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 :الطلخص

صيلي   –إت الستأمل فيي الديشة الشبؾيية  جيد  نييا جديدت لبلغية السريظ ي 
فقيييد جييياات  رجاالييي  الكيييبلة ، جر ؾقيييك عليييي غ رىيييا فيييي كيييل ميييا  –عليييو جسيييلؼ 

يترل لالكبلة مؽ ججؾه الحدؽ.جىذا البحث  قدمو في لبلغة الحديث الشبؾي، 
رشاجلييك هيييو لعييض األااديييث الشبؾييية،  يييد  الؾقييؾ  علييي  سييرارىا الببل ييية 

هيييو علييي جقييد رشيياجب البحييث لعييض األااديييث الشبؾييية السختييارة ، جقييد اعتسييدت 
شييرح الس ييردات، جرحل ييل الشرييؾص. جمييؽ  ىييؼ نتيياالا البحييث  رس ييز الحيييديث 
الشبييؾي لالؾحييؾح جالبيييات، جاإل جيياز جاالأترييار، ج فييدت   زييا ر ييؾ  الببلغيية 
الشبؾييية فييي كييل مييا يترييل لييالكبلة مييؽ ججييؾه الحدييؽ،  جمييؽ جسيياب األسييلؾ  

 .جعسق السعشى
  .الشرؾص، األااديث الشبؾيةاألسرار الببل ية، رحل ل الكالم الطفتاحية: 
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Abstract: 

Whoever contemplates the Sunnah will find that it 

embodies the rhetoric of Prophet Mohammed (Peace and 

blessings be upon him), as it shows the best of words and 

surpasses other literatures in terms of beauty. The present 

study is concerned with the rhetoric of the Sunnah. Some 

hadiths are examined with the aim of exploring its 

rhetorical beauty. The study draws on some selected 

hadiths. It is based on explaining vocabulary and 

analyzing texts. The study arrives at some important 

conclusions as follows. Prophetic hadith is distinct for its 

clarity, eloquence, and brevity. The study asserts that 

Prophetic hadith surpasses other forms of writing in terms 

of eloquence, good style, and deep meaning. 

Keywords: Rhetorical beauty, analysis of texts, prophetic 

hadiths. 
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 الطقدمة

ى سييي دنا ع جعليييى حليييو جصيييحبو الحسيييد ب ر  العيييالس ؽ جالريييبلة جالديييبلمعل
  جسع ؽ 

 .جبعد

أ يير مييا  دييتؾجث البحييث فقييد  –صييلى   عليييو جسييلؼ  –إت اييديث الرسييؾب 
السترل لجبلب الخالق ، فيي بعيا القلث جاا  رجاال  الكبلة ، فأل اظ الشبؾة مش

 ال رردر إال عؽ صد  جيق ؽ .

صيلى    –جا ؽ رتجدد ىذه األل اظ في صؾرة ماد ة يشظق  يا لدات الشبي 
 .رقى درجات البيات  الذي ال يشظق عؽ اليؾى ، نراىا في –عليو جسلؼ 

جس    ؽ السيالة جالحبلجة ، جب ؽ اديؽ  –صلى   عليو جسلؼ  –إت كبلمو 
ا   ييييض ليييالعلؼ جالح يييؼ اإل فيييياة جقلييية عيييدد الكيييبلة ،فييييؾ الشبييي  اليييذي يبقيييى ا يييد 

 جاألمثاب ، إذ جاات  ااديثو غشية لالسعاني الببل ية جاألسرار الدقيقة .

إرقيييات ،لاإلحيييافة إليييى عغسييية ا داا ال شيييي ، ججسييياب فاألل ييياظ مختيييارة  دقييية ج 
 الجرس  ،جعسق السعشى.

جقد رشاجلك هيو لعض األااديث الشبؾية بؾي شفيذا البحث  قدمو في الحديث ال
السختيييارة ، جاعتسيييدت هييييو عليييى السيييشيا التحل ليييي لؤلاادييييث لكذييي   سيييرارىا 

 الببل ية .

 جقداقتزك طبيعة البحث  ت  خرج في الرؾرة التالية  

 مقدمة جرسي د جفرل جااد  ذسل مايلي مؽ األااديث السختارة 
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جاإل سييات ،اليجيير علييى األرمليية ،السيي مؽ  الشييذير،  جلييياا   ج ابيياسه، الديياعي
 ، الؾصا ا الشبؾية ، الدنيا جاألأرة ، الرياا جالدسعة ،،التؾاح  ، الغلؼ 

 فزل ال قراا ، زىرة الدنيا ،ال ر    ؽ اإلسبلة جاإل سات ، السش ق جالبخ ل ،

 عظاا   للعبد .

 جالخارسة ، جفيرس السرادر جالسراج  ، جفيرس السؾحؾعات  .

 ا ج سأب    ت يؾفقشي لسا  حبو جيرحاه ، جالحسد  ب ر  العالس ؽ ،ىذ

 جعلى حلو جصحبو .جصلى   على س دنا ع 
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 التطهيد

يييا  –صيييلى   علييييو جسيييلؼ  –ذيييأ الشبيييي ن فيييي  فريييا الوبااليييل جاألرييييا مشظق 
فيي اللةية القرشيية التيي ىيي -صيلى   علييو جسيلؼ -،ج عذ يا  يان ا ،فقد كيات 

لديييان ا ج   يييشيؼ  يان يييا ،فقيييد عرفيييؾا مشيييو  فريييا اللةيييات ج ل شييييا ،فكيييات  فريييحيؼ 
ال رااة على  رؼ ججؾىيا ج شر  مذاىبيا ، جر جا لو في  سبا يا ما ليس ليؼ 

 جال يتعلقؾت لو جال  ظيقؾنو .

 فرييا  فبيييات فاللةيية ىييي لةيية الؾاحيي  لييال ظرة القؾييية السدييتح سة ،ج مييا البيييات
ج ميا الح سيية فتلييػ  نذييأة ،ج قيؾاىؼ مييذوبا، ج  لةييؼ مييؽ اليذكاا جاإللييياة ،الشياس 

 ا سة الشبؾة 

جفيييي كتييييا  البييييات جالتب يييي ؽ ، يؾحيييا الجااغالخريييياالص ال شيييية جالجسالييييية .
، ججسيييياب الشدييييق  الشبييييؾي ل ييييل م ؾنارييييو ت األل يييياظ جالتراف ييييث ال شيييييةللحييييديث 

قؾة التحيدي ، جمبلامية السخياطب ؽ ، جاإل جياز السعاني ، ج األسلؾبي ، جعسق 
 شا  ادث مقامات الكبلة ج اؾالو .جاإلط

 قاالبل   –صلى   عليو جسلؼ  –جساليات  سلؾ  السرظ ى جير  

ججييّل عييؽ الرييشعة ،  " ىييؾ الكييبلة الييذي قييل عييدد ارجفييو ،جكثرعييدد معانيييو ،
قرييؾر فيييي جُنييزه عييؽ التكلييي  ، جاسييتعسل السبديييؾب فييي مؾحيي  البدييي  ، جالس

 مؾح  القرر ،

يتكلؼ إال ل بلة ر الةريث الؾاذي ،فلؼ يشظق إال عؽ م راث ا سٍة ، جلؼ ججى
 ( ٔ)".قد ُا  لالعرسة ،جُش د لالتأي د ، جُيدر لالتؾف ق

                                                           

 .ٚٔ/ٕالبيات جالتب ؽ للجااظ ( ٔ)
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ييا ، إذ  –صييلى   عليييو جسييلؼ  –جيريي  الرافعييي لبلغيية الرسييؾب  جصيي  ا راالع 
  قؾب  

"ىذه ىي الببلغة اإلندانية التي سجدت األفكار  يتيا جاررت العقيؾب دجت 
جلؼ ُيتكلي  لييا جىيي عليى ريشؾعة،غايتيا،لؼ ررش  جىي مؽ اإلا اة كأنييا م

 .مسشؾعةةالديؾلة لع د

 عسرىييا قليييثل متريييلل لجييبلب أالقيييو ، جيريييقليا لدييات نيييزب علييييو  ل يياظ الشبيييؾة 
إت لييؼ ركييؽ مييؽ الييؾاي  جلكشيييا جيياات مييؽ  سييب لو ، جإت لييؼ   ييبحقيياالقيالقرحن

  ؽ لييا مشيو  دل يل فقيد كانيك ىيي ميؽ دل ليو ، مح سية  ال ريؾب ،اتيي لييس 
 ليس ف يا كلسة م زؾلة. محذجفةال زؾب ،اتى  ، م رؾلةعرجة ف يا 

فأنسييياىي فيييي اأتريييارىا جإفادرييييا نيييبُض قليييث ييييتكلؼ ،جإنسيييا ىيييي فيييي شيييسؾليا 
 ( ٔ)". -صلى   عليو جسلؼ-أؾاطره  مغيرل مؽجإجادريا

  

                                                           

 .ٜٕٚ/ ٕإعجاز القرحت جالببلغة الشبؾية للرافعي ( ٔ)
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 الظذير

  صييلى   عليييو جسييلؼ  قيياب رسييؾب  ب    ييي مؾسييى رحييي   عشييو قيياعييؽ 
يا فقياب   ، اْلَجيْيَش  َرَ ْييكُ  "مثلي جمثيل ميا لعثشيي   كسثيل رجيل  ريى قؾم   ِلَعْ َشيي،

 َفييَأْدَلُجؾا، ِمْشَقْؾِمييِو، َطااِلَ ييةل  َفَأَطاَعييوُ الش،َجيياَا ،  َفالش،َجييااَ  اْلُعْرَييياُت، الش،ييِذيرُ  َ َنييا َجِإنِّييي
 ُىؼُ  َفَرب،اَ  َمَكاَنُيْؼ، َفَأْصَبُحؾا ِمْشُيْؼ، َطااِلَ ةل  َجَكذ،َ ْك  َفَشَجْؾا َمَيِلِيْؼ، َعَلى َفاْنَظَلُقؾا
 ( ٔ)رجاه البخاري جمدلؼ . ْمَؾاْجَتاَاُيْؼ" َفَأْىَلَكوُ  اْلَجْيُش،

******* 
 :الطفرادت واألساليب

الشييذير العريييات  معشيياه  ت الرب  يية إذا كييات علييى مرقييث عيياب ، هبريير لالعييدج 
 ،هبقى عريان ا .،نزع ثؾبو فأالح لو يشذر القؾة 

 جاإلدالج   س ر  جب الشيار  ، جالدلجو  الغلسة .

 ميليؼ   لسعشى الد  شة جالتأني .

ا .  فربحيؼ    ي  راىؼ صباا 

استأصييييليؼ ج ىلكيييييؼ ، جمشييييو الجاالحيييية التييييي ريلييييػ الثسييييار  فاجتيييياايؼ   معشيييياه
 ( ٕ)جريلكيا .

  

                                                           

جمديلؼ كتيا  ال زياالل ايديث رقيؼ ٕٛٗٙالرقيا  ايديث رقيؼ   صحيا البخاري  كتيا ( ٔ)
ٕٕٖٛ 

،جالبلميييي  الرييييبيا لذييييرح الجييييام  ٕٕٓ٘/ٖانغيييير شييييرح صييييحيا البخيييياري للخظييييا ي ( ٕ)
 ٙٔ٘/٘الرحيا 
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 :الطعاني والتصهير

السثل الر ة العج بة الذأت يؾردىا البليغ على سيب ل التذيبيو إلرادة   (مثلي )
 التقريث جالت ييؼ.

 ي جصيي ة مييا لعثشييي   لييو مييؽ األميير العج ييث الذييأت كريي ة رجييلت" ى  صيي 
 ."( ٔ) رى قؾم ا جشأنو

ي   لعثشجمييؽ اإل جيياز لالحييذ  قؾلييو "ما لعثشييي  "العاالييد محييذج  جالتقييدير 
 لو إلي ؼ.

 ( ٕ)ي قؾما" للذ ؾع.جالتشك ر في قؾلو  " ر

 .( ٖ)( لاإلفرادلجيش" البلة للعيد، جقؾلو  )لع شيجقؾلو "ر يك ا

قيييؾب الرجيييل   نيييا الشيييذير  نيييؾاع ميييؽ  التأف يييدات   ايييدىا  فيييى ج بيييي  " قييياب الظ
نو  ) نا(، جثالثيا العريات؛ فإالرسية ال   ؾت إال  يا، جثان يا قؾلو  لع شي؛ ألت

 نييو الييذي  خييتّص ،جفي ذلييػ رشبيييو علييى دب علييى  لييؾن الشيا يية فييي قيير  العييدج
 .( ٗ)في إنذاره لالرد "

لذدة األمير، جدنيؾ السحيذجر، جبيرااة السحيذر  ج) الشذير جالعريات( مثل  زر 
عؽ التيسة، ج صلو  ت الرجل إذا ر ى العدج رجرد مؽ ثؾبو ج أذ يرفعو جيديره 

                                                           

 ٕٙٚ/ٜ، شرح القدظبلني ٖٙٔ/ٔٔانغر فتا الباري ال ؽ اجر ( ٔ)
 .ٕٔٙ/ٕالكاش  عؽ اقاالق الدشؽ للظ بي ( ٕ)
 .ٖٙٔ/ٔٔ فتا البارى ال ؽ اجر( ٖ)
 .ٕٔٙ/ٕالكاش  عؽ اقاالق الدششؽ ( ٗ)
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يييا لقؾمييو لالةيييارة عليي يؼ، حييير  لييو الشبيييي  صييلى   علييييو -اييؾب ر سييو إعبلم 
 ( ٔ)السثل ألمتو ألنو رجرد إلنذارىؼ"  -جسلؼ

راا ،  ي  انجييييؾا لأن ديييي ؼ  ج سييييرعؾا جقؾلييييو   ) فالشجيييياا الشجيييياا (  سييييلؾ  إغيييي
 فإنكؼ الرظيقؾت مقاجمة ذلػ الجيش . لالير  ،

 فقؾلو   )فالشجاا الشجاا ( كشا ة عؽ اإلسراع .

جقؾلييو   )فأطاعتييو طاال يية فييأدلجؾا علييى ميليييؼ فشجييؾا ( ، سييارجا  جب الل ييل  ج 
 فلو على ميليؼ فشجؾا مؽ العدج .

اجقؾلو   )جكذ  طاال ة ،فربحيؼ الجيش   فأىلكيؼ . فاجتاايؼ (  راىؼ صباا 

رأمل ىذه الرؾرة التي رسستيا ىذه السقا لة الراالعة   ؽ الظاال ت ؽ ،جاستحزر 
فيييي ذىشيييػ صيييؾرة الظاال ييية التيييي  طاعيييك جسيييارت  جب الل يييل فشجيييك ،جصيييؾرة 

ا فيلكك .  الظاال ة التي كذ ك فأراىؼ الجيش صباا 

الييذي رفيي   لالعييذا  لالشييذيرى الحييق جإنييذاره جقييد شييبو الرسييؾب ن دييو جدعؾرييو إليي
ثؾبييو اييؾب ر سييو جاركييو لدييرعة ل ييراه الشيياس ،جيعلسييؾا لقييدجة الجيييش ،هيدييرعؾا 

 لالشجاة .

جججو الذبو  الي  ة السركبة مؽ الشجاة للظاال ة التيي صيدقك اإلنيذار ج سيرعك 
،جالييييبلا جاالستأصييياب للظاال ييية التيييي كيييذ ك اإلنذارجاسيييتسرت عليييى لالظاعييية 

 العريات .

                                                           

، الكاشي  عيؽ اقياالق الديشؽ ٛ/ٖٕانغر الكؾكث الدرارى فيى شيرح صيحيا البخياري ( ٔ)
ٕ/ٕٙٔ. 
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صلى   علييو جسيلؼ –بي  التذبيو مؽ التذب يات الس رقة ،شبو ذارو قاب الظ 
لالرجل ،جما لعثو   مؽ إنذار القؾة لعذا    القريث لإنذار الرجيل قؾميو  –

تييوِ  جميؽ عريياه لسيؽ كييذ  الرجييل  ليالجيش السرييبا ،جشيبو مييؽ  طاعيو مييؽ  م 
 ( ٔ)في إنذاره جمؽ صدقو . "

  

                                                           

 ٕٔٙ/ٕالكاش  عؽ اقاالق الدشؽ ( ٔ)
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 أولياء هللا وأحباؤه

 ز  إت   عيي-صييلى   عليييو جسييلؼ  -عييؽ   ييي ىريييرة قيياب  قيياب رسييؾب   
 ِلْذيياٍ  عْبيِدي ِإَلييَ  رقير، َ  لاْلحْر . َجَما حذنتوُ  ل َؾِلّيا . فقدْ  عادى مؽْ ججل قاب  "

يييا ِإَلييييَ  َ ايييث،   َات،يييى لالش،ؾاِفيييل ِإليييى يتقييير، ُ  َعْبيييِدي َييييزابُ  علْييييِو  َجَميييا اْفَتَرْحيييك ِمس،
 جييَدهُ  ِليِو، ُيبِريرُ  ال،يِذي جَبريره ِليِو،  ْديس ُ  ال،يذي سيسعوُ  ُفْشيكُ  َ اَبْبُتو َفِإذا ُ ِاب،و،
 اْسيَتَعاَذِني جَليِ ؽِ   َْعظْ تَيو، سيَألِشي َجِإتْ  ِ َيا،  ْسِذي ال،ِتي جِرجَلوُ  ِ َيا، َيْبِظش ال،تي

ْدتُ  أُلِع ذ،نيييو َجَميييا ِدي َفاِعُليييوُ  َ َنيييا َشيييْياٍ  َعيييؽْ  رَيييَرد،  َ ْكيييَرهُ  الُسيييْ ِمِؽ، َنْ يييسِ  َعيييؽْ  رَيييَردي
 ( ٔ)رجاه البخاري  .َمَداَاَروُ  َ ْفَرهُ  َجَ َنا الَسْؾتَ 

                                       ***** 
 الطفردات  واألساليب :

 الؾلي   حد العدج ،جىؾ مؽ يتؾلى    مره جا غو فبل يتركو إلى ن دو .

  علستو لاليبلا جالشكاب .حذنتو لالحر    

 ثؾبتي .يتقر  إلي    ي  حاجب القر  مؽ مؾاطؽ راستي ل شاب م

الشؾافييل  جسيي  نافليية ،جىييي فييي األصييل الزيييادة ،جالسييراد  يييا ىشييا مافييات فييؾ  
 ال رض جىؾ التظؾع .

فشك سسعو   اا غو كسا  ح ظ العبد جؾاراو مؽ التلي  جالييبلا ،ج جفقيو لسيا 
  شو في السؾاق  ،ج نرره في الذداالد .عهيو أ ره جصبلاو ،ج  

                                                           

(جفيييتا البييياري ال يييؽ اجييير  كتيييا  ٕٓ٘ٙصيييحيا البخييياري كتيييا  الرقيييا  ايييديث رقيييؼ)( ٔ)
يا البخياري لبللبياني كتيا  الرقيا  ايديث رقيؼ ( جمخترير صيحٕٓ٘ٙالرقا  ايديث رقيؼ )

(ٕٜٕٗ. ) 
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 ( ٔ)استعاذ  ي    ي استجار  ي مسا  خا  .

******* 

 الطعاني والتصهير :

 ييد  ىيييذا الحيييديث لالتيديدالذيييديد ليييأت مييؽ عيييادى ب جلييييا فقيييد رعيييرض للييييبلا 
ألت ميييؽ كيييره ميييؽ  ايييث   أيييال    ، جميييؽ أيييال    جمحاربييية   ليييو ؛ 

عانده ، جمؽ عانده  ىلكو ، جإذا ثبك ىيذا فيي جانيث السعياداه ثبيك فيي جانيث 
 ( ٕ)السؾاله ، فسؽ جالى  جلياا    فرمو   .

