


 
 

 املقاصد من األمثلة النبوية
 

 
 اجلكيند. األمني حممد حممود 

 أستاذ مساعد بكلية الدعوة 

 اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 
احلمددد ا الدددا ادددا،ا مددداا لمددا  نددا لن تدددا لددو   أ  ادددا،ا ااا      

لالصالة لالسالم على النيب الكريما املبعوث ادد  لرةدة للعداملوا لعلدى     

 لصحبه أمجعو.آله 

 لبعد:

فمددخ لددالع ا عتندداري بالسددية النبويددة ه ددر لددع أ،أ ددا   ددتم  علددى أسددلو  

ا بدايددة الددعوة ملأددا أمددر  اا  عددا  ب ،دددار   ضدر  امللدد م  مددا ا ه،دددار   

ع ي ه لمجد  وومدها ف د عل ذلد  ه  مجد  مدا أمكدخ ا اددا املوضدو           

لاآلدا  ممدا   ددد  الباحد     لبيا  ما اشتملت عليه األحاديد  مدخ الاوا دد    

ا موضو  لاحدا لادا اجملاع ود صنأف فيه العلماريا للكدن م مجعدوا فيده    

األحادي  املسدندة لريدي املسدندةا لريدي األحاديد  ممدا شدا  بدو الندا ا أل          

واله أا  احلكمةا فظ ر لع أ  أ نالع ادا البا  مقتصدرا  علدى األحاديد     

لعلمدداري مددخ ال ددراس لاملاسددريخ ا اددد      الصددحيحة املسددندةا لبيددا  أوددواع ا   

ه َّ أ،أ دا   ماألحادي ا لم  أ أ اجلم  ما او أ،أ ا لردت بصيغة امللد  أل التمليد   

للوفه علدى   لتأ يد على صدق دعو ه من ا ا تنالع عدة صور لمقاصدا 
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لا حتددريم  االنددا ا ل،صددح م ا التحدددير مددخ املعاصددع لالغلددو ا الددديخ     

يقددة الددد،يا لأ،أ ددا دار الغددرلر لاملتددا  القليدد ا لبيددا  حقيقددة  ا لبيددا  حقالغيبددة

املسددلم لامل دداورا لوددر  اجلنددة لالنددارا لملدداع  وحيددد اا  عددا  لالصددالة       

لالصوم لالصدوةا لأثر الصالة ا حمو الد،و ا لامللاع لتصويراا ل قريد   

  معا،ي ا ل أ يد احلقا ق ل رسيخ ا مخ صورة املعقوع ه  احملسو ا لذل

 إلف ام املخاطبو لعل م يتد رل .

لوددد اعتمدددت علددى الصددحيحو لالسددنخ لريياددا مددخ  تدد  احلدددي ا    

ل ت  ال درلسا لالتاسديا ل تد  األملداعا لحرصدت علدى ا لتصدار ا        

دي  ماّصددددال  مددددخ أحددددد حيدددد  أ تاددددع بتوضددددي  موضدددد  احلدددد  االتوثيددددق

لرودم  وتصدر علدى مواضدعه األلدر  باإلشدارة ه  الكتدا        ثم أ االصحيحو

 البا .

( لادو ي دتم  علدى مقدمدة     املقاصد مدخ األمللدة النبويدة   لمسيت البح  )

 مطلبا ا ثم اخلامتة. للاحد لع ريخ

ملوا ل،سأله التوفيق لالعاو عخ    الآلر دعوا،ا أ  احلمد ا ر  الع

 لطيئة لزل .

 .لصلى اا لسلم على ،بينا حممد لعلى آله لصحبه أمجعو
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 - لامِلْلد   .  ابه املعدا،ع املعقولدة   -مبات  املي-امَلَل  معنى املثل

  دددددابه األشدددددخا   -بكسدددددر املددددديم لسدددددكو  اللددددداري 

احملسوسة
(1)

. 

 واع الراري : امُلَمّل : املصّور على ملاع ريي .

ا شددعري  ي ددبه وددو   ا شددعري  آلددر بين مددا م دداب ة م ِلي َبددي خ      لامَلَلدد : وددوع   

يأْعِت اللَّدَبَخا فد  أ اددا القدوع     أحد اما اآللر ليصو َر م حنو وومم: الصأْيَف َضد 

ي به وول : أاملت لوت اإلمكا  أمركا لعلدى اددا الووده مدا ضدر  اا      

  عا  مخ األملاع.

 لاملل : يقاع على لو و: 

 أحداما: مبعنى امِلْل ا حنو: ِشْبه ا لَشَبه .

أّا معنددىك  ددا ا  اامل دداب ة لغددي  ا معنددى مددخ املعددا،ع مبعنددى  لاللددا،ع:

عّم األلااه املوضوعة للم اب ةلاو أ
(2)

. 

لوددد ضددر  اا  عددا  ا  تابدده األمللددة ا آيددات  ددلية  
(3)

 مددا ودداع  

َلَيْضددُر   اُا األْمَلدداَع ِللنأدداُ  َلَعلَّ  ددْم َيَتددَد َّر ل َ   عددا : 
(4)

 لضددر  الددنيب  

عخ عبدد اا بدخ عمدر أ،أده وداع: حاظدت عدخ رسدوع         أيضا  رلا فقد األملاعا 

ألف مل . لمل يص . لمل أر أحدا  مخ أاد  احلددي  صدنأف فدأفرد مدا       اا 

للكددخ  ابابدا  ريددي أبدع عيسددى لا دّر ا لقددد فدت  بابددا  أل بندى وصددرا  أل دارا     

التط لطدا  صدغيا  فدنحخ ،قند  بده ل، دكر  عليدها لمجلدة مدا ذ در أربعدة            

 ع ر حديلا .

                                              
 .10/296عارضة األحوذا  (1)

 .759ماردات ألااه القرآ   (2)

 760-759ا ماردات ألااه القرآ  661-660املع م املا ر  أللااه القرآ  الكريم  :ا،ظر (3)

 .25: هبراايمسورة  (4)
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 يف التحذير املثال 

 من الغلو يف الدين

 

ملددداع... ليدددأ ع لا األصددد  املدددلالتا لاحدددداا مللدددةا لادددع األشدددبا  لاأل

التمليدد  مبعنددى التصددوير لالت ددبيه   
(1)

ا  مددا يددأ ع ضددر  األملدداع لتقريدد     

املعا،ع ه  أف ام املخاطبو مبا يألاو،ه ليعرفو،ه
(2)

. 

ليعتددددت التمليدددد  أيضددددا  أسددددلوبا  مددددخ األسددددالي  ا  أ يددددد احلقددددا ق     

ل رسيخ اا لوع  املعقوع  احملسو 
(3)

. 

 د  شدعريا   الغلو: ا ر اا  لجتدالز احلدد ا   

 ايقاع ذل  ا التنط  ا الديخا ل لرة الصداق

لا الس م الا الَقْدر لاملنزلة الا السعر
(4)

. 

َ َ ْغُلددوا ِفددع ِديددِنُكمودداع  عددا : 
(5)

ا لا احلدددي : )هيأددا م لالغلددو ا 

الديخ(
 (6)

. 

لالغلّو ا الديخ: او الت ددد فيده لودالزة احلددا لويد : معندا : البحد         

. لمنده احلددي :     اامتعبأداألشياري لالك ف عخ علل ا لريوامض  عخ بواطخ

)لحام  القدرآ  ريدي الغدالع فيده ل  اجلداا عنده(      
(7)

م ه،أمدا وداع ذلد م أل أ مدخ     

ألالوه لآدابه اليت ُأِمر ب ا القصد ا األمورا للي األمور ألسط ا
(8)

. 

خ مددرلق بيددا  أحددواع اخلددوارق لمددرلو م مددخ الددد ي  لوددد لرد عددخ الددنيب 

                                              
 .186ا 185ت  البارا ا لا،ظر املعا،ع لال وااد ا ذل . ادا السارا ه  مقدمة ف10/296عارضة األحوذا  (1)

 .9/67. 11/317الات   .16/140شرس مسلم للنولا  (2)

 .2/11الات   (3)

 .3/382ا الن اية 613ماردات ألااه القرآ   (4)

 .171النساري/ (5)

 .347ا 1/215[ا املسند 63[ا وها مناس ]217[ا النسا ع مناس  ]5ا عتصام ]البخارا  صحي  (6)

 [.23(ا أد  ]4843ا )5/174سنخ أبع دالد  (7)

 .3/382الن اية  (8)
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السدد م مددخ الرميأددة  
(1)

. لذ ددر العلمدداري رة ددم اا  عددا  الاوا ددد مددخ اددد       

 األحادي ا لمن ا: 

ذّم اخلدددوارق لشددددة بددددعت م لدددتكايام املسدددلمو لا ، دددغاع بقتدددامم    

لاسدتباحة دمدا  ما ل ددر  م وتداع أادد  الدمدةا لادددا  لأده مددخ آثدار عبددادة       

لمل يتمسكوا حببٍ  لثيٍق مخ  اجل اع الديخ مل  ن رس صدلرام بنور العلما

أمددر ا ل،سددبه ه  اجلددور    العلددما ل اددى أ أ رأسدد م ردأ علددى رسددوع اا    

 ،سأع اا السالمة.

أ أ وتددامم أل  مدخ وتداع امل ددر وا لالزودر عدخ األلددد      :لمدخ الاوا دد  

بظواار مجي  اآليات القابلة للتألي  اليت ياضع القوع بظااراا ه  خمالادة  

لفا لالتحدددير مددخ الغلددّو ا الديا،ددة لالتنطدد  ا العبددادة باحلمدد   همجددا  السدد

علددى الددنام فيمددا مل يددأذ  فيدده ال ددر ا لوددد لصددف ال ددار  ال ددريعة بأ،أ ددا   

س لة مسحة
(2)

. 

لا حدددي  عبددد اا بددخ عمددرل: )ه أ ادددا الددديخ مددتوا فددألريلوا فيدده         

  أرضددا  وطدد  ل   برفددقا ل   بغضددوا ه  أ،اسددكم عبددادة ااا فدد  أ امُلْنَبددتأ

 ه را  أبقى(.

ا لصددو  هرسددالها للدده شددااد ا   ألرودده أةددد لالبددزار عددخ وددابر   

ا الزاد  بخ املبارك عخ عبد اا بخ عمرل موووف
(3)

. 

الددا عطد  راحلتده     :أا -بنو  ثدم موحددة ثدم ملنداة ثقيلدة     -(امُلْنَبتُّ)ل

صددار  :الاددع مر وبدده مددخ شددّدة السدديا مددألوذة مددخ البددّت لاددو القطدد ا أ  

منقطعا ا لبقع ا طريقده عداوزا  مل يصد  ه  مقصدود ا لمل يقدض َلَطدر ا       

                                              
 (ا استتابة املر ديخ.6934ا 6933ا )12/390البخارا  صحي  (1)

 .12/301 الات  (2)

 .11/297ا الات  1/62(ا وم  الزلا د 4520ا )3/18السنخ الكت  للبي قع  .3/199مسند أةد  (3)
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لود أعط  ه ر ا لفقد مر وبه الدا  ا  يوصله لو رفق به
(1)

. 

لواع امرلا: ش ب َه باجملت د ا العبادة حتى يتحّسر
(2)

. 

مدخ الوريدوع ا ال دعري لالسدي      -بكسدر املع مدة   - (ألرِيُلدوا لوولده: ) 

غ الغايدة القصدو  منده بدالرفقا       بُلد اا لاملراد: سر فيه برفدقا ل فيه لاإلمعا 

علدى سددبي  الت افددت لاخُلددرقا ل  حتمدد  علدى ،اسدد  ل كلأا ددا مددا    طيددق   

فتع ز ل رتك الد يخ لالعم 
(3)

. 

لادددد  األحاديددد  النبويدددة ا احلددد  علدددى الرفدددق ا الدددديخ لالتسدددديد     

يات الكرةمدة املوضدحة أ أ اا   لاملقاربة لالتيسي اع ا الواو  متاقة م  اآل

أ أ املت دد د لاملتنطد  لالددا     : عدا    يكلدف ،اسدا  ه َّ لسدع اا لمعندى اددا      

يكلأددف ،اسدده مددخ العبددادة وددد زيددخ لدده ال دديطا  لاددوا  ذلدد ا لأ،سددا  طاوددة   

لطبيعة ،اسه الب ريةا لأضله جبعله يظدّخ أ،أده أعدرن بناسده لأحدر  علدى       

للكددخ سدديظ ر بعددد حددو أ،أدده أراددق ،اسدده لشددّق  مصددلحت ا مددخ اا  عددا ا 

علي دداا ف مأددا أ  يسددتمّر مدد  شددعور  بامللدد ا لهمأددا أ  يرتاودد  مر دددا  لمقصددرا    

 لمتحسرا .

لادا احلدي  است  د به احلافظ رةه اا  عدا  ا شدرس األحاديد     

الواردة ا صحي  البخارا ا با  القصد لاملدالمة على العمد ا لألضد  أ أ   

: اددو سددلوك الطريددق  -باددت  القددان لسددكو  امل ملددة -قصددود بالَقْصدددامل

 املعتدلة لاستحبا  ذل ا لود فسرلا السداد بالقصد.

ودداع:  لذلدد  ا احلدددي  عددخ عا  ددة رضددع اا عن ددا أ أ رسددوع اا    

                                              
ا موسددوعة 11/297[ا فددت  البددارا 7] 6/3بيددد ا األملدداع ألبددع ع1/92الن ايددة  .2/28ريريدد  احلدددي  للدد رلا  (1)

 .195ا 1/159أملاع العر  

 .2/28ريري  احلدي   (2)

 .5/209الن اية  .2/27ريري  احلدي   (3)
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 املثال يف النصح

والتحذير عن  

 املعاصي

)َسددد د لا لودداربواا لاعلمددوا أ  لددخ ي دددِل  أحددد م عملدده اجلّنددةا لأ أ أحدد أ      

ا له  وّ (األعماع أدلم ا ه  ا
 (1)

. 

الصوا  لا بدا    :أا ا( اعملوا لاوصدلا بعملكم السدادسد دلالمعنى )

 السنة مخ اإللال  لريي  ليقب  عمل ا فينزع عليكم الرةة.

لددئال ياضددع   م    ْاُرُطددوا فت  دددلا أ،اسددكم ا العبددادة    :( أالودداربوا)

بكم ذل  ه  املالع فترت وا العم  فتارطوا
(2)

. 

(لشعري مخ الدجلةحلدي : )ووله ا ا
(3)

هشارة ه  احل  على الرفدق ا   

العبادة لاو املوافق للرتمجةا لعّبر مبا يدّع على السيم أل أ العابد  السا ر 

ه  حمّ  هوامتها لاو اجلّنة
(4)

. 

ودداع امددرلا: الغلددو ا العمدد  سدديئةا لالتقصددي عندده سدديئةا لاحلسددنة        

بين ما لاو القصد
(5)

. 

أ أ  :( احلكمة ا ذل أحّ  األعماع أدلم ا ه  اا له  وّ  لأ ألووله: )

املديم للعم  يالزم اخلدمة فيكلر الرتدد ه  با  الطاعة    لوت لي از  

بالت لكلرة  ردد ا فليم او  مخ  زم اخلدمة مدلال  ثدم ا،قطد ا لمدخ ثدّم      

لصدالة  لرد الوعيد ا حق مدخ حادظ القدرآ  ثدم ،سديها لاملدراد بالعمد  اندا ا        

لالصيام لريياما مخ العبادات
(6)

. 

