 2) تيحدٍّثني أـ أيحدثؾ؟

اًبري كمف ذلؾ ما ركاه       م ى اهللي  ٍبفي جى رىٍجتي مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى : خى ٍبًد اهلًل رضي اهلل عنيما، قىاؿى عى
مى  قىاًع ميٍرتىًحالن عى م ـى ًفي غىٍزكىًة ذىاًت الرٍّ سى مىٍيًو كى مىٍيًو عى م ى اهللي عى ، فىمىم ا قىفىؿى رىسيكؿي اهلًل صى ًعيؼو مىؿو ًلي ضى ى جى

م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ت ى أىٍدرىكىًني رىسيكؿي اهلًل صى م ؼي حى عىٍمتي أىتىخى فىاؽي تىٍمًضي، كىجى عىمىًت الرٍّ م ـى جى سى : " كى  فىقىاؿى
: يىا  : قيٍمتي ؟ " قىاؿى اًبري ا لىؾى يىا جى : " فىأىًنٍخوي "، كىأىنىاخى رىسيكؿي اهلًل مى مىًمي ىىذىا. قىاؿى رىسيكؿى اهلًل، أىٍبطىأى ًبي جى

ا ًمٍف يىًدؾى  : " أىٍعًطًني ىىًذًه اٍلعىصى م ـى ثيـ  قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى رىةو  -صى ا ًمٍف شىجى : اٍقطىٍع ًلي عىصن  -أىٍك قىاؿى
: فىأىخى  . قىاؿى : فىفىعىٍمتي : " اٍركىٍب " " قىاؿى ، ثيـ  قىاؿى سىاتو سىوي ًبيىا نىخى م ـى فىنىخى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ذى رىسيكؿي اهلًل صى

                                 
ًة ًفي الس ٍيرً  ،كتاب الجياد كالسير ،: متفؽ عميو : البخارم 1  ،تاب اإلمارةك ،كمسمـ .(3001/ رقـ :  58/  4) ،باب  السٍُّرعى

اًء شيٍغًموً  عف أبي  .(1927/ رقـ :  1526/  3) ،باب الس فىري ًقٍطعىةه ًمفى اٍلعىذىاًب، كىاٍسًتٍحبىاًب تىٍعًجيًؿ اٍلميسىاًفًر ًإلىى أىٍىًمًو بىٍعدى قىضى
 .ىريرة

لمعنى أٌف شٌنا كاف رجال : كرد ىذا الكالـ في سياؽ قصة أكردىا ابف حمدكف كىذا نصيا : " كمف أخبار العرب في ىذا ا 2
مف دىاة العرب، ككاف ألـز نفسو أف ال يتزٌكج إال بامرأة تالئمو. فكاف يجكب البالد في ارتياد طمبتو، فصاحبو رجؿ في بعض 
أسفاره. فمما أخذ منيما السير قاؿ لو شٌف: أتحممني أـ أحممؾ؟ فقاؿ لو: يا جاىؿ، ىؿ يحمؿ الراكب الراكب؟ فأمسؾ كسار 

ا عمى زرع، فقاؿ لو شٌف: أترل ىذا الٌزرع أكؿ أـ ال؟ فقاؿ: يا جاىؿ، أال تراه في سنبمو؟ فأمسؾ إلى أف استقبمتيما حتى أتي
جنازة، فقاؿ لو شٌف: أترل صاحبيا حٌيا أـ ال؟ فقاؿ لو صاحبو: ما رأيت أجيؿ منؾ، أتراىـ حممكا إلى القبر حٌيا؟ ثـ إٌنيما 

منزلو، ككانت لو بنت تسٌمى طبقة، فأخذ يطرفيا بحديث رفيقو فقالت لو: ما نطؽ إال  كصال إلى قرية الرجؿ فصار بو إلى
 تحممني أـ أحممؾ؟" فإٌنو أراد تحٌدثني أـ أحٌدثؾ حتى نقطع الطريؽ؟»بالصكاب:أما قكلو 

الجنازة فإنو أراد بو:  أترل ىذا الزرع أكؿ أـ ال؟" فإنو أراد ىؿ استسمؼ رٌبو ثمنو؟ كأما استفيامو عف حياة صاحب»كأما قكلو: 
 أخٌمؼ عقبا يحيي ذكره أـ ال.

فمما خرج إلى الرجؿ حٌدثو بتأكيؿ ابنتو كالمو، فخطبيا إليو، فزٌكجو إٌياىا، كسار إلى قكمو بيا، فمما خبركا ما فييا مف الدىاء 
 د.كالفطنة قالكا: كافؽ شٌف طبقة، فصارت مثال. ىذا أحد األقكاؿ في تفسير ىذا المثؿ كىك بعي

أبك  ،محمد بف الحسف بف محمد بف عمي ،كقد قيؿ في تفسيره ما ىك أسٌد مف ىذا، كىك مكرد في باب األمثاؿ. ] ابف حمدكف
 .( [321/  8) ،ىػ 1417، 1ط ،دار صادر، بيركت ،"التذكرة الحمدكنية" ،ىػ(562المعالي، بياء الديف البغدادم )المتكفى: 
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ؽٍّ ييكىاًىؽي نىاقىتىوي ميكىاىىقىةن ) رىجى كىال ًذم بىعىثىوي ًباٍلحى ، فىخى ًكٍبتي فىرى
م ى اهللي 1 د ثى مىًعي رىسيكؿي اهلًل صى تىحى : كى (، قىاؿى

سى  مىٍيًو كى : " عى . قىاؿى : يىا رىسيكؿى اهلًل، بىٍؿ أىىىبيوي لىؾى : قيٍمتي ؟ " قىاؿى اًبري مىمىؾى ىىذىا يىا جى : " أىتىًبيعيًني جى ، فىقىاؿى م ـى
. ًإذنا يىغٍ  : الى : قيٍمتي ٍذتيوي ًبًدٍرىىـو "، قىاؿى : " قىٍد أىخى : فىسيٍمًني ًبًو. قىاؿى : قيٍمتي لىًكٍف ًبٍعًنيًو " قىاؿى ، كى ي رىسيكؿي ًبنينً الى

ٍؿ يىٍرفىعي ًلي رىسي  ـٍ يىزى : فىمى . قىاؿى : الى : قيٍمتي ٍيًف؟ " قىاؿى : " فىًبًدٍرىىمى ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كؿي اهلًل اهلًل صى
: " قىٍد رىضً  ، قىاؿى : فىقىٍد رىًضيتي : قيٍمتي ت ى بىمىغى اأٍليكًقي ةى، قىاؿى م ـى حى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، صى ـٍ : نىعى ؟ "، قيٍمتي يتى

ك ٍجتى بىٍعدي "  ، ىىٍؿ تىزى اًبري : ثيـ  قىاؿى ًلي: " يىا جى ٍذتيوي "، قىاؿى : " قىٍد أىخى ، قىاؿى : ىيكى لىؾى ـٍ قيٍمتي : قىاؿى نىعى قىاؿى
: بىٍؿ ثىيٍّبنا،  : قيٍمتي ـٍ ًبٍكرنا " قىاؿى : " أىثىيٍّبنا، أى ـٍ يىا رىسيكؿى اهلًل، قىاؿى : نىعى ًعبييىا، قيٍمتي اًريىةن تيالى : " أىفىالى جى قىاؿى

تىرىؾى بىنىاتو لىوي سىٍبعنا، فىنىكىٍحتي  ، كى دو : يىا رىسيكؿى اهلًل، ًإٍف أىًبي أيًصيبى يىٍكـى أيحي : قيٍمتي ًعبيؾى " قىاؿى تيالى اٍمرىأىةن  كى
ٍبتى ًإٍف  : " أىصى ، قىاؿى مىٍيًيف  تىقيكـي عى ، كى اًمعىةن تىٍجمىعي ريءيكسىييف  ، فىًإذىا أىٍنتى قىًدٍمتى فىاٍعمىٍؿ عىمىالن كىيٍّسنا جى سىتىكيكفي

كرو فىنيًحرىٍت، فىأىقىٍمنىا عى  زي م ـى ًبجى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : فىمىم ا ًجٍئنىا ًصرىارنا أىمىرى رىسيكؿي اهلًل صى مىٍييىا ذىًلؾى "، قىاؿى
م ى اهللي  ، فىمىم ا أىٍمسىى رىسيكؿي اهلًل صى ا  اٍليىٍكـى مى ، كى ًديثى ٍرأىةى اٍلحى : فىأىٍخبىٍرتي اٍلمى ٍمنىا، قىاؿى دىخى ؿى كى م ـى دىخى سى مىٍيًو كى عى

: فىمىم ا أىٍصبىٍحتي أى  طىاعىةن، قىاؿى م ـى قىالىٍت: فىديكنىؾى فىسىٍمعنا كى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍذتي قىاؿى ًلي رىسيكؿي اهلًل صى خى
مىًؿ، فىأىٍقبىٍمتي بً  مىٍستي ًفي ًبرىٍأًس اٍلجى م ـى، ثيـ  جى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مىى بىاًب رىسيكًؿ اهلًل صى ت ى أىنىٍختيوي عى ًو حى

: " مىا ىى  مىؿى فىقىاؿى ، فىرىأىل اٍلجى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى رىجى رىسيكؿي اهلًل صى : كىخى ذىا؟ " قىاليكا: اٍلمىٍسًجًد قىًريبنا ًمٍنوي قىاؿى
: " تىعىاؿى أىٍم اٍبفى أىًخي، يىا رىسيكؿى اهللً  ؟ " فىديًعيتي لىوي، قىاؿى اًبره : " فىأىٍيفى جى ، قىاؿى اًبره اءى ًبًو جى مىؿه جى  ىىذىا جى

، فىأىٍعًطًو أيكًقي ةن " فىذىىىٍبتي  اًبرو : " اٍذىىٍب ًبجى ، فىقىاؿى الن ا ًبالى : فىدىعى مىًمؾى فىييكى لىؾى " قىاؿى ٍذ ًبرىٍأًس جى  مىعىوي، خي
نىرىل مىكىانىوي ًمٍف بىٍيًتنى فىأى  : فىكىاهلًل مىازىاؿى يىٍنًمي ًعٍندىنىا، كى ت ى ٍعطىاًني أيكًقي ةن، كىزىادىًني شىٍيئنا يىًسيرنا، قىاؿى ا حى

ر ًة " ) ، يىٍعًني يىٍكـى اٍلحى ا أيًصيبى الن اسي  .(2أيًصيبى أىٍمًس ًفيمى

م ى اهللي عى      م ـى ككماؿ رحمتوكىذا الحديث ييظير ليطؼ النبي صى سى كعظيـ عممو بمكاقع  ،مىٍيًو كى
، تعبه كمشقةه كممؿه مف طكؿ السير كالسفر فيو ،فالمقاـ مقاـ سفر ،كمناسبتو لمحاؿ كالمقاـ ،الكالـ

م ـى م ،كجابر كاف شابان  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، فكاف ناسبان لحاؿ المسافر كلحاؿ الشابفنجد كالـ النبي صى
م   م ـى يالطؼ جابران كيؤنسو بكالـ أشبو بالدعابةالنبي صى سى مىٍيًو كى فقد اتضح في آخر القصة  ،ى اهللي عى

                                 
مدُّ أعناًقيا ًفي الس ٍير. ]ابف األثير: أىٍم ييبىارييىا ًفي الس ٍير  1 ًبًؿ: ى  ([.233/  5) ،"النياية" ،كييماشييا. كميكىاىىقىةي اإلًٍ
 .قاؿ المحقؽ : )حديث صحيح( ،(15026/ رقـ :  272 -270/  23) ،"المسند" ،: أحمد بف حنبؿ 2
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م ـى كىك يساكـ جابران في ثمف جممو سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى إنما أراد مالطفتو كالتخفيؼ عنو  ،أٌف النبي صى
 .كلـ يكف يريد شراء الجمؿ

م ى اهللي      م ـى يكٌمـ جابران بكالـو ييحبو الشباب كىك الكالـ عف كرأينا كيؼ كاف النبي صى سى مىٍيًو كى عى
م ـى يعٌممنا فٌف التعامؿ كالتخاطب مع اآلخريف كمراعاة األحكاؿ   ،الزكاج سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىك بذلؾ صى

 .كالظركؼ في الكالـ معيـ
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 المطمب الخامس

 غناُء الُعرِس والعيد

أنيا منيج تعميمٌي  ،كعظمة صاحبيا عميو أزكى الصالة كأتـ التسميـ ،ة السنة النبكيةمف عظم    
كىذا مف أعظـ  ،مف الحياة الزكجية إلى العالقات الدكلية ،كتربكم كامؿ يتناكؿ كؿ جكانب الحياة

كانب األدلة عمى صدؽ رسالة نبينا صمى اهلل عميو كسمـ كشمكليا كتكازنيا ؛ إذ لـ تييمؿ جانبان مف ج
 .كالمرح في األعراس كاألعياد ،الحياة حتى جانب التسمية كالترفيو كالتركيح عف النفس

م ـى أف الكممة ليا رسالة في بناء العالقات بيف الناس      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كيعممنا رسكؿ اهلل صى
فإف لكؿ مقاـ  ،إذا جاءت في الكقت المناسب كفي المكاف المناسب ،بإدخاؿ السركر إلى قمكبيـ

 .مقاالن 

اًر، فىقىاؿى  ،عف عركة بف الزبير عىٍف عىاًئشىةى رضي اهلل عنيا       ؿو ًمفى األىٍنصى ف ًت اٍمرىأىةن ًإلىى رىجي أىن يىا زى
ارى يي  ؟ فىًإف  األىٍنصى ـٍ لىٍيكه اًئشىةي، مىا كىافى مىعىكي : "يىا عى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى " )نىًبيُّ الم ًو صى ٍعًجبيييـي الم ٍيكي

1). 

اًر، رضي اهلل عنو كفي ركاية عىًف اٍبًف عىب اسو       ٍت عىاًئشىةي ذىاتى قىرىابىةو لىيىا ًمفى اأٍلىٍنصى : أىٍنكىحى ، قىاؿى
 ، ـٍ : "أىٍىدىٍيتيـي اٍلفىتىاةى؟" قىاليكا: نىعى ، فىقىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اءى رىسيكؿي الم ًو صى ٍمتيـٍ مىعىيىا مىٍف فىجى : "أىٍرسى قىاؿى

، فىمىٍك بىعى  ،ييغىنٍّي" ـٍ غىزىؿه ارى قىٍكـه ًفيًي م ـى: " ًإف  اأٍلىٍنصى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ٍثتيـٍ قىالىٍت: الى
ـٍ " ) ي اكي ي انىا كىحى ـٍ فىحى ـٍ أىتىٍينىاكي : أىتىٍينىاكي ٍف يىقيكؿي مىعىيىا مى

2). 

اًئشىةى رضي اهلل عنيا     مىٍيًو  ،كفي ركاية الطبراني عف عركة بف الزبير عىٍف عى م ى اهللي عى أىف  الن ًبي  صى
نىةي؟"  ا فىعىمىٍت فيالى : "مى م ـى قىاؿى سى : "فىيىٍؿ بىعىٍثتيـٍ  ،-ًليىًتيمىةو كىانىٍت ًعٍندىىىا -كى ٍكًجيىا قىاؿى : أىٍىدىٍينىاىىا ًإلىى زى  فىقيٍمتي

: : "تىقيكؿي اذىا؟ قىاؿى تيغىنٍّي؟" قىالىٍت: تىقيكؿي مى ، كى اًريىةو تىٍضًربي ًبالدُّؼٍّ  مىعىيىا ًبجى

يٍّيػ يُّكنىػا، نيحى ... فىحى ـٍ ، أىتىػٍينىػػػػاكي ـٍ ـٍ ػػػػػػػػػأىتىٍينىػػػاكي  ػػكي

                                 
ًتي يىٍيًديفى المىٍرأى  ،كتاب النكاح ،: البخارم 1 كىةً بىابي النٍٍّسكىًة الال  اًئًيف  ًباٍلبىرى ديعى ٍكًجيىا كى  .(5162/ رقـ :  22/  7) ،ةى ًإلىى زى
 ،قاؿ األلباني : )ضعيؼ( .(1900/ رقـ :  612/  1) ،بىابي اٍلًغنىاًء كىالدُّؼٍّ  ،كتاب النكاح ،"السنف" ،: انظر : ابف ماجو 2

 ،"المسند" ،أحمد بف حنبؿ .(1420/ رقـ :  205/  1) ،المكتب اإلسالمي ،" ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو" ،األلباني
يشيد لو حديث جابر عند احمد بف  ،كىك حديث حسف لغيره كما قالو شعيب األرنؤكط ،(15209/ رقـ :  380=379/ 23)

 .كيشيد لو الحديثاف المذاف بعده ،حنبؿ



 

111 

 

ػػري  م ػػػٍت ًبكىاًدي.لىٍكالى الذ ىىبي اأٍلىٍحمى ـٍ ػػػػػػػ.. مىا حى  كي

لىٍكالى  ب ةي الس ٍمرىاءي ) كى اٍلحى
ـٍ ).(1 ا سىًمنىٍت عىذىاًريكي .. مى

2( ")3). 

طابعو السركر كالمرح كالخركج عمى المألكؼ مف ليبس  ،إٌف العيد يكـ متميز في حياة األمة     
 ،كاإلكثار مف الزيارات كالمعب كالمرح ،كالتمتع بالطعاـ كالشراب ،كربما الثمينة ،المالبس الجديدة

ممة ما ييباح مف الميك في العيدفناسب ف كىذا إذا عممنا أف لكؿ  ،ي ىذا المقاـ أف يككف الغناء مف جي
كربما يفعمكف ذلؾ  ،قكـ عيدان يخرجكف فيو عمى المألكؼ مف حياتيـ كيجتيدكف في اإلتياف بالجديد

مىٍيًو  ،محاكلة منيـ نسيافى مشاكميـ كطرد ىمكميـ  م ى اهللي عى م ـى إلى المدينة كلٌما ىاجر النبي صى سى كى
منيما عيد الفطر كعيد  ان كجد ألىميا عيديف يحتفمكف فييما فبٌيف ليـ أٌف اهلل قد أبدليما بيما خير 

ـٍ  ،األضحى لىيي ًدينىةى كى م ـى اٍلمى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى رىسيكؿي الم ًو صى : قىًد فعف عىٍف أىنىسو رضي اهلل عنو، قىاؿى
اًىًمي ًة، فىقىاؿى رىسيكؿي الم وً يىٍكمىاًف يىٍمعىبيك  ا ًفي اٍلجى : مىا ىىذىاًف اٍليىٍكمىاًف؟ قىاليكا: كين ا نىٍمعىبي ًفيًيمى ا، فىقىاؿى  فى ًفيًيمى

يىٍكـى الٍ  ى، كى ٍيرنا ًمٍنييمىا: يىٍكـى اأٍلىٍضحى ـٍ ًبًيمىا خى : " ًإف  الم وى قىٍد أىٍبدىلىكي م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى   .(4ًر " )ًفطٍ صى

ًرهً  قاؿ العظيـ آبادم : "     تىكىرُّ سيمٍّيى ًعيدنا ًلعىٍكًدًه كى كًر ًفيوً  ،كى ًقيؿى ًلعىٍكًد السُّري مىى  ،كى ًقيؿى تىفىاؤيالن ًبعىٍكًدًه عى كى
كًجيىا تىفىاؤيالن ًلقيفيكًليىا سىاًلمىةن كىىيكى ريجي  يىًت اٍلقىاًفمىةي ًحيفى خيري ٍف أىٍدرىكىوي كىمىا سيمٍّ كعييىا" )مى

5). 

اًريىتىافً      ، كىًعٍنًدم جى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مىي  رىسيكؿي الم ًو صى ؿى عى ٍنيىا: "دىخى  فعف عىاًئشىةى رىًضيى الم وي عى
، فىانٍ  ،(6تيغىنٍّيىاًف ًبًغنىاًء بيعىاثى ) ؿى أىبيك بىٍكرو ك ؿى كىٍجيىوي، فىدىخى مىى الًفرىاًش كىحى عى عى : فىاٍضطىجى قىاؿى تىيىرىًني كى

                                 
ٍمرىاءي كىالسٍُّمرىةي بىيىاضه يىٍختىًمطىوي حي  1 / رقـ  2073/  5) ،]القارم، " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" .ٍمرىةه : كىالس ٍمرىاءي: أىًم اٍلحى
 :3155] ). 
ـي اٍلًبٍكري  2 ـٍ : بىنىاتيكي  ( [.3155/ رقـ :  2073/  5) ،" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"،]القارم .: عىذىاًريكي
تح :  ،"المعجـ األكسط"  ،ىػ(360أبك القاسـ )المتكفى:  سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، ،: الطبراني 3

قاؿ األلباني :  .(315/  3) ،القاىرة -دار الحرميف  ،كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ،طارؽ بف عكض اهلل بف محمد
  .(1995/ رقـ :  51/  7) ،" إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ" ،)حسف(

ًة اٍلًعيدىٍيفً  ،"، كتاب الصالة"السنف ،: أبك داكد 4 الى قاؿ األلباني : )إسناده صحيح عمى  .(1134/ رقـ :  295/  1) ،باب صى
/  297/  4) ،ـ 2002 -ىػ  1423 ،1ط ،مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، الككيت ،األـ" -"صحيح أبي داكد  ،شرط مسمـ(

 .(1039رقـ : 
 .(341/  3) ،داكد" "عكد المعبكد شرح سنف أبي ،: العظيـ آبادم 5
ـي ًحٍصفو ًلٍلى  6 ٍزرىًج. كبيعاث اٍس ٍرب بىٍيفى اأٍلىٍكًس كىاٍلخى ٍـّ اٍلبىاًء، يىٍكـه مىٍشييكره كىافى ًفيًو حى  ،"النياية" ،]ابف األثير .ٍكسً : بيعىاث: ىيكى ًبضى
(1  /139]). 
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م ى ا مىٍيًو رىسيكؿي الم ًو صى م ـى، فىأىٍقبىؿى عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، ًمٍزمىارىةي الش ٍيطىاًف ًعٍندى رىسيكًؿ الم ًو صى م ـى سى مىٍيًو كى هللي عى
تىا" ) رىجى ا"، فىمىم ا غىفىؿى غىمىٍزتيييمىا، فىخى : "دىٍعييمى فىقىاؿى

، دىعٍ  كفي ركاية: " .(1 ـي ًعيدو ، فىًإن يىا أىي ا ا يىا أىبىا بىٍكرو ييمى
ـي ًمننى" ) ـي أىي ا ًتٍمؾى األىي ا كى

2). 

م ـى : يا أبا بكر "دىٍعييمىا" : "أم الجاريتيف، فعٌرفو        سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى قاؿ القسطالني : في قكلو صى
و يكـ عيد، أم يكـ سركر شرعي. فال ينكر فيو عميو الصالة كالسالـ الحاؿ مقركننا ببياف الحكمة بأن

 .(3مثؿ ىذا، كما ال ينكر في األعراس" )

قاؿ المطيرم : "كأقرىما ألنيما جاريتاف غير مكمفتيف تغنياف بغناء األعراب الذم قيؿ في يـك     
 .(4حرب بعاث مف الشجاعة كالحرب، ككاف اليـك يـك عيد" )

رضي اهلل  -بكر : )ًمٍزمىارىةي الش ٍيطىاًف(، "كىذا مف الصدٍّيؽ  بيبف الدماميني : في قكؿ أاقاؿ     
ر عنده مف تحريـ الميك كالغناء مطمقان، كلـ يعمـ أف النبي  -عنو  إنكاره لما سمع ميعتمدان عمى ما تقر 
رىىيف  عمى ىذا النزر اليسير، كأنو ليس مف قبيؿ المنكر، كعند ذلؾ ق -صمى اهلل عميو كسمـ  - اؿ قر 

: )دعيما(، ثـ عمؿ لو اإلباحة بأنو يكـ عيد؛ أم: يكـ سركر -صمى اهلل عميو كسمـ  -لو النبي 
 .(5كفرح شرعي، فال ييٍنكىر فيو مثؿي ىذا" )

م ـى مف غناء كليك في ىاتيف المناسبتيف       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  –كنالحظ أف ما أباحو الرسكؿ صى
األكؿ : أنو ىادؼه يساىـ في إدخاؿ السركر في النفكس كتقكية  ،فافتكفر فيو كص –العيد كالعرس 

 .الثاني : أنو منضبط غير خارج عف حدكد الشريعة كآدابيا .العالقات بيف الناس

 

                                 
باب  ،كتاب صالة العيديف ،كمسمـ ،(2906/ رقـ :  39/  4) ،باب الد رىؽً  ،كتاب الجياد كالسير ،: متفؽ عميو : البخارم 1

ًة ًفي الم ًعًب ال ًذم الى مىٍعًصيىةى ًفيًو ًفي أىي اـً اٍلًعيًد، )  .كالمفظ لمبخارم .(892/رقـ :  609/  2الرٍُّخصى
 .(987/ رقـ :  23/  2) ،..باب : إذا فاتو العيد صمى ركعتيف ،أبكاب العيد ،: البخارم 2
 .(205/  2) ،" إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم" ،ني: القسطال 3
دار المحدث  ،أبك عمر عمي بف عبد اهلل بف شديد الصياح، "إشكاؿ كجكابو في حديث أـ حراـ بنت ممحاف" ،: المطيرم 4

 (.32)ص :  ،ىػ 1425ذك القعدة  ،1ط ،لمنشر كالتكزيع
"  ،ىػ( 827ر بف محمد، المخزكمي القرشي، بدر الديف )المتكفى: محمد بف أبي بكر بف عمر بف أبي بك ،: ابف الدماميني 5

 .(9/  3) ،ـ 2009 -ىػ  1430، 1ط ،دار النكادر، سكريا ،تح : نكر الديف طالب ،" مصابيح الجامع"
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 المطمب السادس 

 ىجاء المشركين

م ـى عف السب كالشتـ كالطعف كالمعف     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى ،نيى رسكؿ اهلل صى مىٍيًو  كقاؿ صى اهللي عى
م ـى : "لىٍيسى الميٍؤًمفي ًبالط ع اًف كىالى الم ع اًف كىالى الفىاًحًش كىالى البىًذمًء ") سى كى

لكف لما كاف مف أخبث  ،(1
م ـى كأصحابو  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى أساليب المشركيف الحرب اإلعالمية عمى اإلسالـ كرسكؿ اإلسالـ صى

]الصؼ (   ڈ  ڎ  ڎ     ڌ  ڌ) كقد قاؿ اهلل تعالى : ،اهلل تعالى عمييـ كأميات المؤمنيف رضكاف
فقد شرع لنا رسكؿ اهلل  ،إشارة إلى الحرب اإلعالمية التي يشنيا أعداء اإلسالـ كشدة خطرىا ،[8: 

م ـى أف نقابميـ بالسالح نفسو سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مىٍيوً  ،صى م ى اهللي عى م ـى شعراء  كلذلؾ كاف لرسكؿ اهلل صى سى كى
م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى أشيرىـ : حساف بف  ،ييجكف المشركيف كيذٌبكف عف اإلسالـ كعف رسكؿ اهلل صى

 .ككعب بف مالؾ ،كعبد اهلل بف ركاحة ،ثابت

م ـى المسمميف عمى مكاجية المشركيف بألسنتيـ كما       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كقد حر ض النبي صى
اًىديكا يكاجي : "جى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كنيـ بأسٌنتيـ كسيكفيـ، فعىٍف أىنىسو رضي اهلل عنو أىف  الن ًبي  صى

( " ـٍ ـٍ كىأىٍلًسنىًتكي ـٍ كىأىٍنفيًسكي اٍلميٍشًرًكيفى ًبأىٍمكىاًلكي
فقد بٌيف فيو  ،كىذا كالـ في غاية الدقة كمنتيى الًحكمة ،(2

مىيٍ  م ى اهللي عى م ـى أٌف المعركة اإلعالمية ال تقؿ خطكرة عف المعركة العسكريةصى سى كلعمنا في أيامنا  ،ًو كى
فإف أعداء اإلسالـ قد ابتكركا األساليب اإلعالمية  ،ىذه ندرؾ ىذا المعنى أكثر مف أٌم كقت مضى

م ى اهللي  م ـى كالتاريخ  المتنكعة المرئية كالمسمكعة كالمقركءة ليشكىكا اإلسالـ كالقرآف كالنبي صى سى مىٍيًو كى عى
 .ككؿ ما يمٌت إلى ىذه األمة بصمة

إٌف مكاجية أعداء اإلسالـ إعالميان بحاجة إلى جنكد مدربيف معٌديف إعدادان يناسب مستكل      
فيؿ يقكـ العمماء كالدعاة مف شباب ككيكؿ كشيكخ اإلسالـ نساءن كرجاالن  ،العصر الذم نعيشو اآلف

م ـى ؟! بكاجبيـ في نصرة د سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ينيـ كنبٌييـ صى

                                 
اءى ًفي الم ٍعنىةً  ،أبكاب البر كالصمة ،"السنف" ،: الترمذم 1  ،: )صحيح(قاؿ األلباني  .(1977/ رقـ :  350/  4) ،باب مىا جى

 .(5381 ،949/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو"
 ،كتاب الجياد ،"السنف" ،كالنسائي ،(2504/ رقـ :  10/  3) ،باب كىرىاًىيىًة تىٍرًؾ اٍلغىٍزكً  ،كتاب الجياد ،"السنف" ،: أبك داكد 2

/  593/  1) ،الصغير كزيادتو " "صحيح الجامع ،قاؿ األلباني : )صحيح( .(3096/ رقـ :  7/  6) ،باب كجكب الجياد
 .(3090رقـ : 
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كذلؾ أف المشركيف  ،كقد كرد أف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ كانكا يتأذٍكف بيجاء المشركيف ليـ    
: لىم ا  عىم ارو رضي اهلل عنوال يتكرعكف عف اإلسفاؼ في القكؿ كالكذب فيو كقكؿ الباطؿ، فعف  قىاؿى

انىا اٍلميٍشًركيك  ـٍ ىىجى ا يىقيكليكفى لىكي : " قيكليكا لىييـٍ كىمى ، فىقىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، شىكىٍكنىا ذىًلؾى ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى فى
ًدينىًة " ) : فىمىقىٍد رىأىٍيتينىا نيعىمٍّميوي ًإمىاءى أىٍىًؿ اٍلمى " قىاؿى

1). 

فقد حظيى بدعـو كتشجيعو مف  ،فكقد كاف حساف بف ثابت ىك البطؿ المغكار في ىذا الميدا    
م ـى ليسٌد ثغرة خطيرة، ينفذ مف خالليا أعداء اهلل سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اًئشىةى رضي اهلل  ،رسكؿ اهلل صى فعىٍف عى

مىٍييىا مً  ،عنيا ٍيشنا، فىًإن وي أىشىدُّ عى كا قيرى : "اٍىجي ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍف رىٍشؽو ًبالن ٍبًؿ" أىف  رىسيكؿى اهلًل صى
ـٍ ييٍرضً  ـٍ فىمى اىي " فىيىجى ـٍ يي : "اٍىجي ةى فىقىاؿى كىاحى ، ثيـ  أىٍرسىؿى ًإلىى  ،فىأىٍرسىؿى ًإلىى اٍبًف رى اًلؾو فىأىٍرسىؿى ًإلىى كىٍعًب ٍبًف مى

ـٍ أىٍف تيٍرسً  : قىٍد آفى لىكي س افي مىٍيًو، قىاؿى حى ؿى عى ، فىمىم ا دىخى س افى ٍبًف ثىاًبتو اًرًب ًبذىنىًبوً حى  ،ميكا ًإلىى ىىذىا اأٍلىسىًد الض 
ـٍ ) ىٍفًريىن يي : كىال ًذم بىعىثىؾى ًباٍلحىؽٍّ ألى رٍّكيوي، فىقىاؿى عىؿى ييحى ثيـ  أىٍدلىعى ًلسىانىوي فىجى

(، فىقىاؿى 3( ًبًمسىاًني فىٍرمى اأٍلىًديـً )2
: "الى تىعٍ  م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ نىسىبنا، رىسيكؿي اهلًل صى ف  ًلي ًفيًي ٍيشو ًبأىٍنسىاًبيىا، كىاً  ـي قيرى ٍؿ، فىًإف  أىبىا بىٍكرو أىٍعمى جى

، كىال ذً  : يىا رىسيكؿى اهلًل قىٍد لىخ صى ًلي نىسىبىؾى عى فىقىاؿى ، ثيـ  رىجى س افي ت ى ييمىخٍّصى لىؾى نىسىًبي" فىأىتىاهي حى م بىعىثىؾى حى
م ن ؾى ًمنٍ  ىسي ؽٍّ ألى مىٍيًو ًباٍلحى م ى اهللي عى اًئشىةي: فىسىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى ا تيسىؿُّ الش ٍعرىةي ًمفى اٍلعىًجيًف. قىالىٍت عى ييـٍ كىمى

قىالى  ، مىا نىافىٍحتى عىًف اهلًل كىرىسيكًلًو"، كى يٍّديؾى كحى اٍلقيديًس الى يىزىاؿي ييؤى : "ًإف  ري س افى ، يىقيكؿي ًلحى م ـى سى ٍت: سىًمٍعتي كى
س افي فىشىفىى كىاٍشتىفىى )رىسي  ـٍ حى اىي : "ىىجى م ـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى :4كؿى اهلًل صى س افي  (" قىاؿى حى

ٍنوي  ٍبتي عى م دنا فىأىجى ٍكتى ميحى  زىاءي ػػػػػػػػػػػػػػػػ.. كىًعٍندى اهلًل ًفي ذىاؾى اٍلجى .ىىجى

ًنيفنا م دنا بىرًّا حى ٍكتى ميحى فى  .. رىسيكؿى اهللً .ىىجى  اءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًشيمىتيوي اٍلكى

كىاًلدىهي كىًعٍرًضي ـٍ ًكقى .فىًإف  أىًبي كى م دو ًمٍنكي  اءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.. ًلًعٍرًض ميحى

                                 
تح ؾ عادؿ بف  ،" مسند ابف أبي شيبة " ،ىػ(235عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف )المتكفى:  ،: ركاه ابف أبي شيبة 1

 ،ؿكأحمد بف حنب .(439/رقـ : 1/292) ،ـ1997، 1ط ،الرياض -دار الكطف  ،يكسؼ العزازم ك أحمد بف فريد المزيدم
 .قاؿ المحقؽ : )إسناده ضعيؼ( .(18314/ رقـ :  246/  30) ،"المسند"

ـٍ تىٍمًزيؽى اٍلًجٍمدً  2 يي قىف  أىٍعرىاضى يمىزٍّ  .([49/  16) ،" المنياج شرح صحيح مسمـ" ،]النككم .: ألى
ـٍ تىٍمًزيؽى اٍلًجٍمدً  3 يي قىف  أىٍعرىاضى يمىزٍّ  .( [49/  16) ،سمـ "" المنياج شرح صحيح م ،]النككم ،: أىٍم ألى
نىافىحى عف االسالـ كالمسم 4 قىيىا كى مىز  ، كىاٍشتىفىى ىيكى ًبمىا نىالىوي ًمٍف أىٍعرىاًض اٍلكيف اًر كى ]النككم، " المنياج  .ميف: أىٍم شىفىى اٍلميؤًمًنيفى

 .( [49/  16) ،شرح صحيح مسمـ "
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ٍكىىا ـٍ تىرى اًء ػػػػػػػػػػػػػػفىٍي كى ػػػػػػ.. تيًثيري الن ٍقعى ًمٍف كىنى .ثىًكٍمتي بينىي ًتي ًإٍف لى  دى

مىى أىٍكتى ييبىاًريفى اأٍلى  ... عى  اءي ػػػػػػػى اًفيىا اأٍلىسىؿي الظٍّمػػػػػػػػػػػًعن ةى ميٍصًعدىاتو

...... تيمىطٍّمي  ميًر النٍّسى ػػػػػػػتىظىؿُّ ًجيىادينىا ميتىمىطٍّرىاتو  اءي ػػػػػػػػػػػػػػػػييف  ًباٍلخي

ن ا اٍعتىمىٍرنىا كىافى اٍلفىٍتحي كىاٍنكىشى .فىًإٍف أىٍعرىٍضتيميك عى  اءي ػػػػػػػػػؼى اٍلًغطى .. كى

كا ًلًضرىاًب يىٍكـو  ال  فىاٍصًبري  اءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.. ييًعزُّ اهللي ًفيًو مىٍف يىشى .كىاً 

ٍبدنا ٍمتي عى قىاؿى اهللي: قىٍد أىٍرسى فى .كى ؽ  لىٍيسى ًبًو خى  اءي ػػػػػػػػػػػػػػػػ.. يىقيكؿي اٍلحى

ٍندنا قىاؿى اهللي: قىٍد يىس ٍرتي جي ـي .كى تييىا المٍّقى  .. ىي اري عيٍرضى  اءي ػػػػػػػػػػػاأٍلىٍنصى

 اءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىنىا ًفي كيؿٍّ يىٍكـو ًمٍف مىعىدٍّ... ًسبىابه أىٍك ًقتىاؿه أىٍك ًىجى 

ـٍ  ٍف يىٍيجيك رىسيكؿى اهلًل ًمٍنكي ريهي سى .فىمى يىٍنصي وي كى يىٍمدىحي  كىاءي ػػػػػػػػػػػػػػػ.. كى

كحي اٍلقيديًس لىٍيسى لىوي ًكفى . ًفينىاكىًجٍبًريؿه رىسيكؿي اهللً   .(1اءي " )ػػػػ.. كىري

م ـى قد أباح لممسمميف أف ييجكا المشركيف      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ذا كاف رسكؿ اهلل صى فيستعممكا  ،كا 
فميس معنى ذلؾ أف يٍكذب المسممكف كأف يقكلكا الباطؿ،  ،السالح نفسو الذم يحاربيـ بو المشرككف

 فإف  المسمـ ال يمكف أف ينزؿ إلى مستكل المشرؾ كقد قاؿ اهلل تعالى ،ذا مف الحراـ الذم ال يباحفي

 .[20( ]الحشر : ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ: )

افىةن ًمٍف سى  قاؿ النككم : "     اًء مىخى ـي قىاؿى اٍلعيمىمىاءي: يىٍنبىًغي أىٍف الى ييٍبدىأى اٍلميٍشًركيكفى ًبالس بٍّ كىاٍلًيجى بًٍّي
ـى كىأىٍىمىوي قىاؿى الم وي تىعىالىى: ٍسالى ]األنعاـ : ( ﮷   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے     ے ھ ھ) اإٍلً

108]، " ـٍ ًلتىٍنًزيًو أىٍلًسنىًة اٍلميٍسًمًميفى عىًف اٍلفيٍحًش ًإال  أىٍف تدعك إلى ذلؾ ضركرة البتدائيـ بو فيكؼ أىذىاىي كى
(2). 

 

                                 
ائً  1 س افى ٍبًف ثىاًبتو رىًضيى اهللي عىٍنوي، ): مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ، باب فىضى / رقـ :  1935/  4ًؿ حى

 .31كسبؽ بياف الغريب ليذه األبيات في صفحة :  .(2490
 .(49-48/  16) ،" المنياج شرح صحيح مسمـ" ،: النككم 2
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 المطمب السابع

 أدب المزاح 

مف أىؿو  ،لمزاح بضكابطو كأصكلو كآدابو مف أسباب إدخاؿ السركر إلى نفكس اآلخريفا    
سينت النٌية ،كأصدقاءو كرفقاء دخاؿ السركر إلى النفكس إذا حى عبادة يتقرب بيا اإلنساف إلى  ىي كا 

ـ بيا كيقك  ،لتييئتيـ لقبكؿ الدعكة ،كتكطئة ميمة يقكـ بيا الدعاة إلى اهلل تعالى مع المدعكيف ،اهلل
 ،كمعمميف كعمماء مع أبنائيـ كتالمذتيـ كمف يقكمكف عمى إصالحيـ ،المرٌبكف مف آباء كأميات

كترؾ المزاح بالكمية قد يككف سببان في انفضاض المدعكيف مف حكؿ الداعية كاألبناء مف حكؿ 
مؽ كًغمظة في القمب .اآلباء كاألميات  اهلل كقد قاؿ ،كقد يككف سبب ترؾ المزاح فظاظة في الخي

ه  َصلَّىتعالى لنبّيه   .[159]آؿ عمراف : ( ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ: )َوَسلَّمَ  َعلَْيه   هللاَّ

مؽ اإلنساف كًنعمو عميو آية الضحؾ كقد قاؿ اهلل تعالى :      جخ مح) كمف آيات اهلل تعالى في خى

الصحية كالضحؾ لو فكائده النفسية ك  ،كالمزاح سببه مف أسباب الضحؾ ،[43( ]النجـ : مخ حخ
دىقىةه" ) : "تىبىسُّميؾى ًفي كىٍجًو أىًخيؾى لىؾى صى م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى  .(1كاالجتماعية كقد قاؿ صى

كما تراه  ،كلقد كاف ىدم النبي صمى اهلل عميو كسمـ في المزاح أحسف اليدم كال يمزح إال بحؽ    
ٍبدي الم ًو  ،إال متبسمان  اًرًث  ٍبفي يقكؿ عى م ى  ٍبفي الحى دنا أىٍكثىرى تىبىسُّمنا ًمٍف رىسيكًؿ الم ًو صى ٍزء : "مىا رىأىٍيتي أىحى جى

( " م ـى سى مىٍيًو كى الم وي عى
ٍف ييًريديكفى  أىٍم أًلىف  شىٍأفى الكمؿ إظيار قاؿ المباركفكرم : " ،(2 ااًلٍنًبسىاًط كىاٍلًبٍشًر ًلمى
تىأىلُّفىوي كىاٍسًتٍعطىافىوي" )

3). 

                                 
كؼً  ،أبكاب البر كالصمة ،"السنف" ،: الترمذم 1 نىاًئًع المىٍعري اءى ًفي صى كقاؿ األلباني :  .(1956/ رقـ :  339/  4) ،باب مىا جى

 .(2908/ رقـ :  561/  1) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،)صحيح(
قاؿ الترمذم  ،(3641/ رقـ :  601/  5) ،باب في بشاشة النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،أبكاب المناقب ،"السنف" ،: الترمذم 2

تح :  ،"مختصر الشمائؿ المحمدية" ،الترمذم ،أللباني : )صحيح(كقاؿ ا .مف حديث أبي ذر الغفارم .: )ىذا حديث غريب(
 .(120)ص : ،عماف -األردف  ،المكتبة اإلسالمية  ،محمد ناصر الديف األلباني

 .(87-86/  10) ،"تحفة األحكذم" ،: المباركفكرم 3
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: "ًإن ا كركم عنو أ    م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى نو أتاه رجؿ فقاؿ : يىا رىسيكؿى الم ًو، اٍحًمٍمًني، قىاؿى الن ًبيُّ صى
م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى لىًد الن اقىًة؟ فىقىاؿى الن ًبيُّ صى مىا أىٍصنىعي ًبكى : كى لىًد نىاقىةو" قىاؿى مىى كى اًمميكؾى عى : "كىىىٍؿ تىًمدي حى

 .فيتبيف مف ذلؾ مكقفو كيؼ مازحو صمى اهلل عميو كسمـ كالطفو كداعبو .(1ًبؿى ًإال  النُّكؽي" )اإٍلً 

كربما  ،ككاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يرل المزاح بيف أصحابو فيقرىـ عميو كال ينكره     
: بىٍينى  اًر قىاؿى ؿو ًمفى اأٍلىٍنصى ، عف رىجي ٍيرو كىافى ًفيًو يشاركيـ، فعف أيسىٍيًد ٍبًف حيضى ، كى دٍّثي اٍلقىٍكـى مىا ىيكى ييحى

: أىٍصًبرٍ  ًتًو ًبعيكدو فىقىاؿى اًصرى م ـى ًفي خى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، فىطىعىنىوي الن ًبيُّ صى ـٍ ، بىٍينىا ييٍضًحكييي ( 2ًني )ًمزىاحه
مىي  قىًميصه  لىٍيسى عى ا، كى مىٍيؾى قىًميصن : ًإف  عى : "اٍصطىًبٍر"، قىاؿى م ـى عىٍف فىقىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فىعى الن ًبيُّ صى ، "فىرى

وي ) عىؿى ييقىبٍّؿي كىٍشحى نىوي كىجى ٍدتي ىىذىا يىا رىسيكؿى الم ًو )3قىًميًصًو، فىاٍحتىضى ا أىرى : ًإن مى ("، قىاؿى
4). 