ا جالسعشييى   ت ىييؾالا األجليييا قؾلييو  )مييؽ عييادى لييي جليييا فقييد حذنتييو لييالحر  (
 الشررة جالتأي د . ق  معيؼ   جيسدىؼ ل

لسعشييى الييدنؾ جالقيير  ،جالييؾالي فييي اللةيية ىييؾ السحييث  جكلسيية )جليييا ( رييؾاي لييػ
جالرييااث جالحليييا ،جالجييار جالذييريػ جالقريييث ، فاأتيارىييذه الكلسيية  د  مييؽ 

 الدحر.

جكلسيية )حذنتييو (شييديدة الجييرس ثق ليية الؾقيي  علييى الييش س ،ررسييؼ لجرسيييا  الييذي 
معشى اإلنذار جالتيدييد جالؾع يد ي رلويو في الخياب ترلويو في األذت ،جبؾزنيا ال

 .( ٖ)الذديد 

جالسعشيييى    علستيييو ليييالحر  ، جالسيييراد الزميييو ؛  ي  عسيييل ليييو ميييا  عسليييو العيييدج 
 .( ٗ)السحار  مؽ اإليذاا جنحؾه ، فقؾلو )لالحر  ( كشا ة عؽ اليبلا 

                                                           

 ٘ٓٔ/ٛانغر صحيا البخاري اليامش رعل ق مرظ ى البةا ( ٔ)
 .  ترر  .ٜٕٛ/ٜ، شرح القدظبلني   ٕٖٗ/ٔٔفتا الباري ال ؽ اجر ( ٕ)
  ترر  . ٜٓمؽ رجاال  األد  الشبؾي ( ٖ)
 . ٖٖٙٛ/ٛ، التؾشيا شرح الجام  الرحيا ٕٕ/ٖٕ انغر الكؾافث الدراري ( ٗ)
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( عبييييارة مرييييؾرة  " جالعبييييارة كليييييا )مييييؽ عييييادى لييييي جليييييا فقييييد حذنتييييو لييييالحر  
لسعشاىييا  جسييل ررييؾير فييي طريقيية ررك بيييا جررر ييث كلساريييا ، جرأمييل جسلتييي 
الذرب جالجؾا  ، ررى اقترات جسلة الذرب لالجؾا  لال ياا التيي ريؾاي لديرعة 

 ( ٔ)نررة   رعالى ألجلياالو دجت إلظاا ."

 افترحتو عليو (جقؾلو  ) جما رقر  إلي عبدي لذيا  اث إلي مسا 

    ت حداا ال راالض كسا شرعيا    عد مؽ  اث األعساب . السعشى

جم ييردة )رقييَر (  يييذه الريييةة علييى جزت  ال عييل  )ر عييل( يييؾاي  بييذب الجيييد 
جالس ا ييده جالسعانيياه جمجاىييدة الييش س فييي محاجليية العبييد التقيير  مييؽ مييؾاله عييز 

 ( ٕ)ججل .

 جقؾلو  )جال يزاب عبدي يتقر  إلَي لالشؾافل اتى  ابو ( 

شييا إصييرار مييؽ العبييد علييى رحييا مييؾاله لييالتقر  إليييو ل عييل الظاعييات الزاالييدة في
 عسا فرحو   على ساالر ألقو .

علييييو الريييبلة جالديييبلة األل ييياظ جالعبيييارات الدالييية عليييى ىيييذا  جقيييد اأتارالرسيييؾب
اإلصييرار جالر بيية الرييادقة فييي إأييبلص العبؾد يية جالظاعيية إلييى   ، فقييد قيياب 
)جالييزاب (  يييذا التعب ير السؾفييق اليذي يييدب عليى الييدجاة جاالسيتسرار ، ثييؼ اعوبييو 

 )عبدي (فاإلحافةل لسة 

تقَر ( لريةة ال عل السزيارع اليداب رؾاي لالسؾدة جالحشؾ جالقر  ، ثؼ قاب )ي
علييى االسييتسرار ميي  مجاىييدة الييش س ،جالبعييد عييؽ شيييؾات الييدنيا ،ججزت الكلسيية 

                                                           

 .ٜٓمؽ رجاال  األد  الشبؾي ( ٔ)
 جما لعدىا . ٜٔانغر مؽ رجاال  األد  الشبؾي ( ٕ)
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يييييؾاي  ييييذلػ ، فتقيييير  لسعشييييى ) ر عييييل( يييييدب علييييى السعشييييى دالليييية صييييريحة 
 ( ٔ)ججاححة .

جقؾلييو )فإذا  اببتييو كشييك سييسعو الييذي  دييس  لييو ، جبرييره الييذي يبريير لييو ، 
جرجلييو التييي  سذييي  يييا (  ي "فشييك متؾليييو فييي جسييي  جيييده التييي يييبظش  يييا، 

 ( ٕ)".اركارو جس شارو 

جق ييل "قؾلييو   )فشييك سييسعو ..... إلييى حأييره ( ،ىييؾ مييؽ السجيياز ، عشييي   نييو 
 ( ٖ) ح غو كسا  ح ظ العبد جؾاراو ل بل  ق  في ميلكة ".

  ، جبيا  ، جب ،فجؾارايو  تحيرا جاراية ميؽ جؾارايو إال فيىجق ل   " ت الر
 ( ٗ)لالحق ."رعسل  افلي

رؾهيقيييييو  –و   عليييييؼ  –، جالسعشيييييى  اقييييياب الخظيييييا ي   " ىيييييذه  مثييييياب حيييييربي
هيييح ظ لؤلعسيياب التييي يباشييرىا  يييذه األعزيياا ، جريديي ر السحبيية لييو ف يييا  ، 

جؾارايييو علييييو ، جيعريييسو عيييؽ مؾاقعييية ميييا   يييره   ميييؽ إصيييةاا إليييى اللييييؾ 
ره ، جبظيش إليى ميا ال حيل ليو   يده  ، جنغر إلى ميا نييى عشيو  بريلدسعو ، 

جاإللحيياح  جسيعي فييي الباطييل  رجلييو ، جقييد   يؾت معشيياه سييرعة إجاليية الييدعاا ،
 ( ٘)في الظلث ، جذلػ  ت مداعي اإلندات إنسا ركؾت  يذه الجؾارح  األرب  ."

داالسيا  ح يظ  جقؾلو   )فشك سسعو ( إلى حأره كشا ة عيؽ الح يظ  ،فيا  لجانبيو 
 جؾاراو عؽ السحرمات ، فبل رعسل إال لالحق .

                                                           

 . ٕٜانغر السرج  الدا ق ( ٔ)
 . ٖٖٙٛ/ٛالتؾشيا شرح الجام  ( ٕ)
 .ٗٛ٘/ٜٕالتؾحيا لذرح الجام  الرحيا ( ٖ)
 . ٚٗٗ/ٜمرا يا الجام  ( ٗ)
 . ٜٕٕ٘/ٖالحديث للخظا ي  عبلة ( ٘)
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قاب ال افيياني   "ىيؾ هيسيا  غيير ليي  نيو عليى ايذ  مزيا  جالتقيدير  فشيك 
اافظ سسعو الذي  دس  لو ، فيبل  ديس  إال ميا  حيَل اسيتساعو ،جايافظ لريره 

 ( ٔ)فذلػ ، إلخ ."

عؽ نررة جاز جكشا ة جقاب الُظؾفُي   "ار ق العلساا مسؽ  عتُد لقؾلو  ت ىذا م
 ( ٕ)العبد جرأي ده جإعانتو ."

****** 

 جقؾلو  ) جل ؽ سألشي ألعظ شو ،جل ؽ استعاذني ألع ذنو ( 

، جإت استعاذ لو مؽ فح ش ذ إذا سأب العبد الس مؽ الرالا ربو  عظاه ما سأب 
 شيا  عاذه  .

   "جرأميييييل رأف يييييد ىيييييذا السيييييدد جالعيييييؾت اإللييييييي لييييييذا العبيييييد الربييييياني فيييييي قؾليييييو
 ( ٖ))ألعظ شو(  تؾك د ال عل السزارع ليالبلة جنيؾت التؾك يد ، جمثليو )ألع ذنيو( 

 " ،جىذا التؾك د مؽ   يدب على مشزلة الؾلي عشده عز ججل .

 قؾلو  )ماررددت( كشا ة عؽ اللظ  جالذ قة جعدة اإلسراع لوبض رجاو .ج 

 ( ٗ)جقؾلو   )مداارو( إساارو ل عل ما   ره .

رأميييل كييييا  يييد  الحيييديث ليييأت ذكييير سيييبحانو  ت معييياداة  جليااليييو محاربييية ليييو ، 
 جلياالو اليذيؽ رحيرة معياداريؼ جرجيث جكيا  أذ يذكر لعد ذلػ مباشرة جص  

                                                           

 . ٖٗٗ/ٔٔفتا الباري ( ٔ)
 ٖٗٗ/ٔٔالسرج  الدا ق ( ٕ)
 . ٜٗمؽ رجاال  األد  الشبؾي ( ٖ)
 .٘ٓٔ/ٛانغر صحيا البخاري اليامش ( ٗ)
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مؾاالريؼ ، جىؼ الذيؽ يتقربؾت إليو لسا  قيربيؼ مشيو ، كسيا  ت  عيدااه ىيؼ اليذيؽ 
 يبتعدجت مشو لأعساليؼ السقتزية لظردىؼ جإلعادىؼ مشو .

قاب الظؾفي   "لسا كات جلي   ىؾ مؽ كات رؾلى   لالظاعة جالتقؾى ؛رؾاله 
 حيث األ يرار األرويياا األأ يياا اليذيؽ إذا   لالح ظ جالشريرة ،فيإت   رعيالى 

غيييا ؾا ليييؼ   تقيييدجا ، جإذا ازيييرجا ليييؼ ييييدعؾا جليييؼ  عرفيييؾا، جىيييؼ مريييا يا الييييدى 
 رجيث ميؾاالريؼ  جرحيرة معيادريؼ  خرجؾت  مؽ كل غبراا مغلسة ، فأجلياا  

 ( ٔ)،فسا  ت  عداا   رجث معادريؼ جرحرة مؾاالريؼ . "

 قاب اإلماة ا ؽ ريسية في رسااللو  

   ( ٕ)كسييا ذكيير   رعييالى فييي كتالييو" جلييياا   ىييؼ الييذيؽ حمشييؾا جكييانؾا يتقييؾت 
 عل يؼ جال ىؼ  حزنؾت الذيؽ حمشؾا جكانؾا يتقؾت ( )اال إت اجلياا  الأؾ 

 

******* 

  

                                                           

 .ٔٓٔمؽ رجاال  األد  الشبؾي ( ٔ)
 .ٜٜالسرج  الدا ق ( ٕ)
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 الداعي على اآلرملة والطدكين

يياِعي"  -صييلى   عليييو جسييلؼ-قيياب الشبييي   عييؽ   ييي ىريييرة  األْرَمَلييةِ  عَلييى الد،
ِ، َسب لِ  في فاْلُسجاِىدِ  جالِسْدِ  ِؽ،  ( ٔ)."الل، لَ  جيقؾةُ  الش،يارَ  فالذي  ُرؾة  جِ  َّللا،

******* 
 الطفرادت واألساليب :

 ميؽ ال زجج (األرملية لكاسث عل يا العاميل فيي مريلحتيا ،)   ي ا(الداعي )
 ( ٕ). ليا

 السعاني جالترؾير   

،جيديعى عليى يحرص على ىذه التجيارة التيى الربؾرمؽ  عسل  يذا الحديث ،ج 
يييييربا فييييي رجاررييييو درجييييات السجاىييييديؽ   رمليييية  ج مديييي  ؽ لؾجييييو   رعييييالى ،

 ( ٖ)جالراالس ؽ جالقاالس ؽ مؽ رعث جالنرث .

   ثيؾا  القياالؼ لأمرىسيا جإصيبلح شيأنيسا "جقؾلو   )فالسجاىدفي سيب ل  (  ي
جاإلن ييا  عل يسييا ،فثييؾا  الةييازي فييي جييياده ، فييإت السيياب شييق ق الييرجح ،جفييي 

 ( ٗ) ذلو مخال ة الش س جمظالبة رحا الر  ."

                                                           

جالرق يق ايديث (جمديلؼ كتيا  الزىيد ٙٓٓٙصحيا البخاري كتا  ا دا  اديث رقؼ )( ٔ)
(  ٛٔ٘ٓٔ( شعث اإل سات لا  في راؼ الرية ر جريؾق ر الكب ير ايديث رقيؼ )ٕٜٕٛرقؼ )

 (ٜٜٙٔجسشؽ الترمذي لا  ما جاا في الدعي على األرملة جال تيؼ اديث رقؼ )
 .ٛٙٔ/ٕٔانغر الكؾافث الدراري ( ٕ( )ٕ)
 .ٕٛٔ/ٜانغر شرح صحيا البخاري ال ؽ لظاب( ٖ)
 . ٖٔٓٔ/ٚمذ اة السرا يا مرقاة الس اريا شرح ( ٗ)
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ؾا  رييياالؼ جالقييياالؼ فيييي الثيييشيييبو الدييياعي لالسجاىيييد ، كسيييا شيييبيو ا زيييا لالفقيييد 
،جفييييي ىييييذه التذييييبيو ررغ ييييث شييييديدعلى الدييييعي علييييى األرمليييية جاألجيييير العغيؼ

 جالسد  ؽ .

فاليذي  ريؾة الشييار جيقيؾة الل يل ( فقا يل (  لية فيي قؾليو جال خ يى جسياب السقا
  ؽ العبادة لالرؾة في الشيار، جالربلة في الل يل ، فالريؾة  قا يل الريبلة ، 

 جالشيار  قالبللل ل .

قاب ا ؽ لظاب  "مؽ عجز عؽ الجياد فيي سيب ل   ،جعيؽ قيياة الل يل جصيياة 
ليحذيير يييؾة األرامييل جالسديياف ؽ ؛ الشيييار ،فليعسييل  يييذا الحييديث جليديي  علييى 

الويامة في جسلة السجاىديؽ في سب ل   دجت  ت  خظيؾ فيي ذليػ أظيؾة ، ج 
يش ييييق درىسييييا ، ج يلقييييى عييييدج يرريييياع  لقاالييييو ، جليحذيييير فييييي زمييييرة الريييياالس ؽ 

 ( ٔ)جالقاالس ؽ جيشاب درجتيؼ جىؾ طاعؼ نياره ، ناالؼ ل لو   اة ايارو . " 

  

                                                           

 . ٕٛٔ/ٜشرح صحيا البخاري ال ؽ لظاب ( ٔ)
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 الطؤمن واإليطان

قياب    -صلى   علييو جسيلؼ-عؽ الشبي  –رحي   عشو  –عؽ   ي سع د 
 ِإَليييى َيْرِجييي ُ  ثُيييؼ،  َ ُجيييؾبُ  حِأ ،ِتيييِو، ِفيييي اْلَ يييَرسِ  َفَسَثيييلِ  اإْلِ َسييياتِ  َجَمَثيييلُ  اْلُسيييْ ِمؽِ  َمَثيييلُ "

 اأْلَْرِوَييياَا، َطَعيياَمُكؼُ  َفييَأْطِعُسؾا اإْلِ َسيياِت، ِإَلييى َيْرِجيي ُ  ثُييؼ،  َ ْدييُيؾ اْلُسييْ ِمؽَ  َجِإت،  حِأ ،ِتيِو،
 ( ٔ)."اْلُسْ ِمِش ؽَ  َمْعُرجَفُكؼُ  َجَ ْجُلؾا

 رجاه الب يقي في شعباإل سات ، ج  ؾنعيؼ فى الحلية.

 الطفردات واألساليب :

 لو ال رس جغ ره مؽ جرد جغ ره كالحبل . دُ ذَ ا أية   لالسد جالتذديد ، ما  ُ 

 .رؾا ؾا  مؽ اإل بلا جىؾ اإلعظاا ،   ي  أُ لُ جْ  َ ،  جَ    ي   يدجر جؾب

 .السعرج    اإلادات جالعظية 

 جالسراد لاإل سات ىشا   شعث اإل سات ؛ كالربلة جالزكاة جالرؾة جغ رىا .

 . ( ٕ)جإت الس مؽ  ديؾ    ي  عؽ اإل سات لالة لة عؽ مرارث اإلادات

 الطعاني والتصهير :

ج نييو ار ييق  ت  حييؾة  "جالسعشيى  ت السيي مؽ مربييؾب لاإل سيات الن ريياة لييو عشيو ،
اؾب السعاصي  جيتباعد عؽ قزية اإل سيات ميؽ مبلزمية الظاعية  جاالجتشيا  

 ( ٖ)."لشدة جالتؾبة جربلفي ما فرب ف يا، فإنو  عؾد لا أرة إل يا لاعؽ السعاصي

                                                           

 ( ،ٓٙٗٓٔشعث اإل سات للب يقي كتا  الجؾد جالدخاا اديث رقؼ)( ٔ)
، مرقيييياة الس يييياريا شييييرح مذيييي اة السرييييا يا ٕٚ٘/ٗانغرالس يييياريا فييييي شييييرح الرييييا يا ( ٕ)
ٚ/ٕٖٚٚ. 
 ٕٓٚٛ/ٜالكاش  عؽ اقاالق الدشؽ( ٖ)
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فقد شبو ااب الس مؽ الذي يتيرا لعيض شيعث اإل سيات ثيؼ  عيؾد إل ييا ، لحياب 
ؾد إل ييييا ،جالتذيييبيو رسث ليييي ؛ ألت الؾجيييو  عيييال يييرس اليييذي يبعيييد عيييؽ حأ تيييو ثيييؼ 

مشتزع مؽ عدة  مؾر   جىي اال تعاد عؽ الذيا مي  عيدة االن رياب عشيو ،ثيؼ 
 العؾدة إليو مرة حأرى.

جقؾليييو  )جإت السييي مؽ  دييييؾ( "إشيييارة إليييى  ت ميييؽ شيييأت السييي مؽ  ت ال عريييي 
ا،جلؾ جق  مشو شيا مؽ ذلػ لؼ   ؽ  إال سيؾ ا  ج أظأ  ( ٔ)" متعسد 

 )جالديؾ( ىشا كشا ة عؽ السعرية جالتقر ر .

عشييو جيشييدة علييى مييا فعييل مييؽ التقريي ر جيعييؾد إلييى فييالس مؽ يتييدارا مييا فييات 
 اإل سات .

جمييؽ اإل جيياز لالحييذ  قؾلييو   )فييأطعسؾا( فيييؾ "جييزاا شييرب محييذج   ى   إذا 
 ( ٕ)فات ا ؼ اإل سات ا ؼ ا أية فقؾجا الؾساالل   شكؼ جب شو .

طعييييام ؼ األروييييياا ج جلييييؾا معييييرجفكؼ السيييي مش ؽ ( فأسييييلؾ  جقؾلييييو  ) فييييأطعسؾا 
األمرفي قؾليو   )فيأطعسؾا ، ج جليؾا( الةيرض مشيو الشريا جاإلرشياد للسي مش ؽ ، 

  ألت الظعيياة  ريي ر األروييياا لاإلطعيياة  –جإنسييا أييَص صييلى   عليييو جسييلؼ "
ا لبيييدٍت ف تقييييؾى ليييو عليييى الظاعيييية ،  ف يييدعؾ ليييػ ، جيدييييتجا  دعييياسه فييييي جيييزا 

 ( ٖ)"اقػ

يي ؾا إادييانكؼ جعظا ييافؼ لييالس مش ؽ جالسعشييى    طعسييؾا طعييام ؼ األروييياا ،جُأرل
  جسع ؽ دجت السشافق ؽ جالكافريؽ .
                                                           

 . ٜٕٓ/ٚالتشويا في شرح مذ اة السرا يا  لسعات( ٔ)
 . ٕٓٚٛ/ٜ، الكاش  عؽ اقاالق الدشؽ  ٖٕٚٚ/ٚمرقاة الس اريا ( ٕ)
 . ٖٕٚٚ/ٚمرقاة الس اريا ( ٖ)



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

0500 

، فالسشاسيبة فسا جاا الؾصل   ؽ الجسلت ؽ لئلر ا  في اإلنذاالية ل غ ا جمعشى 
عاىرة ،إذ السدشد إليو ف يسا جااد ، جالسدشد في كل مؽ الجسلت ؽ ميؽ األميؾر 

 .فعليا السدتحبة

ج جليؾا ، جبي ؽ  ججاات السقا لة لتأف د السعشى جرقؾيتو ،ا ث قا يل  ي ؽ  طعسيؾا
 طعام ؼ جمعرجفكؼ ، جاألروياا جالس مش ؽ .