: وددداع: وددداع رسدددوع اا   عدددخ أبدددع موسدددى  

                                              
 (.6467(ا ل)6464ا )11/294صحي  البخارا م  الات   (1)

 .11/297فت  البارا  (2)

 .(ا عخ أبع اريرة 6463ا )11/294صحي  البخارا  (3)

 .11/298الات   (4)

 .29ا 2/28ريري  احلدي   (5)

 .11/299الات   (6)
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)مللع لمل  ما بعلل اا  مل  رود  أ دى وومدا  فقداع: رأيدت اجلدي  بعديل        

له، ددع أ،ددا الندددير العريددا ا فالن دداري الن دداريا فأطاعتدده طا اددة فددأدجلوا علددى    

 م(م ل م فن واا ل دبته طا اة فصّبح م اجلي  فاوتاح
(1)

. 

لامللدد : الصدداة الع يبددة ال ددأ  يورداددا   -باددت  املدديم لاملللألددة-(َمَللددع)

 البليغ على سبي  الت بيه إلرادة التقري  لالتا يم.

( ذ در العيدنو هرشدادا  ه  أ،أده حتقدق عندد  مجيد  مدا ألدت عنده           بعيل)

حتقق مخ رأ  شيئا  بعينه   يعرتيه لام ل  خيالطه ش 
(2)

. 

( ضر  بالعريا  املل  ا حتقيق اخلتالندير العريا له، ع أ،ا )
(3)

... 

واع النولا: واع العلماري: أصله أ أ الرو  هذا أراد ه،ددار وومده لهعالم دم    

ليخدتام   مشار به علي م هذا  ا  بعيددا  مدن م  أمبا يوو  املخالاة ،ز  ثوبه ل

طليعدت م   مبا دام م ليبقى عريا،كاا لأ لر ما ياعد  اددا ربيئدة القدوما لادو     

لرويب ما لوالوا: له،أمدا ياعد  ذلد م أل،أده َأْبدَيخ للنداهر لأريدر  لأشدن  منظدرا           

عند املبصرا ليكو  على مكا  عاٍعا ف و أبلدغ ا اسدتحلاث م ا التأاد     

للعدلا لوي : معنا : أ،ا الندير الدا أدر ل وي  العدل فألدد ثيدابع فأ،دا    

أ،در م عريا،ا 
(4)

وال  لقع وي ا  فسلبو  لأسدرل  فا،الدت   أ أ ر :. لاألص  فيه

ه  وومه فقاع: ه، ع رأيت اجلي  فسلبو،عا فرأل  عريا،دا  فتحققدوا صددوهم    

أل،أ ددم  ددا،وا يعرفو،دده ل  يت مو،دده ا النصدديحة ل  وددرت عاد دده بددالتعراا    

لناسدده لملددا ودداري بدده مددلال    فقطعددوا بصدددوه مددد  القددرا خا فضددر  الددنيب  

                                              
 [.16ا فضا   ]49-15/48صحي  مسلم  [.2[ا اعتصام ]26(ا رواق ]6482ا )11/316صحي  البخارا  (1)

 .11/316الات   (2)

 .11/316الات   (3)

 .3/225الن اية  .15/48شرس مسلم  (4)
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 قريبددا   مخلددوارق لاملع ددزات الدالددة علددى القطدد  بصدددوهبدددل  ملددا أبدددا  مددخ ا

إلف ام املخاطبو مبا يألاو،ه ليعرفو،ه
(1)

. 

ليؤيددد  مددا ألرودده الرام رمددزا ا ]األملدداع[   
(2)

لاددو عنددد أةددد أيضددا     

 وداع: )لدرق الدنيب     بسند ويد مخ حدي  عبدد اا بدخ بريددة عدخ أبيده      

لمللكم مل  ودوم لدافوا عددلا      ذات يوم فناد  ثالث مرات: أي ا النا  مللع

أ  يأ ي م فبعلوا روال  يرتايا مما فبينما ام  دل  هذ أبصر العدلا فأوبد   

ليندر وومه فخ ع أ  يدر ه العدل وب  أ  ينددر وومدها فدأاو  بلوبده أي دا      

النا  أ يتم ثالث مرات(
(3)

. 

لأحسددخ مددا فسددر بدده احلدددي  مددخ احلدددي ا لادددا  لأدده يدددّع علددى أ أ    

   مخ التعّرا لاو املعرلن ا الرلاية.العريا

اطلبدوا الن داري بدأ   سدرعوا امدر ا هشدارة        :( أافالن داري الن داري  ووله: )

 ه  أ،أ م   يطيقو  مقالمة ذل  اجلي .

واع الطييب: ا  المه أ،وا   مخ التأ يدات: أحدداا: )بعدو(ا ثا،ي دا:    

ودر  العددلم لأل،أده الددا خيدت       )له، ع أ،ا(ا ثالل ا: )العريا (م أل،أه الغاية ا 

ا ه،دار  بالصدق
(4)

. 

 بعض القوم. :( أافأطاعته طا اة)

سارلا ألأع اللي ا أل سارلا  :أا -ب مزة وط  ثم سكو  -(فأدجلوا)

اللي   لأه على ا لتالن ا مدلوع اللاظة
(5)

. 

                                              
 .11/317الات   (1)

 [.10ا ] 2324النيب أملاع احلدي  املرلية عخ  (2)

 .5/348مسند أةد  (3)

 .11/317الات   (4)

 .15/49ا شرس مسلم للنولا 2/129الن اية  (5)
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لبادت  ألألده   -لاملراد به امينة لالسكو ا  -باتحتو-(على م ل م)

اإلم اعا لليم مرادا  انا -ا،يهلسكو  ث
(1)

. 

-بضم امليم لاماري-لواع النولا: ا مجي  ،سخ مسلم: )م   لت م(
(2)

. 

( ودداع الطددييب: عّبددر ا الاروددة األل  بالطاعددةا لا     ل دبتدده طا اددة )

اللا،يددة بالتكدددي م ليددؤذ  بددأ أ الطاعددة مسددبووة بالتصددديقا لي ددعر بددأ أ         

 التكدي  مستتب  بالعصيا .

أ اام صدباحا ا اددا أصدلها ثدّم  لدر اسدتعماله        :( أاح م اجلي صّب)

 حتى استعم  فيمخ طرق بغتة  ا أا لوت   ا .

استأصل م مخ وحدت ال دعري    :أا -جبيم ثم حاري م ملة-(فاوتاح م)

أووحه هذا استأصدلتها لا سدم اجلا حدة لادع امدالكا لأطلقدت علدى اآلفدة         

أل،أ ا م لكة
(3)

. 

سدده بالرودد  له،دددار  بالعدددا  القريدد  ب ،دددار     ،ا ودداع الطددييب: شددبه   

الرو  وومده بداجلي  املصدب ا لشدّبه مدخ أطاعده مدخ أمتده لمدخ عصدا  مبدخ            

  د  الرو  ا ه،دار  لمخ صدوه.

يقوع: )ه،أما مللع لمل  النا   أ،أه مس  رسوع اا  لعخ أبع اريرة 

دلا  اليت  رو  استوود ،ارا ا فلما أضاريت ما حوله وع  الاراش لاد  ال

 ق  ا النار يقعخ في اا ف ع  الرود  َيدَزع  خأ ليغلبنده فيقدتحمخ في داا فأ،دا       

آلد  حُبَ ز م عخ النار لأ،تم  قتحمو  في ا(
(4)

 . 

                                              
 .11/317الات   (1)

 .15/49شرس مسلم  (2)

 .11/317الات   (3)

ا 2/244[ا مسدند أةدد   18ا فضدا   ] 15/49صدحي  مسدلم    [.26(ا رواق ]6483ا )11/316صحي  البخارا  (4)

 [.82سنخ الرتمدا أد  ] ا540ا 312
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لاو أبلغا لاإلضارية فرط اإل،ارة د( مبعنى ألواستوود)
(1)

. 

( احلق أ،أه ،وٍ  مدخ الطدي مسدتق   لده أونحدة  أ دت مدخ ولتدها         الاراش)

 عه خمتلاة  ا الكت لالصغرا ل دا أونحته.لأ،وا

يدفع خأ :أا -بات  التحتا،ية لالزاا لضم العو امل ملة-(َيَزع  خأ)
(2)

. 

يدددللخا لأصددله مددخ القحددم لاددو اإلوددداما لالووددو  ا   :( أافيقددتحمخ)

األمور ال اوة مخ ريي  لبت
(3)

. 

اة مدخ الرأفدة لالرةدة لاحلدر  علدى  د       لا احلدي  ما  ا  فيده  

َحُري   َعَلْيُكْم ِبامُلْؤِمِنَو َرري لن  رأِحيم األمة  ما واع  عا : 
(4)

 . 

مج  ح زة لاع  -بضم امل ملة لفت  اجليم بعداا زاا-(حُبَ ُز م)

د اإلزار لالسرالي عقم
(5)

. 

( لض  املسب  موض  السب م أل أ املراد أ،أه ةمنع م مخ الووو  النار عخ)

 كو  سببا  لولوق النار.ا املعاصع اليت  

 حب ز ه   اوتحام له في ا. لفيه هشارة ه  أ أ مخ ألد رسوع اا 

-لأصله  نالتدو ا   -بات  ألأله لالااري لالالَّم اللقيلة-( التو  لأ،تم)

ضددبطو  بددالوو و ل الامددا    -لبضددم ألألدده لسددكو  الادداري لفددت  الددالمأ     

 دا  بيددك فعداهل امدر  مند        صحي ا  قوع:  َالَّت ملا لأفلت ملا ملخ

حتى ار 
(6)

. 

لحاصدد  ادددا التمليدد  أ،أدده شددبه  سدداوط ل  افددت اجلدداالو لاملخددالاو      

                                              
 .318ا 11/317الات   (1)

 .5/180ا الن اية 3/228ريري  احلدي  لل رلا  (2)

 .11/318ا الات  15/50شرس مسلم للنولا  (3)

 .128: التوبةسورة  (4)

 .11/318ا الات  15/50شرس مسلم للنولا  (5)

 .11/318الات   (6)
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أصحا  ال  وات ا املعاصع اليت  كدو  سدببا  ا الوودو  ا الندار بت افدت      

ل ساوط الاراش بدالووو  ا الندار ا باعدا  ل د وا  اا لشدبه ذّبده العصداة عدخ         

لأ،درام بدّ  صاح  النار الاراش عن ااملعاصع مبا حدرام به 
(1)

. 

لواع عياض: شبه  ساوط أا  املعاصع ا ،ار اآللرة بتسداوط الادراش   

ا ،ار الد،يا
(2)

. 

( عنددددد مسددددلم )فيغلبددددوّ،ع( النددددو  ملقلددددة أل أ أصددددله   في ددددا حمددددو ت ق)

فيغلبددو،لا لالادداري سددببيةا لالتقدددير: أ،ددا آلددد حب ددز م ألللصددكم مددخ    

 لبة مسببة عخ األلد.النارا ف علتم الغ

ودداع الطددييب: حتقيددق الت ددبيه الواودد  ا ادددا احلدددي  يتووددف علددى معرفددة 

لَمددْخ َيَتَعدددأ ح ددد لَد اِا َفُألَلِئددَ  ا ددم  الظَّدداِلم وَ معنددى وولدده  عددا : 
(3)

ا لذلدد  أ أ 

حدددلد اا حمارمدده ل،واايددها  مددا ا احلدددي  الصددحي : )أ  ه أ ِحمددى اا      

ا  ا لشد وا  اا ف دبه     احملارم ح  الدد،يا لزينت داا لاسدتيااري لددّ    حمارمه( لرأ

     هه ار  ل  احلدلد ببيا،ا ه ال افية  الكافية مخ الكتدا  لالسدنة باسدتنقاذ

الرواع مخ النارا لشبه ف و ذل  ا م ارق األرض لمغارب ا ب ضدارية  لد  الندار    

لالك ددفا  مددا حددوع املسددتوودا لشددبه النددا  لعدددم مبددا   م بدددل  البيددا         

ل عدي م حدلد اا لحرص م على استيااري  لد  اللددات لال د وات لمنعده هيداام      

عخ ذلد  بألدد ح دزام بدالاراش الديت  قدتحمخ ا الندار ل غلدد املسدتوود علدى           

دفع ّخ عخ ا وتحاما  ما أ أ املستوود  ا  ريرضه مخ فعله ا،تادا  اخللدق بده    

اش جل ل ا وعلته سببا  مال  داا  مخ ا ستضارية  لا ستدفاري لريي ذل ا لالار

فكدددل   ددا  القصددد بتلدد  البيا،ددات ااتددداري األمددة لاوتناب ددا مددا اددو سددب         

                                              
 .319ا 318ا الات  15/50شرس مسلم للنولا  (1)

 .11/318الات   (2)

 .229البقرة/ (3)
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 مثاااااال اجللااااا  

 الصاااو والءااي 

 

 اال  ما لام م  ذل  جل ل م وعلواا مقتضية لرتدي م.

منعده األمدة عدخ امدالك        حالَةمّل ا( استعارةآلد حب ز ملا ووله: )

حبالة رو  آلد حب زة صاحبه الدا يكداد ي دوا   

م لكه ا م واة
(1)

. 

  ريدد  أ أ لل لدديم أثددر علددى مددخ دالسدده همأددا   

لهمأا ب رٍّ  ه   ا  فاسددا    اخبي ه   ا  صاحلا 

لالعياذ باا  عا ا لود أشار القرآ  الكريم ه  معا بة اإل،سا  ،اسه على 

مصاحبة أا  السوريم ملا حدث له بسبب م مخ ا، غاله عدخ طاعدة اا  عدا ا    

 ا لاألشد مخ ذل  الكبدا ر املوبقدات لمدا يرت د  علي دا ا      لار كابه الد،و

،سدأع اا  عددا  العافيددة لالسددالمة لنددا لجلميدد    االوودو  ممددا اددو أشدددأ من ددا 

 املسلمو.

َلَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلم  َعَلدى َيَدْيدِه َيُقدوع  َيداَلْيَتِنع ا أَخدْدت  َمدَ        واع اا  عا : 

َلَتا َلْيَتِنع َلْم َأ أِخْد ُفاَل،ا  َلِليال * َلَقْد َأَضلَِّنع َعدُخ الدد ْ ُر   الرأس وُع سَِيال * َياَلْي

ْ،َساُ  َلد ل  آرَيِ،ع َلَ اَ  ال أْيَطا   ِلإلَبْعَد ُهْذ َو
(2)

. 

مددلال  لاِضددحا  لل لدديم  مددا رلا  البخددارا     لوددد ضددر  رسددوع اا   

اجللدديم الصددا   : )ملدد ودداع: ودداع رسددوع اا  لريددي  عددخ أبددع موسددى 

لاجللددديم السدددوري  ملددد  صددداح  املسددد  ل دددي احلددددادا   يعدددَدم   مدددخ   

صاح  املس  همأا   رتيه أل جتد رحيها ل ي احلداد حيرق بيت  أل ثوبد   

أل جتد منه رحيا  لبيلة (
 (3)

. 

