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 عمى عبد الرحيـ محمود عبد اليادي 

 مصرجرجا،   ،جامعة األزىر قد،  كمية المغة العربية ، نقسـ الببلغة وال

 AliAbdElHadi.el.8.7@azhar.edu.eg الربيذ اإللكرتًّي :

 ادللخص:
كاف أىؿ الجاىمية في شبو الجزيرة العربية يعيشوف في غياىب الضبلالت      

فييـ أفئدة قد  اإلى أف جاء اإلسبلـ فأخرجيـ مف الظممات إلى النور، وأحي
فوجدت في اإلسبلـ نبراسًا أضاء ليا  وقضت عمييا الوثنية،، تتيا القبميةأما

بالتمسؾ بقيـ  في جنة عالية،، لتحي حياة أبدية، وميد ليا السبيؿ الطريؽ،
وغرسيا في قموبيـ الخالية،  دعاىـ إلييا خير البرية، وقواعد عقدية، إسبلمية،
وافتدوه بأرواحيـ  وأوالدىـ،أكثر مف أنفسيـ،  - صمى اهلل عميو وسمـ –فأحبوه 

أليبت مشاعرىـ،  وأجسادىـ، ومف ثـ كاف وقع وفاتو عمييـ نارًا محرقة،
وفاضت عمى مواقفيـ، فتباينت قوة وثباتًا، ضعفًا وانييارًا،  وأججت عواطفيـ،

 ومف ثـ جاءت ىذه الدراسة)مف أحواؿ الصحابة النفسية عند وفاة خير البرية
لتكشؼ  أبو بكر وعمر وفاطمة نموذًجا(؛ - النبوية دراسة ببلغية في السنة -

ثنايا الكممات التي حكت مواقفيـ، معتمدة عمى المنيج  عف أحواليـ مف خبلؿ
التحميمي الوصفي الذى استنطؽ النصوص ليرسـ الصورة التي كاف عمييا 

 –وىـ يستقبموف خبر موت خير البرية  - رضواف اهلل عمييـ - ىؤالء الصحابة
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مبينًة كيؼ أغنت ىذه الكممات الوصفية عف الصورة  ، - عميو وسمـ صمى اهلل
التخيمية في إبراز الحالة النفسية، وقد تمخض عف ىذه الدراسة إبراز اعتماد 
المقامات التي وصفت ذلؾ عمى األساليب الحقيقة؛ لكونيا أقدر عمى وصؼ 

 ورصد أحوالو، وتحديد مبلبساتو. الحدث،

، السنة، خير البرية، النفسية  ،الصحابةأحواؿ،  الكلواخ ادلفتاحيح:    
  فاطمة.،  عمر ، أبوبكر 
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   Abstract:  
    The people of Jahiliyya in the Arabian Peninsula used 

to live in the wilderness of delusions until Islam came and 

brought them out of darkness into light, and revived in 

them their hearts that had been killed by tribalism and 

eradicated by paganism, to find in Islam a light that 

illuminated the path for her, and cleared the way for her 

to live eternal life, in a high paradise, by adhering to 

Islamic values and doctrinal rules, he called them the one 

of the best creatures., and planted it in their empty hearts, 

so they loved him - may God bless him and grant him 

peace - more than themselves and their children, and 

ransomed him with their souls and bodies, and so his 

death fell upon them with a burning fire, inflamed their 

feelings, and inflamed their emotions and it overflowed 

with their positions, between varied strength and 

steadfastness, weakness and collapse, and then this study 

came (From the psychological conditions of companions 
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upon death the one of the best creatures. - Rhetorical 

study in the books of the sunnah - Abu Bakr, Omar and 

Fatimah as an example); to reveal their conditions 

through the folds of the words that narrated their 

positions, relying on The descriptive analytical method 

that interrogated the texts to draw the picture that these 

Companions were - may God be pleased with them - as 

they received the news of the death of the one of the best 

creatures - may God bless him and grant him peace - 

showing how these descriptive words enriched instead of 

the imaginary picture in highlighting the psychological 

state, and this study resulted in demonstrate the reliance 

of the denominators to describe on real methods; because 

it is better able to describe the event, monitor its 

conditions, and determine its circumstances. 

Keywords: The conditions - The companions - The 

psychological - The one of the best creatures - Sunman - 

Abu Bakr - Omar - Fatima. 
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 ادلقذهح
وسعة  وعظيـ سمطانو، الحمد هلل رب العالميف حمًدا يميؽ بجبلؿ وجيو، 

وأفصح  والصبلة والسبلـ عمى المبعوث بأسمى اآليات، وفيض عطاياه، ممكوتو،
ومف سار عمى نيجو  ،وعمى آلو وصحبو، المغات، وأبمغ الكممات سيدنا محمد 

 الديف.إلى يـو 

 ّتعذ
بو الجزيرة العربية يعيشوف في غياىب فقد كاف أىؿ الجاىمية في ش 

الضبلالت إلى أف جاء اإلسبلـ فأخرجيـ مف الظممات إلى النور، ومف الضبللة 
وقضت  فييـ أفئدة قد أماتتيا القبمية، اوأحي ومف الغى إلى الرشاد،، إلى اليداية

، وميد ليا السبيؿ، فوجدت في اإلسبلـ نبراسًا أضاء ليا الطريؽ عمييا الوثنية،
دعاىـ ، وقواعد عقدية، بالتمسؾ بقيـ إسبلمية، في جنة عالية، تحي حياة أبديةل

، وظبلاًل وافية، فأينعت ثمارًا دانية وغرسيا في قموبيـ الخالية،، إلييا خير البرية
ورسـ ليـ طريؽ ، والفيض النبوي الذى أمدىـ بالحياة، غذى نبعيا النور الرباني

وافتدوه ، وأوالدىـ، أكثر مف أنفسيـ - سمـصمى اهلل عميو و –فأحبوه ، النجاة
أليبت ، بأرواحيـ وأجسادىـ، ومف ثـ كاف وقع وفاتو عمييـ نارًا محرقة

وتصرفاتيـ فتباينت قوة ، وفاضت عمى مواقفيـ، مشاعرىـ، وأججت عواطفيـ
وضعفًا وانييارًا، ومف ثـ جاءت ىذه الدراسة)مف أحواؿ الصحابة النفسية ، وثباتاً 

أبو بكر وعمر وفاطمة نموذًجا(  - دراسة ببلغية - ير البريةعند وفاة خ
 ثنايا الكممات التي حكت مواقفيـ. ؛لتكشؼ عف أحواليـ مف خبلؿ

 وقد دعتني إلى اختيار ىذا الموضوع عدة أسباب كاف مف أىميا : 
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 رضواف اهلل عمييـ - امتبلء العبارات التي صورت أحواؿ الصحابة - أوال: 
 ث العظيـإزاء ىذا الحد -

رغبة الوقوؼ عمى دقائؽ التعبير التي أسيمت في رصد أحواؿ  - ثانيا: 
الصحابة النفسية إزاء ىذا الحدث العظيـ رغـ ابتعادىا عف التصوير 

 االصطبلحي.

وقد اعتمدت في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي الوصفي الذى استنطؽ  
وىـ  - رضواف اهلل عمييـ - النصوص ليرسـ الصورة التي كاف عمييا الصحابة

مبينًا كيؼ أغنت ،  - صمى اهلل عميو وسمـ–يستقبموف خبر موت خير البرية 
 ىذه الكممات الوصفية عف الصورة التخيمية في إبراز الحالة النفسية.

رضواف اهلل  - وتصور أحواؿ الصحابة، ونظرًا لكثرة المواقؼ التي تحكى 
اكتفيت بذكر وتصوير أحواؿ  - عميو وسمـصمى اهلل  - عند وفاة النبي - عمييـ

وعمر، وفاطمة ومف ارتبط بيـ ممف ورد ذكره في الروايات ، سيدنا أبى بكر
وذلؾ لورود أطراؼ مف األحاديث  –رضواف اهلل عمييـ  - المصورة ألحواليـ

 المصورة ألحواليـ في الصحيحيف.

مباحث  وقد اقتضت طبيعة الدراسة أف تأتى في مقدمة وتمييد وثبلثة 
 وخاتمة وفيارس فنية.

أما المقدمة: فقد اشتممت عمى أسباب اختيار الموضوع، والمنيج الذى  
 وخطة البحث.، سرت عميو في الدراسة

وأما التمييد فقد اشتمؿ عمى مطمبيف َعَرْضت في المطمب األوؿ تفسير  
المصطمحات التي اشتمؿ عمييا عنواف البحث، وذكرت في المطمب اآلخر نبذة 

  - رضواف اهلل عمييـ - عف سيدنا أبى بكر وعمر والسيدة فاطمة
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المبحث األوؿ: الحالة النفسية لسيدنا أبى بكر الصديؽ عند وفاة خير  
 البرية )صمى اهلل عميو وسمـ(.

المبحث الثاني :الحالة النفسية لسيدنا عمر بف الخطاب عند وفاة خير  
 البرية )صمى اهلل عميو وسمـ(.

ثالث: الحالة النفسية لمسيدة فاطمة الزىراء عند وفاة خير البرية المبحث ال 
 )صمى اهلل عميو وسمـ(

 الخاتمة: وذكرت فييا أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة.

 واشتممت عمى الفيارس الفنية:

 فيرس المصادر والمراجع 
 فيرس الموضوعات 

 ّتعذ
أسعدني بو مظيرًا مف فيذا بحثى فإف أؾ قد اىتديت فيو إلى الصواب فما  

ف كانت األخرى فحسبي أف جاء ، وفيضًا مف كرمو ورضاه، مظاىر توفيؽ اهلل وا 
 مف حيث قصدت اإلحساف.

نِيُب  }
ُ
ِ َعلَيْهِ تَوَكَّلُْت َوِإلَيْهِ أ َّا ةِاَّللَّ { َوَنا تَوْفِيقِي إِل

(ٔ) 

 

 

 

                                           

 ( ٛٛسورة ىود مف اآلية)( ٔ) 
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 التوِيذ
 ادلطلة األّل 

 هصطلحاخ ّهفاُين
ا المطمب إلى بياف الدالالت التي اشتمؿ عمييا مف خبلؿ ىذ تقصد الدراسة 

 عنواف ىذا البحث والتي تعمد إلى تحديد معنى :

فيي جمع مفرده حاؿ أو حالة بالتذكير والتأنيث يقوؿ ابف  - األحواؿ 
منظور: "والحاُؿ ِكيَنُة اإلنساف وىو ما كاف عميو مف خير َأو شر ُيَذكَّر وُيَؤنَّث 

.... يقاؿ حاُؿ فبلف حَسنة وحَسٌف والواحدة حالٌة يقاؿ ىو  والجمع َأحواؿ وَأْحِولة
 (ٔ)بحالة سوٍء فمف َذكَّر الحاؿ جمعو َأحوااًل ومف َأنََّثيا َجمَعو حاالت".

وىى في أصؿ داللتيا تدؿ عمى التغير والتبدؿ يقوؿ ابف فارس" الحاء  
ـ، وذلؾ أنو َيُحوؿ، أي والواو والبلـ أصٌؿ واحد، وىو تحرٌُّؾ في َدْوٍر. فالَحْوؿ العا

يدور. ويقاؿ حالِت الّداُر وأحاَلْت وأْحَولْت: أتى عمييا الحوؿ. وأْحَوْلُت أنا بالمكاف 
وأَحْمُت، أي أقمُت بو َحْواًل. يقاؿ حاؿ الرجؿ في متِف فرسو َيُحوؿ َحْواًل وُحُؤواًل، 

ٍؿ إذا وَثَب عميو، وأحاؿ أيضًا. وحاؿ الشخُص َيُحوؿ، إذا تحرَّؾ، و  كذلؾ كؿُّ متحوّْ
عف حالة. ومنو قوليـ اسَتَحْمُت الشخَص، أي نظرُت َىْؿ يتحرَّؾ. والِحيَمة والَحويُؿ 

                                           

لئلماـ العبلمة أبى الفضؿ جماؿ الديف محمػد بػف مكػـر بػف منظػور اإلفريقػي  –لساف العرب ( ٔ)
 - ىػػٓٔٗٔ - الطبعػة األولػى - لبنػاف –بيػروت  –دار صػادر ( )حػوؿ ٜٓٔ/ٔٔالمصرى
 ـٜٜٓٔ
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والُمحاَوَلة ِمْف َطريٍؽ واحد، وىو القياُس الذي ذكرناه؛ ألنو يدور حواَلِي الشيء 
 (ٔ)لُيْدِرَكو".

بلب، وىى في االصطبلح :" معنى يرد عمى القمب مف غير تصنع، وال اجت 
وال اكتساب، مف طرب، أو حزف، أو قبض، أو بسط، أو ىيبة، ويزوؿ بظيور 
صفات النفس، سواء يعقبو المثؿ أواًل، فإذا داـ وصار ممكًا، يسمى: مقامًا، 
فاألحواؿ مواىب، والمقامات مكاسب، واألحواؿ تأتي مف عيف الجود، والمقامات 

 (ٕ)تحصؿ ببذؿ المجيود".

صمى اهلل  - ؿ تتعمؽ بأشرؼ الخمؽ بعد رسوؿ اهللولما كانت ىذه األحوا 
صمى اهلل عميو وسمـ كاف لزاما عمى –أال وىـ صحابة رسوؿ اهلل  - عميو وسمـ

)الصحابة ( المغوي  واالصطبلحي.، الدراسة أف تقؼ عمى مفيـو

مف مادة )صحب( وتدؿ عمى المعاشرة  مشتقة فػ )الصحابة ( في المغة 
:" الصاد والحاء والباء أصٌؿ واحٌد يدؿُّ عمى مقاَرنة والمبلزمة يقوؿ ابف فارس 

ْحب" احب والجمع الصَّ وفى المساف :" َصِحَبو  (ٖ)شيٍء ومقاربتو. مف ذلؾ الصَّ
ْحب جمع الصاحب  َيْصَحُبو ُصْحبة بالضـ وَصحابة بالفتح وصاحبو عاشره والصَّ

ْحب مثؿ َفْرخ وَأْفراخ  والصاحب مثؿ راكب وركب واأَلْصحاب جماعة الصَّ
 (ٗ)الُمعاشر".

                                           

تحقيػػؽ : عبػػد  - تػػأليؼ : أبػػو الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا - مقػػاييس المغػػةمعجػػـ ( ٔ)
 ـٜٜٚٔ - ىػٜٜٖٔ - دار الفكر( )حوؿ  ٕٔٔ/ٕالسبلـ محمد ىاروف 

ت/ محمػد صػديؽ  - لمعبلمة عمى بػف محمػد السػيد الشػريؼ الجرجػاني - التعريفات معجـ( ٕ) 
 ـ.ٕٗٓٓ - القاىرة - ط : دار الفضيمة - ٖٚ،ٕٚص -المنشاوي

 ( )صحب ٖٖ٘/ٖ معجـ مقاييس المغة( ٖ) 
 ( )صحب ٜٔ٘/ٔلساف العرب ( ٗ) 
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أما فى االصطبلح: فإف التعريفات التي وضعيا العمماء لمصحابة  
ولكف التعريؼ الصحيح المعتمد ىو ما قرره الحافظ ابف حجر ، )اصطبلحًا( كثيرة

عميو مف ذلؾ أف الصحابي ىو مف لقى النبي صمى اهلل  بقولو: "وأصح ما وقفت
فيدخؿ فيمف لقيو، مف طالت ، بلـومات عمى اإلس ،مؤمنًا بو عميو وسمـ

مجالستو لو، أو قصرت، ومف روى عنو أو لـ يرو ومف غزا معو أو لـ يغز، 
 (ٔ)ومف رآه رؤية، ولو لـ يجالسو، ومف لـ يره لعارض كالعمى".

والنفس مف األلفاظ ، أما عف مصطمح النفسية فيو نسبة إلى النفس 
اؽ الذى ورت فيو إذ تأتى في المشتركة التي ال يفيـ معناىا بمعزؿ عف السي

فالنفس ، كميا وردت في المعاجـ، وليا معاف عدة، المغة عمى ذات اإلنساف
وسمى الدـ نفسا ألف النفس تخرج ، والدـ، تطمؽ ويراد بيا :الروح، والجسد

، وال تعارض بيف المعاني المتقدمة، والقصد، والعيف، والنية، والعقؿ، بخروجو
فالنفس )يعبر بيا عف ، كؿ مالو صمة بذات اإلنساف() حيث يجمعيا شيء واحد:

 (ٕ) اإلنساف جميعو(

                                           

اإلصابة في تمييز الصحابة لئلمػاـ الحػافظ أحمػد بػف عمػى بػف حجػر العسػقبلني ت /الشػي  ( ٔ)
 ط: دار الكتػب العمميػة - ٘ٛٔ /ٔعادؿ أحمد عبد الموجود ،والشي  عمػى محمػد معػوض 

 ـ.ٜٜ٘ٔ - ىػ٘ٔٗٔ - الطبعة األولى –لبناف –بيروت  -
ينظر :الصحاح تاج المغة وصػحاح العربيػة تػأليؼ :أبػى نصػر إسػماعيؿ بػف حمػاد الجػوىري ( ٕ)

ط: دار العمػػـ  –( ومػػا بعػػدىا )نفػػس ٜٗٛ/ٖ تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػد الغفػػور عطػػار الفػػارابي
ومػا  ٖٖٕ/ٙـ ،ولساف العػرب ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔ - الطبعة الرابعة –بيروت  –لممبلييف 
 ( فسبعدىا )ن
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وفى االصطبلح "ىي الجوىر البخاري المطيؼ الحامؿ لقوة الحياة والحس  
 (ٔ)والحركة اإلرادية"

والمقصود بأحواؿ الصحابة النفسية كؿ ما ينسب إلى النفس مف قوؿ أو  
وذلؾ عندما يكوف ، ظاىرًا أـ باطناً ، ديفعؿ أو عمؿ، سواء أكاف إراديًا أـ غير إرا

فتحدث فييا استجابة ، ناتجًا عف مواقؼ وأحداث تنعكس عمى النفس اإلنسانية
،وىو ما حاولت (ٕ)إرادية أـ غير إرادية، معينة، سواًء أكانت لفظية أـ حركية

وأظيرت ، الدراسة استنباطو مف وراء النصوص التي صورت ىذه األحواؿ
 خباياىا.