فعف  ،وداعبيـ كذلؾ مف تكاضعيككاف مف ىديو صمى اهلل عميو كسمـ أنو كاف يمازح األطفاؿ ك     
ميقنا، ككاف لي  أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو، قاؿ: كاف النبيُّ صم ى اهللي عميو كسم ـ أحسفى الناًس خي

؟  -قاؿ: أحًسبيو  -أخه ييقاؿي لو أبك عيمىيرو  ، ما فعىؿ النُّغىيري فىطيـه، ككاف إذا جاء قاؿ: "يا أبا عيمىيرو
فً  ،(5نيغىره كاف يىمعىبي بو" ) ةي سين ةو الى قاؿ ابف حجر : "كى تىٍكًريًر اٍلمىٍزًح، كىأىن يىا ًإبىاحى ًة، كى كىازي اٍلميمىازىحى يًو جى

ًفيوً  كًح مىعىوي، كى تىٍكًريري ًزيىارىًة اٍلمىٍمزي اًئزىةه، كى ـٍ ييمىيٍٍّز جى ًبيٍّ ال ًذم لى ةى الص  ةه، كىأىف  ميمىازىحى تىٍرؾي الت كىبًُّر  ريٍخصى
فًُّع، كىاٍلفرؽ  " )كىالت رى  .(6بىيف كىكف اٍلكىًبير ًفي الط ًريؽ فيتكاقر أىٍك ًفي اٍلبىٍيًت فىيىٍمزىحي

يىا فً       ةن مىج  م ـى مىج  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى قىٍمتي ًمفى الن ًبيٍّ صى : "عى ًبيًع، قىاؿى ي كمف ذلؾ : عىٍف مىٍحميكًد ٍبًف الر 
ٍمًس ًسًنيفى ًمٍف دىلٍ  " )كىٍجًيي كىأىنىا اٍبفي خى  .(7كو

                                 
 ،قاؿ األلباني : )صحيح( ،(4998/ رقـ :  300/  4) ،باب ما جاء في المزاح ،كتاب األدب ،"السنف " ،: أبك داكد 1

 .عف أنس بف مالؾ ،(4886/ رقـ :  1369/  3) ،"مشكاة المصابيح"
: أىًم اٍقتىص  ًمٍنوي. ]ابف األثير،"النياية"، ) 2 ٍصمو كاٍصطىبىرى بىرى فالفه ًمٍف خى  .( [8/  3: أىٍم أىًقدني ًمٍف نىٍفًسؾ.. ييقىاؿي صى
ٍصر 3  .([175/  4) ،ياية""الن ،]ابف األثير .: الكىٍشح: الخى
"مشكاة  ،كقاؿ األلباني : )صحيح( ،(5224/ رقـ :  356/  4) ،باب قبمة الجسد ،أبكاب النـك ،"السنف" ،: أبك داكد 4

 .(4685/ رقـ :  1328/  3) ،المصابيح"
 . 67: سبؽ تخريجو صفحة :  5
 .(584/  10) ،"فتح البارم" ،: ابف حجر 6
ًغيًر؟بىا ،كتاب العمـ ،: البخارم 7 : مىتىى يىًصحُّ سىمىاعي الص    .(77/ رقـ :  26/  1) ،به
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: "يىا ذىا رضي اهلل عنو كمف ذلؾ : عىٍف أىنىسو      م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ب مىا قىاؿى ًليى الن ًبيُّ صى : ري ، قىاؿى
وي ) األيذينىٍيًف". قىاؿى أىبيك أيسىامىةى: يىٍعًني ييمىاًزحي

1). 

ليؾ مجم ،كلممزاح آداب يجب عمى اإلنساف المسمـ أف يراعييا      كعة مف ىذه اآلداب : كا 

 الصدق في المزاح :

رٌغب النبي صمى اهلل عميو كسمـ في الصدؽ فالمسمـ يبتعد عف الكذب في المزاح، كقد      
 " قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : :عف أبي أمامة رضي اهلل عنو قاؿ ف ،كخاصة في المزاح

ن ًة ًلمى  بىًض اٍلجى ن ًة ًلمىٍف تىرىؾى أىنىا زىًعيـه ًببىٍيتو ًفي رى سىًط اٍلجى ًببىٍيتو ًفي كى ٍف كىافى ميًحقًّا، كى ٍف تىرىؾى اٍلًمرىاءى كىاً 
ميقىوي  س فى خي ن ًة ًلمىٍف حى ًببىٍيتو ًفي أىٍعمىى اٍلجى ا كى ٍف كىافى مىاًزحن  .(2" )اٍلكىًذبى كىاً 

ـ: "إنٍّي ألمزح، كال عف ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمك      
قاؿ المناكم كىك يشرح ىذا الحديث: "إنٍّي ألمزح. أم: بالقكؿ، ككذا بالفعؿ،  ،(3أقكؿ إال  حقًّا" )

. .كتخصيصو باألك ؿ ليس عميو ميعىك ؿ. كال أقكؿ إال  حقًّا. لعصمتي عف الز لؿ في القكؿ كالعمؿ
ن ما كاف يمزح ألف  الن اس كقيؿ البف عيينة: المزىاح سيب ة. فقاؿ: بؿ سين   ة، كلكف مىف ييٍحًسنو. كا 

مأمكركف بالت أسٍّي بو، كاالقتداء بيديو، فمك ترؾ الم طافة كالبشاشة، كلـز العيبيكس كالقيطيكب، ألخذ 
 .(4الن اس ًمف أنفسيـ بذلؾ عمى ما في مخالفة الغريزة مف الش فىقة كالعناء، فمىزح ليمزحكا" )

  المزاح: االعتدال في 
                                 

كأبك  ،(3828/ رقـ :  681/  5) ،بىابي مىنىاًقًب أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو رىًضيى الم وي عىٍنوي  ،أبكاب المناقب ،"السنف" ،: ركاه الترمذم 1
اءى ًفي اٍلًمزىاحً  ،كتاب اآلداب ،"السنف" ،داكد ًديثه حىسىفه غىًريبه  ،(5002/ رقـ :  301/  4) ،باب مىا جى كقاؿ الترمذم : )ىىذىا حى

ًحيحه(  .(7909/ رقـ :  1310/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،كقاؿ األلباني : )صحيح( ،كالمفظ لمترمذم .صى
"صحيح  ،ني : )حسف(كقاؿ األلبا ،(4800/ رقـ :  253/  4) ،باب في حسف الخمؽ ،كتاب األدب ،"السنف" ،: أبك داكد 2

 .(1464/ رقـ :  306/  1) ،الجامع الصغير كزيادتو"
تح :  ،"المعجـ الصغير"  ،ىػ(360سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ )المتكفى:  ،الطبراني ، 3

/ 59/  2)  ،1985 - 1405 ،1ط ،عماف ،بيركت -المكتب اإلسالمي , دار عمار  ،: محمد شككر محمكد الحاج أمرير
ىػ(، 807أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي )المتكفى:  ،قاؿ الييثمي : )إسناده حسف( .(779رقـ : 

/ رقـ :  89 ،9) ،ـ  1994ىػ،  1414  ،مكتبة القدسي، القاىرة  ،تح : حساـ الديف القدسي ،" مجمع الزكائد كمنبع الفكائد"
 .(2490/ رقـ :  489/  1) ،" صحيح الجامع الصغير كزياداتو" ،ؿ األلباني : )صحيح(كقا  .(13105

المكتبة  ،" فيض القدير شرح الجامع الصغير" ،ىػ(1031زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ )المتكفى:  ،: المناكم 4
 .(2626/ رقـ :  13/  3) ،ـ1356،  1ط ،مصر -التجارية الكبرل 
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قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: "الى تيٍكًثًر  ،كمف اليدم النبكم االعتداؿ كالتكسط حتى في المزاح    
( " ًحًؾ تيًميتي القىٍمبى ، فىًإف  كىٍثرىةى الض  ًحؾى ٍنًيي   قاؿ العمماء : قاؿ النككم : " ،(1الض  ـٍ أىف  اٍلميزىاحى اٍلمى اٍعمى

ٍنوي ىيكى ال ًذم ًفيًو إً  يىٍشغىؿي عىٍف ًذٍكًر الم ًو كىاٍلًفٍكًر عى قىٍسكىةى اٍلقىٍمًب، كى ًحؾى كى مىٍيًو، فىًإن وي ييكًرثي الض  ـي عى ييدىاكى ٍفرىاطه كى
ييٍسًقطي اٍلمىيى  ييكًرثي اأٍلىٍحقىادى، كى يذىاًء، كى يىؤيكؿي ًفي كىًثيرو ًمفى اأٍلىٍكقىاًت ًإلىى اإٍلً ابىةى ًفي ميًيم اًت الدٍّيًف، كى

ـى ًمٍف ىىًذًه اأٍليميكًر، فىييكى اٍلميبىاحي ال ًذم كىافى رىسيكؿي الم ًو  ًم ، فىأىم ا مىا سى قىارى م ـى  -كىاٍلكى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى  -صى
ميؤىانىسىًتًو، في نادر مف األحكاؿيىٍفعىميوي  اطىًب كى ًة تىٍطًييًب نىٍفًس اٍلميخى كى سين ةه كىىي  ،كىذا ال منع قطعا ًلمىٍصمىحى

ب ةه " ) ميٍستىحى
2). 

 البعد عن السخرية:

كالمسمـ يبتعد في مزاحو كليكه عف السخرية كاالستيزاء باآلخريف، أك تحقيرىـ، أك إظيار بعض     
ىى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ) عيكبيـ بصكرة تدعك لمضحؾ كالسخرية، يقكؿ اهلل تعالى:

حب  خب   مب  ىب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یی     ی   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 .[11( ]الحجرات:     حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  جتيب

كالسخرية أعظـ ما تككف في قضايا الديف مثؿ ما ينتشر بيف بعض أبناء المسمميف في أيامنا      
ذير حؾ أشد التكقد حذر اهلل تعالى مف ذل ،فيضع أحدىـ نيكتان يككف فييا استيزاء بالديف كأىمو ،ىذه

            ک ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ)قاؿ اهلل تعالى : 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ          گ گ گ گ ک ک

 .[ 66-65]التكبة :( ڻ

 

 

 النية الطيبة في المزاح:
                                 

ًديثه  ،(2305/ رقـ :  551/  4) ،باب مف اتقى المحاـر فيك أعبد الناس ،بكاب الزىدأ ،: الترمذم 1 قاؿ الترمذم : )ىىذىا حى
)  .(7435/ رقـ:  1239/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،كقاؿ األلباني : )صحيح( ،غىًريبه

 .(326)ص:  ،لبناف -بيركت  ،دار الفكر ،تح : عبد القادر األرنؤكط ،"األذكار" ،: النككم 2
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بعاد  ،كالمسمـ إذ يمزح يفعؿ ذلؾ ؛ مؤانسة ألصحابو، كتكددان ليـ       كلمتخفيؼ عف النفس كا 
كرو تيٍدًخميوي السأـ كا اًؿ ًإلىى الم ًو سيري لممؿ عنيا، لحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ : " أىحىبُّ اأٍلىٍعمى

( " مىى ميٍسًمـو عى
1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 
سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي  ،كالطبراني ،(6026/ رقـ :  139/  6) ،"المعجـ األكسط" ،: الطبراني 1

 ،القاىرة –مكتبة ابف تيمية  ،تح : حمدم بف عبد المجيد السمفي ،"المعجـ الكبير" ،ىػ(360الشامي، أبك القاسـ )المتكفى: 
 ،كقاؿ األلباني : )حسف( ،(861/ رقـ :  106/  2) ،"المعجـ الصغير" ،كالطبراني .(13646 / رقـ : 453/  12) ،2ط

 .مف حديث ابف عمر ،(176/ رقـ :  97/  1) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو"
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 المطمب الثامن

 أدب النقد والنصح

ـى الديف بالنصيحة لمناس ،لمنصيحة كالنقد مكانة كأم مكانة      ًرمٍّ أىف  الن ًبي  فعىٍف تىًميـو الد ا ،فإٌف ًقكىا
ًلرىسيكًلًو  ًلًكتىاًبًو كى : "ًلم ًو كى ةي" قيٍمنىا: ًلمىٍف؟ قىاؿى : "الدٍّيفي الن ًصيحى ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىأًلىًئم ًة اٍلميٍسًمًميفى صى

( " ـٍ ًتًي كىعىام 
فيذا نكح عميو السالـ  ،كأكثر الناس نصحان لمناس ىـ األنبياء عمييـ الصالة كالسالـ ،(1

ككاف  ،[62( ]اإلعراؼ : ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک)يقكؿ لقكمو : 
م ـى عمى النصيحة لكؿ مسمـ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًريًر  ،الصحابة رضي اهلل عنيـ يبايعكف النبي صى فعىٍف جى

: "بىايىٍعتي رىسيكؿى الم   ٍنوي، قىاؿى ٍبًد الم ًو رىًضيى الم وي عى يتىاًء ٍبًف عى مىى ًإقىاـً الص الىًة، كىاً  م ـى عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًو صى
( " الز كىاًة، كىالنٍُّصًح ًلكيؿٍّ ميٍسًمـو

2). 

 لمف أراد اف ينصح الناس أك ينقدىـ : ،كلمنصيحة كالنقد آداب يجب مراعاتيا    

  الرفق والمين  

مىٍيًو  ،في المسجد كبدا ذلؾ كاضحان في قصة األعرابي الذم باؿ      م ى اهللي عى ككيؼ أٌف النبي صى
م ـى  سى : بىٍينىمىا نىٍحفي ًفي  ،بالرفؽ كالميف عندما ناداه كنصحو كى فعف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو قىاؿى

ـى يىبيكؿي ًفي اءى أىٍعرىاًبيٌّ فىقىا . ًإٍذ جى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ابي  اٍلمىٍسًجًد مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى اٍلمىٍسًجًد، فىقىاؿى أىٍصحى
: "الى تي  م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍو، قىاؿى : مىٍو مى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍزًرميكهي رىسيكًؿ اهلًل صى

م   سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، ثيـ  ًإف  رىسيكؿى اهلًل صى ت ى بىاؿى اهي فىقىاؿى لىوي: "ًإف  ىىًذًه اٍلمىسىاًجدى الى دىعيكهي" فىتىرىكيكهي حى ـى دىعى
ًقرىاءىةً  ًة، كى ، كىالص الى ؿ  :  ، اٍلقيٍرآًف"تىٍصميحي ًلشىٍيءو ًمٍف ىىذىا اٍلبىٍكًؿ، كىالى اٍلقىذىًر، ًإن مىا ًىيى ًلًذٍكًر اهلًل عىز  كىجى قىاؿى

                                 
ةي  ،كتاب اإليماف ،: مسمـ 1  .(55/ رقـ :  74/  1) ،باب بىيىاًف أىف  الدٍّيفى الن ًصيحى
كًط ًفي اإًلٍسالىـً كىاألىٍحكىاـً كىالميبىايىعىةً  ،كتاب الشركط ،بخارم: متفؽ عميو : ال 2 / رقـ :  189/  3) ،باب مىا يىجيكزي ًمفى الشُّري

ةي  ،كتاب اإليماف ،كمسمـ ،(2715  .(56/ رقـ :  75/  1) ،باب بىيىاًف أىف  الدٍّيفى الن ًصيحى
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اءى ًبدىٍلكو ًمفٍ  مىاءو فىشىن وي ) فىأىمىرى رىجيالن ًمفى اٍلقىٍكـً فىجى
مىٍيًو"1 كفي ركاية البخارم "دىعيكهي،  .ىذا لفظ مسمـ .( عى

ـٍ تيٍبعىثي  لى ، فىًإن مىا بيًعٍثتيـٍ مييىسًٍّريفى كى ، أىٍك سىٍجالن ًمٍف مىاءو مىى بىٍكًلًو ذىنيكبنا ًمٍف مىاءو " )كىأىٍىًريقيكا عى كا ميعىسًٍّريفى
2). 

مىيٍ      م ى اهللي عى م ـى إلى الرفؽ في األمكر كمياكدعا الرسكؿ صى سى كمف ذلؾ الرفؽ في النصيحة  ،ًو كى
ؿى رىٍىطه ) ،كالنقد ٍنيىا قىالىٍت: دىخى اًئشىةى، رىًضيى الم وي عى فعف  عى

م ى اهللي 3 مىى رىسيكًؿ الم ًو صى ( ًمفى اليىييكًد عى
ـي ) ، فىقىاليكا: الس ا م ـى سى مىٍيًو كى عى

ا4 ، قىالىٍت عى ـٍ مىٍيكي ـي كىالم ٍعنىةي، قىالىٍت: فىقىاؿى ( عى ـي الس ا مىٍيكي : كىعى ًئشىةي: فىفىًيٍمتييىا فىقيٍمتي
ٍفؽى ًفي األىٍمًر كيمٍّوً  اًئشىةي، ًإف  الم وى ييًحبُّ الرٍّ : "مىٍيالن يىا عى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : يىا رىسيكؿي الم ًو صى " فىقيٍمتي

ـٍ تىسٍ  لى ـٍ " )رىسيكؿى الم ًو، أىكى مىٍيكي : كىعى : " قىٍد قيٍمتي م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا قىاليكا؟ قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ٍع مى مى
5). 

 البعد عن تتبع العورات والتعيير   

 ،كينبغي أف يتفقد الناصح نيتو، فيحذر مف أف يجٌره الشيطاف إلى تتبع عكرات المسمميف    
كىك في حقيقة األمر معٌيره كشامته كمتتبعه لعكراتيـ،  ،بثكب الناصح ميظيران نفسو أماميـ ،كتعييرىـ

م ـى الًمٍنبىرى  رضي اهلل عنو كفرحه بزالتيـ،  فعىٍف اٍبًف عيمىرى  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ًعدى رىسيكؿي الم ًو صى : صى قىاؿى
ـى ًبمً  : "يىا مىٍعشىرى مىٍف أىٍسمى ، فىقىاؿى ًفيعو ٍكتو رى ـٍ ييٍفًض اإًليمىافي ًإلىى قىٍمًبًو، الى تيٍؤذيكا فىنىادىل ًبصى لى سىاًنًو كى

، فىًإن وي مىٍف تىتىب عى عىٍكرىةى أىًخيًو الميٍسًمـً تىتى  ـٍ ٍكرىاًتًي ـٍ كىالى تىت ًبعيكا عى كىي مىٍف الميٍسًمًميفى كىالى تيعىيٍّري تىوي، كى ب عى الم وي عىٍكرى
حٍ  تىوي يىٍفضى ا ًإلىى البىٍيًت أىٍك ًإلىى الكىٍعبىًة تىتىب عى الم وي عىٍكرى نىظىرى اٍبفي عيمىرى يىٍكمن : كى ٍكًؼ رىٍحًمًو"، قىاؿى لىٍك ًفي جى وي كى

ٍرمىةن ًعٍندى الم ًو ًمٍنًؾ" ) ـي حي تىًؾ، كىالميٍؤًمفي أىٍعظى ٍرمى ـى حي ا أىٍعظىمىًؾ كىأىٍعظى : "مى فىقىاؿى
مىٍيًو  .(6 م ى اهللي عى كقكلو  صى

                                 
: الص بُّ الميٍنقىًطع 1  .( [507/  2) ،النياية"" ،]ابف األثير ،: الش فُّ
 
كا" ،كتاب األدب ،: البخارم 2 كا كىالى تيعىسٍّري : "يىسٍّري م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مف حديث  ،(6128/ رقـ :  30/  8) ،باب قىٍكًؿ الن ًبيٍّ صى

اسىاتً  ،كتاب الطيارة ،كمسمـ .أبي ىريرة ٍيًرًه ًمفى الن جى مىٍت ًفي اٍلمىٍسًجًد، كىأىف  اأٍلىٍرضى تىٍطييري  باب كيجيكًب غيٍسًؿ اٍلبىٍكًؿ كىغى ًإذىا حىصى
ٍفًرىىا ةو ًإلىى حى اجى ٍيًر حى  .(285/ رقـ :  236/  1) ،ًباٍلمىاًء، ًمٍف غى

ـي امرأةه  3 ًقيؿى ًإلىى األٍربعيف كىالى تككفي ًفيًي اًؿ مىا ديكف العىًشرة، كى  .([283/  2) ،"النياية" ،]ابف األثير ،: كالر ٍىطي ًمفى الرٍّجى
ـي : المىكت 4  .( [404/  2) ،"النياية " ،]انظر : ابف األثير ،: الس ا
 . 70: سبؽ تخريجو ص :  5
كقاؿ الترمذم :  .(2032/ رقـ :  378/  4) ،باب ما جاء في تعظيـ المؤمف ،أبكاب البر كالصمة ،"السنف" ،: الترمذم 6

) سىفه غىًريبه ًديثه حى  .(1323/  2) ،انظر : "صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،)صحيح(كقاؿ األلباني :  .)حى
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م ـى : " سى " ىذا عمى سبيؿ المشاكمة كى ـٍ فالجزاء مف  ،أم عاقبو بأف كشؼ عيكبو ،كىالى تىت ًبعيكا عىٍكرىاًتًي
 .(1جنس العمؿ )

ظياران لعيكب اآلخريف كشماتة فييـ ،فال تككف النصيحة تعييران كفضيحة     كفرحان بزلتيـ    كقد  ،كا 
م ـى  أبا ذرو كقاؿ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اًىًمي ةه" ؛ كذلؾ عندما عٌير  زجر النبي صى ؤه ًفيؾى جى لو : " ًإن ؾى اٍمري

م ةه،  ،رجالن بأمو مىى غيالىًمًو حي م ةه، كىعى مىٍيًو حي بىذىًة، كىعى : لىًقيتي أىبىا ذىرٍّ ًبالر  ، قىاؿى ٍيدو كًر ٍبًف سيكى فعف المىٍعري
: ًإنٍّي سىابىٍبتي رىجيالن فى  ، فىقىاؿى : "يىا أىبىا فىسىأىٍلتيوي عىٍف ذىًلؾى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًو، فىقىاؿى ًلي الن ًبيُّ صى عىي ٍرتيوي ًبأيمٍّ

عىمىييـي الم وي تىٍحتى أىٍيدً  ، جى ـٍ ليكي كى ـٍ خى اًىًمي ةه، ًإٍخكىانيكي ؤه ًفيؾى جى ًو؟ ًإن ؾى اٍمري ي ٍرتىوي ًبأيمٍّ كهي ذىرٍّ أىعى ، فىمىٍف كىافى أىخي ـٍ يكي
، فىًإٍف كىم ٍفتيميكىي تىٍحتى يىًدهً  ـٍ ا يىٍغًمبييي ـٍ مى ، كىالى تيكىمٍّفيكىي ٍلييٍمًبٍسوي ًمم ا يىٍمبىسي ، كى " ، فىٍمييٍطًعٍموي ًمم ا يىٍأكيؿي ـٍ ـٍ فىأىًعينيكىي

(2).  

م ـى  المسمـ أف يشمت بأخيو المسمـ عند كقكعو في الزلؿ      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كما نيى النبي صى
اتىةى  ،ةكالخطيئ : "الى تيٍظًيًر الش مى م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى فعىٍف كىاًثمىةى ٍبًف األىٍسقىًع، قىاؿى

( " يىٍبتىًميؾى مىوي الم وي كى أًلىًخيؾى فىيىٍرحى
3). 

أخالؽ  كالفرؽ كبيره بيف النصحية كالتعيير ؛ فالنصيحة إرادة الخير بالمنصكح، كىك مف     
 ،أٌما التعيير فالمراد منو الذُـّ كالتحقير، كىك مف أخالؽ المتكبريف ،كالناصح مأجكره  ،المؤمنيف

كآثـه غير مأجكر ) ،كصاحب ىذا الخمؽ مذمكـه 
4)، " : م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ،  قاؿ صى ك اٍلميٍسًمـً ـي أىخي اٍلميٍسًم

، الى يىٍظًمميوي كىالى يىٍخذيليوي، كىالى يىحٍ  ، كيؿُّ اٍلميٍسًمـً . .ًقريهي اٍلميٍسًمـً ـى اهي اٍلميٍسًم ٍسًب اٍمًرئو ًمفى الش رٍّ أىٍف يىٍحًقرى أىخى ًبحى
وي" ) مىاليوي، كىًعٍرضي رىاـه، دىميوي، كى مىى اٍلميٍسًمـً حى عى

5). 

                                 
 .(153/  6) ،"تحفة األحكذم" ،: انظر : المباركفكرم 1
 . 90: سبؽ تخريجو ص :  2
م ـى  ،: الترمذم 3 سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى قىاًئًؽ كىاٍلكىرىًع عىٍف رىسيكًؿ الم ًو صى ًة كىالر  كقاؿ  ،(2506/ رقـ :  662/  4) ،أىٍبكىابي ًصفىًة اٍلًقيىامى

) سىفه غىًريبه ًديثه حى انظر : " سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ  ،كقاؿ األلباني : )ضعيؼ( .الترمذم : )حى
 .(5426رقـ :  ،707/  11) ،ـ 1992ىػ /  1412 ،1ط ،الممكمة العربية السعكدية -دار المعارؼ، الرياض  ،في األمة"

 ،دار عمار، عماف ،تعميؽ : عمي حسف عمي عبد الحميد ،" الفرؽ بيف النصيحة كالتعيير" ، ،انظر : ابف رجب الحنبمي:   4
 .بتصرؼ يسير ،(7)ص :  ،ـ 1988 -ىػ  1409 ،2ط ،عماف

دىًمًو، كى  ،كتاب البر كالصمة اآلداب ،: مسمـ 5 ٍذًلًو، كىاٍحًتقىاًرًه كى ، كىخى اًلوً باب تىٍحًريـً ظيٍمـً اٍلميٍسًمـً مى / رقـ :  1986/  4) ،ًعٍرًضًو، كى
 .عف أبي ىريرة .(2564: 
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م ـى عمى عائشة     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى نيا عندما عٌيرت صفية رضي اهلل عنيما ؛ بأ ،كقد اشتٌد النبي صى
كىذىا  ،قصيرة ًفي ةى كىذىا كى ٍسبيؾى ًمٍف صى : حى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فعنيا رضي اهلل عنيا قىالىٍت: قيٍمتي ًلمن ًبيٍّ صى

ٍتوي"  -تىٍعًني أنيا قىًصيرىةن  - اًء اٍلبىٍحًر لىمىزىجى ٍت ًبمى : "لىقىٍد قيٍمًت كىًممىةن لىٍك ميًزجى كىٍيتي  ،فىقىاؿى ( لىوي 1) قىالىٍت: كىحى
كىذىا" ) كىٍيتي ًإٍنسىاننا كىأىف  ًلي كىذىا كى ا أيًحبُّ أىنٍّي حى : "مى ًإٍنسىاننا، فىقىاؿى

ٍسبيؾى ًمٍف  قاؿ العظيـ آبادم : " .(2 )حى
كىذىا( ًكنىايىةه عىٍف ًذٍكًر بىٍعًضيىا، )تىٍعًني( : أىٍم تي  ًفي ةى( : أىٍم ًمٍف عيييكًبيىا اٍلبىدىًني ًة )كىذىا كى ًريدي عىاًئشىةى صى

كىذىا، )قىًصيرىةن( : أىٍم كىٍكنييىا قىًصيرىةن" ) ًبقىٍكًليىا كىذىا كى
3). 

 اختيار األسموب المناسب   

فعمى الناصح أف يستعمؿ الكسائؿ كاألساليب المناسبة التي يرجى معيا استجابة المنصكح،     
ذلؾ أدعى إلى القبكؿ ؛ اقتداءن إف رآل أف  ،فيمكف أف يجعؿ نصيحتو ألخيو تعريضان ال تصريحان 

م ـى ينصح أحيانان بقكلو : "ما باؿ أقكاـ يفعمكف كذا" سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كما في حديث  ،بالنبي فقد كاف صى
اًئشىةى رضي اهلل عنيا لٌما أىتىٍتيىا بىًريرىةي تىٍسأىلييىا ًفي ًكتىابىًتيىا ) عى

يىكيكفي فىقىالىٍت: ًإٍف ًشٍئًت أىٍعطىٍيتي أى  ،(4 ٍىمىًؾ كى
ا بىًقيى  قىاؿى أىٍىمييىا: ًإٍف ًشٍئًت أىٍعطىٍيًتيىا مى يىكيكفي  -الكىالىءي ًلي، كى قىاؿى سيٍفيىافي مىر ةن: ًإٍف ًشٍئًت أىٍعتىٍقًتيىا، كى كى

، فى  -الكىالىءي لىنىا  ٍتوي ذىًلؾى م ـى ذىك رى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اءى رىسيكؿ الم ًو صى م ـى: فىمىم ا جى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى قىاؿى الن ًبيُّ صى
م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى رىسيكؿي الم ًو صى " ثيـ  قىا ٍف أىٍعتىؽى مىى الًمٍنبىًر "اٍبتىاًعييىا فىأىٍعًتًقييىا، فىًإف  الكىالىءى ًلمى  -عى

م ى اهللي  ًعدى رىسيكؿي الم ًو صى قىاؿى سيٍفيىافي مىر ةن: فىصى مىى الًمٍنبىًر كى م ـى عى سى مىٍيًو كى ا بىاؿي أىٍقكىاـو  - عى : "مى فىقىاؿى
ًف  كطنا، لىٍيسى ًفي ًكتىاًب الم ًو، مىًف اٍشتىرىطى شىٍرطنا لىٍيسى ًفي ًكتىاًب الم ًو، فىمىٍيسى لىوي، كىاً  اٍشتىرىطى يىٍشتىًرطيكفى شيري

ًمائىةى مىر ةو" )
5). 

م ى اهللي      م ـى يينكر عمى الشخص دكف ذكر اسموككاف النبي صى سى مىٍيًو كى كما في قكلو: "إٌف منكـ  ،عى
الىًة الغىدىاًة ًمٍف أىٍجؿً  ،مينفريف" ري عىٍف صى ىتىأىخ  : كىالم ًو يىا رىسيكؿى الم ًو ًإنٍّي ألى : أىف  رىجيالن قىاؿى  فعف أىبي مىٍسعيكدو

، فيالىفو ًمم ا ييًطيؿي ًبنىا، فىمىا رىأىٍيتي رى  ًئذو بنا ًمٍنوي يىٍكمى م ـى ًفي مىٍكًعظىةو أىشىد  غىضى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى سيكؿى الم ًو صى
                                 

اكىاة 1 اكىاه، كىأىٍكثىري مىا ييٍستىٍعمىؿي ًفي اٍلقىًبيًح الميحى كىاهي كحى   .([421/  1) ،"النياية" ،]ابف األثير ،: أىٍم فعىٍمت ًمٍثؿى ًفعمو. ييقىاؿي حى
انظر :  ،كقاؿ األلباني : )صحيح( .(4875/ رقـ :  269/  4) ،ًغيبىةً بىابه ًفي الٍ  ،كتاب األدب ،"السنف" ،: أبك داكد 2

 .(5515/ رقـ :  968/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو"
 .(151/  13) ،"عكد المعبكد" ،: انظر : العظيـ آبادم 3
مىى مىاؿو يؤدٍّيو ًإلىٍيًو مينىج   4 ؿي عىٍبدىه عى ٌران : اٍلًكتىابىةي: أىٍف ييكىاًتبى الر جي ارى حي  .( [148/  4) ،]ابف األثير، "النياية" .مان، فىًإذىا أىد اهي صى
 . 88: سبؽ تخريجو ص : 5
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ًعيؼى كىال ـي الض  ك ٍز، فىًإف  ًفيًي م ى ًبالن اًس فىٍميىتىجى ـٍ مىا صى ، فىأىيُّكي ـٍ مينىفًٍّريفى : "ًإف  ًمٍنكي ًة" ثيـ  قىاؿى اجى ذىا الحى كىًبيرى كى
(1). 

، رضي اهلل عنو كما في حديث أىًبي ذىرٍّ  ،قد تككف المصارحة كالمكاشفة ىما األنجع كاألفضؿك     
: "يىا أىبىا ذى  ٍنًكًبي، ثيـ  قىاؿى مىى مى رىبى ًبيىًدًه عى : فىضى : يىا رىسيكؿى اهلًل، أىالى تىٍستىٍعًمميًني؟ قىاؿى : قيٍمتي ، ًإن ؾى قىاؿى رٍّ

ن يىا أىمىانىةي، كى  ، كىاً  ًعيؼه مىٍيًو ًفييىا" ضى قٍّيىا، كىأىد ل ال ًذم عى ذىىىا ًبحى ٍف أىخى نىدىامىةه، ًإال  مى ًة ًخٍزمه كى ن يىا يىٍكـى اٍلًقيىامى اً 
ٍعؼه  قاؿ النككم : " .(2) ا ًلمىٍف كىافى ًفيًو ضى يىاًت الى ًسي مى ًديثي أىٍصؿه عىًظيـه ًفي اٍجًتنىاًب اٍلًكالى ىىذىا اٍلحى

ًف اٍلًقيىاـً ًبكى  ـٍ يىكيٍف أىٍىالن لىيىا أىٍك كىافى أىٍىالن عى ٍف لى ؽُّ مى يىًة كىأىم ا اٍلًخٍزمي كالندامة فيك في حى ظىاًئًؼ ًتٍمؾى اٍلًكالى
ا فىر طى" ) مىى مى ـي عى يىٍندى وي كى حي يىٍفضى ًة كى ـٍ يىٍعًدٍؿ ًفييىا فىييٍخًزيًو الم وي تىعىالىى يىٍكـى اٍلًقيىامى لى كى

3). 

م ـى لعمر بف أبي سممةككما في نيصح     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى الذم كانت يده  ،رضي اهلل عنو و صى
حفة كىانىٍت يىًدم  ،تطيش في الص  ، كى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍجًر رىسيكًؿ الم ًو صى فعنو قاؿ: كيٍنتي غيالىمنا ًفي حى

م   ٍحفىًة، فىقىاؿى ًلي رىسيكؿي الم ًو صى ، تىًطيشي ًفي الص  كيٍؿ ًبيىًميًنؾى ٍـّ الم وى، كى ـي، سى : "يىا غيالى م ـى سى مىٍيًو كى ى اهللي عى
ًتي بىٍعدي" ) " فىمىا زىالىٍت ًتٍمؾى ًطٍعمى كيٍؿ ًمم ا يىًميؾى كى

كًؼ كىالن ٍييي عىًف  قاؿ ابف حجر : " .(4 ًفيًو اأٍلىٍمري ًباٍلمىٍعري
ًفيوً  اًؿ اأٍلىٍكًؿ، كى ت ى ًفي حى ٍنقىبىةه ًلعيمىرى ٍبًف أىًبي  اٍلميٍنكىًر حى ًفيًو مى اٍسًتٍحبىابي تىٍعًميـً أىدىًب اأٍلىٍكًؿ كىالشٍُّرًب، كى

اهي " ) مىمىةى المتثالو اأٍلىمر كمكاظبتو عمى ميٍقتىضى سى
5). 

كما في حديث أىًبي أيمىامىةى ٍبًف  ،كقد يستدعي المقاـ شيئان مف الشدة مع المصارحة كالمكاشفة    
: مىا رىأىٍيتي كىاٍليىٍكـً كىالى ًجٍمدى سىٍيًؿ ٍبًف  ، فىقىاؿى نىٍيؼو يىٍغتىًسؿي ًبيعىةى، سىٍيؿى ٍبفى حي : رىأىل عىاًمري ٍبفي رى نىٍيؼو قىاؿى  حي

ب أىةو  : يىا رىسيكؿى اهلًل. ىىٍؿ لىؾى ًفي سىٍيًؿ  .(6فىميًبطى ًبسىٍيؿو ) ،ميخى فىأيًتيى رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ فىًقيؿى
دان؟" سىٍيًؿ ٍبفً  : "ىىٍؿ تىت ًيميكفى ًبًو أىحى ا يىٍرفىعي رىٍأسىوي. فىقىاؿى ؟ كىاهلًل مى نىٍيؼو ًبيعىةى.  ،حي ـي عىاًمرى ٍبفى رى قىاليكا: نىت ًي

                                 
كدً  ،كتاب األذاف ،: متفؽ عميو : البخارم 1 كيكًع كىالسُّجي اـً الرُّ ٍتمى ، كىاً  اـً ًفي الًقيىاـً  ،(702/ رقـ :  142/  1) ،باب تىٍخًفيًؼ اإًلمى

اـو ب ،كتاب الصالة ،كمسمـ ًة ًفي تىمى الى ًة ًبتىٍخًفيًؼ الص   .(466/ رقـ :  340/  1) ،اب أىٍمًر اأٍلىًئم 
كرىةو  ،كتاب اإلمارة ،: مسمـ 2 ري مىارىًة ًبغىٍيًر ضى  .(1825/ رقـ :  1457/  3) ،باب كىرىاىىًة اإلًٍ
 .(210/  12) ،"شرح صحيح مسمـ" ،: النككم  3
مىى الط عىاـً كىاألىٍكًؿ ًباليىًميفً  ،طعمةكتاب األ ،: ركاه الشيخاف : البخارم 4  ،كمسمـ ،(5376/ رقـ :  68/  7) ،باب الت ٍسًميىًة عى

 .كالمفظ لمبخارم ،( 2022/ رقـ :  1599/  3) ،باب آدىاًب الط عىاـً كىالش رىاًب كىأىٍحكىاًمًيمىا ،كتاب األشربة
 .(523/  9) ،"فتح البارم" ،: ابف حجر العسقالني 5
 .( [226/  4) ،"النياية" ،أىٍم صيرع كسىقىط ًإلىى اأٍلىٍرًض. ]ابف األثير:  6
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اهي  ـٍ أىخى ديكي ـى يىٍقتيؿي أىحى : "عىالى قىاؿى مىٍيًو، كى اًمران، فىتىغىي ظى عى : فىدىعىا رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ عى أىال   ؟قىاؿى
يىدىٍيوً  ،اٍغتىًسٍؿ لىوي" ،(1بىر ٍكتى ) اًمره كىٍجيىوي كى دىاًخمىةى ًإزىاًرًه  ،فىغىسىؿى عى ًمٍرفىقىٍيًو كىريٍكبىتىٍيًو، كىأىٍطرىاؼى ًرٍجمىٍيًو، كى كى

( " مىٍيًو، فىرىاحى سىٍيؿه مىعى الن اًس، لىٍيسى ًبًو بىٍأسه ، ثيـ  صيب  عى  .(2ًفي قىدىحو

 ختيار الوقت المناسب  االقتصاد وا 

فعؿ كما كاف يككف ميسيبنا ميمالن، أك ميكجزنا ميخالن، ك ي، فال نصيحتوقتصد في يالناصح أف  عمى     
نىا  يفعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فعف أبي كائؿ شقيؽ بف سممة قاؿ: ٍبدي اهلًل ييذىكٍّري : كىافى عى قىاؿى

، فىقىاؿى لىوي  ًميسو د ٍثتىنىا كيؿ  كيؿ  يىٍكـً خى ًدٍدنىا أىن ؾى حى لىكى نىٍشتىًييًو، كى ًديثىؾى كى ًف ًإن ا نيًحبُّ حى ٍبًد الر ٍحمى : يىا أىبىا عى ؿه رىجي
مى  م ى اهللي عى ، ًإف  رىسيكؿى اهلًل صى ـٍ ـٍ ًإال  كىرىاًىيىةي أىٍف أيًمم كي دٍّثىكي ا يىٍمنىعيًني أىٍف أيحى : مى ، فىقىاؿى م  يىٍكـو سى ـى كىافى ٍيًو كى

مىٍينىا" ) ، كىرىاًىيىةى الس آمىًة عى لينىا ًباٍلمىٍكًعظىًة ًفي اأٍلىي اـً ك  يىتىخى
ًؿ : " .(3 أىٍم يىٍطميبي  قاؿ النككم في معنى التخكُّ

م يىا  ٍكًعظىًة ًلئىال  تىمى ادي ًفي اٍلمى ًديًث ااًلٍقًتصى ًفي ىىذىا اٍلحى ، كى ـٍ ـٍ كىأىٍكقىاًت نىشىاًطًي ًتًي االى القمكب فيفكت حى
 .(4مقصكدىا" )

ر  ،كانتشر في زماننا ىذا طكؿ خيطىًب الجمعة      م ـى جعؿ ًقصى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مع أٌف الرسكؿ صى
طالة الصالة عالمة فقوو عند الخطيب فعف أبي اليقظاف عمار بف ياسر رضي اهلل  ،الخيطبة كا 

م ى اهللي  رى عنيما، قاؿ: سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى ًقصى ًؿ، كى ًة الر جي الى : "ًإف  طيكؿى صى م ـى، يىقيكؿي سى مىٍيًو كى  عى
ًئن ةه  ٍطبىًتًو، مى ف  ًمفى اٍلبىيىاًف ًسٍحرنا" ) (5) خي ٍطبىةى، كىاً  كا اٍلخي ري ةى، كىاٍقصي   .(6ًمٍف ًفٍقًيًو، فىأىًطيميكا الص الى

 

                                 
: بىارىؾى الم وي ًفيوً  1 أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي الباجي األندلسي  ،القرطبي ،: كىىيكى أىٍف يىقيكؿى

 .(256/  7) ،ىػ 1332 ،1ط ،بجكار محافظة مصر -مطبعة السعادة  ،" المنتقى شرح المكطإ" ،ىػ(474)المتكفى: 
/  25) ،"المسند" ،كأحمد ،(3460/ رقـ :  1373/  5باب الكضكء مف العيف، ) ،كتاب العيف ،"المكطأ" ،: أخرجو  مالؾ 2

/  1160/  2) ،باب العيف ،كتاب الطب ،"السنف" ،كابف ماجو ،كقاؿ األرنؤكط: )حديث صحيح( ،(15980/ رقـ :  255
 .(4020/ رقـ :  743/  2) ،انظر:  "صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،كقاؿ األلباني : )صحيح( .(3509:  رقـ
 . 73: سبؽ تخريجو ص :  3
 .(164/  17) ،"المنياج شرح صحيح مسمـ " ،: النككم 4
ٍعنىاهي أىف  ىىذىا مما ييٍستدٌؿ بو عمى ًفقو الرجؿ. ]ابف األثير 5  .( [290 /4) ،" النياية"  ،: مى
ٍطبىةً  ،كتاب الجمعة ،: مسمـ 6 ًة كىاٍلخي الى  .(869/ رقـ :  594/  2) ،باب تىٍخًفيًؼ الص 
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تاسعالمطمب ال  
 أدب الحوار

المسمـ أف يراعييا في حكاره مع اآلخريف ؛ ألف فييا إنجاحان لعممية لمحكار آدابه  ينبغي عمى    
 كمف ىذه اآلداب :  ،الحكار

 اإلنصاف والعدل : 

حيث أف  ىذا الديف قائـ عمى العدؿ  ،لإلنصاؼ كالعدؿ في الحكار مع الخصـ أىمية بالغة     
ڌ    چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ) كدفع الظمـ، قاؿ اهلل تعالى :

( ٹ  ٹ  ڤ : ) كيقكؿ سبحانو ،[90( ]النحؿ : ڈ  ژ  ژ    ڈڎ  ڎ

كمف  ،كمف تماـ اإلنصاؼ كالعدؿ أف تقبؿ ما يقكلو خصمؾ مف الحؽ كال تعارضو ،[125]األنعاـ :
قكاعد العدؿ كاإلنصاؼ ما قالو عبد اهلل بف المبارؾ : "إذا غمبت محاسف الرجؿ عمى مساكئو، لـ 

ذا  .(1غمبت المساكئ عمى المحاسف لـ تيذكر المحاسف" ) تيذكر المساكئ، كا 

كمف أمثمة الكالـ الذم يحمؿ طابع اإلنصاؼ كالعدؿ في السنة النبكية الشريفة : مكقفو صمى      
حيث أرسؿ إلى أىؿ مكة يخبرىـ بمسير  ،رضي اهلل عنو اهلل عميو كسمـ مع حاطب بف أبي بىمتعة

مىٍيًو ف ،النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلييـ م ى اهللي عى : بىعىثىًني رىسيكؿي الم ًو صى ٍنوي، قىاؿى ًميٍّ رىًضيى الم وي عى عىٍف عى
ت ى تىٍأتيك  : "اٍنطىًمقيكا حى ، قىاؿى كيمُّنىا فىاًرسه ، كى ، كىالزُّبىٍيرى ٍبفى العىك اـً م ـى كىأىبىا مىٍرثىدو الغىنىًكم  سى اخو )كى ةى خى ٍكضى ا رى

2)، 
ٍكنىاىىا تىًسيري فىًإف  ًبيىا اٍمرى  "، فىأىٍدرى اًطًب ٍبًف أىًبي بىٍمتىعىةى ًإلىى الميٍشًرًكيفى ، مىعىيىا ًكتىابه ًمٍف حى أىةن ًمفى الميٍشًرًكيفى

، فىقىالىٍت: مىا مىعىنى  ، فىقيٍمنىا: الًكتىابي م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍيثي قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى مىى بىًعيرو لىيىا، حى ، ا ًكتى عى ابه
، لى  م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ نىرى ًكتىابنا، فىقيٍمنىا: مىا كىذىبى رىسيكؿي الم ًو صى تيٍخًرًجف  الًكتىابى أىٍك فىأىنىٍخنىاىىا فىاٍلتىمىٍسنىا فىمى

ًتيىا ) ٍجزى ًت إلى حي رٍّدىن ًؾ، فىمىم ا رىأىًت الًجد  أىٍىكى لىنيجى
ٍتوي، فىاٍنطىمىٍقنىا ًبيىا ًإلىى كىًىيى ميٍحتىًجزىةه ًبًكسىا ،(3 ، فىأىٍخرىجى ءو

افى الم وى كىرىسيكلىوي كىالميؤٍ  : يىا رىسيكؿى الم ًو، قىٍد خى ، فىقىاؿى عيمىري م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، فىدىٍعًني رىسيكًؿ الم ًو صى ًمًنيفى
                                 

تح :  ،"سير أعالـ النبالء" ،ىػ(748شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز )المتكفى :  ،: الذىبي 1
 .(398/  8) ،ـ 1985ىػ /  1405 ،3ط ،مؤسسة الرسالة ،مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط

دار  ،]ياقكت الحمكم، "معجـ البمداف" ،: مكضع بيف الحرميف، كيقاؿ لو ركضة خاخ، بقرب حمراء األسد مف المدينة 2
 .( [335/  1) ،ـ 1995 ،2ط ،بيركت ،صادر

زىاًر، ثـي ًقيؿى ًلإٍلً  3  .( [345/  1) ،"النياية"،زىاري حيٍجزىة لمميجاكىرة. ]ابف األثير: كىأىٍصؿي الحيٍجزىة: مىٍكًضعي شىدٍّ اإلًٍ
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مىٍيًو كى  م ى اهللي عى : كىالم ًو فىًلىٍضًربى عينيقىوي، فىقىاؿى الن ًبيُّ صى اًطبه ؟" قىاؿى حى نىٍعتى مىى مىا صى مىمىؾى عى : "مىا حى م ـى سى
، أىرىٍدتي أىٍف يىكيكفى ًلي ًعٍندى ال م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا ًبي أىٍف الى أىكيكفى ميٍؤًمننا ًبالم ًو كىرىسيكًلًو صى قىٍكـً يىده يىٍدفىعي مى

لى  اًلي، كى مى ٍف أىٍىًمي كى ٍف الم وي ًبيىا عى ٍف يىٍدفىعي الم وي ًبًو عى ًتًو مى اًبؾى ًإال  لىوي ىينىاؾى ًمٍف عىًشيرى ده ًمٍف أىٍصحى ٍيسى أىحى
ٍيرنا" فىقىاؿى  دىؽى كىالى تىقيكليكا لىوي ًإال  خى : "صى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اًلًو، فىقىاؿى الن ًبيُّ صى مى افى أىٍىًمًو كى : ًإن وي قىٍد خى عيمىري

: " لىعىؿ  االم   ؟" فىقىاؿى : "أىلىٍيسى ًمٍف أىٍىًؿ بىٍدرو ، فىدىٍعًني فىًلىٍضًربى عينيقىوي، فىقىاؿى لم وى اط مىعى وى كىرىسيكلىوي كىالميٍؤًمًنيفى
ـٍ  ن ةي، أىٍك: فىقىٍد غىفىٍرتي لىكي ـي الجى بىٍت لىكي ، فىقىٍد كىجى ا ًشٍئتيـٍ ميكا مى : اٍعمى ؟ فىقىاؿى ٍينىا  ًإلىى أىٍىًؿ بىٍدرو " فىدىمىعىٍت عى

: الم وي كىرىسيكليوي أىٍعمىـي ) قىاؿى ، كى عيمىرى
1). 