                                              
 .11/319الات   (1)

 .27: الاروا سورة  (2)

ا 16/178صددحي  مسددلم  [.31(ا الدددبا   ]5534ا )9/660[ا ل38(  البيددو  ]2101ا )4/323صددحي  البخددارا  (3)

 .408ا 405ا 4/404املسند  [.16[ا د/أد  ]146بر ]
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مددخ  أمأدد  احلدددي  يدددرك امدددا النبددوا لالبالريددة ا اشددتماع احلدددي    

اع بصدورة ا منت دى اإليضداس لالدودة لبيدا       على ووام  الكلم لضر  األمل

ممأدددا دددد  علدددى اإل،سدددا  مدددخ احلددددر مدددخ األصدددحا     ماملقاصدددد احلقيقيدددة

لاجللسدداري ا  دد  زمددا ا للاصددة ا ادددا الددزمخ الدددا زادت فيدده الادد          

لاحلر ات لاجلماعات مبختلدف املسدميات لالصدااتا لأصدب  مدخ األسدلم       

والسددة األليددار أادد  التقددو  أ  يقلدد  اإل،سددا  مددخ األصددحا ا ليتحددر  ا 

لالعلددم لاألد  لاخللددق احلسددخا ل  ي ددغ  مجيدد  لوتدده مع ددما له،أمددا بالقدددر 

املناس  الدا حيقدق األ،دم لالسدعادةا ثدم ي دغ  لوتده باملدالمدة علدى ودرارية          

 تدددا  اا الكدددريم لاحلدددر  علدددى حادددظ مدددا يتيسدددرا لمطالعدددة  تددد   

 د ال ريعة.احلدي  لالتاسيم لينا  ،اسه ليقف على مقاص

لحقيقتده   -بكسر الكان بعداا حتتا،يدة سدا نة  -(ِ ي احلداد)

فدأطلق علدى الدزق     االبناري الدا ير   عليه الزقا لالزق او الدا يناخ فيه

لأمأدا البنداري    االكدي ادو الدزق ،اسده     :اسم الكي وازا  جملالر ه لدها لويد   

فامسه الكور
(1)

. 

ادد  البددد   لمددخ يتددأذ    لا احلدددي  الن ددع عددخ والسددة أادد  ال ددر لأ   

مب السته ا الديخ لالدد،يا 
(2)

ا لمدخ ذلد  مر كد  املعاصدع ب دتى صدوراا       

لصدداح   اللاصدة الكبدا را لمدخ   ياعد  املعددرلن ل  ينت دع عدخ املنكدر       

الغيبة لالنميمةا لمخ عرن بالكد  لالب تا ا لالتنط  لالت دددا ل اسديق   

رام لادددواام املسددلموا ملددد  اخلدددوارق لمددخ  دددا  علدددى شددا لت م لفكددد   

لو ل م لعدال  ما لمخ اشتغ  بك ف ألطداري املسدلمو لعدورا  م لسدب م     

                                              
 .2/811الصحاس  (1)

 .4/324الات   .16/178شرس مسلم للنولا  (2)
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 املثااااال يف ة   اااا  

 املءاااااله وامل اااااا ر  

 

لريي ذل  مخ األلدالق   السوري الظخأ ب م لحسدام لاحلقد علي م لحتقيام

 الدميمة القبيحة.

لا احلددددي  الرترييددد  ا والسدددة الصددداحلو لأاددد  اخلدددي لاملدددرلرية     

تا  مب السدته في مدا  لمكارم األلالق لالور  لالعلم لاألد  لمخ ين
(1)

ا ملد   

الدددا يعددو علددى طاعددة اا  عددا  لاألمددر بدداملعرلن لالن ددع عددخ املنكددرا         

 لينص  ألا  املسلم هذا صدر منه لطأ أل  قصي.

لرلا عخ مصع  بخ سعد بدخ أبدع لودا  وولده:   جتدالم ماتو،دا  ف ،أده        

ؤذيد  وبد  أ     ختطئ  منه هحد  للدتو: همأدا أ  ياتند  فتتابعدها لهمأدا أ  ي     

 ااروه. ل دل  ووع أبع والبة:   جتالسوا أصحا  األاواري ف ،أع   آمخ أ  

يغمسو م ا ضاللت ما أل يلبسوا عليكم بعض ما  عرفو 
(2)

   . 

عددخ عبددد اا بددخ عمددرل ودداع: ودداع رسددوع اا  

  املسددلم مددخ سددلم املسددلمو  مددخ لسددا،ه ليددد ا ( :

لامل اور مخ ا ر ما ، ى اا عنه(
(3)

  . 

ويدد : لدد  امل دداور بالددد ر  طييبددا  لقلدد  مددخ مل ي دداور مددخ املسددلمو   

لاوات ذل  بادت  مكدةا فدأعلم م أ أ مدخ ا در مدا ، دى اا عنده  دا  ادو           

امل دداور الكامدد ا لحيتمدد  أ  يكددو  ذلدد   نبي ددا  للم دداوريخ  أ  يتكلددوا    

 على ام رة فيقصرلا ا العم .

                                              
 .4/324لات  ا .16/178شرس مسلم للنولا  (1)

 .130األملاع ألبع عبيدة بخ سالم  (2)

[ا سدنخ  2[ و داد ] 12ا 11ا 2سدنخ أبدع دالد ل در ]    [.4[ لهةمدا  ] 26(ا روداق ] 6484ا )11/316صدحي  البخدارا    (3)

 .3/154ا ل212ا 205ا 192ا 2/163مسند أةد  [.2[ا سنخ ابخ ماوه ف  ]9النسا ع هةما ]
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 املثاااااال يف التعااااااو  

 التعاطفووالرتاةه  

  

لاا أعلم ل ي ا لادا احلدي  مخ ووام  الكلم اليت أ
(1)

. 

 لبالتأم  ا لاظ احلدي  يظ ر بكّ  لضدوس شدّدة ،صد  رسدوع اا     

ألمتددها حيدد  أ أددد مددم أ أ املسددلم مدد   و،دده اددو املددؤمخ بأر ددا  اإلسددالم   

لاإلةمددا  ف ددو  دددل    ينبغددع لدده أ  يددؤذا املسددلمو بددأا ،ددوٍ  مددخ األذ          

 دتم لام در ا ريدي    بالبط  لالظلم لاحلسد لاملكدر لالكدد  لالسد  لال   

حمله لبدل  القواعد لاآلدا  الواردة ا القرآ  لالسدنةا في د  علدى املسدلم     

ة مد  أليده املسدلم حتدى لدو      أ  يكو  حريصدا  علدى  دّ  أسدبا  الدوّد لاأللاد      

عليده يبقدى لده مجيد  حقدوق اإلسدالما ل  ددوز أ  يدؤذ           ا متاقد  ألطأ لطأ 

لده ا اجملددالما ادد  ادع  عدداليم    بدأا فحدٍ  مدخ ريبيددة  أل ب تداٍ  أل التعدرض      

القرآ  لالسنةا ل ّ  ه،سدا  مؤالدد بدوزر ا لمدخ  سدب  ا هيدداري املسدلمو        

جبرٍس أل  نقيٍ  أل  بديٍ  أل  اسيٍق أل    ٍي سيناع لزر عمله ل لزر مخ  بعه 

ا ذل افكيف هذا  ا  ادا األذ  ،اب   مخ التالن لو ات النظرا لعدم 

ر أل  ي تم به أصال ا ل  يلقع له با  م أل أ بعدض علمداري   ا وتنا  مبا يرا  اآلل

املسلمو يقولو  جبواز ا لمخ العلم لاألد  لالعدع أ أ املدرري  مدا يكدر  أ     

 اي ْ َبَر على ما خيالادها فعليده أ  يكدر  أيضدا  أ  ي ْ ِبدَر ريدي  علدى موافقتده        

م اآللددريخ منددها ل  له َّ ا  م ددم لشددّ ر ب ددما فاألودددر أ  ي سددلأم ،اسدده ليسددلِّ

 ما،  مخ النص  باحلكمة لاملوعظة احلسنة لبيا  ما يرا  صوابا .

لقد ح  اإلسدالم أ باعده علدى اختداذ مجيد       

أسدبا  القددوة الدديت مدخ شددأ، ا أ  جتعلدد م أوويدداري   

وددادريخ علددى مواو ددة الادد  لاحملددخا لمددخ  لدد      

                                              
 .11/319الات   (1)
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اَا ي ِحد ُّ الدِديَخ   ُه أ اا  عدا :  ودوع  التواض  لالتقدار   مدا ا    :األسبا 

ي َقددداِ ُلوَ  ِفدددع َسدددِبيِلِه َصدددااب َ دددَأ،أ  م ب ْنَيدددا   َمْرص دددو    
(1)

ا ويددد : مرصدددو  

مددت بيندده لواربددت حتددى يصددي ريبالرصددا ا لويدد : مددخ رصصددت البندداري هذا  

 قطعة  لاحدة 
(2)

. 

لادا  له هشارة ه  ضرلرة اختداذ  دّ  السُّدب   لتوثيدق ل قريد  الصدلة       

وا ل،بد  ّ  الطدرق لاألادواري لاآلراري ال خصدية الديت  دؤدا ه       بو املسلم

م ملددا ا ذلدد  مددخ األوددر لاللددوا ا لالقددوة ا مواو ددة األعددداري      مالاروددة بيددن 

لالا ا فكما أ أ  را  البنيا  ل قاربه يسد ضعف بعض أودزاري البنيدا  أل   

اصدد  احددم لالتعددال  لالتنلاددة لاحملبددة لالرتمددا يعرتيدده مددخ للدد ا فكدددل  األ 

اخلل  الدا ود حيدث مدخ لطدأ ل قصدُي بعدُض املسدلموا ليسداعد ا        يسّد

هصددالحه لمعاجلتدده ممددا ي دد ع م علددى التصدددا لعدددلام احلقيقددعا أمأددا        

لَ  َ َندداَزع وْا أسددبا  التندداز  ف ،أ ددا  ددؤدا ه  الا دد   مددا ودداع اا  عددا :    

َفَتْاَ ُلوْا َلَ ْدَاَ  ُرحُيُكْم
(3)

. 

الدرتا  لالتقدار  لمعرفدة العددل احلقيقدع      ه  سلمو اليوم فما أحوق امل

 املرتبّ  ب م لبديِن م احلنيف.

ودداع: )املددؤمخ للمددؤمخ  البنيددا  ي ددد  عددخ الددنيب  عددخ أبددع موسددى

بعضه بعضا ا ثم شّب  بو أصابعه(
(4)

. 

: ) ملدد  املددؤمنو ا   ودداع: ودداع رسددوع اا   عددخ النعمددا  بددخ ب ددي   

ا م مل  اجلسدد هذا اشدتكى منده عضدو  دداعى لده        وادام ل راة م ل عاط

                                              
 .4: الصفسورة  (1)

 .18/81اجلام  ألحكام القرآ   (2)

 .46: األ،ااعسورة  (3)

 .10/450الات   .16/139صحي  مسلم  [.36(ا األد  ]6026ا )10/450صحي  البخارا  (4)
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سا ر اجلسد بالس ر لاحلمى(
(1)

. 

لا رلايددة: )املسددلمو   رودد  لاحددد ه  اشددتكى عيندده اشددتكى  لأدده  

له  اشتكى رأسه اشتكى  له(
(2)

. 

ودداع ابددخ بطدداع: لاملعال،ددة ا أمددور اآللددرة ل دددا ا األمددور املباحددة مددخ   

: )لاا ا عو  العبد ما بع اريرة الد،يا مندل  هلي اا لود ثبت حدي  أ

دام العبد ا عو  أليه(
 (3)

. 

ي دد بعضد م    :أا ا( او بيا  لووه الت دبيه أيضدا   ثم شب  بو أصابعه)

بعضددا  ملدد  ادددا ال دددا ليسددتااد مندده أ أ الدددا يريددد املبالغددة ا بيددا  أووالدده  

ةملل ا حبر ا ه ليكو  ألو  ا ،ام السام 
(4)

. 

  األحادي  صرحية ا  عظيم حقوق املسدلمو بعضد م   اد)) :واع النولا

لحدددل م علدددى الرتاحدددم لاملالطادددة لالتعاضدددد ا ريدددي هثدددم ل      اعلدددى بعدددض 

((مكرل ا لفيه وواز الت بيه لضر  األملاع لتقري  املعا،ع ه  األف ام
(5)

. 

دعا بعضه بعضدا  ه  امل دار ة    :( أا داعى له سا ر اجلسد: )ووله 

 سدددداوطت أل وربددددت مددددخ    :ه:  ددددداعت احليطددددا  أا ا ذلدددد ا لمندددده وولدددد  

التساوط
(6)

. 

لادع مظداار الرةدة لالعطدف ل د        ااد  األلامر النبويدة ادع الدوحع   

ليا لمخ ذل  بيا  ما د  ا    حاع للاصة عند املدرض لاألملا لمدخ   

ف ندا دد  أ  يدزداد     األوه املرض لاألمل لوو  املسلم ا اخلطأ املتاق عليده 

                                              
 .16/140 مسلم صحي  (1)

 .16/140 مسلم صحي  (2)

 .2/274أةد  مسند (3)

 .10/450 الات  (4)

 .5/374ا موسوعة أملاع العر  140-16/139مسلم للنولا  شرس (5)

 .140-16/139شرس مسلم للنولا  (6)
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 املثال

 يف حتريه الغ َب  

حددم لالتعدداطف حتددى لددو أصددر علددى لطئددهم أل أ ذلدد  أوددر  ه  التعددال  لالرتا

لمل  درد ا القدرآ  ل  ا السدنةا     اوعله ي عر بقوة رابطة اإلسالم لاإلةما 

يدأمر بكد  لدي مدخ الصدلة لالتعدال  لتقويدة الادرد          لاا او سديد،ا ل،بيندا   

 أ لاجملتم ا بينما اناك مخ يددعو  ه  الارودة بدو املسدلمو مسدتنديخ ه  أ     

املسلم ود لو  ا معصية أل لطأا للكخ ما اع حقيقة اد  املعصية لاددا  

اخلطددأا له   ددا  صددحيحا  ادد  املصددلحة  قتضددع  ر دده لهه ددار العبددو     

لالغض  له حتى   يرو  عخ اخلل  الدا لو  فيده مد  مدا ا ذلد  مدخ زيدادة       

ل  ه  الاروة بو املسلموا لمشا ة األعداري لاحلاوديخ لسعاد  م لام ينظر

ا، غاع املسلمو بعض م ببعضا ليرتبصو  الارصة املناسدبة حبيد  يكدو     

ع اا  عا  أ  دازا لديا   أمخ الصع   دارك األمرا لود فات األلا ا ،س

ا لاددد  اا مددخ ألطددأ ا  ددّ  مددخ امتلدد  القددرآ  الكددريم لسددنة الددنيب  

 اوت اد  لآثر ا ، غاع مبا فيه ضعف املسلمو. 

ارا رةه اا  عدا  ا صدحيحه   ألرق البخ

بدا  الغيبددة 
(1)

َلَ  َيْغَتد  بأْعض ددُكم  . لوولده  عددا :  

َبْعضا  َأي ِحد ُّ َأَحدد ُ ْم َأ  َيْأُ دَ  َلْحدَم َأِليدِه َمْيتدا        

َفَكُرْات م و   لا أُقوْا اَا ُه أ اَا َ وأا    رأِحيم  
(2)

. 