الوفاة في كتب المغة عمى التماـ والكماؿ واالستيفاء ففي مقاييس وتدؿ  
تماـ. منو الَوفاء:  المغة "الواو والفاء والحرؼ المعتّؿ: كممٌة تدؿُّ عمى إكماٍؿ وا 
. ويقولوف: أْوَفْيُتَؾ الشَّيَء،  كماؿ الشَّرط. وَوَفى: أْوَفى، فيو وِفيّّ إتماـ الَعْيد وا 

. وتوفَّْيُت الشَّيَء واسَتْوَفْيتو؛ ]إذا أخذَتو ُكّمو[ حتَّى لـ تترْؾ إذا َقَضْيَتو إّياُه وافياً 
 (ٖ)منو شيئًا. ومنو يقاؿ لمميّْت: َتوفَّاه اهلل."

                                           

 ٕٗٓمعجـ التعريفات لمجرجاني ص ( ٔ) 
ينظػػر :التعبيػػر القرآنػػي والداللػػة النفسػػية تػػأليؼ الػػدكتور/ عبػػد اهلل محمػػود الجيوشػػي ص ( ٕ)

 –الطبعػػػة الثانيػػػة  - حمبػػػوني–دمشػػػؽ  –ط: دار الغوثػػػانى لمدراسػػػات القرآنيػػػة  – ٕٗ،ٔٗ
 ـ.ٕٕٓٓ - ىػٕٚٗٔ

 ( )وفىٜٕٔ/ٙمعجـ مقاييس المغة ( ٖ)
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وفى االصطبلح ىو" اإلماتة وقبض الروح وعميو استعماؿ العامة أو  
 .(ٔ)االستيفاء وأخذ الحؽ وعميو استعماؿ البمغاء " 

مساف:" والَبِريَُّة َأيضًا الَخْمؽ ببل َىْمٍز .... ِمْف َبرَأَ والبرية ىي الخميقة ففي ال
الّمُو الَخْمَؽ َأي َخَمَقُيـ والَبِريَُّة الَخْمُؽ وَأْصُميا اليْمُز وقد تَرَكت الَعَرُب َىْمَزىا 

يَُّة "  (ٕ)ونِظيرُه النبيُّ والذُّرّْ

 ادلطلة اآلخش
 اطوح الزُشاءًثزج خمتصشج عي سيذًا أتى تكش ّعوش ّالسيذج ف

  - سضْاى اهلل عليِن - 
 : - سضى اهلل عٌَ ّأسضاٍ - تكش أًًّل: سيذًا أتْ

 اسمو ولقبو وكنيتو: 

ىو عبد اهلل بف عثماف بف عامر بف عمرو بف كعب بف سعد بف تيـ بف مرة  
بف كعب بف لؤي القرشي التميمي أبو بكر الصديؽ بف أبي قحافة خميفة رسوؿ 

 (ٖ). - و وسمـصمى اهلل عمي - اهلل

 مولده وحياتو: 

                                           

معجـ في المصػطمحات والفػروؽ المغويػة ألبػى البقػاء أيػوب بػف موسػى الحسػيني  –ميات الك( ٔ)
–ط:مؤسسػػة الرسػػالة  - ٖٖٔص: –تػػػ : د. عػػدناف درويػػش ومحمػػد المصػػري  –الكفػػوي 
 ـ.ٖٜٜٔ - ىػٖٔٗٔ - الطبعة الثانية–بيروت 

 ( )برأ ٖٔ/ٔلساف العرب ( ٕ)
فظ أحمد بف عمى بف حجر العسقبلني تحقيػؽ ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة لئلماـ الحا( ٖ)

ط: دار – ٕٓٔ،ٔٓٔ/ٗ - /الشي  عادؿ أحمد عبد الموجود ،والشي  عمػى محمػد معػوض
 ـ.ٜٜ٘ٔ - ىػ٘ٔٗٔالطبعة األولى  –لبناف –بيروت  - الكتب العممية
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صحب النبي ، بعد عاـ الفيؿ بسنتيف وستة أشير - رضى اهلل عنو - ولد 
واستمر معو طوؿ ، وسبؽ إلى اإليماف بو، صمى اهلل عميو وسمـ قبؿ البعثة

، ورافقو في اليجرة وفي الغار وفي المشاىد كميا إلى أف مات، إقامتو بمكة
وحج في الناس في حياة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو ، وكانت الراية معو يـو تبوؾ

واستقر خميفة في األرض بعده، ولقبو المسمموف خميفة رسوؿ ، وسمـ سنة تسع
رجبل مؤلًفا لقومو محبًبا سيبًل، وكاف أنسب قريش  - رضى اهلل عنو–اهلل، وكاف 

وكاف تاجرًا ذا خمؽ ومعروؼ، ، وأعمميـ مما كاف منيا مف خير أو شر، لقريش
فجعؿ يدعو إلى اإلسبلـ مف وثؽ ، وكانوا يألفونو لعممو وتجاربو وحسف مجالستو

 (ٔ)فأسمـ عمى يديو عثماف وطمحة والزبير وسعد وعبد الرحمف بف عوؼ.، بو

  وفاتو:

توفى رضى اهلل عنو وأرضاه يـو االثنيف في جمادى األولى سنة ثبلث  
 (ٕ)عشر مف اليجرة وىو ابف ثبلث وستيف سنة.

 : - ضاٍّأس عٌَ اهلل سضى –: سيذًا عوش تي اخلطاب ثاًيا
 اسمو ولقبو وكنيتو: 

ىو عمر بف الخطاب بف نفيؿ القرشي العدوي رضي اهلل عنو: ابف عبد  
العزى بف رياح بالتحتانية ابف عبد اهلل بف قرط بف رزاح بميممة ومعجمة وآخره 

حفص أمير  ميممة ابف عدي بف كعب بف لؤي بف غالب القرشي العدوي أبو
 (ٖ).المؤمنيف

                                           

 ٕٓٔ،ٔٓٔ/ٗينظر: اإلصابة ( ٔ) 
 ٗٓٔ/ٗينظر: اإلصابة ( ٕ) 
 ٜٕٚ/ٗينظر: اإلصابة ( ٖ) 
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 مولده وحياتو: 

ولد رضى اهلل عنو وأرضاه بعد الفجار األعظـ بأربع سنيف وذلؾ قبؿ  
وكاف إليو ، المبعث النبوي بثبلثيف سنة وقيؿ إنو ولد بعد الفيؿ بثبلث عشرة سنة

ثـ أسمـ فكاف ، السفارة في الجاىمية، وكاف عند المبعث شديًدا عمى المسمميف
 (ٔ)وفرجا ليـ مف الضيؽ.، حا عمى المسمميفإسبلمو فت

يـو األربعاء ألربع لياؿ بقيف مف ذي  - رضى اهلل عنو - طعف عمر  وفاتو:
ودفف يـو األحد صباح ىبلؿ المحـر سنة أربع ، الحجة سنة ثبلث وعشريف

 (ٕ)وكانت خبلفتو عشر سنيف وخمسة أشير وواحًدا وعشريف يوًما .، وعشريف

ا: السيذج فا
ً
 : - ّأسضاٍ عٌِا اهلل سضى–طوح الزُشاء ثالث

 اسميا ولقبيا وكنيتيا :

سيدة نساء العالميف  - صمى اهلل عميو وسمـ - فاطمة بنت رسوؿ اهلل ىي 
 أميا خديجة بنت

 (ٖ)كانت تكنى بأـ أبييا. - رضى اهلل عنو وأرضاىا - خويمد 

 مولدىا وحياتيا:

وقد ،  - مى اهلل عميو وسمـص - كانت ىي وأـ كمثـو أصغر بنات رسوؿ اهلل 
صمى اهلل عميو  - وكانت أحب الناس إلى رسوؿ اهلل، اختمؼ: في أيتيف أصغر سًنا

                                           

 ٜٕٚ/ٗظر: اإلصابة ين( ٔ) 
ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة لئلماـ عز الديف أبى الحسف عمى بف محمد الجػزري ( ٕ) 

 - بيػػروت –دار المعرفػػة  ط: - ٖٗٙ/٘ - تػػػ/الشي  خميػػؿ مػػأموف شػػيحا –ابػػف األثيػػر 
 ـ.ٜٜٚٔ - ٛٔٗٔىػ  –الطبعة األولى –لبناف 

 ٖٗٙ/٘ ينظر: أسد الغابة( ٖ) 
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وقيؿ : تزوجيا عمي بعد أف ابتنى رسوؿ اهلل ، وزوجيا مف عمي بعد أحد - وسمـ
وابتنى بعدىا بعد تزويجو إياىا ، صمى اهلل عميو وسمـ بعائشة بأربعة أشير ونصؼ

نصؼ، وكاف سنيا يـو تزويجيا خمس عشرة سنة وخمسة أشير في بسبعة أشير و 
 (ٔ)وانقطع نسؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ إال منيا.، قوؿ

 وفاتيا:
لثبلث خموف مف رمضاف سنة إحدى عشرة  - رضى اهلل عنيا وأرضاىا - توفيت 

 (ٕ)وكاف عمرىا تسًعا وعشريف سنة.

 ادلثحث األّل
 أتى تكش الصذيق عٌذ ّفاج خري الربيح احلالح الٌفسيح لسيذًا

 )صلى اهلل عليَ ّسلن(
 - ىو رفيؽ رسوؿ اهلل - رضى اهلل عنو وأرضاه - سيدنا أبو بكر الصديؽ 

وصديقو، وصفيو مف خمؽ اهلل وحبيبو، أوؿ مف أجاب  - صمى اهلل عميو وسمـ
عميو صمى اهلل –ونشر كممتو، وقوى عزيمتو، اصطفاه النبي ، وأيد حجتو، دعوتو
ليكوف رفيؽ ىجرتو، وخميفة إمامتو، مميدا إياه لتمقى إليو مقاليد  - وسمـ
صمى اهلل عميو –فأخفى عند وفاة النبي ، ثقة في رجاحة عقمو وحكمتو، الدعوة
فقاـ في الناس ، وأبدى لمناس تماسكًا فريداً ، في نفسو حزًنا شديًدا - وسمـ

 حولو واستمعوه، وقبموا كبلمو وصدقوه.مناديًا، وبقضاء اهلل مخبرًا، فالتؼ الناس 

:}َحدََّثَنا َيْحَيى ْبُف ُبَكْيٍر َحدَّثََنا المَّْيُث َعْف فقد روى البخاري في صحيحو فقاؿ
 - ُعَقْيٍؿ َعِف اْبِف ِشَياٍب َقاَؿ أخبرني َأُبو َسَمَمَة َأفَّ َعاِئَشَة َأْخَبَرْتُو َأفَّ َأَبا َبْكرٍ 

                                           

 ٖٗٙ/٘لغابةينظر: أسد ا( ٔ) 
 ٜٖٙ/٘ينظر أسد الغابة ( ٕ)
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َفَدَخَؿ اْلَمْسِجَد ، َعَمى َفَرٍس ِمْف َمْسَكِنِو ِبالسُّْنِح َحتَّى َنَزؿَ َأْقَبَؿ  - رضى اهلل عنو
ـْ ُيَكمّْـِ النَّاَس َحتَّى َدَخَؿ َعَمى َعاِئَشةَ  ـَ َرُسوَؿ المَّوِ ، َفَم صمى اهلل عميو  - َفَتَيمَّ

َـّ َأَكبَّ ، َوْىَو ُمَغشِّى ِبَثْوِب ِحَبَرةٍ  - وسمـ َعَمْيِو َفَقبََّمُو َوَبَكى ثـ  َفَكَشَؼ َعْف َوْجِيِو ُث
قاؿ: بأبي أنت وأمي واهلل ال يجمع اهلل عميؾ موتتيف أما الموتة التي كتبت عميؾ 

 (ٔ)فقد متيا.{

التعبير باإلخبار في ىذا المقاـ في حقيقتو ينبئ عف شيوع ىذا المصاب  
واىتزت لو الجباؿ ، العظيـ والخطب الجميؿ الذى أصاب القاصي والداني

ورؽ لو كؿ قمب غميظ قاس، فاإلخبار يكوف مف أكثر مف واحد، أما ، واسيالر 
،فتنبييا إلى ىذا جاء تكرار اإلخبار بما (ٕ)التحديث فيكوف مف واحد عف واحد

 يحممو مف معنى في ]أخبرني أبو سممة أف عائشة أخبرتو[.

إزاء  - رضى اهلل عنو - وانعقاد المعنى عمى تصوير حاؿ سيدنا أبى بكر 
رضى اهلل عنو  - ا الحدث ىو الذى رشح إلى تقديمو في )أخبرتو أف أبا بكرىذ
أقبؿ( مع إمكاف التعبير بقوليا)أخبرتو فقالت أقبؿ أبو بكر عمى فرس مف  –

ولكف عناية السياؽ بتصوير حاؿ سيدنا أبى بكر دعت إلى  مسكنو بالسنح(،
) بما يحققو مف لفت لمذىف  إيثار ىذا البناء التركيبي، السيما وأف التأكيد بػ)أفَّ

يتبلءـ مع تصوير ىذا الموقؼ المتفرد لسيدنا أبى بكر، والذى فطف إليو الحبيب 

                                           

صػػحيح البخػػاري لئلمػػاـ أبػػى عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف بردزبػػة الجعفػػي ( ٔ) 
بػاب مػرض النبػي  –كتاب المغػازي  –اعتنى بو/أبو عبد اهلل محمود بف الجميؿ  - البخاري

 - كتبػة الصػفام –ٖ٘ٗٗ،ٕ٘ٗٗحػديث رقػـ – ٖٓٛ/ٕ - ووفاتػو( )صمى اهلل عميو وسمـ
 ـ.ٖٕٓٓ - ىػٖٕٗٔ - الطبعة األولى - القاىرة

ط:مكتبػة  - ٕٛص  - تحقيؽ/حساـ الديف القدسػي - الفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ العسكري( ٕ)
 ـٜٜٗٔ - ىػ٘ٔٗٔ –القاىرة  –القدسي 
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عندما جعمو خميفة لو في الصبلة بالمسمميف  - صمى اهلل عميو وسمـ–المصطفى
الذى اتسـ بو ىذا  (ٕ)،والتفصيؿ(ٔ)يشعر بيذا ويشى بو اإلشباع، حاؿ مرضو

 محالة التي أقبؿ عمييا، والمكاف الذى أقبؿ منو.السياؽ مف وصؼ وتصوير ل

فالتفصيؿ واإلشباع لـ يكف بغاية إطالة الكبلـ بقدر ما كاف لفتًا لما سبقت  
عف قوليا )حتى نزؿ عف  - رضى اهلل عنيا - اإلشارة إليو، يؤكد ىذا عدوليا

كما يوحى بيذا سمت السياؽ ، فدخؿ في المسجد، فمـ يكمـ الناس بشيء، فرسو
 ي الظاىر.ف

؛ليضع بيف أيدينا  (ٖ)وجاء التعبير بػ)اإلقباؿ( الذى يكوف مف قبؿ الوجو 
ويترقبوف وصولو ؛ليخفؼ ، صورة الصحابة وىـ ينتظروف قدـو سيدنا أبى بكر

بعد أف اختمطت عمييـ ، عنيـ وقع ىذا المصاب، ويكشؼ ليـ عف حقيقتو
لثبور ييمس بيذا نص ودعوا بالويؿ وا، األمور، وذىب عنيـ الضياء والنور

 السياؽ بقولو )فمـ يكمـ الناس حتى دخؿ عمى عائشة(.

 (ٗ)وىذا التطمع ىو الذى دعا إلى تقييد )اإلقباؿ( بحرؼ االستعبلء )عمى( 
رضى –الذى يشى بالظيور، والذى ينشر إيحاء بمدى السرعة التي كاف عمييا 

                                           

. ينظػر: لسػاف العػرب  اإلشباع: كؿُّ شيء ُتَوفُّْره فقد َأْشَبْعَتو حتى الكبلـ ُيْشَبُع َفُتَوفَُّر حروفُػو( ٔ)
 .( )شبع ٔٚٔ/ٛ

 .ٜٕٚالتفصيؿ: ىو بياف وتوضيح بالنسبة إلى اإلجماؿ. ينظر: الكميات ص ( ٕ)
 .ٕٕ٘الفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ العسكري ص ( ٖ)
 تأليؼ: أبى محمد بدر الديف حسف بف قاسػـ بػف - الجنى الداني في حروؼ المعاني :ينظر( ٗ)

تػػ/ د فخػر الػديف قبػاوة واألسػتاذ محمػد نػديـ  - لمصػري المػالكيعبد اهلل بف عمّي المرادي ا
 - الطبعػػػػة األولػػػػى - لبنػػػػاف –بيػػػػروت  - ط :دار الكتػػػػب العمميػػػػة – ٙٚٗص  –فاضػػػػؿ 
 ـ. ٕٜٜٔ - ىػ ٖٔٗٔ
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التقييد بػ)مف(  حاؿ إقبالو بسبب بعد المسافة الذى يدؿ عميو - اهلل عنو
، وتبلؤما مع الخفة والعجمة التي كانت تحدو بو في إقبالو نتيجة (ٔ)االبتدائية

عظـ المصاب، جاء التقييد بػ)الباء( في )مف مسكنو بالسنح(،ألف )الباء( بأصؿ 
أقرب إلى تصوير الخفة والعجمة وىذا بخبلؼ)في( التي (ٕ)اإللصاؽ داللتيا عمى

ىاالت االستقرار التي تتنافى مع مشاعر ىذا (ٖ)لظرفيةتنشر بأصؿ داللتيا عمى ا
 الموقؼ العصيب.