 

******* 
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 الهجر

 َميؽْ  قيؾب   " -صلى   علييو جسيلؼ-  ي أراش الدلسي سس  رسؾب    عؽ
 ( ٔ)"َدِمو  َفَدْ ػِ  فيؾَ  ، َسشة    أاهُ  ىَجرَ 

 الطفردات :

 اليجر  حد الؾصل 

 ( ٕ)الد ػ  اإلراقة جالرث 

 السعاني جالترؾير  

السدييلؼ سييشة رؾجييث العقؾبيية ، كسييا  ت سيي ػ دمييو مييياجرة األخ "جالسعشييى    ت 
 ايؾجبي

فيي شب ية لالد ػ مؽ ا ث ارؾب العقؾبة لدببيا ، ألنيا مثلو في العقؾبة 
لعيد الذيرا  عغيؼ مشييو ، فذيبو اليجيرات لييو  ؛ ألت القتيل كب يرة عغيسية ال  ييؾت 

ا   ( ٖ)في السش  عشو جفي السذا ية رك ي السداجاة في لعض الر ات ."رأف د 

جق ل   "السياجرةعؽ األخ السدلؼ اراة كد ػ دمو ،جليس معشاه   ت إثؼ س ػ 
الكبياالر لعيد  عغيؼ ميؽ جسيي  الدة    جإثؼ السيياجرة سيؾاا ،  يل إثيؼ سي ػ اليدة 

اشييترافيسا فييي ارييؾب اإلثييؼ ال فييي قييدر اإلثييؼ ، جال يلييزة الذييرا  ،  ييل السييراد 

                                                           

( ٕٚٓٙشييييعث اإل سييييات للب يقييييي لييييا  الييييث علييييى رييييرا الةييييل جالحدييييد اييييديث رقييييؼ )( ٔ)
/ ٜ٘ٔٗمختريييير سييييشؽ   ييييي داجدللسشييييذري لييييا  هيييييسؽ ىجيييير  أيييياه السدييييلؼ اييييديث رقييييؼ )

 ( .ٖٕٓ(ا دا  للب يقي لا  في ىجر السدلؼ  أاه في الديؽ اديث رقؼ )ٚٗٚٗ
 مختار الرحاح مادة ) ث ج ر ، س   ا (( ٕ)
 . ٖٖ٘ٔ/ٛمرقاةالس اريا ٖ



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

0502 

مديياجاة السذييبو جالسذييبو  ي ييي جسييي  األشييياا ،  ييل    ييي السديياجاة   شيسييا فييي 
 ( ٔ)شيا جااد ."

كسا  ت سي ػ اليدة ايراة ،فكيذلػ ىجيراألخ سيشة ، ف ي الياجرسشة كالقارل ارمة
 اراة 

ديث مييؽ رذيييبيو السعقيييؾب لالسحدييؾس ، إل يييراز السعييياني فيييي جالتذييبيو فيييي الحييي
 محدؾسة اتى رتس ؽ في الش س فزل رس ؽ . ةصؾر 

ف ترييؾر الييياجر رييأث ر ىجييره  أيياه السدييلؼ ،جمييا  دييببو لييو مييؽ األلييؼ الش دييي 
 حج جالقتيييييييل السعشيييييييؾي ، لريييييييؾرة سييييييي ػ اليييييييدة جميييييييا يترريييييييث علييييييييو ميييييييؽ الجييييييير 

في السذيد ،جىذا على سب ل السبالةة في كراوية اليجر   ؽ  جالسؾت،جالبذاعة
األأييؾة ، فيياليجر كالقتييل ، لسييا يتررييث عليييو مييؽ العييداجة جالحقييد جالكراوييية  يي ؽ 

لعبلقييييييات االجتساعييييييية  يييييي ؽ السدييييييلس ؽ ، فاإلسييييييبلة اييييييريص علييييييى رؾث ييييييق ا
 .السدلس ؽ

  

                                                           

 . ٖٕٛ/٘الس اريا في شرح السرا يا ( ٔ)
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 التهاضع

قاب   "  ال  -جسلؼصلى   عليو - الخزاعي عؽ الشبي عؽ اارثة ا ؽ جىث 
 أبيييركؼ لأىيييل الجشييية   كيييل حيييعيا متزيييع  ، لؾ قديييؼ عليييى   أل يييره ،  ال 

 رجاه البخاري جمدلؼ .( ٔ) أبركؼ لأىل الشار   كل عتل جؾاظ مدتكبر ".

 ( ٕ)جيرجى  " كل جؾاظ زنيؼ متكبر "
 الطفردات واألساليب :

ل ييييييتا العيييييي ؽ ،  ي   مييييييؽ  دتزييييييع و الشيييييياس   {فييييييل حييييييعيا متزييييييع  }
جيحتقرجنيييو ، جيتجييير جت علييييو لزيييع  االيييو فيييي اليييدنيا ، جرجي ل دييير العييي ؽ 
جمعشاه   متؾاح ل متذللل أاملل جاح ل ميؽ ن ديو ، جق يل   السيراد ليو الخاحي  

 ب رعالى .

 فاالييدة التيياا السؾحييؾع للظلييث  ت الزييع  الحاصييل هيييو كييأت {متزييع  } ج
 مظلؾ  مشو التذلل جالتؾاح  ، م  إأؾارو جإت كات قؾيا مترجبل م   عداالو .

 لحقػ  ار  ت افعل كذا . ، لأت  قؾب  {لؾ  قدؼ على   }

 ( ٖ)}أل ره { ي ألمزاه على الرد  .

 ( ٗ)". ره أل رهقاب الظ بي  "  يلؾ ال   س شا في كرة   لإ را
                                                           

( شييعث اإل سييات للب يقييي  فرييل  ٔٚٓٙصييحيا البخيياري لييا  الخريياة اييديث رقييؼ )( ٔ)
( .شيرح ٖٕٓ( جا دا  للب يقيي ايديث رقيؼ ) ٕٗٛٚجررا الزىؾ اديث رقؼ )في التؾاح  

 . ٜٖٗ/٘السرا يا 
 .ٕٗ٘/٘الس اريا في شرح السرا يا ( ٕ)
 ٖٛٛٔ/ٛانغرمرقاة الس اريا ( ٖ)
 . ٕٖٗٗ/ٓٔالكاش  عؽ اقاالق الدشؽ ( ٗ)
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}عتل { لزؼ الع ؽ جالتاا جرذديد اليبلة  الذيديد الخريؾمة لالباطيل ، جق يل   
 ال ظ الةليظ الذي اليشقاد جيتجبر .

 }جؾاظ{  تذديد الؾاج ،  ي   جسؾع مشؾع ،  ج مختاب .

 جق ل مؽ ندث إلى رجل جليس ىؾ مشو . }الزنيؼ{   ال اجر ، جق ل   الل يؼ ،

جيشبةي  ت   دير ليالسعشى األعيؼ جىيؾ الل ييؼ السعيرج   ل ميو  ج شيره عليى ميا 
 في القامؾس .

صييي  جىيييؾ )اللييي ة( فإنيييو الزميييو جيس يييؽ  ت   يييؾت )اليييزنيؼ( كشا ييية عيييؽ ىيييذا الؾ 
 ( ٔ).غالبا

******* 
 الطعاني والتصهير :

ج ىل الشار ، فقد  أبر  سؽ لعض ص ات  ىل الجشوزىذا الحديث الذريا يت
       -الشبي 

 عؽ رلػ الر ات فقاب   -

لأىييييل الجشيييية   ( فعسييييد إلييييى  سلؾباالسييييت ياة الييييذي يييييدعؾ إلييييى ) ال  أبييييركؼ 
الحيييض جالتي ييييا جإثيييارة االنتبييياه ،جاسيييتعسل اليسيييزة لخ تييييا جرقتييييا جمشاسيييبتيا 

 لسقتزى الحاب ،

                                                           

،مرقياة الس يياريا ٜٖٗ/٘، شيرح السريا يا  ٕٗ٘/٘ انغير الس ياريا فيي شيرح الرييا يا( ٔ)
ٛ /ٖٔٛٛ. 
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 ل الش ي إثبار يا كسيا  حيؾب ج دأليا على )ال( التي ر  د الش ي ، جاالست ياة  ح
اإلثبات إلى الش ي ، جقد دأل ىشا على ن ي اإلأبار فكيات دلييبل عليى إثباريو 

 جججؾبو .

جفيييي ىيييذا االسيييت ياة كسيييا نيييرى ميييؽ اإلثيييارة جاإلغيييراا لزيييرجرة االنتبييياه لتلقيييي 
) ال أبركؼ لأىيل  –صلى   عليو جسلؼ –الخبر ،جكذلػ االست ياة فى قؾلو 

 الشار ( .

لؾ  قدؼ على   أل ره( فيي كشا ية عيؽ محبية ل جساب الكشا و في قؾلو )جرأم
   سبحانو جرعالى للستؾاح  .

عؽ  ىل الجشة لأل اظ عذلة رقيقة  -صلى   عليو جسلؼ  –جقد عبر الرسؾب
رؾاي لالتؾاح  جالخزؾع )حعيا متزع ( ،جعبر عؽ  ىل الشيار لأل ياظ 

 .مدتكبر( –جؾاظ  -كبر جالتجبر )عتلقؾية عشي ة رؾاي لالةلغة جالت

جالسقا لية فيي الحيديث  فييدت السعشيى ، ججحيحك  ت  غلييث  ىيل الجشية جالشييار 
ىذات ال ريقات ،ا ث قا ل   ؽ ) ال  أبركؼ لأىل الجشة ( ج) ال  أبركؼ لأىل 

 ( جب ؽ )حعيا متزع ( ج)عتل جؾاظ( .الشار

******* 
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 الظلم

 َفييِإت،  الغيْلييَؼ، ار،ُقييؾاقيياب   " -صييلى   عليييو جسييلؼ- عييؽ جييا ر  ت رسييؾب   
، َجار،ُقيييؾا اْلِوَياَميييِة، َييييْؾةَ  ُعُلَسييياتل  الغيْليييؼَ  يييا، يييا،  َفيييِإت،  الذي  َقيييْبَلُكْؼ، َفييياتَ  َميييؽْ   َْىَليييػَ  الذي
  رجاه مدلؼ ( ٔ)".َمَحاِرَمُيْؼ  َجاْسَتَحليؾا ِدَماَاُىْؼ، َ ْنَدَ ُكؾا َعَلى َاَسَلُيؼْ 

******* 
 الطفردات واألساليب :

 مش  الؾاجث ، جق ل   ىؾ الحرص الذديد اليذي  حسليو عليى ارركيا  }الذا{ 
 السحارة جإريات ال ؾااش .

جسييي  السييياب قؾليييو }اسلييييؼ عليييى  ت  دييي كؾا دميييااىؼ{ ، عشيييي  ارحييييؼ عليييى 
ا ألأذه .  ،اتى قتل لعزيؼ لعز 

 ( ٕ)ؽ ندااليؼ ابلال.}جاستحلؾا محارميؼ{ ،  ي ارخذجا ما ارة   م

ة( جقييييد ر ييييتا الييييراا قيييياب صييييااث القييييامؾس   السحييييارة جسيييي  َمْحييييَرَة ،)َمْحُرَميييي
)َمْحَرَميية( جىييي مييا اييرة   فعلييو جعسلييو علييى العبيياد ،جفييي الحييديث  " ال جإت 

 ( ٖ)اسى   في األرض محارمو ".

  

                                                           

، شعث اإل سيات للب يقيي  ٕٛٚ٘صحيا مدلؼ كتا  البر جالرلة جاألدا  اديث رقؼ ( ٔ)
 ( . ٖٖٛٓٔلا  الجؾد جالدخاا اديث رقؼ )

 .ٖٚ٘/٘،شرح السرا يا  ٕٛ٘/٘الس اريا في شرح السرا يا ( ٕ)
 القامؾس السحي  مادة )ح ر ة( .( ٖ)
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 الطعاني والتصهير:

)ارقييؾا الغلييؼ( " ي السذييتسل علييى الذييا جغ ييره  –صييلى   عليييو جسييلؼ –قؾلييو 
 ( ٔ)الدنية جاألفعاب الرد ة ."مؽ األأبل  

 سيييلؾ  األمييير لةيييرض الشريييا  -صيييلى   علييييو جسيييلؼ  –جاسيييتخدة الرسيييؾب 
ثيييؼ قييير  لييييؼ صيييؾرة الغليييؼ لريييؾرة اديييية فقييياب   )فيييإت  جاإلرشييياد للسييي مش ؽ ،

صيلى  – ي  الغلؼ كالغلسات ، فقد شبو الرسؾب  الغلؼ علسات يؾة الويامة (
الغلييؼ لالغلسييات فييي عييدة االىتييداا ، فييالغلؼ  جعييل صيياابو -  عليييو جسييلؼ 

 في رخب  جحبلب ، فبل  عر  الحق جال  عر  طريق اليدا ة .

جرجعتيا في رقريث الحقاالق السعشؾية  –صلى   عليو جسلؼ  -فتأمل لبلغتو 
 شػ .صؾرة ادية رراىا لع  في

 ( كشا ة عؽ شداالد ج ىؾاب يؾة الويامة .جقد ركؾت )الغلسات

محسييؾب علييى عيياىرة ، هي ييؾت الغلييؼ علسييات علييى صيياابو ال قيياب الظ بييي  "
ييتيييدي لديييببيا ، كسيييا  ت السييي مش ؽ  ديييعى نيييؾرىؼ  ييي ؽ  ييييدىؼ ،  جالسيييراد  ييييا 

 ( ٕ)الذداالد ."

 . ؾ نؾع مؽ الغلؼ)جارقؾ الذا(  ي   البخل الذي ى :جقؾلو 

جق ييل  " الذييا لخييلل ميي  الحييرص ، ج فييرد الذييا لالييذكر رشب يييا علييى  نييو  عغييؼ 
 ( ٖ) نؾاع الغلؼ ، فإنو مشذأ الس اسد العغيسة جنتيجة محبة الدنيا الذميسة ".

                                                           

 .ٕٖٔٔ/ٗمرقاة الس اريا ( ٔ)
 .ٕ٘٘ٔ/٘الكاش  عؽ اقاالق الدشؽ ( ٕ)
 .ٕٖٔٔ/ٗمرقاة الس اريا ( ٖ)
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ت  يي ؽ الجسلتيي ؽ جعظ ييك جسليية )جارقييؾا الذييا( علييى جسليية )ارقييؾا الغلييؼ ( ؛ أل
يييا جمعشيييى ، اار اق ييي جالسشاسيييبة  ييي ؽ الظيييرف ؽ عاىرة،ىيييذا ميييا  فيييي اإلنذييياالية ل غ 

  دسى لالتؾس    ؽ الكسال ؽ .

غليؼ عليى الغليؼ ليذيعر ت الذيا  عغيؼ "فعظ  الذا الذي ىؾ نؾع ميؽ  نيؾاع ال
 نؾاعو؛ ألنو نتيجةاث الدنيا جشييؾاريا ،جميؽ ثيؼ علليو لقؾليو )فإت الذيا  ىليػ 

ىؼ (عليى سيب ل اسليؼ على  ت س كؾا دماامؽ كات قبلكؼ( ، ثؼ عللو لقؾلو ) 
لجسييييي   نييييؾاع الغلييييؼ مييييؽ الك يييير االسييييت شا  ؛ فييييإت اسييييتحبلب السحييييارة جييييام  

جالسعاصي ، جعظ و على س ػ الدماا مؽ عظي  العياة عليى الخياص ع يس 
 ( ٔ)األجب ".

صيييلى   علييييو  –)فإت الذيييا  ىلييػ ميييؽ كييات قيييبلكؼ( فقييد جييياا الرسييؾبجقؾلييو 
ىييذه الحويقيية الخظ ييرة ، جىييي  لالجسليية االسييسية الس كييدة لييإت ، أل ييراز -جسييلؼ

 ىبلفيؼ لدبث الذا . 

اسلييؼ عليى  ت سي كؾا دميااىؼ جاسيتحلؾا محيارميؼ( العظي    شيسيا  :( جقؾلو 
يييا جمعشيييى ،جالتشاسيييث عييياىر  للتؾسييي   ييي ؽ الكسيييال ؽ ،فالجسلتيييات أبريتيييات ل غ 

   شيسا .

 تلييػ الرييؾرة السحديية الستخ ليية  –صييلى   عليييو جسييلؼ  –جقييد عبيير الرسييؾب 
ييليػ عؽ السعشى الذىشي )للذا( فخل  عليو الحياة اإلنديانية ، فجعيل الذيا  

 الشاس .

ف ي )الذا( استعارة م شية ،ا ث شيبو الذيا لإنديات ليو ن يؾذه جسيلظانو اليذي 
 و جىؾ ييلػ .  ال قير،جاذ  السذبو لو جرمز إليو لذيا مؽ لؾازم

                                                           

 .ٕ٘٘ٔ/٘الكاش  عؽ اقاالق الدشؽ( ٔ)
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جنجد السقا لة   ؽ )س كؾا جاسيتحلؾا( جبي ؽ )دميااىؼ جمحيارميؼ( جىيذه السقا لية 
 رقؾي الرلة   ؽ األل اظ جالسعاني جرؾححيا .

كات الذا سبث س ػ الدماا جاستحبلب السحارة ؛ ألت في  يذب األميؾاب جإنسا "
، ر جالتقياط ذا التيياججمؾاساة اإلأؾات التحا  جالتؾاصل ، جفي اإلمداا جال

 ( ٔ)جاستبااة السحارة ".

*******  

                                                           

 .ٕٙ٘ٔ/٘السرج  الدا ق ( ٔ)
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 ظبهيةالهصايا ال

يؾما ،  - صلى   عليو جسلؼ -عؽ ا ؽ عباس قاب  "فشك أل  رسؾب   
ييييي َ يييياُغبَلُةتفقيييياب      َرِجييييْدهُ  َّللا،َ  اْاَ ييييظِ  َ ْحَ ْغييييَػ، َّللا،َ  اْاَ ييييظِ  َفِلَسيييياٍت،  َُعلُِّسييييػَ  ِإنِّ
ِ، َفاْسيَتِعؽْ  اْسيَتَعْشكَ  َجِإَذا َّللا،َ، َفاْسيَأبِ  َسيَأْلكَ  ِإَذا ُرَجاَىَػ،  َليؾْ  اأُلم،يةَ  َ ت،  َجاْعَليؼْ  ِليا ،
 َجَلييؾْ  َلييَػ، َّللا،ُ  َفَتَبييوُ  َقييدْ  ِلَذييْياٍ  ِإال،  َيْشَ ُعييؾاَ  َلييؼْ  ِلَذييْياٍ  َيْشَ ُعييؾاَ  َ تْ  َعَلييى اْجَتَسَعييْك 
جاَ  َ تْ  َعَلييى اْجَتَسُعييؾا جاَ  َلييؼْ  ِلَذييْياٍ  َ ُزييري  َعَلْيييَػ، َّللا،ُ  َفَتَبييوُ  َقييدْ  ِلَذييْياٍ  ِإال،  َ ُزييري

ُحُ   َجَج ،ْك  اأَلْقبَلةُ  ُرِفَعكِ   رجاه اإلماة  اسد جالترمذي .( ٔ)."الري

******* 

 الطفردات واألساليب :

 {  السراد لالةبلة ىشا الؾلد الرة ر ال السسلؾا .}  ا غبلة 

 }اا ظ  {  ي   مره جنييو .