كقد بٌيف اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى كجو اإلنصاؼ كالعدؿ كالحكمة في مكقؼ رسكؿ اهلل     
م ـى مف فعمة حاطب بف أبي بمتعة سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مى  ،صى م ى اهللي عى م ـى ذكر ككيؼ أٌف الرسكؿ صى سى ٍيًو كى

كىك منيجه  ،كىك بذلؾ يعمٍّمنا أٌف سيٍّئات العبد ال تيمغي حسناتو ،حسناًت حاطب كمكقفو يـك بدرو 
م ـى خمقو القرآف ،قرآني سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى قاؿ رحمو اهلل : "كىاٍلمىاء ًإذا بمغ قيم تىٍيًف لـ يحمؿ  ،كقد كاف صى

ؼ المىاء اٍلقى  مف ىىذىا قىكؿ الن ًبي صمى اهلل عميو  ،(2) ًميؿ؛ فىًإن وي الى يحمؿ أدنى خبثاٍلخبث، ًبًخالى كى
ميكا مىا ًشٍئتـي فقد غفرت لكـ، كىىىذىا ىيكى  : اٍعمى ا يٍدريؾ لىعىؿ  اهلل اطمع عمى أىؿ بدر فىقىاؿى مى كسمـ لعمر: كى

مى اٍلميسمميف كارتكب مثؿ  مىٍيًو كعى اًنع لىوي مف قتؿ مف حس عى ذىًلؾ الذ نب اٍلعىًظيـ، فىأٍخبر أنو شيد اٍلمى
الو مف المشيد اٍلعىًظيـ،  مىٍيًو مى ٌتب أثره عى بىٍدرنا، فىدؿ  عمى أف ميٍقتىضى عيقيكبىًتو قىاًئـ، لىًكف منع مف ترى

سىنىات الو مف اٍلحى قىعت ًتٍمؾى السقطة اٍلعىًظيمىة مغتفرة ًفي جنب مى ٍعميكـ ًعٍند ال.فىكى ن اس . كىىىذىا أٍمر مى
ت ى إنو  نىٍحكىىا، حى سىنىات فىًإن وي يسامح ًبالس يٍّئىًة كالسيئتيف كى ميٍستىقر ًفي فطرىـ أف  مف لىوي أيلكؼ مف اٍلحى
ليختمج دىاًعي عيقيكبىًتو عمى إساءتو، كداعي شكره عمى إحسانو، فيغمب دىاًعي الشٍُّكر لداعي اٍلعقيكبىة" 

(3). 

 

                                 
اًئًؿ أىٍىًؿ بىٍدرو رىًضيى  ،كتاب فضائؿ الصحابة  ،كمسمـ .(3983/ رقـ :  77/  5) ،كتاب المغازم ،: البخارم 1 بىابي ًمٍف فىضى

اًطًب ٍبًف أىًبي بىٍمتىعىةى  ًة حى ًقص  ـٍ كى  .كالمفظ لمبخارم .(2494:  / رقـ 1941/  4) ،اهللي عىٍنيي
 .كلعؿ الصكاب : يحمؿ أدنى خبث 2 :
ىػ( " مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ 751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى:  ،: ابف القيـ 3

 .(171-170/  1) ،بيركت –دار الكتب العممية  ،كاإلرادة"
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 التواضع وحسن الخمق : 

مؽ الحسف عمى كجو العمكـل     األثر الكبير في إقناع  ،كالتكاضع عمى كجو الخصكص ،مخي
فإف ذلؾ سيؤثر فيو إيجابان  ،فإذا شاىد منؾ حسف الخمؽ كالتكاضع في االستماع إليو ،الخصـ

]الحجر : ( ۇئۆئۆئ) لذلؾ يقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى : ،كيييٍّئو نفسيان  إلى قبكؿ كالمؾ
مىى  كقاؿ النبي صمى ،[88 ده عى رى أىحى ت ى الى يىٍفخى عيكا حى ى ًإلىي  أىٍف تىكىاضى اهلل عميو كسمـ : "ًإف  اهللى أىٍكحى

( " دو مىى أىحى ده عى ، كىالى يىٍبًغي أىحى دو أىحى
: "مىا  ،(1 ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍيرىةى، عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى ٍف أىًبي ىيرى كعى

دىقىةه ًمٍف  ٍت صى فىعىوي اهللي" )نىقىصى ده ًلم ًو ًإال  رى عى أىحى ا تىكىاضى مى ٍبدنا ًبعىٍفكو ًإال  ًعزًّا، كى مىا زىادى اهللي عى ، كى مىاؿو
كقد  ،(2

ًعًو ًفي اٍلقيميكًب  ييٍثًبتي لىوي ًبتىكىاضي ا: يىٍرفىعيوي ًفي الدٍُّنيىا كى ديىيمى ذكر النككم كجييف في معنى الحديث : " أىحى
يى  ٍنًزلىةن، كى ٍفعيوي ًفييى مى ييًجؿُّ مىكىانىوي، كىالث اًني: أىف  اٍلميرىادى ثىكىابيوي ًفي اآٍلًخرىًة كىرى ًعًو ٍرفىعيوي الم وي ًعٍندى الن اًس كى ا ًبتىكىاضي

 .(3ًفي الدٍُّنيىا" )

كمف األمثمة عمى تكاضعو صمى اهلل عميو كسمـ ما ركاه ثكباف مكلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو     
اءى حى كسمـ  م ـى فىجى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا ًعٍندى رىسيكًؿ اهلًل صى : 4ٍبره )قاؿ : "كيٍنتي قىاًئمن ( ًمٍف أىٍحبىاًر اٍليىييكًد فىقىاؿى

م دي  مىٍيؾى يىا ميحى ـي عى : أىالى تىقي  ،الس الى ـى تىٍدفىعيًني؟ فىقيٍمتي : ًل كؿي يىا رىسيكؿى فىدىفىٍعتيوي دىٍفعىةن كىادى ييٍصرىعي ًمٍنيىا فىقىاؿى
م ى اهللي  ا نىٍدعيكهي ًباٍسًمًو ال ًذم سىم اهي ًبًو أىٍىميوي. فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى : ًإن مى م ـى:  اهلًل، فىقىاؿى اٍليىييكًدمُّ سى مىٍيًو كى عى

: ًجٍئتي أىٍسأى  م ده ال ًذم سىم اًني ًبًو أىٍىًمي"، فىقىاؿى اٍليىييكًدمُّ م ى اهللي "ًإف  اٍسًمي ميحى ، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي اهلًل صى ليؾى
، فىنىكىتى ) : أىٍسمىعي ًبأيذينىي  ؟" قىاؿى د ٍثتيؾى : "أىيىٍنفىعيؾى شىٍيءه ًإٍف حى م ـى سى مىٍيًو كى عى

مىٍيًو 5 م ى اهللي عى ( رىسيكؿي اهلًل صى
ٍؿ"... الحديث " ) : "سى م ـى ًبعيكدو مىعىوي، فىقىاؿى سى كى

الحديث كيؼ أف  النبي صمى اهلل فنمحظ مف ىذا  .(6
فيذا شاىد عمى تكاضعو صمى  ،عميو كسمـ تنٌزؿ مع الييكدم ككافقو عمى أف يناديو باسمو المجرد

 .اهلل عميو كسمـ كحسف خمقو
                                 

ًصفى   ،: مسمـ 1 ن ًة كى ن ًة كىأىٍىؿي الن ارً  ،ًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىا كتاب اٍلجى فىاًت ال ًتي ييٍعرىؼي ًبيىا ًفي الدٍُّنيىا أىٍىؿي اٍلجى /  2198/  4) ،بىابي الصٍّ
 .مف حديث ًعيىاًض ٍبًف ًحمىارو  ،( 2865رقـ : 

مىًة كىاآٍلدىاًب، بىابي اٍسًتٍحبىاًب اٍلعىٍفًك كى  ،: مسمـ 2 ًع، )كتاب اٍلًبرٍّ كىالصٍّ  .(2588/ رقـ :  2001/  4الت كىاضي
 .(142/  16) ،" المنياج شرح صحيح مسمـ" ،: النككم 3
اًحبى كيتي  4 قىاؿى أىبيك عيبىٍيدو سيمٍّيى كىٍعبى اأٍلىٍحبىاًر ًلكىٍكًنًو صى ٍبرو كىىيكى : أم كعب العمماء كذا قالو بف قيتىٍيبىةى كىغىٍيريهي كى ٍمعي حى ًب اأٍلىٍحبىاًر جى
 .( [76/  3" المنياج شرح صحيح مسمـ"، ) ،]النككم ،ا ييٍكتىبي ًبوً مى 
ثٍّري ًبًو ًفييىا 5 ييؤى  .( [226/  3) ،"شرح مسمـ" ،]النككم .: يىخيطُّ ًباٍلعيكًد ًفي اأٍلىٍرًض كى
ٍرأىًة كىأىف  اٍلكى  ،: مسمـ 6 ًؿ، كىاٍلمى ٍيًض،  بىابي بىيىاًف ًصفىًة مىًنيٍّ الر جي اًئًيمىا، )ًكتىابي اٍلحى  .(315/ رقـ :  252/  1لىدى مىٍخميكؽه ًمٍف مى
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 الِحمم والصبر : 

 ،كقد جاءت عشرات النصكص تتحدث حكؿ الصبر كما يتعمؽ بو ،إٌف الحمـ يدؿ عمى الصبر    
أم: لمف  قاؿ السعدم : " ،[43( ]الشكرل : ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ) : قاؿ اهلل تعالى

األمكر التي حث اهلل عمييا كأكدىا، كأخبر أنو ال ييمىق اىا إال أىؿ الصبر كالحظكظ العظيمة، كمف 
األمكر التي ال يكف ؽ ليا إال أكلكا العزائـ كاليمـ، كذكك األلباب كالبصائر؛ فإف  ترؾ االنتصار لمنفس 

كؿ أك الفعؿ، مف أشؽ شيء عمييا، كالصبر عمى األذل، كالصفح عنو، كمغفرتو، كمقابمتو بالق
باإلحساف، أشٌؽ كأشٌؽ، كلكنو يسير عمى مف يسره اهلل عميو، كجاىد نفسو عمى االتصاؼ بو، 
كاستعاف اهلل عمى ذلؾ، ثـ إذا ذاؽ العبد حالكتو، ككجد آثاره، تمقاه برحب الصدر، كسعة الخمؽ، 

 (.1ذذ فيو " )كالتم

مف  ،كىناؾ نصكص تحدثت حكؿ كظـ الغيظ كضبط النفس كما يترتب عمييا مف ثكاب عظيـ    
ؿ   ذلؾ : قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : " اهي الم وي عىز  كىجى مىى أىٍف ييٍنًفذىهي، دىعى ٍيظنا كىىيكى قىاًدره عى ـى غى مىٍف كىظى

ًئًؽ يىٍكـى اٍلًقيى  الى مىى ريءيكًس اٍلخى كًر اٍلًعيًف مىا شىاءى " )عى يٍّرىهي الم وي ًمفى اٍلحي ت ى ييخى امىًة حى
2). 

ف  اهلل تعالى يحبُّ صفة الًحمـ في عباده فقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ألشج عبد قيس   (3) كا 
ـي، كىاأٍلىنىاةي " ) ٍصمىتىٍيًف ييًحبُّييمىا اهللي: اٍلًحٍم  .(4: ًإف  ًفيؾى خى

 

                                 
 .(760)ص :  ،" تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف" ،: السعدم 1
أبكاب البر  ،"السنف" ،كالترمذم ،(4777/ رقـ  :  248/  4) ،باب مف كظـ غيظان  ،كتاب األدب ،"السنف" ،: ركاه أبك داكد 2

/  1400/  2) ،باب الحمـ ،كتاب الزىد ،"السنف" ،كابف ماجو ،(2021/ رقـ :  372/  4) ،الغيظ باب في كظـ  ،كالصمة
( .(4186رقـ :  سىفه غىًريبه ًديثه حى /  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،كقاؿ األلباني : )حسف( ،قاؿ الترمذم : )ىىذىا حى
، عىفٍ  .(6522/ رقـ :  1112  .أىًبيوً  مف حديث سىٍيًؿ ٍبًف ميعىاذو

 ،العبدم العصرم : األشج العبدم. كاسمو: المنذر ٍبف الحارث ٍبف زياد ٍبف عصر ٍبف عكؼ ٍبف عىٍمرك ٍبف عكؼ ٍبف جذيمة 3
  .( [116/  1) ،"أسد الغابة" ،]ابف حجر العسقالني .كفد إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ في كفد عبد قيس

اًء ًإلىٍيوً بىابي اأٍلىمٍ  ،كتاب اإليماف ،: مسمـ 4 شىرىاًئًع الدٍّيًف، كىالدُّعى اًف ًباهلًل كىرىسيكًلًو، كى يمى مف حديث  ،(17/ رقـ :  48/  1) ،ًر ًباإلًٍ
 .ابف عباس
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فعف عبد اهلل بف مسعكد  ،رب األنبياء عامة أركع األمثاؿ في الصبر كالحمـ مع أقكاميـكلقد ض    
، يىٍحًكي نىًبيًّا ًمفى األىٍنًبيىاءً  م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى بىوي   ،رضي اهلل عنو قاؿ : "كىأىنٍّي أىٍنظيري ًإلىى الن ًبيٍّ صى رى ضى

ٍكهي، كىىيكى يىٍمسىحي ال " )قىٍكميوي فىأىٍدمى : "الم ييـ  اٍغًفٍر ًلقىٍكًمي فىًإن ييـٍ الى يىٍعمىميكفى يىقيكؿي ـى عىٍف كىٍجًيًو كى د 
1).  

صمى اهلل عميو كسمـ ما كرد في أكثر مف قصة في حكاره مع األعراب   هكمف حممو كصبر     
رضي اهلل  مف ذلؾ : ما ركاه أنس بف مالؾ ،الذيف يغمب عمى كثير منيـ الجفاء كالًغمظة كالخشكنة

اًشيىًة،  ًميظي الحى مىٍيًو بيٍرده نىٍجرىاًنيٌّ غى م ـى كىعى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فىأىٍدرىكىوي عنو قاؿ : كيٍنتي أىٍمًشي مىعى الن ًبيٍّ صى
م ى اهللي عى  ًة عىاًتًؽ الن ًبيٍّ صى ٍفحى ت ى نىظىٍرتي ًإلىى صى ٍذبىةن شىًديدىةن، حى ذىبىوي جى م ـى قىٍد أىث رىٍت ًبًو أىٍعرىاًبيٌّ فىجى سى مىٍيًو كى

، فىاٍلتىفىتى ًإلىٍيوً  اًؿ الم ًو ال ًذم ًعٍندىؾى : ميٍر ًلي ًمٍف مى ٍذبىًتًو، ثيـ  قىاؿى دىاًء ًمٍف ًشد ًة جى اًشيىةي الرٍّ ، ثيـ   حى ًحؾى فىضى
( " أىمىرى لىوي ًبعىطىاءو

ًديًث بىيى  قاؿ الحافظ بف حجر : " ،(2 ًفي ىىذىا اٍلحى م ـى كى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى افي ًحٍمًمًو صى
، ـً ٍسالى مىى اإٍلً ٍف ييًريدي تىأىلُّفىوي عى فىاًء مى مىى جى اكيًز عى اًؿ، كىالت جى مىى اأٍلىذىل ًفي الن ٍفًس كىاٍلمى ٍبًرًه عى ًليىتىأىس ى ًبًو  كىصى كى

ٍفًح كىا ًميًؿ ًمفى الص  ميًقًو اٍلجى ةي بىٍعدىهي ًفي خي " )اٍلكيالى اًء كىالد ٍفًع ًبال ًتي ًىيى أىٍحسىفي ٍغضى  .(3إٍلً

م ـى كصبره كتحممو للذل أيسكة لمدعاة كالمصمحيف     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كليس  ،كفي حمـ النبي صى
  .لمكالة فقط

م ـى مكقفو مف ذلؾ الرجؿ الذم اعترض عميو حينم     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا قسـ كمف ًحممو كصبره صى
م ـى ماالن  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًميٌّ رىًضيى اهللي  ،صى فقد ركل أبك سعيد الخدرم رضي اهلل عنو قاؿ : " بىعىثى عى

ٍنوي،كىىيكى ًباٍليىمىًف ًبذىىىبىةو ًفي تيٍربىًتيىا ) عى
م  4 م ـى فىقىسىمىيىا رىسيكؿي اهلًل صى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ى (ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى

م ـى بىٍيفى أىٍربىعىًة نىفىرو  سى مىٍيًو كى ٍمقىمىةي :اهللي عى ،كىعى ،كىعييىٍينىةي ٍبفي بىٍدرو اٍلفىزىاًرمُّ ٍنظىًميُّ اًبسو اٍلحى ثىةى  اأٍلىٍقرىعي ٍبفي حى ٍبفي عيالى
ٍيًر  اٍلعىاًمًرمُّ  ٍيدي اٍلخى ، كىزى بو دي بىًني ًكالى دي بىًني نىبٍ  الط اًئيُّ ثيـ  أىحى ، فىقىاليكا: ثيـ  أىحى ٍيشه : فىغىًضبىٍت قيرى ، قىاؿى يىافى

                                 
كتاب الجياد  ،كمسمـ .(3477/ رقـ :  175/  4) ،باب حديث الغار ،كتاب أحاديث األنبياء ،: متفؽ عميو : البخارم 1

 .(1792/ رقـ :  1417 / 3) ،باب غزكة أحد  ،كالسير
ـٍ ًمفى  ،كتاب فرض الخمس ،: ركاه الشيخاف : البخارم 2 ـٍ كىغىٍيرىىي ل فىةى قيميكبييي ـى ييٍعًطي الميؤى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى باب مىا كىافى الن ًبيُّ صى

نىٍحًكهً  ميًس كى / رقـ :  730/  2) ،سىأىؿى ًبفيٍحشو كىًغٍمظىةو  باب ًإٍعطىاًء مىفٍ  ،كتاب الزكاة ،كمسمـ .(3149/ رقـ :  94/  4) ،الخي
 .كالمفظ لمبخارم .(1057

 .(506/  10) ،"فتح البارم" ،: ابف حجر 3
ٍت  4 لـ تخمص مف ترابيا  -الذىىىبىة -: أىم قد أيٍخًرجى  3) ،" كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف" ،]ابف الجكزم .مف اٍلمىٍعدف كى
 /120] ). 
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: "ًإنٍّي ًإن مىا فىعىٍمتي ذىلً  م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى تىدىعينىا؟ فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى نىاًديدى نىٍجدو كى "، أىتيٍعًطي صى ـٍ ؾى أًلىتىأىل فىيي
ؿه كىثُّ المٍٍّحيىًة، ميٍشًرؼي اٍلكىٍجنىتىٍيًف، غى  اءى رىجي : ات ًؽ اهللى فىجى ًبيًف، مىٍحميكؽي الر ٍأًس، فىقىاؿى اًئري اٍلعىٍينىٍيًف، نىاًتئي اٍلجى

ني  ٍيتيوي، أىيىٍأمى ٍف ييًطًع اهللى ًإٍف عىصى : "فىمى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى م دي، قىاؿى مىى أىٍىًؿ يىا ميحى ًني عى
، فىاٍستىٍأذىفى رىجيؿه ًمفى اٍلقىٍكـً ًفي قىٍتًمًو اأٍلىٍرًض كىالى تىٍأمىنيكًني؟ ؿي : ثيـ  أىٍدبىرى الر جي اًلدي ٍبفي  -" قىاؿى ٍكفى أىن وي خى ييرى

ًليًد  : "ًإف  ًمٍف ًضٍئًضًئ ) -اٍلكى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى
ا يىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى الى 1 ( ىىذىا قىٍكمن

اكً  ا يىٍمري ييجى ـً كىمى ٍسالى يىدىعيكفى أىٍىؿى اأٍلىٍكثىاًف، يىٍمريقيكفى ًمفى اإٍلً ، كى ـً ٍسالى ، يىٍقتيميكفى أىٍىؿى اإٍلً ـٍ نىاًجرىىي ـي زي حى ؽي الس ٍي
( " ادو ـٍ قىٍتؿى عى ىٍقتيمىن يي ـٍ ألى ٍكتييي ًمي ًة، لىًئٍف أىٍدرى ًمفى الر 

2). 

م ى اهللي  كمع أٌف مكقؼ ىذا الرجؿ كاف مستفٌزان      جدان لدرجة أٌف بعض الصحابة استأذف النبي  صى
م ـى كاف متجمٍّالن بالصبر كالصفح سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ـى في قتمو إال أٌف النبي صى سى مىٍيًو كى  .عى

 : معمى إقناعي ين والحرُص الرحمة والشفقة عمى المدعوِّ 

سالـ ليثبتيا في أفئدة المؤمنيف الدعاة إلى اهلل كما كىذا األدب مف اآلداب الرفيعة التي جاء اإل     
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ) قاؿ تعالى حاكيا عف نبيو صمى اهلل عميو كسمـ :

]آؿ ( ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٿ  ٹ   ٹ
ف كانت في حؽ الصحابة رضكا159عمراف :  إال أٌنو يستفاد منيا  ،ف اهلل عنيـ[، كىذه اآلية كا 

يف مؽ الرحمة كالشفقة عمى المدعكٍّ فبرحمة اهلل يا محمد، كرأفتو بؾ كبمف آمف بؾ  قاؿ الطبرم : " ،خي
مف أصحابؾ "لنت ليـ"، ألتىباعؾ كأصحابؾ، فىسىييمىٍت ليـ خالئقؾ، كحسنت ليـ أخالقؾ، حتى 

جـر منيـ جرمىو، كأغضيت عف كثير ممف لك احتممت أذل مف نالؾ منيـ أذاه، كعفكت عف ذم ال

                                 
ادىٍيفً  1 ، كىىيكى أىٍصؿي الش ٍيءً  : ىيكى ًبضى تىٍيًف كىآًخريهي مىٍيميكزه مىتىٍيًف مىٍكسيكرى ( 162/  7) ،]النككم، " المنياج شرح صحيح مسمـ" .ميٍعجى
]. 
رٍ  ،كتاب أحاديث األنبياء ،: ركاه الشيخاف : البخارم 2 : )كىأىم ا عىاده فىأيٍىًمكيكا ًبًريحو صى ؿ  ( ]الحاقة: باب بىابي قىٍكًؿ الم ًو عىز  كىجى رو صى
ًصفىاًتًيـٍ  ،كتاب الزكاة ،كمسمـ ،(3344/ رقـ :  137/  4) ،...[6 كىاًرًج كى كالمفظ  ،(1064/ رقـ :  741/  2) ،باب ًذٍكًر اٍلخى

 .لمسمـ
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جفكت بو كأغمظت عميو لتركؾ، ففارقؾ، كلـ يت بعؾ، كال ما بيعثت بو مف الرحمة، كلكف اهلل رحميـ، 
 .(1كرحمؾ معيـ، فبرحمة مف اهلل لنت ليـ" )

م ـى مف عٌمو أبي طال      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ب حينما حضرتو كمف أبرز األمثمة عمى ذلؾ : مكقفو صى
م ى  ،الكفاة اءىهي رىسيكؿي الم ًو صى فىاةي، جى رىٍت أىبىا طىاًلبو الكى : لىم ا حىضى ٍف أىًبيًو، قىاؿى فعف سىًعيًد ٍبًف الميسىيًٍّب، عى

ي ةى ٍبًف الميًغيرىةً  ٍبدى الم ًو ٍبفى أىًبي أيمى ، كىعى ٍيؿو دى ًعٍندىهي أىبىا جى م ـى فىكىجى سى مىٍيًو كى ٍـّ قيٍؿ: ال ًإلىوى اهللي عى : " أىٍم عى ، فىقىاؿى
ي ةى: أىتى  ٍبدي الم ًو ٍبفي أىًبي أيمى ، كىعى ٍيؿو اجُّ لىؾى ًبيىا ًعٍندى الم ًو " فىقىاؿى أىبيك جى ٍبًد ًإال  الم وي كىًممىةن أيحى ٍف ًمم ًة عى ٍرغىبي عى

مىٍيوً  م ى اهللي عى ـٍ يىزىٍؿ رىسيكؿي الم ًو صى مىٍيوً  الميط ًمًب؟ فىمى يىا عى م ـى يىٍعًرضي سى ت ى قىاؿى  ،كى قىالىًة، حى ييًعيدىاًنًو ًبًتٍمؾى المى كى
: : ال ًإلىوى ًإال  الم وي، قىاؿى ٍبًد الميط ًمًب، كىأىبىى أىٍف يىقيكؿى مىى ًمم ًة عى : عى ـٍ قىاؿى رىسيكؿي  أىبيك طىاًلبو آًخرى مىا كىم مىيي

مىٍيًو كى  م ى اهللي عى "، فىأىٍنزىؿى الم وي:الم ًو صى ٍنؾى ـٍ أيٍنوى عى ا لى ىٍستىٍغًفرىف  لىؾى مى : "كىالم ًو ألى م ـى  ٹ ٿ     ٿ ٿ) سى

م ى اهللي 113( ]التكبة: ڤ ٹ ٹ ٹ ، فىقىاؿى ًلرىسيكًؿ الم ًو صى [ كىأىٍنزىؿى الم وي ًفي أىًبي طىاًلبو

: م ـى سى مىٍيًو كى  .(2[ )56( ]القصص: ڳ ڳ ڳ گ     گ گ گ ک ک ک) عى

م ـى أٌف المكت قد حضر شابان ييكديان      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى  ،كلٌما عًمـ النبي صى كاف جاران لمنبي صى
م ـى  سى مىٍيًو كى ؛ ليستنقذه مف الكفر قبؿ كفاتو ،اهللي عى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فقد ركل أىنىسه  ،أسرع إليو النبي صى
ٍنوي  ، فىأىتىاهي الن ًبيُّ رىًضيى الم وي عى ، فىمىًرضى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـي الن ًبي  صى : كىافى غيالىـه يىييكًدمٌّ يىٍخدي ، قىاؿى

"، فىنىظىرى ًإلىى أىًبيًو كىىيكى  ـٍ م ـى يىعيكديهي، فىقىعىدى ًعٍندى رىٍأًسًو، فىقىاؿى لىوي: "أىٍسًم سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اؿى لىوي: ًعٍندىهي فىقى صى
م ـى كىىيكى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى رىجى الن ًبيُّ صى ، فىخى ـى م ـى، فىأىٍسمى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍمدي أىًطٍع أىبىا القىاًسـً صى : "الحى  يىقيكؿي

 .(3ًلم ًو ال ًذم أىٍنقىذىهي ًمفى الن اًر" )

                                 
ىػ(، " جامع البياف في 310محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى:  ،: الطبرم 1
 .(341/  7) ،ـ 2000 -ىػ  1420، 1ط ،تح : أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ،يؿ القرآف"تأك 
لىًكف  الم وى يىٍيًدم مىٍف يىشىاءي( ]القصص:  ،كتاب تفسير القرآف الكريـ ،: البخارم 2 [، 56بىابي قىٍكًلًو: )ًإن ؾى الى تىٍيًدم مىٍف أىٍحبىٍبتى كى
 .(4772/ رقـ :  112/  6)
ًبيٍّ اإًلٍسالىـي، ) ،كتاب الجنائز ،بخارم: ال 3 مىى الص  مىٍيًو، كىىىٍؿ ييٍعرىضي عى م ى عى ، ىىٍؿ ييصى ًبيُّ فىمىاتى ـى الص  /  94/  2بىابي ًإذىا أىٍسمى

 .(1356رقـ : 
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مىٍيًو كى       م ى اهللي عى م ـى بالخمؽكىذا داؿه عمى كماؿ رحمتو صى  ک) كيؼ ال كقد قاؿ اهلل تعالى : ،سى

حتى  ،كماؿ حرصو عمى ىداية الخمؽكذلؾ داؿه عمى ك  ،[107]األنبياء : (      گ گ       گ ک

 .[8( ]فاطر : ڻ ڻ ڻ ں ں) أٌف اهلل سبحانو كتعالى قاؿ لو :

 حسن االستماع : 

كعدـ مقاطعتو أدب كأم لو الستماع كفي ا ،البد لممتحدث الجيد أف يحسف االستماع لخصمو    
كنتعمـ حسف االستماع مف ربنا سبحانو  ،كفيو مف التكاضع كاستمالة الخصـ الشيء الكثير ،أدب

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ) كتعالى عندما  استمع لكالـ شر الخمؽ إبميس قاؿ تعالى :

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ   

ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    

ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

( ڱ ڱں ںڻ ڻ ڻڻ ڱک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ ڱ  کڑ  ک  ک

 .[18-11]األعراؼ: 

ما ركاه  ابف عباس  ،السنة المشرفة في حسف استماعو صمى اهلل عميو كسمـكمما كرد مف     
كىافى ًمٍف أىٍزًد شىنيكءىةى ) ،(1رضي اهلل عنيما: أىف  ًضمىادنا ) ـى مىك ةى كى قىًد

يًح 2 كىافى يىٍرًقي ًمٍف ىىًذًه الرٍّ (، كى
: ًإف  ميحى  ،(3) ؿى لىعىؿ  اهللى فىسىًمعى سيفىيىاءى ًمٍف أىٍىًؿ مىك ةى، يىقيكليكفى : لىٍك أىنٍّي رىأىٍيتي ىىذىا الر جي ، فىقىاؿى م دنا مىٍجنيكفه

م دي ًإنٍّي أىٍرًقي ًمٍف ىىًذًه الرٍّيحً  : يىا ميحى ، قىاؿى فىمىًقيىوي، فىقىاؿى مىى يىدىم  مىى يىًدم مىٍف  ،يىٍشًفيًو عى ف  اهللى يىٍشًفي عى كىاً 
؟ فىقىاؿى رىسيكؿي  ٍف يىٍيًدًه اهللي  شىاءى، فىيىٍؿ لىؾى نىٍستىًعينيوي، مى ٍمدى ًلم ًو، نىٍحمىديهي كى : ًإف  اٍلحى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اهلًل صى

                                 
]انظر  .يو كسمـ"ككاف صديقا لمٌنبٌي صٌمى الم و عم ،مف أزد شنكءة، أسمـ ضماد كبايع عف قكمو ،: " ضماد بف ثعمبة األزدمٌ  1

ىػ(، " اإلصابة في 852أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني )المتكفى:  ،: ابف حجر العسقالني
/  3) ،ىػ 1415 ،1ط ،بيركت -تح : عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض، دار الكتب العممية  ،تمييز الصحابة"

394- 395] ). 
مف، بينيا كبيف صنعاء اثناف كأربعكف فرسخا، تنسب إلييا قبائؿ مف األزد يقاؿ ليـ أزد شنكءة، كالشناءة مثؿ : " مخالؼ بالي 2

الشناعة: البغض، كالشنكءة عمى فعكلة: التقٌزز كىك التباعد مف األدناس، تقكؿ: رجؿ فيو شنكءة، كمنو أزد شنكءة، كالنسبة 
 .( [368/  3) ،"معجـ البمداف"،]الحمكم .إلييـ شنائٌي" 

مىٌس اٍلًجفٌ  3 نيكف كى  .( [447/  2) ،"الديباج عمى صحيح مسمـ" ،]السيكطي .: الميرىاد بيىا ىينىا اٍلجي
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مىٍف ييٍضًمٍؿ فىالى ىىاًدمى لىوي، كىأىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإال  اهللي كىٍحدىهي الى شىًريؾى لىوي، كى  م دنا فىالى ميًضؿ  لىوي، كى أىف  ميحى
مىٍيًو رىسيكؿي اهللً عى  ًء، فىأىعىادىىيف  عى اًتؾى ىىؤيالى مىي  كىًممى : أىًعٍد عى : فىقىاؿى م ى اهللي ٍبديهي كىرىسيكليوي، أىم ا بىٍعدي: قىاؿى  صى

قى  رىًة، كى قىٍكؿى الس حى : لىقىٍد سىًمٍعتي قىٍكؿى اٍلكىيىنىًة، كى : فىقىاؿى ، قىاؿى ثى مىر اتو ، ثىالى م ـى سى مىٍيًو كى ا عى ٍكؿى الشُّعىرىاًء، فىمى
لىقىٍد بىمىٍغفى نىاعيكسى اٍلبىٍحًر ) ًء، كى سىًمٍعتي ًمٍثؿى كىًممىاًتؾى ىىؤيالى

مىى  ،(1 : ىىاًت يىدىؾى أيبىاًيٍعؾى عى : فىقىاؿى قىاؿى
مىى قىكٍ  : "كىعى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : فىبىايىعىوي، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ، قىاؿى ـً ٍسالى : اإٍلً مىى قىٍكًمي، قىاؿى : كىعى "، قىاؿى ًمؾى

يٍ  اًحبي الس ًري ًة ًلٍمجى كا ًبقىٍكًمًو، فىقىاؿى صى م ـى سىًري ةن، فىمىرُّ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍبتيـٍ فىبىعىثى رىسيكؿي اهلًل صى ًش: ىىٍؿ أىصى
ـٍ  ٍبتي ًمٍنيي : أىصى ؿه ًمفى اٍلقىٍكـً ًء شىٍيئنا؟ فىقىاؿى رىجي " ًمٍف ىىؤيالى ادو ًء قىٍكـي ًضمى : ريدُّكىىا، فىًإف  ىىؤيالى ًمٍطيىرىةن، فىقىاؿى

م ـى _مع ما يعرض عميو مف السفاىة التي 2) سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى (. فتأمؿ كيؼ استمع لو النبي صى
م ـى عميو كممات مكجزات جامعات ػ فيطمب منو اإلع سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ادة أثارتيا قريش_ ثـ يعرض صى

 .فيعمف إسالمو ،-فيعيد عميو

م ـى لخصمو     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى الحكار الذم  ،كمف المكاقؼ البارزة الدالة عمى حسف استماعو صى
فقد حاكره حكاران طكيالن دكف أف يقاطعو النبي  ،ربيعةف أحد رؤكس الكفر كىك عيتبة بف دار بينو كبي

م ـى بك سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى دٍٍّثتي أىف   ،ممة كاحدةصى : حي ، قىاؿى م ًد ٍبًف كىٍعبو اٍلقيرىًظيٍّ اؽى عىٍف ميحى ركل اٍبفي إٍسحى
م ى اهللي عى  ، كىرىسيكؿي الم ًو صى ٍيشو اًلسه ًفي نىاًدم قيرى كىافى سىيٍّدنا، قىاؿى يىٍكمنا كىىيكى جى ًبيعىةى، كى مىٍيًو عيٍتبىةى ٍبفى رى

اًلسه ًفي اٍلمىسٍ  م ـى جى سى مىٍيًو أيميكرنا لىعىم وي كى م دو فىأيكىمٍّمىوي كىأىٍعًرضى عى ، أىالى أىقيكـي إلىى ميحى ٍيشو ًجًد كىٍحدىهي: يىا مىٍعشىرى قيرى
ابى رىسيكؿً  ٍمزىةي، كىرىأىٍكا أىٍصحى ـى حى ذىًلؾى ًحيفى أىٍسمى يىكيؼُّ عىن ا؟ كى يىا فىنيٍعًطيًو أىي يىا شىاءى، كى م ى  الم ًو صى يىٍقبىؿي بىٍعضى

ـى إ ـٍ إلىٍيًو فىكىمٍٍّموي، فىقىا ًليًد، قي ، فىقىاليكا: بىمىى يىا أىبىا اٍلكى كفى يىٍكثيري م ـى يىًزيديكفى كى سى مىٍيًو كى مىسى اهللي عى ت ى جى لىٍيًو عيٍتبىةي حى
، م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى :  إلىى رىسيكًؿ الم ًو صى  فىقىاؿى

 

                                 
كدي ًفي أىٍكثىًر ني  1 بىٍطنىاهي ًبكىٍجيىٍيًف أىٍشيىريىيمىا نىاعيكسي ًبالنُّكًف كىاٍلعىٍيًف ىىذىا ىيكى اٍلمىٍكجي ًدنىا: قاؿ النككم :  ضى الث اًني قىاميكسي كى  ،سىًخ ًبالى

ًحيًح ميٍسًمـو  ًديًث ًفي غىٍيًر صى ًتوً  .ًباٍلقىاًؼ كىاٍلًميـً كىىىذىا الث اًني ىيكى اٍلمىٍشييكري ًفي ًركىايىاًت اٍلحى ليج  ]انظر :  .كالمعنى : عيٍمًؽ اٍلبىٍحًر كى
معظمو كلجتو: التي يغاص فيو كقاؿ القاضي البيضاكم : " أم:  .( [157/  6) ،" المنياج شرح صحيح مسمـ" ،النككم

ناصر الديف  ،]القاضي البيضاكم .ألف الماء مف كثرتو ثـ ال تظير حركتو، فكأنو نائـ" ،إذا ناـ ،إلخراج الَللي، مف )نعس(
كزارة  ،تح : لجنة مختصة بإشراؼ نكر الديف طالب ،" تحفة األبرار شرح مصابيح السنة" ،ىػ(685عبد اهلل بف عمر )ت 

 .( [486/  3) ،ـ2012 -ىػ  1433 ،لشؤكف اإلسالمية بالككيتاألكقاؼ كا
 .(868/ رقـ :  593/  2) ،باب تخفيؼ الصالة كالخطبة ،كتاب الجمعة ،: مسمـ 2
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ًمٍمتى ًمٍف السٍّطىًة )يىا ابف أىًخي، إن ؾى ًمن ا حى  ن ؾى قىٍد 1ٍيثي قىٍد عى ( ًفي اٍلعىًشيرىًة، كىاٍلمىكىاًف ًفي الن سىًب، كىاً 
تىييـٍ  مىاعى ، فىر ٍقتى ًبًو جى مىييـٍ  ،أىتىٍيتى قىٍكمىؾى ًبأىٍمًر عىًظيـو سىف ٍيتى ًبًو أىٍحالى ،  ،كى ًدينىييـٍ ،  كى ـٍ كىًعٍبتى ًبًو آًليىتىيي

كىف ٍرتى ًبًو  مىٍيؾى أيميكرنا تىٍنظيري ًفييىا لىعىم ؾى تىٍقبىؿي ًمٍنيىا  كى ، فىاٍسمىٍع ًمنٍّي أىٍعًرٍض عى ـٍ ى ًمٍف آبىاًئًي مىٍف مىضى
: يى  ٍع، قىاؿى ًليًد، أىٍسمى : قيٍؿ يىا أىبىا اٍلكى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي الم ًو صى يىا. قىاؿى ا ابف أىًخي، بىٍعضى

ت ى تىكيكفى أىٍكثى إ مىٍعنىا لىؾى ًمٍف أىٍمكىاًلنىا حى ا ًجٍئتى ًبًو ًمٍف ىىذىا اأٍلىٍمًر مىاالن جى ا تيًريدي ًبمى ٍف ٍف كيٍنتى إن مى ، كىاً  نىا مىاالن رى
ٍف كيٍنتى تيًريدي  ، كىاً  ت ى الى نىٍقطىعى أىٍمرنا ديكنىؾى مىٍينىا، حى ٍدنىاؾى عى فنا سىك  مىٍينىا،  كيٍنتى تيًريدي ًبًو شىرى م ٍكنىاؾى عى ًبًو ميٍمكنا مى

ٍف كىافى ىىذىا ال ًذم يىٍأًتيؾى ًرٍئينا ) كىاً 
بىذىٍلنىا ًفيًو أىٍمكىالىنىا 2 ، كى ، طىمىٍبنىا لىؾى الطٍّب  ( تىرىاهي الى تىٍستىًطيعي رىد هي عىٍف نىٍفًسؾى

مىبى الت اًبعي ) ب مىا غى ت ى نيٍبًرئىؾى ًمٍنوي، فىًإن وي ري حى
ت ى إذىا 3 ا قىاؿى لىوي. حى ت ى ييدىاكىل ًمٍنوي أىٍك كىمى ًؿ حى مىى الر جي ( عى

لً  : أىقىٍد فىرىٍغتى يىا أىبىا اٍلكى م ـى يىٍستىًمعي ًمٍنوي، قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، فىرىغى عيٍتبىةي، كىرىسيكؿي الم ًو صى ـٍ : نىعى يًد؟ قىاؿى
: أى  ٍع ًمنٍّي، قىاؿى : فىاٍسمى .قىاؿى ، فىقىاؿى ًبٍسـً الم ًو الر ٍحمًف الر ًحيـً  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) ٍفعىؿي

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

مىٍيًو. 5 -1]فصمت : ( ڦ ڤ ڤ   ڤ ؤيىىا عى م ـى ًفييىا يىٍقرى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى [ ثيـ  مىضىى رىسيكؿي الم ًو صى
ٍتبىةي  ا يىٍسمىعي ًمٍنوي، ثيـ  اٍنتىيىى فىمىم ا سىًمعىيىا ًمٍنوي عي مىٍيًيمى ٍمؼى ظىٍيًرًه ميٍعتىًمدنا عى ، أىٍنصىتى لىيىا، كىأىٍلقىى يىدىٍيًو خى

: قىٍد سىًمٍعتى يىا أىبىا اٍلكى  دى ثيـ  قىاؿى م ـى إلىى الس ٍجدىًة ًمٍنيىا، فىسىجى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، رىسيكؿي الم ًو صى ًليًد مىا سىًمٍعتى
" )فى  ذىاؾى أىٍنتى كى

4). 