لمل يدد ر   اخ الغِيَبدة اكدا ا تادى بدد ر اآليدة املصدرحة بدالن ع عد      

حكم ا  ما ذ ر حكم النميمة لوزم بأ،أ ا مخ الكبا ر
(3)

. 

لحددّد الغيبددة ودداع الراريدد : اددع أ  يددد ر اإل،سددا  عيدد  ريددي  مددخ ريددي    

                                              
 [.46ا األد ]10/469البخارا  صحي  (1)

 .12: احل راتسورة  (2)

 .10/469 الات  (3)
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حموٍق ه  ذ ر ذل 
(1)

. 

لواع ابدخ األثدي ا الن ايدة: ادع أ   دد ر اإل،سدا  ا رييبتده بسدوري له          

الب ت لالب تا   ا  فيها ف ذا ذ ر ه مبا ليم فيه ف و
(2)

. 

لواع النولا ا األذ ار  بعا  للغزالع: ذ در املدرري مبدا يكرادها سدواري      

 ددا  ذلدد  ا بددد  ال ددخ  أل ديندده أل د،يددا  أل ،اسدده أل ل ُلقدده أل َلْلقدده أل  

مالدده أل لالددد  أل للددد  أل زلودده أل لادمدده أل ثوبدده أل حر تدده أل طالوتدده أل   

 ري ذ ر ه باللاظ أل باإلشارة لالرمز.عبوسه أل ريي ذل  مما يتعلق بها سوا

لواع النولا ا األذ ار: الِغيَبدة لالنميمدة حمّرمتدا  ب مجدا  املسدلموا      

لود  ظاارت األدلأة على ذل 
(3)

. 

ل،ق  أبو عبد اا القرطيب ا  اسي  اإلمجدا  علدى أ،أ دا مدخ الكبدا رم      

 ديد فيهأل أ حّد الكبية صادق علي ام أل،أ ا مما ثبت الوعيد ال
(4)

. 

 لود لرد ا ]األد  املارد[ لصححه ابخ حبا  مخ حددي  أبدع اريدرة    

ا وصددة مدداعز لرمجدده ا الز،ددا: ) لأ  روددال  ودداع لصدداحبه: ا،ظددر ه  ادددا    

الدا سرت اا عليه فلم يد  ،اسه حتى ر ِوم َرْوم الكل ا فقاع ممدا الدنيب   

مدا مدخ عدرض اددا     فمدا ،لت  -حلمار ميت-: ُ اَل مخ وياة ادا احلمار

الرو  أشد مخ أ   اد  اجلياة(
(5)

. 

وداع:   لألرق أةد لالبخارا ا ]األد  املارد[ بسند  حسٍخ عخ وابٍر 

: )اد  ري  الديخ يغتدابو   فقاع النيب  .ف اوت ري   منتنة  نا م  النيب 

                                              
 .  617ماردات ألااه القرآ   (1)

 .3/399الن اية  (2)

 299األذ ار  (3)

 .10/470 الات ا 16/337م القرآ  اجلام  ألحكا (4)

 [.24( احلدلد ]4428ا )581ا 4/580سنخ أبع دالد  .1/256األد  املارد  (5)
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 املثااااااااااال  ا  اااااااااال   

 يف اخلريياا  والصاا   

 

 

املؤمنو(
(1)

. 

خ لادددا الوعيددد ا ادددد  األحاديدد  يدددع علدددى أ أ الغيبددة ا أمددور الددددي      

لالددد،يا مددخ الكبددا ر
(2)

ا ل ددّ  مددؤمخ يكددر  أ  يددد ر ا ديندده أشددّد ممددا  

يكر  أ  يد ر ا بد،ه
(3)

. 

ل ما أ أ الِغيَبة مدمومة ا حق  احلعأا ف ع  دل  ا حق  امليدتم أل،أده   

عبدارة  ريدي    هود أفضى ه  عملها له   ا  خمطئا  أل مقص را  أل حددثت مند  

ه   أحد يعلم ا  لتم اا له باخليا ل  بأ  بالتنبيده    قة  أل زلأة لساٍ  ف ،أ

علددى موضدد  اخلطدددأ لالسددوريا لالنصدديحة باحلسدددنى بدددل  ذ ددر اإل،سدددا        

ل عيينهم أل أ املقصود او التحددير مدخ اخلطدأ ا وولدها لاملسدلم املخطد  هذا       

مات ف و أحوق ه  الدعاري له بالرةة لاملغارةا لادا ادو َأحدد املقاصدد مدخ     

ة على امليتا لاألل  باملسلم أ  يستغار اا لناسده لجلميد  املسدلمو    الصال

َفدداْعَلْم َأ،أدده    ُهَلددَه ُه َّ اُا َلاْسددَتْغِاْر ِلددَدْ،ِبَ    األحيدداري لاألمددواتا ودداع  عددا :  

َلِلْلم ْؤِمِنَو َلاْلم ْؤِمَناِت
(4)

.   

عددخ عبددد اا بددخ عمددر رضددع اا عن مددا      

يقدوع: )ه،أمدا النددا      وداع: مسعدت رسدوع اا   

 اإلب  املا ة    كاد جتد في ا راحلة(
(5)

. 

لاملعنددى:   جتددد ا ما ددة مددخ اإلبدد  راحلددة  صددل  للر ددو م أل أ الدددا       

                                              
 .3/351مسند أةد  (1)

 .10/470 الات  (2)

 ا 16/337القرآ   مااجلام  ألحك (3)

 .19: حممدسورة  (4)

سددنخ الرتمددداا أد   [.232   ]افضددا16/101 مسددلم صددحي  [.35رودداق ]  (6498ا )11/333البخددارا  صددحي  (5)

 .88ا 70ا 44ا 2/7[ا املسند 52]
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يصددل  للر ددو  ينبغددع أ  يكددو  لطيئددا  سدد   ا ،قيددادا ل دددا   جتددد ا  

ما ة مخ النا  مخ يصل  للصحبة بأ  يعال  رفيقها ليلو وا،به
(1)

. 

ع اخلطابعوا
(2)

:  دأللوا اددا احلددي  علدى لو دو: أحدداما: أ أ الندا         

ا أحكام الديخ سواري   فض  في ا ل دريف  علدى م درلن ا ل  رفيدٍ  علدى      

لضيٍ   اإلب  املا دة الديت   يكدو  في دا راحلدة لادع الديت  رحد  لرت د ا          

  لد ا ةولدة  صدل  للحمد   ل   صدل       ا أا:لالراحلة فاعلدة مبعندى ماعولدة   

 للرح  لالر و  علي ا.

لأمأدا أاد  الاضد  فعدددام وليد        الاللا،ع: أ أ أ لدر الندا  أاد  ،قد     

َلَلِكددخأ ودددا ا ف ددم مبنزلددة الراحلددة ا اإلبدد  احلمولددةا لمندده وولدده  عددا :     

َأْ َلَر النأاُ  َ  َيْعَلم وَ 
(3)

َلَلِكخأ َأْ َلَرا ْم َيْ َ ُلوَ ا لووله  عا : 
(4)

. 

افظ: لألرد ادا احلدي  ا ] تا  القضاري[ ا  سوية القاضع واع احل

 بو اخلصمو ألدا  بالتألي  األلأع.

احلسددنة  اأ أ الراحلددة اددع الن يبددة التامددة اخللددق    :ل،قدد  عددخ ابددخ وتيبددة  

املختدارة مدخ اإلبد  للر دو  لالرحد ا فد ذا  ا،دت ا هبد  عرفدتا           ااملنظر

ألحد  من م فض   ا النس  ب  ادم  لمعنى احلدي : أ أ النا  متسالل  ليم 

أشبا   اإلب  املا ة اليت   راحلة في اا ف ع مستوية
(5)

. 

لوداع األزادرا: الراحلددة عندد العدر  الددد ر الن يد  لاأل،لدى الن يبددةا       

أ أ الزاادد   :لاملعندى  الاماري ا الراحلة للمبالغةا وداع: لودوع ابدخ وتيبدة ريلدط     

                                              
 .11/335 الات  (1)

 .5/507ا موسوعة أملاع العر  2256-3/2255أعالم احلدي   (2)

 .187: األعرانسورة  (3)

 .11/335 الات  .111: األ،عامسورة  (4)

 .3/159،ع عخ القتيب. املعلم ل،قله املاز .16/101مسلم للنولا  شرس،قله النولا عخ ابخ وتيبة   (5)
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 املثاااال   ااار   

 اجلناا  والنااا   

 

 

ولي   قلة الراحلة ا اإلب ا الد،يا الكام  الراري  ا اآللرة 
(1)

. 

ه أ املرضدع األحدواع    :لواع النولا: اددا أودودا لأودود منده ودوع آلدريخ      

مخ النا  الكام  األلصان احلسدخ املنظدر القدوا علدى األةداع لاألسداار       

ولي 
(2)

. 

واع احلافظ: او اللا،عا ه َّ أ،أه لصصه بالزاادا لاألل   عميمه
(3)

. 

ناس  التملي  أ أ الرو  اجلواد الدا حيم  أثقاع لواع القرطيب: الدا ي

النا  لاحلما ت عن م ليك ف  رب م عزيز الووود  الراحلة ا اإلبد   

 الكلية.

لواع ابخ بطاع: معنى احلدي  أ أ النا   دليا لاملرضدع مدن م وليد ا     

أل أ مدخ  ا،دت    مله  ادا املعنى ألمأ البخارا ب دلاله ا )با  رف  األما،ة(

 د  صاته ا لتيار عدم معاشر ه.ا

لأشار ابخ بطاع ه  أ أ املراد بالندا  ا احلددي  مدخ يدأ ع بعدد القدرل        

اللالثة: الصحابة لالتابعو ل ابعي ما حي  يصيل  خيو،و  ل  يؤمتنو 
(4)

. 

:  ودداع: ودداع الددنيب   عددخ عبددد اا بددخ مسددعود    

 )اجلنة أودر  ه  أحدد م مدخ شدراك ،علدها لالندار ملد        

ذل (
(5)

. 

( اددو السددي الدددا يدددل  فيدده هصددب  الرودد ا ليطلددق أيضددا  علددى شددراك)

    سي لوى به القدم.

                                              
 .16/101مسلم للنولا  شرس .5/507ا موسوعة أملاع العر  3/159ا املعلم للمازرا 4ا 5/3  دي  اللغة  (1)

 16/101مسلم للنولا  شرس (2)

 .11/335 الات  (3)

 .11/335 الات  (4)

 .442ا 413ا 1/387مسند أةد  [.29(ا رواق ]6488ا )11/321البخارا  صحي  (5)
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 املثال  

   ر   الءاع 

واع ابخ بطاع: فيه أ أ الطاعة موصلة ه  اجلنةا لأ أ املعصية مقربة ه  

النددارا لأ أ الطاعددة لاملعصددية وددد  كددو  ا أيسددر األشددياريا للرد ا ادددا        

م بالكلمدة( احلددي . فينبغدع للمدرري أ        )ه أ الرود  ليدتكل   :املعنى حددي  

يزاد ا ولي  مخ اخلي أ  يأ يها ل  ا وليد  مدخ ال در أ  دتنبدها ف ،أده        

 يعلم احلسنة اليت يرةه اا ب اا ل  السيئة اليت يسخط عليه ب ا.

أ أ حتصددي  اجلنددة سدد   بتصددحي    :لودداع ابددخ اجلددوزا: معنددى احلدددي   

ار  دل  مبوافقة امو  لفع  املعصيةالقصد لفع  الطاعةا لالن
(1)

. 

وداع: )ب علددت أ،ددا   عددخ الددنيب  عدخ أبددع اريدرة   

لالسدداعة   ددا وا يعددل هصددبعو(ا لا البددا  عددخ     

س   لعخ أ،م
(2)

. 

 املراد بالساعة انا يوم القيامةا لاألص  في ا وطعة مخ الزما  ...

)لور  بو هصبعيه السبابة لالوسطى( :لا رلاية سايا 
(3)

. 

)لضدم بدو أصدبعيه     :لا رلاية أبع ضمرة عخ أبع حازم عندد ابدخ وريدر   

الوسددطى لالدديت  لددع اإلب دداما لودداع: مددا مللددع لملدد  السدداعة ه   ارسددع         

)بعلددت أ،ددا لالسدداعةا ه   ددادت     :راددا (ا لحنددو  ا حدددي  بريدددة بلاددظ    

لتسبقل(. ألروه أةد
 (4)

لالطتا لسند  حسخ 
(5)

 . 

)بعلددت ا َ،َاددم السدداعة سددبقت ا  مددا  :دادلا حدددي  املسددتورد بددخ شدد

ألصبعيه السبابة لالوسطى( ألروه الرتمدا لالطتا .سبقت اد  مد 
(6)

. 

                                              
 .11/321 الات  (1)

 (.6504ا 6503ا 6505ا )11/347البخارا  صحي  (2)

 .5/265مسند أةد  (3)

 .5/331مسند أةد  (4)

 .11/348 الات  (5)

 [.39سنخ الرتمداا ف  ] (6)
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بعلدت   :أا الادو  نايدة عدخ القدر      -بادت  الاداري  -(ا َ،َادم لووله: )

عند  ناس ا لود حا  ويام ا لور ا ه َّ أ أ اا ألراا وليال 
(1)

 . 

ة َ،َاسا   نام اإل،سا ا أراد: ه، ع بعلدت ا  لوي  معنا : أ،أه وع  للساع

لودت وريدد  من ددا أحددّم فيدده بناسد اا  مددا ي حددم بددنام اإل،سددا  هذا وددر    

منها يعل ب علت ا لوت با،ت أشراط ا فيه له رت عالما  ا
(2)

. 

األ،صدارا   -بات  اجليم ل سر املوحددة -لملله ا حدي  أبع َوِبية

اا لألرودده أيضددا  عددخ أبددع َوددِبية  عددخ أشدديا  مددخ األ،صددارا ألرودده الطددت 

 مرفوعا  بغي لاسطة بلاظ آلر.

) أ، ع أ،ظر ه  أصدبعع   :لألرق الطتا مخ حدي  وابر بخ مسرة 

أشددار باملسددبحة لالدديت  لي ددا لاددو يقددوع: )بعلددت أ،ددا لالسدداعة       رسددوع اا 

   د  مخ اد ((. لا رلاية لمج  بو أصبعيه السبابة لالوسطى(.

األصدب  الديت    -لادع بادت  امل لمدة ل  دديد املوحددة     -سدبابة لاملراد بال

بو اإلب ام لالوسطىا لاع املراد باملسبحةا مسيت مسدبحة أل،أ دا ي دار ب دا     

عند التسبي  لحتّرك ا الت  د
(3)

عند الت لي  هشدارة ه  التوحيددا لمسيدت     

سّبابةم أل،أ م  ا،وا هذا  سابوا أشارلا ب ا
(4)

. 