} ح غػ{  ي    ح غػ فيي اليدنيا ميؽ ا فيات جالس رجىيات ،جفيي العقبيى ميؽ 
  نؾاع العقا  .

   اقو مؽ دجاة ذكره جقياة ش ره .  ي }اا ظ  { 

 }رجده رجاىػ{   ي    مامػ.

 }جإذا سألك {   ي    ردت الد اب .

 }فاسأب   {  ي  فاسأب   جاده .

                                                           

 ( .ٕٙٔ٘سشؽ الترمذي لا  الرقا  اديث  رقؼ )( ٔ)
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فيييي الظاعيييية جغ رىيييا مييييؽ  ميييؾر الييييدنيا  }جإذا اسيييتعشك{  ي    ردت االسييييتعانة
 جا أرة .

 }فاستعؽ لا { فإنو السدتعات جعليو التكبلت في كل زمات جم ات .

 }رفعك األقبلة {  ي  مؽ كتالة األا اة .

}ج يييك الريييح {  ي   نذييي ك ميييادجت ف ييييا ميييؽ  قزيييية السخليييؾق ؽ إليييى ييييؾة 
 ( ٔ)الويامة .

******* 

 الطعاني والتصهير :

معشيييييييى الحيييييييديث   إذاا غيييييييك طاعييييييية   ججدريييييييو  ح غيييييييػ جيشريييييييرا فيييييييي 
، جيديييييل لييييػ األمييييؾر التييييي قرييييدت ، جاعلييييؼ  ت جسييييي  ميساركأيشسييييا رؾجيييييك

الخلق لؾ اجتسعؾا على  ت يش عؾا  ج  زرجا لذيا ؛ لؼ  قيدرجا  ت يش عيؾا 
 ،  ج  زرجا إال لذيا قد كتبو   لػ  ج عليػ .

تييث ميؽ التقييديرات ، جال  تييث لعيد ال ييران مشييو فقيد كتييث فييي الليؾح السح ييؾظ ماف
 ( ٕ)شيا  أر.

اديثيييو الكيييريؼ مييي  ذليييػ  –صيييلى   علييييو جسيييلؼ–رأميييل كييييا  يييد  رسيييؾب   
الةيييبلة الرييية ر لأسيييلؾ  الشيييداا ) ييياغبلة( للترغ يييث جالتحب يييث ، فقيييد اسيييتعسل 

 سلؾ  الترق ق جالتحبث في مخاطبة الةلسات  –صلى   عليو جسلؼ–الرسؾب 
 مراعاة لسقتزى الحاب .

                                                           

 جمالعدىا . ٖٕٖٖ/ٛانغر مرقاة الس اريا شرح مذ اة السرا يا ( ٔ)
  ترر  .ٕٖٖٗ/ٛمرقاة الس اريا ( ٕ)
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فقيييد اشيييتسل عليييى –صيييلى –جىيييذا الحيييديث الذيييريا ميييؽ  يييداال  جؾامييي  كلسيييو 
 جصا ا  جث  ت ييتدى  يا السدلؼ  

)اا ظ    ح غػ( فالسراد   -صلى   عليو جسلؼ-الؾصية األجلى   قؾلو   
لح يييظ العبيييد ب ،ا يييظ فراالزيييو جايييدجده جاقؾقيييو ، جا يييظ ديشيييو ميييؽ التزييي ي  

، ليأت  ح يظ  جاميره التيي  ججبييا ، جنؾاوييو التيي ارمييا ، هيقي  عشيد  جالتبديل
  جامره لاالمتثاب ، جعشد نؾاويو لاالجتشا  .

جالؾصييية الثانييية فييي جصيي تو الجامعيية عليييو الرييبلة جالدييبلة فيييي  )اا ييظ   
رجييده رجاىيييػ( جمعشيييى رجاىيييػ  مقا ليييػ ، جىيييذه الكلسييية رؾك يييد للكلسييية األجليييى 

 بل عاط  ، لكساب االرراب   شيسا .جمؽ ثؼ  جردىا ل

جالسعشييى  نييػ إذا ا غييك اقييؾ    جراقبتييو ججييدت   معييػ فييي كييل األاييؾاب 
  يدا .ييد ػ جيرعاا جي

إذا سيألك فاسيأب  (  ي  إذا  ردت  ت رديأب شي   ا ، : (جالؾصيية الثالثية ىيي 
 فاسأب   دجت غ ره  ت  عظيػ إ اه مؽ فزلو .

جالؾصييية الرالعيية  )جإذا اسييتعشك فاسييتعؽ لييا (  ي   إذا طلبييك اإلعانيية علييى 
 مييير مييييؽ  ميييؾر الييييدنيا جاليييديؽ ، فييييبل رشذيييد اإلعانيييية إال ميييؽ   رعييييالى ؛ألنييييو 

 ( ٔ)القادرعلى كل شيا .

( الةيرض فاسيتعؽ –فاسيأب  –ج سلؾ  األمر فيي ىيذه الؾصيا ا األربي  )اا يظ 
 مشو الشرا جاالرشاد للسدلس ؽ .

                                                           

 جما لعدىا . ٙ٘ٔانغر دراسة  د ية ألااديث نبؾية مختارة ( ٔ)
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ؾي السعشيييى جر كيييده  ييي ؽ قؾليييو )سيييألك ،جاسيييتعشك( جبييي ؽ ججييياات السقا لييية لتقييي
 )فاسأب ،فاستعؽ( .

ا يؽ عبياس األصيل  رعلييؼ ىجبعد ذليػ انتقيل الرسيؾب علييو الريبلة جالديبلة إلي
فقاب  "جاعلؼ  الذي عليو مدار ىذه الؾصا ا جسيعيا ، جاألساس الذي ردجرعليو

 ت األميية لييؾ اجتسعييك علييى  ت يش عييؾا لذيييا لييؼ يش عييؾا إال لذيييا قييد كتبييو 
  لييػ ،جإت اجتسعييؾا علييى  ت  زييرجا لذيييا لييؼ  زييرجا إال لذييياقد كتبييو 

   عليػ ."

عييز ىارييات الؾصيي تات ىسييا  ت مرييدر الش يي  جالزيير فييي الحويقيية إنسييا ىييؾ   
جليييبلت )الزييار جالشيياف ( مييؽ  سييساالو ججييل جىسييا اللتييات رزييسشيسا االسييسات ال

 الحدشى .

لأسييلؾبو الح يييؼ ىييذا األميير العغيييؼ  –صييلى   عليييو جسييلؼ -جقييد  فييد الرسييؾب
الن   جال حرإال مؽ   ، جالسيراد  ت األمة( اث ا على رع  ؽ  ت  جاعلؼ(لقؾلو  

 لاألمة ىشا جسي  الخلق .

ا مييؽ العبيياد ميسييا جاإل سييات  يييذه الحويقيية الكبييرى  جعييل اإلندييات اليييي ا  عبييد 
 فانك مشزلتة ؛ ألت   رعالى ىؾ السعز السذب ، جب ده مقال د األمؾر كليا .

ىيييذه الحويقييية فيييي ىيييذا الحيييديث   - صيييلى   علييييو جسيييلؼ-جقيييد  فيييد الرسيييؾب 
 لذتى  نؾاع الس كدات  

 ؽ قؾلو   )ليؾ اجتسعيك عليى  ت يش عيؾا لذييا ليؼ يش عيؾا إال مشيا السقا لة  
قيييد كتبيييو   ليييػ( جقؾليييو )جليييؾ اجتسعيييؾا عليييى  ت  زيييرجا لذييييا ليييؼ  لذييييا

  زرجا إال لذيا قد كتبو   عليػ ( .
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جالسعشى  ت الش     د   جاده ، فبل ناف  على الحويقة إال   ، جفيي السقا يل 
 فإنو جاده الذي  سلػ الزر .

قدة كتالة السقادير كليا جال ران  –صلى   عليو جسلؼ–جبعد ذلػ   ؽ الرسؾب 
جيرى ليو القيدر ،جا يؼ ليو القزياا فقياب ليو  )رفعيك مشيا ، ج نيو الرة  ير هيسيا 

األقبلة جج ك الرح (  ي رركك الكتالة  يا ؛ ألنو كتث ما كات جميا   يؾت 
إليييى ييييؾة الويامييية ، جيبديييك كتالييية الريييح  ، جىيييذا كشا ييية عيييؽ قيييدة رديييج ل 

 .السقادير جاالنتياا مشيا 

فلسا عبر صلؾات   جسبلمو عليو في الؾص ت ؽ الدالقت ؽ لالكتالية ، قزيك  
صية الببلغة الشبؾية التي  عظى صاابيا جؾام  الكلؼ ،  ت  عبر عؽ ىذه الؾ 

لييياألقبلة جرفعييييا ، جالريييح  جج افييييا ، جىيييذه كشا ييية عيييؽ  قزيييية   رعيييالى 
قزيية مديجلة ، ج ا ياة  ييا فيي علسيو القيد ؼ ،  ا يؼ األزلية ، ج ا اميو التيي 

 .( ٔ)ثا تو ال عترييا رة  ر جال سديا رحؾيل

 

******* 

  

                                                           

  ترر  . ٛٙٔدراسة  د يو ألااديث نبؾية مختارة ( ٔ)
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 الدنيا واآلخرة

 َطَلييثَ  ِن ،تُييوُ  َفاَنييْك  َمييؽْ  قيياب  " –صييلى   عليييو جسييلؼ – نييس    ت الشبييي عييؽ 
ْنَيا َجَ َرْتييوُ  َشيْسَلُو، َليوُ  َجَجَسي َ  ِهيَقْلِبييِو، ِغَشياهُ  َّللا،ُ  َجَعيلَ  اْ ِأيَرةِ   َجَمييؽْ  َراِغَسيةل، َجِىييَ  اليدي
ْنَيا َطَلثَ  ِن ،ُتوُ  َفاَنْك   َ ْأِرييوِ  َجاَل  َ ْميَرُه، َعَلْييوِ  َجَشيت،كَ  َعْ َشْيِو، َ ْ ؽَ  اْلَ ْقرَ  َّللا،ُ  َجَعلَ  الدي
 ( ٔ)."َلوُ  ُفِتثَ  َما ِإال،  ِمْشَيا

******* 

 الطفردات واألساليب :

 قرده األصلي في األمر العلسي جالعسلي . }مؽ كانك ن تو{  ي  

 }طلث ا أرة{   ي   مرحاة مؾاله . 

، ا لالك ا ا لأت جعلو قانع  } جعل   غشاه في قلبو {  ي   جعل   قلبو غشي  
 جال يتعث ن دو في طلث الزيادة ، فيذا ىؾ الةشى الحويقي . 

،   مجسؾع الخياطر،  عشي   جعلو } ججس  لو شسلو { الذسل   حد الت ر  
 جويأ  سبالو مؽ ا ث ال يدري . 

 } ج رتو الدنيا {  ي   ما قدر جقدؼ لو مشيا ، جالؾاج في ) جىي( للحاب . 

لييى سييعي كث يير ،  ييل ة رالعيية لييو ، ال  حتيياج فييي طلبيييا إ} راغسيية {  ي   ذل ليي
 رأريو ى شة ل شة على رغؼ  ن يا ج ن   ربا يا . 

 . ارل لو مؽ الدنيا ما  حتاج إليو رقرده الدنيا طؾعا جكرىا ،  عشي جق ل  

                                                           

( شيعث اإل سيات ٕ٘ٙٗسشؽ الترمذي   ؾا  ص ة الويامة جالرقاالق جالؾرع اديث رقؼ )( ٔ)
 (.ٜ٘٘ٛللب يقي فرل في الزىد اديث رقؼ )
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   ي جيييشس االاتيييياج  يييي ؽ  {جميييؽ كانيييك ن تيييو طلييييث اليييدنيا جعيييل   ال قيييير}
 . ع شيو

   ي  {جال  أرييو مشييا }   تذديد التياا االجليى ،  ي فير  علييو اميره ،{جشتك }
 مؽ الدنيا . 

يييو مييا  ظلييث مييؽ الزيييادة علييى رغييؼ  ن ييو   جىييؾ راغييؼ فييبل  أر {إال مييا كتييث لييو}
 ( ٔ)ج ن   صحالو 

******** 

 : الطعاني والتصهير

رأمييل ىييذه الكشا يية اللظي يية فييي قؾلييو   ) مييؽ كانييك ن تييو طلييث ا أييرة ( ا ييث 
 فشى عؽ ارادرو جر ز لو لآلأرة  ش تو طلث ا أرة .

جكشى عؽ القشاعية جالرحيا  ييي ) غشياه فيي قلبيو ( جكشيى عيؽ ريدي ر  ميؾره كلييا 
 مجتسعة لقؾلو   ) ججس  لو شسلو ( . 

م شية ،ا ث شبو الدنيا لالسر ة التيي جقؾلو  )ج رتو الدنيا جىي راغسة ( استعارة 
 رأري إليو راغسة .

، ج راد ا أرة قليبل  اج كث ر ا ،فسؽ رحي لساىؾ عليو جش ر   على ما جىث 
ث جالرحييييا جالقشاعيييية ، جراايييية جفزييييليا علييييى الييييدنيا ، رزقييييو   طسأن شيييية القليييي

 ، جيدر لو  مؾر الدنيا كليا . الش س

جقؾلييو   ) جمييؽ كانييك ن تييو طلييث الييدنيا ( كشا يية عييؽ ابييو الييدنيا جر زيي ليا ، 
ة جقؾلو   ) جعل   ال قر   ؽ ع شيو ( كشا ة عؽ االاتياج إلى الخليق ، جعيد

                                                           

 . ٖٖٖٗ/ٛ، مرقاة الس اريا  ٖ٘ٔ/ ٘انغر الس اريا في شرح السرا يا ( ٔ)



 

 دراسة بالغية ألحاديث نبوية خمتارة

0511 

الرحا جالقشاعة ، فيؾ داالؼ الد اب ، جقؾلو   ) جشتك علييو  ميره ( كشا ية عيؽ 
 االة التخب  جاالحظرا  جالح رة التي  عيش ف يا . 

 قيياب   " جسيي    شييسلو  ي  مييا رذييتك مييؽ -راسييو   رعييالى-قيياب الظ بييي 
 مره، جفر    شسلو  ي ما  جتس  مؽ امره، فيؾ مؽ األحداد، جالحيديث ميؽ 
ليييا  التقا يييل جالسظالقييية، فقؾليييو  ) جعيييل   غشييياه فيييي قلبيييو(، مقا يييل لقؾليييو  ) 
جعل   ال قير  ي ؽ ع شييو(، جقؾليو  ) جسي    شيسلو(، مقا يل لقؾليو ) جشيتك 
عليييو  مييره(، جقؾلييو  ) ج رتييو الييدنيا جىييى راغسيية( لقؾلييو  جال  أريييو مشيييا إال مييا 

و مؽ الدنيا جىى راغسية، جمعشيى فتث لو، هي ؾت معشى األجب  ج راه ما كتث ل
 ( ٔ)الثاني  ج راه ما كتث لو مؽ الدنيا جىؾ راغؼل " 

فالحديث يدعؾ إليى طليث ا أيرة للسحافغية عليى الظسأن شية التيي رليزة القشاعية 
جراايية البيياب التييي ررمييي إل يييا، جلتحاشييي االنيسيياا فييي طلييث الييدنيا، جاريير 

 شئ لقدر  فل اليؼ في ذلػ، جاشتةاب ال كر لو، ألت كل 

******* 

  

                                                           

 .ٕٖٖٚ/ٔٔالكاش  عؽ اقاالق الدشة ( ٔ)
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 الرياء والدطعة

 حأييرِ  فييي " َ ْخييُرجُ  عييؽ   ييي ىريييرة قيياب  قيياب رسييؾب   صييلى   عليييو جسييلؼ
ييْأتِ  ُجُلييؾدَ  للشيياسِ  َيْلَبدييؾت  لالييديِؽ، الييدنيا َ ْخِتُلييؾت  رجييابل  الزميياتِ   اللِّيي ِؽ، ِمييؽ الز،
ِر، ِميؽ  اليى  لدشُتيؼ ي ، الاِ ، قليؾ ُ  جقليؾُبيؼ الدي جتت  ة ُ   َ ِ يي  قيؾبُ  اليذِّ  َ ْةتَيري

 فيي يؼ الَحِليييؼَ  رَييَدعُ  فتشيية   مييشيؼ  جل ييػ علييى أَلْلَعييَثؽ،  َاَلْ ييكُ  َ ْجَتِراُلييؾتت َفِبييي علييي، 
 ( ٔ)"ا ران ا.

 الطفردات واألساليب:

، )جالختيييل(  الخيييداع، جىيييؾ  ت  عسيييل الرجيييل ليييديؽ (  ختليييؾت اليييدنيا لاقؾليييو  )
ا، جرقدير ىذا الكبلة  ختلؾت  ىل الدنيا عسبل  جفي ن تو غ ُر عسلو؛  ليةّرر  اد 

الخ ييير  لعسيييل اليييديؽ؛  عشيييي   عسليييؾت األعسييياب الريييالحة ليعتقيييد الشييياس فييي يؼ
 جالربلح جيغشؾىؼ العلساا؛ ل دفعؾا إل يؼ األمؾاب جليخدمؾىؼ، جليس في ن تيؼ

 إأبلص،  ل جذ  الساب جالجاه .

يغييشيؼ اللبيياس مييؽ الرييؾ ، ل؛  عشييي  يلبدييؾت )يلبدييؾت للشيياس جلييؾد الزييأت(
ا ريييار  ا عب،ييياد  ك ؽ اليييدنيا، ليييبس الريييؾ  إت كيييات  ييييذه الشييييو فييييؾ الشييياس زىييياد 

 مذمؾة، جإت كات مؽ ال قراا،  ج لكدر الش س جغ ر ذلػ فيؾ جاالز. 

 راد   )اللي ؽ(  التسّليق جالتؾاحي  فيي  )مؽ الل ؽ ،  لدشتيؼ  الى ميؽ الدي ر(
 مريديؽ .ججؾه الشاس؛ لير ر الشاس ليؼ ، 

؛  عشييي قلييؾبيؼ شييديدة مدييؾدةل غا يية اييث الييدنيا جاييث )جقلييؾبيؼ قلييؾ  الييذالا (
 الجاه، جكثرة العداجة جالبةض جالر ات السذمؾمة الثا تة في قلؾبيؼ.

                                                           

 (.ٚ٘٘ٙشع ث اإل سات للبييقي فرل اأبلص العسل ب عز ججل جنرا الرياا رقؼ )( ٔ)
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االغتيييرار  راليييؾت( اليسيييزة فيييي )  يييي( لبلسيييت ياة ، ج )  يييي  ةتيييرجت  ة عليييّي  جت
انك ال رعج  االنوياد، مؽ غّرا؛  عشي  س ر لػ م ر ا ، لؼ جرغشو صد ق ا نرؾا 

 يؼ القبيا.لخؾ  مؽ  ، جررا التؾبة مؽ فعلغترار ىشا  عدة اجالسراد لاال

  االنبدييييياب جالتذيييييجي ،  عشيييييي  اليييييذيؽ  ختليييييؾت اليييييدنيا لاليييييديؽ، ال (تيييييراا)جاالج
  خافؾنشي، جيجترالؾت علي، لس رىؼ الشاس في إعيار األعساب الرالحة.