وىى ترصد حاؿ سيدنا أبى بكر  - رضى اهلل عنيا - والسيدة عائشة 
وضعت أثناء كبلميا عبلمات كاف مف أبرزىا تنوع أدوات العطؼ بيف التعبير 

ع العطؼ جاء بػ)حتى(مرة، وبػ)الفاء(أخرى، وبػ)ثـ(ثالثة، وبػ)الواو(رابعة، فتنو 
ليحمؿ بيف طياتو أمورًا عدة منيا :تحقيؽ المفت والتنبيو، ومنيا مراعاة الحالة 

رضى  - النفسية لمصحابة، ومنيا إشارتيا إلى أبرز األحداث التي فعميا الصديؽ
 في ىذا المقاـ المشحوف باالنفعاالت. - اهلل عنو

وؿ يبلئـ حالة بما تتسـ بو مف ط - فنجد أف )حتى( في قوليا)حتى نزؿ( 
جاءت لتصور لمسامع حالة  - اإلشباع والتفصيؿ التي اتسـ بيا ىذا السياؽ

النفسية التي كانت تشعر بيا، ويشعر بيا الصحابة، وىـ ينتظروف  (ٗ)االستبطاء
ولعؿ  - صمى اهلل عميو وسمـ - قدـو سيدنا أبى بكر ؛ليخبرىـ خبر رسوؿ اهلل

ه بتكرارىا لػ)حتى( في )حتى دخؿ عمى ىذا ما أرادت السيدة عائشة أف تقرر 
 عائشة(.

                                           

 ٖٛٓينظر :الجنى الداني ص ( ٔ) 
 ٖٙينظر :الجنى الداني ص ( ٕ) 
 ٕٓ٘ينظر: الجنى الداني ص ( ٖ) 
 .ٕٕٗينظر: الكميات ص يقتضيو.يقصدىا البميغ في مقاـ خاصية  االستبطاء:( ٗ) 
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عظيمًا وىو  شيئاوىذا االستبطاء ىو استبطاء شعوري نفسى يدركو مف ينتظر  
، فيو يشعر بالوقت وكأنو يمر بطيئًا ثقيبلً  وىذه حالة كثيرًا ما ذكرىا الشعراء ، ميمـو

 كما ورد عمى لساف امرئ القيس في قولو:، في أشعارىـ

 حر أرخى سدولووليؿ كموج الب
 بصمبو  تمطى لّما فقمت لو
   انجمي أال الطويؿ الميؿ أال أييا

 ليبتمي اليمـو عمّي بأنواع 
 (ٔ)بكمكؿ وناء وأردؼ أعجازاً 

 (ٕ)بصبح وما اإلصباح منؾ بأمثؿ
 

وجاءت )الفاء( في )حتى نزؿ ..فدخؿ المسجد.. فمـ يكمـ الناس .. فتيمـ  
العجمة التي كانت تحدو بأبي بكر ليدرؾ ما رسوؿ اهلل(لتصؼ وتصور السرعة و 

رضى اهلل –،وكأف السيدة عائشة  - صمى اهلل عميو وسمـ–أصاب رسوؿ اهلل 
ويشعر بيا الصحابة ، لما حققت معانى االستبطاء التي كانت تشعر بيا - عنيا

سارعت لتصؼ الحالة الحقيقة التي كاف عمييا سيدنا أبو بكر ؛وليذا لـ يحتفؿ 
فدخؿ في ، فمـ تقؿ :)حتى نزؿ عف فرسو، شباع ىذه البنية التركيبيةالسياؽ بإ

وكأف البنية نفسيا ، المسجد، فمـ يكمـ الناس بشيء ( كما ىو سمت الحديث
 . - رضى اهلل عنو– جاءت لتبلئـ السرعة التي كاف عمييا الصديؽ

ىذا مف جانب ومف جانب آخر فإف إعادة ذكر الفرس ثانية ال يتعمؽ بو  
السياؽ، فيو لـ يأت إال لوصؼ وتصوير الحالة التي أقبؿ عمييا، وكذا غرض 

الشأف في ذكر دخوؿ المسجد فيو لـ يأت إال لوصؼ الحدث بشيء مف الدقة 
ولـ تنفو ، الكبلـ بػ)لـ( - رضى اهلل عنيا - والتفصيؿ عناية واىتماًما، ونفت

                                           

الكمكػػػػؿ: َكْمَكػػػػؿ البعيػػػػر وصػػػػدُره الػػػػذي يػػػػدؾُّ بػػػػو الشػػػػيَء تحتَػػػػو. ينظػػػػر: معجػػػػـ مقػػػػاييس ( ٔ) 
 .( )كمكؿٕٛٔ/ٔالمغة

ط :  – ٚٔٔص  –مصطفى عبػد الشػافي  ضبطو وصححو: األستاذ/ –ديواف امرئ القيس ( ٕ)
 ـ.ٕٗٓٓ - ىػٕ٘ٗٔ - الطبعة الخامسة –اف لبن –بيروت  - دار الكتب العممية
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ألف )لـ( أوكد في  اس(؛ولـ تقؿ )فما كمـ الن، فقالت : )فمـ يكمـ الناس(، بػ)ما(
بخبلؼ )ما( التي ال تفيد سوى  (ٔ)النفي مف )ما( فيي حرؼ )نفى وجـز وقمب(

النفي، إضافة إلى أنيا بارتباطيا بصيغة المضارع تسيـ في استحضار ىذا 
إذا ما  - رضى اهلل عنو–الحدث الذى يدؿ عمى حالة الثبات التي كاف عمييا 

ولعؿ ىذا ىو سر ، سيأتي كما - اهلل عنو رضى–قورف بسيدنا عمر بف الخطاب 
عناية السيدة عائشة بيذا الجزء مف السياؽ متمثمة في النفي بػ)لـ( خاصة، 
واستحضار ىذا الحدث بصيغة المضارع، إلى جانب دالالت العمـو والكثرة التي 

 ينشرىا إيثار ذكر )الناس( عمى قوليا )فمـ يكمـ أحًدا(.

دخوؿ عمييا بػ)حتى( ألنيا مع تبلؤميا مع ال - رضى اهلل عنيا–وعطفت  
رضواف اهلل  - وشعر بو الصحابة، حالة االستبطاء الشعوري الذى شعرت بو

 - رضى اهلل عنو–كأنيا تستوقؼ النفوس عند لحظة دخوؿ أبى بكر  - عمييـ
 ؛لتشى بأنيا كانت متطمعة - صمى اهلل عميو وسمـ –عمى سيدنا رسوؿ اهلل 

 سيدنا أبى بكر وما يجرى منو في ىذه المحظات العظيمةوتراقب حالة ، تنظر
األسى ؛وليذا قيدت الدخوؿ بػ )عمى( ألنيا بداللتيا عمى االستعبلء تتبلءـ مع 

–وتصؼ السرعة والعجمة التي كاف عمييا الصديؽ ، والمراقبة، واالطبلع، النظر
خؿ ولفتًا إلى ىذا وضعت الظاىر موضع المضمر فقالت )د - رضى اهلل عنو
 عمى عائشة(.

                                           

ينظر: أوضح المسالؾ إلى ألفية بف مالؾ ألبػى محمػد عبػداهلل جمػاؿ الػديف بػف يوسػؼ بػف ( ٔ) 
الطبعػػة  - بيػػروت - دار الجيػػؿ ط: - ٕٔٓ/ٗ - أحمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف ىشػػاـ األنصػػاري

 ـ.ٜٜٚٔ - الخامسة
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بتقييد الدخوؿ بكونو عمييا كأنيا  - رضى اهلل عنيا - والسيدة عائشة 
ترشد إلى حالة الثبات واليقظة التي كانت عمييا في ىذا الموقؼ الرىيب الذى 

وعبرت بػ)التيمـ( ، وشؿ أفكارىـ، واعتصر قموبيـ، وغؿ ألسنتيـ، الصحابة زلزؿ
 ،(ٔ)ؼ غيره فيو قصد الشيء مف أماـخاصة ؛ألنو إقباؿ مف جية الوجو بخبل

والكشؼ عنو، وفيو بصفات اليمس الذى تغمب عميو ، وىذا يناغى ذكر الوجو
 - وخفقاف القمب التي كاف عمييا الصديؽ، رقة تتناغـ مع حالة األسى والحزف

وىذا ما ال يحققو ، وىو مقبؿ عمى رفيؽ حياتو ليتممس حالو - رضى اهلل عنو
ؿ( أو)القصد(،السيما وأنو يبلئـ برقتو الدخوؿ، وكأنيا بذا الءمت التعبير بػ)اإلقبا

 بيف وصؼ الخارج والداخؿ.

، وعبرت بػ)رسوؿ اهلل( دوف )النبي( مع أنو برقتو يبلئـ حالة األسى 
والخفقاف تنبييا باإلضافة إلى لفظ الجبللة عمى عظـ المصاب؛ ألف غايتيا 

تصوير ووصؼ حالة الثبات التي كاف ىي  - فيما يبدو –األولى في ىذا السياؽ 
وعظـ الحزف واألسى، ، رغـ عظـ المصاب - رضى اهلل عنو - عمييا الصديؽ
 وعظـ الفجيعة.

وجاءت بجممة الحاؿ فقالت:)وىو مغشى بثوب حبرة( ؛ألنيا برغـ ما فييا  
أرادت أف تقرر أمرًا  - صمى اهلل عميو وسمـ–مف حزف وألـ بفراؽ رسوؿ اهلل 

يتعمؽ بجواز رؤية الميت بعد إدراجو في ثيابو سواء أكفف أـ لـ يكفف، تشريعيًا 
)باب  :عندما ترجـ ليذا الحديث بقولو - رحمو اهلل–وىذا ما أدركو البخاري 

 .(ٕ)الدُُّخوِؿ َعَمى اْلَميِّْت َبْعَد اْلَمْوِت ِإَذا ُأْدِرَج ِفى أكَفاِنِو(

                                           

 ٕٓٔينظر: الفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ العسكري ص ( ٔ) 
 ٖٕٚ/ٔينظر: صحيح البخاري ( ٕ) 
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لصديقة بنت الصديؽ في وفى ىذا ما يجمى عظـ الثبات الذى تحمت بو ا 
ىذا المقاـ المفعـ بالحزف واألسى، فعنايتيا بيذا الحدث ىي التي جعمتيا تأتى 

وتجعميا في إثبات مستقؿ بعطفيا بػ )الواو( مع إمكانيا التعبير ، الحاؿ بجممة
ولعؿ ، مغشًي بثوب حبرة( - صمى اهلل عميو وسمـ - بقوليا: )فتيمـ رسوؿ اهلل
ما جعميا تأتى بأسموب التتميـ بوصؼ ىذا الثوب بأنو مقصدىا إلى ىذا ىو 

،بؿ ولعؿ ىذا ىو سر التعبير عف (ٔ))حبرة(،وىو ثوب يماٍف مخطط غالى الثمف
اإلزالة بالكشؼ بما يحممو مف معانى الوضوح والبياف، وزيادة في المفت عدت 

طالة الحديث عنو.، الكشؼ بػ)عف( الدالة عمى المجاوزة لمطؿ الكبلـ  وا 

ى دخوؿ )عف( عمى قولو )وجيو( بتكرار )الياء( ما يجعؿ الكممات وف 
وىذا بخبلؼ )فكشؼ وجيو( فإف )الياء( بفتحيا تبلئـ ، وكأنيا تئف حزنًا وأسفاً 

 وىو مخالؼ ليذا المقاـ المشحوف بالحزف واألسى.، مقاـ النشوة والفرح

عمى  وعندما نقؼ عمى قوليا )ثـ أكب( نمحظ أف االنكباب بأصؿ داللتو 
 - يحمؿ بيف طياتو مع دالالت السرعة نتيجة شدة الشوؽ (ٕ)السقوط عمى الوجو

وظف اليبلؾ التي أفعـ بيا ، واإلحباط، والقنوط، وزواؿ الرحمة، معانى اليأس
في ىذه المحظة، بؿ وتحمؿ الكثير مف المعاني  - رضى اهلل عنو–صدر الصديؽ 

                                           

تأليؼ: أحمد بػف عمػي  - ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٜ٘ٔ/ٗينظر: لساف العرب ( ٔ) 
رقػـ كتبػػو وأبوابػػو وأحاديثػػو: محمػػد فػػؤاد عبػػد  - بػف حجػػر أبػػو الفضػػؿ العسػػقبلني الشػػافعي

 – ٕٚٚ/ٓٔ - قاـ بإخراجو وصححو وأشػرؼ عمػى طبعػو: محػب الػديف الخطيػب - الباقي
 ىػٜٖٚٔ –بيروت  –ط: دار المعرفة 

تػػأليؼ: أبػػى القاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد المعػػروؼ  - ينظػػر: المفػػردات فػػي غريػػب القػػرآف( ٕ)
 - بيػروت –ط: دار المعرفػة  - ٕٓٗص  –تػػ: محمػد سػيد كيبلنػي –بالراغب األصػفياني 

 دوف.
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التعبير عنيا األسنة واأللسنة، وتعجز عف تحصيميا، و ، التي تجوؿ في الخواطر
ولعؿ ىذا ما أرادت أف تومئ إليو السيدة عائشة مف وراء استيقاؼ العبارات 
بدالالت التراخي التي تفيد ىا )ثـ( في ىذا السياؽ، والتي جاءت لتمفت الذىف 
إلى عظـ لحظات الحزف التي أصابت سيدنا أبا بكر وقت أف تأكد مف موت 

هلل عميو وسمـ(،وىى بداللتيا عمى التراخي تبلئـ حالة الحبيب المصطفى )صمى ا
، وما  - صمى اهلل عميو وسمـ–التريث التي كاف عمييا وىو يتممس حاؿ النبي 

وليذا جاء التعبير باالنكباب بما يحممو مف ىاالت السرعة، والقوة والتي ، أصابو
 جاءت)الفاء( في )فقبمو( لتصورىا أعظـ تصوير.

)أكب( بػ )عمى( مع دالالت االستعبلء دالالت االستيعاب وفى تقييد الفعؿ  
وعظـ الحزف، ولما لـ يكف البكاء عقب ، وشدة التعمؽ، نتيجة شدة الشوؽ

نما كاف مصاحبًا لبلنكباب جاءت   - رضى اهلل عنيا–التقبيؿ ومترتب عميو، وا 
فقالت)فقبمو وبكى( إذ ىي  - فيما يحكى عنيا سيدنا أبو سممة –بػ)الواو( 

 . (ٔ)مطمؽ الجمعل

عمى استيقاؼ النفوس عند األحداث  - رضى اهلل عنيا–واستمرارًا منيا  
التي ليا خطرىا في ىذا المقاـ جاء العطؼ بػ )ثـ( في )ثـ قاؿ( وذلؾ ألنو أعظـ 

ينتظرونو مف سيدنا أبى بكر، وكأنيا  - رضواف اهلل عمييـ - حدث ظؿ الصحابة
والذى ، سيدنا أبى بكر في ىذا المقاـ فتريد أف تمفت الذىف إلى ما صدر ع

وزاغت ، حسـ األمر في ىذا الموقؼ الرىيب الذى زلزلت فيو أفئدة الصحابة
وىو مف أبرز ما يؤكد لنا حالة الثبات النفسية التي كاف عمييا سيدنا ، أبصارىـ

وألـ، وال يمنع ىذا أف تكوف ثمة برىة حقيقية ، أبوبكر رغـ ما أصابو مف حزف
                                           

تػػ:  - د النػور المػالقيلئلماـ أحمد بف عبػ –ينظر: رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني ( ٔ)
 دمشؽ . - ط:مطبوعات مجمع المغة العربية - ٓٔٗص –أحمد محمد الخراط 
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صمى اهلل عميو  - قد كانت بعد أف أكب سيدنا أبو بكر عمى رسوؿ اهلل تمف الوق
)بأبي أنت وأمي( نتيجة شدة التحسر والتحزف، وأف  :وبيف قولو ، وبكى –وسمـ 

أحوجت إلى دالالت التراخي التي تفيد ىا )ثـ( وىو ما ستجميو  تكوف ىي التي
ديدة التي أصابت روايات ىذا الحديث التي اىتمت بتصوير حالة الحزف الش

عند مشاىدتو لرسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ(  - رضى اهلل عنو–الصديؽ 
بعد وفاتو، والتي يومئ إلييا السياؽ في ىذا المقاـ الذى ييتـ بتقرير حالة 

بحذؼ متعمؽ الجار  - رضى اهلل عنو - الثبات التي كاف عمييا الصديؽ
 عبير )مفدى بأبي أنت وأمي( أووالمجرور في )بأبي أنت وأمي(، إذ أصؿ الت

وتقطع األنفاس التي كاف ، والتحزف، )أفديؾ بأبي أنت وأمي(،وحالة التحسر
ىي التي تكمف وراء العدوؿ عف التمفظ بجممة  - رضى اهلل عنو–عمييا الصديؽ 

)يا رسوؿ اهلل( عقب التعدية ؛ألف التمفظ بيا يأتي في مقاـ االستئناس برسوؿ 
ر اسمو، وىذا مناٍؼ لمقامي الحزف واألسى. وفيو تبلـؤ مع مقاـ اهلل، والتمذذ بذك

 الفقد.

)واهلل( ليراعي حاؿ الصحابة  (ٔ)بأسموب القسـ - رضى اهلل عنو –وجاء  
نتيجة الصدمة الشديدة التي  - صمى اهلل عميو وسمـ - المنكريف لوفاة النبي

دراكيـ، وشمت تفكيرىـ، أفقدتيـ توازنيـ ويصرحوف بكبلـ ، فوجعمتيـ يتحدثو، وا 
 ما أنزؿ اهلل بو مف سمطاف.