ار ب دا احلدي  على التالن ألااهه ه  ولة املدة واع عياض لريي : أش

بيندده لبددو السدداعةا لالتاددالت همددا ا اجملددالرة لهمددا ا ودددر مددا بين مددا      
(5)

ا 

ليعضددد  وولدده: ) اضدد  أحددداما علددى األلر (.لودداع بعضدد م: ادددا الدددا   

                                              
 .11/348 الات  .5/94الن اية  (1)

 .5/94الن اية  (2)

 .             2/332الن اية  (3)

        .     11/349 الات  (4)

 . 18/89مسلم للنولا  شرس (5)



 152 )28(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

يت ددده أ  يقددداعا للدددو  دددا  املدددراد األلأع لقامدددت السددداعة   صددداع هحدددد        

األصبعو باأللر 
(1)

. 

( فقيدد :  مددا بددو     ددا وودداع ابددخ الددتو: التلددف ا معنددى وولدده: )     

 السبابة لالوسطى ا الطوعا لوي : املعنى ليم بينه لبين ا ،يب.

لواع القرطيب ا ]املا م[: حاص  احلددي   قريد  أمدر السداعة لسدرعة      

 ويئ ا.

لوداع البيضددالا: معنددا  أ أ ،سددبة  قدددم البعلددة النبويددة علددى ويددام السدداعة  

  نسبة فض  هحد  األصبعو على األلر .

لويدد : املددراد اسددتمرار دعو دده    اددرتق هحدددااما عددخ األلددر ا  مددا       

اإلصبعو    ارتق هحدااما عخ األلر 
(2)

. 

لواع القرطيب ا ]التد رة[: معنى ادا احلدي   قريد  أمدر السداعةا     

بدأعلم مدخ    ملسدؤلع عن دا  ا ل  منافاة بينده لبدو وولده ا احلددي  اآللدر: )مدا      

السدا  ( 
(3)

فد  أ املدراد حبددي  البدا  أ،أده لديم بينده لبدو السداعة ،ديب  مددا            

ليم بو السبابة لالوسطى هصب  ألر ا ل  يلزم مخ ذلد  علدم لوت دا بعينده     

َفَقدْد َودآرَي   لكخ سياوه يايد ورب اا لأ أ أشراط ا متتابعة  ما واع  عا : 

َأْشَراُطَ ا
(4)

. 

أشدددراط ا بعلدددة حممدددد   وددداع الضدددحاك  ألأع 
(5)

لاحلكمدددة ا  قددددم   

                                              
 .11/349 الات  (1)

 350ا 11/349 الات  (2)

[ا سدنخ أبدع دالد   7ا 5ا 1هةمدا  ]  مسدلم  صدحي   .31[  اسدي سدورة   37(ا هةما  ]50ا )1/114البخارا  صحي  (3)

 [.25[ ف  ]9[ا سنخ ابخ ماوه مقدمة ]5ا 5ا سنخ الرتمدا هةما  ]2/426[ مسند أةد 16سنة]

 .18: حممدسورة  (4)

 (.7/467)الدر املنلور   ألروه ابخ أبع حامت عخ احلسخ (5)
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 املثال

 للدن ا يف اآلخرة

األشراط هيقاه الغافلو لحل م على التوبة لا ستعداد
(1)

. 

لا ادا البا  حدي  ابخ عمر الدا ا الصحي  مرفوعا : )مدا أولكدم   

ا أو  مخ  ا  وبلكم ه َّ مخ صالة العصر ه  مغر  ال مم(
 (2)

. 

)مدا بقدع ألمديت مددخ     لمدخ طريدق مغدية بدخ حكدديم عدخ ابدخ عمدر بلاددظ:       

 الد،يا ه   مقدار هذا صليت العصر(.

لال دمم علددى   ) ندا عندد الددنيب    :لمدخ طريدق وااددد عدخ ابدخ عمددر    

وعيقعددا  مر اعددة بعددد العصددر فقدداع: مددا أعمددار م ا أعمددار مددخ مضددى ه    

 ما بقع مخ ادا الن ار فيما مضى منه( لاو عند أةد بسند حسخ
(3)

. 

عليددها لالصددوا  ا عتمدداد عليددها للدده لحدددي  ابددخ عمددر صددحي  متاددق 

حممددال : أحددداما: أ أ املددراد بالت ددبيه التقريدد  ل  يددراد حقيقددة املقدددارا       

لاللا،ع: أ  حيم  على هاار  فيقدم حدي  ابدخ عمدر لصدحته ليكدو  فيده      

اد  األمة ودر مخم الن ار  قريبا  ةد لة على أ أ مد
(4)

. 

ا بددا  ملدد  الددد،ي :ذ ددر البخددارا ا صددحيحه

ا اآللدددرة 
(5)

،أَمدددا احَلَيددداُة   ُها لألرد وولددده  عدددا :   

الدُّْ،َيا َلِع   َلَلْ و  َلُزيَنة  َلَ َاال ر  َبْيَنُكْم َلَ َكاث ر  ِفع 

اأَلْمَواُع َلاأَلْلَ ِد َ َمَلُ  رَيْي   َأْعَ َ  الُكاَّاَر َ،َبا  ه  

                                              
 .11/350الات   (1)

 .124ا 2/112[ا املسند ]92ت/أد  ] [.17[ا فضا   القرآ  ]50(ا األ،بياري ]3459ا )6/495البخارا  صحي  (2)

 [.26ا سنخ الرتمدا ف  ]3/19ا 2/133مسند أةد  (3)

 .4/379بالضم ثّم الات ابلاظ التصغي: اسم وبٍ  مبكة. مع م البلدا  لياووت  لُوَعيقعا :     

 . 351ا 11/350 الات  (4)

 .232ا 11/213البخارا  صحي  (5)
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امدا  َلِفدع اآلِلدَرِة  َعدَدا   َشدِديد  َلَمْغِادَرة        ث مأ َيُ يج  َفَتَرا   م ْصاَّّرا  ث مأ َيُكو   ح َط

ِمَخ اِا َلُرْضَوا   َلَما احَلَياُة الدُّْ،َيآ ُه َّ َمَتا   الغ ر لُر
(1)

. 

ألضددد  احلدددافظ أ أ ادددد  الرتمجدددة بعدددض لادددظ حددددي  ألروددده مسدددلم  

)لاا مدا الدد،يا ا اآللدرة     :لالرتمدا لالنسا ع عخ املستورد بخ شداد رفعده 

  مل  ما دع  أحد م هصبعه ا اليم فلينظر مب يرو (ه
(2)

. 

يقددوع:  لألرد البخددارا حدددي  سدد   بددخ سددعد أ،أدده مسدد  رسددوع اا       

)موضدد  سددوط ا اجلنددة لددي مددخ الددد،يا لمددا في دداا للغدددلة ا سددبي  اا أل 

رْلحة لي مخ الد،يا لما في ا(
 (3)

. 

الددد،يا فيكددو  الدددا   فدد  أ ودددر السددوط ا اجلنددة هذا  ددا  لدديا  مددخ     

فيوافدددق مدددا دّع عليددده حددددي     ايسدددالي ا مبدددا ا اجلندددة دل  وددددر السدددوط   

املستورد
(4)

. 

ُودْ  َمَتدا   الددُّْ،َيا َوِليد      واع القدرطيب: اددا حندو وولده  عدا :      
(5)

ا لاددا  

بالنسددبة ه  ذا  دداا لأمأددا بالنسددبة ه  اآللددرة فددال ودددر مددا ل  لطددرا له،أمددا  

ي  التملي  لالتقري  له َّ فال ،سبة بو املتنااع لبدو مدا     ألرد ذل  على سب

أ أ القدر الددا   :( للو هفلينظر مب يرو يتنااىا له  ذل  اإلشارة بقوله: )

يتعلق باإلصب  مخ ماري البحدر   وددر لده ل  لطدرا ل ددل  الدد،يا بالنسدبة        

 ه  اآللرة. 

صدب  مدخ البحدرا لاآللدرة     أ أ الد،يا  املاري الدا يعلدق ا اإل  :لاحلاص 

                                              
 .20: احلديدسورة  (1)

[ا مسدند  3[. ماوده زادد ]  15(ا زادد ] 2439ا )2/270صحي  سدنخ الرتمددا    [.55اوّنة ]17/192 مسلم صحي  (2)

 ا  230ا 4/229أةد 

 [.2(ا رواق ]6415ا )232-11/213[ا ل73(ا اجل اد ]2892ا )6/85البخارا  صحي  (3)

 .5/294ا موسوعة أملاع العر  11/232 الات  (4)

 .77: النساريسورة  (5)
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 سا ر البحر
(1)

. 

واع ابخ عطية: املراد باحلياة الد،يا ا اد  اآلية مدا خيدت  بددار الدد،يا     

مخ  صرنا لأمأا مدا  دا  في دا مدخ الطاعدة لمدا   بدد منده ممدا يقديم األلد           

 ليعو على الطاعة فليم مرادا  انا.

ا  اا لمّسدا  ولديال م   لواع القرطيب: متدا  الدد،يا مناعت دا لا سدتمتا  بلدد     

لألرد احلددي  ا ضددر  امللد  بالرا د  الددا اسدتظّ  ثددم       األ،أده   بقداري لده   

راس
(2)

. 

لالزينة ما يتزيخ به مما او لارق عخ ذات ال عري مما حيسخ به ال عريا 

لالتاددالر يقدد  بالنسدد  ريالبددا   عددادة العددر ا لالتكدداثر ذ ددر متعلقدده ا     

اآلية
(3)

. 

املددرري يولددد فين ددأ فيقددو  فيكسدد  املدداع لالولددد  لصددورة ادددا امللدداع أ أ 

ليرأ ا ثم يألد بعد ذلد  ا ا حنطداط في دي  ليضدعف ليسدقم ل صديبه       

النوا   مخ مرٍض ل،قُ  مداٍع لعدزٍّا ثدم ةمدوت فيضدمحّ  أمدر  ليصدي مالده         

لغي ا ل غي رسومها فحاله  حاع أرٍض أصاب ا مطر  فنبدت علي دا الع د     

يددبم لاصددارا ثددم حتطددم ل اددّرق ه  أ       :م ادداق أا،با ددا  مع بددا  أ،يقددا ا ثدد   

اضمحّ ... واع: لالتلف ا املراد بالكاار: فقي : مجد   دافر بداام أل،أ دم     

أشد  عظيما  للد،يا لهع ابا  مبحاسن اا لوي : املدراد ب دم الدزرا  مدألوذ مدخ      

أل،أ دم أاد  البصدر     مسرت  ب اا للصد م بالدد ر   : ار احل  ا األرض أا

 فال يع ب م ه َّ املع   حقيقة. بالنبات

                                              
 .11/332 الات  (1)

 .282ا 5/281اجلام  ألحكام القرآ   (2)

 . 11/323 الات  (3)
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مددخ   غددّر :أا اف ددو  أ يددد ملددا سددبق  َلَمددا احَلَيدداُة الدددُّْ،َيآ  لأمأددا وولدده: 

ر خ هلي اا لأما التقع ف ع له بالغ ه  اآللرة
(1)

. 

 عدددخ عبدددد اا بدددخ عمدددر رضدددع اا عن مدددا وددداع: ألدددد رسدددوع اا      

يا  أ،أ  ريري   أل عابر سبيٍ ...(مبنكيب فقاع: ) خ ا الد،
(2)

. 

لل دد ا بدد  للتخدديي لاإلباحددةا لاألحسددخ أ       ((أل))ودداع الطددييب: لدديم   

 كو  مبعندى بد ا ف دبه الناسد  السدال  بالغريد  الددا لديم لده مسدكخ           

يأليدده ل  مسددكخ يسددكنها ثددم  روددى لأضددر  عندده ه  عددابر السددبي م أل أ  

عدابر السدبي  القاصدد لبلدد شاسد       الغري  ود يسكخ ا بلد الغربة خبالن 

لبين ما ألدية مردية لماالز م لكة لوطا  طريقا ف  أ مخ شدأ،ه أ    يقديم   

هذا أمسدديت فددال  نتظددر   حلظددة ل  يسددكخ حملددةا لمددخ ثددمأ عقبدده بقولدده: )      

اسدتمر سدا را  ل     :( لاملعندى س  ا أا  القبورالعّد ،...(ا لبقوله: )الصباس

قطعت لالكت ا  ل  األلديةا لادا معنى امل دبه   غرتا ف ،أ  ه  وصرت ا،

 أ العمر   خيلدوا  ه :( أاللد مخ صحت  ملرض بها لأمأا امل به ف و ووله: )

عخ صدحة لمدرضا فد ذا  ندت صدحيحا  فسدر سدي القصدد لزد عليده بقددر           

الزيادة وا مدا  مقدام مدا    وو   ما دامت في  ووة حبي  يكو  ما ب  مخ  ل  

الة املرض لالضعفَيُاوت ح هَلعلَّ
(3)

. 

ودداع ابددخ بطدداع: ملددا  ددا  الغريدد  وليدد  ا ،بسدداط ه  النددا ا بدد  اددو      

ف و ذلي  ا ،اسه  ممستوح  من مم هذ   يكاد ةمر مبخ يعرفه مستأ،م به

لا فا ل ددل  عدابر السدبي    ينادد بسدار  ه َّ بقو ده عليده لختاياده مدخ          

                                              
 .233ا 11/232 الات  (1)

 .131ا 41ا 2/24[ املسند 3[. وه/زاد ]25[ا ت/زاد ]3(ا رواق ]6416ا )11/233 البخارا صحي  (2)

 .11/234 الات  (3)
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عه زاد  لراحلتده يبلغا،ده ه    م اريي متلبت مبا ةمنعه مخ وط  سار  ااألثقاع

شددب ه ب مدداا لا ذلدد  هشددارة ه  هيلددار الزاددد ا الددد،يا    ابغيتدده مددخ وصددد 

لألد البلغة من ا لالكاانا فكما   حيتاق املسدافر ه  أ لدر ممدا يبلغده     

فكدددل    حيتدداق املددؤمخ ا الددد،يا ه  أ لددر ممددا يبلغدده   اه  ريايددة سددار 

 احمل .

أصله ا احل  على الاراغ على الد،يا لالزادد  لواع ريي : ادا احلدي  

 في ا لا حتقار ما لالقناعة في ا بالبلغة.

   در خ ه  الدد،يا ل   تخدداا لطندا  ل       :لواع النولا: معنى احلدي 

حتدث ،اسد  بالبقداري في داا ل   تعلدق من دا مبدا   يتعلدق بده الغريد  ا ريدي           

لطنه
(1)

. 

ار علدى الطريدق طالبدا  لطندها فداملرري ا      لواع ريي : عدابر السدبي  ادو املد    

الد،يا  عبد أرسله سيد  ا حاوة ه  ريي بلدد ا ف دأ،ه أ  يبدادر باعد  مدا      

 أرسله فيه ثم يعود ه  لطنه ل  يتعلق ب عري ريي ما او فيه.

لواع ريي : املراد أ  ينزع املؤمخ ،اسه ا الد،يا منزلة الغري  فدال يعلدق   

بد  ولبده متعلدق بوطنده الددا يرود  هليدها لدعد           اولبه ب عري مخ بلد الغربدة 

هوامتدده ا الددد،يا ليقضددع حاوتدده لو دداز  للروددو  ه  لطنددها لادددا شددأ          

الغري ا أ  يكو   املسافر   يستقر ا مكا  بعينها ب  او دا م السي 

ه  بلد اإلوامة
(2)

. 