كبريياالي للقديؼ؛  عشيي   قيؾب   رعيالى  ال يُك لعغستيي ج    البياا(فبي ال ك)
 .  ل  العاق(الحليؼ،)    ي  رترا(ردعأللعثؽ عذال ا على ى الا . )

 ( ٔ)   عشي ال  قدرالعاقل جذج رجربة ججبلدة على دف  ذلػ العذا (ا رات) 
 الطعاني والتصهير:

الذيؽ يبظشؾت ما ال  غيرجت، هي ؾت فيي عياىرىؼ الراسية   جل ػ ىؼ السرااجت 
ييا معدييؾال   خييدعيؼ،  جعلؾنييو  جفييي ليياطشيؼ العييذا ، جيدييس  الشيياس مييشيؼ كبلم 

جىؾ جاقي  عليى ، فحبالة الرياد ر رش للحث، جل ظ الختل يدب على أداعيؼ 
 الدنيا جالديؽ في م ات  دارو.

ا، ج  جعلييؾا الييديؽ  داة  خييدعؾت  يييا جمعشييى ذلييػ  نيييؼ جعلييؾا الييدنيا لأىليييا صيي د 
 الر د، ألنيؼ  قؾلؾت في اللةة أتل الذالث الر د  رخ ى لو فيؾ أارل. 

فعبييييارة الحييييديث "  ختلييييؾت الييييدنيا لالييييديؽ" كشا يييية عييييؽ فقييييد قلييييؾبيؼ مييييا  جييييادجا 
ىيى ذا السعشى مرة  أرى جبرؾرة  أيرى التغاىر لو، جالسعشى الغاىر ي كد ى

 لحس. قر  مؽ التقرير الررباطيا لا

ا أل  الراعي    ر يك إلى قظي  الذاه  درح  مش ا جد ع 

                                                           

 جما لعدىا. ٖٙٔ/٘انغر الس اريا في شرح السرا يا ( ٔ)
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  ر يك الى كثافة الرؾ  على جلده  خث هيو مؽ الل ؽ 

لقييد فتكييؾا لالزييأت ل لبدييؾا جلؾدىييا هيخييدعؾا الشيياس  لؾنيييا، ىييل يلبدييؾت جلييؾد 
 الزأت رقذ  ا ججرع ا، جىزؼ ن س ججداعة  

 إنسا يلبدؾت للشاس ال ألن ديؼ...... ال 

لزة مؽ ررؾرا رلػ الرؾرة إال الش ا  جالرياا جالخد عية ج نييؼ ذاليا  فيي ىل ي
 صؾرة الخرا .

ىذا ىؾ السعشى الذي ركرر في الجسلة الثالثة لرؾرة  جحا في رذبيو القلؾ  
 ( ٔ)ردتتر لجلد الزأت لتخدع جر تػ"

) يلبدؾت للشاس جلؾد الزأت( كشا ة عؽ إعيار التسد ؽ جالتلي ؽ مي   "جقؾلو 
الشيياس، جمييا  ادييؽ التظييا ق  يي ؽ القييؾل ؽ   عشييي ىييذا جقؾلييو  ) جقلييؾبيؼ قلييؾ  

 ."( ٕ)الذالا (

ى مييييؽ الديييي ر، جقلييييؾبيؼ قلييييؾ  جقؾلييييو صييييلى   عليييييو جسييييلؼ )  لدييييشتيؼ  اليييي
ؼ لالييذالا  فييي الس ييير ( فقييد شييبو  لدييشتيؼ لالديي ر فييي الحييبلجة، جقلييؾبيالييذالا 

 جالخد عة، جىذا التذبيو  رؾر الرياا جالش ا  جالخد عة في ى الا الرجاب.

( االسيت ياة إنكياري )ج ة( مشقظعية، تراليؾت    ي  ةترجت   ة علي  ج) جقؾلو  
 نكيير  جال  اغتيييرارىؼ لييا  جبإىساليييو إ يياىؼ اتيييى  غتييرجا، ثيييؼ  حيير  عيييؽ ذليييػ، 

 ( ٖ)ىؾ  جتراسىؼ على  .ج نكر عل يؼ ما ىؾ  عغؼ مشيؼ ج 

                                                           

 جما لعدىا. ٕٚسالية الحديث الشبؾي رسية فشية ج( ٔ)
 .ٕٖٖٚ/ٔٔالكاش  عؽ اقاالق الدشؽ ( ٕ)
 .ٕٖٖٚ/ٔٔانغر السرج  الدا ق ( ٖ)
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جل ػ فتشة ريدع الحلييؼ لعثؽ على  جقؾلو صلى   عليو جسلؼ ) فبي ال ك  ال
 ف يؼ ا رات(

" ي كيييد   القديييؼ عليييى  ت  جيييازييؼ جيييزاا الييييدري كشييييو، جيعيييذ يؼ عيييذال ا ال 
يا؛ ا يث الجصيؾب   حاب لو، عبر لالكشا ة التي  دبا أل يا العقل جالخيياب مع 

) فتشية ريذر الحلييؼ هييو ا يرات( ، ال تشية ىشيا نكيرة فيي مقياة التيؾييل إلى رحدييد 
حييس رىا قييد جالترى ييث، جمييا  عغسيييا فتشيية، ثييؼ ىييى مؾصييؾفة لالجسليية ال علييية ج 

 ( ٔ)دي إنذارا لالخظؾرة.اسشد إليو ال عل الستع

جقعك الح رة عليى الحلييؼ العاقيل الستأميل، ججصي يا لياألل  جالشيؾت عيدجال   جقد
 ( ٕ)عؽ ااالر يدب على اللزجة، جىذا للسبالةة في شدة جفغاعة ال تشة.

******* 

  

                                                           

 .ٖٚالحديث الشبؾي رسية فشية جسالية ( ٔ)
  ترر . ٖٚالسرج  الدا ق ( ٕ)
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 فضل الفقراء

يَشاِر، عبيدُ  َرِعيَس عؽ جا ر  ت رسؾب   صلى   علييو جسيلؼ قياب  "  َجَعْبيدُ  اليدِّ
ْرَىِؼ،  َجاْنَتَكَس، َرِعَس  َسِخَ ، ُ ْع َ  َلؼْ  جإتْ  َرِحَي،  ُْعِظيَ  إتْ  الَخِسيَرِة، َجَعْبدُ  الدِّ

ِ، َسيييب لِ  فيييي َفَرِسيييوِ  لِعَشييياتِ  حِأيييذٍ  ِلَعْبيييدٍ  ُطيييؾَبى اْنيييَتَقَش، فيييبل ِشييييػَ  جإَذا  َ ْشيييَعثَ  َّللا،
 فيييي فييياتَ  جإتْ  الِحَراَسيييِة، فيييي فييياتَ  الِحَراَسييِة، فيييي فييياتَ  إتْ  َقيييَدَماُه، ُمْةَبييير،ةٍ  َرْ ُسييُو،
اَقةِ  ياَقِة، فيي فياتَ  الد، رجاه  ( ٔ)" ُ َذي ، ْ  َليؼْ  َشيَ  َ  جإتْ  ليو، ُييْ َذتْ  َليؼْ  اْسيَتْأَذتَ  إتِ  الد،

 البخاري 

******* 

 الطفردات واألساليب:

  ي   ىلػ جسق  على ججيو. ) رعس (

 ي  الحييريص علييى جسيي  الييدنيا، جالسعشييى   نييو أييا  جأديير  ) عبييد الييديشار (
 جرعرض لليبلا مؽ استعبده الساب ج أذ لسجام  قلبو.

  كدييياا  سيييؾد مربييي  ليييو عبلميييات، ج راد لعبيييد الخسيرييية  ميييؽ  ) الخسيرييية (
  حث كثرة الثيا  الش يدة، جيحرص على التجسل فؾ  قدر الحاجة.

  لو  عبله.  انقلث جصار  عبله  س لو ج س) انتكس (

 ) فييبل انييتقش(   صييالو الذييؾا،  ي   دأييل الذييؾا فييي جدييده.  (جإذا شيييػ )
 األشعث  ىؾ السةبر الر س. )  شعث(.فبل  أرج الذؾا مشو    ي

  ي صارت ذا  بار مؽ كثرة السذي على الترا . ( مةبرة فدماه )

                                                           

( شيعث اإل سيات للب يقيي فريل فيي ٖ٘ٗٙصحيا البخاري كتا  الرقيا  ايديث رقيؼ )( ٔ)
 (.ٜٜٗٓالزىد اديث رقؼ ) 
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  عشي  إت كات في اراسة الجيش كات شةلو ذلػ. )إت كات في الحراسة(

  ي   سذي أل  الجيش. ت كات في الداقة () جإ

   الجساعة الستأأرة مؽ الجيش؛  عشي   ؾت مذةؾال  لالخ رات.  ) الداقة (

 عشييي  ال  خييال  الشيياس، جال  جعييل ن دييو مذيييؾرة  ) إت اسييتأذت لييؼ ييي ذت لييو (
 ل ال  عر  الشاس، اتى لؾ اسيتأذت فيي دأيؾب اليدار  ج مجليس ليؼ يي ذت ليو 

 ( ٔ)الشاس.مؽ قلة قدره عشد 
 الطعانى والتصهير:

الحديث  حدثشا عيؽ ايث العبيد لليدنيا ججسي  السياب، جرركيو ا أيرة، جقيد صيؾر 
الرسييؾب صيييلى   علييييو جسيييلؼ ذليييػ فييي  جسيييل عيييرض، ج قيييؾى  ييييات، ليحيييرا 

 ن ؾس الس مش ؽ للعسل لآلأرة.
فقاب  ) رعس عبد الديشار، جعبد الدرىؼ، جعبد الخسيرة(  ي  " أيا  جأدير 

 ( ٕ)جرعرض لليبلا مؽ استعبده الساب ج أذ لسجام  قلبو.
ا للسياب  يأمره جيشيياه، هيظيي  كسيا   عيل العبيد مي   فقد  صيبا ىيذا االنديات عبيد 

 س ده، جال  خ ى ما في ذلػ مؽ الذب جالخدرات.
لانةساسو في محبية اليدنيا جشييؾاريا، قاب الظ بي  " أص العبد لالذكر ل  ذت 

،  ج جيييام  ليييو عيييؽ اسيييره، جليييؼ  قيييل  ماليييػ اليييدنيا  فاألسييي ر اليييذي ال أيييبلص
 ( ٖ)ال قدر الحاجة" الدنيا؛ألت السذمؾة مؽ الدنيا الزيادة على قدر الحاجة

                                                           

جمييا لعييدىا، الكاشيي  عييؽ اقيياالق الدييشؽ  ٕ٘ٚ/٘انغيير الس يياريا فييي شييرح السرييا يا ( ٔ)
ٔٓ/ٖٕٚٗ. 

 .ٕٚٛ/ٖرح ة األ رار في شرح مرا يا الدشؽ ( ٕ)
 .ٕٖٗٚ/ٓٔالكاش  عؽ اقاالق الدشة ( ٖ)
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، عبد الدرىؼ ، عبد الخسيرو ( ا ث  راشيكشا ة في قؾلو   ) عبد الدجرأمل ال
 عؽ اث الدنيا جاالنذةاب  يا جىي كشا ة عؽ ص ة . يؼ فشى 

 عظييى رحييى ، جإت لييؼ  عيي  سييخ  ( ييي ذت لذييدة ارصييو فييي جقؾلييو   ) إت 
ا ليا ، جشة و في  يدي الشاس .  ( ٔ)جس  الدنيا ججعلو عبد 

جرأمل الرؾرة التيي رسيستيا السقا لية الراالعية  ي ؽ قؾليو   ) إت  عظيى رحيى ( 
جبييي ؽ ) جإت ليييؼ  عييي  سيييخ  ( فقا يييل  ييي ؽ )  عظيييى ، جليييؼ  عييي  ( ج ) رحيييى 

 جسخ  ( . 

جقد شاركك  ل اظ الحديث السؾاية السختارة في ررؾير السعاني   دع ررؾير 
جىيؾ   ي   عثر جانكث  ؾجييو ، (رعس)ج رجعو فقاب   ) رعس ج انتكس ( ، 

 ي   انقلييث علييى ر سييو ، جىييؾ دعيياا عليييو دعيياا عليييو ليياليبلا ، ج)انييتكس(
، " فييييذه لالخ بييية ، ) جاذا شييييػ فيييبل انيييتقش ( ،  ي   فيييبل  أيييرج الذيييؾا مشيييو 

على مؽ ررا عسيل ا أيرة  –صلى   عليو جسلؼ -الكلسات دعاا مؽ الشبي 
جاشييتةل لجسيي   مييؾاب الييدنيا ؛  عشييي   مييؽ كانييك ىييذه صيي تو ، صييار ذليييبل  ، 

 ( ٕ)جإذا  صالو غؼل ججرااةل ما  زاب   عشو ذلػ الةؼ " 

م  الترقي ،  عاد ) رعيس (  ( ٖ)جفي قؾلو   ) رعس جانتكس ( " صيةة الترديد
الذي ىؾ االنكبا  على الؾجو ، ليزؼ معو ) االنتكاس ( الذي ىيؾ االنقيبل  
على الير س ، ل ترقيى فيي اليدعاا علييو ميؽ األىيؾت إليى األغليظ ثيؼ ررقيى مشيو 

                                                           

   ٜٕٗ/ٜ، شرح القدظبلني  ٕٖ٘ٚ/ٓٔانغر الكاش  عؽ اقاالق الدشؽ ( ٔ)
  ٕ٘ٚ/٘الس اريا في شرح السرا يا ( ٕ)
الترديييد   لييؾت مييؽ  لييؾات الييرجال  الل غييية ، رييرى هيييو الكلسيية الؾااييدة رشعظيي   س ش ييا ، ( ٖ)

علييؼ البييد    –فتترييل لسعشييى ، ثييؼ رشعظيي  شييساال  فتييذكر مييرة  أييرى متعلقيية لسعشييى حأيير 
ٖٕٗ . 
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إلييى قؾلييو   ) جإذا شيييػ فييبل انييت ش ( علييى معشييى  نييو إذا جقيي  فييي الييببلا فييبل 
 ( ٔ)يتراؼ عليو " 

  " نسيييؾذج حأييير لبلنديييات فقييياب  –صيييلى   علييييو جسيييلؼ –الرسيييؾب جقيييد ذكييير 
طؾبى لعبد حأذ لعشيات فرسيو اشيعث ر سيو ، مةبيرة قيدماه " رأميل رجعية البييات 

صيييؾرة الرجيييل  –صيييلى   علييييو جسيييلؼ –فيييي  جسيييل صيييؾرة  ريييؾرىا الرسيييؾب 
 .، االشعث الر س ، السةبرة قدماه السجاىد في سب ل   ، ا أذ لعشات فرسو

( مرحات   جقؾلو   ) اشيعث الير سجىي كشا ة عؽ الجياد لرد  ، ا تةاا 
فشا ييية عيييؽ انذيييةالو لالجيييياد ، فيييبل   يييؾت عشيييده فيييران لةديييل ر سيييو ، ) جمةبيييرة 

 قدماه ( كشا ة عؽ كثرة السذي على الترا  في  ثشاا السعركة . 

ت جصؾر حأرى للتأف د على صيدقو جإأبلصيو فيي الجيياد فيي سيب ل     ) إ
فات فيي الحراسية ( ،  ي   إت كيات فيي اراسية الجييش كيات شيةلو ذليػ فجياا 

 لالتكرار ) كات في الحراسة ( لتأف د على ذلػ . 

) جإت كيييات فيييي الدييياقة ( ،  ي    سذيييي ألييي  الجييييش فيييي السييي أرة ، ججييياا 
ا لالتكرار ) كات في الداقة (   لتأف د على إنذةالو لأمؾر الجيش . ل  ز 

جالذرب في الحالت ؽ    د  نو   عل ما يؾكل إليو مؽ عسل لرد  جإأبلص ، 
 إ تةاا مرحات   ، سؾاا كات في الحراسة  ج في الداقة . 

جعظ ييك جسليية ) جإت كييات فييي الديياقة ( علييى جسليية ) إت كييات فييي الحراسيية ( 
، جال  للتؾس    ؽ الكسال ؽ ؛ ألت   ؽ الجسلت ؽ إر اق ا في الخبرية ل غ ا جمعشى

 يؾجد مان  مؽ العظ  .

                                                           

 .  ٕٖ٘ٚ/ٓٔالكاش  عؽ ا االق الدشؽ ( ٔ)
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) إت اسييتأذت لييؼ ييي ذت لييو ( رجييد كشا يية  -صييلى   عليييو جسييلؼ–جرأمييل قؾلييو 
ديعى للذييرة ، فيبل عؽ قلة قدره عشد الشاس ، فيذا العبد ال  خيال  الشياس جال  

جإت أؾب السجلس لؼ ي ذت ليو ، جكيذلػ )تى لؾ استأذت في د عرفو الشاس ، ا
 ش   لؼ  ذ   لو ( .

 و   ) جإت ش   لؼ  ذ   لو ( و   ) إت استأذت لؽ ي ذت لو ( جقؾلل   قؾلجق 

" قييد رقييرر فييي علييؼ السعييياني    ت الذييرب جالجييزاا إذا ارحييدا دب علييى فخامييية 
الجزاا جكسالو ، جالذريظتات م كدرات للسعشى الدا ق ، فإت قؾلو ) حأذ لعشات 

فييي سييب ل   ،  فرسييو ( يييدب علييى اىتسامييو لذييأت مييا ىييؾ هيييو مييؽ السجاىييدة
فعلى ىذا ىذه القريشو إلى حأرىا جياات مقا لية للقريشية األجليى ، فيدلك األجليى 
علييى إىتسيياة صيياابيا لعيييش العاجليية ، جالثارييية علييى اىتسيياة صيياابيا لعيييش 

 ( ٔ)ا جلة "

 أذت لؼ ي ذت لو ( ججاات السقا لة لتأف د السعشى في قؾلو   ) إت است

بي ؽ   ليؼ ج جقؾلو   ) جإت شي   ليؼ  ذي   ليو (  ي ؽ   إت اسيتأذت ، جإت شي   ، 
 ي ذت لو ، لؼ  ذ   لو .

******* 

  

                                                           

 . ٕٖ٘ٚ/ٓٔالكاش  عك اقاالق الدشؽ ( ٔ)
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 زهرة الدنيا

يا ِإت، قياب   "  -صلى   عليو جسلؼ  –عؽ   ي سع د الخدري    ت الشبي   ِمس،
ْنَيا َزْىيَرةِ  ِميؽْ  َعَليْيُكؼْ  ُ ْ يَتاُ  َميا َلْعِدي ِمؽْ  َعَلْيُكؼْ  َ َأا ُ  رجيلل   َفَقيابَ «. َجِزيَشِتَييا اليدي

ييرِّ  اْلَخْ ييرُ  َ ييْأِري  جَ    َرُسييؾب َ ييا َقيياَب   َعَلْيييوِ  ُيَشييز،بُ  َ ن،ييوُ  َعَشش،ييا َات،ييى َفَدييَ كَ  ِلالذ،
ااِلُل  َ ْيؽَ »َجَقاَب   الريَاَزااَ  َعْشوُ  َفَسَداَ   َ يْأِري اَل  ِإن،يوُ »َفَقياَب   َاِسَدهُ  َجَكَأن،وُ «. الد،
رِّ  اْلَخْ رُ  ِبي ُ  ُيْشِبكُ  ِمس،ا َجِإت،  ِلالذ،   فليك اْلَخِزيرِ  حِفَلةَ  ِإال،  َ ْجُيِلؼي  َاَبظ ا َ ْقُتلُ  َما الر،
ْسسِ  اْستْقبلك أاصرراىا امتدت َات،ى  َفَأَفَلْك. َجِإت،  َعاَدْت  ُثؼ،  َجَباَلْك  َفَثَلَظْك  الذ،
 َجَمؽْ  ُىؾَ  اْلَسُعؾَنةُ  َفِشْعؼَ  َاقِّوِ  ِفي َجَجَحَعوُ  ِلَحقِّوِ  َ َأَذهُ  َفَسؽْ  ُاْلَؾةل  اَلَخِزَرةل  اْلؼَ  َىَذا

ا َجَيُكؾتُ  َ ْذَب ُ  َجاَل  َ ْأُفلُ  َفال،ِذي َفاتَ  َاقِّوِ  ِلَةْ رِ  َ َأَذهُ   ( ٔ)" اْلِوَياَمةِ  َيْؾةَ  َعَلْيوِ  َشِي د 

******** 
 الطفردات واألساليب : 

  ل تا الزاي جس ؾت الياا مأأؾذة ميؽ زىيرة الذيجر جىيؾ نؾرىيا ل يتا  (الزىرة)
الشيؾت ، جالسييراد  يييا مييا ف يييا مييؽ  نيؾاع الستيياع جالعيي ؽ جالثيييا  جالييزرجع جغ رىييا 

 مسا ل تخر الشاس لحدشو م  قلة البقاا. 