وأشعر أف سيدنا أبا بكر بأسموب القسـ ىذا كأنو يراعى حاؿ نفسو التي  
بسبب ما يختمج فييا  - صمى اهلل عميو وسمـ–تكاد تنكر وال تصدؽ وفاة النبي 

دراكو لنعى المولى لنبيو  - سبحانو وتعالى - مف حزف وأسى رغـ معرفتو وا 
                                           

القسـ بفتحتيف اسـ مف اإلقساـ وىو أخص مف اليمػيف والحمػؼ الشػامميف لمشػرطية اآلنيػة. ( ٔ)
 .ٕ٘ٚينظر: الكميات ص 
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{ىََّك َنّيٌِت َوِإنَُّهْم َنّيِتُونَ إِ  }بقولو 
وشدة التعمؽ التي تكاد ، ،ولكنيا شدة الحب(ٔ)

 وال تصدقو.، تنكر الواقع

إِىََّك َنّيٌِت  :} - تعالى–وتبلؤما مع دالالت اإللزاـ والتأكيد المفادة مف قولو  
؛ ألنيا بداللتيا  ، جاء القسـ مقترًنا بتقييد الجمع المنفى بػ )عمى({َوِإنَُّهْم َنّيِتُونَ 

وتبلئـ حالة الشدة والمعاناة التي ، عمى االستعبلء تحمؿ معانى اإللزاـ والتأكيد
والتي صورىا بقولو: )إف لمموت ،  - صمى اهلل عميو وسمـ–كاف عمييا 

بتنكير )موتتيف( أي  - رضى اهلل عنو - ، وصورىا سيدنا أبو بكر(ٕ)لسكرات(
نائيما، وكذا بتعريؼ )الموتة( داللة عمى وع، عظيمتيف في ىوليما، وشدتيما

وليذا أعاد التقييد بػ )عمى( في )أما الموتة التي كتبت عميؾ فقد متيا( ، كماليا
يثارىا عمى )فرضت عميؾ( ؛ ألف في الكتابة ما ، مقترنا باصطفاء )كتبت عميؾ( وا 

 ليذا يقوؿو ، والتأكيد، واإللزاـ، فيي عرفيًا أوثؽ مف الفرض، اإلثبات يبلئـ معانى
 .(ٖ): }ِلُكؿّْ َأَجٍؿ ِكتَاٌب{ - سبحانو وتعالى -

يدافع بو –رضى اهلل عنو –وسيرًا عمى نيج التأكيد الذى كأف الصديؽ  
صمى –حالتو النفسية التي سيطر عمييا الحزف واألسى حتى كادت تنكر موتو 

،كما أنكرىا بعض الصحابة عيانًا جيارًا جاء بػ)قد(  - اهلل عميو وسمـ
وال يبعد أف يكوف ىذا ىو سر مف أسرار تكرار ، فقاؿ )فقد متيا( (ٗ)التحقيقية

 ذكر الموت في غضوف ىذا السياؽ الذى لـ يتجاوز البضع كممات.

                                           

 ( ٖٓسورة الزمر اآلية )( ٔ)
 .ٖٚٚ/ٕووفاتو ( النبي )صمى اهلل عميو وسمـمرض  –كتاب المغازي  - صحيح البخاري( ٕ) 
 ( ٖٛسورة الرعد مف اآلية )( ٖ) 
 ٕٜٖينظر: رصؼ المباني ص( ٗ) 
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واستبعده ، والمفت والتنبيو إلى حقيقة ىذا األمر الذى أنكره بعض الصحابة 
بما  (ٔ)لتفصيمية إلى اإلتياف بػ )أما( ا - رضى اهلل عنو–اآلخروف ىو ما دعاه 

 –يشع منيا مف تشويؽ، وتييئة؛ ولعؿ ىذا ما قصد إليو القرآف عندما أكد قولو 
ـْ َميُّْتوَف{ مراعاة الستغراب السامعيف - تعالى نَُّي واستبعادىـ، ، :} ِإنََّؾ َميٌّْت َواِ 

 ومجادلتيـ .، ودفعًا إلنكارىـ

والتي أرادت ، السياؽومف أبرز العناصر التعبيرية التي اشتمؿ عمييا ىذا  
رضى –السيدة عائشة مف ورائيا أف تظير درجة الثبات التي كاف عمييا الصديؽ 

 .(ٕ)إتيانو بجممة الصمة التي تأتى في األمر الظاىر المعمـو - اهلل عنو

وقد اختمؼ شراح الحديث في المقصود بالموتتيف في ىذا الحديث يقوؿ  
َوَعْنُو ، ااًل َقْوؿ َأِبي َبْكر اَل َيْجَمع المَّو َعَمْيؾ َمْوَتَتْيفِ "َوَأَشّد َما ِفيِو ِإْشكَ  ابف حجر:

ـَ َأنَُّو َسَيْحَيا  َأْجِوَبة : َفِقيَؿ ُىَو َعَمى َحِقيَقتو َوَأَشاَر ِبَذِلَؾ ِإَلى الرَّّد َعَمى َمْف َزَع
َفَأْخَبَر َأنَُّو َأْكَرـ ، ت َمْوَتة ُأْخَرىأِلَنَُّو َلْو َصحَّ َذِلَؾ َلَمِزـَ َأْف َيُمو ، َفَيْقَطع َأْيِدي ِرَجاؿ

َعَمى المَّو ِمْف َأْف َيْجَمع َعَمْيِو َمْوَتَتْيِف َكَما َجَمَعُيَما َعَمى َغْيره َكاَلَِّذيَف َخَرُجوا ِمْف 
ـْ أُُلوؼ ـْ َوُى ا . َوِقيَؿ َوَىَذا َأْوَضح اأْلَْجِوَبة َوَأْسَمميَ ، َوَكاَلَِّذي َمرَّ َعَمى َقْرَية، ِدَيارى

َـّ َيُموت ...، َوِقيَؿ اَل  َأرَاَد اَل َيُموت َمْوَتة ُأْخَرى ِفي اْلَقْبر َكَغْيرِِه ِإْذ َيْحَيا ِلُيْسَأؿ ُث
َأْي ، َيْجَمع المَّو َمْوت َنْفسؾ َوَمْوت َشِريَعتؾ . َوِقيَؿ َكنَّى ِباْلَمْوِت الثَّاِني َعْف اْلَكْرب

 (ٖ)َذا اْلَمْوت َكْرًبا آَخر ".اَل َنْمَقى َبْعد َكْرِب ىَ 

                                           

تأليؼ: أبػى الحسػف عمػى بػف  –تنظر: داللة أما عمى التفصيؿ في : كتاب معانى الحروؼ ( ٔ) 
 القاىرة - دار نيضة مصر - ٜٕٔص  - عيسى الرماني النحوي

مكتبػة – ٔٚص  –د/ محمد محمد أبو موسػى  –مف صحيح البخاري  ينظر: شرح أحاديث( ٕ) 
 القاىرة. –وىبة 

 ٖٛٔ/ ٖفتح الباري ( ٖ) 
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وفى ىذه التوجييات داللة عمى عنايتو رضى اهلل عنو وأرضاه بتأكيد خبر  
والحسرة التي ، مع ما فييا مف تأكيد لشدة األلـ –صمى اهلل عميو وسمـ –وفاتو 

أصابتيـ إزاء ىذا الحدث والتي اقتضت نفى الجمع خاصة بما فيو مف معنى 
 المضاعفة. 

ْـّ الشَّيء.  يقوؿ بف فارس:" الجيـ والميـ والعيف أصٌؿ واحد، يدؿُّ عمى َتَضا
 (ٔ)يقاؿ َجَمْعُت الشيَء َجْمعاً".

وفى الرأي القائؿ بأف المقصود نفى الجمع بيف موتو صمى اهلل عميو وسمـ  
في تيويف  - رضى اهلل عنو وأرضاه –وموت شريعتو إيحاء برغبة الصديؽ –

والسكينة في ، وذلؾ ببث الطمأنينة، صحابة مف حولوالشدة عمى نفسو وعمى ال
وتجاوز المحنة ، نفوسيـ ودعوتيـ إلى التكاتؼ ورأب الصدع لجمع شمؿ األمة

والنيؿ ، في وقت اشرأبت فيو رؤوس النفاؽ لتجد سبيبًل لمقضاء عمى الدعوة
منيا، ولعؿ الرأى القائؿ بأف المقصود نفى موتو فى القبر مف أعظـ الوسائؿ 

ما زاؿ بيف  -صمى اهلل عميو وسمـ  -ي تحقؽ ذلؾ عندما يعمموف أف الحبيب الت
 أظيرىـ يرقب أحواليـ، ويدعو ليـ .

في السياؽ السابؽ  - رضى اهلل عنيا - وبعد أف اىتمت السيدة عائشة 
اىتمت في  - رضى اهلل عنو –ببياف حالة الثبات التي كاف عمييا الصديؽ 

رغـ  - رضى اهلل عنو–أللـ التي أفعـ بيا صدره سياؽ آخر ببياف شدة الحزف وا
 وىو ما تجميو روايات ىذا الحديث.، ثباتو

"أخبرنا يزيد بف ىاروف، أخبرنا فقد روى ابف سعد في الطبقات الكبرى فقاؿ  
حماد بف أبي سممة عف أبي عمراف الجوني عف يزيد بف بابنوس عف عائشة 

                                           

 ٕٙٗ/ٔينظر معجـ مقاييس المغة ( ٔ) 
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جاء أبو بكر فدخؿ عميو  - يو وسمـصمى اهلل عم - قالت : لما توفى رسوؿ اهلل
 - فرفعت الحجاب فكشؼ الثوب عف وجيو فاسترجع فقاؿ مات واهلل رسوؿ اهلل

ثـ تحوؿ مف قبؿ رأسو فقاؿ وانبياه ثـ حدر فمو فقبؿ  - صمى اهلل عميو وسمـ
جبيتو ثـ رفع رأسو فقاؿ واخميبله ثـ حدر فمو فقبؿ جبيتو ثـ رفع رأسو فقاؿ 

 (ٔ)مو فقبؿ جبيتو ثـ سجاه بالثوب ثـ خرج "واصفياه ثـ حدر ف

:"حدثنا نصر بف عمي وروى الترمذي في الشمائؿ المحمدية فقاؿ  
، عف أبي عمراف الجوني، قاؿ: حدثنا مرحـو بف عبد العزيز العطار، الجيضمي

دخؿ عمى النبي صمى اهلل عميو ، أف أبا بكر، عف عائشة، عف يزيد بف بابنوس
» وقاؿ : ، فمو بيف عينيو ووضع يديو عمى ساعديو وسمـ بعد وفاتو فوضع

 (ٕ)واخميبله "، واصفياه ، وانبياه

"َحدََّثَنا َبْيٌز، َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُف َسَمَمَة،  وروى اإلماـ أحمد فى مسنده فقاؿ 
ٌب لي أخبرني َأُبو ِعْمرَاَف الجوني، َعْف َيِزيَد ْبِف َباَبُنوَس، َقاَؿ: َذَىْبُت َأَنا َوَصاحِ 

ِإَلى َعاِئَشَة َفاْستَْأَذنَّا َعَمْيَيا َفأَْلَقْت َلَنا َوَساَدًة َوَجَذَبْت ِإَلْيَيا اْلِحَجاَب َفَسأَلَيا عف 
َـّ َقاَلْت: َكاَف َرُسوُؿ المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ ِإَذا َمرَّ ببابي  مباشرة الَحاِئٌض، ُث

َـّ َمرَّ َأْيًضا  ِممَّا ُيْمِقى اْلَكِمَمَة َيْنَفُع المَّوُ  ـْ َيُقْؿ َشْيًئا، ُث َعزَّ َوَجؿَّ ِبَيا َفَمرَّ َذاَت َيْوـٍ َفَم
ـْ َيُقْؿ َشْيًئا، َمرََّتْيِف َأْو َثبَلثًا، ُقْمُت: َيا َجاِرَيُة َضِعى لي ِوَساَدًة َعَمى اْلَباِب  َفَم

                                           

تػ: إحسػاف  –تأليؼ محمد بف سعد بف منيع أبو عبد اهلل البصرى الزىري  –الطبقات الكبرى ( ٔ)
 - مى اهلل عميػػػو وسػػػمـ بعػػػد وفاتػػػوذكػػػر تقبيػػػؿ أبػػػى بكػػػر الصػػػديؽ رسػػػوؿ اهلل صػػػ–عبػػػاس 

 . –ـٜٛٙٔ –الطبعة األولى  –بيروت  –ط: دار صادر  – ٕ٘ٙ/ٕ
تػ/سيد –الشمائؿ المحمدية الخصاؿ المصطفوية لئلماـ أبى عيسى محمد بف سورة الترمذي ( ٕ)

 - ٖٖٖص–بػػاب مػػا جػػاء فػػي وفػػاة رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ –عبػػاس الجميمػػى 
 ىػ.ٕٔٗٔ - الطبعة األولى–بيروت  - ؤسسة الكتب الثقافيةم ط: - ٕٜٖحديث رقـ
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ْمُت: َأْشَتِكى رأسي، َقاَؿ: وَأَنا َوَعَصْبُت رأسي َفَمرَّ بي َفَقاَؿ: َيا َعاِئَشُة َما َشْأُنِؾ؟ قُ 
ـْ َيْمَبْث ِإالَّ َيِسيرًا َحتَّى ِجيَء ِبِو َمْحُمواًل في ِكَساٍء، َوَبَعَث ِإَلى  َوارَْأَساْه َفَذَىَب َفَم
ني اَل َأْسَتِطيُع َأْف َأُدوَر َبْيَنُكفَّ َفْأَذفَّ لي َفؤَلُكفْ   النَّْساِء، َفَقاَؿ: إني َقِد اْشَتَكْيُت وا 
ـْ أكف أوصب َأَحًدا َقْبَمُو، َفَبْيَنَما  ِعْنَد َعاِئَشَة، ]َأْو َصِفيََّة[ َفْأَذفَّ لو فكنت أوصبو َوَل
رَْأُسُو َذاَت َيْوـٍ َعَمى َمْنِكَبىَّ ِإْذ َماَؿ رَْأُسُو َنْحَو رَْأِسى َفَظَنْنُت َأنَُّو ُيِريُد ِمْف رَْأِسى 

َفٌة َباِرَدٌة َفَوَقَعْت َعَمى ُثْغَرِة َنْحِرى َفاْقَشَعرَّ َلَيا ِجْمِدى َحاَجًة َفَخَرَجْت ِمْف ِفيِو ُنطْ 
ْيُتُو َثْوًبا، َفَجاَء ُعَمُر، َواْلُمِغيَرُة، َفاْستَْأَذَنا َفَأِذْنُت  َفَظَنْنُت َأنَُّو ُغِشَى َعَمْيِو، َفَسجَّ

: َوا َغْشَياْه َما َأَشدُّ َغْشَى َرُسوِؿ المَِّو َلُيَما، َوَجَذْبُت اْلِحَجاَب، َفَنَظَر ُعَمُر ِإَلْيِو َفَقاؿَ 
َـّ َقاَما َفَممَّا َدَنَوا ِمَف اْلَباِب، َقاَؿ اْلُمِغيَرُة: َيا ُعَمُر َماَت  صمى اهلل عميو وسمـ، ُث
َرُسوُؿ المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ، َقاَؿ: َكَذْبَت َبْؿ َأْنَت َرُجٌؿ َتُحوُشَؾ ِفْتَنٌة ِإفَّ 

َـّ  َرُسوؿَ  المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ اَل َيُموُت َحتَّى ُيْفِنَى المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ اْلُمَناِفِقيَف، ُث
ِ َوِإىَّا إِلَيْهِ َراِجُعونَ }َجاَء َأُبو َبْكٍر َفَرَفْع اْلِحَجاَب َفَنَظَر ِإَلْيِو، َفَقاَؿ:  َماَت  {إِىَّا َّلِلَّ

َـّ َأتَاُه ِمْف ِقَبِؿ رَْأِسِو َفَحَدَر َفاُه َوَقبََّؿ َجْبَيَتُو،  َرُسوُؿ المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ، ُث
َـّ َقاؿَ  َـّ َحَدَر َفاُه، َوَقبََّؿ َجْبَيَتُو، ُث َـّ َرَفَع رَْأَسُو، ُث َـّ َقاَؿ ]َيا َنِبىَّ المَِّو[ َواَنِبيَّاْه، ُث : ُث

َـّ َرَفَع رَْأَسُو، َوَحَدَر َفاُه، وَ  َقبََّؿ َجْبَيَتُو، َوَقاَؿ: َواَخِميبَلْه، َماَت َرُسوُؿ المَِّو َواَصِفيَّاْه، ُث
[ َوَيُقوُؿ:  ـُ صمى اهلل عميو وسمـ َفَخَرَج ِإَلى اْلَمْسِجِد، َوُعَمُر َيْخُطُب النَّاَس ]َوَيَتَكمَّ

اْلُمَناِفِقيَف،  ِإفَّ َرُسوَؿ المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ اَل َيُموُت َحتَّى ُيْفِنَى المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ 
َـّ َقاَؿ: ِإفَّ المََّو َعزَّ َوَجؿَّ َيُقوُؿ:  ـَ َأُبو َبْكٍر َفَحِمَد المََّو َوَأْثَنى َعَمْيِو، ُث إِىََّك َنّيٌِت }َفَتَكمَّ

ِ }َحتَّى َفَرَغ ِمَف اآلَيِة. ، {َوِإنَُّهْم َنّيِتُونَ  ٌد إِلاَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت نِْو َقتْل هِ الرُُّسُل َوَنا ُمحَهَّ
ْعَقاةُِكمْ 

َ
ْو قُتَِل انَْقلَتْتُْم عَلَى أ

َ
فَإِْن َناَت أ

َ
َحتَّى َفَرَغ ِمَف اآلَيِة. َفَمْف َكاَف َيْعُبُد المََّو  {أ

َعزَّ َوَجؿَّ َفِإفَّ المََّو َحىّّ َوَمْف َكاَف َيْعُبُد ُمَحمًَّدا َفِإفَّ ُمَحمًَّدا َقْد َماَت، َفَقاَؿ ُعَمُر: 
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نَّ  َـّ َقاَؿ ُعَمُر: َيا َأيَُّيا النَّاُس َواِ  َيا َلِفى ِكتَاِب المَِّو، َما َشَعْرُت َأنََّيا ِفى ِكتَاِب المَِّو، ُث
 (ٔ)َىَذا َأُبو َبْكٍر َوُىَو ُذو َشْيَبِة اْلُمْسِمِميَف َفَباِيُعوُه َفَباَيُعوهُ"

حالة  عندما أرادت أف تمفت الذىف إلى - رضى اهلل عنيا–السيدة عائشة  
 صمى اهلل عميو وسمـ–النبي  األسى، والحزف التي أصابت سيدنا أبا بكر بموت

صمى اهلل عميو  - صدرت حديثيا بػ)لما( التعميقية، فقالت)لما توفى رسوؿ اهلل -
وعدلت عف الفعؿ )مات( إلى )توفى( ؛ألنو بأصؿ داللتو عمى اإلكماؿ ،  - وسمـ

 باكتماؿ - صمى اهلل عميو وسمـ - النبيكأنو يبلئـ ارتباط وفاة  (ٕ)واإلتماـ
واستواء أركانيا، وفى بنائو لممفعوؿ إشعار بأّف ىذا إنما ىو أمر اهلل ، الدعوة

وحكمو، وكأف اإلضافة في)رسوؿ اهلل( دوف )النبي( قد جاءت لتنبو عمى ىذا 
 وتشى بو.