لرل  البخارا عخ عا  ة رضع اا عن ا والت:  ا  فراش رسوع اا 

                                              
 .11/234 الات  (1)

 .235ا 11/234 الات  (2)
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 املثال يف أ َّ احلريص

 اداي ا فءاكالذئب ف

 

 خ َأَدم لَحْ و  ليفم
(1)

. 

على حصي فقام لود أّثدر   عخ علقمة عخ عبد اا واع: )،ام رسوع اا 

ا ونبه فقلنا: يا رسوع اا لو اختد،ا ل  ُلطاري؟ فقداع: مدالع لللدد،ياا مدا أ،دا      

ا الدددد،يا ه َّ  را ددد  اسدددتظ  حتدددت شددد رة ثدددم راس ل ر  دددا( حددددي         

صحي 
(2)

أبع دالد الطيالسع عخ ابخ مسعود. ،قله احلافظ لعزا  ألةد ل
(3)

. 

ادا احلدي  يدع على حقيقة الد،ياا لأ،أه م ما هّخ اإل،سا  أ،أ ا طويلة 

لأ أ العمددر مددا زاع طددويال ا ه،أمددا ذلدد  لاددمم لسددي د ،اسدده للددو بعددد حددو أ   

العمددر لدديم ه َّ وصدديا  ملدد  القدددر الدددا يسددرتي  فيدده اإل،سددا  املسددافرا ثددم   

ا املكا  ه  مكا  آلرا  ما أ،أده سديرتك الدد،يا بداملوت     يدا  ليرتك اد

 لاملصي ه  مكا  آلر او اآللرة.

وداع: وداع    عخ  ع  بخ مال  األ،صارا

)ما ذ با  وا عا  أرسدال ا ريدنم    :رسوع اا 

علدى املداع لال درن     رريبأفسد مدا مدخ حدر  املد    

لدينه( حدي  حسخ صحي 
(4)

 . 

  املطلو : شدة اإلرادة لال ر  هاحلر 
(5)

 :. لوداع اجلدوارا: احلدر    

اجل  
(6)

. 

التعدبي بالدد   هشدارة ه  الددد   املعدرلن بدا فرتا  لاإلفسداد للاصددة       

                                              
 (.6456ا )11/282البخارا  صحي  (1)

 .ا عخ ابخ عمر8/91اإلحسا   .1/301[ا املسند 3[ا وه/زاد ]31(ا الزاد ]2483ا )4/17الرتمدا  سنخ (2)

 .11/292 الات  (3)

 .460ا 3/456أةد  مسند [.21. دا/رواق ]5/95اإلحسا   [.30(ا الزاد ]2482ا )17ا 4/16الرتمدا  سنخ (4)

 .7/11لسا  العر   (5)

 .3/1032الصحاس  (6)
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ماددرت  بطبعدده ا  -أا الددد  -مدد  احليوا،ددات الضددعياة  ددالغنما لاددو 

مجيدد  األحددواعا للكددخ يكددو  أشددد لأ لددر فسددادا  هذا  عددرض لل ددو  ه    

 ات الكبية القوية. دروة أ،أه ود ي اوم احليوا،

لا موسددوعة األملدداع: )ماذ بددا  ضدداريا  ا زريبددة بأسددر  ...(
 (1)

ا لادددا 

 هشارة ه  شدة شراست ما لفساداما.

لالتلنيددة بددد بو لإلشددارة ه  مددا حيدثدده ذ دد  لاحددد ا فكيددف بددد بوا    

لشدة ل لرة مدا حيددث من مدا مدخ فسدادا لهضداعة للمداعا ف دو شدبيه مبدا           

ا ين ددغ  بالددد،يا لمجدد  املدداعا ليظددّخ أ،أدده يصددل  شددأ،ه حيدددث للحددري  الددد

بينمددا اددو وددد أضددر ،اسدده لحرم ددا مددخ فعدد  اخلددي لاإل لددار مددخ         المالدده

طمعدا    الالتخلق باأللالق احلميدة مخ الكرم لاجلدود لالسدخاري   االصدوات

لرواري أ  يبارك اا  عا  لدها للكنده آثدر أ  يتصدف      افيما عند اا  عا 

يئة املدمومددة مددخ اجل دد  لالبخدد ا فأدلدد  الاسدداد علددى ،اسدده بدداأللالق السدد

 شد مخ ذل  هذا أشغله احلر  عخ العبادات الواوبة.ألألالوه لمالها ل

                                              
 .5/295موسوعة أملاع العر   (1)
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 ال اااااااااااملث

الصراط  

 واأل اااوا 

 

 

واع: واع رسوع اا  عخ النوا  بخ مسعا  الكالبع

( : ّْىَادددَنَ  علدددى مسدددتقيما  صدددراطا  مدددلال  ضدددرَ  اَا ه 

 سددتور  األبددواِ  علددى اماتحددة أبددوا   ممددا زلرا  االصددراِط

حئ   ژ  فووددده يددددعو لداٍ  االصدددراِط رأُ  علدددى يددددعو لداٍ 

 لاألبددوا   ژمئ  ىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت  

 حتددى اِا حدددلِد ا أحددد  يقدد  فددال اِا حدددلد  الصددراِط ْعَاددَنَ  علددى الدديت

)(ربه لاعظ فووه مخ يدعو لالدا االسرت يك َف
1). 

طا أبوا ا ستورا دا  علدى رأ  الصدراطا   خلمسة: صرا فضر  ملال 

 دا  مخ فووه.

ملدد  عددخ الطريددق اجلددادة لكدد  معنددى مسددتقيم   ا)فدداأللع( اددو الصددراط

 امد  لالديخ لاإلةما  باا لالعدعا لحنو ذل ا لاو عبارة عما عليه مخ 

ممدا عليده سدلف    سدبي ا  الكتا  لالسدنة دليد  للديم للبدعدة لاملعصدية هليده       

ااد العددتة ياضددع بصدداحبه ه  التوحيدددا ليعيندده ا   األمددة لشدد دت لدده شددو  

 الطاعة على بدع اجمل ود.

لكندده وددد   ملاددع حتتمدد  ا التمليدد  معددا،ع  ددلية   ا)اللددا،ع( األبددوا 

 فّسراا باحلدلد فتعينت مخ مجلة احملتمالت ا احلدلد.

أل أ ال ددد وات هلي دددا  م)اللالددد ( وولددده: )ماتحدددة( له،أمدددا لصدددا ا بدددالات   

 مددا رلا أ  اجلنددة  الالسددب  سدد لة لينددة  انام حنواددا ،ازعددةلالدد اشددارعة

لأ أ النار س   ب  وة ابربوة   َزَح
(2)

. 

حاودد  عددخ   الاددع ملدد  لكدد  حدداوز عددخ احلددرام      ا)الرابدد ( السددتور 

 احملظور مخ ديخ لمرلرية لحياة لامة لعار لعاة.

                                              
 [.76(ا أد ]3019ا )4/222الرتمدا  سنخ (1)

 .297ا 10/296عارضة األحوذا (2)
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 : األماااا  املثااااال

  الااااااااااانيو
 

 لللاا ه. )اخلامم( الداععا لاو مل  للنيب 

لهمأدا   الادو الدواعظ همأدا مدخ   ديدد      اووده )الساد ( الداعع الدا مدخ ف 

 مأا مخ لون اليوم امل  ود.اري احلدلدا لهمخ زور باستيا

عخ وابر بخ عبدد اا األ،صدارا وداع: لدرق عليندا      

يومددا  فقدداع: )ه، ددع رأيددت ا املنددام  ددأ أ    رسددوع اا 

 (وتي  عند رأسع لميكا ي  عند رولع ...

( مل  مل  اختد دارا ... ه،أما ملل  لمل  أمت ا) :لفيه
 (1)

 . 

 باا لالدار لالبيت لاملا دة. املال كة له امللَ ضر  فيه متلي  

 لفيه فا د ا : 

)هحدااما(: أ أ اا  عا  ضر  امللد   دارة  بدالطريق ه  اإلسدالما ل دارة      

بالدارا لاملعندى متقدار م أل أ الطريدق سدب  ه  الددارا لالددار م دتملة علدى         

 لالبيت حيوا املا دةا ل   مقصود ا املناعة لالبيت. االبيت

لاددو مددا يؤ دد  لي ددر  ردا  علددى    ا)اللا،يددة( أ،أدده وعدد  املقصددود املا دددة  

الصوفية الديخ يقولو    مطلو  ا اجلنة ه َّ الوصاعا ،عم   لصداع لندا ه    

باوتضدداري ال دد وات اجلسددما،ية لالناسددا،ية لاملعقولددة لاحملسوسددة لا اجلنددة    

ا  ذل مج
(2)

. 

: )مل  أمأيت مل  املطر   يدر  ألألده  واع: واع رسوع اا  عخ أ،م 

لي أم آلر (
 (3)

. 

أ أ معظددم مقاصددد ال ددريعة األمددر بدداملعرلن لالن ددع عددخ      :لودده احلدددي  

لحادظ القدا،و  الددا  قدوم بده ر اسدة الدديخ لسياسدة العداملو فدرض            ااملنكر

                                              
 [.  76(ا أد  ]3020ا )4/223الرتمدا  سنخ (1)

 .298ا 10/297عارضة األحوذا  (2)

 ا عخ عمار بخ ياسر.9/176. اإلحسا  4/319ا 143ا 3/130[. املسند 81(ا أد  ]03030ا 4/229الرتمدا  سنخ (3)
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 دعوة  اااملثااال 

  الااااااااااااني

 
 

  مداا ليددا    لا ر آلر الزما  ليق  املغيدا م ه  يوم القيامةا ل كلر املن

املعددرلن ليعدددم الددداعع هليدده لاآلمددر بددها فدد ذا وددام لاحددد  ب ددا فلدده أضددعان مددا  

 ا  للصدحابة مدخ األودر ا ادد  اخلصدلة لحددااا لياضدلو  اخللدق بسدا ر          

اخلصدداع العظيمددة الدديت ،ظام ددا الصددحبة الكرةمددة لم دداادة الغددرة الزااددرة   

ا ي د د لده وولده: )املتمسد  بدينده عندد فسداد الندا          ل لقع األلدالق الطداارة  

  القابض على اجلمر(. لاا أعلم.

أ أ النداهر ه  هداار ألأع ادد  األمدة لآلرادا       :لحيتم  أ  يكو  املعندى 

 تقار  ألصاف م ل ت ابه أفعامم   حيكم بالتاضي  بيدن م دل  النظدر ه    

الباطخ. لاأللأع أص 
(1)

. 

 ع: صدددلى رسدددوع اا  ودددا عدددخ ابدددخ مسدددعود   

الع اري ثم ا،صرن فألد بيد عبد اا بخ مسدعود حتدى   

لددرق بددده ه  بطحددداري مكدددةا فأولسددده ثدددم لدددط عليددده  

 لطا ... لفيه لت لافد اجلخ... 

 لفيدده: ثددم وددالوا بيددن م: مددا رأينددا عبدددا  وددط أل ددع ملدد  مددا أل ددع ادددا             

ملد  سدّيد بندى    ا ه أ عينيه  نامدا  لولبده يقظدا ا اضدربوا لده مدلال ا       النيب 

وصرا  ثم وع  ما دة فدعا النا ...
 (2)

. 

 ذ ر ابخ العربع فوا د احلدي  لمن ا: 

 ( لادا مل  لللوا .دعا النا  ه  طعامه لشرابهووله: )

( والت احلكماري: مخ دعو،ا  فلدم دبندا فلده    لمخ مل د  عاوبهووله: )

نظددرا فأمددا الاضدد  عليندداا فدد   واري،ددا فلنددا الاضدد  عليه.لادددا صددحي  ا ال 

حكددم العبددد مدد  املددو  فكمددا ودداع  عددا  ا ادددا امللدد : ه،أدده هذا مل ددد        

                                              
 .10/318األحوذا  عارضة (1)

 (3021ا )224ا 4/223الرتمدا  سنخ (2)
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 مثاااااال الاااااني  

علااا  ه  واألنب اااا 

 والءاااا   صاااا ةال

 

الدعوة استحق العقوبة
(1)

. 

عخ وابر بدخ عبدد اا رضدع اا عن مدا وداع:       

: )ه،أمدددا مللدددع لملددد  األ،بيددداري وبلدددع     وددداع الدددنيب  

 روددد  بندددى دارا  فأ ملددد ا لأحسدددن ا ه َّ موضددد   

ليتع بدددو  من ددداا   لبندددة ا ف عددد  الندددا  يددددللو، ا  

ليقولو : لو  موض  اللبنة(
(2)

 . 

أعظدم   األ،بيداري ا  اطخ اددا احلددي  رأ  أ أ وددر الدنيب     تهذا  أم  املد 

لأ رم مدخ لبندة ا حدا طا لاحلددي  صدحي ا لمعندا  ممدا  كدررت عليده          

فروعدت   المل ألدف عندد أحدد بده طريقدا  ه  اإلعدالم       ااأليام فيه بلغاري األ،دام 

أ أ اللبندة  ا،دت مدخ     :فظ در لدع فيده لاا  عدا  أعلدم      اصدرة ه  ،اسع القا

للددو   ددو  اددد  اللبنددة ا ادددا األ   ،قددض املنددزعم أل،أ ددا القاعدددة    ااأل 

لاملقصود
(3)

. 

ودداع احلدددافظ: وعدد  األ،بيددداري  روددد  لاحدددم أل،أددده   يددتم مدددا أراد مدددخ     

  البنيدددا ا الت دددبيه ه َّ باعتبدددار الكددد ا ل ددددل  الددددار   دددتم ه َّ باوتمدددا  

لحيتم  أ  يكو  مخ الت بيه التمليلدعا لادو أ  يوودد لصدف مدخ ألصدان       

امل به لي به مبلله مخ أحواع امل به بها فكأ،أه شدّبه األ،بيداري لمدا بعلدوا بده      

مخ هرشاد النا  ببيت أسست وواعد  لرفد  بنيا،ده لبقدع منده موضد  بده يدتم        

صالس ذل  البيت
(4)

. 

لادددا ه   ددا  منقددو   ف ددو حسددخ له َّ   ل،قدد   ددالم ابددخ العربددع لودداع: 

                                              
 .10/300عارضة األحوذا  (1)

ا 4/225الرتمدددددا  سددددنخ  [.23-20[ا الاضددددا   ]18( املناودددد  ]3535ا 3534ا )6/558البخددددارا  صددددحي  (2)

 .3/361ا ل5/137ا ل412ا 398ا 312ا 256ا 2/137[ا املسند 77(ا أد  ]3022)

 .6/559 الات ا ل،قله عنه احلافظ 302ا 10/301عارضة األحوذا  (3)

 .6/559 الات  (4)
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 مثااال الصااا ة 

والصااااااااااا ا  

 والصااااااااد  

 
 

فلدديم بددالزٍما ،عددم هدداار السددياق أ   كددو  اللبنددة ا مكددا  يظ ددر عدددم      

)ه َّ موضد    :الكماع ا الدار باقدااا لود لو  ا رلايدة امدام عندد مسدلم    

لبنة مدخ زاليدة مدخ زلاياادا(    
(1)

ا فيظ در أ أ املدراد أ،أ دا مكملدة حمسدنةا له َّ      

ف  أ شريعة    ،يب  ااألمر  ا  ،اوصا ا لليم  دل  ستلزم أ  يكو  

النظدر ه  األ مد  بالنسدبة ه  ال دريعة      :بالنسبة هليه  املةا فداملراد اندا  

ا لا احلددي  ضدر  األملداع    ةاحملمدية مد  مدا مضدى مدخ ال درا   الكاملد      

علددى سددا ر النبدديوا لأ أ اا لددتم بدده      للتقريدد  لهف دداما لفضدد  الددنيب    

لأ م  به شرا   الديخاملرسلوا 
(2)

. 