   العر  الذي  غير للشبي عشد نزجب الؾاي عليو .  (الرازاا)

الريييية ر الست جيييير مييييؽ الشييييير الكب يييير كسييييا فييييي    ق ييييل   ىييييؾ الشييييير (الربييييي )
 القدظبلني . 

    ي ييلػ مؽ كثرة رشاجلو .(ما  قتل ابظلا )

                                                           

( جمديلؼ كتيا  الزكياة ايديث رقيؼ  ٕٚٗٙا  الرقيا  ايديث رقيؼ ) صحيا البخاري كت( ٔ)
 ( . ٜٛٓٛ( شعث اإل سات فرل في الزىد اديث رقؼ )  ٕ٘ٓٔ)
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إذا  صيييا ك مرعيييى ط ب يييا ، فأفرطيييك فيييي  –ليييال تا  – قييياب   ابظيييك ابُظيييا 
 األفل اتى انت خك لظشيا ، فيلكك . 

    ي   اد  ت  قتل . ) ج يلؼ(

لظيري الةييض مييؽ الشبييات ، لسعشييى   الخزيير   لالكديير   ا (حفلية الخزيير) ال
  أزر . 

   البقلة الةزة . )الخزرة(

   ذاريا    ي رؾجيك إلى مدق  حؾاليا ، جاسترااك هيو .  (ع ؽ الذسس)

 ( ٔ)   ي لالك جرةؾطك ،  قاب   ثلظك الذاة إذا  لقك لعرىا .)فثلظك(
 الطعاني والتصهير : 

صيييلى    –السعادلييية الريييعبة فيييي الحيييديث الذيييريا جييياات فيييي قيييؾب الشبيييي 
" إت مسا  أا  علي ؼ مؽ لعدي ما   تا علي ؼ مؽ زىيرة اليدنيا  –عليو جسلؼ 

جزيشتييييا " اييي ؽ رقبيييل اليييدنيا عليييى الشييياس ليييالخ ر جالسييياب اليييؾف ر ، جالعقيييارات 
، لييذلػ رعجييث  ج رصييدة البشييؾا جغ رىييا مييؽ متيياع الةييرجر جزيشيية الييدنيا جفتشتيييا

مييؽ ىييذا الخ يير ألمتييو ،  –صييلى   عليييو جسييلؼ  –الديياالل مييؽ أييؾ  الشبييي 
ا   "  ج  أري الخ ر لالذر  ا رسؾب     "   .  ( ٕ)فقاب معترح 

" اليسيييزة لبلسيييت ياة ،  جاليييؾاج الخ ييير لالذييير  ارسيييؾب     فقؾليييو   "  ج  يييأري 
ألت زىيرة اليدنيا نعسيية  ؛يا مقيدر ،  ي  رريي ر الشعسية عقؾبية عاط ية عليى شي

                                                           

 ٕ٘ٗ/ٜ، شيرح القديظبلني  ٓٛٔ/ٕٔ، الكؾكث الؾىياج  ٖٙٗ/ٔٔ نغر فتا الباري ( ٔ)
. 
 . ٓ٘ٔ/ ٔانغر الترؾير الشبؾي للويؼ الخلوية جالتذريعية ( ٕ)
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مؽ   فيل رعؾد ىذه الشعسية نقسية ، جىيؾ اسيت ياة استرشياد ال إنكيار ، جالبياا 
 ( ٔ)في قؾلو " لالذر " صلة ليأري    ي   ىل  دتجلث الخ ر الذر .

جقؾليو   " فسدييا عشييو الرازيياا " ، كشا يية عيؽ فراغييو مييؽ رلقييي الييؾاي ، فإنييو  
الرازيياا ، جىييي   عيير  الحسييى ، كأنيييا عليييو الرييبلة جالدييبلة  كييات رأأييذه 

ريييراض الجديييد ،  ي   رةديييلو عشيييد اشيييتداد  راييياا اليييؾاي ، فيييإذا سيييري عشيييو 
 ( ٕ)مدحيا . 

فيييي  –صيييلى   علييييو جسيييلؼ  –ججييياات اإلجالييية عيييؽ الدييي اب قاطعييية   قييياب 
ا قؾليييو   ) ليييإت ( فقييياب   " إنيييو ال  يييأري الخ ييير  لبلغييية جنرييياعة اجييية م كيييد 

لالذر " جقبل ذلػ سأب عؽ الداالل لظريقة  جاك إلى الحاحيريؽ لأنيو  ذي ره 
على سي الو ، جيثشيي كث ير ا عليى مداألتيو فقياب   "  ييؽ الدياالل   " قياب اليراجي 

 ( ٖ)جكأنو اسده . 

،  جقؾلو   " جإت مسا يشبك الربيي  "  ي الجيدجب ، جإسيشاد اإلنبيات إلييو مجيازي 
 ( ٗ)جالسشبك في الحويقة ىؾ   رعالى . 

،  عشيي  ت  ( ٘)جق يل الربيي  ىيؾ ال ريل السذييؾر لاإلنبيات ميؽ فريؾب الديشة 
ميييا  حريييل ميييؽ الشبيييات فيييي الربيييي   تيييؾالي  مظييياره لإنبيييات   رعيييالى . ف يييي 

 اإلسشاد مجاز عقلي عبلقتو الدببية . 
                                                           

جالكاشي  عيؽ اقياالق الديشؽ  ٕ٘ٗ/ٜ، انغير شيرح القديظبلني  ٕٙٗ/ٔٔفتا الباري ( ٔ)
ٔٓ/ٖٕٚٚ . 

 . ٕٛٛ/ٖرح ة األ رار شرح مرا يا الدشة ( ٕ)
 .  ٓ٘ٔ/ ٔ نغر الترؾير الشبؾي للويؼ الخلوية جالتذريعية ( ٖ)
 .  ٕ٘ٗ/ٜ، انغر شرح القدظبلني  ٕٚٗ/ٔٔفتا الباري ( ٗ)
 .  ٓٛٔ/ٕٔالكؾكث الؾىاج ( ٘)
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ييا  ييا   إذا قييار   (   إذا نييزب ، ج لييؼ،  لييؼ، ، )  ج يلييؼ "  جقؾلييو   "  قتييل ابظ    ز 
ثرة الساب كسثاب ما يشبك في فرل الربي  ، فيإت لعيض ك عشي   مثاب  ش   ا ؛

عليى  فليو ، جلكيؽ ربسيا رأفيل كث ير ا  جىيي اريريةُ  ، الشبات الؾل فيي فيؼ الدالية
ت مييييؽ ذلييييػ الييييداا  ج رقيييير  مييييؽ هيحرييييل  يييييا داال مييييؽ كثييييرة األفييييل ، فتسييييؾ 

 ( ٔ)السؾت.

السياب الحيراة ،جالكديث السشييي  –صيلى   علييو جسيلؼ  -صؾر الرسؾب فقد "
عشو سؾاا عؽ طريق رحر لو  ج اإلسرا  هيو ،  ج كشزه  ج عيدة إأيراج ايق 
السجتس  هيو ،صؾر ذلػ في صيؾرة محدية جاقعيية  ليةية ، جذليػ ا شسيا يشبيك 

حييب  فرييل الربييي  نبار ييا غ يير صييالا للسرعييى ،  قتييل الساشييية  ج   يياد ،جىييؾ ال
جكيادت  ت ،مؽ ذلػ فإذا  فلتيو الساشيية ماريك لدياعتيا،  ج مرحيك  جما قر 
جإت مسيا يشبيك الربيي  ميا  قتيل  -صيلى   علييو جسيلؼ-فقاب الشبيى ( ٕ)رسؾت"،

 ابظ ا  ج يلؼ.

رعجيييث الشيييياعريؽ،  جقؾليييو  )إال حفلييية الخزيييرة(  جالسعشيييى  "  ت اليييدنيا مؾنقييية
فسيييشيؼ ميييؽ  ديييتكثر مشييييا فتيلكيييو، كالساشيييية إذا اسيييتكثرت ميييؽ السرعيييى اتيييى 

 انت خ لظشيا جابظك، جذلػ مثل السدر .

جميييشيؼ ميييؽ  قشييي  لسيييا  حتييياج إلييييو مشييييا، جيتحاشيييى عيييؽ اإلفيييراب فيييي رشاجلييييا، 
 ( ٖ)هي ؾت محسؾد  العاقبة كآفلة الخزر، جذلػ السثل السقترد."

السياب الحيبلب جالكيذ  السرغيؾ   -صلى   عليو جسلؼ-ب " جقد صؾر الرسؾ 
ج لاالعتيداب فييي إن اقييو، جاسيتخراج اقييؾ  السجتسيي  ، سييؾاا لالتحريي ل     هييو

                                                           

  ٕٙٚ/٘الس اريا في شرح السرا يا ( ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔالترؾير الشبؾى للويؼ الخلوية جالتذريعية ( ٕ)
 .ٜٕٓ/ٖرح ة األ رار شرح مرا يا الدشة ( ٖ)
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مشو،  ج لاستةبللو هيسا  عؾد على األمة لالخ ر،صؾر ذليػ فيي صيؾرة جاقعيية 
 كيؤل  جمرعيى أزير ا اليؾ ا ، رأفيل مشيومحدة  ليةة ، جذلػ ا شسا يشبك الربيي  

ييييا، فتييييشعؼ لالعاهييييية  جردييييتقبل  الساشييييية جررعييييى هيييييو ، فتييييزداد نسييييؾ ا جرربييييؾا لحس 
الذييييسس متستعيييية، لحييييبلجة األفييييل ججسيييياب الظبيعيييية الديييياارة، جد ا الذييييسس 
اليييؾاقي لييييا ميييؽ السيييرض جالعلييييل، فقييياب  " إال حفلييية الخزيييرة  فليييك اتييييى إذا 
امتييييدت أاصييييرريا، اسييييتقبلك الذييييسس فيييياجترت جثلظييييك جبالييييك، ثييييؼ عييييادت 

 "( ٔ)أفلك.ف

جمييؽ رلييػ الرييؾرة البليةيية السحديية اسييتشتا الح ييؼ جالشتيجيية، ايي ؽ مييدح السيياب 
إت ىيييذا السييياب أزيييرة اليييؾة فسيييؽ  أيييذه لحقيييو، )جمريييادر الخ ييير هييييو فقييياب  

 (ججحعو في اقو فشعؼ السعؾنة ىؾ.

)جإت ىذا السياب أزيرة(  ي اديؽ السشغير كالخزيرجات، ا يث شيبو فقؾلو  " 
نت اع، جقؾلو )الؾ(  ي لذيذ السذا  كالحبلجة، ا ث الساب لالخزرجات في اال

 شبو الساب لالحبلجة في اللذة جالتست  لو.

جق يييييل  )إت ىيييييذا السييييياب( " فيييييي الر بييييية جالس يييييل إلييييييو جايييييرص الش يييييؾس علييييييو 
 ."( ٕ)فال افية، )أزرة( في السشغر )الؾة( في الذج  

السياب جإنسيا قاب ا ؽ االنباري  "قؾليو  ) السياب أزيرة اليؾة( ، لييس ىيؾ صي ة 
،  ج  نيث لاعتبيار ميا ( ٖ)ىؾ للتذبيو، كأنو قاب الساب كالبقلية الخزيراا الحليؾة"

                                                           

 .ٔ٘ٔ/ٔالترؾير الشبؾي للويؼ  الخلوية جالتذريعية انغر ( ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٜشرح القدظبلني ( ٕ)
 .ٕٙٗ/ٔٔفتا الباري ال ؽ اجر ( ٖ)
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 ذيييتسل علييييو السييياب ميييؽ زىيييرة اليييدنيا،  ج السيييراد لالسييياب ىشيييا اليييدنيا ألنيييو ميييؽ 
 .( ٔ)زيشتيا

جقؾلو  )فشعؼ السعؾنة ( كالتيذي ل للكيبلة الستقيدة، جهييو ايذ  رقيديره  إت عسيل 
شارة إلى ع ديو جىيؾ  ي س الرف يق ىيؾ لسيؽ عسيل هييو لة ير هيو لالحق، جهيو إ

 ( ٕ)الحق.

ثؼ  قرر اويقة  أيرى عشيدما  يأري الذير ميؽ الخ ير، إذا اريل علييو صياابو 
ا  مؽ غ ر اقو، ج ن قو في غ ر اقو كالذي  أفل جال  ذب ، جيأري علييو شياىد 

 يؾة الويامة.

ا علييو  قاب   "جمؽ  أيذه لة ير اقيو كيات كاليذي  أفيل جال  ذيب ، جي يؾت شيي د 
 يؾة الويامة."

 ي كييذي الجييؾع الكيياذ  لدييبث سييقؼ، كلسييا  "فقؾلييو  ) كالييذي  أفييل جال  ذييب  (
 ( ٖ)ازداد  فبل  ازداد جؾع ا جكات مآلو إلى اليبلا."

ذيب ، جججيو فقد شبو مؽ ال  قش  لسا  أأذه مؽ السياب الحيراة لاليذي  أفيل جال  
 الذبو ىؾ االستسرار في فعل الذئ .
 في مقا لة ) فشعؼ السعؾنة ىؾ(.جذكر قؾلو ) كالذي  أفل جال  ذب ( 

سرافو جإن اقو لسا  ذيد عليو لحرصو جإ ا عليو"  ي اجةجقؾلو  " جي ؾت شي د  
ال يرحييي  ، جيحتسييل  ت  ذيييد عليييو اويقيية لييأت يشظقييو   رعييالى، جيجييؾز 

 ( ٗ)مجاز ا جالسراد شيادة السلػ السؾكل لو. ت   ؾت 
                                                           

 ٕ٘ٗ/ٜالقدظبلني شرح ( ٔ)
 .ٕٛٗ/ٔٔفتا الباري ال ؽ اجر ( ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٜشرح القدظبلني ( ٖ)
  ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٔٔانغر فتا الباري ( ٗ)
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 قاب ا ؽ السش ر   في ىذا الحديث ججؾه مؽ التذب يات  د عة   
 ات جعيؾره . رذبيو الساب جنحؾه لالشب – ٔ
 رذبيو السشيسػ في االفتدا  جاألسبا  لالبياالؼ السشيس ة في األعذا  .  -ٕ
 ألفل جاالمتبلا مشو . مشو جاالدأار لو لالذره في ارذبيو االستكثار  -ٖ
البخييل  رذييبيو السيياب ميي  عغستييو فييي الش ييؾس اتييى  دى إلييى السبالةيية فييي -ٗ

 إليى اسييتقذاره شييرع ا ، جهيييو، ف ييي إشييارة  د عيية  لسيا رظراييو البيجيية مييؽ الديلا
 إشارة إلى إداركيا لسرالحيا . 

 جرذبيو مؾت الجام  السان  لسؾت البيجة الةافلة عؽ دف  ما  زرىا .  -٘
شقليث عيدج ا ، فيإت السياب ميؽ الساب لالرااث الذي ال ي مؽ  ت ي جرذبيو – ٙ

شأنو  ت  حرز جيذّد جثاقو اب ا لو ، جذلػ  قتزي مشعو مؽ مديتحويو هي يؾت 
 سبب ا في عقا  مقتشيو . 

 ( ٔ)جرذبيو حأذه لة ر اق لالذي  أفل جال  ذب  .  -ٚ
ىييذا الحييديث لؾايية فشييية راالعيية ارخييذت عشاصييرىا مييؽ الؾاقيي  جالظبيعيية لخييياب 

 ىاد  جهيو   
التشبييييو عليييى  ت زىيييرة اليييدنيا يشبةيييي  ت  خذيييى سيييؾا عاقبتييييا ، جشييير  -ٔ

إليى فتشتيا مؽ فتا   علييو اليدنيا جيحيذر التشيافس ف ييا ، جالظسأن شية 
 زأرفيا ال اني . 

 لى الساب لة ر اق . ي عؽ الكدث الحراة جاالستيبلا عالشي -ٕ
 الشيي عؽ اإلسرا  في الساب جإن اقو هيسا ليس حرجري ا . -ٖ
  (ٕ)الحث على ان ا  الساب الحبلب جالكدث الظ ث في اقو .  -ٗ

                                                           

  ٕٙٗ/ٜشرح القدظبلني ( ٔ)
  ٔ٘ٔ/ٔ، الترؾير الشبؾي للويؼ الخلوية  ٕٕٗ/ٜٕانغر التؾحيا لذرح الجام  الرحيا ( ٕ)
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 الفرق بين اإلسالم واإليطان

السشبر فشيادى  –صلى   عليو جسلؼ  –عؽ ا ؽ عسر قاب   صعد رسؾب   
 َقْلِبيِو، ِإَليى اإِل َسياتُ  ُ ْ يضِ  َجَليؼْ  ِ ِلَدياِنوِ  َ ْسيَلؼَ  َميؽْ  َ اَمْعَذرَ لرؾت رهي  فقاب   " 

 َ ِأيييوِ  َعييْؾَرةَ  َرَتب،يي َ  َمييؽْ  َفِإن،ييوُ  َعييْؾَراِرِيْؼ، َرت،ِبُعييؾا َجاَل  ُرَع ِّييُرجُىؼْ  َجاَل  الُسْدييِلِس ؽَ  رُييْ ُذجا اَل 
 ( ٔ)".َرْاِلوِ  َجْؾ ِ  ِفي َجَلؾْ  َ ْ َزْحوُ  َعْؾَرَروُ  َّللا،ُ  َرَتب، َ  َجَمؽْ  َعْؾَرَرُو، َّللا،ُ  َرَتب، َ  الُسْدِلؼِ 

 الطفردات واألساليب : 

 ) رهي  (    ي عاٍب 

 ) جلؼ   ض (   مؽ اإلفزاا  ي   لؼ  رل 

 جالتع  ث  ) التع  ر (   التؾبيخ

ا لو   ) رتب  (   الذئ رظلبو متتبع 

 ) العؾرة (   سؾاة االندات جكل ما  دتحيا مشو 

 ( ٕ)) الرال ( مد ؽ الرجل جما  دتحبو مؽ األثاث . 

******* 

  

                                                           

( ا دا  للب يقيي  ٕٖٕٓفيي رعغييؼ السي مؽ ايديث رقيؼ )  سشؽ الترم ذي لا  ماجاا( ٔ)
( جشيييعث اإللسيييات للب يقيييي  ٚٔٔليييا  ريييرا الة بييية جرتبييي  عيييؾرات السديييلس ؽ ايييديث رقيييؼ ) 

 (  ٖٕٜٔاديث رقؼ ) 
ر ح ب (مرقيييييياة  –ع ج ر  –ت   ع  –انغيييييير مختييييييار الرييييييحاح مييييييادة ) ع ي ر ( ٕ)

  ٖٚ٘ٔ/ٛالس اريا شرح مذ اة السرا يا 
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 الطعاني والتصهير : 

قؾلو   "  ا معذر مؽ  سلؼ  لدانو جلؼ   ض اإل سات إلى قلبو " ىيؾ ميؽ قؾليو 
يييا َ ْسيييَلْسَشا ُقؾُليييؾا َجَلِكيييؽْ  ُرْ ِمُشيييؾا َليييؼْ  ُقيييلْ  حَمش،يييا اأَلْعيييَرا ُ  رعيييالى   َقاَليييكِ   َييييْدُألِ  َجَلس،

 {ٗٔالحجرات }ُقُلؾِبُ ْؼ "  ِفي اإِل َساتُ 

" فاإلسبلة غ ر اإل سات جال ر    شيسا شاس  ، جشتات   ؽ الترديق الغاىري 
 ( ٔ)في الجؾارح جب ؽ اإل سات القلبي الذي  قرت القؾب لال عل " . 