م ـى لعتبة كعدـ مقاطعتو لو     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى بؿ يقكؿ لو :  ،كنمحظ حيسف استماع النبي صى
 .كىذا مف المطؼ كاستمالة الخصـ رجاء استجابتو ،)أفرغت يا أبا الكليد(؟ كيكٌنيو

                                 
سىبان كنىسىبان  1  .بتصرؼ يسير [ ،(366/  2) ،"النياية" ،]انظر : ابف األثير ،: أم ًمٍف أىكىاًسًطنىا حى
، كىىيكى فىًعيؿ، أىٍك فىعيكؿ، سيمٍّي ًبًو أًلىن وي يىتىراءىل ًلمىٍتبكعو: ييقىاؿي ًلمت اًبًع ًمفى ا 2 ٍزًف كىًميٍّ ًئيٌّ ًبكى /  2) ،"النياية" ،]ابف األثير ،لًجف رى

178]). 
ؿ تيًحبُّو. ]انظر : ابف األثير 3 ٍرأىةى ييحبُّيا. كالت اًبعىة ًجٌني ةه تٍتبع الرجي  .( [180/  1) ،ية""النيا ،: التابع ًجٌني يٍتبع اٍلمى
"السيرة النبكية  ،ىػ(213عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد، جماؿ الديف )المتكفى:  ،: ابف ىشاـ 4
براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي ،"  ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ،تح : مصطفى السقا كا 
أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  ،كركاه البييقي : في : "االعتقاد" .(294-393/  1)  ،ـ 1955 -ىػ 1375 ،2ط

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر )المتكفى:  ٍسرى  ،1ط ،بيركت -دار اآلفاؽ الجديدة  ،تح : أحمد عصاـ الكاتب ،ىػ(458الخي
 ،1ط ،دار الكتب العممية، دار الرياف لمتراث ،يتح : د. عبد المعطي قمعج ،كفي "دالئؿ النبكة" ،(267)ص :   ،ىػ1401
ًبيعىةى( .( 204/  2ـ، ) 1988 -ىػ  1408 م ٌد ٍبفى كىٍعبو اٍلقيرىًظيٍّ قاؿ : حيدٍّثتي أىف  عيٍتبىةى ٍبفى رى سناده مرسؿ ؛ ألٌف ميحى  .)كا 
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 المحبة رغم الخالف :

پ  پٱٻٻ ٻ ٻ پ پ) ما قاؿ تعالى :إف الخالؼ مف سنف اهلل تعالى في خمؽ ك      

لكف الخالؼ بيف ميسممٍيف ميؤمنٍيف في  ،[119-118]ىكد : ..( ٺڀ  ڀڀڀٺ ٺ ٺ
لقكؿ النبي صمى اهلل عميو  ،ال يفسد المكدة كالمحبة بينيما ،مسألة فرعية أك جزئية مف الجزئيات

، الى يىٍظًمميوي كىالى يىٍخذي  كسمـ : " ك اٍلميٍسًمـً ـي أىخي  .(1" ) ..ليوي، كىالى يىٍحًقريهي اٍلميٍسًم

كمف أمثمة االختالؼ مع دكاـ المحبة: ما كاف يحصؿ بيف خير رجميف في األمة بعد نبيٍّيا     
فعف أبي الدرداء رضي  ،كعمر الفارؽ رضي اهلل عنيما ،أبي بكر الصديؽ ،صمى اهلل عميو كسمـ

رىؼى عىٍنوي عيمىري اهلل عنو قاؿ : "كىانىٍت بىٍيفى أىًبي بىٍكرو كىعيمىرى  اكىرىةه، فىأىٍغضىبى أىبيك بىٍكرو عيمىرى فىاٍنصى ميحى
ت ى أىٍغمىؽى بىابىوي ًفي كىٍجًيًو، ـٍ يىٍفعىٍؿ حى بنا، فىات بىعىوي أىبيك بىٍكرو يىٍسأىليوي أىٍف يىٍستىٍغًفرى لىوي، فىمى فىأىٍقبىؿى أىبيك بىٍكرو  ميٍغضى

م ى اهللي عى  مىٍيًو ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو صى م ى اهللي عى نىٍحفي ًعٍندىهي: فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ، فىقىاؿى أىبيك الد ٍردىاًء كى م ـى سى مىٍيًو كى
ـٍ ىىذىا فىقىٍد غىامىرى  اًحبيكي : "أىم ا صى م ـى سى مىسى ( 2)كى م ـى كىجى ت ى سى مىى مىا كىافى ًمٍنوي، فىأىٍقبىؿى حى ـى عيمىري عى نىًد : كى " قىاؿى

، قىاؿى أىبي ًإلىى  بىرى م ـى الخى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مىى رىسيكًؿ الم ًو صى قىص  عى ، كى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ك الن ًبيٍّ صى
: كىالم ًو يىا رىسيكؿى  عىؿى أىبيك بىٍكرو يىقيكؿي ، كىجى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ىنىا االد ٍردىاًء: كىغىًضبى رىسيكؿي الم ًو صى لم ًو ألى
اًحًبي، ىىٍؿ أىٍنتي  : " ىىٍؿ أىٍنتيـٍ تىاًركيكفى ًلي صى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ـى ـٍ تىاًركيكفى كيٍنتي أىٍظمى

ًميعنا، فىقيمٍ  ـٍ جى ، ًإنٍّي رىسيكؿي الم ًو ًإلىٍيكي : يىا أىيُّيىا الن اسي اًحًبي، ًإنٍّي قيٍمتي : ًلي صى قىاؿى أىبيك بىٍكرو ، كى : كىذىٍبتى تيـٍ
دىٍقتى " )   .(3صى

 

 

                                 
ٍذلً  ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،: مسمـ 1 ، كىخى اًلوً باب تىٍحًريـً ظيٍمـً اٍلميٍسًمـً مى دىًمًو، كىًعٍرًضًو، كى / رقـ :  1986/  4) ،ًو، كىاٍحًتقىاًرًه كى

 .مف حديث أبي ىريرة ،(2564
ًة، كىًىيى ميٍعظىمييا. كالميغىاًمر: ال ًذم يىٍرًمي بنىٍفسو  2 كمى ؿ ًفي غىٍمرىة اٍلخيصي ٍعنىاهي دىخى مى ـى غىٍيرىهي. كى اصى ًفي اأٍليميكًر الميٍيمكة. ]ابف : أىٍم خى
 .( [384/  3"النياية" ) ،ثيراأل
ًميعنا ال ًذم لىوي ميٍمؾي الس مىكىاًت كىاألىٍرضً  ،كتاب تفسير القرآف  ،: البخارم 3 ـٍ جى ، باب بىابي )قيٍؿ: يىا أىيُّيىا الن اسي ًإنٍّي رىسيكؿي الم ًو ًإلىٍيكي

ييًميتي فىآًمنيكا ًبالم ًو كىرىسي  ( ]األعراؼ : الى ًإلىوى ًإال  ىيكى ييٍحًيي كى ـٍ تىٍيتىديكفى اًتًو، كىات ًبعيكهي لىعىم كي كىًممى كًلًو، الن ًبيٍّ األيمٍّيٍّ ال ًذم ييٍؤًمفي ًبالم ًو كى
 .(4640/ رقـ :  59/  6) ،[168
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ل َمَع الَخْصِم :  التََّنزُّ

كذلؾ  ،كقمنا التنزؿ كليس التنازؿ ؛ فالتنزؿ فيو ليف كحسف خمؽ، كاستدراجه لمخصـ لقبكؿ الرأم    
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ) كقكلو اهلل تعالى معمٍّمان نبي و صمى اهلل عميو كسمـ الجداؿ مع الكفار :

قاؿ الزمخشرم : "كىذا مف الكالـ المنصؼ الذم كؿُّ مف سمعو مف  .[24]سبأ : ( ڇ چ
ميكاؿو أك مينىاؼو قاؿ لمف خيكًطبى بو: قد أنصفؾ صاحبؾ، كفي درجو بعد تقدمة ما قدـ مف التقرير 

كلكف  البميغ: داللة غير خفية عمى مف ىك مف الفريقيف عمى اليدل كمف ىك في الضالؿ المبيف،
.. كنحكه قكؿ الرجؿ .بالمجادؿ إلى الغرض، كأىجـ بو عمى الغمبة (1) التعريض كالتكرية أنضؿ

ف أحدنا لكاذب " )  .(2لصاحبو: عمـ اهلل الصادؽ منى كمنؾ، كا 

اًريىًة ًفي اٍلعيميك  كقاؿ الرازم : "     ذىًلؾى أًلىف  ىىذىا ًإٍرشىاده ًمفى الم ًو ًلرىسيكًلًو ًإلىى اٍلمينىاظىرىاًت اٍلجى ٍيًرىىا كى ـً كىغى
طىأه كىأىٍنتى ًفيًو ميٍخًطئه ييٍغًضبيوي كىًعٍندى الٍ  ًر ىىذىا ال ًذم تىقيكليوي خى ٍيًف ًإذىا قىاؿى ًلٍَلخى دى اٍلميتىنىاًظرى ًب الى يىٍبقىى أىحى غىضى

ًلًو الى مىٍطمىعى ًفي اٍلفىٍيـً فىيىفيكتي الٍ  دىنىا الى يىشيؾُّ ًفي سىدىادي اٍلًفٍكًر كىًعٍندى اٍخًتالى ، كىأىم ا ًإذىا قىاؿى لىوي ًبأىف  أىحى غىرىضي
نيٍبصً  ًؽ فىنىٍجتىًيدي كى ؽٍّ أىٍحسىفي اأٍلىٍخالى مىى أىن وي ميٍخًطئه كىالت مىاًدم ًفي اٍلبىاًطًؿ قىًبيحه كىالرُّجيكعي ًإلىى اٍلحى ري أىيُّنىا عى

طىًأ ًليىٍحتىًرزى فىًإن وي يىٍجتىًيدي  ٍنًزلىًة اٍلخى ا ًفي اٍلمى ذىًلؾى الى ييكًجبي نىٍقصن يىٍتريؾي الت عىصُّبى كى ٍصـي ًفي الن ظىًر كى ذىًلؾى اٍلخى
ن ا أىٍك ًإي ا مىٍيًو قىٍكؿي الم ًو تىعىالىى ًلنىًبيًٍّو: كىاً  يىديؿُّ عى ـى ًبأىن وي ًفي قىٍكًلًو شىاؾٌّ كى ـٍ مىعى أىن وي الى يىشيؾُّ أًلىن وي أىٍكىى ًفي أىن وي  كي

( ". الُّكفى كىاٍلميًضمُّكفى ـي الض  ىيكى اٍليىاًدم كىىيكى اٍلميٍيتىًدم كىىي
3). 

 قاؿ الزمخشرم : " ،[25]سبأ : ( ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ)ككقكلو تعالى :      

حيث أسند اإلجراـ إلى المخاطبيف كالعمؿ إلى  ،(4ىذا أدخؿ في اإلنصاؼ كأبمغ فيو مف األٌكؿ )
 .(5" )المخاطبيف

 

                                 
ٍنوي، ]ابف ا 1 ـٍ بعيٍذًره، كدىفىع عى تىكىم  ، كى جى ، ًإذىا رىامىى عىٍنوي كحاجى فو  ( [. 72/  5) ،ألثير، "النياية": فيالف يينىاًضؿي عىٍف فيالى
 .(581/  3) ،"الكشاؼ " ،: الزمخشرم 2
 .(205/  25) ،"مفاتيح الغيب" ،: الرازم 3
( ]سبأ :  4 ـٍ لىعىمى ىيدلن أىٍك ًفي ضىالؿو ميًبيفو ن ا أىٍك ًإي اكي  .[ 24: يعني قكلو تعالى : )كىاً 
 .(582/  3) ،"الكشاؼ " ،: الزمخشرم 5
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    : ـٍ قًٍّي قىاؿى ًفي حى ـى ًإلىى الن ٍفًس كى ٍجرىا اؼى اإٍلً [  25( ]سبأ : ڈ ڎ ڎ ڌ) كقاؿ الرازم : " أىضى
ذىكىرى ًبمىٍفًظ اٍلعىمىًؿ ًلئىال  يىٍحصيؿى اإلغضاب المانع مف الفيـ " )

1). 

م ـى      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فعًف البىرىاًء  ،لممشركيف يكـ الحديبية كمف أمثمة ذلؾ في السنة النبكية حكاره صى
م ـى ًفي ًذم القىٍعدىًة، فىأىبىى أى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : اٍعتىمىرى الن ًبيُّ صى ٍنوي، قىاؿى ٍىؿي مىك ةى ٍبًف عىاًزبو رىًضيى الم وي عى

ـى ًبيىا ثى  مىى أىٍف ييًقي ـٍ عى اىي ت ى  قىاضى ؿي مىك ةى حى ا أىٍف يىدىعيكهي يىٍدخي ، كىتىبيكا ىىذىا مى ، فىمىم ا كىتىبيكا الًكتىابى الىثىةى أىي اـو
ـي أىن ؾى رىسيكؿي الم ًو مىا مىنىٍعنى  م ده رىسيكؿي الم ًو، فىقىاليكا: الى نيًقرُّ ًبيىا، فىمىٍك نىٍعمى مىٍيًو ميحى ى عى ، لىًكٍف أىٍنتى قىاضى اؾى

: "أىنىا  ٍبًد الم ًو، قىاؿى م دي ٍبفي عى : "اٍمحي رىسيكؿي الم ًو"، ميحى ٍبًد الم ًو"، ثيـ  قىاؿى ًلعىًميٍّ م دي ٍبفي عى رىسيكؿي الم ًو، كىأىنىا ميحى
، فىكىتىبى ىىذى  م ـى الًكتىابى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ذى رىسيكؿي الم ًو صى كؾى أىبىدنا، فىأىخى : الى كىالم ًو الى أىٍمحي ا قىاضىى قىاؿى ا مى

مىٍيًو ميحى  ٍبًد الم وً عى  .(2.. الحديث" ).م دي ٍبفي عى

م ـى بيذا ال يتنازؿ عف صفة النبكة كالرسالة     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ،كغنيٌّ عف البياف أف الرسكؿ صى
كىك بيذا يعمٍّـ الدعاة مف بعده فٌف الحكار كالبيعد  ،كلكٌنو يتنٌزؿ مع القكـ ليخاطبيـ عمى قدر عقكليـ

 .وعف تكتير أجكائ

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .(206/  25) ،فاتيح الغيب""م ،: الرازم 1
ـٍ يىٍنسيٍبوي ًإلىى قىًبيمىتً  ،كتاب الصمح ،: البخارم 2 ٍف لى ، كىاً  فيالىفي ٍبفي فيالىفو ، كى الىحى فيالىفي ٍبفي فيالىفو : كىٍيؼى ييٍكتىبي ىىذىا: مىا صى ًو أىٍك بىابه

 .(2699/ رقـ :  184/  3) ،نىسىًبوً 
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 المبحث األول

 األلفاظ المنكرة 

م ـى إلى الناس برسالة عامة شاممة ىاديةو إلى كؿ خير مف أمكر       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى جاء النبي صى
م ـى قدكة الخمؽ في فعؿ الخيرات ،الدنيا كاآلخرة سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى عٌمـ ي ،كاجتناب المنكرات ،ككاف صى

 كما مف خمؽ ذميـ إال كنيى ،فما ما خمؽو كريـو إال كأمر بو كرٌغب فيو ،الخمؽ بقكلو كفعمو كحالو

، كلذا [4]القمـ :( ں ڱ   ڱ ڱ) كصدؽ ما قالو فيو ربنا سبحانو كتعالى : ،كحذىر منو ،عنو
كقد  ،جميعيـ كقدكة لمخمؽ ،فقد كاف جديران صمكات اهلل كسالمو عميو أف يككف مبعكثان لمناس كميـ

ٌف مف أىـ جكانب القدكة فيو ىذا الجانب كىك أدب الكالـ ؛  ،كاف كؿُّ نبي يبعث إلى قكمو خاصة كا 
 ،فإٌف المتأمؿ في كالمو كألفاظو صمكات اهلل كسالمو عميو يجده في الذركة في انتقاء األلفاظ الحسنة

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) عز كجؿ :كاجتناب األلفاظ السيئة كالمنكرة ؛ كىك أكؿ مستجيبو ألمر ربو 

التي تكشؼ عف  ،كقد تضمنت تكجيياتو الكريمة جممةن مف المناىي المفظية ،[53]اإلسراء : ( ڌ
مؿ م ـى لللفاظ كالجي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  .منتيى الدقة في اختياره صى

مىيٍ       م ى اهللي عى م ـى كنٌفر منيا :كفيما يأتي جممة مف األلفاظ المنكرة التي نيى عنيا النبي صى سى  ًو كى

  .قول : ما شاء اهلل وشئت 

ـٍ فىالى يىقيٍؿ: مى  ديكي مىؼى أىحى : " ًإذىا حى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ، قىاؿى ب اسو ا شىاءى الم وي عىًف اٍبًف عى
لىًكٍف ًليىقيٍؿ: مىا شىاءى الم وي، ثيـ  ًشٍئتى "  ، كى ًشٍئتى  .(1)كى

 

                                 
ًشٍئتى  ،كتاب الكفارات ،"السنف" ،: ابف ماجو 1 : مىا شىاءى الم وي كى كركل  .(2117/ رقـ :  684/  1) ،بىابي الن ٍيًي أىٍف ييقىاؿى

يىٍينىةى  ًمؼي ًباٍلكىٍعبىًة، ) ،كتاب األيماف كالنذكر ،"سنف النسائي" ،النسائي نحكه مف حديث قيتىٍيمىةى، اٍمرىأىةو ًمٍف جي / رقـ  6/  7باب اٍلحى
  .(491/ رقـ :  147/  1) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،كقاؿ األلباني : )حسف( ،(3773
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: مىا شىاءى الم وي ثيـ   قاؿ السندم : "     ًئؽي أىٍف ييقىاؿى ـي اٍلميسىاكىاةى، كىالال  ٍمنيكعه ميٍطمىقنا أًلىن وي ييكًى فىيىذىا الم ٍفظي مى
كًؿ" ) مىى النُّزي لىًة عى " ًمفى الد الى ا ًفي "ثيـ  ًشٍئتى ؛ ًلمى ًشٍئتى

1). 

  .قول : لو أني فعمت كذا وكذا 

ٍيره كىأىحىبُّ       ، خى : "اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ًإلىى اهلًل عى
ٍز، كىا ً  ، كىاٍستىًعٍف ًباهلًل كىالى تىٍعجى مىى مىا يىٍنفىعيؾى ، اٍحًرٍص عى ٍيره ًفي كيؿٍّ خى ًعيًؼ، كى ابىؾى ًمفى اٍلميٍؤًمًف الض  ٍف أىصى
، فىًإف  لىٍك تى  مىا شىاءى فىعىؿى لىًكٍف قيٍؿ: قىدىري اهلًل كى كىذىا، كى ٍفتىحي عىمىؿى شىٍيءه، فىالى تىقيٍؿ لىٍك أىنٍّي فىعىٍمتي كىافى كىذىا كى

 .(2الش ٍيطىاًف" )

ًؽ ذىًلؾى  قاؿ النككم : "      ًفيمىا الى فىاًئدىةى ًفيًو، فىيىكيكفي نىٍييي تىٍنًزيوو  فىالظ اًىري أىف  الن ٍييى ًإن مىا ىيكى عىٍف ًإٍطالى
مىٍيًو ًمٍف ذىًلؾى  ، فىأىم ا مف قالو تأسفا عمى ما فات مف طاعة اهلل تعالى أك ما ىك ميتىعىذ ره عى الى تىٍحًريـو

كدً  اًؿ اٍلمىٍكجي مىٍيًو ييٍحمىؿي أىٍكثىري ااًلٍسًتٍعمى نىٍحًك ىىذىا فىالى بىٍأسى ًبًو، كىعى " ) كى اًديًث كىاىلم وي أىٍعمىـي ًفي اأٍلىحى
3). 

 اَل َيُقوَلنَّ َأَحُدُكُم : اْلَكْرَم : 

يىقيكليكفى الكى       : "كى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ٍنوي، قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى الم وي عى ٍرـي، عىٍف أىًبي ىيرى
ا الكىٍرـي قىٍمبي الميٍؤمً   .(4ًف" )ًإن مى

كقاؿ الخطابي : " نييو عف تسمية شجر العنب كرما كىك اسمو المشيكر عندىـ، إنما معناه      
التككيد لتحريـ الخمر، كتأييد النيي عنيا، كسمبيا الفضيمة، بتغيير نعتيا المأخكذ عندىـ مف اسـ 

؛  يتكىمكنو مف التكـر في كاف في تسميـ ىذا االسـ تقرير لدعكاىـ فييا، كتسكيغ لما كانكا  إذالكـر
سقييا كشربيا، فأمر بأف ال تدعى كرما، كأف تسمى مكاضعيا كأشجارىا حدائؽ األعناب. كقاؿ: 

                                 
ىػ( / " حاشية السندم عمى سنف 1138محمد بف عبد اليادم التتكم، أبك الحسف، نكر الديف السندم )المتكفى:  ،: السندم 1

 .(651/  1) ،بيركت، بدكف طبعة -دار الجيؿ  ،ابف ماجو = كفاية الحاجة في شرح سنف ابف ماجو"
تىٍفًكيًض اٍلمىقىاًديًر ًلم وً  ،كتاب القدر ،مسمـ : 2 تىٍرًؾ اٍلعىٍجًز كىااًلٍسًتعىانىًة ًباهلًل كى / رقـ :  2052/  4) ،بىابه ًفي اأٍلىٍمًر ًباٍلقيك ًة كى

2664). 
 .(216/  16) ،"المنياج  شرح صحيح مسمـ " ،: النككم 3
: "ًإن مىا الكىٍرـي قىٍمبي الميٍؤًمًف"قىٍكًؿ الن   ،كتاب األدب ،: متفؽ عميو : البخارم 4 ـى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ،(6183/  42/  8) ،ًبيٍّ صى

 .(2247/ 1863/  4) ،بىابي كىرىاىىًة تىٍسًميىًة اٍلًعنىًب كىٍرمنا ،كتاب األلفاظ مف األدب كغيرىا ،كمسمـ
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ـي  إنما الكـر قمب المؤمف؛ لما فيو مف نكر اإليماف، كتقكل اإلسالـ، قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: "كىالكىرى
الت ٍقكىل" )

 .(2[ " )13( ]الحجرات : ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ) (، كىك معنى قكلو عز كجؿ:1

 .ال تقولوا لممنافق سيدنا 

: " الى تىقيكليكا لً      م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍف أىًبيًو، أىف  نىًبي  اهلًل صى ٍيدىةى، عى ٍبًد اهلًل ٍبًف بيرى ٍممينىاًفًؽ عىٍف عى
ٍطتيـٍ  ـٍ فىقىٍد أىٍسخى ـٍ " )سىيٍّدىنىا؛ فىًإن وي ًإٍف يىؾي سىيٍّدىكي ب كي رى

3). 

كقد  ،كأاٌل يرفع مف كضعو اهلل ،كالظاىر أٌف المراد مف ىذا النيي أاٌل يعٌظـ المسمـ ما حٌقره اهلل    
]النساء : (   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ)قاؿ اهلل تعالى عف المنافقيف : 

145]. 

 .قول :  خبثت نفسي 

ٍنيىا، عىًف       اًئشىةى رىًضيى الم وي عى بيثىٍت فعىٍف عى ـٍ خى ديكي : "الى يىقيكلىف  أىحى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى الن ًبيٍّ صى
لىًكٍف ًليىقيٍؿ لىًقسىٍت نىٍفًسي" ) نىٍفًسي، كى

بيثىٍت نىٍفًسي،  .(4 : خى ؿي كقد تقٌدـ قكؿ ابف القيـ : " نىيىى أىٍف يىقيكؿى الر جي
لىًكٍف ًليىقيٍؿ، لىًقسىٍت نىٍفًسي، سىدًّا  اًؼ الن ٍفًس كى سىدًّا ًلذىًريعىًة اتٍّصى ـً اٍلفىاًحًش، كى ًلذىًريعىًة اٍعًتيىاًد المٍّسىاًف ًلٍمكىالى

تىٍطميبييىا ًباٍلميشىاكىمىًة كىاٍلمينىاسىبىًة ال تً  ٍعنىى ىىذىا الم ٍفًظ؛ فىًإف  اأٍلىٍلفىاظى تىتىقىاضىى مىعىاًنييىا كى ي بىٍيفى الم ٍفًظ ًبمى
ٍعنىى، م ى الم وي عى  كىاٍلمى مىٍيًو، فىسىد  رىسيكؿي الم ًو صى مىٍعنىاهي غىاًلبه عى ٍف تىًجديهي يىٍعتىادي لىٍفظنا إال  كى ًليىذىا قىؿ  مى مىٍيًو كىآًلًو كى

مىٍعننى" ) ٍبًث لىٍفظنا كى م ـى ذىًريعىةى اٍلخي سى كى
مى  -فىكىًرهى رىسيكؿي الم ًو  كقكلو أيضا : " ،(5 م ى الم وي عى م ـى صى سى  -ٍيًو كى

                                 
ًمٍف سيكرىةً  ،أبكاب تفسير القرآف ،: ركاه الترمذم 1 : كى ًديثه  ،(3271/ رقـ :  390/  5) ،الحيجيرىاتً  بىابه كقاؿ الترمذم : )ىىذىا حى

) ًحيحه غىًريبه سىفه صى مف   ،(3178/ رقـ :  607/  1) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،كقاؿ األلباني : )صحيح( ،حى
 .حديث سىميرىة

تح  الدكتكر محمد بف  ،صحيح البخارم(" ىػ(، " أعالـ الحديث )شرح 388أبك سميماف حمد بف محمد )ت  ،: الخطابي 2
حياء التراث اإلسالمي( ،سعد بف عبد الرحمف آؿ سعكد  1988 -ىػ  1409 ،1ط ،جامعة أـ القرل )مركز البحكث العممية كا 

 .(1138/ رقـ :  2212/  3، ).ـ
كقاؿ األلباني  ،ؿ الشيخيف(قاؿ شعيب األرنؤكط : )رجالو ثقات رجا .(22940/ رقـ :  23 -22/ 38) ،"المسند" ،: أحمد 3

 .(1389/ رقـ :  378/  3) ،"سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا" ،: )حسف(
 . 63: سبؽ تخريجو ص :  4
 ،1ط ،ييركت -دار الكتب العممية  ،تح : محمد عبد السالـ إبراىيـ  ،" إعالـ المكقعيف عف رب العالميف " ،: ابف القيـ 5

 .(120/  3) ،ـ1991 -ىػ 1411
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ٍعنىاهي  ٍف كىافى ًبمى ـٍ إلىى اٍلعيديكًؿ إلىى لىٍفظو ىيكى أىٍحسىفي ًمٍنوي، كىاً  ًتًو، كىأىٍرشىدىىي ٍبًث " ًلبىشىاعى تىٍعًميمنا  لىٍفظى " اٍلخي
سىًف، كىىىٍجًر اٍلقىًبيًح ًمٍف اأٍلىقٍ  اًؿ اٍلحى ٍرشىادنا إلىى اٍسًتٍعمى ٍنًطًؽ، كىاً  ـٍ إلىى ذىًلؾى ًلٍلىدىًب ًفي اٍلمى كىاًؿ، كىمىا أىٍرشىدىىي

ًؽ كىاأٍلىٍفعىاًؿ" )  .(1ًفي اأٍلىٍخالى

 .تقبيح الوجو بقول : ُقبَِّح وجيو 

ا نىٍأًتي ًمٍنييف   ٍبفً  بىٍيزً عف    : يىا رىسيكؿى الم ًو، ًنسىاؤينىا مى : قيٍمتي دٍّم، قىاؿى د ثىًني أىًبي، عىٍف جى ًكيـو قاؿ : حى حى
، قى  ا نىذىري مى ، كىالى تيقىبًٍّح اٍلكىٍجوى، كى ، كىاٍكسييىا ًإذىا اٍكتىسىٍيتى ، كىأىٍطًعٍميىا ًإذىا طىًعٍمتى ٍرثىؾى أىن ى ًشٍئتى : "اٍئًت حى اؿى

كىالى تىٍضًرٍب" )
2). 

، أىٍك الى تىقيٍؿ قىب حى الم وي كىٍجيىًؾ، أىٍم ذىاتىؾً  قاؿ العظيـ آبادم : "     فىالى تىٍنسيٍبوي كىالى  أىٍم الى تىقيٍؿ ًإن وي قىًبيحه
ك رى كىٍجيىيىا كىًجٍسمىيىا،  ٍسًف؛ أًلىف  الم وى تىعىالىى صى كىأىٍحسىفى كيؿ  شىٍيئنا ًمٍف بىدىًنيىا ًإلىى اٍلقيٍبًح ال ًذم ىيكى ًضدُّ اٍلحي

اًنًع" ) ٍنعىًة يىعيكدي ًإلىى مىذىم ًة الص  ُـّ الص  ذى مىقىوي، كى شىٍيءو خى
3). 

  ألخيو :  يا كافر قول المسمم 

: "ًإذىا قىاؿى الر جي      م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍنوي: أىف  رىسيكؿى الم ًو صى ٍيرىةى رىًضيى الم وي عى ٍف أىًبي ىيرى ؿي أًلىًخيًو عى
ا" ) ديىيمى ، فىقىٍد بىاءى ًبًو أىحى يىا كىاًفري

4.) 

 .(5) و بالكفر كرجع كزر ذلؾ عميو إف كاف كاذبنا "يعنى: باء بإثـ رميو ألخي قاؿ ابف بطاؿ : "    

(5). 
 

 

                                 
 .(41)ص :  ،"الطرؽ الحكمية" ،: ابف القيـ 1
ٍكًجيىا، ) ،كتاب النكاح ،"السنف" ،: أبك داكد 2 مىى زى ؽٍّ اٍلمىٍرأىًة عى (. مف حديث بيز بف حكيـ 2143/ رقـ :  245/  2بىابه ًفي حى

 .(12/ رقـ :  66/  1) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،كقاؿ األلباني : )حسف( .عف أبيو عف جده
 .(128/  6) ،: العظيـ آبادم، " عكف المعبكد" 3
اهي ًبغىٍيًر تىٍأًكيؿو فىييكى كىمىا قىاؿى  ،كتاب األدب ،: ركاه الشيخاف : البخارم 4  ،كمسمـ ،(6103/ رقـ ؾ  26/  8) ،باب مىٍف كىف رى أىخى

اًؿ ًإيمىاًف مىٍف قىاؿى أًلىًخيوً  ،كتاب اإليماف : يىا كىاًفري  باب بىيىاًف حى  .كالمفظ لمبخارم .(60/ رقـ :  79/  1) ،اٍلميٍسًمـً
 .(287/  9) ،"شرح صحيح البخارم ،: ابف بطاؿ 5
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  قول : أخزاك اهلل 

ٍرًبًو. فىًمن ا مى       ، فىأىمىرى ًبضى م ـى ًبسىٍكرىافى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : أيًتيى الن ًبيُّ صى ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ٍف يىٍضًربيوي عى
ٍف يىٍضًربيوي ًبنىٍعمً  ًمن ا مى ا لىوي أىٍخزىاهي الم وي، فىقىاؿى ًبيىًدًه، كى : مى ؿه رىؼى قىاؿى رىجي ٍف يىٍضًربيوي ًبثىٍكًبًو، فىمىم ا اٍنصى ًمن ا مى ًو، كى

( " ـٍ مىى أىًخيكي : "الى تىكيكنيكا عىٍكفى الش ٍيطىاًف عى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى رىسيكؿي الم ًو صى
1). 

مىٍيًو بالخزم فقد أع "     مىٍيًو ًإذا دعكتـ عى ًتًو صمى اهلل عى ٍضرى مىٍيًو ًبحى نتـ الش ٍيطىاف، فىًإن وي ًإذا دًعي عى
لـ يٍنو عىنوي يىٍنًفري عىنوي، أىك أًلىن وي يتىكىى ـ أىنو ميٍستىحٌؽ لذىًلؾ، فىييكًقعي الش ٍيطىاف ًفي قمبو كساكس"  سمـ، كى كى

لش ٍيطىافى ييًريدي ًبتىٍزًييًنًو لىوي اٍلمىٍعًصيىةى، أىٍف أىف  ا " كقد بٌيف العيني كجو عكنيـ لمشيطاف عميو : ،(2)
كدى الش ٍيطىاًف" ) ميكا مىٍقصي مىٍيًو ًباٍلًخٍزًم، فىكىأىن ييـٍ قىٍد حىص  ٍكا عى ، فىًإذىا دىعى ؿى لىوي اٍلًخٍزمي  .(3يىٍحصي

 قول : الميم اْلعْنو 

مىى عى       ط اًب، أىف  رىجيالن عى ٍبدى الم ًو، عىٍف عيمىرى ٍبًف الخى م ـى كىافى اٍسميوي عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍيًد الن ًبيٍّ صى
م ى اهللي  كىافى الن ًبيُّ صى ، كى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىافى ييٍضًحؾي رىسيكؿى الم ًو صى كىافى ييمىق بي ًحمىارنا، كى م ـى  كى سى مىٍيًو كى عى

مىدىهي ًفي الش رىاًب، فى  ا أىٍكثىرى مىا قىٍد جى : الم ييـ  العىٍنوي، مى ؿه ًمفى القىٍكـً ًمدى، فىقىاؿى رىجي أيًتيى ًبًو يىٍكمنا فىأىمىرى ًبًو فىجي
، ًإن وي ييًحبُّ  ًمٍمتي : "الى تىٍمعىنيكهي، فىكىالم ًو مىا عى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  .(4" )الم وى كىرىسيكلىوي  ييٍؤتىى ًبًو؟ فىقىاؿى الن ًبيُّ صى

م ـى سىب ابنا، كىالى      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ يىكيًف الن ًبيُّ صى : لى ٍنوي قىاؿى اشنا، كعىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو رىًضيى الم وي عى  فىح 
ًبينيوي" ) ا لىوي تىًربى جى ٍعًتبىًة: "مى ًدنىا ًعٍندى المى كىالى لىع اننا، كىافى يىقيكؿي أًلىحى

5). 

 

 
                                 

اًرجو ًمفى الًمم ةً  ،كتاب الحدكد ،: البخارم 1 ن وي لىٍيسى ًبخى ٍمًر، كىاً   .(6781/ رقـ :  159/  8) ،باب  مىا ييٍكرىهي ًمٍف لىٍعًف شىاًرًب الخى
 .(7776/  رقـ :  268/  23) ،"عمدة القارم" ،يني: الع 2
 .(67/  12) ،"فتح البارم" ،: ابف حجر 3
اًرجو ًمفى الًمم ةً  ،كتاب الحدكد ،: البخارم 4 ن وي لىٍيسى ًبخى ٍمًر، كىاً   .(6780/ رقـ :  158/  8) ،باب مىا ييٍكرىهي ًمٍف لىٍعًف شىاًرًب الخى
شنا"بىابي " ،كتاب األدب ،: البخارم 5 ـى فىاًحشنا كىالى ميتىفىحٍّ م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ يىكيًف الن ًبيُّ صى  .(6031/ رقـ :  13/  8) ،لى
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ٍنوي  ٍف اٍبًف عيمىرى كعى      م ـى  رىًضيى الم وي عى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى : قىاؿى الن ًبيُّ صى "الى يىكيكفي الميٍؤًمفي لىع اننا" :قىاؿى
(1). 

فإف قيؿ: ىذا الحديث معارض لما ركل عف النبى صمى اهلل عميو كسمـ :  قاؿ ابف بطاؿ : "    
كلعف كثيرنا مف أىؿ المعاصى منيـ مف "ادعى  ،(2ىا" )"أنو لعف شارب الخمر كعاصرىا كمعتصر 
( كجماعة يكثر عددىـ. قيؿ: ال 4"كلعف المصكر" ) ،(3إلى غير أبيو كانتمى إلى غير مكاليو" )

تعارض بيف شىء مف ذلؾ بحمد اهلل، ككجو لعنتو ألىؿ المعاصى يريد المالزميف ليا غير التائبيف 
بيميا، كالذل نيى صمى اهلل عميو كسمـ عف لعنو فى ىذا الباب منيا ليرتدع بذلؾ مف فعميا كسمؾ س

قد كاف أخذ منو حد اهلل، الذل جعمو تطييرنا مف الذنكب، فحصؿ فى حالة مييئة لمتكبة، كرجا لو 
 .(5التمادل عمى ما حصؿ لو، مف التطيير " )

  قول : الميم اغفر لي إن شئت 

ٍيرىةى رىًضيى الم وي      ٍف أىًبي ىيرى : عى ـٍ ديكي : " الى يىقيكلىف  أىحى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍنوي: أىف  رىسيكؿى الم ًو صى عى
ٍسأىلىةى، فىًإن وي الى ميٍكًرهى لىوي " ، ًليىٍعًزـً المى ٍمًني ًإٍف ًشٍئتى ، الم ييـ  اٍرحى  .(6) الم ييـ  اٍغًفٍر ًلي ًإٍف ًشٍئتى

ـٍ فىٍميىٍعًزـً كعىٍف أىنىسو رىًضيى الم       ديكي ا أىحى : " ًإذىا دىعى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ٍنوي، قىاؿى وي عى
: الم ييـ  ًإٍف ًشٍئتى فىأىٍعًطًني، فىًإن وي الى ميٍستىٍكًرهى لىوي " ) ٍسأىلىةى، كىالى يىقيكلىف  المى

7). 

                                 
اءى ًفي الم ٍعًف كىالط ٍعفً  ،أبكاب البر كالصمة ،: الترمذم 1 كقاؿ الترمذم : )ىذا حديث  .(2019/ رقـ :  371/  4) ،بىابي مىا جى

 .(7769/ رقـ :  1283/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،ي : )صحيح(كقاؿ األلبان .حسف غريب(
ٍمرً  ،كتاب األشربة ،"السنف" ،: أبك داكد 2 ري ًلٍمخى كقاؿ األلباني :  ،(3674/ رقـ :  326/  3) ،باب بىابي اٍلًعنىًب ييٍعصى

 .بف عمر رضي اهلل عنيمامف حديث ا .(5090/ رقـ :  907/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،)صحيح(
ٍيرى مىكىاًليوً  ،كتاب الًعتؽ ،: مسمـ 3 لٍّي اٍلعىًتيًؽ غى ، عىٍف  .(1370/ رقـ :  1147/  2) ،بىابي تىٍحًريـً تىكى ـى الت ٍيًميٍّ مف حديث ًإٍبرىاًىي

 .أىًبيًو عف عمي بف أبي طالب
 .(2238/ رقـ :  84/  3) ،باب ثمف الكمب ،كتاب البيكع ،: البخارم 4
 .(399/  8) ،"شرح صحيح البخارم" ،: ابف بطاؿ 5
ٍسأىلىةى، فىًإن وي الى ميٍكًرهى لىوي  ،كتاب الدعكات ،: متفؽ عميو : البخارم 6 كتاب  ،كمسمـ ،(6339/ رقـ :  84:  8) ،باب ًليىٍعًزـً المى

 .(2679/ رقـ : 2063/  4) ،ًشٍئتى  باب اٍلعىٍزـً ًبالدُّعىاًء كىالى يىقيٍؿ ًإفٍ  ،الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار
ٍسأىلىةى، فىًإن وي الى ميٍكًرهى لىوي  ،كتاب الدعكات ،: متفؽ عميو : البخارم 7 كتاب   ،كمسمـ .(6338/ رقـ :  74/  8) ،باب  ًليىٍعًزـً المى
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ٍكرىاه، "قىاؿى اٍلعممىاء سىبىب كىرىاىىت     مىٍيًو اإٍلً و عى ق ؽ اٍسًتٍعمىاؿ اٍلمىًشيئىة ًإال  ًفي حؽ مف يتىكىج  و أىنو الى يتىحى
قيؿ: سىببيىا أىف ًفي ىىًذه الم ٍفظىة  ،كىاهلل تىعىالىى منزهه عىف ذىًلؾ، كىىيكى معنى قىٍكلو: "فىًإف اهلل الى مستكره لىوي" كى

كرىة ااًلٍسًتٍغنىاء عىف اٍلمىٍطميكب مً   .(1ٍنوي" )صي

  قول : عميك السالم 

ٍيًميٍّ      ٍف أىًبي جيرىمٍّ اٍلييجى ـي يىا (2) عى مىٍيؾى الس الى : عى م ـى فىقيٍمتي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : أىتىٍيتي الن ًبي  صى ، قىاؿى
ـي تىحً  مىٍيؾى الس الى ـي، فىًإف  عى مىٍيؾى الس الى : "الى تىقيٍؿ عى ي ةي اٍلمىٍكتىى" )رىسيكؿى الم ًو، قىاؿى

3). 

م ى الم وي  قاؿ ابف القيـ : "     ٍنوي صى ا ًلمىا ثىبىتى عى ظىنُّكهي ميعىارىضن مىى طىاًئفىةو، كى ًديثي عى قىٍد أىٍشكىؿى ىىذىا اٍلحى كى
( ) ـٍ مىٍيكي ـي عى مىى اأٍلىٍمكىاًت ًبمىٍفًظ )الس الى ـً عى م ـى ًفي الس الى سى مىٍيًو كى عى

، فىظىنُّكا أىف  قىٍكلىوي "فىًإف  (، ًبتىٍقًديـً 4 ـً الس الى
مىطنا أىٍكجىبى لىييـٍ ظىف  ا ًمطيكا ًفي ذىًلؾى غى كًع، كىغى ًف اٍلمىٍشري ـي تىًحي ةي اٍلمىٍكتىى"، ًإٍخبىاره عى مىٍيؾى الس الى لت عىاريًض، عى

ـي تىًحي ةي اٍلمى  مىٍيؾى الس الى ن مىا مىٍعنىى قىٍكًلًو: "فىًإف  عى كًع، أىٍم: ًإف  الشُّعىرىاءى كىاً  ًف اٍلكىاًقًع، الى اٍلمىٍشري ٍكتىى" ًإٍخبىاره عى
ـٍ ) يُّكفى اٍلمىٍكتىى ًبيىًذًه الم ٍفظىًة كىقىٍكًؿ قىاًئًمًي ـٍ ييحى كىغىٍيرىىي

5: ) 

ـي الم ًو قيس بف عاصـ مىٍيؾى سىالى مىا.عى تيوي مىا شىاءى أىٍف يىتىرىح   .. كىرىٍحمى

ا.ٍيسه ىيٍمكيوي ىيٍمؾى كىاًحدو فىمىا كىافى قى  لىًكن وي بيٍنيىافي قىٍكـو تىيىػػػػػػػػػد مى  .. كى

                                                                                               
 .(2678/ رقـ :  2063/  4) ،يىقيٍؿ ًإٍف ًشٍئتى  باب اٍلعىٍزـً ًبالدُّعىاًء كىالى  ،الذٍٍّكًر كىالدُّعىاًء كىالت ٍكبىًة كىااًلٍسًتٍغفىارً 

 .(48/  6) ،"المنياج  شرح صحيح مسمـ " ،: النككم 1
مىٍيـ بف جابر : 2 مىٍيـ، كقيؿ: سي كىك منسكب إلى اليجيـ بف عىٍمرك بف  ،أبك جرم اليجيمي اختمؼ ًفي اسمو فقيؿ: جابر بف سي

 .( [5763/رقـ : 6/48) ،"أسد الغابة " ،رتميـ. عداده ًفي أىؿ البصرة. ] انظر : ابف األثي
ـي  ،كتاب األدب ،"السنف" ،: ركاه أبك داكد 3 مىٍيؾى الس الى : عى  ،كالترمذم ،(5209/ رقـ :  353/  3) ،باب كىرىاًىيىًة أىٍف يىقيكؿى

مىٍيؾى الس الى  ،أبكاب االستئذاف كاآلداب ،"السنف" اءى ًفي كىرىاًىيىًة أىٍف يىقيكؿى عى قاؿ  .(2722/ رقـ :  72/  5) ،ـي ميٍبتىًدئناباب مىا جى
) ًحيحه سىفه صى ًديثه حى  .(7401/ رقـ :  1234/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،كصححو األلباني ،الترمذم : )حى

كًؿ اٍلقيبيكًر كىالدُّعىاًء أًلىٍىًميىا ،كتاب الجنائز ،: مسمـ 4  .مف حديث بريدة .(975رقـ :  / 671/  2) ،بىابي مىا ييقىاؿي ًعٍندى ديخي
 ،ساعدت جامعة بغداد عمى نشر ىذا الكتاب ،دار التربية لمنشر كالتكزيع ،"شعر عبدة بف الطيب" ،الدكتكر يحيى ،: الجبكم 5

 .(88-87)ص : ،ـ 1971 -ىػ 1391
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ًمٍف كىرىاىىًتًو ًلذىًلؾى لىـٍ  ي ى ًبتىًحي ًة اأٍلىٍمكىاًت، كى م ـى أىٍف ييحى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى مٍّـً فىكىًرهى الن ًبيُّ صى مىى اٍلميسى  يىريد  عى
ًبيىا" )

1). 

  قول : السالم عمى اهلل ُينيى عن 

مىى  ،عف عبد اهلل بف مسعكد ـي عى قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : "..الى تىقيكليكا: الس الى
ـي " ) الم ًو، فىًإف  الم وى ىيكى الس الى

2). 