  أ)ُهوداع:   حدي  احلارث األشعرا أ  رسدوع اا  

ب دا   عمد َ أ  َي  لمدات   ز ريدا خبمدمُ   حييى بدخَ  أمَر اَا

 اَا هّ  :فقداع ( لفيده ) ...أ  يعملوا ب دا  بنى هسرا يَ  ليأمَر

 م أ   عملدوا  ب خ لآمَر أ  أعمَ   لمات  أمر،ى خبمُم

 لهّ  ا عبددلا اا ل    در وا بده شديئا      ْ أ :خأ  د ُللأَأ اب خ

أل  بدددا   ِهماِلد   ُِلدالِ  ْخِمدد   عبددا  َراشدتَ  رودد ٍ   ملد ُِ  بدااِ  أشددرَك ْخَمد  َ َلد َم

  ه  د َؤلي د    َمد ْعفكا  َي اىأَلُه د لَأ ْ َماد  دار  لادا عملى فاْع :فقاع اٍقَرَل

م ُ َرَمدددَأ اَا لهّ  ؟دل    ددديرضدددى أ  يكددو  عبدددد   ْمُكيَُّأَفددد اِ ِدي َسددد ريدديُ 

  فددى عبددِد ه لووددِهلوَ دد   ِصددْنَي اَا فدد ّ  اوات ددِاَتْلم فددال َ يت لَّفدد ذا َصدد الِةبالّصدد

فددى  روددٍ  ذلدد   ملدد ُ  َ َلددَم فدد ّ  ياُمم بالص ددُ ر لآم دد اْته مددا مل يلتِاددصددالِ 

 ه  ريددَ ل ا ددارحُي ه ب ددِ ْعأل ي    َ ددْع ددم َيفكلُّ   ْسددفي ددا ِم ة رأمعدده ص دد  ة صدداَبِع

ذلد    َ َلد َم فد  ّ  ادوِة م بالّصد لآمدر   اِ ْسامِل مخ ريُ  عند اِا أطي   ُماِ الّص

 اه َقددن وا ع ب و  ليضددُرم دألَودد ِهِقددن ه  ع    َدوا َيددُقَثْلفددَأ لُّد الَعدد   َرَسددَأ روددٍ   ملددُ 

                                              
 [.23-20الاضا   ] ا15/51مسلم صحي  (1)

 .6/559 الات  (2)
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أ    ملآمدر   امدن م  ه َسد ْا  َ،َدَاد َف الالكدليُِ  منكم بالقلي ُِ يِهِدْفأ،ا َأ :فقاع

حتدى هذا   سدراعا   ِ فى أثُر لُّد الَع َقَرَل روٍ  ُ َلَمذل  َ  َ َلف   َم لا اَار ُ ْدَ 

 َخِمد  ه َسد ْاَ، ز ُرْحد   ي  من م  ددل  العبدد    ه َسْاَ، َزَرْحَأَف ٍوِصَح ٍخْصأ ى على ِح

(اِا ه  بد ُر ال يطاُ 
(1)

. 

ئا ا لاددع املبدددأ  (: أ   عبدددلا اا ل    ددر وا بدده شددي   الكلمددة األل )

 لالغاية.

الاا ددددة ا اخللدددق لاخلليقدددة ا الدددد،يا لاآللدددرة ادددع عبدددادة اا  عدددا   

لاآلدمددع  لدده بدا دده لصدداا ه لأفعالدده  لدده للددق اا... لاللددوا         . لحددد ..

لالعقا  ه،أما يتعلق باألمر لالن ع   باإلرادة لالقضاريا لملا  دا  لودود ذلد     

ما  ضدر  اا مدا مدلال  لدمدة عبددك لغديك       مخ املخالاات بدات العبد مدمو

يكو،دو  مد  اا    َملاو حتت هحسا،  لرفقد ا لادو عندد الندا  مددموم فِلد      

ه  ادا ه َّ  افي علو  ا ما يكراو  ؟ ما يكراو  أ  يكو،وا م  ريي 

هف   افرتل  لأعا، م عليه ال يطا 
(2)

. 

 (: الصالة.الكلمة اللا،ية)

  (: الصيام:الكلمة اللاللة)

لاحلكمة ا أ أ ري  الصا م أطي  مخ ري  املس ا أ أ الصا م مكتدوم  

الاع م هذ الصوم فع    يعلدم حقيقتده ه َّ اا سدبحا،ه فين در اا عليده ريد        

مال كته لأللياري  أ،أه صدا م  مبااداة  ل كرمدة  لدها لاددا  لأده        املس  معلما 

د،يا حمبددو   ا اآللددرةا فد  أ املكددرل  ا الد   اودار علددى األصد  ا ال ددريعة  

لمضرة الد،يا مناعة اآللرةا ل،ص  الد،يا راحة اآللدرةا لاكددا ه  آلدر    

                                              
 .1/236املستدرك  .8/43ا اإلحسا  5/344 سندامل [.88(  أد  ]3023ا )226ا 4/225الرتمدا  سنخ (1)

 .10/303عارضة األحوذا  (2)
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 مثل  ا ئ ال رآ 

الرزمة لصلة لصلة لوصة وصة
(1)

. 

 (: الصدوة:الكلمة الرابعة)

لوعد    الاحلكمة ا ملاع الصدوة أ أ اا  عا  للق للعبد بد،ه لمالده 

لأعلدم العبدد    اا املعداش لمعو،دة  لمناعدة لرياشدا     ااملاع  ابعا  للبد  لادما  له

ذل  وو   لأرا  هيأا  معاينة  ا ،اسدها فلمدا اسدتقرت ادد  املعرفدة عندد العبدد        

فقلد  القدو     الري دا  ح دا  األمد  لاجل د      ار   فيه احلر  لالطمد  

فيسدددعى بددده ا مجددد  املددداع ل ألياددده   الوعددد  البدددد  لادمدددا  للمددداع  ار دددوة

لسداري   اف ذا به ود عاد عليه لباله اقليقط  احلظوه منه لاحلقو الالتزا،ه

فال حيله مدخ ذلد  ه َّ    الأسر املخالاة الحص  ا ربقة املطالبة الدل  مآله

ل ياكه ه َّ عطاؤ م للدل  ضر  اا ملال  مخ  دا  ا أسدر العددل     ابدله

ف ،أه يادا ،اسه ب لراو دا مدخ األسدر جبميد  مدا ا يديده مدخ ملد  لادو مد            

حوق لاو عليه أل داحلقوق ه  ذل  أ
(2)

. 

 (: أ   د رلا اا.الكلمة اخلامسة)

لاحلكمة ا ذ ر اا  عدا  ادو اللنداري عليده مبدا ادو أالدها لالتضدر          

هليه فيما يؤم  منها لأشرفه ذ ر  بكالمه.. لاو شدرن اإل،سدا  لعصدمة    

مخ ال يطا ا هذا ذ ر العبد ربده ريادر علدى  د  األحدواع ذ،بدها لودد بدالغ         

حتى وعله ليا  مخ الصدوة لمخ اجل اد...فيه سبحا،ه 
 (3)

. 

ودداع: ودداع رسددوع  عدخ أبددع موسددى األشدعرا   

َمَلددد   امُلدددؤمُخ الددددا يقدددرُأ القدددرآَ   َمَلدددُ    : )اا 

اأُلْ ر وأِةا رحُي ا طّي   لَطْعم  دا طّيد  ا لَمَلد   املدؤمُخ     

                                              
 .305ا 10/304عارضة األحوذا  (1)

 .10/305عارضة األحوذا  (2)

 .10/306عارضة األحوذا  (3)
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 مثل املؤمن واملنافق
 

ح ْلددو ا لَمَلدد   املنددافُق الدددا   يقددرُأ القددرآَ   َمَلددُ  التأْمددَرِة   ريددَ  مددا لطعم  ددا 

الدددا يقددرُأ القددرآَ  َمَلدد   الرأْيحاَ،ددِةا رحُي ددا طّيدد   لطعم  ددا م ددِرا لَمَلدد   امُلنددافُق   

(الدا   يقرُأ القرآَ  َ َمَلُ  احَلْنَظَلِةا ليَم ما ري   لطعم  ا م ِر
(1)

. 

واع احلافظ: ا احلدي  فضيلة حاملع القدرآ ا لضدر  امللد  للتقريد      

ا لأ أك املقصود مخ  اللة القرآ  العم  مبا دّع عليهللا م
(2)

. 

امللدد  للمددؤمخ باأل روددة لطيدد  طعم ددا  لودداع ابددخ العربددع: ضددر  الددنيب 

لرحي ا عبارة عخ طي  الظاار بالد ر لالباطخ با عتقدادا لضدر  للمندافق    

ملال  بالرحيا  فظاار  طي  رحي ا لهذا التدتت باطن دا لوددت طعم دا مدرا ا      

 ملال  للكافر باحلنظلة اليت رحي ا مر خلب  رحي ا لطعم ا. لضر 

  ريدد   :لا رلايددة )طعم ددا مددر ل  ريدد  مددا( لمعنددى ،اددع الددري  ا نددا أا     

فتارة ألدت بوودود الرا حدة اخلبيلدة ل دارة ألدت        اأمأا أ أ ما رحيا  وبيحا  اطيبة

د الددري  عددخ عدددم لوددود الددري  الطيبددةا لا لوددود الددري  اخلبيلددة عدددم لوددو     

الطيبددةا فيخددت  ددارة عددخ العدددم  للحسددخ ل ددارة عددخ لوددود القبددي ا ليكددو        

الك  صحيحا 
(3)

. 

: ودداع: ودداع رسددوع اا  عددخ أبددع اريددرة 

 مدخ  َلَرُوه  ري عَيِا ا الزأْرُ  َلاَمِة َ َمَلُ  ُخاْلم ؤم َمَل  )

 خ اْلم ددؤم َ دلل دد ا َلْتاعتددد َسددَكَنت افدد ذ ا   َكاِّئ َ ددا الددر ي   َأَ ْتَ ددا حيدد 

 َيْقِصدَمَ ا  ىحّتد  م ْعَتِدَلدة   َصدمأاريَ  اأَلْرَزِة َ َمَلد ُ  ُرالكداف  َلَمَلد    ا رِيِبدالَبال  ي َكاَّدأُ 

                                              
[ا 57[ا  وحيددددد ]36ا 17[ فضددددا   القددددرآ  ]5020] 9/66[ ل30(ا أطعمددددة]5427ا )9/555البخددددارا  صددددحي  (1)

 [.243م/مسافريخ ]

 .408ا 404ا 4/397[ا املسند 32[ا  /هةما  ]16[ا د/أد  ]79(ا أد  ]3025ا )4/227الرتمدا  سنخ    

 .9/67 الات  (2)

 .309ا 10/308عارضة األحوذا  (3)
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(شاري ُهَذا اُا
(1)

. 

اخلامة: اع الطاوة الَغّضة اللينة الرطبة مخ الزر 
(2)

. 

أ أ املؤمخ يصيبه البالري لالغموم فينحرن عخ حاع السرلر لطي   :املعنى

 اآل م ا بد،ه أل أاله أل مالها لذل  مكاِّر  يلعي  ه  النكدا لاو  لا

لسدديئا ها لرافدد   لدروا ددها ل ددارة يكددو  ا حدداع عافيددة لفددرسا لالكددافر     

لاملنافق ا صحة مخ بد، ما لرريدد مدخ عي د ماا حتدى ينادد القددر في مداا        

ر  اا د،دا فناؤامداا لودد ضد     :لالري     ؤثر في مدا ه  هذا استحصددت أا  

َ ددَزْرٍ  َأْلدددَرَق َشدددْطأرَي    َفدددآَزَر   للمددؤمنو ملددد  الدددزر  فقددداع:  
(3)

ه  وولددده:  

الُكاَّددداَر   فدددالزر  حممدددد رسدددوع اا اا لال دددطري فدددرا  الدددزر  حولددده 

أصحابه ينمع الزر  ليغلظ  ليستوا الك  على سووه حتى يعتددع  لأده ا   

خ فع  اا ليغديظ مبحمدد   متام اإلةما  ل ماع الديخ فيع   زارعه لذل  م

  لأصحابه الكاارا فمخ أبغض الصحابة ف و  افر
(4)

. 

ودداع: )ه أ مددخ ال دد ر  عددخ ابددخ عمددر رضددع اا عن مددا أ أ رسددوع اا  

ش رة   يسقط لرو ا ...(
(5)

. 

واع: )ه أ مخ ال  ر ملدا   لعخ ابخ عمر رضع اا عن ما أ أ رسوع اا 

                                              
 [.89-79[ا أد  ]1[ا ل مرضى ]31وحيد ] ( 7028ا )6/2716البخارا  صحي  (1)

 [.36[ا د /رواق ]60ا 59ا 58(. م/منافقو ]3026ا )228ا 4/227الرتمدا  سنخ     

 .6/386ا 3/454ا 523ا 284ا 2/234املسند      

 .608ا 7/606    دي  اللغة 2/89ا الن اية 4/208ريري  احلدي  لل رلا  (2)

 .17/151ا مسلم للنول شرسا 29: الات سورة  (3)

 .16/295اجلام  ألحكام القرآ   ا10/310عارضة األحوذا  (4)

(ا 3027ا )4/228الرتمدددا  سددنخ[ا 46( األطعمددة ]5448) 572[ا ل14(ا علددم ]72ا )1/165البخددارا  صددحي  (5)

 .61ا 41ا 2/12[ املسند 62ا منافقو ]17/153مسلم صحي [. 79أد  ]



 169 المقاصد من األمثلة النبوية 

 مثاال الصاالوام اخلماا 

 الااااااااذنو  يف حمااااااااو 

 

بر ته  ت ة املسلم ...(
(1)

. 

َلَضدَرَ    أ اا  عا  ضر  املل  بالنخلة لكلمة التوحيد فقداع  عدا :   ه

اُا َمَلال  َ ِلَمة  َطي َبة  َ َ َ َرة  َطي َبة  َأْصُلَ ا َثاِبدت  لَفْرع َ دا ِفدع السأدَمارِي   دْؤِ ع      

ُ  َلَعلَّ  ْم َيَتَد َّر لَ ُأُ َلَ ا ُ  أ ِحٍو ِبُ ْذُ  َرب َ ا َلَيْضُر   اَا اأَلْمَلاَع ِللنأا
(2)

. 

ما مدلال  للمدؤمخا ل دال املدَلَلو صدحي   فصدي   مع دز          لضر  النيب 

 للنا  مبو للمعارن ما يعم ،اعه ا الديخ ل  م  بر ته مجي  املسلمو...