، عمى سيدنا أبى بكر اً ولما كاف المقاـ وأصؿ الحدث في ىذا السياؽ معقود 
رضى اهلل –عدلت  –صمى اهلل عميو وسمـ  –وتصوير حالتو عند وفاة النبي 

وموقفو، ، عف قوليا: )أبى( إلى )أبى بكر( إبراًزا لمكانة سيدنا أبى بكر - عنيا
يتناغى  ومف ثـ عبرت عف )اإلتياف (بػ )المجيء( خاصة ؛ألنو بما فيو مف قوة

ويتناغـ مع ، حاؿ إتيانو - عنو رضى اهلل–مع الشدة والمعاناة التي كاف عمييا 
السرعة التي جاءت فاءات التعقيب لتصورىا في )فدخؿ عميو.. فرفعت الحجاب.. 

 (. - صمى اهلل عميو وسمـ - فكشؼ الثوب.. فاسترجع.. فقاؿ: مات رسوؿ اهلل

                                           

بف أسػد  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ تأليؼ أبى عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ( ٔ) 
 مسند الصديقة عائشة بنػت الصػديؽ –تحقيؽ: شعيب األرنؤوط ،وعادؿ مرشد  –الشيباني 

الطبعػػػة  - : مؤسسػػػة الرسػػػالةط–ٕٔٗٛ٘الحػػػديث رقػػػـ –ٖٗ/ٖٗ - رضػػػى اهلل عنيػػػا -
 ـ. ٕٔٓٓ - ىػٕٔٗٔ - األولى

 ٜٛ/ٙينظر :معجـ مقاييس المغة ( ٕ)
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مدخوؿ )عمى( الضمير العائد عمى النبي  - رضى اهلل عنيا–وجعمت  
:)فدخؿ عميو( بينما عبرت في السياؽ السابؽ )صمى اهلل عميو وسمـ( فقالت 

فيما رواه أبو سممة عنيا بقوليا:)حتى دخؿ عمى عائشة( ؛ألنيا في المقاـ 
السابؽ أرادت أف تمطؿ األحداث لتبلئـ حالة استبطائيا، والصحابة لمجيء سيدنا 

وغـ كما سبؽ، أما في ىذا المقاـ فقد ، أبى بكر بسبب ما سيطر عمييـ مف ىـ
ما عطؼ عميو مف رفع الحجاب في )فدخؿ عميو، فرفعت الحجاب( وفيو راعت 

ورغبة في استكشاؼ ، وغـ، مف ىـ - رضى اهلل عنو–سرعة تفصح عما أصابو 
ويرجع السر في عدـ ، وكأنو ال يرى أحدًا سواه، ومصداقيتو، حقيقة ىذا األمر

إلى  (ٔ)حدثوسرعة تبلئـ ال، التعبير عف الدخوؿ ب)الولوج( مع ما فيو مف قوة
حسرة وأسى وىو  - رضى اهلل عنو–مراعاة حالة الرقة التي كاف فييا الصديؽ 

وىو ما جاءت ، يطمع عمى رسوؿ اهلل)صمى اهلل عميو وسمـ( ليتثبت مما قيؿ
بدالالت االستعبلء لتقرره وذلؾ بما تحممو مف دالالت التطمع،  )عمى(

 واالستشراؼ.

ب( في غضوف ىذا السياؽ ؛ألنيا كانت وجاء تعبيرىا بقوليا:) فرفعت الحجا
قد أرختو امتثاال ألمر اهلل عند دخوؿ سيدنا عمر، وسيدنا المغيرة، وكأنيا بيذا 
تشير إلى حالة الثبات النفسي التي كانت عميو الصديقة بنت الصديؽ في ىذا 

وبنية، ، المقاـ الرىيب الذى خارت فيو قوى أشد الصحابة، وأقواىـ جسماًنا
يد أف تبيف أف ىذا المقاـ بشدتو وىولو وفظاعتو، لـ يشغميا عف تنفيذ وكأنيا تر 
وحكمو ؛ وليذا اىتمت ببياف ىذا األمر الذى يبرز دور اإلسبلـ في ، أمر اهلل
وتنفيذ الطاعات، وفيو داللة عمى قربيا مف سيدنا أبى ، األوامر وامتثاؿ، التربية

 ووصؼ الخمجات .، اسيسورسـ األح، بكر قربا يسيـ في دقة تصوير الموقؼ
                                           

 ٖٚٛينظر: الكميات ص( ٔ)
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وجاء تقديـ )الثوب( عمى القيد في )فكشؼ الثوب عف وجيو( ألنو يتعمؽ  
وأنو ال شيء ، بو أمر تشريعي أال وىو جواز كشؼ الثوب عف الميت بعد تكفينو

 )ثـ سجاه بالثوب(. بقولو:ولعؿ ىذا ىو سر تكراره في نياية الحديث ، فيو

 ( أبو موسى) عمت أستاذنا الدكتور/ فأمثاؿ ىذه التعبيرات ىي التي ج 
"وحيف أجد في الكبلـ مثؿ ىذا يقع في نفسى أف المتكمـ يضع لمقارئ  يقوؿ:

عبلمات فى كبلمو؛ ليقؼ عندىا ويمنحيا مزيًدا مف المراجعة لتعمؽ الغرض بيا، 
إشباع الكبلـ ىنا زيادة إضاءة حوؿ ىذا العنصر، فرؽ كبير بيف أف تقوؿ: 

تقوؿ: مررت فإذا رجؿ قارئ يقرأ أنت في األوؿ ال تمفت إلى  مررت بقارئ، وأف
ىذا القارئ، وال تدؿ إال عمى مجرد اإلخبار، وفى الثاني الذى أشبعت فيو الكبلـ 
عنو، وقمت رجؿ قارئ يقرأ، تدؿ عمى أف ليذا القارئ قصة وحكاية وأف مغزى 

 .(ٔ)كبلمؾ معصوب برأسو" 

نا إليو وقوليا:) فاسترجع( فسرتو في الروا  ية الثانية بقوليا:)إنا هلل وا 
في قوليا: )فاسترجع(  (ٕ)بإيثارىا اإليجاز - رضى اهلل عنيا - راجعوف(؛ وكأنيا

وىو ما  - رضى اهلل عنيا–وتصور شدة وقع ىذا الخبر عمى نفسيا ، تصؼ
عف تقطع أنفاسيا، وحتى كأنيا لـ تستطع أف تردد (ٖ)ألجأىا إلى االختصار كناية

                                           

 .ٖٙٛشرح أحاديث مف صحيح البخاري ص ( ٔ) 
ينظر: مفتاح العمـو لئلماـ  اإليجاز ىو أداء المقصود مف الكبلـ بأقؿ مف عبارات متعارؼ األوساط.( ٕ) 

 - تػػ/نعيـ زرزور - ديف أبى يعقػوب يوسػؼ بػف أبػى بكػر محمػد بػف عمػى السػكاكيسراج الممة وال
 ـٜٚٛٔ - ىػٚٓٗٔ - الطبعة الثانية–لبناف  - بيروت - ط: دار الكتب العممية - ٕٚٚص

ينظػر: شػرح التمخػيص لمشػي  أكمػؿ  معػو.الكناية: لفظ أريػد بػو الـز معنػاه مػع جػواز إرادة المعنػى ( ٖ) 
دراسػة وتحقيػؽ :د/محمػد مصػطفى رمضػاف  –بف محمود بف أحمػد البػابرتي الديف محمد بف محمد 

 - الطبعػػػة األولػػػى–الجماىيريػػػة الميبيػػػة  - طػػػرابمس–ط:المنشػػػأة العامػػػة  - ٜٜ٘ص  - صػػػوفية
 ـ.ٖٜٛٔ - ىػٕٜٖٔ
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وفى ىذا إيماءة ، في ىذا المقاـ أسًفا وحسرةً  - رضى اهلل عنو–لصديؽ ما قالو ا
إال بعد قوؿ  - صمى اهلل عميو وسمـ–إلى أنيا لـ تدرؾ لصغر سنيا وفاة النبي 

 ؛)إىا َّلل وإىا إليه راجعون(أبييا، وعبرت في روايات ىذا الحديث بقوليا: فقاؿ :
ي ىذا المقاـ الذى يجذب ألنيا أرادت أف تنقؿ نص كبلـ سيدنا أبى بكر ف

االنتباه، ويشحذ النفوس تعميما ألمة الحبيب )صمى اهلل عميو وسمـ(،وتنوييا 
 . - تعالى–بعظـ ىؤالء الذيف حمموا أمر الدعوة، وامتثموا أمر اهلل 

          صمى اهلل عميو –وجاء التصريح بقولو: )مات واهلل رسوؿ اهلل  
قع ىذه المصيبة عمى نفس مقروًنا بأسموب القسـ ليصور شدة و  ( - وسمـ

نا ، وكأنو بو وبيذا التكرار - رضى اهلل عنو–الصديؽ  والترداد لقولو : )إنا هلل وا 
رسوؿ اهلل( كأنو يريد أف ينزع اإلنكار الذى يخالج –واهلل  - إليو راجعوف ...مات

إضافة إلى أنو يقابؿ حالة اإلنكار التي ، نفسو مف شدة وقع ىذه المصيبة عميو
 . - رضى اهلل عنو – مى الصحابة وعمى رأسيـ سيدنا عمرسيطرت ع

مات واهلل رسوؿ اهلل( دوف  وجاء العطؼ بػ)الفاء( في )فاسترجع فقاؿ: 
 رسوؿ اهلل( لـ يكف تفسيراً  - واهلل - )فاسترجع وقاؿ( مع أف قولو:) مات

صمى –لبلسترجاع ؛ليشير إلى سرعة إدراؾ سيدنا أبى بكر ومعرفتو لوفاة النبي 
فما أف رآه إال ، وأنو لـ يخالجو أدنى شؾ في ذلؾ أو تردد - هلل عميو وسمـا

 وأدرؾ ما بو.

وجاءت اإلضافة إلى لفظ الجبللة في )رسوؿ اهلل( لتنبو إلى أف حقيقة  
أنو رسوؿ مف عند اهلل يصيبو ما أصاب الرسؿ  - صمى اهلل عميو وسمـ - النبي

وفى اإلضافة مع ، و : )مات واهلل النبي(وىذا ما ال يحققو التعبير بقول، مف قبمو
،  - جؿ في عبله –، وتذكير بوحدانيتو  - تعالى –أسموب القسـ تذكير باهلل 

نما قاؿ ، كبلمو بأسموب القسـ في الرواية الثالثة - رضى اهلل عنو–ولـ يؤكد  وا 
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نا إليو راجعوف مات رسوؿ اهلل( اكتفاء بالتكرار الذى يحمؿ مع دالال ت )إنا هلل وا 
التأكيد ما يحممو أسموب القسـ ففي ىذه الرواية كرر قولو :مات رسوؿ 

 اهلل(مرتيف.

العطؼ بػ )ثـ( في )ثـ تحوؿ مف  - رضى اهلل عنيا–وآثرت السيدة عائشة  
قبؿ رأسو ( لتستوقؼ بدالالت التراخي التي تفيدىا النفوس وىى تنتقؿ باألذىاف 

إلى حالة األسى  - رضى اهلل عنو–مف حالة الثبات التي كاف عمييا الصديؽ 
 - صمى اهلل عميو وسمـ–والحزف والحسرة التي أفعمت بيا نفسو بموت النبي 

ولعؿ ىذا ما رشح إلى التعبير عف االنتقاؿ بالتحوؿ خاصة في)ثـ تحوؿ مف قبؿ 
 رأسو(.

وجاء التعبير في الرواية الثالثة ب)اإلتياف(ليصؼ بداللتو عمى اليسر  
اإلعياء وتقطع األنفاس التي أمسى عمييا الصديؽ نتيجة األسى والسيولة حالة 

 . - صمى اهلل عميو وسمـ–الذى أصابو بموت رسوؿ اهلل 

وتبلؤما مع عناصر المفت والتنبيو التي دعت إلى اإلتياف بأداة العطؼ )ثـ(  
ثـ أتاه مف قبؿ رأسو( وتحقيًقا ليا جاء  - في قوليا:)ثـ تحوؿ مف قبؿ رأسو

)ثـ  :بالتقييد بػ)مف( في قولو: )مف قبؿ رأسو( مع إمكاف التعبير بقولواإلشباع 
 –إضافة إلى ما سبؽ  - رضى اهلل عنيا–تحوؿ إلى رأسو أو قبؿ رأسو(،وكأنيا 

ترشد إلى السموؾ الذى ينبغي عمينا أف نفعمو عندما نيـ بتقبيؿ الميت تعميما 
أف )مف( بأصؿ داللتيا ىذا إلى جانب  - صمى اهلل عميو وسمـ - ألمة النبي

وبداللتيا عمى البياف ، عمى ابتداء الغاية تحمؿ معانى القرب نتيجة شدة الشوؽ
ظيار معالمو.، تسيـ في بياف ىذا الموقؼ، ورسـ حدوده  وا 

واصفياه(  –واخميبله  - وجاء تعانؽ نداء الندبة مع اإلضافة في )وانبياه 
والتي  - رضى اهلل عنو - درهواألسى التي أفعـ بيا ص، ليصور شحنات الحزف
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وىذا ما أرادت ، أراد أف يفرغيا في حركات المد التي اشتممت عمييا ىذه الصياغة
أف تقرره وتصؼ طولو بالعطؼ بػ )ثـ(  –رضى اهلل عنيا –السيدة عائشة 

 (ٔ)وجاء التعبير بالفعؿ )حدر( ليصؼ سرعة النزوؿ، وتكرارىا في )ثـ حدر فمو(
وليذا عطفت التقبيؿ عمى  - صمى اهلل عميو وسمـ–بي بغاية تقبيؿ وجو الن

 رضى اهلل عنيا - وحتى تنبو، الحدر بالفاء فقالت: )ثـ حدر فمو فقبؿ جبيتو(
عمى تكرار ىذا الحدث جاءت بالعطؼ بػ )ثـ( فقالت: )ثـ رفع رأسو(،السيما  -

 نورضى اهلل ع - وأف )ثـ( بداللتيا عمى التراخي تشى بطوؿ فترة وضع الصديؽ
وىو يقبمو شوقًا وحبًا ،  - صمى اهلل عميو وسمـ–لفمو عمى وجو النبي  -

وتكراره في )فوضع فمو بيف ، خاصة وىو ما جاء التعبير بػ )الوضع(، وأسفاً 
ولعؿ مبلءمة التقبيؿ ، ووضع يديو عمى ساعديو( ليصوره أتـ تصوير، عينيو

لت عنو في الرفع إلى ىي التي دعت إلى إيثار الفـ في ىذا السياؽ ومف ثـ عد
 )الرأس( فقالت: )ثـ رفع رأسو(.

ووصؼ ىذا المقاـ بغاية الدقة التي تجمييا دقائؽ التعبير تكشؼ عف حالة  
 . - رضى اهلل عنيما–الثبات التي كانت عمييا الصديقة بنت الصديؽ 

وفى تكرار الضمير)الياء( في )ثـ حدر فمو ..فقبؿ جبيتو.. ثـ رفع رأسو(  
ة مف مرات ىذا الحديث ما ينقؿ لنا اآلىات واألنات التي تصحب في كؿ مر 

، واصفياه( - واخميبله - البكاء، والتي تموح بغاية الدقة مف اإلضافة في )وانبياه
، فاه(مرة أخرى في روايات ىذا الحديث مرة، و) ولعؿ ىذا ىو سر التعبير بػ)فمو(

ثـ( وتكراره في )ثـ قاؿ:  ) وال يبعد أف يكوف ىذا ىو سر التنبيو بالعطؼ بػ
 وانبياه( في الرواية الثالثة.