مىى الم        ـي عى ـً قاؿ اليركم معٌمالن قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : )الى تىقيكليكا الس الى ٍعنىى الس الى ًو( " أًلىف  مى
ًمٍمتى ًمفى اٍلمىكىاًرًه أىٍك ًمفى اٍلعىذىاًب، كىىىذىا الى يى  ًة ًمفى اآٍلفىاًت، أىٍم: سى مى مىٍيؾى ىيكى الدُّعىاءي ًبالس الى كزي ًلم ًو عى جي

ـى لً  ـي، أىٍم: ىيكى ال ًذم ييٍعًطي الس الى مىى تىعىالىى، فىًإف  الم وى ىيكى الس الى ًعبىاًدًه، فىأىن ى ييٍدعىى لىوي كىىيكى اٍلمىٍدعيكُّ عى
ٍزأىيٍ  ـي أىًم اٍلميٍختىصُّ ًبًو الى غىٍيريؾى ًلتىٍعًريًؼ اٍلجي اًء: الم ييـ  أىٍنتى الس الى ًت؟ كىكىرىدى ًفي الدُّعى االى مىى اٍلحى ًف الد اؿٍّ عى

كليوي الى  ـي، أىٍم: حيصي ًمٍنؾى الس الى ٍصًر، كى ٍيًرؾى اٍلحى دىرى ًمٍف غى ـي، أىٍم: مىا صى لىٍيؾى يىعيكدي الس الى ، كىاً  ًمٍف غىٍيًرؾى
قىاًئقيوي فىرىاًجعىةه ًإلىٍيًؾ " ) كرىةه، كىأىم ا حى ا لىييـٍ صي ، فىًإن مى ـً ًمفى الس الى

3). 

  ال تقل : تعس الشيطان 

ؿو ) ًميًح، عىٍف رىجي ٍف أىًبي اٍلمى عى
ًديؼى ا4 : كيٍنتي رى : (، قىاؿى ، فىعىثىرىٍت دىاب ةه، فىقيٍمتي م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى لن ًبيٍّ صى

ت ى يىكيكفى ًمٍثؿى  ـى حى ، فىًإن ؾى ًإذىا قيٍمتى ذىًلؾى تىعىاظى : " الى تىقيٍؿ تىًعسى الش ٍيطىافي ، فىقىاؿى اٍلبىٍيًت،  تىًعسى الش ٍيطىافي
لىًكٍف قيٍؿ: ًبٍسـً  ًتي، كى : ًبقيك  يىقيكؿي ت ى يىكيكفى ًمٍثؿى الذُّبىاًب " )كى اغىرى حى   .(5الم ًو، فىًإن ؾى ًإذىا قيٍمتى ذىًلؾى تىصى

                                 
 .(35/  1) ،" زاد المعاد في ىدم خير العباد" ،: ابف قيـ الجكزية 1
 
اءى ًفي الت شىيًُّد ) "السنف، ،: ابف ماجو 2 كقاؿ األلباني :  .(899/ رقـ :  290/  1كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا، باب مىا جى

 .(7403/ رقـ :  1234/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،)صحيح(
 .(731/  2) ،" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ،: اليركم 3
اًلدو سىم اهي غى : قاؿ صاحب "المستدرؾ" : " كى  4 ، عىٍف خى ٍيعو رى ًو يىًزيدي ٍبفي زي ـٍ ييسىمٍّ ـى ال ًذم لى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًديؼي رىسيكًؿ الم ًو صى ٍيريهي: رى

ًميًح ٍبًف أيسىامىةى".] الحاكـ بف نيعيـ بف الحكـ أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو  ،أيسىامىةى ٍبفى مىاًلؾو كىاًلدى أىًبي اٍلمى
تح : مصطفى عبد  ،" المستدرؾ عمى الصحيحيف" ،ىػ(405الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

 .( [7792/ رقـ : 324/  4) ،ـ1990 -ىػ 1411، 1ط ،بيركت -دار الكتب العممية  ،القادر عطا
بيثىٍت نىٍفًسي باب الى ييقىاؿي  ،كتاب األدب ،"السنف" ،: أبك داكد 5 "تخريج  ،قاؿ األلباني )صحيح( .(4982/ رقـ :  296/  4) ،خى

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف  ،"تخريج الكمـ الطيب، ابف تيمية
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في ىذا الحديث يرشد النبي صمى اهلل عميو كسمـ العبد إلى االحتماء باهلل سبحانو كتعالى مف      
فإٌف الشيطاف  ،باهلل فإنو ال حكؿ كال قكة إال ،كيقيو مف شره ،شر الشيطاف؛ فإٌف ىذا ىك الذم ينفعو

ًتي" ؛ أم بقكتي صرعتو كغمبتو  ،أٌما في الحالة الثانية فإنو يتصاغر ،يقكؿ في الحالة األكلى : " ًبقيك 
 .[36]فصمت : ( ﮴ ﮳  ﮲  ۓ ۓے ے      ھ  ھ ھ ھ ہ) كقد قاؿ اهلل تعالى :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
 ،3ط ،بيركت -المكتب اإلسالمي  ،تح : محمد ناصر الديف األلباني ،ىػ(728محمد الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

 .(238/ رقـ :  174/  1) ،ـ1977
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 المبحث الثاني 

 الكذب والغيبة والنميمة

دؽ في القكؿ كالتحذير مف الكذب      ،كاف مف ىدم النبي صمى اهلل عميو كسمـ الدعكة إلى الصٍّ
كعمى ذلؾ  ،كاألحاديث في ذلؾ كثيرة كفيرة ،كنقؿ كالـ الناس بعضيـ في بعض ،كالنيي عف الغيبة

م ـى جيالن مف الصحابة كصفيـ اهلل تعالى بأنيـ خ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ير أمة أخرجت رب ى النبي صى
م ـى كأخذكا مف صفاتو كأخالقو ،لمناس سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  .كذلؾ أنيـ اقتدكا برسكؿ اهلل صى

      

 المطمب األول 

 الكذب 

 ككرد الكثير مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية في ،لقد حذر اإلسالـ مف الكذب بشكؿ عاـ     

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ: )كقول هللا تعالى  ،التحذير من ذلك

ف   ،[501( ]النحؿ : چ كًر، كىاً  ف  الكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى الفيجي كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: ".. كىاً 
ت ى ييٍكتىبى ًعٍندى الم ًو كىذ ابنا " ) ؿى لىيىٍكًذبي حى ف  الر جي كرى يىٍيًدم ًإلىى الن اًر، كىاً  الفيجي

كلقد عر ؼ العمماء  ،(1

                                 
( ]التكبة:  ،كتاب األدب ،: متفؽ عميو : البخارم 1 اًدًقيفى كيكنيكا مىعى الص  باب قىٍكًؿ الم ًو تىعىالىى: )يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ات قيكا الم وى كى

ًف الكىًذبً 119 مىا ييٍنيىى عى ٍدًؽ  ،كتاب البر كالصمة اآلداب ،كمسمـ ،(6094رقـ :  / 25/  8) ،[ كى ٍسًف الصٍّ باب قيٍبًح اٍلكىًذًب كىحي
فىٍضًموً   .مف حديث عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو ،(2607/ رقـ :  2012/  4) ،كى



 

141 

 

ب بأنو :" اإلخبار عف الشيء عمى خالؼ ما ىك، عمدنا كاف أك سيكنا، سكاء كاف اإلخبار عف الكذ
 .(1ماض أك مستقبؿ")

فعف  ،كلقد كصؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ المنافقيف بأنيـ أىؿ الكذب في حديثيـ مع الناس    
د ثى  أبي ىريرة رضي اهلل عنو، عف الن بي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: " آيىةي  : ًإذىا حى ثه اٍلمينىاًفًؽ ثىالى

افى " ) ذىا اٍؤتيًمفى خى ، كىاً  ذىا كىعىدى أىٍخمىؼى ، كىاً  كىذىبى
2). 

فعف  ،كأكصانا النبي صمى اهلل عميو كسمـ بأف ال نحدث بكؿ ما سمعنا خشية الكقكع في الكذب    
ٍسًب اٍلمىٍرًء ًمفى اٍلكىًذًب أىٍف بً  أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: " حى

دٍّثى ًبكيؿٍّ مىا سىًمعى" ) ييحى
ٍعنىاهي: يىٍكًفيًو ذىًلؾى ًمفى اٍلكىًذًب؛ فىًإن وي قىًد اٍستىٍكثىرى ًمٍنوي، كىأىم ا  قاؿ النككم : " .(3 مى كى

ًف الت   ًديًث كىاآٍلثىاًر ال ًتي ًفي اٍلبىاًب فىًفييىا الز ٍجري عى ٍعنىى اٍلحى ؛ فىًإن وي يىٍسمىعي مى ٍنسىافي ٍحًديًث ًبكيؿٍّ مىا سىًمعى اإٍلً
ـٍ يىكيٍف" ) ا لى ٍخبىاًرًه ًبمى ؛ إًلً د ثى ًبكيؿٍّ مىا سىًمعى فىقىٍد كىذىبى ، فىًإذىا حى ٍدؽى كىاٍلكىًذبى (4ًفي اٍلعىادىًة الصٍّ . 

 ( :5كفيما يأتي بياف بعض ىذه الصكر ) ،كلمكذب صكر متعددة   

 ذب عمى اهلل تعالى ورسولو : أوال : الك

كىذا أعظـ أنكاع الكذب، كىك نكعاف: " النكع األكؿ: أف يقكؿ: قاؿ اهلل كذا، كىك يكذب، كاذب     
عمى اهلل، ما قاؿ اهلل شيئنا. كالنكع الثاني: أف يفسر كالـ اهلل بغير ما أراد اهلل؛ ألف المقصكد مف 

ا ككذا، فيك كاذب عمى اهلل، شاىد عمى اهلل بما لـ يرده اهلل الكالـ معناه، فإذا قاؿ: أراد اهلل بكذا كذ
عز كجؿ، لكف الثاني إذا كاف عف اجتياد كأخطأ في تفسير اآلية، فإف اهلل تعالى يعفك عنو؛ ألف 

( ]البقرة: ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ)كقاؿ:  ،[78]الحج:  (ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ) اهلل قاؿ:

                                 
 .(69/  1) ،"المنياج  شرح صحيح مسمـ" ،: النككم 1
 
باب بىيىاًف  ،كتاب اإليماف ،كمسمـ ،(33/ رقـ :  16/  1المة المنافؽ، )باب ع ،كتاب اإليماف ،: متفؽ عميو : البخارم 2

اًؿ اٍلمينىاًفًؽ، )  .(59/ رقـ :  78/  1ًخصى
ًديًث ًبكيؿٍّ مىا سىًمعى، ) ،مقدمة اإلماـ مسمـ ،: مسمـ 3  .(5/ رقـ :  11/  1بىابي الن ٍيًي عىًف اٍلحى
 .(75/  1" ) ،"المنياج  شرح صحيح مسمـ ،: النككم 4
/  6) ،"شرح رياض الصالحيف" ،كابف عثيميف .(137 -133/  3) ،" إحياء عمـك الديف" ،أبك حامد الغزالي ،: انظر 5

155- 158). 
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ما أراد اهلل، اتباعان ليكاه أك إرضاء لمصالح أك ما  كأما إذا تعمد أف يفسر كالـ اهلل بغير ،[286
 .(1أشبو ذلؾ، فإنو كاذب عمى اهلل عز كجؿ " )

 

 ثانيا : الكذب في الحديث بين الناس :

م ـى قىاؿى : "آية  ،كىك مف صفات المنافقيف     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍيرىةى أىف  رىسيكؿى اهلًل صى فعىٍف أىًبي ىيرى
  .(2ث: إذا حدث كذب.. الحديث" )المنافؽ ثال

 ثالثا: الكذب إلضحاك الناس: 

دٍّثي  عف الن بي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ: " ،(3) عف معاكية بف حيدة القشيرل     ٍيؿه ًلم ًذم ييحى كى
ٍيؿه لىوي " ) ٍيؿه لىوي كى ، كى ًديًث ًلييٍضًحؾى ًبًو القىٍكـى فىيىٍكًذبي  .(4ًبالحى

م: "كرره إيذاننا بشدة ىمكتو؛ كذلؾ ألف  الكذب كحده رأس كؿٍّ مذمكـ، كجماع كؿٍّ قاؿ المناك     
.. كيكرث الرعكنة كاف أقبح القبائح، .فضيحة، فإذا انضـ إليو استجالب الضحؾ الذم يميت القمب

 .(5كمف ثـ قاؿ الحكماء: إيراد المضحكات عمى سبيؿ السخؼ نياية القباحة" )

  رابعا  : شيادة الزور:

ـٍ ًبأىٍكبىًر      عف أبي بكرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:" أىالى أينىبٍّئيكي
: "اإًلٍشرىاؾي ًبالم ًو، كىعيقيكؽي الكىاًلدىٍيًف  -ثىالىثنا -الكىبىاًئًر؟"  كىافى  -قىاليكا: بىمىى يىا رىسيكؿى الم ًو، قىاؿى مىسى كى كىجى

ت ى قيٍمنىا: لىٍيتىوي سىكىتى " )فىقىاؿى  -ميت ًكئنا ريىىا حى : فىمىا زىاؿى ييكىرٍّ كًر"، قىاؿى قىٍكؿي الزُّ : أىالى كى
1). 

                                 
 .(156 -155/  6) ،"شرح رياض الصالحيف" ،: ابف عثيميف 1
 . 142في ص : : تقدـ تخريجو  2
يعة ٍبف عىاًمر ٍبف صعصعة القشيرم. مف أىؿ البصرة، غزا خراساف : معاكية ٍبف حيدة ٍبف معاكية ٍبف قشير ٍبف كعب ٍبف رب 3

/ رقـ : 200/  5) ،"أسد الغابة" ،]ابف األثير.كمات ًبيىا، كىك جد بيز ٍبف حكيـ ٍبف معاكية. ركل عىٍنوي ابنو حكيـ ٍبف معاكية
4982] ).  

 ،"السنف" ،كالترمذم ،(4990/ رقـ :  297/  4) ،اٍلكىًذبً بابه ًفي الت ٍشًديًد ًفي  ،كتاب األدب ،" السنف" ،: ركاه أبك داكد 4
ـى ًبكىًممىةو ييٍضًحؾي ًبيىا الن اسى  ،أبكاب الزىد كقاؿ  .قاؿ الترمذم : )ىذا حديث حسف( ،(2315/ رقـ : 557/  4) ،باب ًفيمىٍف تىكىم 

 .(7134/ رقـ :  1199/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،األلباني )حسف(
 .(368/  6) ،"فيض القدير" ،: المناكم 5
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؛ ند ذكره لقكؿ الزكر كشيادة الزكركالالفت لمنظر أٌف النبي صمى اهلل عميو كسمـ غٌير جمستو ع    
سبب اإلىتماـ بذلؾ، كىكف  : " قاؿ العيني ،زيادة لالىتماـ بيذا المكضكع، كلفتان النتباه السامعيف كى

مىٍيًو كىًثيرىة:  كىاًمؿ عى كر أسيؿ كقكعان عمى الن اس، كالتياكف بيىا أىكثر؛ أًلىف اٍلحى كر أىك شىيىادىة الزُّ قىكؿ الزُّ
.. كىغير ذىًلؾ، فاحتيج ًإلىى االىتماـ بتعظيمو، كالشرؾ مفسدتو قىاًصرىة، .كالعداكة كالحقد كالحسد

كر  .(2متعدية" ) كمفسدة الزُّ

الحيؼ في الشيادة مف أشنع الكذب، فالمسمـ ال يبالي إذا قاـ بشيادة ما أف يقرر الحؽ ،  إٌف "      
كلك عمى أدنى الناس منو كأحبيـ إليو، ال تميؿ بو قرابة كال عصبية، كال تزيغو رغبة أك رىبة. 

كاع الشيادة، فمف انتخب كتزكية المرشحيف لمجالس الشكرل، أك المناصب العامة، نكع مف أن
 .(3المغمكط في كفايتو كأمانتو، فقد كذب كزك ر، كلـ يقـ بالقسط" )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 . 71: تقدـ تخريجو صفحة :  1
 .(218/  13) ،"عمدة القارم ،: العيني 2
 .(42)ص :  ،ـ2008 -ىػ 1429 ،7ط ،دار الدعكة ،"خمؽ المسمـ" ،محمد ،: الغزالي 3
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 المطمب الثاني 

 الغيبة

قاؿ المناكم  : "ىي ذكر العيب بظير  ،الغيبة أف يذكر المسمـ أخاه في غيبتو بما يكرىو     
، أك إشارةو، أك محاكاةو" ) كفى  كقد بٌيف ،(1الغيب بمفظو م ـى مفيـك الغيبة فقاؿ : "أىتىٍدري سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى صى

ا يىٍكرىهي"، ًقيؿى أىفىرىأىٍيتى ًإٍف كىافى  اؾى ًبمى : "ًذٍكريؾى أىخى ا اٍلًغيبىةي؟" قىاليكا: اهللي كىرىسيكليوي أىٍعمىـي، قىاؿى ًفي أىًخي مىا  مى
، فىقى  : "ًإٍف كىافى ًفيًو مىا تىقيكؿي ؟ قىاؿى ـٍ يىكيٍف ًفيًو فىقىٍد بىيىت وي" )أىقيكؿي ٍف لى ًد اٍغتىٍبتىوي، كىاً 

2.) 

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ) كقٌبح أمرىا كما في قكلو تعالى : ،حٌذر منياك  ،كقد حٌرـ اإلسالـ الغيبة    

 .[12( ]الحجرات : ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

قاؿ النككم :"اعمـ أف  الًغيبة  ،بابكمما يجدر ذكره ىنا ما ذكره العمماء مف أٌف الغيبة تباح ألس    
 تباح لغرض صحيح شرعي، ال يمكف الكصكؿ إليو إال بيا، كىك ستة أبكاب:

األكؿ: التظمـ، فيجكز لممظمكـ أف يتظمـ إلى السمطاف كالقاضي كغيرىما مما لو كالية أك قدرة عمى 
 إنصافو مف ظالمو، فيقكؿ: ظممني فالف كذا. 

غيير المنكر كرد المعاصي إلى الصكاب، فيقكؿ لمف يرجك قدرتو عمى إزالة الثاني: االستعانة عمى ت
 المنكر: فالف يعمؿ كذا، فازجره عنو.

 الثالث: االستفتاء، فيقكؿ: لممفتي: ظممني أبي، أك أخي، أك زكجي، أك فالف بكذا.

 الرابع: تحذير المسمميف مف الشر كنصيحتيـ. 

 كمصادرة أمكاؿ الناس. تو،كالمجاىر بشرب الخمرالخامس: أف يككف مجاىرنا بفسقو أك بدع

                                 
 .(129/  3) ،"فيض القدير" ،: المناكم 1
 .مف حديث أبي ىريرة .(2589/ رقـ :  2001/  4تىٍحًريـً اٍلًغيبىًة، )كتاب البر كالصمة اآلداب، بىابي  ،: مسمـ 2
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السادس: التعريؼ، فإذا كاف اإلنساف معركفنا بمقب األعمش، كاألعرج كاألصـ، كاألعمى كاألحكؿ، 
كغيرىـ جاز تعريفيـ بذلؾ. فيذه ستة أسباب ذكرىا العمماء كأكثرىا مجمع عمييا، دالئميا مف 

 .(1األحاديث الصحيحة مشيكرة" )

 نقالن عف بعضيـ قكلو :  ،ذكر تمخيصيا الصنعاني في كتابو "سبؿ السالـ"كقد      

ُـّ لىٍيسى ًبًغيبىػػػػػػػةو ًفي ًست ةو  مىفٍ .الذ  ميٍستىٍفتو كى ًلميٍظًيرو ًفٍسقنا كى كى ذٍّرو ميحى ميعىػػػػػػػػرٍّؼو كى انىةى ... ميتىظىمٍّـو كى عى .. طىمىبى اإٍلً
ًفي إزىالىًة ميٍنكىرو )

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
)ص:  ،ـ1998ىػ / 1419 ،3ط ،لبناف ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،تح : شعيب األرنؤكط ،"رياض الصالحيف" ،: النككم 1

432- 433). 
 .(671/ 2) ،" سبؿ السالـ " ،: الصنعاني2
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 المطمب الثالث 

 النميمة

قاؿ ابف األثير : " ًىيى نىٍقؿ  ،النميمة ىي : نقؿ كالـ الناس بعضيـ في بعض لإلفساد بينيـ    
مىى ًجيىًة اإلفساًد كالش ٌر " ) ًديًث ًمٍف قىكـ ًإلىى قىكـ، عى اٍلحى

1). 

لؾ ما ركاه حذيفة رضي مف ذ ،كلقد جاءت السنة النبكية تنيى عف النميمة، كتحذر الناس منيا    
" ) اهلل عنو، قاؿ :  قاؿ : رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: " ن ةى نىم اـه ؿي اٍلجى الى يىٍدخي

2). 

كقد بي ف ابف الممقف المراد بعدـ دخكؿ الجنة لمن ماـ فقاؿ : "كحيمؿ عمى ما إذا استحؿ بغير     
 .(3زيف" )تأكيؿ مع العمـ بالتحريـ، أك ال يدخميا دخكؿ الفائ

ٍيًف،     مىى قىٍبرى م ـى عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : مىر  رىسيكؿي الم ًو صى ا، قىاؿى ٍنييمى :  كعىًف اٍبًف عىب اسو رىًضيى الم وي عى فىقىاؿى
، أىم ا ىىذىا: فىكىافى الى يىٍستىًتري ًمٍف بىكٍ  مىا ييعىذ بىاًف ًفي كىًبيرو ًلًو، كىأىم ا ىىذىا: فىكىافى يىٍمًشي " ًإن ييمىا لىييعىذ بىاًف، كى

ًة " :  ،ًبالن ًميمى مىى ىىذىا كىاًحدنا، ثيـ  قىاؿى مىى ىىذىا كىاًحدنا، كىعى ا ًبعىًسيبو رىٍطبو فىشىق وي ًباٍثنىٍيًف، فىغىرىسى عى ثيـ  دىعى
ـٍ يىٍيبىسىا" ) ٍنييمىا مىا لى ف ؼي عى "لىعىم وي ييخى

4). 

ًة، كىأىن يىا سىبىبي اٍلعىذىاًب، كىىيكى قاؿ ابف دقيؽ العيد:      مىى ًعظىـً أىٍمًر الن ًميمى ًديًث دىًليؿه عى "ًفي اٍلحى
ًة" ) ر مى ًة اٍلميحى مىى الن ًميمى مىٍحميكؿه عى

5). 

ًة( إلى أٌف مف النميمة ما ال      ر مى مىى الن ًميمىًة اٍلميحى أشار ابف دقيؽ العيد بقكلو : )كىىيكى مىٍحميكؿه عى
ا إذىا أىٍخبىرىهي أىف  إٍنسىاننا  ،ككف محرمان ي ٍنعى ًمٍنيىا، كىمى ةه فىالى مى اجى قاؿ الن ككم: " فىمىٍك دىعىٍت إلىى الن ًميمىًة حى

                                 
 .(120/  5) ،"النياية" ،: ابف األثير 1
 .(105/ رقـ :  101/  1) ،باب بىيىاًف ًغمىًظ تىٍحًريـً الن ًميمىةً  ،كتاب اإليماف ،: مسمـ 2
تح : عبد العزيز بف أحمد بف  ،" اإلعالـ بفكائد عمدة األحكاـ" ،ىػ(804سراج الديف أبك حفص عمر )ت  ،: ابف الممقف 3

 .(531/  1) ،ـ 1997 -ىػ  1417 ،1ط ،السعكدية دار العاصمة لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية ،محمد المشيقح
 . 24: : تقدـ تخريجو صفحة  4
 .(106/  1) ،مطبعة السنة المحمدية ،" إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ،: ابف دقيؽ العيد 5
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ننا يىسٍ  يىةه ًبأىف  فيالى ـى أىٍك مىٍف لىوي ًكالى ا مى اًلًو، أىٍك أىٍخبىرى اإٍلً ٍفسىدىةه، عى ييًريدي اٍلفىٍتؾى ًبًو أىٍك ًبأىٍىًمًو أىٍك ًبمى ا ًفيًو مى ى ًبمى
زىالىتيوي" ) لٍّي اٍلكىٍشؼي عىٍف ذىًلؾى كىاً  مىى اٍلميتىكى يىًجبي عى كى

1). 

ٍنوي،  اٍبفي بؿ ىك كاجب ما ركاه  ،كمف األدلة عمى أٌف مف النميمة ما ىك مباح    مىٍسعيكدو رىًضيى الم وي عى
سى  مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى رىسيكؿي الم ًو صى : قىسى م ده ًبيىذىا قىاؿى ا أىرىادى ميحى اًر: كىالم ًو مى ؿه ًمفى األىٍنصى م ـى ًقٍسمىةن، فىقىاؿى رىجي

: "رى  قىاؿى م ـى فىأىٍخبىٍرتيوي، فىتىمىع رى كىٍجييوي، كى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى الم وي ميكسىى، كىٍجوى الم ًو، فىأىتىٍيتي رىسيكؿى الم ًو صى ًح
" )لىقىٍد أيكًذمى ًبأىكٍ  بىرى ثىرى ًمٍف ىىذىا فىصى

2). 

قاؿ ابف بط اؿ: "فى ىذا الحديث مف الفقو أنو يجكز لمرجؿ أف يخبر أىؿ الفضؿ كالستر مف      
إخكانو بما يقاؿ فييـ، مما ال يميؽ بيـ؛ ليعرفيـ بذلؾ مف يؤذييـ مف الناس كينقصيـ، كال حرج 

 .(3النميمة " )عميو فى مقابمتو بذلؾ كتبميغو لو. كليس ذلؾ مف باب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
ىػ( " 974أحمد بف محمد بف عمي السعدم األنصارم، شياب الديف شيخ اإلسالـ، أبك العباس )ت  ،: ابف حجر الييتمي 1

 .(197/  2) ،ـ1987 -ىػ 1407 ،1ط ،دار الفكر ،الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر"
اًحبىوي ًبمىا ييقىاؿي ًفيوً  ،كتاب األدب ،: البخارم 2  .(6059/ رقـ :  18/ 8) ،باب مىٍف أىٍخبىرى صى
 .(252/  9) ،"شرح صحيح البخارم" ،: ابف بطاؿ 3
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 المبحث الثالث
 كممات السخرية واالستيزاء

كمما ال شؾ  ،كقد كردا في القرآف الكريـ ،ىذاف المفظاف يستعمميا الناس عمى أنيما مترادفاف      
ف كاف الترادؼ يردي  ،فيو أٌف لكؿ منيما معنىن يختص بو ؛ فإنو ال ترادؼ في كتاب اهلل تعالى كا 

كقد فٌرؽ بينيما العسكرمُّ في كتابو "الفركؽ" فبٌيف : "أف اإلنساف ييستيزأي بو  ،كالـ البشر كثيران في
: يدؿ عمى فعؿ يىسبؽ مف المسخكر منو،  مف غير أف يسبؽ منو فعؿ ييستيزأ بو مف أجمو. كالسٍُّخري

ؿ منؾ كالعبارة مف المفظيف تدؿ عف صحة ما قمناه، كذلؾ أنؾ تقكؿ: استيزأت بو. فتعدل الفع
بالباء، كالباء لإللصاؽ، كأنؾ ألصقت بو استيزاء مف غير أف يدؿ عمى شيء كقع االستيزاء مف 

.. كما تقكؿ: تعجبت منو، فيدؿ ذلؾ عمى فعؿو كقع التعجب مف أجمو" .أجمو، كتقكؿ: سخرت منو
(1). 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ  ائ ائ ى ى) كقد نيى اهلل سبحانو كتعالى عف السخرية فقاؿ :    

 مت خت حت جتيب ىب مب خب حب جبيئ ىئ مئ حئ جئ ی یی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ

كبيف سبحانو أٌف المنافقيف يستيزئكف بآيات اهلل كرسكلو  ،[11]الحجرات :  (   مث جث يت ىت

 ڳ ڳڳ ڳ          گ گ گ گ ک ک            ک ک ڑ ڑ ژ) كالمؤمنيف قاؿ سبحانو :

 .[66-65( ]التكبة : ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ذا      نظرنا إلى األحاديث النبكية كجدنا أٌف رسكؿ اهلل الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ما ترؾ خيران كا 
كيقٌكم العالقة بيف الناس إال حٌث  ،كال خمقان حسنان يجٌمؿ الحياة ،كال شران إال نيى عنو ،إال أمر بو

كزجر  ،ٌذر منوكال خمقان ذميمان يضعؼ صالت المحبة كالكئاـ بيف الناس أك يقطعيا إال ح ،عميو
ٍسًب اٍمًرئو قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : "  ،كمف ذلؾ السخرية كاالستيزاء باآلخريف ،عنو ًبحى

ـى  اهي اٍلميٍسًم اليوي،  كقاؿ أيضان : "  ،(2" )ًمفى الش رٍّ أىٍف يىٍحًقرى أىخى مى رىاـه، دىميوي، كى مىى اٍلميٍسًمـً حى كيؿُّ اٍلميٍسًمـً عى

                                 
 .(254)ص :  ،"الفركؽ المغكية" ،: العسكرم 1
اًلوً  ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،: مسمـ 2 مى دىًمًو، كىًعٍرًضًو، كى ٍذًلًو، كىاٍحًتقىاًرًه كى ، كىخى / رقـ :  1986/  4) ،بىابي تىٍحًريـً ظيٍمـً اٍلميٍسًمـً

2564). 
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وي  ٌف المتأمؿ في كثير مف أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كتكجيياتو في ىذا  ،(1" )كىًعٍرضي كا 
 وئ وئ  ەئ ەئ  ائ ائ ى ى) المقاـ يكتشؼ دكف عناءو أنيا مستقاةه مف معيف القرآف كقكلو تعالى :

 .[11]الحجرات :(   یی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 دة يصعب حصرىا منيا : كلمسخرية كاالستيزاء تعبيرات كصكر متعد    

 التعيير :     

م ةه )     مىٍيًو حي بىذىًة، كىعى : لىًقيتي أىبىا ذىرٍّ ًبالر  ، قىاؿى ٍيدو كًر ٍبًف سيكى ًف المىٍعري عى
م ةه، فىسىأىٍلتيوي 2 مىى غيالىًمًو حي (، كىعى

ًو، فىقىا : ًإنٍّي سىابىٍبتي رىجيالن فىعىي ٍرتيوي ًبأيمٍّ ، فىقىاؿى ، عىٍف ذىًلؾى : "يىا أىبىا ذىرٍّ م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ؿى ًلي الن ًبيُّ صى
ـٍ ) ليكي كى ـٍ خى اًىًمي ةه، ًإٍخكىانيكي ؤه ًفيؾى جى ي ٍرتىوي ًبأيمًٍّو؟ ًإن ؾى اٍمري أىعى

كهي 3 ، فىمىٍف كىافى أىخي ـٍ عىمىييـي الم وي تىٍحتى أىٍيًديكي (، جى
"  تىٍحتى يىًدًه، فىٍمييٍطًعٍموي ًمم ا ـٍ ـٍ فىأىًعينيكىي ، فىًإٍف كىم ٍفتيميكىي ـٍ ا يىٍغًمبييي ـٍ مى ، كىالى تيكىمٍّفيكىي ٍلييٍمًبٍسوي ًمم ا يىٍمبىسي ، كى يىٍأكيؿي

(4). 

م ـى عمى أبي ذرٍّ إنكاران شديدان       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى  ،كزجره زجران بميغان  ،لقد أنكر النبي صى بقكلو صى
مىٍيًو  اًىًمي ةه "اهللي عى ؤه ًفيؾى جى م ـى : " ًإن ؾى اٍمري سى كىذا الحديث  .أم إٌف ىذا مف أخالؽ أىؿ الجاىمية ،كى

أصؿه في التحذير مف التعيير في مثؿ ىذه األمكر كنحكىا ؛ فإٌف أبا ذر كاف قد عٌير بالالن بأمو 
ض كالسكاد كالطكؿ كالقصر كنحك ىذه كالبيا ،(5كما في ركاية البييقي ) ،بقكلو : " يىا اٍبفى الس ٍكدىاًء "

فيقبح جدان التعيير بيا، ككالتعيير بالغنى  ،التي ال دٍخؿ لإلنساف فييا ،الصفات مف األمكر الجبمٍّي ةً 
الخالؽ  معكسكء أدبو  ،كالفقر ؛ فإٌف التعيير في ىذه األمكر كنحكىا ىك أذلن لمخمؽ مف جية

 ائ ائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ) كقد قاؿ اهلل تعالى : ،سبحانو

 .[32]الزخرؼ :( ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ

                                 
ٍذًلًو، كىاٍحًتقىارً  ،كتاب البر كالصمة اآلداب ،: مسمـ 1 ، كىخى اًلوً بىابي تىٍحًريـً ظيٍمـً اٍلميٍسًمـً مى دىًمًو، كىًعٍرًضًو، كى / رقـ :  1986/  4) ،ًه كى

 .مف حديث أبي ىريرة .(2564
م ةي : ثىٍكبىاًف الى يىكيكفي كىاًحدنا ]النككم، "المنياج" 2  .([219/  4) ،: اٍلحي
مىى ال 3 قىٍد يىكيكفي كىاًحدنا، كيقىعي عى اًئؿه. كى ـي الرجيؿ كأتباعيو، كأحديىـ خى شى : حى ؿي كى كذه ًمفى الت ٍخًكيؿ: الت مميؾ. : الخى عىبًد كاألمىة، كىىيكى مىٍأخي

ًقيؿى ًمفى الرٍّعاية  .( [88/  2) ،"النياية " ،]ابف األثير .كى
 . 90: تقدـ تخريجو صفحة :  4
 . 91: تقدـ تخريجو صفحة :  5
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 اليمز والممز :    

قاؿ اهلل تعالى  ،اليمز كالممز صفتاف مذمكمتاف تضٌمف القرآف الكعيد الشديد لمف اتصؼ بيما     
كقد قيؿ في الفرؽ بينيما: أف اليمز ىك الطعف في اإلنساف  .[1( ]اليمزة : ٿ ٿ ٿ ٿ: )

كاليمز بالفعؿ، كالممز  كقاؿ ابف كثير : " ،(1ممز فيك الطعف فيو في حضرتو )أٌما ال ،في غيبتو
  .(2بالقكؿ" )

م ـى اشتد  ،كأىؿ الجاىمية ،كالممز مف صفات المنافقيف     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كقد تقٌدـ أٌف الرسكؿ صى
يف في الصدقات كما قاؿ كقد كاف المنافقكف يممزكف المطٌكع ،عمى أبي ذرو عندما لمز بالالن بأمو

 .[79]التكبة : ( ەئ ەئ ائ  ائ ى ى ې) اهلل تعالى :

ذا كاف الممز ىك الكالـ المؤذم لإلنساف في حضرتو ؛ فإٌف أم  كالـو يجرح اآلخريف       ،كا 
كيؤذييـ في مشاعرىـ يككف داخالن في الممز، كقد يككف الممز خفيان، بأسمكب التعريض، " كرب لمز 

ا في داخؿ النفس، ألف فيو باإلضافة إلى الطعف خفي ىك أشد مف  طعف صريح، كأعمؽ جرحن
كالتجريح بالعيب معنى استغباء المممكز كاستغفالو، فكأف الالمز يشعر الذيف في المجمس أف 

كالممز قبيحة اجتماعية تكرث  .المممكز غبي ال يتنبو إلى الطعف الذم يكجو ضده في رمز الكالـ
طع أكاصر األخكة اإليمانية، كىك ظمـ مف اإلنساف ألخيو اإلنساف، كعدكاف األحقاد كاألضغاف، كتق

 .(3عمى حقو عميو" )

 التنابز باأللقاب:     

كقد كاف ىذا شائعان في بعض القبائؿ حتى  ،كمما جاء النيي عنو شديدان كممات التنابز باأللقاب    
ح  أىبفعف  ،جاء اإلسالـ كنيى عنو ًبيرىةى ٍبًف الض  ًممىةى ي جى لىٍت ًفي بىًني سى : ًفينىا نىزى  ىئ مئ) اًؾ قىاؿى

لىوي 11]الحجرات: ( جبيئ ؿه ًإال  كى لىٍيسى ًمن ا رىجي ًدينىةى، كى م ـى اٍلمى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى رىسيكؿي اهلًل صى : قىًد [ قىاؿى

                                 
" عمدة  ،ىػ( 756لمعركؼ )ت أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ ا ،: انظر : السميف الحمبي 1

/  4) ،ـ 1996 -ىػ  1417 ،1ط ،دار الكتب العممية ،تح : محمد باسؿ عيكف السكد ،الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ"
259). 

 .(352/  7) ،"تفسير القرآف العظيـ" ،: ابف كثير 2
 .(236/  2) ،"األخالؽ اإلسالمية كأسسيا" ،: حبنكة 3
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ـٍ ًباٍسـو ًمٍف تً  ده ًمٍنيي ثىةه، فىكىافى ًإذىا ديًعيى أىحى اًف أىٍك ثىالى اًء، قىاليكا: يىا رىسيكؿى اهلًل ًإن وي يىٍغضىبي اٍسمى ٍمؾى اأٍلىٍسمى
لىٍت: : فىنىزى  .(1[ )11]الحجرات: ( جبيئ ىئ مئ) ًمٍف ىىذىا: قىاؿى

إف التنابز باأللقاب مما يؤذم الناس، إذ يحمؿ معنى التحقير كاإلىانة، لذا نيى اهلل عنو،     
ربما يصؿ التنابز باأللقاب إلى مستكل الشتيمة، كجعمو مف المحرمات، كجعمو مف الفسكؽ كالظمـ، ك 

كالنبز بالحمار، كالثكر، كالكمب، كنحك ذلؾ. كمف شأف التنابز باأللقاب أنو يقطع أكاصر األخكة 
اإليمانية، كيفسد المكدات، كيكلد العداكات كاألحقاد، كربما يكصؿ إلى التقاتؿ مع ثكرات الغضب، 

   .(2كىيجاف الحماقات )

 :  فائدة    

قاؿ الخازف: "قاؿ بعض العمماء: المراد بيذه األلقاب ما يكرىو المنادل بو أك يفيد ذمًّا لو، فأما      
األلقاب التي صارت كاألعالـ ألصحابيا كاألعمش كاألعرج كما أشبو ذلؾ فال بأس بيا، إذا لـ 

ا تككف حقًّا كصد قنا فال يكره، كما قيؿ يكرىيا المدعك بيا، كأما األلقاب التي تكسب حمدنا كمدحن
ألبي بكر: عتيؽ، كلعمر: الفاركؽ، كلعثماف: ذك النكريف، كلعمي: أبك تراب، كلخالد سيؼ اهلل، 

 .(3كنحك ذلؾ"  )

 

 

 

 

 

                                 
قاؿ  .(7755/ رقـ :  314/  4) ،كتاب األدب ،"المستدرؾ" ،كالحاكـ ،(18288/ رقـ :  221/  30) ،"المسند" ،: أحمد 1

ٍسنىاًد  ،محقؽ المسند شعيب األرنؤكط : )إسناده صحيح إف صحت صحبة أبي جبيرة بف الضحاؾ( ًحيحي اإلًٍ كقاؿ الحاكـ : )صى
اهي( رٍّجى ـٍ ييخى لى  .كى

 .بتصرؼ يسير ،(237/  2) ،" األخالؽ اإلسالمية كأسسيا" ،: حبنكة 2
"  ،ىػ(741عالء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف )المتكفى:  ،: الخازف 3

 .(181/  4) ،ىػ 1415، 1ط ،بيركت -دار الكتب العممية  ،تصحيح : محمد عمي شاىيف  ،لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ"
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 المبحث الرابع

 لغة الجسد المنيي عنيا 

 ككضع فيو مف الكسائؿ التي تمكٍّنو مف التكاصؿ ،لقد خمؽ اهلل تعالى اإلنساف عمى أحسف ىيئة    
كال يكاد ينطؽ  ،كالرأس ،كالكتفيف ،كلغة الجسد: كالعينيف ،كمف ىذه الكسائؿ : المساف ،مع اآلخريف

ككما أٌف في  ،كفي ىذا زيادة في تكضيح الكالـ ،اإلنساف كممة إال كيتفاعؿ معيا بحركة في جسده
 .فكذلؾ ىناؾ في لغة الجسد ما ىك منييه عنو ،لغة المساف ما ىك منييه عنو

كمنيا ما يككف باالبتسامة  ،فمنيا ما ىك باإلشارة ،د تعددت أشكاؿ لغة الجسد المنيي عنياكق    
التي يقصد منيا االستيزاء، كسنعرض في ىذا المبحث عدة أشكاؿ لمغة الجسد المنيي عنيا كما 

 جاء في سنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ :

 ء :اإلشارات التي تصدر من اإلنسان بجوارحو لالستيزا    

، كاإًلشىارىةي بالعىٍيًف كنحًكىا"  قاؿ الفيركزآبادم: " ،كقد تيسمى ىذه اإلشارات بالممز     : العىٍيبي الم ٍمزي
 [ 1( ] اليمزة : ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ) قاؿ اهلل تعالى : ،(1)

كلعؿ السر  في ىذا الكعيد الشديد المذككر في اآلية يكميفي في شدٍّة األذل النفسي الذم يمحؽ     
أك برأسو كنحك ذلؾ أشد  مف كممة  ،أك حركة بيدو  ،فقد تككف نظرة استيزاءو  ،لشخص المممكزبا

 .كىذا ميشاىده كمىٍممكس في كاقع التعامؿ بيف الناس ،جارحة بالمساف

م ـى       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى دث مع النبي صى  ،حيف كاف يطكؼ بالكعبة ،كمف األمثمة عمى ذلؾ ما حى
ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً  ،ركل عركة بف الزبير ،ككففغمزه المشر  ٍبًد اهلًل ٍبًف عى ، رضي اهلل عنيما عىٍف عى

( ًتًو؟ 2قىاؿى ابىٍت ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل، ًفيمىا كىانىٍت تيٍظًيري ًمٍف عىدىاكى ٍيشنا أىصى ا أىٍكثىرى مىا رىأىٍيتى قيرى (: قيٍمتي لىوي: مى
قىًد اٍجتىمىعى أى  ـٍ كى ٍرتييي : حىضى ، فىقىاليكا: قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كا رىسيكؿى اهلًل صى ـٍ يىٍكمنا ًفي اٍلًحٍجًر، فىذىكىري ٍشرىافييي

شىتىـى آبىاءىنىا، كىعىابى ًدي نىا، كى مى ًؿ قىطُّ، سىف وى أىٍحالى مىٍيًو ًمٍف ىىذىا الر جي بىٍرنىا عى فىر ؽى مىا رىأىٍينىا ًمٍثؿى مىا صى نىنىا، كى

                                 
 .(524)ص :  ،، "القامكس المحيط": الفيركزآبادم 1
 .: القائؿ ىنا : عركة بف الزبير مخاطبان عبد اهلل بف عمرك بف العاص 2
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مىاعىتىنى  ـٍ كىذىًلؾى جى : فىبىٍينىمىا ىي ، أىٍك كىمىا قىاليكا: قىاؿى مىى أىٍمرو عىًظيـو بىٍرنىا ًمٍنوي عى سىب  آًليىتىنىا، لىقىٍد صى ًإٍذ طىمىعى  ،ا، كى
، ثيـ  مىر  بً  ـى الرٍُّكفى ت ى اٍستىمى ، فىأىٍقبىؿى يىٍمًشي، حى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ رىسيكؿي اهلًل صى مىٍيًي ـٍ طىاًئفنا ًباٍلبىٍيًت،عى  ًي

كهي )  ـٍ غىمىزي فىمىم ا أىٍف مىر  ًبًي
ـي 1 : فىعىرىٍفتي ذىًلؾى ًفي كىٍجًيًو، ثيـ  مىضىى، فىمىم ا مىر  ًبًي ، قىاؿى ا يىقيكؿي ( ًببىٍعًض مى

كهي ًبًمٍثًميىا، فىعىرىٍفتي ذىًلؾى ًفي كىٍجًيًو، ثيـ  مىضىى، ثيـ  مىر   : "  الث اًنيىةى، غىمىزي كهي ًبًمٍثًميىا، فىقىاؿى ـي الث اًلثىةى، فىغىمىزي ًبًي
ذىًت الٍ  ـٍ ًبالذ ٍبًح "، فىأىخى م دو ًبيىًدًه، لىقىٍد ًجٍئتيكي ، أىمىا كىال ًذم نىٍفسي ميحى ٍيشو ت ى تىٍسمىعيكفى يىا مىٍعشىرى قيرى قىٍكـى كىًممىتيوي، حى

مىى رى  ؿه ًإال  كىأىن مىا عى ا ًمٍنييـٍ رىجي ٍأًسًو طىاًئره كىاًقعه )مى
اةن قىٍبؿى ذىًلؾى لىيىٍرفىؤيهي ) ،(2 ـٍ ًفيًو كىصى ت ى ًإف  أىشىد ىي حى

3 )
ًرٍؼ رىاًشدنا، فىكىاهللً  ، اٍنصى ًرٍؼ يىا أىبىا اٍلقىاًسـً : اٍنصى ت ى ًإن وي لىيىقيكؿي ا يىًجدي ًمفى اٍلقىٍكًؿ، حى مىا كيٍنتى  ًبأىٍحسىًف مى

( " ييكالن جى
4). 