فقيياب   )  ييا  لالشييداا لذييد اإلنتبيياه –صييلى   عليييو جسييلؼ  –جقييد  ييد  الرسييؾب 
معذير مييؽ  سييلؼ  لدييانو ( ثيؼ ن ييى عييشيؼ اإل سييات فقياب   ) جلييؼ   ييض اإل سييات 
إلييى قلبييو (  " إشييارة إلييى  نييو مييا لييؼ  رييل اإل سييات إلييى القلييث لييؼ  حرييل لييو 

 ( ٕ)السعرفة لا  جلؼ ي د اقؾقو " .

جرأميل جسيياب السقا ليية  ي ؽ الجسلتيي ؽ ) اإلسييبلة جاإل سيات ، ج اللدييات جالقلييث ( 
 ىي رأفد السعشى جرقؾيو فاإلسبلة غ ر اإل سات . ج 

 -الكيييريؼ جقيييد اشيييتسل الحيييديث عليييى لعيييض األفعييياب التيييي نييييى عشييييا الرسيييؾب
 ، جعل شا  ت نق  عشدىا لشتب ؽ اويقتيا جاليد  مشيا. -صلى   عليو جسلؼ 

الةييرض مييؽ ىييذه ج فجسليية ) ال ريي ذجا السدييلس ؽ( جسليية إنذيياالية )انذيياا طلبييي( 
 را جاالرشاد الجسلة الش

، فيالسعشى صيريا فيي ( عيؾراريؼ)جال رتبعؾا ليا الجسل األأيرى )جال رع يرىؼ( جمث
   ا مؽ  ت اإلسبلة عبارة عؽ مجسؾع الترديق جاألعساب الرالحة، كأنو ق ل

جليييؼ  زيييؼ ليييو التريييديقت ال رييي ذ ميييؽ جسييي    شيسيييا، جالسعشيييى ال  فيييرد اإلسيييبلة 
                                                           

  ٛٛٔالتعب ر ال شي في القرحت الكريؼ ( ٔ)
  ٖٚ٘ٔ/ ٛمرقاة الس اريا في شرح مذ اة السرا يا ( ٕ)
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عل يؼ لالقؾب جال عل، فبل رةتا ؾىؼ جال جنو ع ب ا ر ر ذجىؼ هيسا عير مشيؼ مسا ر
 ( ٔ)رذتسؾىؼ جال رزربؾىؼ، جال رع رىؼ على ما را ؾا عليو، جال رجددؾا عل يؼ.

لسيؽ يتبي  عيؾرة  –صيلى   علييو جسيلؼ -ثؼ جاا التيديد جالؾع د مؽ الرسؾب 
ا قؾلييو )لييإت( " فإنييو مييؽ يتبيي  عييؾرة  أيييو السدييلؼ   أيييو، فقيياب فييي لبلغيية م كييد 

  عؾررو".يتب   

،  ي مييؽ  دييعى لكذيي  ع ييؾ   أيييو ( جقؾلييو  ) مييؽ يتبيي  عييؾرة  أيييو السدييلؼ
 السدلؼ.

 ( ٕ)) يتب    عؾررو(   ذ  ستره جيغير ع ؾبو، جىذا على سب ل السذافلة.

 ي   ذي  ع ؾبيو جليؾ  ،" جمؽ يتب    عؾرريو   زيحو جليؾ فيي جيؾ  راليو"
فيييات فيييي جسييي  مشزليييو مخ ي،يييا ميييؽ الشييياس جالتكريييير فيييي قؾليييو " جميييؽ يتبييي    

 عؾررو" للتأف د جالتيديد جالؾع د.

 ( ٖ)جقؾلو  " جلؾ في جؾ  رالو" كالتتيؼ للكبلة الدا ق للسبالةة هيو.

  

                                                           

 .ٕٖٙٔ/ٓٔانغر الكاش  عؽ اقاالق الدشؽ ( ٔ)
يييا  ج رقيييدير ا ل يييية ( ٕ) السذيييافلة  ىيييى ذكييير الذيييئ  ل يييظ غ يييره لؾقؾعيييو فيييي صيييحبشو رحويق 

 .ٕٕ/ٗاإل زاح 
 .ٕٖٚٔ/ٓٔانغر الكاش  عؽ اقاالق الدشؽ ( ٖ)
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 الطظفق والبخيل

 اْلَبِخ لِ  َمَثلُ   "  -صلى   عليو جسلؼ  -عؽ   ى ىريرة قاب  قاب رسؾب   
 ِإَليييى   َ ْييييِديِيَسا اْحيييُظر،ْت  َقيييدِ  َاِدييييٍد، ِميييؽْ  ُجش،تَييياتِ  َعَلْ ِيَسيييا َرُجَليييْ ؽِ  َفَسَثيييلِ  َجاْلُسْشِ يييِق؛

 َات،ييى َعْشييوُ  اْنَبَدييَظْك  ِلَرييَدَقةٍ  َرَرييد، َ  ُفل،َسييا اْلُسَتَرييدِّ ُ  َفَجَعييلَ  َجَرَراِق ِيَسييا، ثُييِديِِّيَسا
يَ   ُفيلي  َجَ َأيَذْت  َقَلَريْك  ِلَريَدَقةٍ  َىيؼ،  ُفل،َسيا اْلَبِخ يلُ  َجَجَعيلَ  َ ثَيَرُه، َجَرْعُ يؾَ  َ َناِمَليوُ  ُرَةذِّ
 مت ق عليو. ( ٔ)َمَكاَنَيا" َاَلَقةٍ 

 الطفردات واألساليب: 

، ( تاتش  جُ ) ،( تاتش، ؽ عل يسا جُ رجل ص تيسا )فسثل )مثل البخ ل جالسش ق(  ي 
لزؼ الجيؼ جرذديد الشؾت  ي  جقايتات ميؽ ادييد،جيرجى لالبياا السؾايدة، جكيذا 

 . تات(جق ل الرحيا ىشا ) جشتات جليس جب في شرح الدشة رجى  يا،

بو  يسيا لو مؽ سبلح، جالسراد ىشيا درعيات ُشيجق ل  )الُجش ة( لالزؼ ما استترت 
 ل االندات عل يسا.جالتردي  اللتات جبخل ص تا الب

 ) قد احظرت  يدييسا( لزؼ الظاا  ي  ُشد،ت جعررت جححك ج لرقك.

 )إلى ثدييا( لزؼ الثاا جس ؾت الداب جس  الثدى، جيعشي  يا جشبي الردر.

 )رراق يا( ل تا التاا جس  الترقؾة جىؾ  س ل الكت  جفؾ  الردر.

 د.)فجعل السترد (  ي  ط ق جشرع ج را

 )فلسا ررد  لردقٍة(  ي  ىؼ يترد 

 )انبدظك(  ي  رؾسعك ُجش،توُ 
                                                           

( جمدييلؼ كتييا  الزكيياة اييديث رقييؼ ٖٗٗٔصييحيا البخيياري كتييا  الزكيياة اييديث رقييؼ )( ٔ)
 (.ٖٖٖٓٔ( جشعث اإل سات للبييقي فرل فى الزىد اديث رقؼ )ٕٔٓٔ)
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 ) ججعل البخ ل كلسا ىؼ لردقة(  ي  قرد إل يا جعزة عل يا.
 ) قلرك( ل تا البلة  ي  انزسك جالترقك جشتو عليو 

)ج أييذت كييل القيية لس انيييا( اشييتدت جالترييقك الحلييق لعزيييا  ييبعض جالبيياا 
 ( ٔ)زاالدة  ي  حاقك غا ة التز ق.

 الطعاني والتصهير: 
جالسعشى  ت الجؾاد إذا اَىيّؼ لالريدقة اردي  ليذلػ صيؾرة جطاجعتيو ييداه، فامتيدرا 

 ( ٕ)لالعظاا، جالبخ ل  ز ق صدره جرشوبض يداه عؽ اإلن ا .
للبخ يييل –صيييلى   علييييو جسيييلؼ -قييياب الخظيييا ّي  " ىيييذا السثيييُل حيييربو الشبيييي 
يا  ديتتر ليو ميؽ جالسترد ، فذبييا  رجل ؽ  راد كل جااد مش يسا  ت يلبس درع 

سييبلح عييدجه، فرييبيا علييى ر سييو ل لبديييا، جالييدرجع  جب مييا رقيي  علييى الرييدر 
يا  يا، فجسجالثدي ؽ إلى  ت يدأل اإلندات يد و في ك عل السش ق كسؽ لبس درع 

 فاسترسلك عليو اتى سترت جسي   دنو.سالة ة،
ججعل البخ يل كسثيل رجيل غليك ييداه إليى عشقيو، كلسيا  راد ُلْبدييا اجتسعيك فيي 

 عشقو، فلزمك ررقؾرو، جىؾ معشى قؾلو " قلرك"  ى  رزامك جاجتسعك.
تؾسيعك جالسراد  ت الجؾاد إذا ىؼ لالريدقة ان ديا لييا صيدره، جطا يك ن ديو، ف

،  رهن ديو لالريدقة، شيحك ن ديو، فزيا  صيد في اإلن ا ، جالبخ ل إذا ادث
 ( ٖ)نوبزك يداه".جا

                                                           

، الكاشيي  عييؽ اقيياالق الدييشؽ ٕٖٓٔ/ٗانغيير مرقيياة الس يياريا شييرح مذيي اة السرييا يا ( ٔ)
٘/ٕٔ٘ٗ. 
عيييؽ الحقييياالق ٓالكاشييي   ٖٕٖ/ٗ انغييير لسعيييات التشوييييا فيييي شيييرح مذييي اة السريييا يا( ٕ)

 .ٕ٘٘ٔ/٘الدشؽ 
، كييييؾثر السعيييياني الييييدراري فييييي كذيييي  أبا ييييا صييييحيا البخيييياري ٖٚٓ/ٖفييييتا البيييياري ( ٖ)

ٕٔ/ٖٔٚ. 
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 جق ل  ىؾ رسث ل لشساا الساب لالردقة، جالبخل لزده.

حييير  السثيييل  يسيييا ألت السش يييق  ديييتره    ش قتيييو جيديييتر عؾرريييو فيييي جق يييل   
ة إليى ثديييو، الدنيا جا أيرة، كديتر ىيذه الجشية اللدييا، جالبخ يل كسيؽ لييس جشي

ا في الداريؽ.ف بقى م ذؾف ا عاىر   ( ٔ)العؾرة، ف تزح 

 لساذا  جق  السترد  مقالبل  للبخ ل جالسقا ل الحويقي الدخي 

"إيييذان ا لييأت الدييخاجة ىييى مييا  ميير لييو الذييرع، جنييد  إليييو مييؽ اإلن ييا ، ال مييا 
 ( ٕ)يتعاناه السبذرجت".

ال ييد لالييذكر؛ ألت الدييخي جالبخ ييل يؾصيي ات  بديي  ال ييد  قيياب الظ بييي " جأييص
 يييل مةلؾلييية ييييده إليييى عشقيييو، جثد يييو جقبزييييا، فيييإذا  رييييد السبالةييية فيييي البخيييل، ق

جالييتقلص،  جرراقيييو، جإنسييا عييدب عييؽ الةييل إلييى الييدرع لترييؾير معشييى اإلنبديياب
ق إذا قرييد الترييد   ديييل جاألسييلؾ  مييؽ التذييبيو الس يير  شييبو الدييخى السؾفيي

عيو قلبيو لسيؽ علييو اليدرع، جييده رحيك اليدرع، فيإذا  راد  ت  خرجييا عليو جيظاج 
 ( ٖ)جالبخ ل على ع دو".مشيا جيشزعيا  ديل عليو، 

جيحييييث الحييييديث الذييييريا علييييى جييييؾاز حيييير  األمثيييياب، جرجديييييؼ السجييييردات 
 رة. جرذخيص السعاني لتؾحيحيا جن اذىا إلى القلث جالعقل جالبر

لريييييؾرة ماد ييييية  -جىسيييييا مييييؽ السعييييياني السجييييردة –فقييييد شيييييبو اإلن ييييا  جالبخيييييل 
ا إذا كيات ميؽ الييبل يد، قد يشجيي صياابودمحدؾسة لالثؾ   ج الدرع مؽ الح

، جفيييي ىيييذه  يييا،  ج   يييؾت سيييبب ا فيييي ىبلفيييو جالقزييياا علييييو إذا كيييات لخييييبل  مش ق 
                                                           

 .ٕٛٔ/ٕٔانغر كؾثر السعاني الدراري ( ٔ)
 .ٕ٘٘ٔ/٘الكاش  عؽ اقاالق الدشؽ ( ٕ)
 .ٕ٘٘ٔ/٘الكاش  عؽ اقاالق الدشؽ للظ بي ( ٖ)
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الرييؾرة القاالسيية علييى التسث ييل السعشييؾي لالسحدييؾس، جرذييبيو الستخ ييل لالسييادي 
 زييي ي عليييى السعييياني الكث يييرة هييييو جسييياب السبالةييية مييي  اإل جييياز  ماالسحديييس،

ش س رتعلييييييق لالسييييييادي جرجعيييييية البيييييييات جسييييييحره ميييييي  الترك زجاإل حيييييياا؛ ألت اليييييي
جالسحدييؾس، جن تييتؽ لييو  فثيير مييؽ السعشييى السجييرد لةسؾحييو جإ يامييو، فالسييادي 
يدرا لجسي  الحؾاس، جىيى كث يرة مي  العقيل جالعاط ية جالؾجيدات، جالسعشيؾي ال 
يييدرا إال لالعقييل فقيي ، لييذلػ كييات التجديييؼ لئلن ييا  جالبخييل فييي ىييذا الحييديث 

 الذريا   لغ ررؾير ا ج قؾى  يان ا.

ث عبر الحديث عؽ اإلن ا  في صؾرة  د يية  ليةية، رتكيؾت ميؽ رجيل ليبس ا 
يي ، كلسييا اييرا ن دييو لالجييياد جكثييرة ا مييؽ ال ييؾالذ  ج الحديييد،  حييي  لرييدرهدرع 

ا عليييى جسيييي   دنيييو،  ذيييتسل علييييو كليييو اإلن يييا  طييياب اليييدرع، اتيييى كيييات سيييالة  
ا ا ججفيرة  ر  ؛ ف زداد أ ليح غو؛ جيشجيو مؽ اليبلا، جيزداد في اجسو كسا جكي  

ا.ج جبركة؛ جطير ا جعسر ا جندبل     جالد 

س د يية محدية  ليةية؛ رتكيؾت ميؽ رجيل ليبجعبر عؽ البخل جالذا فيي صيؾرة  
يييا ا  ميييؽ ال يييؾالذ  ج الحدييييد،  حيييي  لريييدره، فكلسيييا امديييػ عيييؽ اإلن يييا  درع  شيييح 

؛  طبيييق لحلقاريييو جربل و عليييى صيييدره مسزقييية، جعليييى  ن اسيييو فأزىقييييا، بييي  جبخيييبل 
فخشقيييا، اتييى   يياد  ت  سييؾت، هيحيياجب  ت يؾسييعيا فتييزداد حيييق ا جعليى رجاييو 

تشياز السياب ججسيؾده، جىيبلا ، ف ترريث عليى ذليػ افجاأتشاق ا، اتى رزىق رجاو
 ( ٔ)جالعزلة جالبةض جالكراوية. ، الش س جرعذيبيا، جارمات األجالد جالشاس

د ليو اليذي ييرا ث، جلكيؽ فشيو العج يث فيي ىيذا الحدييد" فأنك ررى عياىر الحيدي
ا جصييبللة  طبيعيية الخ يير جالراسيية فييي االندييات، فيييى مييؽ  شييد الظبيياال  جسييؾد 

                                                           

 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٔويؼ الخلوية انغر الترؾير الشبؾي لل( ٔ)
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جاستعريياا متييى اعترحيييا اغييؾظ الييش س الحريريية ج ىؾااىييا، جميي  ذلييػ فييإت 
، فيبل ريزاب ة الدخاا لالساب يبد  مشييا جيشتييى فيي الظبي  إليى  ت  جعلييا ل شي

فيي اليش س رستد جردبغ اتيى   يؾت كسياب طبي  الديخاا ىيؾ كسياب طبي  الخ ير 
يا رياحيييية عسلييييية كرياحيييية الكريسيييية، فسييييؽ  لييييزة ن دييييو الجييييؾد جاإلن ييييا  راحيييي

ياي فيبل يشياقض  العزل لأثقاب الحديد، جمعاناة القؾة في الرراع جنحؾه،  ما الذي
رليييييػ الظبيعييييية، جلكشيييييو ييييييدعسيا جاميييييدة مدتعريييييية ال رلييييي ؽ جال رديييييتج ث جال 

 .( ٔ)رتيدر"

  

                                                           

 .٘ٗ/ٔالدسؾ الرجاي األعغؼ جالجساب ال شي في الببلغة الشبؾية ( ٔ)
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 عطاء هللا للعبد

صييلى   عليييو  –قيياب   قيياب رسييؾب   –رحييي   عشييو –عييؽ ا ييؽ مدييعؾد 
 َعييز،  َّللا،َ  َجِإت،  َ ْرَزاَقُكييْؼ، َ ْ ييَشُكؼْ  َقَدييؼَ  َفَسييا َ ْأبَلَقُكييْؼ، َ ْ ييَشُكؼْ  َقَدييؼَ  َّللا،َ  ِإت،   " -جسييلؼ 
ْنَيا ُ ْعِظييي َجَجييل،  ، اَل  َجَمييؽْ  ُ ِحييثي  َمييؽْ  الييدي يؽَ  ُ ْعِظييي َجاَل  ُ ِحييثي ، ِلَسييؽْ  ِإال،  الييدِّ  َ َاييث،
يَؽ، َّللا،ُ   َْعَظياهُ  َفَسؽْ   َ ْديَلؼَ  َات،يى َعْبيدل  ُ ْديِلؼُ  اَل  ِ َ يِدِه، َنْ ِديي َجال،يِذي َ َاب،يُو، َفَقيدْ  اليدِّ
 ( ٔ)َ َؾااِلَقُو." َجاُرهُ  َ ْأَمؽَ  َات،ى َجاَلُيْ ِمؽُ  َجِلَداُنُو، َقْلُبوُ 

 الطفردات واألساليب : 

 ع ؽ . جز ه ، جالسعشى قدر لسقدار مُ  وُ سَ د، جقَ  وُ سَ دَ ) قدؼ (   قَ 

 )   شكؼ  أبلقكؼ (    ي  عسالكؼ ج اؾالكؼ . 

 ) كسا قدؼ   شكؼ  رزاقكؼ (    ي  مؾالكؼ سؾاا ارام ؼ جابللكؼ . 

 ث  رزاقشا () الليؼ ادؽ  أبلقشا ، جط ِّ        

، ) ميييؽ  حيييث ( ميييؽ ة ن ؾي،ييي)  ت   رعيييالى  عظيييي اليييدنيا (    ي األرزا  الد، 
 الشاس . 

ييييا مييييؽ ال  حبييييو مييييؽ الشيييياس ك رعييييؾت  جمييييؽ ) ال  حييييث (  ي   جيعظ يييييا   ز 
 جىامات مثبل  .

 ) جال  عظي الديؽ (  ي   األأبل  الحدشة جا دا  السدتحدشة 

 ) إال مؽ  اث (  ي   ال  عظ يا إال مؽ  اث مؽ الشاس . 