                                           

 ( )حدرٕٚٔ/ ٗينظر: لساف العرب ( ٔ) 
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في إفراغ ما بو مف حسرات وأحزاف في ىذا  - رضى اهلل عنو - ورغبتو 
واصفياه( بما  –واخميبله  - المقاـ ىي التي دعتو إلى ترداد قولو : )وانبياه

نما آثر ، وشدة القرب، اشتمؿ عميو مف ترٍؽ في الوصؼ يجمى قوة الحب وا 
ألنيا تنبض بالرحمة التي تبلئـ مقاـ الحزف واألسى، ، عبير بالنبوة وقدمياالت

تتناغى مع مقاـ التعظيـ والتنويو (ٔ)إضافة إلى أنيا بأصؿ داللتيا عمى االرتفاع
رضى –، وعمو شأنو، وعظـ ما أصابو  - صمى اهلل عميو وسمـ - بشأف النبي

وذلؾ ، الخميؿ فقاؿ :)واخميبله( فيو، ومف ثـ أعقب نداء النبوة بنداء - اهلل عنو
ألف الخمة فييا داللة عمى "االختصاص بالتكريـ ؛ وليذا قيؿ إبراىيـ خميؿ اهلل 

وىى "الصداقة والمحبة التي  (ٕ)وفييا تكريـ لو"، الختصاص اهلل إياه بالرسالة
 . (ٖ)باطنو " تخممت القمب، فصارت خبللو أي في

رضى  - ا يشى بشدة احتياج الصدّْيؽم (ٗ)وفى داللة الخميؿ عمى)الفقير( 
وعدـ قدرتو عمى االستغناء ،  - صمى اهلل عميو وسمـ - إلى حبيبو - اهلل عنو

رضى  –وعظـ الحزف الذى أفعـ بو صدره وفي ىذا ما يجمى عظـ األسى، عنو،
وجاء الترقي مف الوصؼ بػ)الخميؿ( إلى الوصؼ بػ )الصفي( ؛ألف  - اهلل عنو

 (٘)"مف كؿ شيء الصفي ىو " الخالص

                                           

يػػدؿ عمػػى ارتفػػاع ففػػى معجػػـ مقػػاييس المغػػة :" النػػوف والبػػاء والحػػرؼ المعتػػؿ أصػػؿ صػػحيح ( ٔ)
 .( )نبوٖٚٓ/٘الشيء عف غيره أو تنح عنو" ينظر معجـ مقاييس المغة

 ٖٕٕ/ٔالفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ ( ٕ)
، وينظر: فرائػد المغػة فػي الفػروؽ تػأليؼ: ىنريكػوس المػنس ( )خمؿ ٕٙٔ/ٔٔلساف العرب ( ٖ)

 ـ.ٜٜٜٔ - القاىرة –ط : مكتبة الثقافة الدينية  - ٖ٘ٔص - اليسوعى
 (  )خمؿ ٕٙٔ/ٔٔولساف العرب ،()خمؿ٘ٛٔ/ٔلمجوىري  ينظر: الصحاح (ٗ)
 .( )صفا ٖٙٗ/ٗٔلساف العرب ( ٘)
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يقوؿ ابف فارس:" الصاد والفاء والحرؼ المعتؿ أصؿ واحد يدؿ عمى  
 (ٔ)خموص مف كؿ شوب، مف ذلؾ الصفاء"

ثـ تحوؿ مف قبؿ وجيو، فقاؿ: واختبلؼ الرواية تقديما وتأخيرا بيف قوليا: )
ثـ حدر فمو فقبؿ  وانبياه، ثـ حدر فمو فقبؿ جبيتو، ثـ رفع رأسو فقاؿ: واخميبله،

ثـ رفع رأسو فقاؿ: واصفياه، ثـ حدر فمو فقبؿ جبيتو ثـ سجاه بالثوب  جبيتو،
َـّ َقاَؿ ]َيا  وبيف قوليا :) ثـ خرج(، َـّ َأتَاُه ِمْف ِقَبِؿ رَْأِسِو َفَحَدَر َفاُه َوَقبََّؿ َجْبَيَتُو، ُث ُث

َـّ َحَدَر َفاهُ  َـّ َرَفَع رَْأَسُو، ُث َـّ َنِبىَّ المَِّو[ َواَنِبيَّاْه، ُث َـّ َقاَؿ: َواَصِفيَّاْه، ُث ، َوَقبََّؿ َجْبَيَتُو، ُث
َرَفَع رَْأَسُو، َوَحَدَر َفاُه، َوَقبََّؿ َجْبَيَتُو، َوَقاَؿ: َواَخِميبَلْه، َماَت َرُسوُؿ المَِّو صمى اهلل 

كأنو جاء ليشى بأف السرعة التي كاف عمييا  عميو وسمـ َفَخَرَج ِإَلى اْلَمْسِجِد(
والرفع مع اختبلط مشاعر الحزف، ، بيف الحدر - ى اهلل عنورض–الصديؽ 

تركيزىا الذى  - رضى اهلل عنيا–وتكرار الحدث، قد أفقدت السيدة عائشة 
وفى ىذا إيحاء ، اتسمت بو في ىذا المقاـ فمـ تدر أسبؽ النداء الحدر أـ أعقبو
تو، وابن، الصديؽ بأف ىذه المحظة كانت مف أعظـ لحظات الحزف التي أصابت

ولعؿ ىذا ىو سر تقديـ نداء الخميؿ مرة، والصفي مرة أخرى، وىو سر تنوع 
وبػ)الفاء( أخرى، و)ثـ( ثالثة، كما في قولو: )ثـ رفع رأسو، ، العطؼ بػ)الواو( مرة

ثـ رفع رأسو، وحدر فاه، وقبؿ ، وقبؿ جبيتو ثـ قاؿ :واصفياه، ثـ حدر فاه
 وقاؿ : واخميبله (.، جبيتو

بمطؿ ىذا الحدث بدالالت التراخي التي  - رضى اهلل عنيا–ة والسيدة عائش 
–تفيدىا )ثـ( كأنيا تمفت األذىاف والنفوس إلى حالة الثبات التي كاف عمييا 

، حاؿ خروجو وىو يحسـ ىذا األمر الذى ادليمت فيو األمور - رضى اهلل عنو
ف حالة وبمغت القموب الحناجر، وكأنيا تشى ببعد ما بي، وزاغت فيو األبصار

                                           

 .( )صفوٕٕٚ/ٖمعجـ مقاييس المغة ( ٔ)
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ومف ثـ كررت ، وحالة الثبات التي أصبح فييا، الحزف الشديدة التي كاف عمييا
 وصرحت بذكر الثوب مراعاة لمقاـ المطؿ.، العطؼ بػ )ثـ(

وجاء العطؼ بػ)الفاء( في )فخرج إلى المسجد وعمر يخطب( في الرواية  
ا وأنو بتكرار الثالثة مراعاة لمسرعة الحقيقية التي كاف عمييا حاؿ خروجو، السيم

ذكر الموت في ىذه الرواية رس  حالة الثبات التي أومأت إلييا )ثـ( في الرواية 
 السابقة.

}َقاَؿ الزىري وحدثني َأُبو َسَمَمَة َعْف َعْبِد يؤيد ىذا ما رواه البخاري فقاؿ :  
ـُ النَّاَس فَ  َفَأَبى ، َقاَؿ اْجِمْس َيا ُعَمرُ المَِّو ْبِف َعبَّاٍس َأفَّ َأَبا َبْكٍر َخَرَج َوُعَمُر ُيَكمّْ

َفَقاَؿ َأُبو َبْكٍر َأمَّا َبْعُد َمْف َكاَف ، ُعَمُر َأْف َيْجِمَس . َفَأْقَبَؿ النَّاُس ِإَلْيِو َوَتَرُكوا ُعَمرَ 
ـْ َيْعُبُد ُمَحمًَّدا ـْ ، َفِإفَّ ُمَحمًَّدا َقْد َماتَ  - صمى اهلل عميو وسمـ - ِمْنُك َوَمْف َكاَف ِمْنُك

ٌد إِلاَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت نِْو َقتْلِهِ َقاَؿ المَُّو ) ، َيْعُبُد المََّو َفِإفَّ المََّو حي اَل َيُموتُ  َوَنا ُمحَهَّ
الِرِيوَ ( ِإَلى َقْوِلِو )  الرُُّسُل  ـْ َيْعَمُموا َأفَّ المََّو َأْنَزَؿ  (ٔ)( الشَّ َوَقاَؿ َوالمَِّو َلَكَأفَّ النَّاَس َل

ـْ َفَما َأْسَمُع َبَشرًا ِمَف ، َيَة َحتَّى َتبَلَىا َأُبو َبْكرٍ َىِذِه اآل َفَتَمقَّاَىا ِمْنُو النَّاُس ُكمُُّي
النَّاِس ِإالَّ َيْتُموَىا . فأخبرني َسِعيُد ْبُف اْلُمَسيَِّب َأفَّ ُعَمَر َقاَؿ َوالمَِّو َما ُىَو ِإالَّ َأْف 

َوَحتَّى َأْىَوْيُت ِإَلى اأَلْرِض ، َحتَّى َما تقمني رجبلي َسِمْعُت َأَبا َبْكٍر َتبَلَىا َفَعِقْرتُ 
 .(ٕ)َقْد َماَت{ - صمى اهلل عميو وسمـ - ِحيَف َسِمْعُتُو َتبَلَىا عممت َأفَّ النبي

 - رضى اهلل عنو - بأمره لسيدنا عمر - رضى اهلل عنو - سيدنا أبو بكر 
، يطمب منو اليدوء كأنو (ٖ)بقولو:)اجمس( الذى يكوف عف نـو أو اضطجاع

                                           

 ( ٗٗٔسورة آؿ عمراف اآلية )( ٔ)
 - ووفاتػػػو( بػػػاب مػػرض النبي)صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ - كتػػاب المغػػازي –صػػحيح البخػػاري( ٕ)

 .ٗ٘ٗٗ - حديث رقـ - ٖٔٛ/ٕ
 . ٕٛٚوالكميات ص  –ٕٔٗ/ٔينظر: معجـ مقاييس المغة( ٖ)
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لو معاممة النائـ لعدـ إدراكو حقيقة ما أصاب الرسوؿ)صمى اهلل عميو  معامبل
 - وسمـ(، السيما وأنو سبيؿ مف سبؿ إزالة الغضب الذى سيطر عمى سيدنا عمر

في  - بسبب ما أشيع عف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( - رضى اهلل عنو
 - َأِبى َذرٍّ َقاَؿ ِإفَّ َرُسوَؿ المَّوِ مف حديث فقد روى أبو داود في سننو  - ظنو

ـٌ َفْمَيْجِمْس َفِإْف َذَىَب » َقاَؿ َلَنا  - صمى اهلل عميو وسمـ ـْ َوُىَو َقاِئ ِإَذا َغِضَب َأَحُدُك
الَّ َفْمَيْضَطِجْع  وفى ىذا ما يجمى حالة القوة والثبات التي كاف ، (ٔ)«َعْنُو اْلَغَضُب َواِ 

وأسى جبلىا ، وحسرة، رغـ ما يعانيو مف آالـ - رضى اهلل عنو–عمييا الصديؽ 
 السياؽ السابؽ أكبر تجمية.

: )يا عمر( دوف )يا ابف الخطاب( ألف  - رضى اهلل عنو وأرضاه - وقاؿ 
نما ىو مقاـ حسـ ولعؿ ىذا ما يموح مف معانى ، المقاـ ليس مقاـ تمطؼ وتودد وا 

كأنو ينكر ، وكأنو مع التماس العذر، مس(القوة واإلنكار التي ينشرىا قولو : )اج
ولعؿ ىذا ما دعاه إلى اإلتياف ، وورعاً ، وتقوىً ، عميو ىذا القوؿ وىو مف ىو قوةً 

ويييؤه ، وكأنو يطمب منو االنتباه ،(ٕ)بأداة النداء )يا( الموضوعة لمبعيد
 لبلستماع ليقمع عما ىو فيو، ولكّف شدة الصدمة التي أصابتو باإلنكار ما زالت

دراكو ، لعدـ سماعو، ولـ يستجب لو، تسيطر عميو فمـ يرعِو إلى نداء الصديؽ وا 
لما يقاؿ لو لشدة ما ىو فيو، وىذا ما يجميو التعبير عف االمتناع بػ )اإلباء( 

رضى اهلل –خاصة بما فيو مف قوة، مقروًنا باإلشباع المفاد مف قوؿ ابف عباس 
–ر مشيد الشدة التي كاف فييا : )فأبى عمر أف يجمس( والذى يستحض - عنو

                                           

 –لئلمػػػاـ الحػػػافظ أبػػػى داود سػػػميماف بػػػف األشػػػعث السجسػػػتانى األزدي  - سػػػنف أبػػػى داود( ٔ)
 ٜٕٗ/ٗ - باب: ما يقػاؿ عنػد الغضػب - كتاب األدب - تػ/محمد محيى الديف عبد الحميد

 بيروت.  - ط: المكتبة العصرية -
 .ٜ/ٗ - لؾ إلى ألفية بف مالؾ البف ىشاـينظر: أوضح المسا( ٕ)
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بسرعة  - رضواف اهلل عمييـ - والتي أدركيا الصحابة - رضى اهلل عنو
قباليـ عمى سيدنا نصاتيـ انصرافيـ عنو، وا  واستماعيـ لو، وىو ما ، أبى بكر، وا 

يكشؼ عنو العطؼ بػ )الفاء( في )فأقبؿ الناس إليو(،وجاء التعبير بػ)الناس( عف 
وجاء ، ة الناس، وأف الخبر قد شاع في المدينة وما حولياالصحابة ؛ليصور كثر 

ويبرز حالة ، واالقتراب منو، تقييد اإلقباؿ بػ )إلى( ليرسـ صورة االلتفاؼ حولو
وليذا جاء النص عمى ترؾ سيدنا عمر في ، التحفز والتييؤ لما يمقيو عمييـ

شدة الحزف )وتركوا عمر(، وفيو إيحاء بحالة االنكسار التي كانوا عمييا مف 
واألسى الذى أصابيـ إزاء ىذا الحدث العظيـ ؛وذلؾ إذا ما قورف بالتقييد 

 بػ)عمى(.

، ببياف موقؼ –رضى اهلل عنو –وعناية مف سيدنا عبد اهلل بف عباس  
وىو يحسـ ىذا الموقؼ صرح بذكر ، وحالة الثبات التي كاف عمييا سيدنا أبو بكر

ر(،وجاء تعبير سيدنا أبى بكر بػ )أما( )فقاؿ أبو بك : سيدنا أبى بكر قائبًل 
التفصيمية في )أما بعد( ليمفت أذىاف الصحابة إلى ما يمقيو عمييـ، ولعؿ ىذا 
سر مف أسرار ألفاظ الحمد والثناء التي صدر بيا خطبتو كما ورد في الروايات 

وامتف ، السابقة، ولعمو قصد مف وراء ذلؾ تذكيرىـ باهلل الذى ىداىـ إلى اإلسبلـ
نما لـ يصرح بيا في ىذه الرواية مراعاة لضيؽ المقاـ، ومسارعة ع مييـ بو، وا 

وليذا يقوؿ اإلماـ عبد القاىر ، واكتفاء بداللة )أما بعد( عميو، إلى المطموب
 .(ٔ)الجرجاني: "تجد نفسؾ أنطؽ ما تكوف إذا لـ تنطؽ"

                                           

تػػأليؼ الشػػي  اإلمػػاـ أبػػى بكػػر عبػػد القػػاىر بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد  - دالئػػؿ اإلعجػػاز( ٔ)
مطبعػة  – ٙٗٔص  –قرأه وعمػؽ عميػو/أبو فيػر محمػود محمػد شػاكر –الجرجاني النحوي 
 ـ.ٕٜٜٔ - ىػٖٔٗٔ - الطبعة الثالثة - دار المدني بجده - دار المدني بالقاىرة
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حمًدا وجاء التعبير بأسموب الشرط مكررًا في )فمف كاف يعبد محمًدا فإف م 
قد مات، ومف كاف يعبد اهلل فإف اهلل حي ال يموت(؛ ليناغي عناصر المفت 

ومف أبرز ما يجمى حاالت ، والتنبيو التي دعتو إلى الحمد والثناء والتفصيؿ
الثبات التي كاف عمييا سيدنا أبو بكر أسموبو المتفرد الذى عالج بو ىذا 

وليست ،  - سبحانو وتعالى –هلل  وىو التنويو بأف العبادة إنما ىي، الموقؼ
،ومف ثـ عدؿ عف قولو : )رسوؿ اهلل(  - صمى اهلل عميو وسمـ–لسيدنا محمد 

إلى قولو: )محمدًا( تنوييًا واىتمامًا بإبراز عنصر البشرية الزائؿ الذى ال خمود 
وليذا ، ويدعوىـ إلى الثبات، لو، وكأنو بيذا األسموب ينكر عمييـ ىذا الموقؼ

جرور)منكـ( وكررىا ؛ ألف أصؿ الحدث معقود عمييـ ؛وليذا أكد قدـ الجار والم
وقد واسمية الجممة( مراعاة لحالة  َّّّ كبلمو ليـ بقولو: )فإف محمًدا قد مات( بػ )إفّ 

وحالة اإلنكار التي ىيمنت عمى ، الصحابة الشؾ التي سيطرت عمى بعض
حي ال يموت (  وىذا ىو سر بناء جممة )ومف كاف يعبد اهلل فإف اهلل، اآلخريف

عمى سمت بناء جممة )فمف كاف يعبد محمدًا فإف محمدًا قد مات( مع أف 
لـ يكونوا شاكيف وال منكريف أف اهلل حي ال  –رضواف اهلل عميو  - الصحابة

وتنزيبًل ليـ منزلة المنكريف ليذه الحقيقة بموقفيـ مف ، يموت مبالغة في التأكيد
ولعؿ ىذا ما دعاه إلى نفى الموت بػ ،  - صمى اهلل عميو وسمـ - وفاة النبي

مع أنيا تبدو أكثر مبلءمة لممقاـ اكتفاء بدالالت (ٔ))ال( دوف )لف( التأبيدية
 االستمرار التي تفيد ىا صيغة المضارع )يموت(.