 فائدة في خائنة األعين :      

م ى اهللي       عف سعد بف أبي كقاص رضي اهلل عنو قاؿ : لىم ا كىافى يىٍكـي فىٍتًح مىك ةى أىم فى رىسيكؿي الم ًو صى
ٍدتيميكىيـٍ  ٍف كىجى ، كىاً  ـٍ : "اٍقتيميكىي قىاؿى ، ًإال  أىٍربىعىةى نىفىرو كىاٍمرىأىتىٍيًف كى م ـى الن اسى سى مىٍيًو كى ميتىعىمًٍّقيفى ًبأىٍستىاًر اٍلكىٍعبىًة،  عى

ٍبدي الم ًو ٍبفي سىٍعًد ٍبًف أىًبي ال بىابىةى كىعى مىًقيسي ٍبفي صي طىؿو كى ٍبدي الم ًو ٍبفي خى ٍيؿو كىعى س ٍرًح"، فىأىم ا ًعٍكًرمىةي ٍبفي أىًبي جى
طىؿو فىأيٍدًرؾى كىىيكى ميتىعىمٍّؽه ًبأىٍستىاًر الٍ  ٍبدي الم ًو ٍبفي خى ٍيثو كىعىم اري ٍبفي يىاًسرو عى رى كىٍعبىًة فىاٍستىبىؽى ًإلىٍيًو سىًعيدي ٍبفي حي

بىابىةى فىأىٍدرىكىوي الن اسي فً  ًقيسي ٍبفي صي مىٍيًف فىقىتىمىوي، كىأىم ا مى كىافى أىشىب  الر جي ي السُّكًؽ فىسىبىؽى سىًعيده عىم ارنا، كى
ـٍ فىقىتىميكهي، كىأىم ا ًعٍكًرمىةي فىرىًكبى  كا، فىًإف  آًليىتىكي ابي الس ًفينىًة: أىٍخًمصي ، فىقىاؿى أىٍصحى ـٍ عىاًصؼه ابىٍتيي ، فىأىصى اٍلبىٍحرى

صي  ٍخالى ًني ًمفى اٍلبىٍحًر ًإال  اإٍلً ـٍ يينىجٍّ ـٍ شىٍيئنا ىىاىينىا. فىقىاؿى ًعٍكًرمىةي: كىالم ًو لىًئٍف لى ٍنكي يًني الى تيٍغًني عى ، الى يينىجٍّ
م ى اهللي  ًفي اٍلبىرٍّ  م دنا صى افىٍيتىًني ًمم ا أىنىا ًفيًو أىٍف آًتيى ميحى ٍيدنا، ًإٍف أىٍنتى عى مىي  عى ٍيريهي، الم ييـ  ًإف  لىؾى عى مىٍيًو غى  عى

ٍبدي الم   ، كىأىم ا عى ـى اءى فىأىٍسمى فيكًّا كىًريمنا، فىجى ىًجدىن وي عى عى يىًدم ًفي يىًدًه، فىلى ت ى أىضى م ـى حى سى ًو ٍبفي سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى
م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، فىمىم ا دىعىا رىسيكؿي الم ًو صى ف افى الن اسى ًإلىى  الس ٍرًح، فىًإن وي اٍختىبىأى ًعٍندى عيٍثمىافى ٍبًف عى

                                 
اًجًب أىًك اٍليىدً  1 ٍمًز ًباٍلعىٍيًف أىًك اٍلحى شىارىًة، كىالر   .( [386/  3) ،"النياية" ،]انظر : ابف األثير .:  فىس رى بعض العمماء )الغىٍمز( ًباإلًٍ
ًفي ًصفىًة  .كترككا ما كانكا عميو مف الغمز، كاعتراىـ السككف، مف شٌدة دىشتيـ ،ى أنيـ بييتكا: المعن 2 قاؿ ابف األثير : " كى

ـٍ طىٍيشه كىالى ًخف   ـٍ يىكيٍف ًفيًي ـٍ لى قىار، كىأىن يي فىيـ بالسُّككف كالكى ؤيكسيـ الط ٍير(، كصى ابىًة )كأن ما عمى ري حى الى تىكىادي تىقىعي ًإال   ةه، أًلىف  الط ٍيرالص 
مىى شيءو سىاًكف"   .( [150/  3) ،]"النياية " ،عى

يىٍدعيك لىوي. ]ابف األثير 3  .( [241/  2) ،"النياية" ،: أىٍم ييسىكٍّنيو كيرفيؽي ًبًو كى
 ،حباف كابف .كقاؿ شعيب األرنؤكط : )إسناده حسف( ،(7036/ رقـ :  611-609/  11) ،"المسند" ،: أحمد بف حنبؿ 4

 .( 6567/ رقـ :  525/  14) ،"صحيح ابف حباف"
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م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مىى الن ًبيٍّ صى ت ى أىٍكقىفىوي عى اءى ًبًو حى ٍبدى الم ًو، اٍلبىٍيعىًة، جى : يىا رىسيكؿى الم ًو، بىاًيٍع عى ، قىاؿى
مىى  ، ثيـ  أىٍقبىؿى عى ثو ثنا كيؿ  ذىًلؾى يىٍأبىى، فىبىايىعىوي بىٍعدى ثىالى فىعى رىٍأسىوي، فىنىظىرى ًإلىٍيًو، ثىالى : فىرى : قىاؿى اًبًو فىقىاؿى أىٍصحى

ًشيده يىقيكـي ًإلىى ىىذىا ؿه رى ـٍ رىجي ا ييٍدًرينىا يىا  "أىمىا كىافى ًفيكي مى ٍف بىٍيعىًتًو فىيىٍقتيميوي" فىقىاليكا: كى ٍيثي رىآًني كىفىٍفتي يىًدم عى حى
: "ًإن وي الى يىٍنبىًغي ًلنىًبيٍّ أىٍف يىكيكفى  ؟ قىاؿى ، ىىال  أىٍكمىٍأتى ًإلىٍينىا ًبعىٍيًنؾى ا ًفي نىٍفًسؾى " رىسيكؿى الم ًو مى اًئنىةي أىٍعييفو  لىوي خى

(1). 

 حاكاة :الم    

اكىاه، كىأىٍكثىري مىا  ،كأف يمشي كمشيتو ،كىي أف يقٌمد الشخص في فعمو إنسانان آخر      كىاهي كحى ييقىاؿي حى
ييٍستىٍعمىؿي ًفي اٍلقىًبيًح )

2). 

"قاؿ النككم: مف الغيبة المحرمة المحاكاة، بأف يمشي متعارجا، أك مطاطيا رأسو، أك غير ذلؾ      
 .(3مف الييئات" )

م ـى بشدة عمى أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا عندما       سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى كقد أنكر النبي صى
:  ،صدر منيا شيءه مف ىذا م ـى رىجيالن فىقىاؿى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى كىٍيتي ًلمن ًبيٍّ صى قالت رضي اهلل عنيا : حى

كىٍيتي رىجيالن كىأى  ا يىسيرًُّني أىنٍّي حى : يىا رىسيكؿى الم وً "مى كىذىا"، قىالىٍت: فىقيٍمتي قىالىٍت  ،ف  ًلي كىذىا كى ًفي ةى اٍمرىأىةه، كى ًإف  صى
ةو لىٍك مىزىٍجًت ًبيىا مىاءى البىٍحًر لىمي  : "لىقىٍد مىزىٍجًت ًبكىًممى " )ًبيىًدىىا ىىكىذىا، كىأىن يىا تىٍعًني قىًصيرىةن، فىقىاؿى كفي  .(4ًزجى

:  لفظ ألبي داكد: كىٍيتي لىوي ًإٍنسىاننا، فىقىاؿى ٍتوي" قىالىٍت: كىحى اًء اٍلبىٍحًر لىمىزىجى ٍت ًبمى : "لىقىٍد قيٍمًت كىًممىةن لىٍك ميًزجى فىقىاؿى
كىذىا" ) كىٍيتي ًإٍنسىاننا كىأىف  ًلي كىذىا كى ا أيًحبُّ أىنٍّي حى "مى

5).  

 

 

                                 
"صحيح  ،قاؿ األلباني : )صحيح( .(4067/ رقـ :  105/  7) ،الحكـ في المردت ،كتاب تحريـ الدـ ،"السنف" ،: النسائي 1

 .(2426/ رقـ :  476/  1) ،الجامع الصغير كزيادتو"
 .( 421/  1) ،"النياية" ،: انظر : ابف األثير 2
 .(7786/ رقـ :  411/  5) ،"فيض القدير" ،المناكم : 3
  . 115: تقدـ تخريجو صفحة :  4
 . 115: تقدـ تخريجو صفحة :  5
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 التبختر في المشي والتكبر فيو:     

حتى لك  ،كاستيانة بيـ ،كفيو استطالةه عمى الخمؽ ،مشي عالمة الًكبر كالغركرإٌف التبختر في ال    
ٍيرىةى  ،لـ يتكمـ المتبختر بذلؾ، لكٌف حركاتو ميفصحةه بذلؾ ، أىف  رىسيكؿى اهلًل رضي اهلل عنو فعىٍف أىًبي ىيرى
، يىٍمشً  ؿه يىتىبىٍختىري : "بىٍينىمىا رىجي م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى سىؼى اهللي ًبًو صى بىٍتوي نىٍفسيوي، فىخى ي ًفي بيٍردىٍيًو قىٍد أىٍعجى

ًة" ) ؿي ًفييىا ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى ٍمجى ، فىييكى يىتىجى   .(1اأٍلىٍرضى

 عبوس الوجو :    

كلكف كاف يغمب عمى رسكؿ اهلل  ،و النفكس البشريةما تنفر منإٌف عبكس الكجو كاقتضابو م    
كىذا مما ينبغي أف يتحمى بو الدعاة إلى اهلل كالقادة  ،كالبشارة االبتسامة صمى اهلل عميو كسمـ

 ،ككسب الثقة اآلخريف ،كتأليؼ القمكب ،كالمربكف كاآلباء كاألميات ؛ فإنو مف أسباب المحبة
عىٍف  ،ككذا عالمات الكذب تظير في كجكه الكاذبيف ،فعالمات الًصدؽ تظير في كجكه الصادقيف

ٍبًد اهلًل بٍ  ـو عى مىٍيًو، رضي اهلل عنو ًف سىالى فىؿى الن اسي عى م ـى اٍنجى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى الن ًبيُّ صى : لىم ا قىًد ، قىاؿى
، فىكىافى أىك ؿي شى  ، فىمىم ا تىبىي ٍنتي كىٍجيىوي عىرىٍفتي أىف  كىٍجيىوي لىٍيسى ًبكىٍجًو كىذ ابو فىؿى ًف اٍنجى وي ٍيءو سىًمٍعتي فىكيٍنتي ًفيمى
ميكا اٍلجى  مُّكا كىالن اسي ًنيىاـه تىٍدخي ـى، كىصى ا ًصميكا اأٍلىٍرحى ـى، كى ، كىأىٍطًعميكا الط عىا ـى : " أىٍفشيكا الس الى ـو "  يىقيكؿي ن ةى ًبسىالى

(2).  

م ـى حينما عبس في كجو ابف أـ مكتـك   سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  فقاؿ تعالى : ،كقد عاتب اهلل تعالى نبيو صى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ )

عىٍف عىاًئشىةى  .[ 10-1]عبس : ( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 : م ـى 1( ]عبس: ٻٱ)قىالىٍت: أيٍنًزؿى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى [ ًفي اٍبًف أيٍـّ مىٍكتيكـو األىٍعمىى، أىتىى رىسيكؿى الم ًو صى
عىؿى  اًء  فىجى م ـى رىجيؿه ًمٍف عيظىمى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى : يىا رىسيكؿى الم ًو أىٍرًشٍدًني، كىًعٍندى رىسيكًؿ الم ًو صى يىقيكؿي

                                 
اًبًو ًبًثيىاًبوً  ،كتاب المباس كالزينة ،: مسمـ 1  .(2088/ رقـ :  1654/  3) ،باب تىٍحًريـً الت بىٍختيًر ًفي اٍلمىٍشًي مىعى ًإٍعجى
قىاًئًؽ كىاٍلكىرىًع عىٍف رىسيكًؿ الم ًو  ،كالترمذم ،(23784/ رقـ :  201/  39) ،مسند""ال ،: أحمد بف حنبؿ 2 ًة كىالر  أىٍبكىابي ًصفىًة اٍلًقيىامى

ـى  م  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى اءى ًفي  ،كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا ،"السنف" ،كابف ماجو ،(2485/ رقـ :  652/  4) ،صى بىابي مىا جى
ًحيحه( .(1334/ رقـ :  423/  1) ،ـً الم ٍيؿً ًقيىا ًديثه صى مف  .كقاؿ شعيب األرنؤكط : )إسناده صحيح( ،قاؿ الترمذم :) ىىذىا حى

 .حديث عبد اهلل بف عمر
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يىقيكؿي  ًر، كى مىى اآلخى ييٍقًبؿي عى ٍنوي كى م ـى ييٍعًرضي عى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى عىؿى رىسيكؿي الم ًو صى ، فىجى رىل : "أىتى الميٍشًرًكيفى
، فىًفي ىىذىا أيٍنًزؿى " ) : الى ا أىقيكؿي بىٍأسنا؟" فىيىقيكؿي ًبمى

1). 

 اإلشارة بالسالح :    

م ـى عف  ،كاإلشارة تككف غالبان باليد ؛ كلذا فيي مف لغة الجسد     سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى كقد نيى النبي صى
ٍيرىةى  ،ذلؾ : قىاؿى رضي اهلل عنو فعىٍف أىًبي ىيرى م ـى:  " ، قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ـٍ  رىسيكؿي الم ًو صى ديكي الى ييًشيري أىحى

ٍفرىةو مً  ـٍ لىعىؿ  الش ٍيطىافى يىٍنًزعي ًفي يىًدًه فىيىقىعي ًفي حي ديكي ًح، فىًإن وي الى يىٍدًرم أىحى  .(2" )فى الن اًر ًإلىى أىًخيًو ًبالسٍّالى

 :  إدامة النظر إلى أصحاب اإلعاقة    

م ـى  ،إٌف إدامة النظر إلى أصحاب اإلعاقة قد يحزنيـ     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ب اسو أىف  الن ًبي  صى عىًف اٍبًف عى
( " : "الى تيًديميكا الن ظىرى ًإلىى اٍلمىٍجذيكًميفى قىاؿى

3).  

م ـى إذا رأينا ميبتمىن أف نحم     سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى  فعىٍف عيمىرى  ،د اهلل تعالى عمى العافيةكقد عٌممنا صى
ٍمدي ًلم ًو رضي اهلل عنو : الحى ، فىقىاؿى ءو اًحبى بىالى : " مىٍف رىأىل صى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ، أىف  رىسيكؿى الم ًو صى

مىؽى  مىى كىًثيرو ًمم ٍف خى مىًني عى فىض  ؾى ًبًو، كى افىاًني ًمم ا اٍبتىالى ًء كىاًئننا ال ًذم عى ، ًإال  عيكًفيى ًمٍف ذىًلؾى البىالى تىٍفًضيالن
مىا كىافى مىا عىاشى " )

 .فإٌف ذلؾ يحزنو كيغمُّو ،لكف ينبغي الحذر مف أف يىسمعىو الميبتمى .(4

      

 

 

 
                                 

(. قاؿ الترمذم : )ىذا حديث 3331/ رقـ : 432/  5باب كمف سكرة عبس،) ،أبكاب تفسير القرآف ،: الترمذم،"السنف" 1
 .(1333/ رقـ :33/ 7) ،"صحيح كضعيؼ سنف الترمذم" ،أللباني : )صحيح اإلسناد(كقاؿ ا .غريب(

  .(2617/ رقـ :  2020/  4) ،باب النيي عف اإلشارة بالسالح إلى السمـ ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،: مسمـ 2
 ،األلباني ،ني : )صحيح(كقاؿ األلبا .(3543/ رقـ :  1172/  2) ،باب الجذاـ ،كتاب الطب ،"السنف" ،: ابف ماجو 3

  .(7264/ رقـ :  1216/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو"
ٍبتىمنى ،أبكاب الدعكات ،"السنف" ،: الترمذم  4 كقاؿ الترمذم  : )ىىذىا  ،(3431/ رقـ :  493/  5) ،باب مىا يىقيكؿي ًإذىا رىأىل مي

) ًديثه غىًريبه  .(3431/ رقـ :  341/  7) ،سنف الترمذم""صحيح كضعيؼ  ،كقاؿ األلباني : )حسف( .حى
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 المبحث الخامس
 السباب والمعان والتكفير

كأٌف لو التأثير الكبير عمى  ،عضاءلقد بٌيف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أٌف المساف ىك أخطر األ    
، عف النبي  ،كأف استقامة المساف سبب استقامة اإلنساف ،سمكؾ اإلنساف ٍدًرمٍّ فعىٍف أىًبي سىًعيدو الخي

( اءى كيم يىا تيكىفٍّري المٍّسىافى ـى فىًإف  األىٍعضى : " ًإذىا أىٍصبىحى اٍبفي آدى : ات ؽً 1صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى الم وى  (، فىتىقيكؿي
ٍجنىا " ) ٍجتى اٍعكىجى ٍف اٍعكىجى ، اٍستىقىٍمنىا كىاً  ، فىًإٍف اٍستىقىٍمتى ًفينىا؛ فىًإن مىا نىٍحفي ًبؾى

2). 

ـى بالمساف أنو ًمالؾ األمر بالنسبة الستقامة      كقد كصؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ التحكُّ
ًؾ ) فعف معاذ بف جبؿ قاؿ : قىاؿى رسكؿ اهلل صمى اهلل ،اإلنساف عميو كسمـ : "أىالى أيٍخًبريؾى ًبمىالى

3 )
: يىا نىًبي   مىٍيؾى ىىذىا"، فىقيٍمتي : "كيؼ  عى ذى ًبًمسىاًنًو قىاؿى : بىمىى يىا نىًبي  الم ًو، فىأىخى ن ا  ذىًلؾى كيمًٍّو"؟ قيٍمتي الم ًو، كىاً 

: "ثىًكمىٍتؾى أيمُّؾى  ا نىتىكىم ـي ًبًو؟ فىقىاؿى ذيكفى ًبمى ـٍ أىٍك  ،( يىا ميعىاذي 4) لىميؤىاخى كًىًي مىى كيجي كىىىٍؿ يىكيبُّ الن اسى ًفي الن اًر عى
( " ـٍ اًئدي أىٍلًسنىًتًي ـٍ ًإال  حىصى مىى مىنىاًخًرًى عى

5). 

كقد بٌيف صمى اهلل عميو كسمـ جممة مف المخاطر كالمحاذير المتعمقة بالمساف، كحٌذر منيا أشد       
: " كىىىٍؿ يىكيبُّ الن اسى ًفي الن اًر  في الحديث السابؽ صمى اهلل عميو كسمـكقد أجمميا بقكلو  ،التحذير

" ـٍ اًئدي أىٍلًسنىًتًي ـٍ ًإال  حىصى نىاًخًرًى مىى مى ـٍ أىٍك عى كًىًي مىى كيجي كمف ىذه المخاطر كالمحاذير السباب كالمعف  ،عى
 .كالتكفير

 

 

                                 
ع 1  .( [188/  4) ،"النياية " ،]ابف األثير .: أم تىًذٌؿ كتىٍخضى
 ،"السنف" ،كالترمذم ،كقاؿ محققو شعيب األرنؤكط : )إسناده حسف( ،(11908/ رقـ :  402/  18) ،"المسند" ،: أحمد 2

اءى ًفي ًحٍفًظ المٍّسىافً  ،أبكاب الزىد ًديًث  ،(2407/ رقـ :  605/  4) ،بىابي مىا جى ، الى نىٍعًرفيوي ًإال  ًمٍف حى ًديثه كقاؿ الترمذم : )ىىذىا حى
) ٍيدو م اًد ٍبًف زى  .(2407/رقـ : 5/407) ،"صحيح كضعيؼ سنف الترمذم"،كقاؿ األلباني : )حسف( .حى

تىٍقًكيىتيوي  3 ـي الش ٍيًء كى ا ًبًو ًإٍحكىا ؾي مى أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل )المتكفى:  ،]المباركفكرم .: اٍلًمالى
 .( [305/  7) ،بيركت –دار الكتب العممية  ،"تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم" ،ىػ(1353

 .( [345/  7) ،كذم"]المباركفكرم، "تحفة األح .: فىقىدىٍتؾى كىأىٍصميوي الدُّعىاءي ًباٍلمىٍكًت ثيـ  ييٍستىٍعمىؿي ًفي الت عىجُّبً  4
ًحيحه( ،(2616/ رقـ :  12/  5) ،"سنف الترمذم" ،: الترمذم 5 سىفه صى ًديثه حى كقاؿ األلباني :  .كقاؿ الترمذم : )ىىذىا حى

 .(5136/ رقـ :  913/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،)صحيح(



 

158 

 

 المطمب األول 

 باب السُّ 

ـي      ا؛ كذلؾ  ،(1، ييقىاؿي سىب وي يىسيبُّوي سىٌبان كًسبىابان" )"الس بُّ ىك الش ٍت "كالسبب: الطريؽ كالباب أيضن
ألنيما يتكصؿ بيما إلى ما بعدىما، كسمي الشتـ الكجيع سبا؛ ألنو يكصؿ إلى المشتكـ أك يتكصؿ 

[ أم 108]األنعاـ: ( ﮸﮷   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے     ے ھ ھ)بو إلى أذاه، قاؿ تعالى: 
.. كقد يطمؽ عمى سبب السُّب ة سبنا، كمنو: ال يسب الرجؿ أباه. قيؿ: .بما ال يميؽ بجاللويتكممكف 

  .(3" )( 2) كيؼ يسب أباه؟ قاؿ: يسب أبا الرجؿ، فيسب أباه

ككصؼ مف يصدر منو ذلؾ  ،لقد حذر النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف سباب المسمميف     
" )فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ : "سً  ،بالفسكؽ ًقتىاليوي كيٍفره بىابي الميٍسًمـً فيسيكؽه، كى

4). 

ـى المسممكف مف لسانً كقد بٌيف صمى اهلل عميو كسمـ أٌف مف أفضؿ المسمميف عند      ًم و اهلل مف سى
ؿي ؟ قىاؿى كيده ـً أىٍفضى ٍسالى ٍنو قىاؿى : قىاليكا يىا رىسيكؿى الم ًو أىمُّ اإٍلً : " مىٍف  ، فعىٍف أىًبي ميكسىى رىًضي الم و عى

يىًدًه " ) ـى اٍلميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ًم سى
5).  

ككاف مف ىديو صمى اهلل عميو كسمـ أٌنو إذا سمع عف أحدو أنو شاتـ أحدان مف المسمميف أك أساء     
كما فعؿ صمى اهلل عميو كسمـ مع أبي ذر عندما سب  رجالن فعٌيره  ،إليو أف يزجره كينياه عف ذلؾ

م ةه فعى  ،بأمو مىٍيًو حي بىذىًة كىعى ٍيدو قىاؿى : لىًقيتي أىبىا ذىرٍّ ًبالر  كًر ٍبًف سيكى م ةه  ،ًف اٍلمىٍعري ًمًو حي مىى غيالى فىسىأىٍلتيوي عىٍف  ،كىعى
سى  ،ذىًلؾى ؟ فىقىاؿى : ًإنٍّي سىابىٍبتي رىجيالن فىعىي ٍرتيوي ًبأيمٍّوً  مىٍيًو كى م ى الم و عى م ـى : " يىا أىبىا ذىرٍّ ! فىقىاؿى ًليى الن ًبيُّ صى

                                 
 .بتصرؼ يسير ،( 330/  2) ،"النياية " ،: ابف األثير 1
قاؿ المحقؽ شعيب األرنؤكط : )إسناده صحيح عمى شرط  ،(6841/ رقـ :  431/  11) ،"المسند" ،بف حنبؿ: أحمد  2

 .الشيخيف(
 .فتصرؼ يسير ،(164-163/  2) ،: السميف الحمبي 3
 .(6044/  15/  8) ،باب ما ينيى عف السباب كالمعاف ،كتاب األدب ،: البخارم 4
؟ ،افكتاب اإليم ،: متفؽ عميو : البخارم 5 ؿي : أىمُّ اإًلٍسالىـً أىٍفضى باب  ،كتاب اإليماف ،كمسمـ .(11/ رقـ :  11/  1) ،بىابه

ؿي  ، كىأىمُّ أيميكًرًه أىٍفضى ـً ٍسالى ًؿ اإلًٍ  .(42/ رقـ :  66/  1) ،بىيىاًف تىفىاضي
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ي ٍرتىوي ًبأيمٍّوً  اًىًمي ةه  ،أىعى ؤه ًفيؾى جى ـٍ  ،ًإن ؾى اٍمري ليكي كى ـٍ خى ـٍ  ،ًإٍخكىانيكي عىمىييـي الم وي تىٍحتى أىٍيًديكي كهي تىٍحتى  ،جى فىمىٍف كىافى أىخي
ٍلييٍمًبٍسوي ًمم ا يىٍمبىسي  ،يىًدًه فىٍمييٍطًعٍموي ًمم ا يىٍأكيؿي  ـٍ مىا يىٍغًمبيييـٍ كى  ،كى ـٍ " ) ،الى تيكىمٍّفيكىي ـٍ فىأىًعينيكىي فىًإٍف كىم ٍفتيميكىي

1). 

كقد بٌيف صمى اهلل عميو كسمـ أٌنو إذا تساب  رجالف فاإلثـ عمى البادئ منيما، ما لـ يعتد      
ٍيرىةى رضي اهلل عنو ،المظمكـ م ى الم و  ،فعىٍف أىًبي ىيرى م ـى قىاؿى : " اٍلميٍستىب اًف مىا أىف  رىسيكؿى الم ًو صى سى مىٍيًو كى عى

( " ـٍ يىٍعتىًد اٍلمىٍظميكـي ا لى قىاالى فىعىمىى اٍلبىاًدًئ، مى
قاؿ النككم : "اٍلكىاًقًع ًمفى اٍثنىٍيًف ميٍختىصٌّ ًباٍلبىاًدًئ ًمٍنييمىا   .(2

اًر، فىيى  اكىزى الث اًني قىٍدرى ااًلٍنًتصى كىازي كيمُّوي، ًإال  أىٍف يىتىجى ًفي ىىذىا جى قيكؿي ًلٍمبىاًدًئ أىٍكثىرى ًمم ا قىاؿى لىوي، كى
قىٍد تظاىرت عميو دالئؿ الكتاب كالسنة،  قاؿ اهلل تىعىالىى: كىاًزًه، كى ؼى ًفي جى اًر، كىالى ًخالى  ۋ) ااًلٍنًتصى

قىاؿى تىعىالىى: ،[41( ]الشكرل: ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ( ھ ہ ہ  ہ     ہ ۀ) كى

ؿي قىاؿى الم وي تىعىالىى: ،[ 39]الشكرل: ٍبري كىاٍلعىٍفكي أىٍفضى مىعى ىىذىا فىالص  (  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ) كى

 .(3[" )43]الشكرل : 

م ـى أٌف مف أسباب اإلفالس يكـ القيامة اإلكثار مف إيذاء المسمميف      سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كقد بٌيف صى
ٍيرىةى، أى  ،بالمساف كاليد ؟" قىاليكا: فعىٍف أىًبي ىيرى كفى مىا اٍلميٍفًمسي : "أىتىٍدري ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ف  رىسيكؿى اهلًل صى

: "ًإف  اٍلميٍفًمسى ًمٍف أيم ًتي يىٍأًتي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  تىاعى، فىقىاؿى ـى لىوي كىالى مى ، اٍلميٍفًمسي ًفينىا مىٍف الى ًدٍرىى ًصيىاـو ةو، كى الى  ًبصى
رىبى ىىذىا، فىييٍعطىى ىىذىا ًمفٍ كىزىكىاةو  ـى ىىذىا، كىضى سىفىؾى دى قىذىؼى ىىذىا، كىأىكىؿى مىاؿى ىىذىا، كى يىٍأًتي قىٍد شىتىـى ىىذىا، كى  ، كى

ـٍ  مىٍيًو أيًخذى ًمٍف خىطىايىاىي ى مىا عى سىنىاتيوي قىٍبؿى أىٍف ييٍقضى سىنىاًتًو، فىًإٍف فىًنيىٍت حى سىنىاًتًو، كىىىذىا ًمٍف حى ٍت فىطي حى ًرحى
مىٍيًو، ثيـ  طيًرحى ًفي الن اًر" )  .(4عى

 

 

 

 

                                 
 . 90: سبؽ تخريجو ص:  1
 .(2587/ رقـ :  2000/  4) ،بىابً باب  بىابي الن ٍيًي عىًف السٍّ  ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،: مسمـ 2
 .(141/  16) ،"المنياج  شرح صحيح مسمـ" ،: النككم 3
 .(2581/ رقـ :  1997/  4) ،باب تىٍحًريـً الظٍُّمـً  ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،: مسمـ 4
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 مف ذلؾ :  ،كقد كرد في األحاديث النبكية النييي عف سبٍّ جممة مف المعاني كاألعياف     

 النيي عن سب األموات :     

سى      مىٍيًو كى م ى الم و عى ٍنيىا قىالىٍت : قىاؿى الن ًبيُّ صى ، عف عىاًئشىةى رىًضي الم و عى م ـى : " الى تىسيبُّكا األىٍمكىاتى
ا قىد ميكا " ) ٍكا ًإلىى مى ـٍ قىٍد أىٍفضى فىًإن يي

1). 

كحسابيـ كجزاؤىـ  ،كالحكمة في النيي عف سبيـ كاهلل أعمـ: أٌف سبيـ نكعه مف الحساب كالجزاء     
م ى الم و عى  ،بعد مكتيـ عند اهلل سبحانو كتعالى كحده ليو اإلشارة بقكلو صى ـٍ قىٍد كا  : " فىًإن يي م ـى سى مىٍيًو كى

ا قىد ميكا" ٍكا ًإلىى مى : قىاؿى  ،أىٍفضى كفي سبٍّ األمكات إيذاءه ألقاربيـ مف األحياء، فعف اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى قىاؿى
، فىتيٍؤذيكا اأٍلىٍحيى  : " الى تىسيبُّكا اأٍلىٍمكىاتى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  .(2اءى " )رىسيكؿي اهلًل صى

 النيي عن سب الدىر :    

كشتـ  ،كسبُّ الساعة ،كسبُّ السنة ،كسبُّ الشير ،مما ىك شائع بيف الناس سبُّ اليكـ         
كقد  ،بعضيـ لمساعة أك لميكـ أك لمشير أك لمسنة التي عرؼ فييا فالنان أك صاىر فالنان كنحك ذلؾ

م ـى عف ذلؾ سى مىٍيًو كى م ى الم و عى ٍنو قىاؿى : قىاؿى  ،نيى صى ٍيرىةى رىًضي الم و عى كما كرد في حديث أىًبي ىيرى
ـى  ؿ  : " ييٍؤًذيًني اٍبفي آدى م ـى : قىاؿى الم وي عىز  كىجى سى مىٍيًو كى م ى الم و عى  ،يىسيبُّ الد ٍىرى كىأىنىا الد ٍىري  ،رىسيكؿي الم ًو صى

يىارى " )أيقىمٍّبي الم ٍيؿى كىالن   ،ًبيىًدم اأٍلىٍمري 
3). 

قكلو: أنا الدىر، معناه أنا صاحب الدىر، كمدبر األمكر، التي تنسبكنيا إلى  قاؿ الخٌطابي : "    
نما  ؛ ألني فاعميا، كا  الدىر، فإذا سب ابف آدـ الدىر مف أجؿ أنو فاعؿ ىذه األمكر، عاد سبو إلي 

                                 
 .(1393/ رقـ :  104/  2) ،باب مىا ييٍنيىى ًمٍف سىبٍّ األىٍمكىاتً  ،كتاب الجنائز ،: البخارم 1
 ،كالترمذم  ،قاؿ محققو شعيب األرنؤكط : )حديث صحيح( ،(18210/ رقـ :  150/  30) ،"المسند " ،: ركاه أحمد 2

ابي  ،(1982/ رقـ :  353/  4) ،باب الى تىسيبُّكا اأٍلىٍمكىاتى  ،أبكاب البر كالصمة ،"السنف" قىٍد اٍختىمىؼى أىٍصحى كقاؿ الترمذم : )كى
كقاؿ  .(3022/ رقـ :  292/  7) ،" صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف" ،كصححو ابف حباف ،ًديًث(سيٍفيىافى ًفي ىىذىا الحى 
 .(1982/ رقـ :  482/  4) ،"صحيح كضعيؼ سنف الترمذم" ،األلباني : )صحيح(

(]الجاثية: 3 مىا ييٍيًمكينىا ًإال  الد ٍىري  ،(. كمسمـ4826/ رقـ :  133/  6[،)24: متفؽ عميو :البخارم،كتاب تفسير القرآف،باب)كى
 .(2246/ رقـ :  1762/  4) ،باب بىابي الن ٍيًي عىٍف سىبٍّ الد ٍىرً  ،كتاب األلفاظ مف األدب كغيرىا
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ىمية إذا أصابيـ شدة مف الزماف جيعؿ ظرفا لمكاقع األمكر، ككاف مف عادة أىؿ الجا ،الدىر زماف
 .(1أك مكركه مف األمر أضافكه إلى الدىر كسبكه فقالكا: بؤسا لمدىر، كتبا لمدىر " )

 النيي عن سب الصحابة  :     

: "الى       م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى الن ًبيُّ صى ٍنوي، قىاؿى ٍدًرمٍّ رىًضيى الم وي عى ٍف أىًبي سىًعيدو الخي تىسيبُّكا  عى
، كىالى نىًصيفىوي " ) ـٍ ًدًى ا بىمىغى ميد  أىحى دو ذىىىبنا مى ـٍ أىٍنفىؽى ًمٍثؿى أيحي دىكي اًبي، فىمىٍك أىف  أىحى  .(2أىٍصحى

مىٍيًو  قاؿ القاضي عياض : "     م ى الم وي عى ًبرًٍّه صى ًمٍف تىٍكًقيًرًه كى ـٍ : كى قًٍّي ٍعًرفىةي حى مى تكقير أصحابو كبٌرىـ كى
سى  ، كىااًل كى ـٍ مىٍيًي ٍسفي الث نىاًء عى ، كىحي ـٍ ، كىااًلٍقًتدىاءي ًبًي ـٍ قًٍّي ٍعًرفىةي حى مى ، كى ـٍ ًبرُّىي اًبًو كى ، م ـى تىٍكًقيري أىٍصحى ـٍ ٍسًتٍغفىاري لىيي

ٍف أىٍخبىاًر اٍلميؤىرًٍّخي ، كاإلضراب عى ـٍ ادىاىي ميعىادىاةي مىٍف عى ، كى ـٍ رى بىٍينىيي ٍمسىاؾي عىم ا شىجى كىاًة، كىاإٍلً يىمىًة الرُّ ، كىجى فى
ٍنييـٍ مً  ـٍ ًفيمىا نيًقؿى عى .. كىأىٍف ييٍمتىمىسى لىيي ـٍ دو ًمٍنيي ًة ًفي أىحى ًؿ الشٍّيعىًة كىاٍلميٍبتىًدًعيفى اٍلقىاًدحى ٍف ًمٍثًؿ ذىًلؾى كىضيال 

تً  ـٍ ًمفى اٍلًفتىًف أىٍحسىفي الت ٍأًكيالى ، كىالى ييٍذكىرى كيخٌرج ليـ أصكب المخا ،ًفيمىا كىافى بىٍينىيي رج؛ إذ ىـ أىٍىؿي ذىًلؾى
ًميدي سيرىـ، كيسكت عما  ـٍ كىحى اًئمييي فىضى ـٍ كى سىنىاتييي ، بىٍؿ تيٍذكىرى حى مىٍيًو أىٍمره ، كال يغمص عى ـٍ ًبسيكءو ده ًمٍنيي أىحى

 .(3كراء ذلؾ" )

 النيي عن التسبب في سب الوالدين :     

ك رضي      ٍبًد الم ًو ٍبًف عىٍمرو م ـى : " ًمفى عىٍف عى سى مىٍيًو كى م ى الم و عى اهلل عنيما قىاؿى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى
ؿي كىاًلدىٍيوً  ؿي كىاًلدىٍيًو ؟ قىاؿى : " نىعىـٍ  ،اٍلكىبىاًئًر أىٍف يىٍشتيـى الر جي يىسيبُّ أىبىا  ،قىاليكا يىا رىسيكؿى الم ًو : كىىىٍؿ يىٍشتيـي الر جي

ًؿ فىيىٍشتيـي  يىٍشتيـي أيم وي فىيىسيبُّ أيم وي " ) ،أىبىاهي الر جي كى
4). 

                                 
 .(1904/  4) ،"أعالـ الحديث" ،: الخطابي 1
م   ،كتاب أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،: ركاه الشيخاف : البخارم 2 : "لىٍك كيٍنتي باب قىٍكًؿ الن ًبيٍّ صى م ـى سى مىٍيًو كى ى اهللي عى

" ًميالن ابىًة رىًضيى  ،كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ ،كمسمـ .(3673/ رقـ :  8/  5) ،ميت ًخذنا خى حى باب تىٍحًريـً سىبٍّ الص 
 .(2541/ رقـ :  1967/  4) ،اهللي عىٍنييـٍ 

" الشفا بتعريؼ  ،ىػ(544يحصبي السبتي، أبك الفضؿ )ت عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف ال ،: القاضي عياض 3
 .(116/  2) ،ىػ 1407 ،2ط ،عماف -دار الفيحاء  ،حقكؽ المصطفى"

 .(90/ رقـ :  92/  1) ،باب بىيىاًف اٍلكىبىاًئًر كىأىٍكبىًرىىا ،كتاب اإليماف ،: مسمـ 4
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ًؿ كىاًلدىٍيًو ًإلىى آًخًرًه فىًفيًو دىلً  قاؿ النككم : "  ـي الر جي م ـى ًمفى اٍلكىبىاًئًر شىٍت سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى يؿه كىأىم ا قىٍكليوي صى
ازى أىٍف ييٍنسىبى  ٍف تىسىب بى ًفي شىٍيءو جى مىى أىف  مى عىؿى ىىذىا عيقيكقنا؛ ًلكىٍكًنًو يىٍحصيؿي عى ن مىا جى ًإلىٍيًو ذىًلؾى الش ٍيءي، كىاً 
ا يىتىأىذ ل ًبًو اٍلكىاًلدي تىأىذٍّينا لىٍيسى ًباٍليىيًٍّف " ) ًمٍنوي مى

1). 

 النيي عن سب الريح :     

ٍف أيبىيٍّ ٍبًف كىٍعبو       : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى  رضي اهلل عنو عى ، قىاؿى يحى : " الى تىسيبُّكا الرٍّ م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى
ا ًفييىا كى  ٍيًر مى يًح كىخى ٍيًر ىىًذًه الرٍّ ا تىٍكرىىيكفى فىقيكليكا: الم ييـ  ًإن ا نىٍسأىليؾى ًمٍف خى ا أيًمرىٍت ًبًو، فىًإذىا رىأىٍيتيـٍ مى ٍيًر مى خى

شى  يًح كى نىعيكذي ًبؾى ًمٍف شىرٍّ ىىًذًه الرٍّ شىرٍّ مىا أيًمرىٍت ًبًو " )كى ا ًفييىا كى رٍّ مى
2). 

 ،فإٌف الريح مف جنكد اهلل كخمقو ،كالظاىر أٌف النييى عف سبٍّ الريح كالنيي عف سب الدىر     
ف شاء جعميا غربية ،فيك يصرٍّفيا كيؼ يشاء ف شاء جعميا صرصران  ،فإف شاء جعميا شرقيةن كا  كا 

ف شاء جعميا ليٍّنةن نافع ،عاتية ف شاء جعميا مبشٍّرةن بيف يدم رحمتو ،ةكا  ف شاء جعميا نذير  ،كا  كا 
  .سبحانو جؿ  شأنو كتقدست أسماؤه ،عذابو 

 النيي عن سب الديك : 

اًلدو      ٍيًد ٍبًف خى : "الى تىسيبُّكا الدٍّيؾى رضي اهلل عنو عىٍف زى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ، قىاؿى
ًة" )فىًإن    .(3وي ييكًقظي ًلمص الى

ًة"      م ـى نييىو عف سبٍّ الديؾ بقكلو : " فىًإن وي ييكًقظي ًلمص الى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فكيؼ  ،لقد عمؿ النبي صى
الذم جعمو اهلل سببان لمقياـ بعبادة ىي أعظـ  ،ذك الصكت الحسف ،ييسبُّ ىذا المخمكؽ الجميؿ

 !  أك مف أعظميا ،العبادات

                                 
 .(88/  2) ،"المنياج  شرح صحيح مسمـ " ،: النككم 1
يىاحً  ،أبكاب الفتف ،"السنف" ،: الترمذم  2 اءى ًفي الن ٍيًي عىٍف سىبٍّ الرٍّ قاؿ الترمذم :  ،(2252/ رقـ :  521/  4) ،بىابي مىا جى

 .)حديث حسف صحيح(
أبك  ،كقاؿ محققو شعيب األرنؤكط : )رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف( ،(21679/ رقـ :  12/  36) ،"المسند" ،: ركاه أحمد 3

، )،اب األدبكت ،"السنف" ،داكد اءى ًفي الدٍّيًؾ كىاٍلبىيىاًئـً " صحيح ابف  ،كصححو ابف حباف ،(5101/ رقـ :  327/  4بىابي مىا جى
/  2) ،"صحيح الجامع الصغير كزيادتو" ،كقاؿ األلباني : )صحيح( ،(5731/ رقـ :  37/  13) ،حباف بترتيب ابف بمباف"

 .(7314/ رقـ : 1222
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 النيي عن سب الُحمَّى :    

اًبرً عف      مىى أيٍـّ الس اًئًب ) ٍبفً  جى ؿى عى ، دىخى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍبًد اهلًل، أىف  رىسيكؿى اهلًل صى عى
( أىٍك أيٍـّ 1

ٍفًزًفي ا لىًؾ؟ يىا أيـ  الس اًئًب أىٍك يىا أيـ  اٍلميسىيًٍّب تيزى : "مى م ى، الى بىارىؾى اهللي 2فى )اٍلميسىيًٍّب فىقىاؿى (؟" قىالىٍت: اٍلحي
ًديدً  بىثى اٍلحى ا ييٍذًىبي اٍلًكيري خى ، كىمى ـى طىايىا بىًني آدى م ى، فىًإن يىا تيٍذًىبي خى : "الى تىسيبٍّي اٍلحي  .(3" ) ًفييىا، فىقىاؿى

م ى كالنييو عف سبٍّ الريًح كسبٍّ الدىر ؛      فإٌف الحيمى خمؽ  كالظاىر أٌف النيي عف سبٍّ الحي
كىي مف كجوو آخر كسيمة إلى أمرو مرغكبو  .مف خمؽ اهلل تعالى يصيب بيا مف يشاء مف عباده

 فكيؼ تسبُّ إذف ! ،مطمكب كىك تكفير الخطايا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف  ،انظر : ابف عبد البر .كلـ أجد ليا تاريخ كفاة ،ىذا الحديثركل ليا مسمـ  ،: صحابية 1

" االستيعاب في معرفة األصحاب"، تح : عمي محمد  ،ىػ(463محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: 
" أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد  ،ثيركابف األ .(1938/  4ـ،) 1992 -ىػ  1412 ،1ط ،دار الجيؿ، بيركت ،البجاكم

ىػ(، " أسد الغابة في معرفة 630بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )المتكفى: 
/  7) ،ـ 1994 -ىػ 1415 ،1ط ،دار الكتب العممية ،عادؿ أحمد عبد المكجكد -تح : عمي محمد معكض  ،الصحابة"

 .(399/  8) ،"اإلصابة في تمييز الصحابة" ،كابف حجر .(325
 .( [305/  2) ،"النياية" ،]ابف األثير ،: أىٍم ترتىًعد ًمفى البىٍرد 2
ت ى الش كٍ  ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،: مسمـ 3 ، أىٍك نىٍحًك ذىًلؾى حى ٍزفو ، أىٍك حي  ،كىًة ييشىاكيوى بىابي ثىكىاًب اٍلميٍؤًمًف ًفيمىا ييًصيبيوي ًمٍف مىرىضو
 .(2575/ رقـ :  1993/  4)
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 المطمب الثاني 

 المعن

يا المعف: الطرد كاإلبعاد عمى سبيؿ السخط، كىك مف اهلل تعالى في األخرة عقكبة، كفي الدن    
 (ٻٻ ٻ ٻ ٱ) انقطاع مف رحمة اهلل كتكفيقو. كأما مف الناس فيك الدعاء بذلؾ. كقكلو:

[ أم أبعدىـ مف رحمتو، ككاف الرجؿ إذا تمرد أبعدتو العرب خكؼ أف تمحقيـ جريرتو 52]النساء: 
 .(1فيقكلكف: ىك لعيف بني فالفو أم ممعكنيـ )

سى      مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ،م ـى مف أف يككف المسمـ طعانان أك لعانان أك فاحشان أك بذيئان كقد حٌذر النبي صى
فعىٍف  ،فالمسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده ،كبٌيف أٌف ىذا يتناقض مع صفات المسمـ الصادؽ

ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو  :  رضي اهلل عنو عى م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى "لىٍيسى الميٍؤًمفي قىاؿى
ًبالط ع اًف كىالى الم ع اًف كىالى الفىاًحًش كىالى البىًذمًء" )

: قىاؿى الن ًبيُّ  رضي اهلل عنيما (، كعىٍف اٍبًف عيمىرى 2 قىاؿى
: "الى يىكيكفي الميٍؤًمفي لىع اننا" ) م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى صى

ٍيرىةى  ،(3 أىف  رىسيكؿى اهلًل  ،ورضي اهلل عن كعىٍف أىًبي ىيرى
: "الى يىٍنبىًغي ًلًصدٍّيؽو أىٍف يىكيكفى لىع اننا" ) ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى صى

4). 