( لوه التملي  ا ،ادع سدقوط الدورق لودو  من دا:        يسقط لرو اووله: )

اس ا مخ الورق  املؤمخ   يعر  مخ لبا  التقدو ا  أ أ النخلة    عر  عخ لب

للبددا   افلبددا  الددنام الددور  ا فدد  أ اللبددا  الظدداار يقددع مددخ آفددات الددد،يا  

للبا  الرلس حسم العال دق لحددن  العوا دق     االقل  وط  األم  ل،اع الطم 

للبدددا  العابدددديخ  دددرك   السدددلوك الصدددراط املسدددتقيم دل  سدددا ر الطرا دددق   

للبا  احملبو ،بد اآلثام او وا،بة اآلثامللبا  العارف ااحلرام
(3)

. 

ثبدوت املدؤمخ علدى اعتقداد   لبدوت النخلدة علدى أساسد اا لعلدو           :لمن ا

  لمته لعمله  علو النخلة ا السماري.

أ أ النخلة ينتا  ب ا بعد ا عاف ا ا مجاراا لسدعا ا لعلا لد ا   لفي ا: 

،ظددر ا  كملددة هةما،دده لوا دداا ل دددل  املددؤمخ   ينقطدد  عملدده مبو دده هذا  

ل وفي طاعا ه لناسه
(4)

. 

ودداع:  أ أ رسددوع اا  عددخ أبددع اريددرة  

)أرأيددتم لددو أ أ ، ددرا  ببددا  أحددد م يغتسدد  فيدده   

                                              
 [.42مة ](ا األطع5444ا )9/569البخارا  صحي  (1)

 .24: هبراايمسورة  (2)

 .313ا 10/311األحوذا  عارضة (3)

 .9/359ا اجلام  ألحكام القرآ  10/313األحوذا  عارضة (4)
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 ّ  يوٍم مخم مّرات ا ا  يبقدى مدخ در،ده؟ ودالوا:   يبقدى مدخ در،ده شدعريا         

واع: فدل  َمَل  الصلوات اخلمم ةم  اا ب ّخ اخلطايا(
(1)

. 

الوسدخا لودد يطلدق الددر  علدى احَلد   الصدغي الدديت         :الددر   (مدخ در،ده  )

حتص  ا بعض األوساد
(2)

 . 

 لفا دة التملي  التأ يدا لوع  املعقوع  احملسو .

واع الطييب: ا ادا احلدي  مبالغة ا ،اع الد،و م أل،أ م مل يقتصدرلا  

ا اجلوا  على  ا ب  أعادلا اللاظ  أ يدا 
(3)

 . 

املدددرري  مدددا يتدددد،م باألوددددار احملسوسدددة لاألحدددواع    أ أ :لوددده التمليددد 

امل دداادة ا بد،دده لثيابدده فيط ددر  املدداري الكددلي العددد  هذا لا  اسددتعماله        

خ أوددار الدد،و    مد ر الصدالة العبدد   فكددل   طّ د   م  على ا ريتساع بههللا

ه  أسقطته ل ار ها ليكو  ذل  بالوضوري لالصالةا  له ذ،با  عبقحتى    

الوضددوري الددد،و م أل،أدده يددراد بدده الصددالة فمددا هندد  بدداملراد لاددو  له،أمددا يكاددر

الصالةا ذل  أوو  ا التكاي لأل  باإلسقاطا ل ما يط ر املداري الوسدخ   

فكدل  يدا  امموم لالغموم الداللة على العبد أيضا ا ف  أ امموم أصدل ا  

اا  الد،و ا ف ذا ذابت الد،و  اليت اع أسبا  امموم ذابت ا ،اس ا بد

ه   دا    :أسباب ام للدل  يقوع املعت للرو  الدا ير  ا منامده أ،أده يغتسد    

علي  ديخ وضيته أل ام زاع عن  شغله
(4)

. 

لادا احلدي  يدّع على سعة رةة اا  عدا  حيد  وعد  الصدلوات مدخ      

يدعو ه  السعادة لأ أ اإل،سا  حيدرم عليده أ     أسبا  حمو الد،و ا لادا ما

                                              
ا 177ا 1/72[ا املسدددند 91[. ط/سدددار ]284ا 283م/ ماوددده ] [.6(ا مواويدددت ]528ا )2/11البخدددارا  صدددحي  (1)

 [.80] (ا أد 3028ا )4/228الرتمدا  سنخ .441ا 427ا 2/379ل

 .2/11 الات . 2/115الن اية  (2)

 .2/11 الات  (3)

 .12-2/11 الات . 316ا 10/315األحوذا  عارضة (4)
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 األمل مثال 

واألعااارا  

 واأل ل

اا  عا  م ما  لرت ذ،وبها فد  أ اا  عدا  يغادر الدد،و      يقنط مخ رةة 

مجيعا   كرما  منه عز لو ا لمخ  رمه العبادات لالطاعات لأفعاع اخلدي  

طايددام للاصددة اخللو  مددخ األسددبا  ا  كاددي الددد،و   الدديت شددرع ا لتكدد 

الصددلوات اخلمددمم لكو، ددا مددخ أر ددا  الددديخا لملددا ا أدا  ددا ا ألوا  ددا     

 لشرلط ا مخ الاالس لالن اة. لبأر ا، ا

لطددا  مربعددا ا  لددط الددنيب )ودداع:  عددخ عبددد اا 

للط لطا  ا الوسط لارودا  مندها للدط لططدا  صدغارا       

ه  ادددا الدددا ا الوسددط مددخ وا،بدده الدددا ا الوسددطا      

لاددا الددا   -أل ودد أحداط بده   -لواع: ادا اإل،سا ا لادا أوله حميط بده 

الصغار األعراضا ف   ألطأ  ادا ،  ده  او لارق منه أملها لاد  اخلطط 

اداا له  ألطأ  ادا ،  ه ادا(
(1)

. 

رواري ما حتبه النام مخ طوع عمدر لزيدادة ريندىا     -باتحتو-اأَلَم : 

لاددو وريدد  املعنددى مددخ التمّنددعا لويدد : الاددرق بين مددا أ أ األمدد  مددا  قدددم لدده      

مدا أملده    سب ا لالتمل خبالفها لوي :   يناد  اإل،سدا  مدخ أمد  فد   فا ده      

عدددّوع علدددى الدددتملا ليقددداع: األمددد  هرادة ال دددخ  حتصدددي  شدددعري ةمكدددخ   

 حصولها ف ذا فا ه متّنا .

رفعددده: )أربعدددة مدددخ   للرد ا ذّم ا سرتسددداع مددد  األمددد  حددددي  أ،دددم  

ال قاري: مجود العوا لوسوة القل ا لطدوع األمد ا لاحلدر  علدى الدد،يا((      

 ألروه البزار.

الس ألأع اد  األمدة بالزادادة لالديقوا    لعخ عبد اا بخ عمرل رفعه: )ص

لاالك آلراا بالبخ  لاألم (. ألروه الطتا،ع لابدخ أبدع الدد،يا ا] تدا      

                                              
 .135  123ا 3/18ا 1/385املسند  .4[ا ث/4(ا رواق ]6417ا )236ا 11/235البخارا  صحي  (1)
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وصر األم [
 (1)

. 

لوي  وصر األم  حقيقة الزادا للديم  ددل ا بد  ادو سدب م أل أ مدخ       

وصر أملده زاددا ليتولدد مدخ طدوع األمد  الكسد  عدخ الطاعدةا لالتسدويف           

ا الد،ياا لالنسيا  لآللرةا لالقسدوة ا القلد م أل أ روتده     بالتوبةا لالرريبة

لصااري  ه،أما يق  بتد ي املوت لالقت لاللدوا  لالعقدا  لأادواع القيامدة    
(2)

ا 

َفَطاَع َعَلْيُ م  اأَلَمد  َفَقَسْت ُوُلوب   ْم ما واع  عا : 
(3)

. 

ر املوت اوت دد  لوي : مخ وصر أمله وّ  امه ل نّور ولبهم أل،أه هذا استحض

 ا الطاعةا لوّ  امه لرضع بالقلي .

لودداع ابددخ اجلددوزا: األمدد  مدددموم للنددا  ه َّ العلمدداريا فلددو  أملدد م ملددا         

 صناوا ل  ألأاوا.

لواع ريي : األمد  مطبدو  ا مجيد  بدل آدم  مدا ا احلددي  الددا ا        

األم ( البا  بعد : )  يزاع ول  الكبي شابا  ا اثنتو حّ  الد،يا لطوع
(4)

. 

ل  طابدت   الا األم  سدر لطيدفم أل،أده لدو  األمد  مدا   ّندى أحدد  بعدي          

،اسه أ  ي ر  ا عم  مخ أعماع الد،ياا له،أما املدموم منه ا سرتسداع فيده   

لعدم ا ستعداد ألمر اآللرةا فمخ سلم مخ ذل  مل يكلف ب زالته
(5)

. 

 ووله: )لط( اخلط او الرسم لال ك .

 املستوا الزلايا. ( او)مربعا 

 اد  صاة اخلط. :ووله: )للط لطا ا الوسط...( وي 

                                              
 .237ا 11/236 الات  (1)

 .11/237 الات  (2)

 .16: احلديدسورة  (3)

 (.6420ا )11/239بخارا ال صحي  (4)

 .11/237 الات  (5)
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 لرمسه ابخ التو اكدا:   

 األو 

 

                                    5                      5 

 

 

)ادددا  :لأع املعتمدددا لسددياق احلدددي  يتنددزع عليددها لاإلشددارة بقولدده    لاأل

اإل،سدا ( ه  النقطددة الداللددةا لبقولده: )لادددا أولدده حمديط بدده( ه  املربدد ا    

لبقولدده: )لادددا الدددا اددو لددارق مندده أملدده( ه  اخلددط املسددتطي  املناددردا          

املدراد   لبقوله: )لاد ( ه  اخلطوطا لاع مد ورة على سبي  امللداعا   أ أ 

احنصاراا ا عدد معو
(1)

. 

بعد : )هذ واري  اخلط األور ( ليؤيد  ووله ا حدي  أ،م 
(2)

. 

ف ،أه أشار به ه  اخلدط احملديط بدها ل  شد  أ أ الددا حيديط بده أودر          

                                              
 .238-11/237 الات  (1)

 (6418ا )11/236البخارا  صحي  (2)

 األمل                     

 

                              
 اإلنسان
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هليه مخ اخلارق عنه
(1)

. 

له لدرا لددوز فدت     -بضدم املع مدة لالطداري األل    -(ووله: )ل ُططا 

 الطاري.

ادددا اخلددط اددو اإل،سددا  علددى  :ا اإل،سددا ( مبتدددأ للددتا أالوولدده: )اددد

 التملي .

 .-بالضم في ما أيضا -لووله: )لاد  اخلطط(

لاددو مددا ينتادد  بدده ا الددد،يا ا   -باتحددتو-)األعددراض( مجدد  َعددَرٍض

 اخلي لا ال ر.

أصابه لأو د  :أا -بالنو  لال يم املع مة -)،  ه(
(2)

. 

رضة لها فد   سدلم مدخ اددا مل يسدلم مدخ       لاملراد باألعراض: اآلفات العا

اداا له  سلم مخ اجلمي  لمل  صبه آفة مخ مرٍض أل فقد مداٍع أل ريدي ذلد     

 بغته األو .

 لاحلاص  أ أ مخ مل ةمت بالسب  مات باألو .

لا احلدي  هشارة ه  احلّض على وصر األم  لا ستعداد لبغتة األو . 

ا اإلصابة لاإلاالك لعّبر بالن   لاو لدغ ذات السم مبالغة
(3)

. 

،احيدة ثدم وداع: اد       للدط لطدا    لعند البي قع ا ]الزاد[ )لط لطوطا 

 درل  ما اددا؟ اددا ملد  ابدخ آدم لملد  الدتملا لذلد  اخلدط األمد ا بينمدا           

 هْذ واري  املوت(.يأم  

له،أمددا مجدد  اخلطددوط ثددم اوتصددر ا التاصددي  علددى اثددنو التصددارا ا         

                                              
 .11/238 الات  (1)

 .3/1023الصحاس  .11/238 الات ا 5/137الن اية  (2)

 .11/238 الات  (3)
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  اآلفاتلاللال  اإل،سا ا لالراب
(1)

. 

لود ألرق الرتمددا عدخ أ،دم بلادظ: )اددا ابدخ آدم لاددا أولدها للضد           

أ أ أولده أودر  هليده     :يد  عند واا  ثم بسط ا فقاع: لثم أملها لثمّ أوله(. أا

مخ أمله. واع الرتمدا: لا البا  عخ أبع سعيد
(2)

. 

ا ريدرز عدودا  بدو يديده     ألروه أةد للاظه: )أ أ الدنيب   :واع احلافظ

ثم ريرز ه  ونبه آلرا ثم ريرز اللال  فأبعد ا ثدمأ وداع: اددا اإل،سدا  لاددا      

أوله لادا أمله(
(3)

. لاألحادي  متوافقة على أ أ األو  أور  مخ األم 
(4)

. 

                                              
 11/238 الات  .2/189 الات  (1)

ا اإلحسدا   11/238 الادت  ا 4/172[ا املسند 27زاد ][ وه/25(ا زاد ]2451ا )2/272الرتمدا  سنخصحي   (2)

4/285. 

 .3/18املسند  (3)

 .11/238 الات  (4)
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 اخلامتدة

م ،سدتنتج مدا   أحاديد  األمللدة لاملعدا،ع   الددا مجد    مخ لالع ادا البحد   

 :يلع

  ا اد  األحادي . عدد املسا   لاملواضي  اليت  ناللت ٭

 أامية أسلو  امللاع لمقاصد . ٭

 التحدير مخ الغلو ا الديخ لفض  التقار  لالتسديد لالتيسي. ٭

ا ه،دار العاملوا لحتددري م ممدا    التأ يد على حر  رسوع اا  ٭

 فيه شّراما لادي م ه  ما فيه اخلي مم مخ السالمة لالن اة.

 ديرام مخ املعاصع لاألاواري لال  وات. قري  احلقيقة للمؤمنو لحت ٭

التدددد ي مبعدددا،ع املسدددلم لامل ددداورا لختلق دددم بددداأللالق احلميددددة      ٭

 لالعبادة.

  رسيخ معا،ع التوحيد لالصالة لالصوم لالصدوة. ٭

 بيا  حرمة لشناعة الغيبة ب تى صوراا. ٭

 فض  الزاد لهيلار اآللرة لاحلدر مخ الد،يا لمتاع ا. ٭

  عا  ا وع  الصالة متحو مجي  الد،و . سعة رةة اا ٭

 صددوير حقيقددة الددد،يا لوددر  اجلنددة وعلنددا اا لمجيدد  املسددلمو مددخ      ٭

 أال اا لور  النار أعاذ،ا اا لمجي  املسلمو من ا.
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حدد   ددّ  ه،سددا  أ  يسددعى لصددالس ،اسدده مبددا يوصددله ه  رةددة اا  ٭

  عا  لفضله.

 باألعراض أل األو . التأ يد على ، اية العمر م ما طاع ٭

وبددوع القدددر املناسدد  مددخ األمدد  امددادن ه  حتقيددق الطمأ،ينددة لهبعدداد  ٭

 اليأ  لاأللاام لالو سال  اليت ود  تمكخ مخ اإل،سا  فتاسد .

ذم ا سرتساع لالغلو ا طوع األمد  الددا يدؤدا ه  التقصدي ا فعد        ٭

 ا لزينت ا.الطاعات ل ألي التوبة ل،سيا  اآللرة لالغرلر بالد،ي

 

 

 

 

 