سناد الفعؿ )مات( إلى ، ومناغاة لمتوكيد في قولو: )قد مات( بػ )قد (  وا 
 - رضى اهلل عنو –مرتيف جمع  - ـصمى اهلل عميو وسم –الحبيب المصطفى 

                                           

اعتنػى بػو/ سػامى بػف  - تصنيؼ محمود بف عمر الزمخشػري - ينظر: األنموذج في النحو( ٔ)
 ـ.ٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔ - الطبعة األولى– ٕٖص - حمد المنصور
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مع إمكاف التعبير بقولو :)فإف ، بيف الحياة والموت بالتضاد ليؤكد المعنى ويقويو
، واأللـ، اهلل ال يموت أو لف يموت( ؛ولكنو آثر التعبير بالحياة في مقاـ الحزف

والمحنة التي أصابتيـ، ، والقنوط ىذا ليغرس فييـ األمؿ حتى ينيضوا مف الكبوة
برازًا لثباتو أعقب قولو ىذا باآلية القرآنية ، تأكيدًا لكبلمو، وتدليبًل عمى صدقوو  وا 

نما آثر التعبير بصيغة الماضي )قاؿ اهلل(  التي تؤكد ىذا فقاؿ : )قاؿ اهلل( ؛ وا 
ليؤكد أف ىذا أمر قد قضاه اهلل عمى نبيو منذ خمؽ اهلل الخمؽ في الموح 

يكف بصدد استحضار ىذه اآلية حتى يعبر لـ  - رضى اهلل عنو–المحفوظ، فيو 
نما كاف بصدد تأكيدىا، بصيغة المضارع  وتقريرىا، والتذكير بيا .، وا 

رضى –وتبلؤما مع ضيؽ المقاـ نتيجة شدة الحزف لـ يشر السياؽ إلى أنو  
–فمـ يقؿ :قاؿ اهلل ، قرف ذكر لفظ الجبللة بجممة االعتراض الدعائية - اهلل عنو

 ؛ولعمو مف تصرؼ الرواة. - عز وجؿ - أو - سبحانو وتعالى

بإدراكو لعظـ ىذه المصيبة عمى نفوس  - سبحانو وتعالى–والمولى  
وراعى ذلؾ بإيثاره ، حسـ ىذا الموقؼ - صمى اهلل عميو وسمـ - أصحاب النبي

، (ونا محهد إلا رسولالذى طريقو النفي واالستثناء فقاؿ: ) (ٔ)ألسموب القصر
مى اهلل عميو وسمـ( عمى صفة الرسالة ال الخمود قصر وذلؾ بقصر النبي )ص

موصوؼ عمى صفة قصر إفراد تنزيبل ليـ لشدة حزنيـ عندما أشيع ذلؾ في 

                                           

القصر ىو تخصيص شػيء بشػيء بطريػؽ معيػود . ينظػر : المطػوؿ شػرح تمخػيص مفتػاح ( ٔ)
تحقيؽ: عبد الحميد ىنداوى –فتازانى تأليؼ العبلمة سعد الديف مسعود بف عمر الت–العمـو 

 - ىػػػػٕٕٗٔ - الطبعػػػة األولػػػى –لبنػػػاف  - بيػػػروت–ط:دار الكتػػػب العمميػػػة  - ٖٔٛص–
 ـ.ٕٔٓٓ
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ومف القرائف التي ، (ٔ)غزوة أحد منزلة مف يظف الجمع بيف ىاتيف الصفتيف
جاءت لتؤكد أف الغاية ىي قصر سيدنا محمد عمى صفة الرسالة ال الخمود 

بجممة )قد خمت مف  (ٕ)األسموب الذى يؤتى بو فيما ينكر ويشؾ فيواقتراف ىذا 
وعبر بػ ، قبمو الرسؿ( المؤكدة بػ )قد( التحقيقية التي تزيؿ أي إنكار أو شؾ

)خمت( دوف )ماتت( لمداللة عمى ترؾ مكانيا خالًيا، طالًبا منيـ أف ينظروا إلى 
وما شأنيـ ، ما حاليـ أحواؿ الرسؿ السابقيف الذيف أخبر القرآف الكريـ عنيـ

قد قصد مف وراء ذلؾ أف يضفى عمى ىذا األمر  -سبحانو وتعالى –؛وكأنو 
وجاء بػ )مف( في )مف ، طابعًا حسيًا يسيـ في تقرير ىذا األمر العظيـ، وتحقيقو

قبمو( مبالغة في بسط الكبلـ لزيادة التأكيد، إلى جانب الداللة عمى أف ىذا أمر 
وىذه ىي دالالت االبتداء التي تأتى ، لرسؿ، وخمؽ الخمؽكائف مف بداية إرساؿ ا

)مف( إلفادتيا ؛ولعؿ ىذا ما أراد السياؽ تقريره مف وراء تقديـ الجار والمجرور 
مقروًنا بما يحممو مف تشويؽ يقرر ىذا األمر في النفوس ، عمى الفاعؿ )الرسؿ(

ـ التقريري وىو ما دعاه إلى التعبير بأسموب االستفيا، وتطمئف، حتى تسكف
الذى يمفت االنتباه ويجذب األذىاف ؛وكأنو يريد أف يستفيـ منيـ عف حاليـ 
بقولو: )أخبروني ما شأنكـ وحالكـ إف مات محمد أو قتؿ ؟(،و )الفاء( العاطفة 
في )أفإيف( تحمؿ بيف طياتيا كثيرًا مف المعاني التي تعجز األلسنة عف تصويرىا 

 وتشير إلييا.، نى في )أفإيف( قد جاءت لتومئ بيا؛ولعؿ )الياء( الزائدة زيادة مع
                                           

ط:دار  - ٕٜ/ٕ - ينظر: تفسير أبى السعود أو إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكػريـ( ٔ)
 دوف. - بيروت - إحياء التراث العربي

تػػأليؼ :الخطيػػب القزوينػػي  –المعػػاني والبيػػاف والبػػديع  - وـ الببلغػػةينظػػر اإليضػػاح فػػي عمػػ( ٕ)
وضػع حواشػيو/إبراىيـ  - جبلؿ الديف محمػد بػف عبػدالرحمف بػف عمػر بػف أحمػد بػف محمػد

الطبعػػػة  - لبنػػػاف–بيػػػروت –ط : دار الكتػػػب العمميػػػة – ٖٓٔ،ٕٓٔص  –شػػػمس الػػػديف 
 ـ .ٕٓٔٓ - الثانية
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أف القصر في ىذه اآلية  وقد ذىب الشي  الطاىر بف عاشور ورجَّح 
–وذلؾ بأف يكوف المقصود منو قصر النبي ، الكريمة يمكف أف يحمؿ عمى القمب

عمى صفة الرسالة المقرونة بنفي الخمود تنزيبًل ليـ  - صمى اهلل عميو وسمـ
 - صمى اهلل عميو وسمـ - تقدوف انتفاء خمو وموت الرسؿ مف قبمومنزلة مف يع

، لرغبتيـ وقتئٍذ فى الركوف إلى الكفار ومف ثـ قمب عمييـ الحكـ تعريًضا بيـ
ومحاولتيـ االنضماـ إلييـ كما ورد في سبب نزوؿ اآلية، مع عمميـ أف الرسؿ 

بؿ ويستميتوف ، ـقبميـ قد خموا، وبقيت رساالتيـ يتمسؾ بيا مف يتبعوف دعوتي
مف بنية الجممة  {قَْد َخلَْت نِْو َقتْلِهِ الرُُّسُل  :}وبيذا يكوف قولو تعالى ، مف أجميا

ألف ، وليست استئناًفا، وذلؾ بكونيا صفة لمرسؿ، التركيبية ألسموب القصر
الحمؿ عمى االستئناؼ المؤدى إلى تحقيؽ معنى قصر اإلفراد يذىب غايات 

ى الجمع بيف التعريض، والتصريح إنكارًا عمييـ، وعتاًبا المعاني التي تقصد إل
ليـ يشى بو اقتراف االستفياـ بالفاء السببية وىو ما ألمح إليو الزمخشري 

ٌد إِلاَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت نِو َقتْلِهِ الرسل  }":بقولو وكما ، فسيخمو كما خموا {َوَنا ُمحَهَّ
فعميكـ أف تتمسكوا بدينو بعد ، ـأف أتباعيـ بقوا متمسكيف بدينيـ بعد خموى

لزاـ الحجة، خموه ال وجوده بيف ، ألف الغرض مف بعثة الرسؿ تبميغ الرسالة وا 
اَت  }أظير قومو  فإيْو نَّ

َ
الفاء معمقة لمجممة الشرطية بالجممة قبميا عمى معنى  {أ

ـ التسبيب، واليمزة إلنكار أف يجعموا خمو الرسؿ قبمو سببًا النقبلبيـ عمى أعقابي
مع عمميـ أّف خمو الرسؿ قبمو وبقاء دينيـ متمسكا بو ، بعد ىبلكو بموت أو قتؿ

ال لبلنقبلب ، يجب أف يجعؿ سببًا لمتمسؾ بديف محمد صمى اهلل عميو وسمـ
 .(ٔ)"عنو

                                           

ألقاويؿ فػي وجػوه التأويػؿ تػأليؼ: أبػى القاسػـ جػار اهلل الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف ا( ٔ)
 لبناف .–بيروت  - ط:دار المعرفة - ٕٕٔ/ٔ - محمود بف عمر الزمخشري الخوارزمي
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ٕٔٗٓ 

يقوؿ الشي  الطاىر بف عاشور:" وَقصر محمدًا عمى وصؼ الرسالة َقْصَر  
سواء كاف ، ا يخالؼ ذلؾ رّد إنكارلرّد م، موصوؼ عمى الصفة . قصرًا إضافياً 

صفة  {قد خلت نو قتله الرسل  }والظاىر أّف جممة ، قصر قمب أو قصر إفراد
فتكوف ىي محّط القصر: أي ما ىو إاّل رسوؿ موصوؼ بخمّو الرسؿ ، «لرسوؿ»

قبمو أي انقراضيـ . وىذا الكبلـ مسوؽ لرّد اعتقاد مف يعتقد انتفاء خمّو الرسِؿ 
ف لـ يكف حاصبًل ألحد مف المخاطبيفوىذ، ِمف قبمو إاّل أنَّيـ لّما ، ا االعتقاد وا 

وىو عزميـ عمى ترؾ ، صدر عنيـ ما مف شأنو أف يكوف أثرًا ليذا االعتقاد
نصرة الّديف واالستسبلـ لمعدّو كانوا أحرياء بأف ينزلوا منزلة مف يعتقد انتفاء خمّو 

ى ممميـ حّتى اآلف فكاف حاؿ حيث يجدوف أتباعيـ ثابتيف عم، الرسؿ ِمف قبمو
فيستدّؿ بدواـ ، المخاطبيف حاؿ مف يتوّىـ التبلـز بيف بقاء المّمة وبقاء رسوليا

بطاؿ اتّباعو، ، المّمة عمى دواـ رسوليا فإذا ىمؾ رسوؿ مّمة ظّنوا انتياء شرعو وا 
وىو قمب اعتقادىـ لواـز ضّد الّصفة ، فالقصر عمى ىذا الوجو قصر قمب

وتمؾ المواـز ىي الوَىف والترّدد في ، وىي خمّو الرسؿ قبمو، االمقصور عميي
" (ٔ)« ."الكّشاؼ»وبيذا يشعر كبلـ صاحب ، االستمرار عمى نشر دعوة اإلسبلـ

مف التعريض باإلنكار عمييـ في ، وىذا الحكـ يؤكّْد ما اقتضتو جممة القصر
ف : فقد حصؿ اإلنكار عمييـ مرتي، اعتقادىـ خبلؼ مضموف جممة القصر

واألخرى بالتَّصريح الواقع في ، مف جممة القصر، إحداىما بالتَّعريض المستفاد
 (ٕ)ىاتو الجممة ."

                                           

ط: الػدار  –ٓٔٔ/ٗ - تأليؼ: الشي  محمػد الطػاىر بػف عاشػور - تفسير التحرير والتنوير( ٔ)
 دوف–التونسية والدار الجماىيرية 

 ٕٔٔ/ٗالتنويرتفسير التحرير و ( ٕ)
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ٕٔٗٔ 

بيذا األمر الخطير جمع بيف الموت والقتؿ  - سبحانو وتعالى–وعناية منو  
؛وذلؾ ألف غاية السياؽ في ىذا  )أفإيو نات أو قتل(:عمى سبيؿ الترقي فقاؿ

ومف ثـ عرض ، وخشية الفتنة نتيجة االستعظاـ، ناءالمقاـ ىي تقرير حدوث الف
في إطار تصويري تمثيمي  - صمى اهلل عميو وسمـ–خشية الفتنة بموت النبي 

 - صمى اهلل عميو وسمـ–يشبو حالة مف يرتد عف اإلسبلـ افتتانًا بموت النبي 
بحالة مف يسير عمى ظيره بجامع الييئة الحاصمة مف عدـ االىتداء في كؿ 

فيو ، مى سبيؿ االستعارة التمثيمية، وعبر بػ )االنقبلب( الرتباطو بالمخالفةوذلؾ ع
،وجعؿ االنقبلب عمى (ٔ)بأصؿ معناه يدؿ عمى السير في طريؽ مخالؼ لآلتي منو

األعقاب دوف الظيور لقربيا مف األذى مجاز مرسؿ عبلقتو الجزئية مبالغة في 
 الذـ.

بتـ عمى أعقابكـ( عف قولو:) بقولو : )انقم - سبحانو وتعالى–واكتفى  
صمى –انقمبتـ عمى أعقابكـ أـ ال( ألف الخشية إنما ىي مف االفتتاف بموت النبي 

ومف ثـ كرر ذكر الصورة بأسموب الشرط التحذيري فقاؿ : ،  - اهلل عميو وسمـ
)ومف ينقمب عمى عقبيو فمف يضر اهلل شيئا(؛وذلؾ حتى يقرع بيا نفوس 

ومف ثـ رتب عمييا نفى الضرر ، تنساىا بعظـ المصيبةالسامعيف فتتذكرىا وال 
 ولو يسيرًا عمى جية التأبيد المفاد مف )لف(.

وتنوع وسائؿ التنبيو ، ورغـ االحتفاؿ الذى يموح مف تكرار ذكر الصورة 
مع إيثار االنقبلب بداللتو عمى المخالفة مقروًنا بػ ، باالستفياـ مرة، وبالشرط مرة

لـ يفطنوا –رضواف اهلل عمييـ –الستعبلء إال أف الصحابة )عمى( بداللتيا عمى ا
إلى ىذه اآلية التي تنعى رسوؿ اهلل سوى سيدنا أبى بكر الذى أليمو اهلل تذكر 

قد حسمت بيذا األمر استحقاؽ –سبحانو وتعالى –وكأف إرادة اهلل ، اآلية ىذه
                                           

 ٕٓ٘ينظر الفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ ص( ٔ)
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ٕٕٔٗ 

في ىذا  - مـصمى اهلل عميو وس–سيدنا أبى بكر بثباتو ليكوف خميفة رسوؿ اهلل 
 - تعالى–ولعؿ ىذا سر تذييؿ اآلية الكريمة بقولو ، الموقؼ العصيب وأًدا لمفتنة

، واالختبلؼ في ىذا المقاـ العظيـ، لنجاتيـ مف التفرؽ )وسيجزى اهلل الشاكريف(
 وعبر بػ )السيف( لمداللة عمى قرب ىذا األمر . 

اؿ( بعد ذكر اآلية التعبير بقولو : )وق - نضر اهلل وجيو - وآثر الزىري 
الكريمة ؛لينبو ويمفت األذىاف إلى أحواؿ الصحابة بعد سماعيـ ليذه اآلية 

وكأنو يشير إلى أف حالة الثبات التي كاف عمييا الصديؽ الذى اصطفاه ، الكريمة
في  - عز وجؿ–الرسوؿ ليكوف خميفتو في الصبلة، والتي جعمتو يتذكر قوؿ اهلل 

ولعؿ ىذا ما دعا سيدنا عبد  - رضى اهلل عنو -  ىوىذا المقاـ لـ يتسـ بيا إال
 - والبلـ - إلى تأكيد قولو :بػ )أسموب القسـ - رضى اهلل عنو–اهلل بف عباس 

، أنزؿ ىذه اآلية( وكأفَّ ( في قولو :)واهلل لكأف الناس لـ يعمموا أف اهلل - و أفَّ 
أكيد المفاد مف والت، يشعر بيذا إسناد الفعؿ )أنزؿ( إلى لفظ الجبللة مرتيف

أسموب القصر الذى طريقو )النفي واالستثناء( في )فما أعمـ بشرًا مف الناس إال 
 يتموىا(.

:)ِإنََّؾ  - تعالى–ومراعاة ألحواؿ الصحابة أيضاء جاء التأكيد في قولو  
ـْ َميُّْتوَف( نَُّي َميٌّْت َواِ 
مع أنو لـ  - صمى اهلل عميو وسمـ–في مخاطبة النبي  (ٔ)

 كما ورد في روايات ىذا الحديث.، منكراً  يكف شاكًا أو

بػ )الناس( دوف )الصحابة أو الحاضريف( تأكيًدا  - رضى اهلل عنو–وعبر  
ولعؿ ىذا ىو سر االحتفاؿ بتكرار ذكر الناس في ، لدالالت العمـو آنفة الذكر

                                           

 ٖٓسورة الزمر اآلية ( ٔ)
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ٕٖٔٗ 

شرا مف الناس( قولو :) واهلل لكأف الناس...فتمقاىا منو الناس...فما أسمع ب
 بقولو :)كميـ(. يشعر بيذا التأكيد

ىي التي  –رضى اهلل عنو –وتأكيد حالة الثبات التي كاف عمييا الصديؽ  
إلى التصريح بذكر سيدنا  - رضى اهلل عنيما–دعت سيدنا عبد اهلل بف عباس 

أبى بكر، والنص عميو بوضع الظاىر موضع المضمر في )حتى تبلىا أبو بكر( 
لكونو مفيومًا ، ويصبو إلى اليدؼ، لو : )حتى تبلىا( يحقؽ الغايةمع أف قو 
وىذا يعد مف أبرز ما يؤيد أف غايات المعنى في غضوف ىذا ، السياؽ ضمنًا مف

–السياؽ إنما تيدؼ إلى وصؼ وتصوير حالة الثبات التي كاف عمييا الصديؽ 
اىا منو يؤيد ىذا إعادة الضمير عميو وتقديمو في )فتمق - رضى اهلل عنو

 مقرونا بػ )حتى( بما تتسـ بو مف مد وطوؿ يحقؽ لفتًا وتنبييًا.، الناس(

، والتييؤ، وجاء التعبير بػ )التمقي( في )فتمقاىا( ليشى بحاالت الترقب 
أثناء كبلـ سيدنا أبى  - رضواف اهلل عميو - والتحفز التي كاف عمييا الصحابة

وتأكيدًا  - صمى اهلل عميو وسمـ - اهللبكر إجبلاًل لو وتقديرًا لمكانتو مف رسوؿ 
 وداللًة عمى عظـ ما نزؿ بيـ وذلؾ كما ورد في قوؿ الشماخ:

 (ٔ)َتَمقَّاَىا َعرابُة باليميفِ               إَذا َما رَايٌة ُرِفَعْت لَمْجدٍ 

ولـ ينؼ  )العمـ( - رضى اهلل عنيما–ونفى سيدنا عبد اهلل بف عباس  
أف الناس لـ يعمموا أف اهلل أنزؿ ىذه اآلية(ألف العمـ أعـ المعرفة فقاؿ :)واهلل لك