م ـى حاؿ الٌمعانيف يكـ القيامة فقاؿ : "الى يىكيكفي الم ع انيكفى شيفىعىاءى كىالى       سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كبٌيف صى
ًة" )شييىدىاءى، يىٍكـى  اٍلًقيىامى

قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل: " ألف المعف إساءة، بؿ مف أبمغ اإلساءة،  ،(5
كالشفاعة إحساف، فالمسيء في ىذه الدار بالمعف سمبو اهلل اإلحساف في األخرل بالشفاعة، فإف 
اإلنساف إنما يحصد ما يزرع، كاإلساءة مانعة مف الشفاعة التي ىي إحساف. كأما منع المعاف مف 

                                 
  .(27/  4) ،"عمدة الحفاظ" ،كالسميف الحمبي .(741)ص :  ،"المفردات في غريب القرآف" ،: انظر : الراغب األصفياني 1
 . 104: تقدـ تخريجو صفحة :  2
اءى ًفي الم ٍعًف كىالط   ،أبكاب البر كالصمة ،"السنف" ،: الترمذم 3 كقاؿ الترمذم :  ،(2019/ رقـ :  371/  4ٍعًف، )بىابي مىا جى

) سىفه غىًريبه ًديثه حى  .)حى
 .(2597/ رقـ :  2005/  4) ،باب النيي عف لعف الدكاب كغيرىا ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،: مسمـ 4
 .عف أبي الدرداء .(2598/ رقـ :  2006 / 4) ،باب الن ٍيًي عىٍف لىٍعًف الد كىابٍّ كىغىٍيًرىىا ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،: مسمـ 5
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الشيادة؛ فإف المعف عداكة، كىي منافية لمشيادة، كليذا كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ سيد 
 .(1الشفعاء، كشفيع الخالئؽ؛ لكماؿ إحسانو كرأفتو كرحمتو بيـ" )

مى     مىٍف لىعىفى ميٍؤًمننا فىييكى كىقىٍتًمًو، كى ٍف كلقد عد  النبي صمى اهلل عميو كسمـ لعف المؤمف كقتمو، فقاؿ: "كى
،  قاؿ النككم : " ،(2قىذىؼى ميٍؤًمننا ًبكيٍفرو فىييكى كىقىٍتًمًو" ) فىالظ اًىري أىف  اٍلميرىادى أىن ييمىا سىكىاءه ًفي أىٍصًؿ الت ٍحًريـً

ٍف كىافى اٍلقىٍتؿي أىٍغمىظى" ) كىاً 
3). 

م ـى  أٌف المعنة إذا خرجت مف فـ صاحبي     سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا فإف كاف المخاٌطب بيا أك كقد بيف صى
ال رجعت إلى الاٌلعف ؛ فعف أىبىي الد ٍردىاًء رضي اهلل عنو قاؿ : قىاؿى  ،المعنيُّ بيا مستحقان لم عف كا 

ًعدىًت الم ٍعنىةي ًإلىى الس مىا م ـى : " ًإف  اٍلعىٍبدى ًإذىا لىعىفى شىٍيئنا صى سى مىٍيًو كى م ى الم و عى فىتيٍغمىؽي أىٍبكىابي  ،ءً رىسيكؿي الم ًو صى
اًء ديكنىيىا ًشمىاالن  ،ثيـ  تىٍيًبطي ًإلىى اأٍلىٍرًض فىتيٍغمىؽي أىٍبكىابييىا ديكنىيىا ،الس مى ذي يىًميننا كى ـٍ تىًجٍد مىسىاغنا ،ثيـ  تىٍأخي  ،فىًإذىا لى

عىٍت ًإلىى ال ًذم ليًعفى  عىٍت ًإلى  ،فىًإٍف كىافى ًلذىًلؾى أىٍىالن  ،رىجى ال  رىجى ى قىاًئًميىا " )كىاً 
4).  

كقد ذكر ذلؾ ابف حجر الييتمي في  ،كىذه النصكص كغيرىا تبٌيف أٌف لعف المسمـ مف الكبائر    
اًديىةي كىالتٍٍّسعيكفى  فقاؿ : " ،كتابو "الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر" اٍلكىًبيرىةي الت اًسعىةي كىالث مىانيكفى كىالتٍٍّسعيكفى كىاٍلحى

ٍف لىـٍ بىٍعدى اٍلًمائىتى  ٍنسىاًف ًفي لىٍعًف أىٍك شىٍتـً كىاًلدىٍيًو كىاً  تىسىبُّبي اإٍلً  ٍيًف: سىبُّ اٍلميٍسًمـً كىااًلٍسًتطىالىةي ًفي ًعٍرًضًو كى
ا" ) لىٍعنيوي ميٍسًممن يىسيب ييمىا كى

5). 

ٍيفو رض     ي اهلل ىذا كقد نيى اهلل سبحانو كتعالى عف لعف الدكاب، كما في حديث ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى
م ـى ًفي بىٍعًض أىٍسفىاًرهً  سى مىٍيًو كى م ى الم و عى مىى نىاقىةو  ،عنو قىاؿى : بىٍينىمىا رىسيكؿي الم ًو صى اًر عى  ،كىاٍمرىأىةه ًمفى اأٍلىٍنصى

ًجرىٍت فىمىعىنىٍتيىا ذيكا ،فىضى م ـى فىقىاؿى : " خي سى مىٍيًو كى م ى الم و عى دىعيكىىا فىًإن يىا  فىسىًمعى ذىًلؾى رىسيكؿي الم ًو صى مىٍييىا كى مىا عى
ٍمعيكنىةه " ده " ) ،مى ا يىٍعًرضي لىيىا أىحى قىاؿى ًعٍمرىافي : فىكىأىنٍّي أىرىاىىا اآٍلفى تىٍمًشي ًفي الن اًس مى

كالظاىر أٌف  ،(6

                                 
دار الكتاب  ،"بدائع الفكائد" ،ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى:   ،: ابف قيـ الجكزية 1

 .(207/  3) ،العربي، بيركت، لبناف
 (، عف ثابت بف الضحاؾ.6047/ رقـ :  15/  8) ،باب مىا ييٍنيىى ًمفى السٍّبىاًب كىالم ٍعفً  ،: البخارم، كتاب األدب 2
 .(125/  2) ،" المنياج شرح صحيح مسمـ" ،: النككم 3
"صحيح  ،األلباني ،قاؿ األلباني : )حسف( .(4905/ رقـ :  277/  4) ،باب في المعف ،كتاب األدب ،"السنف" ،: أبك داكد 4

 .(1672/ رقـ :  343/  1) ،الجامع"
 .(92/  2) ،اجر عف اقتراؼ الكبائر"" الزك  ،: ابف حجر الييتمي 5
 .(2595/ رقـ :  2004/  4) ،باب الن ٍيًي عىٍف لىٍعًف الد كىابٍّ كىغىٍيًرىىا ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،: مسمـ 6
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م ـى أراد بذلؾ معاقبة المرأة األنصارية سى مىٍيًو كى م ى الم و عى  ،تحؽ المعفألنيا لعنت مف ال يس ،النبي صى
زىاء الذ نب، كالناقة غير مكمفة، فىكيؼ تقع  قاؿ ابف الجكزم : " ن مىا يككف جى ًإف قيؿ: الم ٍعنىة اٍلبعد، كىاً 

كجيىا مف اٍلبركىة  ري مىٍييىا خي قيكع الم ٍعنىة عى كىاب مف أىٍربىعىة أكجو: أىحدىىا: أىف معنى كي مىٍييىا لعنة؟ فىاٍلجى عى
عف الن اقة ظمميا بالمعف، .ش ٌر كالشؤـكاليمف، كدخكليا ًفي ال .. كىالث اًني: أىنو نيى عىف ركيكبيىا؛ أًلىف الى

مىٍيوً  :  "ًإن يىا .فتخكؼ ريجيكع الم ٍعنىة عى ًليىذىا قىاؿى ..  كىالث اًلث: أىف دىٍعكىة الالعف لمناقة كىانىت مجابة، كى
اًحبيىا ًلئىال  يعكد ًإلىى مثؿ ذىًلؾ" )كىالر اًبع: أىنو ًإن مىا فعؿ ىىذىا عيقيك  .ممعكنة"  .(1بىة لصى

طالقو       ،إنما ىك في حؽٍّ مف ال يستحقكف المعف ،كىذا النييي عف المعف ليس عمى عمكمو كا 
كفيو تكجيوه لممسمـ أف يتكقى ىذا األمر، كأف يحذر أشد  الحذر مف أف تغمب عميو ىذه الصفة 

ف القرآف كالسنة أٌف ىناؾ مف يستحقكف المعف، مف ذلؾ قكؿ اهلل كقد بٌينت النصكص م ،فيككف لٌعانان 
 .[18( ]ىكد : ی ی ىئ ىئ ىئ: ) تعالى

م ـى الييكد كالنصارل      سى مىٍيًو كى م ى الم و عى كلعف  ،(2الذيف اتخذكا قبكر أنبيائيـ مساجد ) ،كقد لعف صى
ٍف لىعىفى  ،مف آكل ميحدثان، كمىٍف ذىبىحى ًلغىٍيًر الم وً  مى ي رى منار األرض ) ،كىاًلدىٍيوً  كى كىغى

 ،(4كلعف السارؽ  ) ،(3
اًممىيىا،  ،(4) ميٍعتىًصرىىىا، كىحى ميٍبتىاعىيىا، كىعىاًصرىىىا، كى بىاًئعىيىا، كى سىاًقيىيىا، كى شىاًربىيىا، كى ، كى ٍمرى كلىعىفى اٍلخى

كىاٍلمىٍحميكلىةى ًإلىٍيًو )
كىاتً  ،(5 ميٍؤًكمىوي، كى بىا، كى شىاًىدىٍيًو )كلىعىفى آًكؿى الرٍّ بىوي، كى

6). 

 

 
                                 

 .(488 - 487/  1) ،" كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف" ،: ابف الجكزم  1
مىى القيبيكرً با ،: ركاه الشيخاف : البخارم، كتاب الجنائز 2 اًذ المىسىاًجًد عى  ،(1330/ رقـ :  88/  2) ،ب مىا ييٍكرىهي ًمفى اتٍّخى

اًذ  ،كتاب المساجد كمكاضع الصالة ،كمسمـ ًر ًفييىا كىالن ٍيًي عىًف اتٍّخى كى اًذ الصُّ مىى اٍلقيبيكًر كىاتٍّخى باب الن ٍيًي عىٍف ًبنىاًء اٍلمىسىاًجًد، عى
 .مف حديث عائشة ،كالمفظ لمبخارم .(529/ رقـ :  376/  1) ،اٍلقيبيكًر مىسىاًجدى 

لىٍعًف فىاًعًموً  ،كتاب األضاحي ،: مسمـ 3 مف حديث عمي  ،(1978/ رقـ :  1567/  3) ،باب تىٍحًريـً الذ ٍبًح ًلغىٍيًر اهلًل تىعىالىى كى
 .بف أبي طالب

ـٍ 38ى: }كىالس اًرؽي كىالس اًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا{ ]المائدة: باب قىٍكًؿ الم ًو تىعىالى  ،كتاب الحدكد ،: متفؽ عميو : البخارم 4 ًفي كى [ كى
اًبيىا ،كتاب الحدكد ،كمسمـ ،(6799/ رقـ :  161/  8) ،ييٍقطىعي؟ ًنصى دٍّ الس ًرقىًة كى  .(1687/ رقـ :  1314/  3) ،باب حى

ٍمرً باب  اٍلًعنىًب ييعٍ  ،كتاب األشربة ،"السنف" ،: أبك داكد 5 ري ًلٍمخى  ،قاؿ األلباني : )صحيح( .(3674/ رقـ :  326/  3) ،صى
 .مف حديث ابف عمر .(5091/ رقـ :  907/  2) ،"صحيح الجامع الصغير"

ميٍؤًكًموً  ،كتاب المساقاة ،: مسمـ  6 بىا كى  .(1598/ رقـ :  1219/  3) ،باب لىٍعًف آًكًؿ الرٍّ
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 المطمب الثالث 

 التكفير

مىٍيًو  ،لقد حـر اإلسالـ أف يكفر المسمـ أخاه المسمـ بغير سبب شرعيٍّ لتكفيره     م ى اهللي عى كبٌيف صى
م ـى أٌف مف كصؼ مسممان بصفة الكفر، فإف كاف ذلؾ بحؽٍّ  سى ال رجعت عميو ،كى كذلؾ لما ركاه أىبك  ،كا 

ؿه رىجيالن ًبالفيسيكًؽ، كى  ذىرٍّ رىًضيى  : "الى يىٍرًمي رىجي م ـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍنوي أىن وي سىًمعى الن ًبي  صى الى الم وي عى
( " اًحبيوي كىذىًلؾى ـٍ يىكيٍف صى مىٍيًو، ًإٍف لى يىٍرًميًو ًبالكيٍفًر، ًإال  اٍرتىد ٍت عى

ٍبًد الم ًو ٍبًف عيمى  .(1 رى رىًضيى كما ركاه عى
، ؿو قىاؿى أًلىًخيًو يىا كىاًفري : "أىيُّمىا رىجي م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا: أىف  رىسيكؿى الم ًو صى ٍنييمى فىقىٍد بىاءى ًبيىا  الم وي عى

ا" ) ديىيمى أىحى
2). 

 كقد ذكر اإلماـ النككم عدة أكجو في معنى ىذا الحديث :    

ديىىا: أىن وي مىٍحمي   ًة اٍلكيٍفرً "أىحى ٍعنىى بىاءى ًبيىا أىٍم ًبكىًممى ، فىعىمىى ىىذىا مى ، كىىىذىا ييكىف ري مىى اٍلميٍستىًحؿٍّ ًلذىًلؾى  .كؿه عى

مىٍعًصيىةي تىٍكًفيًرًه ) تيوي أًلىًخيًو، كى مىٍيًو نىًقيصى عىٍت عى الث اًني:  مىٍعنىاهي رىجى
3). 

كىاًرجً   مىى اٍلخى : أىن وي مىٍحميكؿه عى  .اٍلميكىفًٍّريفى ًلٍمميٍؤًمًنيفى  الث اًلثي

ذىًلؾى أىف  اٍلمىعىاًصيى كىمىا قىاليكا: بىًريدي اٍلكيٍفرً  ٍعنىاهي أف ذلؾ يؤكؿ ًبًو ًإلىى اٍلكيٍفًر؛ كى مىى  ،الر اًبعي: مى اؼي عى ييخى كى
اًقبىةى شيٍؤًميىا اٍلمىًصيري ًإلىى اٍلكيٍفًر " ) اٍلميٍكًثًر ًمٍنيىا أىٍف يىكيكفى عى

4). 

ذىىىبى بً      دىؽى اٍلقىاًئؿي كى اًصؿي أىف  اٍلمىقيكؿى لىوي ًإٍف كىافى كىاًفرنا كيٍفرنا شىٍرًعيًّا فىقىٍد صى يىا كقاؿ القرطبي : "كىاٍلحى
ٍثميو" ) عىٍت ًلٍمقىاًئًؿ مىعىر ةي ذىًلؾى اٍلقىٍكًؿ كىاً  ـٍ يىكيٍف رىجى ٍف لى اٍلمىقيكؿي لىوي، كىاً 

5).  

                                 
 .(6045/ رقـ :  15/  8) ،يىى ًمفى السٍّبىاًب كىالم ٍعفً باب مىا يينٍ  ،كتاب األدب ،: البخارم 1
اهي ًبغىٍيًر تىٍأًكيؿو فىييكى كىمىا قىاؿى  ،كتاب األدب ،: البخارم 2  .(6104/ رقـ :  26/  8) ،باب مىٍف كىف رى أىخى
م القرطبي )المتكفى: : كىك مثؿ قكؿ ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمر  3

 ،2000 - 1421، 1ط ،بيركت -دار الكتب العممية  ،تح : سالـ محمد عطا، محمد عمي معكض ،"االستذكار" ،ىػ(463
 .(287/  9) ،في "شرح صحيح البخارم" ،كقكؿ ابف بطاؿ ،(548/  8)
 .(50 - 49/  2) ،" المنياج  شرح صحيح مسمـ " ،: انظر : النككم 4
 .(466/  10) ،"فتح البارم" ،عسقالني: ابف حجر ال 5
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كالمصائب التي كقعت عمى األمة بسبب الخكارج الذيف  ،رل الضرر الكبيركالدارس لمتاريخ ي    
كانكا يكفركف المسمميف، كالمتأمؿ في أحكاؿ األمة اليكـ ييدرؾ خطكرة األمر ؛ فقد استبيحت الدماء 

م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كرٌىب مف  ،كاألمكاؿ بسبب مف ساركا في ىذا الطريؽ الذم زجر عنو النبي صى
 . كالتي جاءت حاسمة في ىذا المجاؿ ،كبالتالي ييدرؾ حكمة التكجييات النبكية ،مككوس
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  الخاتمة

الحاتي      ُـّ الص  ًتو تىًت ابي الد عكاتى  ،كتيناؿي البركاتي  ،الحمدي هلًل الذم ًبًنٍعمى كالص الةي كالس الـي  ،كتيٍستىجى
 .عبًد اهلًل كعمى آلو كصحبو كمىٍف كاالهي  ًد بفً ميحمُّ عمى خيًر البري اًت 

 أم ا بىعدي :     

أىميا مكجزة في  كىذه ،مف ىذه الدراسة إلى جممة مف النتائج كالتكصيات فقد خمص الباحث    
 النقاط اآلتية :

 أوال :  أىمُّ النتائج : 

 ،كتحسف ألفاظو ،سافمف خالليا يصمح المتضمنت السنة النبكية أصكالن كضكابطى كآدابان  -1
 .صاف مف الخطأ كالخمؿكتي 

 ،لذا ليا أىمية بالغة ،كبيا يخرج منو ،فبيا يدخؿ اإلنساف في اإلسالـ ،الكممة ليا دكر خطير -2
 .كرب  كممة أسقطت صاحبيا ،صاحبيا تفرب  كممة رفع ،كيجب مراعاتيا

إلسالـ ؛ ألٌنو الكسيمة األىـ إلى كالدعكة إلى ا ،اسلمكالـ دكر بارز كميـ في اإلصالح بيف الن -3
 .ذلؾ

منيا :  ،يجد أنو كاف يتصؼ بصفات جميمة ،كالـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـفي الناظر  -4
 .كحسف الختـ( ،كجماؿ البدء ،كالكضكح ،كالتقسيـ ،كالتقعيد ،)اإليجاز

كيكمميـ  مف يخاطبيـلقد اتسـ أسمكب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بأنو كاف يراعي أحكاؿ  -5
ككاف يبتعد عف فحش  ،ككاف ينتقي طيب القكلو كليٍّنىو ،ككاف يينزؿ الناس منازليـ ،عمى قدر عقمكىـ

 .والكالـ كسيٍّئً 

حىسىبى تمي زت طريقة النبي صمى اهلل عميو كسمـ في عرضو لكالمو بأنيا تحمؿ طابع التنكع  -6
كيقكؿ الكالـ  ،كمرةن يرفع صكتو لبياف كالمو ،منو بأىميتوإشعاران  يكرر الكالـ ثالثان  فمرةن  ،الحاؿً 

 .ف لمسامع ما قالوليبيٍّ  ؛بكضكح كترسؿ
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أك حالن  ،لقد جاء كالـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مرتبطان بأسباب : ردان عمى سؤاؿ -7
قفان مع طفؿ أك أك مك  ،أك بيافى حكـو لمسألةو كاقعة ،أك إزالة لشبية ،لمشكمة، أك تعقيبان عمى مكقؼ

كفي كؿ ذلؾ نجد كالـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  ،شاب أك شيخ أك امرأة أك مشرؾ أك مع كتابيٍّ 
كما  ،يفعؿ فعمو في النفكس ،فيككف كالمو كبيانو شافيان كافيان  ،كسمـ مناسبان لممقاـ كلمقتضى الحاؿ

 .يفعؿ الدكاء الناجع في معالجة األمراض المستعصية

إذا لـ يكجد مكقؼ مناسب ليكرد كالمو  ف ىدًم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـم لقد كاف -8
 .استثمر مناسبة ليكرد الكالـ عمييا ،عميو

في  حي مٍّ مى حيث أنو كاف يي  ،لقد طٌبؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عبارة )لكؿ مقاـو مقاالن( في كالمو -9
 ،ي المكضع الذم ال يحسف في التمميحكأحيانان يصرح ف ،المكضع الذم ال يحسف فيو التصريح
 .كذلؾ حسب المقاـ الذم يستدعي ذلؾ

بمنيجو  فقد أتانا ، صمى اهلل عميو كسمـر في كالـ رسكؿ اهللاألكفحظه الللدب في الكالـ  -10
 .المزاح كغير ذلؾ كأدب ،الحكار أدبك  ،أدب النصح كالنقدك ،متكامؿ في األدب في سنتو

كحممت لنا سنة النبي  ،ككالـ خبيث سيء ضار ،كالـ طيب نافع مفيد الكالـ عمى قسميف : -11
كمف ذلؾ :  ،كتنفر منو ،صمى اهلل عميو كسمـ الكثير مف األحاديث التي تنيى عف سيء الكالـ

 .كالسخرية كاالستيزاء ،كالسباب المعاف كالتكفير ،كالكذب كالغيبة كالنميمة ،النيي عف األلفاظ المنكرة

 لتوصيات : ثانيًا : أىم ا

الجيات الرسمية )ككزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية ( كالجامعات كالمعاىد الميتمة  أكصي -1
 .بإقامة دكرات في أصكؿ الكالـ كآدابو في السنة النبكية ،بالدعكة كالتربية

إلى دراسة األصكؿ كاآلداب في كالـ  ،طالب الدراسات المكضكعية في السنة النبكية أكصي -2
 .دراسة أكسع كأعمؽ  صمى اهلل عميو كسمـرسكؿ اهلل

طرح مساؽ عممي كتربكم في الجامعات ضمف المساقات العامة لمتخصصات العممية كافة  -3
( ؛ بقصد تزكيدىـ برصيد عممي كمعرفي في ىذا في السنة النبكية بعنكاف : )أصكؿ الكالـ كآدابو
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باإلضافة إلى تكجيييـ إلى أدب  ، تعالىككيؼ ندعكا الناس إلى اهلل ،مجاؿ أصكد الدعكة كأساليبيا
 .اإلسالـ العظيـ

كالناس  ،كالدعاة إلى اهلل ،بما يخدـ طمبة العمـ ،االىتماـ بدراسة السنة النبكية دراسة مكضكعية -4
 .كافة

مدل أىمية الكالـ في دعكتيـ كتربيتيـ للجياؿ  ،أف يعي الدعاة إلى اهلل تعالى كالمربكف -5
 .استخداـ الكسائؿ المناسبة مف أجؿ تربيتيا كتزكيتيا ككيفية ،القادمة

كأسالو اإلخالص في القكؿ  ،كفي الختاـ أحمد اهلل تعالى عمى عكنو لي بإتماـ ىذه الدراسة   
 .إنو سميع قريب مجيب الدعكات ،كالعمؿ

 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين
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 فيرس اآليات الكريمة
 

 الصفحة  رقم اآلية  السورة اآلية
 21 31 البقرة ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

 44 172 البقرة چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ ڎ 

 13 196 البقرة     مثىت  يت  جث
 143 286 قرةالب ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 49 18 آؿ عمراف    ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 62 64 آؿ عمراف ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ

   ٹٹ

 67 159 آؿ عمراف

 74 5 النساء ۇ ڭ ڭ ڭ
 57 39 النساء ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    

 166 52 النساء ٻ ٻ ٻ ٱ
 33 63 النساء ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

 41 113 النساء ی  ی  جئ  حئ  مئ    یېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی

 28 114 النساء .ٺٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ     

 135 145 النساء .. ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 23 1 المائدة  ..ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 106 108 ألنعاـ ا ..﮷   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے     ے ھ ھ
 119 125 األنعاـ ..ٹ  ٹ  ڤ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  

 ..ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  ەئ 

 126  11 األعراؼ

 23 74 التكبة  ..ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
 ەئ ائ  ائ ى ى ې

 ..ەئ

 152 79 التكبة
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 گ گ گ ک ک            ک ک ڑ ڑ ژ

 ..گ

 110 66-65 التكبة

 125 113 التكبة ..ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ     ٿ ٿ

 49 53 يكنس ىث  يث  حج    مثخت  مت  ىت  يت   جث  حتىب   يب  جت  
 168 18 ىكد ی ی ىئ ىئ ىئ

 30 32 ىكد ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ

پ ڀ  ڀڀڀٺ  پٱٻٻ ٻ ٻ پ پ

 .. ٺٺ ٺ

-118 ىكد
119  

129 

 11 54 يكسؼ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ

 30 4 إبراىيـ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 46 44 النحؿ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   
  78 النحؿ   ې ې  ى  ى  ائ  ائ ې ې

 119 90 النحؿ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 چ

 142 105 النحؿ

ے  ے    ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۓ  ۓ

 59 125 النحؿ

 63 53 اإلسراء    ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ
 30 28 -27 طو  ې ۉ ې ې ې ۅۉ

 126 107 األنبياء      گ گ       گ ک ک
 143 78 الحج ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 11 51 المؤمنكف  ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ

 11  100-99 المؤمنكف ﮶ے ے ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ   گ  گ  

 (گ

 12 82 النمؿ

 30 34 القصص   ائى  ى  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې ۅ  ۅ
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 125 56 القصص ڳ ڳ ڳ گ     گ گ گ ک ک ک

 53 43 العنكبكت ہ  ہ  ھ  ھ     ہڻ   ۀ  ۀ  ہ
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 ہہ  

 21 22 الرـك

 58 16 السجدة  گگڳڳ
 130 24 سبأ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ

 131 25 سبأ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 126 8 فاطر ڻ ڻ ڻ ں ں

 23 24 الصافات ىبمب    خبحب
 30 20 ص   ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   

   ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

  ڎ

 82 15 الزمر

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڀ

 128 3-1 فصمت

 26 34 فصمت ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  
 141 36 فصمت ﮴ ﮳  ﮲  ۓ ۓے ے      ھ  ھ ھ ھ ہ

 161 39 الشكرل ھ ہ ہ  ہ     ہ ۀ
 161 41 الشكرل ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ

 122 43 الشكرل ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
 151 32 الزخرؼ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 152 11 الحجرات    ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ  ائ ائ ى ى
 146 12 الحجرات ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ

 135 13 الحجرات ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ
 20 18 ؽ  ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 49 23-22 الذاريات ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ہ  ہ  ھ   ھ  
 20 4-1 الرحمف  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
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 104 8 الصؼ   ڈ  ڎ  ڎ     ڌ  ڌ

 15 8 المجادلة ڱںں

 106 20 الحشر ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ
 132 4 القمـ ں ڱ   ڱ ڱ

 156 4-1 عبس  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 151 1 اليمزة ٿ ٿ ٿ ٿ
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 فيرس األحاديث 
 

 الصفحة  الراوي األعمى الحديث
د ثى كىذىبى  : ًإذىا حى ثه  142 أبك ىريرة. .. آيىةي اٍلمينىاًفًؽ ثىالى

ٍرثىؾى أىن ى ًشٍئتى   135 معاكية بف حيدة. .. اٍئًت حى
ٍف أىٍعتىؽى..   88 عائشة. اٍبتىاًعييىا فىأىٍعًتًقييىا، فىًإف  الكىالىءى ًلمى

ا اٍلًغيبىةي أىتى  كفى مى  145 أبك ىريرة. ؟.. ٍدري
لىٍك ًبًشؽٍّ تىٍمرىةو   27 عدم بف حاتـ  ات قيكا الن ارى كى
؟..  ا اٍلميٍفًمسي كفى مى  160 أبك ىريرة. أىتىٍدري

لىدىىىا ًفي الن اًر؟   ةن كى ٍكفى ىىًذًه طىاًرحى  82 عمر بف الخطاب. أىتيرى
 86 عائشة. ى ًرفىاعىةى؟ أىتيًريًديفى أىٍف تىٍرًجًعي ًإلى 

كرو تيٍدًخميوي  اًؿ ًإلىى الم ًو سيري  111 ابف عمر. أىحىبُّ اأٍلىٍعمى
اءى.. ـى فىًإف  األىٍعضى  158 أبك سعيد الخدرم. ًإذىا أىٍصبىحى اٍبفي آدى

ٍنوي.."  ـى عى ت ى تيٍفيى  71 أنس بف مالؾ. ًإذىا تىكىم ـى ًبكىًممىةو أىعىادىىىا ثىالىثنا، حى
ًشٍئتى  ـٍ فىالى يىقيٍؿ: مىا شىاءى الم وي كى ديكي مىؼى أىحى  132 ابف عباس. .. ًإذىا حى

ٍسأىلىةى..  ـٍ فىٍميىٍعًزـً المى ديكي ا أىحى  137 أنس بف مالؾ. ًإذىا دىعى
ؿي أًلىًخيًو يىا كىاًفري   168 أبك ىريرة. .. ًإذىا قىاؿى الر جي

ٍكعىتىٍيفً   55 عبد اهلل بف مسعكد.  ..ًإذىا قىعىٍدتيـٍ ًفي كيؿٍّ رى
 108 أسيد بف حضير. .."اٍصطىًبٍر 

ـي أىٍف تىٍشيىدى أىٍف الى ًإلىوى ًإال  اهللي.. ٍسالى  77 عمر بف الخطاب. اإٍلً
كىاًمعى اٍلكىًمـً   38 ىريرة. كأب .. أيٍعًطيتي جى

 .. ـى ، كىأىٍطًعميكا الط عىا ـى  156 ابف عمر. أىٍفشيكا الس الى
ًليًد..  أىقىٍد فىرى  . ٍغتى يىا أىبىا اٍلكى م ًد ٍبًف كىٍعبو اٍلقيرىًظيٍّ  127 ميحى

ميقنا.. ٍؤًمًنيفى ًإيمىاننا أىٍحسىنيييـٍ خي ك. أىٍكمىؿي المي ٍبًد الم ًو ٍبًف عىٍمرو  94 عى
ًؾ ذىًلؾى كيمٍّوً   158 معاذ بف جبؿ ..  أىالى أيٍخًبريؾى ًبمىالى

ا يىمٍ  مىى مى ـٍ عى طىايىا.. أىالى أىديلُّكي ك اهللي ًبًو اٍلخى  83 أبك ىريرة. حي
ـٍ ًبأىٍكبىًر الكىبىاًئرً   83 أبك بكرة. .. أىالى أينىبٍّئيكي
 43 ابف عباس. أىٍلًحقيكا الفىرىاًئضى ًبأىٍىًميىا..
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 .. ـٍ ىىذىا فىقىٍد غىامىرى اًحبيكي  128 أبك الدرداء. أىم ا صى
م ى اهللي عى  نىا رىسيكؿي اهلًل صى م ـى أىٍف نينىزٍّؿى أىمىرى سى مىٍيًو كى

نىاًزلىييـٍ   .." الن اسى مى
 59 عائشة.

ٍبًد الم ًو  م دي ٍبفي عى  130 البراء بف عازب. أىنىا رىسيكؿي الم ًو، كىأىنىا ميحى
م ـى كىىيكى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اٍنتىيىٍيتي ًإلىى الن ًبيٍّ صى

  ..يىٍخطيبي 
 60 أىبك ًرفىاعىةى 

..اٍنطى  ـٍ  40 عبد اهلل بف عمر. مىؽى ثىالىثىةي رىٍىطو ًمم ٍف كىافى قىٍبمىكي
 .. اخو ةى خى ٍكضى ت ى تىٍأتيكا رى  118 عمي بف أبي طالب. اٍنطىًمقيكا حى

ًموً  كيتيًبًو، كىريسي ًئكىًتًو، كى مىالى  17 عمر بف الخطاب .. أىٍف تيٍؤًمفى ًباهلًل، كى
م ده ال ًذم سى   120 ثكباف. م اًني ًبًو أىٍىًمي.. ًإف  اٍسًمي ميحى

.. ـى بىيٍّفه رىا ف  اٍلحى ، كىاً  ؿى بىيٍّفه الى  44 النعماف بف بشير ًإف  اٍلحى
نىٍستىًعينيوي.. ٍمدى ًلم ًو، نىٍحمىديهي كى  125 ابف عباس. ًإف  اٍلحى

ًعدىًت الم ٍعنىةي..  166 أبك الدرداء ًإف  اٍلعىٍبدى ًإذىا لىعىفى شىٍيئنا صى
ًة ًمٍف ًرٍضكىاًف الم ًو..  28 أبك ىريرة  ًإف  العىٍبدى لىيىتىكىم ـي ًبالكىًممى
ا ًفييىا.. ا يىتىبىي في مى ًة، مى  23 أبك ىريرة. ًإف  اٍلعىٍبدى لىيىتىكىم ـي ًباٍلكىًممى

عيكا..  ى ًإلىي  أىٍف تىكىاضى . ًإف  اهللى أىٍكحى  120 ًعيىاًض ٍبًف ًحمىارو
ا..ًإف  الم   ٍيرنا ًمٍنييمى ـٍ ًبًيمىا خى  102 أنس بف مالؾ وى قىٍد أىٍبدىلىكي

مىى كيؿٍّ شىٍيءو  ٍحسىافى عى  50 شداد بف أكس. .. ًإف  اهللى كىتىبى اإٍلً
، كىالى الت فىحُّشى   86 أبك الدرداء. ًإف  الم وى الى ييًحبُّ اٍلفيٍحشى

ـٍ يىٍبعىٍثًني ميعىنٍّتنا، كى   46 جابر بف عبد اهلل. ..  الى ميتىعىنٍّتناًإف  اهللى لى
، كىغىٍيرىةي الم ًو..  50 أبي ىريرة.  ًإف  الم وى يىغىاري

.. : أىٍبرىصى  39 أبك ىريرة. ًإف  ثىالىثىةن ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى
ـٍ يىكيٍف..  : لى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  46 عائشة. ًإف  رىسيكؿى اهلًل صى

ًديجو   يىًذًه البىيىاًئـً أىكىاًبدى كىأىكىاًبًد الكىٍحًش..ًإف  لً   39 .رىاًفًع ٍبًف خى
ٍيًر.. مٍّـى فىكىاًتحى اٍلخى م ـى عي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م دنا صى  55 ابف مسعكد  ًإف  ميحى

ٍجًمسنا.. ـٍ ًمنٍّي مى ًبكي ـٍ ًإلىي  كىأىٍقرى بٍّكي  27 جابر بف عبد اهلل ًإف  ًمٍف أىحى
 32 عبد اهلل بف عمر  ًإف  ًمفى البىيىاًف لىًسٍحرنا

ـٍ أىٍخالىقنا"  ـٍ أىٍحسىنىكي عبد اهلل بف عمرك بف  ًإف  ًمٍف ًخيىاًركي
 العاص.
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قييىا.. رىةن الى يىٍسقيطي كىرى ًر شىجى  83 عبد اهلل بف عمر. ًإف  ًمفى الش جى
ا بىرىكىتيوي كىبىرىكى  ًر لىمى .. ًإف  ًمفى الش جى  82 عبد اهلل بف عمر. ًة الميٍسًمـً
لىًد نىاقىةو  مىى كى اًمميكؾى عى  108 أنس بف مالؾ. ًإن ا حى

  .. ـٍ ، فىًإذىا ًجٍئتىيي  60 معاذ بف جبؿ. ًإن ؾى سىتىٍأًتي قىٍكمنا أىٍىؿى ًكتىابو
 39 عمر بف الخطاب    ًإن مىا األىٍعمىاؿي ًبالنٍّي اتً 

ا أىٍىمىؾى ال   ـٍ كىانيكا ًإذىا..ًإن مى ـٍ أىن يي  80 عائشة ًذيفى ًمٍف قىٍبًمكي
ا ييعىذ بىاًف ًفي كىًبيرو  مى ا لىييعىذ بىاًف، كى  147 ابف عباس. .. ًإن ييمى

ا فىعىٍمتي ذىًلؾى أًلىتىأىل فىييـٍ   123 أبك سعيد الخدرم. ًإنٍّي ًإن مى
ـي ًإذىا كيٍنًت عىنٍّي رىاًضيىةن. ىٍعمى  96 عائشة. . ًإنٍّي ألى

 109 ابف عمر. إنٍّي ألمزح، كال أقكؿ إال  حقًّا 
ـٍ  يي ـٍ كىًجٍبًريؿي مىعىؾى  -اٍىجي  33 البراء بف عازب ..  أىٍك ىىاًجًي

مىٍييىا.. ٍيشنا، فىًإن وي أىشىدُّ عى كا قيرى  105 عائشة اٍىجي
 .. ـٍ  101 ابف عباس. أىٍىدىٍيتيـي اٍلفىتىاةى؟ قىاليكا: نىعى

كىاًمعىوي أيكتً  كىاًتمىوي كىجى  55 عبد اهلل بف عمرك ..  يتي فىكىاًتحى اٍلكىًمـً كىخى
.. اجُّ ٍـّ قيٍؿ: ال ًإلىوى ًإال  الم وي كىًممىةن أيحى  124 المسيب أىٍم عى

ـٍ ييًحبُّ أىف  ىىذىا لىوي ًبًدٍرىىـو ؟   81 جابر بف عبد اهلل. أىيُّكي
ؿو قىاؿى أًلىًخيًو يى   168 ابف عمر .. ا كىاًفري أىيُّمىا رىجي

، ًإف  اهللى طىيٍّبه الى يىٍقبىؿي ًإال  طىيٍّبنا  44 أبك ىريرة  .. أىيُّيىا الن اسي
.. ، الى تىتىمىن ٍكا ًلقىاءى العىديكٍّ  48 عبد اهلل بف أبي أكفى أىيُّيىا الن اسي

ٍسًب اٍلمىٍرًء ًمفى اٍلكىًذبً   142 أبك ىريرة. .. ًبحى
ٍسًب ا  149 أبك ىريرة. ٍمًرئو ًمفى الش رٍّ أىٍف يحقر.. ًبحى

 95 عائشة. بىٍؿ أىنىا يىا عىاًئشىةي كىا رىٍأسىاهي 
.. ٍمسو مىى خى  17 عبد اهلل بف عمر  بيًنيى اإًلٍسالىـي عى

، يىٍمًشي ًفي بيٍردىٍيًو..  ؿه يىتىبىٍختىري  156 أبك ىريرة. بىٍينىمىا رىجي
دىقىةه تىبىسُّميؾى ًفي كىٍجًو أىخً   107 أبك ذر. يؾى لىؾى صى
؟   اًبري ك ٍجتى يىا جى  97 جابر بف عبد اهلل. تىزى

 .. ٍيشو  154 عبد اهلل بف عمرك. تىٍسمىعيكفى يىا مىٍعشىرى قيرى
اًف..   دى حىالىكىةى اإًليمى  51 أنس بف مالؾ. ثىالىثه مىٍف كيف  ًفيًو كىجى

 103 عائشة. دعيما".  
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اًىديكا اٍلميٍشرً  ـٍ جى ـٍ كىأىٍلًسنىًتكي ـٍ كىأىٍنفيًسكي  104 أنس بف مالؾ. ًكيفى ًبأىٍمكىاًلكي
ًف ٍبًف يىٍعمىرى  الحج عرفة   ٍبًد الر ٍحمى  39 عى

.. ا يىٍعًرفيكفى أىتيًحبُّكفى ، ًبمى دٍّثيكا الن اسى  74 عمي بف أبي طالب  حى
. مىى الن اًر كيؿُّ ىىيٍّفو لىيٍّفو سىٍيؿو قىًريبو ـى عى رٍّ  68 .عبد اهلل بف مىٍسعيكدو  .حي

مىى اٍلميٍسًمـً ًستٌّ  ؽُّ اٍلميٍسًمـً عى  26 أبك ىريرة  حى
ٍمدي ًلم ًو ال ًذم أىٍنقىذىهي ًمفى الن ارً   124 أنس بف مالؾ.  الحى

ٍمعيكنىةه  دىعيكىىا فىًإن يىا مى مىٍييىا كى ذيكا مىا عى  166 عمراف بف حصيف .. خي
ةن ًمٍف مىسٍ  ًذم ًفٍرصى ، فىتىطىي ًرم ًبيىا خي  87 عائشة. ؾو

ـٍ أًلىٍىًمي   ٍيريكي ـٍ أًلىٍىًمًو، كىأىنىا خى ٍيريكي ـٍ خى ٍيريكي  94 ابف عباس. خى
مىى بىٍكًلًو ذىنيكبنا ًمٍف مىاءو   113 أبك ىريرة. .. دىعيكهي، كىأىٍىًريقيكا عى

ةي   26 تميـ الدارم .. الدٍّيفي الن ًصيحى
يمىافً  ـى اإٍلً  17 العباس بف عبد المطمب. مىٍف رىًضيى ًباهلًل.. ذىاؽى طىٍع

ـى الم وي ميكسىى، لىقىٍد أيكًذمى   148 عبد اهلل بف مسعكد. .. رىًح
ًقتىاليوي كيٍفره   159 عبد اهلل بف مسعكد.  ًسبىابي الميٍسًمـً فيسيكؽه، كى

 52 أبك ىريرة. ..وي سىٍبعىةه ييًظمُّييـي الم وي ًفي ًظمًٍّو،يىٍكـى الى ًظؿ  ًإال  ًظمُّ 
 ، م ـى اٍلفىٍجرى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى ًبنىا رىسيكؿي اهلًل صى صى

رىًت الظٍُّيري  ت ى حىضى طىبىنىا حى ًعدى اٍلًمٍنبىرى فىخى  .. " كىصى
 40 عمرك بف أخطب.

 98 أبك ىريرة. الس فىري ًقٍطعىةه ًمفى العىذىاًب 
يمىاًف.. اًلؾو اأٍلىٍشعىًرمٍّ أى   الطُّييكري شىٍطري اإٍلً  57 ًبي مى

 51 عائشة.  عىٍشره ًمفى اٍلًفٍطرىًة: قىصُّ الش اًرًب..
 52 أبك ىريرة. . غىزىا نىًبيٌّ ًمفى األىٍنًبيىاًء،فىقىاؿى ًلقىٍكًمًو: الى يىٍتبىٍعًني.

يىا  ةن مىج  م ـى مىج  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى قىٍمتي ًمفى الن ًبيٍّ صى عى
ٍمًس ًسًنيفى ًمٍف دىٍلك " ًفي كىجٍ   ًيي كىأىنىا اٍبفي خى

ًبيًع.  68 مىٍحميكدي ٍبفي الر 

كىاًمعى  :أيٍعًطيتي جى مىى اأٍلىٍنًبيىاًء ًبًستٍّ ٍمتي عى  42 أبك ىريرة    ..فيضٍّ
ن ًة غيٍرفىةن ييرىل ظىاًىريىىا ًمٍف بىاًطًنيىا.. اًلؾو اأٍلىٍشعىًرمٍّ  ًفي اٍلجى  68 أىًبي مى

ـى فً  نىا قىا ا، فىأىٍخبىرى م ـى مىقىامن سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ينىا الن ًبيُّ صى
ٍمًؽ.. ٍف بىٍدًء الخى   عى

 40 عمر بف الخطاب

قىامنا م ـى مى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى ًفينىا رىسيكؿي اهلًل صى  40 حذيفة. ..قىا
.. ؿي فىييٍحفىري ذي الر جي ، ييٍؤخى ـٍ ٍف قىٍبمىكي  52 خباب بف األرت. قىٍد كىافى مى
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ـٍ  ـٍ كىمىا يىقيكليكفى لىكي  105 عمار بف ياسر قيكليكا لىيي
، يىٍحًكي  م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىأىنٍّي أىٍنظيري ًإلىى الن ًبيٍّ صى

ٍكهي"  بىوي قىٍكميوي فىأىٍدمى رى  نىًبيًّا ًمفى األىٍنًبيىاًء، ضى
 122 عبد اهلل مسعكد

ميقيوي اٍلقيرٍ   63 عائشة. " آفى كىافى خي
م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـً رىسيكًؿ الم ًو صى كىافى ًفي كىالى

، أىٍك تىٍرًسيؿه   " تىٍرًتيؿه
 73 جابر بف عبد اهلل 

منا  م ـى كىالى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـي رىسيكًؿ الم ًو صى كىافى كىالى
 " فىٍصالن يىٍفيىميوي كيؿُّ مىٍف سىًمعىوي 

 46 عائشة.