                                                           

 (  ٕ٘ٚصحيا البخاري لا  ادؽ الخلق اديث رقؼ ) ( ٔ)
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) فسييؽ  عظيياه   الييديؽ فقييد  ابييو ( فيياألأبل  الحدييشة دل ييل اييث   للعبييد ، 
 سؾاا  عظاه الدنيا  ة ال . 

ل لدن ؾييية جاألأييبل  الديشيييو  نييو  فزييجال يتييؾىؼ  ت مييؽ جسيي  لييو  يي ؽ األرزا  ا
 مسؽ  قترر لو على الديؽ م  قدر ك ايتو مؽ الدنيا ، و   علؼ . 

ييا لسدييساه مييؽ ) جالييذي ن دييي   ييده ال  دييلؼ  عبييد (  ي   إسييبلم ا كييامبل  مظالق 
 مؽ اإلسبلة جالدبلمة .  العبؾد ة ، جمؾافق ا جص و لسأأذه

 إ سان ا رام ا .  ) جال ي مؽ (  ي   عبد

ا  ج مثبل  ، )  ؾاالقو (  ي   شرجره .   ) اتى  أمؽ جاره (  ي   أرؾص 

جااصلو  ت مدار الخلق الحدؽ عليى ريرا اإلسيااة جإاديات القليث جاللديات ، 
 ( ٔ)إذ ىسا مشب  األأبل  ، ج ادىسا ررجسات ا أر . 

 : الطعاني والتصهير

، فقييد قا ييل  أبلقكييؼ كسييا قدييؼ   ييشكؼ  رزاقكييؼ (إت   رعييالى قدييؼ   ييشكؼ  قؾلييو )
 ييي ؽ رقدييييؼ األأيييبل  جاألرزا  ، ج نييييا عظييياا ميييؽ    عظييييو ميييؽ  ذييياا ميييؽ 

 عباده ، ججاات الجسلة م كدة  يي ) إت ( لتأف د ىذا السعشى . 

ث ، جال  عظييي الييديؽ إال إت    عظييي الييدنيا مييؽ  حييث جمييؽ ال  حيي قؾلييو )ج 
( إلييى األرزا  ج  ، ج شييار  يييي ) الييدنيا ( ٕ)فالشذيير لسييا ليي  قبلييو "، مييؽ  اييث(

                                                           

 .   ٕٖٛٔ/ٛ نغر مرقاة الس اريا ( ٔ)
 ت يييذكر متعييدد علييى جييية الت ريي ل  ج اإلجسيياب ، ثييؼ يييذكر مييا لكييل  الليي  جالشذيير  ( ٕ)

ا علييى رريير  الدييام  فييي رس  ييز مييا لكييل جااييد  جااييد مييؽ  فييراده مييؽ غ يير رع يي ؽ ، اعتسيياد 
  ٖٗ/ٗمشيسا جرده إال ما ىؾ لو . ل ية اإل زاح 
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؛ ليذييعر لييأت الييرز  الييذي  قا ييل الخلييق ىييؾ الييدنيا ،  يييي)الديؽ ( إلييى األأييبل  
 ( ٔ)جليس مؽ الديؽ في شيا ، ج ت األأبل  الحس دة ليدك غ ر الديؽ . " 

ا لس كيدات ىيي ) إت( –جسيلؼ صلى   عليو  –جقد جاا قؾب الرسؾب  ، م كيد 
ج  سلؾ  القرر لالش ي جاالستثشاا ، ) جال  عظي الديؽ إال مؽ  اث ( ل  كيد 
علييى  ت   رعييالى  عظييي الييدنيا لسييؽ  حييث جمييؽ ال  حييث ، جلكييؽ ال لعظييي 

 الديؽ إال لسؽ  اث فق  . 

ألت السعش ييييي ؽ رقيييييالبل  ( ٕ)جقؾليييييو   )  عظيييييي ( ج ) ال  عظيييييي ( طبيييييا  سيييييلث
 إ جال ا ج سلب ا . 

ييا ألت السعش يي ؽ  جقؾلييو   ) مييؽ  حييث ( ج ) مييؽ ال  حييث ( طبييا  سييلث ا ز 
 رقالبل إ جال ا جسلب ا . 

فقييد  ابيييو ( ىييذه الجسليية جيييا  يييا لتأف ييد ميييا جقؾلييو ) فسييؽ  عظيياه   الييديؽ 
اسييت  د مييؽ الكييبلة الدييا ق ، جىييؾ التأف ييد علييى اعظيياا   الييديؽ لسييؽ  حبييو ، 

 جسلة األجلى . جىؾ إطشا  لالتذي ل جيا لو لتأف د م يؾة ال

 .  دلؼ عبد اتى  دلؼ قلبو جلدانو (جالذي ن دي   ده ال  جقؾلو   )

قيياب الظ بييي   " أييص القلييث جاللدييات لالييذكر ؛ ألت مييدار اإلندييات عل يسييا ، 
فسييا جرد فييي السثييل   السييرا لأصييةريو ، فإسييبلة اللدييات ك ييو عسييا هيييو حفارييو ، 

                                                           

  ٜٖ٘ٔ/ ٓٔالكاش  عؽ اقاالق الدشؽ ( ٔ)
، جااد ،  ادىسا مثبك جا أر مش ي ردرطبا  الدلث ىؾ   الجس    ؽ فعل ؽ مؽ م( ٕ)

  ٚ/ٗل ية اإل زاح 
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العقااليييد الباطلييية جا راا  جىيييي ال ركييياد رشحرييير ، جإسيييبلة القليييث رظي يييره عيييؽ
 ( ٔ)الزاال ة ، جاألأبل  الذميسة ، ثؼ رحل تيا لسا  خال يا " . 

جإسبلة القلث جاللدات كشا ية عيؽ الخليق الحديؽ ، جالخليق الحديؽ ميؽ صي ات 
 اإلندات السدلؼ . 

 ) جالي مؽ اتى  أمؽ جاره  ؾاالقو (جقؾلو   

العبيييد السييي مؽ  ت ميييؽ صييي ات  –صيييلى   علييييو جسيييلؼ  –فقيييد جعيييل الرسيييؾب 
ييا مييؽ م ييارة األأييبل  ، فالعبييد السدييلؼ السيي مؽ   ييأمؽ جيياره  ؾاالقييو ، جىييي ا ز 

 ألأبل  الحس دة . ااق ا ىؾ مؽ يتحلى ل

ذلػ لالقدؼ لقؾلو   " جاليذي ن ديي  –صلى   عليو جسلؼ  –جقد  فد الرسؾب 
   ده ال  دلؼ ..... إلخ " جقؾلو   "  ال ي مؽ ..... إلخ ". 

،  كد السعشى ، فاألجلى مؽ اإل سات أمؽ ( ل  –جاا الجشاس   ؽ ) ي مؽ جقد 
 جالثانية مؽ األمؽ حد الخؾ  . 

******* 

  

                                                           

  ٜٖ٘ٔ/ٓٔالكاش  عؽ اقاالق الدشؽ ( ٔ)
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 الخاتطة

مسيييا سيييبق ميييؽ الدراسييية ليييبعض األاادييييث الشبؾيييية ججيييدنا  نييييا رستييياز لجسييياب 
التراف ث جبشاا العبارات ، فقد رعددت ف ييا األسيال ث ، فتيارة ريأري لالتؾك يدات 

 . جرارة رأري لأسلؾ  القرر للتخريصالةة جللتأف د على قزا ا مع شة ، للسب

ت هيييييو الجسييييل مييييؽ أبرييييية ، جمييييؽ رشييييؾع األسييييال ث فييييي األااديييييث مييييا جيييياا
ييا علييى ادييث جإنذيياالية ، ألغييراض لبل ييية ر يييؼ مييؽ الديييا  ، ججيياا هيييو ا ز 

السقيييياة فيييييي السؾحييييؾع جالسعشيييييى ، التشك يييير جالتعرييييييا ، جال رييييل جالؾصيييييل ، 
ستعارة جالكشا ية ، جالسقا لية جالسذيافلة .....  جاز جاإلطشا  ، جالتذبيو جاالجاإل

إلخ مؽ ال شؾت الببل ية التي ربرز  سرار األسال ث جأراالص التراف يث التيي 
 يتدؼ  يا  سلؾ  الحديث الشبؾي . 

فسيييييا  فيييييدت الدراسييييية رس يييييز الحيييييديث الشبيييييؾي لالؾحيييييؾح جالبييييييات ، جاإل جييييياز 
 جاالأترار . 

ا ر ؾ  الببلغة الشبؾية في كل ما يترل لالكبلة مؽ ججؾه الحدؽ  ج فدت   ز 
 ، مؽ جساب األسلؾ  ، جعسق السعشى . 

 –رعييد صييدى مزيي َ ا ، جررجساَنييا قؾلَيييا صييادَقا لقؾلييو هببلغيية الحييديث الشبييؾي 
 "  جر ك جؾام  الكلؼ " .  –صلى   عليو جسلؼ 

، جصييلى   علييى سيي دنا ع جعلييى  جحأيير دعؾانييا  ت الحسييد ب ر  العييالس ؽ
 حلو جصحبو  جسع ؽ . 

************** 
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 الطصادر والطراجع

لذرح صحيا البخياري للقديظبلني ، السظبعية األم ريية إرشاد الداري  -ٔ
 ىي .ٖٕٖٔ – ٚلسرر  ب

ا دا  للب يقي ، رعل ق   يؾ عبيد  السشيدجه ، م سدية الكتيث الثقاهيية  -ٕ
 ة .ٜٛٛٔ - ىيٛٓٗٔ ٔلبشات ب –  رجت 

األد  الس يييييرد للبخييييياري رحق يييييق ع فييييي اد عبيييييدالباقي ، دار البذييييياالر  -ٖ
 ة . ٜٜٛٔ -ىي ٜٓٗٔ ٖاإلسبلمية   رجت ب

إعجيياز القييرحت جالببلغيية الشبؾييية للرافعييي ، دار الكتييا  العربييي   ييرجت  -ٗ
 ة . ٖٜٚٔ -ىي ٖٜٖٔ ٜلبشات ب –

 ييؽ   عييبلة الحييديث شييرح صييحيا البخيياري للخظييا ي ، رحق ييق د / ع -٘
 ة .ٜٛٛٔ -ىي ٜٓٗٔ ٔسعد  ب سعؾد ب

 ل ية اإل زاح عبد الستعاب الرع دي ، السظبعة الشسؾذجية .  -ٙ
الشاشيير الخييانجي البيييات جالتب يي ؽ للجييااظ رحق ييق عبييد الدييبلة ىييارجت  -ٚ

 ة .ٜٜٛٔ -ىي ٛٔٗٔ ٚب
رحق يييق لجشييية  رح ييية األ يييرار فيييي شيييرح مريييا يا الديييشة للبيزييياجي ،  -ٛ

 -ىييييييي ٖٖٗٔ ٔمختريييييية ، دار الشييييييؾادر جزارة األجقييييييا  الكؾيتييييييية ب
 ة ٕٕٔٓ

التعب ييير ال شيييي فيييي القيييرحت الكيييريؼ د / ل يييري شييييخ  مييي ؽ ، دار العليييؼ  -ٜ
 ة . ٜٜٗٔ ٔلبشات ب –للسبلي ؽ   رجت 

الترييؾير الشبييؾي للويييؼ الخلوييية جالتذييريعية فييي الحييديث الذييريا ،  – ٓٔ
 ة . ٕٕٓٓ -ىي ٖٕٗٔ ٔث بالس تبة األزىرية للترا
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التؾشيا شرح الجيام  الريحيا للدي ؾطي ، رحق يق رحيؾات جيام  ،  – ٔٔ  
 ة . ٜٜٛٔ -ىي  ٜٔٗٔ ٔالرياض ب –م تبة الرشد 

التؾحيييا لذييرح الجيييام  الرييحيا ا ييؽ السلقيييؽ ، رحق ييق دار ال يييبلح  -ٕٔ   
 ة .ٕٛٓٓ -ىي ٜٕٗٔ ٔللبحث العلسي ، طبعة دار الشؾادر دمذق ب

جام  العلؼ جالح ؼ في شرح أسد ؽ اديث ا مؽ جؾام  الكلؼ للديبلمي  -ٖٔ  
 البةدادي ، رحق ق شع ث األرناسجب ، م سدة الرسالة   رجت . 

الحديث الشبؾي رسية فشية جساليية د / صيا ر عبيد اليدا ؼ ، دار الؾفياا  -ٗٔ  
 ة . ٜٜٜٔطبعة 

ة الدقس ، مرال  دار مل سبلمة  د ية ألااديث نبؾية مختارة لكادراس-٘ٔ  
 ة . ٜٙٚٔالذعث القاىرة 

الديسؾ الرجايي األعغيؼ جالجسياب ال شيي فيي الببلغية الشبؾيية للرافعيي ،  -ٙٔ  
 .  ٕرحق ق   ؾ عبد الراسؽ ا ؽ أل  ، دار البذ ر للثقافة جالعلؾة ب

سشؽ الترمذي رحق يق  اسيد ع شيافر ، ع في اد عبيدالباقي ، إ يراويؼ  -ٚٔ  
 ة . ٜ٘ٚٔ -ىي ٜٖ٘ٔ ٕمرر ب –ا ي الحلبي عؾض ، الب

رحق ق/   ؾ رسيؼ  اسر ا ؽ إ راويؼ  شرح صحيا البخاري ال ؽ لظاب  -ٛٔ  
 ة . ٖٕٓٓ-ىي  ٖٕٗٔ ٕالرياض ب –م تبة الرشد الدعؾد ة  ،

شيييرح السريييا يا ال يييؽ السليييػ رحق يييق/ نؾراليييديؽ طاليييث ، إدارة الثقافييية  – ٜٔ
 ة . ٕٕٔٓ-ىي  ٖٖٗٔ ٔاإلسبلمية ب

شعث اإل سات للب يقي رحق ق د/عبد العلي اامد ، م تبة الرشيد للشذير  – ٕٓ
 ة . ٖٕٓٓ-ىي ٖٕٗٔ ٔجالتؾزي  الرياض ، ب
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 ي .ى ٕٕٗٔ ٔصحيا البخاري رحق ق /ع زى ر الشاصر ،ب – ٕٔ

صحيا مدلؼ رحق ق / ع ف اد عبد البياقي ،دار إايياا التيراث العربيي  – ٕٕ
   رجت .–

 ييؽ اجيير ، ررييحيا ع فيي اد عبييد البيياقي ، محييي الييديؽ فييتا البيياري ال -ٖٕ
 ىي . ٜٖٚٔ  رجت  –الخظ ث ،دار السعرفة 

الكاشيي  عييؽ اقيياالق الدييشؽ للظ بييي رحق ييق د/ عبييد الحس ييد ىشييداجي ،  – ٕٗ
 ة . ٜٜٚٔ-ىي  ٚٔٗٔ ٔالرياض ب–م تبة نزار مرظ ى م ة الس رمة 

فيييي شييييرح صيييحيا البخيييياري للكرمييياني ، دار إاييييياا  الكؾافيييث الييييدراري  – ٕ٘
 ة . ٜٔٛٔ -ىي  ٔٓٗٔ ٕلبشات ب –التراث   رجت 

كييييؾثر السعيييياني الييييدراري فييييي كذيييي  أبا ييييا صييييحيا البخيييياري لسحسييييد  – ٕٙ
 ة . ٜٜ٘ٔىي  ٘ٔٗٔ ٔالذشويظي م سدة الرسالة   رجت ب

 الكؾكث الؾىاج شيرح صيحيا مديلؼ ع األمي ؽ الييرري ، راجعيو لجشيو – ٕٚ
 ة. ٜٕٓٓ-ىي ٖٓٗٔ ٔالعلساا ، دار السشياج جدار طؾ  الشجاة ،ب مؽ

البلميي  الرييبيا لذييرح الجييام  الرييحيا لذييسس الييديؽ البرميياجي رحق ييق –ٕٛ
 ة. ٕٕٔٓ -ىي ٖٖٗٔٔسؾريا ب–نؾر الديؽ طالث ،دار الشؾادر 

 ة. ٜٙٛٔىي  ٚٓٗٔلبا  البد   د/ ع شرشر  – ٜٕ

لسرا يا لعبد الحق الدىلؾي رحق ق د/ في شرح مذ اة ا لسعات التشويا -ٖٓ
 ة. ٕٗٔٓ -ىي ٖ٘ٗٔ ٔسؾريا ب –رقي الديؽ الشدجي ، دار الشؾادر دمذق 

الستؾاري على   ؾا  البخاري ال ؽ السش ر ، رحق يق صيبلح اليديؽ  اسيد – ٖٔ
 الكؾيك .–،م تبة السعبل 
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مختريير سييشؽ   ييي داجد للسشييذري ، رحق ييق ع صييبحي اييبل  ،م تبيية  - ٕٖ
 ة. ٕٓٔٓىي  ٖٔٗٔ ٔالرياض ب–السعار  للشذر جالتؾزي  

للشذييير جالتؾزييييي  مخترييير اإلمييياة البخييياري لؤللبييياني ،م تبييية السعيييار   – ٖٖ
 ة. ٕٕٓٓىي  ٕٕٗٔ ٔالرياض ب

مخترييير صيييحيا مديييلؼ للسشيييذري رحق يييق ع ناصييير األلباني،الس تبييية  – ٖٗ
 ة.ٜٚٛٔىي  ٚٓٗٔ ٙلبشات ب –اإلسبلمية   رجت 

الحديييؽ السبيييارك ؾري ، الس ييياريا شيييرح مذييي اة السريييا يا ،   يييؾ اة مرعييي – ٖ٘
ىييييييي  ٗٓٗٔ ٖ ية  بييييييارس اليشييييييد بجامعيييييية الدييييييلال –إدارة البحييييييؾث العلسييييييية 

 ة.ٜٗٛٔ

شيييرح مذييي اة السريييا يا السيييبل عليييى القيييارى دار ال كييير مرقييياة الس ييياريا  – ٖٙ
 ة.ٕٕٓٓ-ىي ٕٕٗٔ –  رجت 

طالث، دار الشؾادر سيؾريا مرا يا الجام  للدمام شي رحق ق نؾر الديؽ  -ٖٚ
 ة.ٜٕٓٓ -ىي ٖٓٗٔب 

الس ييييياريا فيييييي شيييييرح السريييييا يا الزييييييداني رحق يييييق لجشييييية محترييييية دار  -ٖٛ
 ة. ٕٕٔٓ -ىي ٖٖٗٔجزارة األجقا  الكؾيتية ب  -الشؾادر

 مشحة الباري لذرح صحيا البخاري الدشي ي، رحق ق سليسات العزمي   -ٜٖ

 -ىيييييي ٜٖٙٔ ٕب اليييييدقس شبيييييؾي د/ كاميييييل سيييييبلمةميييييؽ رجاالييييي  األد  ال -ٓٗ
 ة.ٜٙٚٔ

ي رحق ييييق د/ عبيييد الحس ييييد يدييير فيييي شييييرح مريييا يا الدييييشة الشؾربذيييتالس -ٔٗ
   ة.ٕٛٓٓ-ٜٕٗٔ ٕىشداجي، م تبة مرظ ى الباز ب
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 فهرس الطهضهعات

 السقدمة -ٔ
 التسي د -ٕ

 ال رل األجب
 الشذير -ٔ
 حجلياا   جااباسه -ٕ
 الداعي على األرملة جالسد  ؽ -ٖ
 الس مؽ جاإل سات -ٗ
 اليجر -٘
 التؾاح  -ٙ
 الغلؼ -ٚ
 الؾصا ا الشبؾية -ٛ
 الدنيا جا أرة  -ٜ

 الرياا جالدسعة -ٓٔ
 فزل ال قراا -ٔٔ
 زىرة الدنيا  -ٕٔ
 ال ر    ؽ اإلسبلة جاإل سات -ٖٔ
 السش ق جالبخ ل -ٗٔ
 عظاا   للعبد -٘ٔ

 الخارسة
 فيرس السرادر جالسراج 

 فيرس السؾحؾعات