ذىكىرى  طىبى كى م ـى ًإذىا خى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى كىافى الن ًبيُّ صى
ٍكتيوي  بيوي كىعىالى صى  " الس اعىةى اٍشتىد  غىضى

 72 جابر.

ـى  م ـى الى يىٍسًردي اٍلكىالى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىافى الن ًبيُّ صى
ـٍ ىىذىا..  كىسىٍرًدكي

 46 عائشة

دً  دٍّثي حى اهي كىافى ييحى ىٍحصى  47 عائشة. "  يثنا لىٍك عىد هي العىادُّ ألى
م ـى ييًعيدي الكىًممىةى  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى كىافى رىسيكؿي الم ًو صى

ٍنوي  ثنا ًلتيٍعقىؿى عى  .." ثىالى
 47 أنس بف مالؾ.

كىافى لىوي سىاًحره  ، كى ـٍ  52 صييب. .. كىافى مىًمؾه ًفيمىٍف كىافى قىٍبمىكي
رىاـه، دىميوي.. كيؿُّ ا مىى اٍلميٍسًمـً حى  114 أبك ىريرة. ٍلميٍسًمـً عى

دىقىةه   20 أبك ىريرة   الكىًممىةي الط يٍّبىةي صى
م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  122 أنس بف مالؾ. ..كيٍنتي أىٍمًشي مىعى الن ًبيٍّ صى

ٍرعو  ٍرعو أًليٍـّ زى  95 عائشة. كيٍنتي لىًؾ كىأىًبي زى
 157 ابف عباس. ًديميكا الن ظىرى ًإلىى اٍلمىٍجذيكًميفى الى تي 

اًبي ٍدًرمٍّ  .. الى تىسيبُّكا أىٍصحى  162 أبك سىًعيدو الخي
 ..  161 عائشة. الى تىسيبُّكا األىٍمكىاتى

، فىتيٍؤذيكا اأٍلىٍحيىاءى   161 اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى  الى تىسيبُّكا اأٍلىٍمكىاتى
ةً الى تىسيبُّكا الدٍّ   163 زيد بف خالد  يؾى فىًإن وي ييكًقظي ًلمص الى

ا تىٍكرىىيكفى  ، فىًإذىا رىأىٍيتيـٍ مى  163 أبيُّ بف كعب .. الى تىسيبُّكا الرٍّيحى
طىايىا م ى، فىًإن يىا تيٍذًىبي خى  164 جابر بف عبد اهلل .. الى تىسيبٍّي اٍلحي

 39 أبك ىريرة.   الى تىٍغضىبٍ 
. .. سى الش ٍيطىافي الى تىقيٍؿ تىعً  اًلؾو  139 أيسىامىةى ٍبفى مى
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ـي  مىٍيؾى الس الى ٍيًميٍّ أبك   ..الى تىقيٍؿ عى  138 جيرىمٍّ اٍلييجى
مىى الم وً  ـي عى  139 عبد اهلل بف مسعكد. .. الى تىقيكليكا: الس الى

 134 بريدة. .. الى تىقيكليكا ًلٍممينىاًفًؽ سىيٍّدىنىا
حً  ًحًؾ تيًميتي القىٍمبى الى تيٍكًثًر الض  ، فىًإف  كىٍثرىةى الض   110 أبك ىريرة. ؾى

مىى أىًخيكيـٍ   136 أبك ىريرة.  الى تىكيكنيكا عىٍكفى الش ٍيطىاًف عى
 .. ًمٍمتي  32 عمر بف الخطاب. الى تىٍمعىنيكهي، فىكىالم ًو مىا عى

رى كىالى ًضرىارى   رى اًزًنيٍّ  الى ضى  43 يىٍحيىى اٍلمى
ن ةى قىت اته الى يىدٍ  ؿي اٍلجى  29 حذيفة بف اليماف   خي

ن ةى نىم اـه  ؿي اٍلجى  147 حذيفة بف اليماف   الى يىٍدخي
ؿه رىجيالن ًبالفيسيكًؽ، كىالى يىٍرًميًو ًبالكيٍفًر..   168 أبك ذر الغفارم الى يىٍرًمي رىجي

ًح..  ـٍ ًإلىى أىًخيًو ًبالسٍّالى ديكي  157 .أبك ىريرة الى ييًشيري أىحى
بيثىٍت نىٍفًسي ـٍ خى ديكي  63 عائشة. .. الى يىقيكلىف  أىحى

: الم ييـ  اٍغًفٍر ًلي ًإٍف ًشٍئتى  ـٍ ديكي  137 أبك ىريرة. ..  الى يىقيكلىف  أىحى
 165 أبك الدرداء .. الى يىكيكفي الم ع انيكفى شيفىعىاءى 
 165 ابف عمر.   الى يىكيكفي الميٍؤًمفي لىع اننا

تىٍيًف الى  ٍحرو كىاًحدو مىر   80 ىريرة. كأب ييٍمدىغي الميٍؤًمفي ًمٍف جي
 166 ىريرة. كأب  الى يىٍنبىًغي ًلًصدٍّيؽو أىٍف يىكيكفى لىع اننا

بىا م ـى آًكؿى الرٍّ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  168 جابر. ..لىعىفى رىسيكؿي اهلًل صى
شىاًربىيىا، كى  ، كى ٍمرى  168 ابف عمر سىاًقيىيىا.. لىعىفى الم وي اٍلخى

 168 أبك ىريرة. لىعىفى اهللي الس اًرؽى.. 
ٍف لىعىفى كىاًلدىهي..   168 عمي بف أبي طالب لىعىفى اهللي مى

ـٍ  ذيكا قيبيكرى أىٍنًبيىاًئًي ارىل، ات خى لىعىفى الم وي اليىييكدى كىالن صى
 مىٍسًجدنا.. 

 168 عائشة

مىى مىٍف يىس رىهي لىقىٍد سىأىٍلتىًني عىٍف عىظً  ن وي لىيىًسيره عى ، كىاً  يـو
مىٍيوً   .. الم وي عى

 57 معاذ بف جبؿ.

اًء اٍلبىٍحًر..  ٍت ًبمى  115 عائشة. لىقىٍد قيٍمًت كىًممىةن لىٍك ميًزجى
ٍنًزالن  ٍبًدًه ًمٍف رىجيؿو نىزىؿى مى  50 عبد اهلل بف مسعكد. ..لىم وي أىٍفرىحي ًبتىٍكبىًة عى

 155 سعد بف أبي كقاص يىٍكـي فىٍتًح مىك ةى أىم فى رىسيكؿي الم ًو.."  لىم ا كىافى 
ـى  ٍريى ثىةه :ًعيسىى اٍبفي مى ٍيًد ًإال  ثىالى ـٍ يىتىكىم ـٍ ًفي اٍلمى  11 أبك ىريرة  ..لى
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م ـى سىب ابنا. سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ يىكيًف الن ًبيُّ صى  64 أنس بف مالؾ. ."لى
ـٍ يىكيٍف يىٍسريدي ًإف  رىسي  : لى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  73 عائشة. كؿى اهلًل صى

م ـى فىاًحشنا سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ يىكيٍف رىسيكؿي اهلًل صى  69 عائشة. ..لى
 29 أـ كمثكـ بنت عقبة ..لىٍيسى اٍلكىذ ابي ال ًذم ييٍصًمحي بىٍيفى الن اسً 

 104 ابف مسعكد. ..ع اًف كىالى الم ع اًف كىالى الفىاًحًش لىٍيسى الميٍؤًمفي ًبالط  
: بىٍؿ أىٍنتى سىٍيؿه  ، قىاؿى ٍزفه : اٍسًمي حى ؟ قىاؿى ا اٍسميؾى بىٍيًر ٍبًف   ..مى ًميًد ٍبفي جي ٍبًد الحى عى

 .شىٍيبىةى 
64 

ـٍ ًإلىى الس مىاءً  ارىىي ا بىاؿي أىٍقكىاـو يىٍرفىعيكفى أىٍبصى  88 أنس بف مالؾ.  ..مى
: ىىذىا لىؾى  ا بىاؿي العىاًمًؿ نىٍبعىثيوي فىيىٍأًتي يىقيكؿي . ..مى ٍيدو الس اًعًدمُّ مى  89 أبك حي

م ى الم وي  دنا أىٍكثىرى تىبىسُّمنا ًمٍف رىسيكًؿ الم ًو صى مىا رىأىٍيتي أىحى
 " م ـى سى مىٍيًو كى  عى

اًرًث ٍبًف  ٍبدي الم ًو ٍبًف الحى عى
ٍزء.  جى

107 

ا فىعىمىٍت في  نىةي؟ مى  101 عائشة. الى
ًبينيوي  ا لىوي تىًربى جى اًلؾو  " مى  64 أىنىسي ٍبفي مى
؟  اًبري ا لىؾى يىا جى  98 جابر بف عبد اهلل. مى

ا أىنىا ًفي الدٍُّنيىا ًإال  كىرىاًكبو اٍستىظىؿ   ًلمدٍُّنيىا، مى ا ًلي كى مى
رىةو..  تىٍحتى شىجى

 50 عبد اهلل بف مسعكد.

دىقى  ٍت صى ا نىقىصى .. مى  121 أبك ىريرة. ةه ًمٍف مىاؿو
 .. كىٍيتي رىجيالن ا يىسيرًُّني أىنٍّي حى  156 عائشة. مى

كرو  ـٍ ييٍعطى كىالىًبًس ثىٍكبىٍي زي ا لى  79 أسماء بنت أبي بكر. الميتىشىبٍّعي ًبمى
يىا  ًة، ًريحي ثىًؿ األيٍتريج  ثىؿي الميٍؤًمًف ال ًذم يىٍقرىأي القيٍرآفى كىمى مى

 .. طىٍعمييىا طىيٍّبه طىيٍّبه كى 
 53 أبك مكسى األشعرم.

تىعىاطيًفًيـٍ  ، كى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًٍّى ثىؿي اٍلمي  54 أبك مكسى األشعرم. .. مى
ثىًؿ  ، كىمى ا بىعىثىًني الم وي ًبًو ًمفى الييدىل كىالًعٍمـً ثىؿي مى مى

ا ابى أىٍرضن  . الغىٍيًث الكىًثيًر أىصى
 53 ألشعرمأبك مكسى ا

بنا ًباٍبنىًتي  66 عائشة. .. مىٍرحى
زىايىا كىالى نىدىامىى اءيكا غىٍيرى خى ٍفًد، ال ًذيفى جى بنا ًبالكى  65 ابف عباس .مىٍرحى

مىى قىٍكـو تيٍقرىضي ًشفىاىيييـٍ  ٍرتي لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبي عى مىرى
قىاًريضى ًمٍف نىارو   ..ًبمى

 24 مالؾ بف أنس  

ا قىاالى فىعىمىى اٍلبىاًدًئ.. اٍلميٍستىب اًف   161 أبك ىريرة. مى
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ا لىٍيسى ًفيًو فىييكى رىدٌّ  ٍف أىٍحدىثى ًفي أىٍمًرنىا ىىذىا مى  51 عائشة  مى
ؿي كىاًلدىٍيوً   163 عبد اهلل بف عمرك .. ًمفى اٍلكىبىاًئًر أىٍف يىٍشتيـى الر جي

ٍف تىابى قىٍبؿى أىٍف تىٍطميعى الش ٍمسي ًمٍف مىٍغرً  ًبيىا، تىابى اهللي مى
مىٍيوً    عى

 51 ابي ىريرة.

كهي، كىالى تىٍكنيكا  اًىًمي ًة، فىأىًعضُّ ٍف تىعىز ل ًبعىزىاًء اٍلجى  91 أيبىيٍّ ٍبًف كىٍعبو  مى
ٍمدي ًلم ًو..  : الحى ، فىقىاؿى ءو اًحبى بىالى  158 عمر بف الخطاب. مىٍف رىأىل صى

ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍّ   35 أبك سعيد الخدرم ٍرهي ًبيىًدًه.. مىٍف رىأىل ًمٍنكي
يىًدًه   ـى اٍلميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ًم  160 أبك مكسى األشعرم. مىٍف سى

سىنىةن، فىعيًمؿى ًبيىا بىٍعدىهي   ـً سين ةن حى ٍسالى  79 جرير بف عبد اهلل. مىٍف سىف  ًفي اإٍلً
ٍيرنا أىٍك مىٍف كافى ييٍؤًمفي ًباهلًل كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر  فىٍميىقيٍؿ خى

  ًليٍصميتٍ 
 25 أبك ىريرة

ٍدًرمٍّ  ..مف كتـ عمما نافعا جاء يكـ القيامة  74 أىًبي سىًعيدو اٍلخي
ٍقعىدىهي ًمفى الن ارً  مىي  ميتىعىمٍّدنا، فىٍميىتىبىك ٍأ مى  51 عف المغيرة.   مىٍف كىذىبى عى

مىى أىٍف يي  ـى غىٍيظنا كىىيكى قىاًدره عى اهي الم وي مىٍف كىظى ٍنًفذىهي، دىعى
ًئًؽ..   الى مىى ريءيكًس اٍلخى ؿ  عى  عىز  كىجى

، عىٍف أىًبيًو.  122 سىٍيًؿ ٍبًف ميعىاذو

ياؾ كالعنؼ  ميال يا عائشة، عميؾ بالرفؽ، كا 
 .. كالفحش

 70 عائشة.

ٍيره كىأىحىبُّ ًإلىى اهلًل ًمفى اٍلميٍؤًمًف  ، خى اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ
ًعيًؼ،  ٍيره الض  ًفي كيؿٍّ خى  .. كى

 134 أبك ىريرة.

ىٍستىٍغًفري الم وى كىأىتيكبي ًإلىٍيًو ًفي اليىٍكـً أىٍكثىرى  كىالم ًو ًإنٍّي ألى
  ًمٍف سىٍبًعيفى مىر ةن 

 49 أبك ىريرة

ا ًمٍف كىٍمـو ييٍكمىـي ًفي سىًبيًؿ  م دو ًبيىًدًه، مى كىال ًذم نىٍفسي ميحى
  اهللً 

 12 أبك ىريرة

ـى كىال   ٍريى ـٍ اٍبفي مى ًذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىييكًشكىف  أىٍف يىٍنًزؿى ًفيكي
كىمنا ميٍقًسطنا ..   حى

 49 أبك ىريرة

ف  الكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى الفيجيكرً   142 عبد اهلل بف مسعكد .. كىاً 
قًّا  مىٍيؾى حى ٍكًجؾى عى ف  ًلزى ٍبدي الم ًو ٍبفي عىٍمًرك كىاً   95 عى

مىٍيًو، ييشىٍرشىري ًشٍدقيوي كىأىم ا ال ؿي ال ًذم أىتىٍيتى عى  23 سىميرىة بف جندب ر جي
م دو سىرىقىتٍ  ـي الم ًو لىٍك أىف  فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى  49 عائشة. ..كىأٍي



 

185 

 

مىٍف لىعىفى ميٍؤًمننا فىييكى كىقىٍتًموً   167 ثابت بف الضحاؾ ..  كى
ٍيؿه ًلٍلىٍعقىاًب ًمفى الن ارً  كعى   كى  72 ٍبًد الم ًو ٍبًف عىٍمرو

ًديًث ًلييٍضًحؾى ًبوً  دٍّثي ًبالحى ٍيؿه ًلم ًذم ييحى  144 معاكية بف حيردة. .. كى
، يىسيبُّ الد ٍىرى كىأىنىا الد ٍىري  ـى  162 أبك ىريرة.  .. ييٍؤًذيًني اٍبفي آدى

اىً  ؤه ًفيؾى جى ٍيدو  ًمي ةه.. يىا أىبىا ذىرٍّ أىعىي ٍرتىوي ًبأيمًٍّو؟ ًإن ؾى اٍمري كًر ٍبًف سيكى  90 المىٍعري
، أىعىي ٍرتىوي ًبأيمًٍّو..   151 أبك ذر الغفارم. يىا أىبىا ذىرٍّ
 .. ًعيؼه ، ًإن ؾى ضى  91 أبك ذر الغفارم. يىا أىبىا ذىرٍّ

، ما فعىؿ النُّغىيري   67 أنس بف مالؾ. يا أبا عيمىيرو
، فىًإنٍّي أىتيكبي ًفي اٍليىٍكـً يىا أىيُّيىا الن اسي تيكبيكا ًإلىى اهللً 

  ًإلىٍيًو ًمائىةى مىر ةو 
 48 ابف عمر.

 109 أنس بف مالؾ. يىا ذىا األيذينىٍيًف 
اًىًمي ةو  ٍيدو ًبجى ًديثي عى  60 عائشة. .. يىا عىاًئشىةي، لىٍكالى أىف  قىٍكمىًؾ حى

؟   ـٍ لىٍيكه  101 عائشة. يىا عىاًئشىةي، مىا كىافى مىعىكي
ـٍ تىٍسمىـٍ يىا عى  اًتـو أىٍسًم  31 عدم بف حاتـ ..  ًدمُّ ٍبفى حى
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 فيرس المصادر والمراجع

 .القرآف الكريـ .1

بف عبد الكريـ حمد مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف م  ،ابف األثير .2

 الزاكل  -اىر أحمد تح : ط ،" النياية في غريب الحديث كاألثر" ،ىػ(606الشيباني الجزرم )ت 

 .ـ1979 -ىػ 1399بيركت،  -المكتبة العممية  ،محمكد محمد الطناحي

 ،ىػ(241أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني )ت  ،أحمد .3

 -ىػ  1421 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،عادؿ مرشد، كآخركف -تح : شعيب األرنؤكط  ،"المسند"

 .ـ 2001

تح :  ،"تيذيب المغة" ،ىػ(370أبك منصكر )ت  ،بف أحمد بف اليركممحمد  ،األزىرم .4

 .ـ2001، 1ط ،بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،محمد عكض مرعب

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم  ،األلباني .5

المكتب  ،إشراؼ : زىير الشاكيش ،"إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ" ،ىػ(1420)ت 

 .ـ1985 -ىػ  1405 ،2ط ،بيركت -اإلسالمي 

: "سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف -------------------------- .6

 ـ. 1995 -ىػ  1415 ،1ط ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض ،فقييا"
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راس مؤسسة غ ،األـ" -: "صحيح أبي داكد -------------------------- .7

 .ـ 2002 -ىػ  1423 ،1ط ،لمنشر كالتكزيع، الككيت

المكتب  ،:  "صحيح الجامع الصغير كزياداتو"-------------------------- .8

 .اإلسالمي

 ،:  " ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو"-------------------------- .9

 .المكتب اإلسالمي

حاديث الحالؿ : " غاية المراـ في تخريج أ-------------------------- .10

 .ىػ1405 ،3ط ،بيركت -المكتب اإلسالمي  ،كالحراـ"

" الجامع المسند  ،ىػ( 256محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي )ت  ،البخارم .11

الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو"، تح : محمد زىير بف 

 .ىػ1422 ،1ط ،دار طكؽ النجاة ،ناصر الناصر

 ،"شرح صحيح البخارم" ،ىػ(449أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )ت  ،ابف بطاؿ .12

 .ـ2003 -ىػ 1423، 2ط ،السعكدية، الرياض -مكتبة الرشد  ،تح : أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ

تح  ،"شرح السنة" ،ىػ(516البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء )ت  .13

ىػ 1403 ،2ط ،دمشؽ، بيركت -المكتب اإلسالمي  ،محمد زىير الشاكيش -رنؤكط : شعيب األ
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 .ـ1983 -

 ـ.2012ىػ / 1433 ،2ط ،مصر ،دار السالـ ،"المتحدث الجيد" ،عبد الكريـ ،بكار .14

" تحفة األبرار شرح مصابيح  ،ىػ(685ناصر الديف عبد اهلل بف عمر )ت  ،البيضاكم .15

 ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية بالككيت ،نكر الديف طالبتح : لجنة مختصة بإشراؼ  ،السنة"

 .ـ2012 -ىػ  1433

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر )ت  ،البييقي .16 ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

تح : أحمد  ،االعتقاد كاليداية إلى سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ كأصحاب الحديث" " ،ىػ(458

 .ىػ1401 ،1ط ،بيركت -فاؽ الجديدة دار اآل ،عصاـ الكاتب

تح : د. عبد المعطي  ،: "دالئؿ النبكة"-------------------------- .17

 .ـ 1988 -ىػ  1408 ،1ط ،دار الكتب العممية، دار الرياف لمتراث ،قمعجي

"  ،ىػ(741محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، أبك عبد اهلل، كلي الديف )ت  ،التبريزم .18

، 3ط  ،بيركت -المكتب اإلسالمي  ،تح : محمد ناصر الديف األلباني ،"مشكاة المصابيح

 .ـ1985

محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )ت  ،الترمذم .19

 ،(3كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ  ،(2، 1تح : أحمد محمد شاكر )جػ  ،"سنف الترمذم " ،ىػ(279
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براىيـ عطكة عكض المدرس في  شركة مكتبة كمطبعة مصطفى  ،(5، 4األزىر الشريؼ )جػ كا 

 .ـ 1975 -ىػ  1395، 2ط ،مصر –البابي الحمبي 

 ،تح : بشار عكاد معركؼ ،: "سنف الترمذم"-------------------------- .20

 .ـ 1998 ،بيركت -دار الغرب اإلسالمي 

ـ بف عبد اهلل بف أبي تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السال ،ابف تيمية .21

تح : محمد ناصر  ،"تخريج الكمـ الطيب" ،ىػ(728القاسـ بف محمد الحراني الحنبمي الدمشقي )ت 

 .ـ1977 ،3ط ،بيركت -المكتب اإلسالمي  ،الديف األلباني

ساعدت جامعة بغداد  ،دار التربية لمنشر كالتكزيع ،"شعر عبدة بف الطيب" ،يحيى ،الجبكم .22

 .ـ 1971 -ىػ 1391 ،ابعمى نشر ىذا الكت

تح:   ،" التعريفات " ،ىػ(816عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ )ت:  ،الجرجاني .23

 ،1ط ،لبناف–دار الكتب العممية بيركت  ،ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر

 .ـ1983-ىػ 1403

"غريب  ،(ىػ597جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد )ت  ،ابف الجكزم .24

 ،1ط ،لبناف -بيركت  -دار الكتب العممية  ،تح : الدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي ،الحديث" 

 .ـ1985 -ىػ 1405
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تح :  ،: كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف" ------------------------ .25

 .د.ت ،د.ط ،الرياض -دار الكطف  ،عمي حسيف البكاب

 بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل ،الحاكـ .26

نح :  ،المستدرؾ عمى الصحيحيف" " ،ىػ(405الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )ت 

 .ـ1990 -ىػ 1411، 1ط ،بيركت -دار الكتب العممية  ،مصطفى عبد القادر عطا

ٍعبدى، ا  ،ابف حباف .27 لتميمي، أبك حاتـ، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

 ،تح : شعيب األرنؤكط ،" صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف" ،ىػ(354الدارمي، البيستي )ت 

 .1993 – 1414 ،2ط ،بيركت –مؤسسة الرسالة 

"تقريب  ،ىػ(852أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد )ت  ،ابف حجر العسقالني .28

 .ـ1986 –ىػ 1406 ،1ط ،سكريا –دار الرشيد  ،تح : محمد عكامة ،التيذيب"

رقـ كتبو  ،: " فتح البارم شرح صحيح البخارم"------------------------- .29

قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف  ،كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي

 ىػ 1379ركت، بي -دار المعرفة  ،عميو تعميقات العالمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز ،الخطيب

أحمد بف محمد بف عمي السعدم األنصارم، شياب الديف شيخ  ،ابف حجر الييتمي .30

 -ىػ 1407 ،1ط ،دار الفكر ،ىػ( " الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر"974اإلسالـ، أبك العباس )ت 
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 .ـ1987

أبك المعالي، بياء الديف البغدادم )ت  ،محمد بف الحسف بف محمد بف عمي ،ابف حمدكف .31

 .ىػ 1417، 1ط ،دار صادر، بيركت ،"التذكرة الحمدكنية" ،(ىػ562

"معجـ  ،ىػ(626شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي )ت  ،الحمكمٌ  .32

 .ـ 1995، 2ط ،دار صادر، بيركت ،البمداف"

أعالـ الحديث )شرح صحيح  ىػ(، " 388أبك سميماف حمد بف محمد )ت  ،الخطابي .33

جامعة أـ القرل )مركز البحكث  ،تكر محمد بف سعد بف عبد الرحمف آؿ سعكدتح  الدك ،البخارم("

حياء التراث اإلسالمي(  .ـ 1988 -ىػ  1409 ،1ط ،العممية كا 

سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًٍّجٍستاني  ،أبك داكد .34

 -المكتبة العصرية، صيدا  ،الحميدتح : محمد محيي الديف عبد  ،"سنف أبي داكد"  ،ىػ(275)ت 

 .د. ت -ط  .د .بيركت

تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي بف كىب بف مطيع القشيرم )المتكفى:  ،ابف دقيؽ العيد .35

 .د. ت ،ط .د ،مطبعة السنة المحمدية ،" إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ،ىػ(702

ر بف محمد، المخزكمي القرشي، محمد بف أبي بكر بف عمر بف أبي بك ،ابف الدماميني .36

، 1ط ،دار النكادر، سكريا ،تح : نكر الديف طالب ،" مصابيح الجامع" ،ىػ( 827بدر الديف )ت 
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 .ـ 2009 -ىػ  1430

"سير  ،ىػ(748شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز )ت  ،الذىبي .37

 ،مؤسسة الرسالة ،اؼ الشيخ شعيب األرناؤكطتح : مجمكعة مف المحققيف بإشر  ،أعالـ النبالء"

 .ـ 1985ىػ /  1405 ،3ط

ىػ(،" المفردات في غريب 502الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد)ت:  .38

 .ىػ 1412، 1دمشؽ بيركت، ط -القرآف"، تح: صفكاف عدناف الداكدم، دار القمـ، الدار الشامية 

مد بف الحسف، السىالمي، البغدادم، ثـ الدمشقي، زيف الديف عبد الرحمف بف أح ،ابف رجب .39

مؤسسة  ،إبراىيـ باجس -تح : شعيب األرناؤكط  ،"جامع العمكـ كالحكـ" ،ىػ(795الحنبمي )ت 

 .ـ2001 -ىػ 1422 ،7ط ،بيركت -الرسالة 

محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى)ت :  ،الزبيدم .40

د. ت  .دار اليداية ،تح : مجمكعة مف المحققيف ،ج العركس مف جكاىر القامكس"" تا ،ىػ(1205

 .د. ت -

" الكشاؼ عف  ،ىػ(538أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، جار اهلل )ت  ،الزمخشرم .41

 .ىػ 1407 ،3ط ،بيركت -دار الكتاب العربي  ،حقائؽ غكامض التنزيؿ"

 محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي )ت زيف الديف أبك عبد اهلل ،زيف الديف الرازم .42
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الدار النمكذجية،  -المكتبة العصرية  ،تح : يكسؼ الشيخ محمد ،"مختار الصحاح" ،ىػ(666

 .ـ1999ىػ / 1420 ،5ط  ،صيدا –بيركت 

 .ـ2009 -ىػ 1430 ،4ط ،عماف ،دار الفكر ،"معاني النحك" ،فاضؿ صالح ،السامرائي .43

 ،ىػ(902لخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد السخاكم )ت شمس الديف أبك ا ،السخاكم .44

 ،تح : محمد عثماف الخشت ،"المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة"

 .ـ1985 -ىػ  1405، 1ط ،بيركت -دار الكتاب العربي 

ـ الرحمف "تيسير الكري ،ىػ(1376عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم )ت  ،السعدم .45

-ىػ 1،1420ط ،مؤسسة الرسالة ،تح : عبد الرحمف بف معال المكيحؽ  ،في تفسير كالـ المناف"

 .ـ 2000

"  ،ىػ(1138محمد بف عبد اليادم التتكم، أبك الحسف، نكر الديف السندم )ت  ،السندم .46

 -دار الجيؿ  ،حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو = كفاية الحاجة في شرح سنف ابف ماجو"

 .ت .د -بيركت، د. ط 

" اإلتقاف في عمـك القرآف  ،ىػ(911عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف )ت  ،السيكطي .47

 ـ. 1974ىػ/ 1394 ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،تح : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،"

:  " الديباج عمى صحيح مسمـ بف ------------------------------- .48
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المممكة العربية  -دار ابف عفاف لمنشر كالتكزيع  ،إسحؽ الحكيني األثرمتح : أبك  ،الحجاج"

 .ـ 1996 -ىػ  1416، 1ط ،الخبر –السعكدية 

دار  ،"فتح القدير" ،ىػ(1250محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني )ت  ،الشككاني .49

 .ىػ 1414 ،1ط ،دمشؽ، بيركت -ابف كثير، دار الكمـ الطيب 

الممع في أصكؿ الفقو"،   ،ىػ(476حاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ )ت : الشيرازم، أبك اس .50

 .ىػ 1424 -ـ  2003 ،1ط ،دار الكتب العممية

أبك إبراىيـ، عز  ،محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني، الكحالني ،الصنعاني .51

ًغيًر" ،ىػ(1182الديف، )ت  اًمع الص   ،إسحاؽ محم د إبراىيـتح : د. محم د  ،" الت نكيري شىٍرحي الجى

 .ـ 2011 -ىػ  1432، 1ط ،مكتبة دار السالـ، الرياض

 -د. ط  .دار الحديث ،:   " سبؿ السالـ"--------------------------- .52

 .د. ت

  ،ىػ(360سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ )ت  ،الطبراني .53

دار  ،كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ، بف محمدتح : طارؽ بف عكض اهلل ،"المعجـ األكسط"

 .د. ت -د. ط  .القاىرة -الحرميف 

تح : محمد شككر  ،: "المعجـ الصغير"--------------------------- .54
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 .1985 - 1405 ،1ط ،عماف ،بيركت -دار عمار  ،محمكد الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي

تح : حمدم بف عبد  ،لكبير": "المعجـ ا--------------------------- .55

 .د. ت .2ط ،القاىرة –مكتبة ابف تيمية  ،المجيد السمفي

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت  ،الطبرم .56

 1420، 1ط ،تح : أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ،ىػ(، " جامع البياف في تأكيؿ القرآف"310

 .ـ 2000 -ىػ 

"أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم  ،الطحاكم .57

مؤسسة  ،شعيب األرنؤكط ،"شرح مشكؿ اآلثار" ،ىػ(321المصرم المعركؼ بالطحاكم )ت 

 .ـ 1494ىػ،  1415 ،1ط ،الرسالة

 ،األردف -دار الفرقاف، عماف  ،"البالغة فنكنيا كأفنانيا عمـ المعاني " ،فضؿ حسف ،عباس .58

 .ـ1989 -ىػ 1409 ،2ط

دار ابف  ،" تسييؿ الفرائض" ،ىػ(1421محمد بف صالح بف محمد )ت  ،ابف عثيميف .59

 .ىػ1427 ،الجكزم

محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد الرحمف، شرؼ الحؽ،  ،العظيـ آبادم .60

العممية  دار الكتب ،" عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد" ،ىػ(1329الصديقي، العظيـ آبادم )ت 



 

196 

 

  .ىػ 1415 ،2ط ،بيركت –

"شرح ابف  ،ىػ(769عبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني المصرم )ت :  ،ابف عقيؿ .61

 ،20ط ،القاىرة –تح : محمد محيي الديف عبد الحميد، دار التراث  ،عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ"

 .ـ 1980 -ىػ  1400

أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر  أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف ،العيني .62

 –دار إحياء التراث العربي  ،" عمدة القارم شرح صحيح البخارم " ،ىػ(855الديف العينى )ت 

 .د. ت -د.ط  ،بيركت

 -ىػ 1429 ،7ط ،دار الدعكة ،ىػ(، "خمؽ المسمـ"1416محمد السقا )المتكفى:  ،الغزالي .63

 .ـ2008

دار  ،"إحياء عمكـ الديف " ،ىػ(505كسي )ت أبك حامد محمد بف محمد الط ،الغزالي .64

 .د. ت -د. ط  .بيركت –المعرفة 

"معجـ  ،ىػ(395أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )ت:  ،ابف فارس .65

 .ـ1979 -ىػ 1399 ،دار الفكر ،تح : عبد السالـ محمد ىاركف ،مقاييس المغة"

ف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي )المتكفى: فخر الديف الرازم، أبك عبد اهلل محمد ب .66

 .ىػ 1420 ،3ط ،بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،ىػ(، "مفاتيح الغيب "666
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 ،ىػ(170أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم )ت  ،الفراىيدم .67

 د. ت. -ليالؿ. د.ط "كتاب العيف "، تح: د.ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة ا

 ،"القامكس المحيط" ،ىػ(817الفيركزآبادم، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب )ت  .68

مؤسسة الرسالة  ،إشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي ،مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة

 .ـ 2005 -ىػ  1426 ،2ط ،لبناف –لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 

"  ،ىػ(770د بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس )ت: نحك أحمد بف محم ،الفيكمي .69

 .د. ت -د.ط  .بيركت –المكتبة العممية  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"

"  ،ىػ(1014عمي بف سمطاف محمد، أبك الحسف نكر الديف اليركم )المتكفى:  ،القارم .70

 .ـ2002 -ىػ 1422 ،1ط ،لبناف -ركت مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"  دار الفكر، بي

راجعو : الشيخ عبد  ،" منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم" ،حمزة محمد ،قاسـ .71

 .ـ 1990 -ىػ  1410 ،الجميكرية العربية السكرية -مكتبة دار البياف، دمشؽ  ،القادر األرنؤكط

مد الجماعيمي أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف مح  ،ابف قدامة المقدسي .72

"ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو عمى  ،ىػ(620المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، )ت: 

 -ىػ 1423 ،1ط ،مؤسسة الرٌياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ"

 .ـ2002
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س، أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القتيبي المصرم، أبك العبا ،القسطالني .73

المطبعة الكبرل األميرية،  ،" إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم" ،ىػ(923شياب الديف )ت 

 .ىػ 1323، 7ط ،مصر

 -دار الشركؽ  ،"في ظالؿ القرآف"  ،ىػ(1385سيد إبراىيـ حسيف الشاربي )ت  ،قطب .74

 .ىػ 1412 ،7ط ،القاىرة -بيركت

" إعالـ  ،ىػ(751ف )ت محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الدي ،ابف القيـ .75

 ،1ط ،ييركت -دار الكتب العممية  ،تح : محمد عبد السالـ إبراىيـ  ،المكقعيف عف رب العالميف "

 .ـ1991 -ىػ 1411

:  " زاد المعاد في ىدم خير العباد"، مؤسسة -------------------------- .76

 .ـ1994/ىػ 1415، 27مكتبة المنار اإلسالمية، الككيت، ط  -الرسالة، بيركت 

  ،مكتبة دار البياف  ،الحكمية " : "الطرؽ--------------------------- .77

 .د.ت ،د.ط

: "مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد ---------------------------- .78

ياؾ نستعيف"  1416 ،1ط ،بيركت – دار الكتاب العربي ،تح : محمد المعتصـ باهلل البغدادم ،كا 

 .ـ1996 -ىػ 
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: " مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ --------------------------- .79

 .د.ت ،د.ط ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ة"كاإلراد

"الكميات  ،ىػ(1094أبك البقاء الحنفي )ت  ،أيكب بف مكسى الحسيني القريمي ،الكفكم .80

سة الرسالة مؤس ،محمد المصرم -تح : عدناف دركيش  ،معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية"

 .د. ت -د.ط  .بيركت –

 ،1ط ،دار الشركؽ ،" فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ" ،الدكتكر مكسى شاىيف ،الشيف .81

 .ـ 2002 -ىػ  1423

" سنف  ،ىػ(273أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد )ت  ،ابف ماجو .82

 .فيصؿ عيسى البابي الحمبي -تب العربية دار إحياء الك ،تح : محمد فؤاد عبد الباقي ،ابف ماجو"

 .د. ت -د. ط 

مكطأ اإلماـ مالؾ، تعميؽ ،ىػ(179مالؾ بف أنس  بف عامر األصبحي المدني )ت  ،مالؾ .83

 .ـ1985 -ىػ  1406لبناف،  –دار إحياء التراث العربي، بيركت  ،:محمد فؤاد عبد الباقي

ـ بف خاف محمد بف أماف اهلل بف أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد عبد السال ،المباركفكرم .84

إدارة البحكث  ،" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ،ىػ(1414حساـ الديف الرحماني )ت 

 .ـ 1984ىػ،  1404 ،3بنارس اليند، ط -الجامعة السمفية  -العممية كالدعكة كاإلفتاء 



 

211 

 

 ،ىػ(1353ل )ت أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكر  ،المباركفكرم .85

 .بيركت –دار الكتب العممية  ،"تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم"

د. ." عمكـ البالغة البياف، المعاني، البديع" ،ىػ(1371أحمد بف مصطفى )ت  ،المراغي .86

 .د. ت -د.ط  .ب

"المسند الصحيح  ،ىػ(261مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )ت:  ،مسمـ .87

تح : محمد فؤاد عبد  ،ؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ"المختصر بنق

 .د. ت -د. ط  .بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،الباقي

أبك عمر عمي بف عبد اهلل بف شديد الصياح، "إشكاؿ كجكابو في حديث أـ حراـ  ،المطيرم .88

 .ىػ 1425 ذك القعدة ،1ط ،دار المحدث لمنشر كالتكزيع ،بنت ممحاف"

سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم )ت  ،ابف الممقف .89

دار  ،تح : عبد العزيز بف أحمد بف محمد المشيقح ،" اإلعالـ بفكائد عمدة األحكاـ" ،ىػ(804

 .ـ 1997 -ىػ  1417 ،1ط ،العاصمة لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية

تح  ،: " التكضيح لشرح الجامع الصحيح" ---------------------------- .90

 -ىػ  1429، 1ط ،سكريا -دار النكادر، دمشؽ  ،: دار الفالح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث

 .ـ 2008
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زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف  ،المناكم .91

-ىػ1410 ،1ط ،القاىرة –عالـ الكتب  ،لتعاريؼ""التكقيؼ عمى ميمات ا ،ىػ(1031الحدادم )ت 

 .ـ1990

 ،: " فيض القدير شرح الجامع الصغير"--------------------------- .92

 .ـ1356،  1ط ،مصر -المكتبة التجارية الكبرل 

دار  ،"البالغة العربية" ،ىػ(1425الميداني، عبد الرحمف بف حسف حبنكة الدمشقي )ت  .93

 .ـ 1996 -ىػ  1416، 1ط ،ية، بيركتالقمـ، دمشؽ، الدار الشام

"السنف  ،ىػ(303أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني )ت  ،النسائي .94

 ،2ط ،حمب  -مكتب المطبكعات اإلسالمية  ،تح : عبد الفتاح أبك غدة ،الصغرل لمنسائي "

 .ـ1986 -ىػ 1406

بد المنعـ تح : حسف ع ،: "السنف الكبرل"--------------------------- .95

 .2001 -ىػ  1421 ،1ط ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،شمبي

تح :  ،"رياض الصالحيف" ،ىػ( 676أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ )ت  ،النككم .96

 .ـ1998ىػ/1419 ،3ط،مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف ،شعيب األرنؤكط

د.ط  .دار الفكر ،: "المجمكع شرح الميذب "--------------------------- .97
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 .د. ت -

 ،: " المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج"--------------------------- .98

 .ىػ1392 ،2بيركت، ط –دار إحياء التراث العربي 

 ،" الكككب الكىاج شرح صحيح مسمـ" ،محمد األميف بف عبد اهلل األيرىمي العىمىكم ،اليررم .99

 ـ 2009 -ىػ  1430، 1ط ،دار طكؽ النجاة -دار المنياج 

عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف يكسؼ، أبك محمد، جماؿ  ،ابف ىشاـ .100

الشركة  ،تح : عبد الغني الدقر ،"شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب" ،ىػ(761الديف)ت: 

  .ت .د  -ط  .د ،سكريا  –المتحدة لمتكزيع 

محمد، جماؿ الديف )ت عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك  ،ابف ىشاـ .101

براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي ،"السيرة النبكية " ،ىػ(213 شركة  ،تح : مصطفى السقا كا 

 .ـ 1955 -ىػ 1375 ،2ط ،مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر

ىػ(، " مجمع الزكائد 807أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف )ت  ،الييثمي .102

 .ـ 1994ىػ،  1414 ،مكتبة القدسي، القاىرة ،ائد"، تح : حساـ الديف القدسيمنبع الفك ك 

ل ًكم .103 دار  ،" ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" ،محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى اإلثيكبي ،الكى

 .ـ 1996 -ىػ  1416 ،1ط ،المعراج الدكلية لمنشر
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 المكاقع اإللكتركنية :

 .https://islamqa.info الشيخ محمد صالح المنجد / اإلسالـ سؤاؿ كجكاب / مكقع
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 فيرس المحتويات
 

 الصفحات  المكضكع
 ب اإلىداء 

 ت الشكر والتقدير

 ث الممخص 

 1 المقدمة 
 1 أىمية المكضكع 

 2 أسباب اختيار المكضكع 
 2 إشكالية الدراسة 
 3 أىداؼ الدراسة 

 4 الدراسات السابقة 
جراءاتيا منيجية الدراسة   5 كا 
 6 خطة الدراسة 

 10 مفيوم الكالم وأىميتو الفصل األول : 
 11 المبحث األول : مفيوم الكالم واألصول واآلداب

 11 المطمب األكؿ : مفيـك الكالـ 
 16 المطمب الثاني : مفيـك األصكؿ 
 18 المطمب الثالث : مفيـك اآلداب 

بناء العالقات االجتماعية، المبحث الثاني:أىمية الكالم وأثره في 
 والدعوة إلى اإلسالم

20 

 20  البياف كاختالؼ المغات نعمة دالة عمى اهلل المطمب األكؿ : 

 23 المطمب الثاني : مسؤكلية الكممة كخطكرتيا 

 26 المطمب الثالث : الكممة الطيبة صدقة 

 28 المطمب الرابع : أىمية الكالـ في اإلصالح بيف الناس 

 30 مب الخامس : أىمية الكالـ في الدعكة إلى اإلسالـ المط
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الفصل الثاني :صفات كالم النبي صمى اهلل عميو وسمم وأسموبو في 
 الخطاب

36 

 38 المبحث األول : صفات عامة في كالمو صمى اهلل عميو وسمم 
 38 المطمب األكؿ : اإليجاز  
 42 المطمب الثاني : التقعيد  

 44 التقسيـ المطمب الثالث : 
 46 المطمب الرابع : الكضكح 

 48 المطمب الخامس : جماؿ البىدء 
ٍتـ   55 المطمب السادس : حيسف الخى

 59 المبحث الثاني : أسموب النبي صمى اهلل عميو وسمم في الخطاب 
 59 المطمب األكؿ : مراعاة أحكاؿ المخاطبيف 
 63 المطمب الثاني : انتقاء طٌيب الكالـ كلٌينو

 69 المطمب الثالث : االبتعاد عف الفيحش كالفظاظة في الكالـ
 71 في عرض الخطاب صمى اهلل عميو كسمـ المطمب الرابع : طريقة النبي 

 75 الفصل الثالث : مناسبة الكالم لممقام  
 77 المبحث األول : السبب المناسب لمكالم 

 77 المطمب األكؿ : كجكد سبب مناسب لمكالـ 
 81 مب الثاني : إيجاد سبب مناسب لمكالـ المط

 85 المبحث الثاني : لكل مقام مقال 
 86 المطمب األكؿ : التمميح في المقاـ الذم ال يحسف فيو التصريح 
 90 المطمب الثاني : التصريح في المقاـ الذم ال يصمح فيو التمميح 

 94 المطمب الثالث : الكالـ مع األىؿ بيدؼ التركيح كالتسمية 
المطمب الرابع : الكالـ مع الصاحب في السفر بيدؼ التركيح 

 كالتسمية 
98 

 101 المطمب الخامس : غناء العرس 
 104 المطمب السادس : ىجاء المشركيف 

 107 المطمب السابع : أدب المزاح 
 112 المطمب الثامف : أدب النقد كالنصح 

 118 المطمب التاسع : أدب الحكار 
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 131 رابع : محاذير ومناٍه شرعية في الكالم الفصل ال
 132 المبحث األول : األلفاظ المنكرة 

 141 المبحث الثاني : الكذب والغيبة والنميمة 
 141 المطمب األكؿ : الكذب 
 145 المطمب الثاني : الغيبة 
 147 المطمب الثالث : النميمة 

 149 المبحث الثالث : كممات السخرية واالستيزاء 
 153 المبحث الرابع : لغة الجسد المنيي عنيا 
 158 المبحث الخامس : السباب والمعن والتكفير

 159 المطمب األكؿ : السباب 
 165 المطمب الثاني : المعف

 168 المطمب الثالث : التكفير 
 170 الخاتمة 

 173 الفيارس 
 174 فيرس اآليات الكريمة

 178 فيرس األحاديث القكلية 
 187 فيرس المراجع كالمصادر 

 205 فيرس المكضكعات 
 
 

 

 

 