                                           

ط: دار المعػارؼ  – ٖٖٙص –تػ: صبلح الػديف اليػادي –ديواف الشماخ بف ضرار الذبياني ( ٔ)
 ـٜٛٙٔ - مصر –
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ٕٔٗٗ 

،وفى ىذا داللة (ٕ)،فالمعرفة تكوف لما غاب عف القمب بعد إدراكو(ٔ)مف المعرفة
وحزف ، وغـ، لشدة ما ىـ فيو مف ىـ–رضواف اهلل عمييـ –عمى أف الصحابة 

ما اشتممت وال ، بؿ ولـ يدركوا معناىا، كأنيـ لـ يسمعوا بيذه اآلية مف قبؿ
وىذا ، وىو ما أراد السياؽ الداللة عميو بمعاني الشؾ التي تحمميا )كأف(، عميو

رغـ معرفتيـ بيا، وحفظيـ ، وغـ صرفيـ عنيا، مف ىـ أدؿ عمى شدة ما ىـ فيو
وىو ما أراد أف يومئ إليو السياؽ بقولو : )فتمقاىا منو الناس فما أسمع ، ليا

ؿ ىذا ما دعاه إلى استحضار ىذا المشيد بصيغة بشرًا مف الناس إال يتموىا(،ولع
يتموىا( مع أف التعبير بالماضي أدؿ وأكثر مبلئمة لمتأكيد  - المضارعة)أسمع
في ىذا الجزء مف السياؽ  - رضى اهلل عنو–وكأنو ، السياؽ الذى ينبض بو

يحفظوف ىذه  –رضواف اهلل عمييـ –يريد أف يضع عبلمة تشير إلى أف الصحابة 
وعظـ المصيبة الذى أفقدىـ ، ويدركونيا جيدًا، ولكنو ىوؿ الصدمة، اآلية

تركيزىـ، وجعميـ كأنيـ لـ يعمموا بيذه اآلية مف قبؿ ؛وليذا صاغ سيدنا عبد اهلل 
ىذه العبارة بأسموب القصر الذى طريقو )النفي  - رضى اهلل عنيما–بف عباس

ولكنو محض التوكيد، ، موواالستثناء( مع أّف أحدًا لـ يكف شاكًا وال منكرًا لكبل
براز المعنى وىذا ىو سر التعبير بقولو : )بشرًا( دوف )أحدًا( ؛ ألنيا ، والتقرير، وا 
، وبذا تتناغـ مع استحضار المشيد بصيغة المضارعة، تأتى لتدؿ عمى الظيور

، ومع اإلشباع بقولو: )بشرًا مف الناس(مع أف البشر ال يكوف إال مف الناس
براز ىذه الحالة.، المشيد ولكنو إظيار ىذا  وا 

                                           

 ٕٙينظر: الفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ ص ( ٔ)
يػاؾ نسػتعيفينظر: مدارج السالكيف بػيف منػازؿ إيػاؾ نعبػد ( ٕ) تػأليؼ :محمػد بػف أبػي بكػر  - وا 

ط : دار  - ٖٖٙ/ٖ - تػ: محمد حامد الفقي - أيوب الزرعي أبو عبد اهلل بف قيـ الجوزية
 ـٖٜٚٔ - ىػ ٖٜٖٔ - الطبعة الثانية - بيروت –الكتاب العربي 

 



 
  

 

  

 ر وفاطمة نموذًجا(في كتب السنة )أبو بكر وعم دراسة ببلغية مف أحواؿ الصحابة النفسية عند وفاة خير البرية 
 

ٕٔٗ٘ 

يقوؿ أبو ىبلؿ العسكري في الفرؽ بيف البشر والناس :" الفرؽ بيف الناس  
وىى ، وذلؾ أنو مشتؽ مف البشارة، والبشر أف قولنا البشر يقتضى حسف الييئة

فسمى ، إذا كاف حسف الييئة وامرأة بشيرة، يقاؿ :رجؿ بشير، حسف الييئة
ويجوز أف يقاؿ :إف قولنا بشر يقتضى ، الحيواف ىيئةالناس بشرًا ؛ألنيـ أحسف 

 .(ٔ)ومنو قيؿ لظاىر الجمد بشرة"، وسموا بشرًا لظيور شأنيـ، الظيور

ولما كانت ىذه اآلية القرآنية سببًا رئيسًا في تحوؿ الناس مف حالة الشؾ  
 بقولو: - رضى اهلل عنو وأرضاه - واإلنكار إلى حالة التصديؽ واإليقاف عبر

اآلية( داللة عمى كماليا في تحقيؽ الغاية في ىذا الموقؼ الذى تصدعت  )ىذه
 مف ىولو الجباؿ الرواس .

بػ )التبلوة( فقاؿ :  - رضى اهلل عنيما - وعبر سيدنا عبد اهلل بف عباس 
وذلؾ ألف التبلوة ال ، )حتى تبلىا أبو بكر فما أسمع بشرًا مف الناس إال يتموىا(

، يقاؿ : قرأ فبلف اسمو، ا، والقراءة تكوف لمكممة الواحدةتكوف إال لكممتيف فصاعد
يقاؿ : تبله إذا  وال يقاؿ تبل اسمو، وذلؾ ألف أصؿ التبلوة اتباع الشيء الشيء

إضافة إلى أف التالي يكوف ، تبعو فتكوف التبلوة في الكممات يتبع بعضيا بعضاً 
ومع ىذا فإني ، (ٕ)ذلؾ عاقبًل لما يقرأ وىذا بخبلؼ القراءة، فإنو ال يشترط فييا

أستشعر منيا بيمس حروفيا ورقتيا مقارنة بالقراءة ما يناغى حاالت الحزف 
آنذاؾ السيما سيدنا أبو  –رضواف اهلل عمييـ –واألسى المسيطرة عمى الصحابة 

 . - رضى اهلل عنو وأرضاه –وحسـ أمره رغـ تفطر قمبو ، بكر الذى تمالؾ نفسو

 

                                           

 ٕٕٛالفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ العسكري ص( ٔ)
 ٛٗسكري ص ينظر: الفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ الع( ٕ)
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ٕٔٗٙ 

 ادلثحث الثاًي 
 فسيح لسيذًا عوش تي اخلطاب عٌذ ّفاج خري الربيحاحلالح الٌ

 )صلى اهلل عليَ ّسلن(
 كاف إسبلمو - رضى اهلل عنو–سيدنا عمر بف الخطاب العدوى القرشي  
اصطفاه ربو ليكوف في العدؿ ، وكانت إمارتو رحمةً ، وكانت ىجرتو نصراً ، فتحاً 

ب بصدمة شديدة عند أصي، ونزؿ القرآف في مواطف لرأيو مؤيدًا ومجيباً ، فاروقاً 
 –فوقؼ في الناس قائبل :إف رسوؿ اهلل ،  - صمى اهلل عميو وسمـ - وفاة النبي

وحتى يغرس ، لف يموت حتى يزيؿ مف النفوس نفاقاً  - صمى اهلل عميو وسمـ
 فييا ىدًى ورشاًدا.

َسَمَمَة، :"َحدََّثَنا َبْيٌز، َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُف  فقد روى اإلماـ أحمد فى مسنده فقاؿ 
، َعْف َيِزيَد ْبِف َباَبُنوَس، َقاَؿ: َذَىْبُت َأَنا َوَصاِحٌب ِلى  َأْخَبَرِنى َأُبو ِعْمرَاَف اْلَجْوِنىُّ
ِإَلى َعاِئَشَة َفاْستَْأَذنَّا َعَمْيَيا َفأَْلَقْت َلَنا َوَساَدًة َوَجَذَبْت ِإَلْيَيا اْلِحَجاَب َفَسأَلَيا عف 

َـّ  َقاَلْت: َكاَف َرُسوُؿ المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ ِإَذا َمرَّ ِبَباِبى  مباشرة الَحاِئٌض، ُث
َـّ َمرَّ َأْيضً  ـْ َيُقْؿ َشْيًئا، ُث ا ِممَّا ُيْمِقى اْلَكِمَمَة َيْنَفُع المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ ِبَيا َفَمرَّ َذاَت َيْوـٍ َفَم

ـْ َيُقْؿ َشْيًئا، َمرََّتْيِف َأْو َثبَلثًا، ُقْمتُ  : َيا َجاِرَيُة َضِعى ِلى ِوَساَدًة َعَمى اْلَباِب َفَم
َوَعَصْبُت رَْأِسى َفَمرَّ ِبى َفَقاَؿ: َيا َعاِئَشُة َما َشْأُنِؾ؟ ُقْمُت: َأْشَتِكى رَْأِسى، َقاَؿ: وَأَنا 

ـْ َيْمَبْث ِإالَّ َيِسيرًا َحتَّى ِجيَء ِبِو َمْحُمواًل ِفى ِكَساٍء،  َوَبَعَث ِإَلى َوارَْأَساْه َفَذَىَب َفَم
نّْى اَل َأْسَتِطيُع َأْف َأُدوَر َبْيَنُكفَّ َفْأَذفَّ ِلى َفؤَلُكْف  النَّْساِء، َفَقاَؿ: ِإنّْى َقِد اْشَتَكْيُت َواِ 
ـْ أكف أوصب َأَحًدا َقْبَمُو، َفَبْيَنَما  ِعْنَد َعاِئَشَة، ]َأْو َصِفيََّة[ َفْأَذفَّ لو فكنت أوصبو َوَل

ْوـٍ َعَمى َمْنِكَبىَّ ِإْذ َماَؿ رَْأُسُو َنْحَو رَْأِسى َفَظَنْنُت َأنَُّو ُيِريُد ِمْف رَْأِسى رَْأُسُو َذاَت يَ 
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َحاَجًة َفَخَرَجْت ِمْف ِفيِو ُنْطَفٌة َباِرَدٌة َفَوَقَعْت َعَمى ثُْغَرِة َنْحِرى َفاْقَشَعرَّ َلَيا ِجْمِدى 
ْيُتوُ  َثْوًبا، َفَجاَء ُعَمُر، َواْلُمِغيَرُة، َفاْسَتْأَذَنا َفَأِذْنُت  َفَظَنْنُت َأنَُّو ُغِشَى َعَمْيِو، َفَسجَّ

َلُيَما، َوَجَذْبُت اْلِحَجاَب، َفَنَظَر ُعَمُر ِإَلْيِو َفَقاَؿ: َوا َغْشَياْه َما َأَشدُّ َغْشَى َرُسوِؿ 
َـّ َقاَما َفَممَّا َدَنَوا ِمَف اْلَباِب، َقاَؿ ا ْلُمِغيَرُة: َيا ُعَمُر المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ، ُث

َماَت َرُسوُؿ المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ، َقاَؿ: َكَذْبَت َبْؿ َأْنَت َرُجٌؿ َتُحوُشَؾ ِفْتَنٌة 
ِإفَّ َرُسوَؿ المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ اَل َيُموُت َحتَّى ُيْفِنَى المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ 

َـّ َجاَء َأُبو َبْكٍر َفرَ  ِ َوِإىَّا إِلَيْهِ َفْع اْلِحَجاَب َفَنَظَر ِإَلْيِو، َفَقاَؿ: }اْلُمَناِفِقيَف، ُث إِىَّا َّلِلَّ
َـّ َأَتاُه ِمْف ِقَبِؿ َرْأِسِو َفَحَدَر َراِجُعونَ  { َماَت َرُسوُؿ المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ، ُث

َـّ َقاَؿ ]َيا َنِبىَّ المَِّو[ َواَنِبيَّاْه، ثُ  َـّ َحَدَر َفاُه، َفاُه َوَقبََّؿ َجْبَيَتُو، ُث َـّ َرَفَع َرْأَسُو، ُث
َـّ َرَفَع َرْأَسُو، َوَحَدَر َفاُه، َوَقبََّؿ َجْبَيَتُو، َوَقاَؿ:  َـّ َقاَؿ: َواَصِفيَّاْه، ُث َوَقبََّؿ َجْبَيَتُو، ُث
َواَخِميبَلْه، َماَت َرُسوُؿ المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ َفَخَرَج ِإَلى اْلَمْسِجِد، َوُعَمُر 

ـُ[ َوَيُقوُؿ: ِإفَّ َرُسوَؿ المَِّو صمى اهلل عميو وسمـ اَل َيُموُت يَ  ْخُطُب النَّاَس ]َوَيَتَكمَّ
َـّ  ـَ َأُبو َبْكٍر َفَحِمَد المََّو َوَأْثَنى َعَمْيِو، ُث َحتَّى ُيْفِنَى المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ اْلُمَناِفِقيَف، َفَتَكمَّ

ـْ َميُّْتوَف{، َحتَّى َفَرَغ ِمَف اآلَيِة. َقاَؿ: ِإفَّ المََّو َعزَّ َوَجؿَّ يَ  نَُّي ُقوُؿ: }ِإنََّؾ َميٌّْت َواِ 
ْو قُتَِل انَْقلَتُْتْم عَلَى }

َ
فَإِْن َناَت أ

َ
ٌد إِلاَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت نِْو َقتْلِهِ الرُُّسُل أ َوَنا ُمحَهَّ

ْعَقاةُِكمْ 
َ
المََّو َعزَّ َوَجؿَّ َفِإفَّ المََّو حي  َحتَّى َفَرَغ ِمَف اآلَيِة. َفَمْف َكاَف َيْعُبدُ  {أ

نََّيا لفي ِكَتاِب المَِّو،  َوَمْف َكاَف َيْعُبُد ُمَحمًَّدا َفِإفَّ ُمَحمًَّدا َقْد َماَت، َفَقاَؿ ُعَمُر: َواِ 
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َـّ َقاَؿ ُعَمُر: َيا َأيَُّيا النَّاُس َىَذا َأُبو َبْكرٍ  َوُىَو  َما َشَعْرُت َأنََّيا في ِكَتاِب المَِّو، ُث
 (ٔ)ُذو َشْيَبِة اْلُمْسِمِميَف َفَباِيُعوُه َفَباَيُعوُه"

}َقاَؿ الزىري وحدثني َأُبو َسَمَمَة َعْف َعْبِد فقاؿ: وروى البخاري في صحيحو 
ـُ النَّاَس َفَقاَؿ اْجِمْس َيا ُعَمرُ  َفَأَبى ، المَِّو ْبِف َعبَّاٍس َأفَّ َأَبا َبْكٍر َخَرَج َوُعَمُر ُيَكمّْ

َفَقاَؿ َأُبو َبْكٍر َأمَّا َبْعُد َمْف َكاَف ، َمُر َأْف َيْجِمَس . َفَأْقَبَؿ النَّاُس ِإَلْيِو َوَتَرُكوا ُعَمرَ عُ 
ـْ َيْعُبُد ُمَحمًَّدا ـْ ، َفِإفَّ ُمَحمًَّدا َقْد َماتَ  - صمى اهلل عميو وسمـ - ِمْنُك َوَمْف َكاَف ِمْنُك

ٌد إِلاَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت نِْو َقتْلِهِ َقاَؿ المَُّو ) ، اَل َيُموتُ َيْعُبُد المََّو َفِإفَّ المََّو حي  َوَنا ُمحَهَّ
الِرِيوَ ( ِإَلى َقْوِلِو )  الرُُّسُل  ـْ َيْعَمُموا َأفَّ المََّو َأْنَزَؿ  الشَّ ( َوَقاَؿ َوالمَِّو َلَكَأفَّ النَّاَس َل

ـْ َفَما َأْسَمُع َبَشرًا ِمَف َفتَ ، َىِذِه اآلَيَة َحتَّى َتبَلَىا َأُبو َبْكرٍ  َمقَّاَىا ِمْنُو النَّاُس ُكمُُّي
النَّاِس ِإالَّ َيْتُموَىا . فأخبرني َسِعيُد ْبُف اْلُمَسيَِّب َأفَّ ُعَمَر َقاَؿ َوالمَِّو َما ُىَو ِإالَّ َأْف 

َوْيُت ِإَلى اأَلْرِض َوَحتَّى َأىْ ، َسِمْعُت َأَبا َبْكٍر َتبَلَىا َفَعِقْرُت َحتَّى َما تقمني رجبلي
 .(ٕ)َقْد َماَت{ - صمى اهلل عميو وسمـ - ِحيَف َسِمْعُتُو َتبَلَىا عممت َأفَّ النبي

                                           

بػف أسػد  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ تأليؼ أبى عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بػف ىػبلؿ( ٔ)
 مسند الصديقة عائشة بنػت الصػديؽ –تحقيؽ: شعيب األرنؤوط ،وعادؿ مرشد  –الشيباني 

 الطبعة األولػى - ط: مؤسسة الرسالة–ٕٔٗٛ٘الحديث رقـ–ٖٗ/ٖٗ - رضى اهلل عنيا -
ينظػػػر:  ـ، وأخرجػػػو ابػػػف عسػػػاكر وحكػػػـ عميػػػو بأنػػػو حػػػديث حسػػػفٕٔٓٓ - ىػػػػٕٔٗٔ -

أبػى منصػور عبػد  األربعيف في مناقب أميػات المػؤمنيف رحمػة اهلل عمػييف أجمعػيف تػأليؼ:
 ٕٛص –تحقيػؽ: محمػد مطيػع الحػافظ وآخػر –الرحمف بف محمد بف ىبة اهلل بػف عسػاكر 

 ىػٚٓٗٔ - الطبعة األولى - دمشؽ - ط:دار الفكر -
 - ووفاتػػو( بػػاب مػػرض النبي)صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ - كتػػاب المغػػازي –البخػػاري  صػػحيح( ٕ) 

 .ٗ٘ٗٗحديث رقـ  - ٖٔٛ/ٕ
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صمى –حاؿ رسوؿ اهلل  –رضى اهلل عنيا –بعد أف وصفت السيدة عائشة  
أشارت إلى أنيا لـ تكف تعرؼ ، عند وفاتو في الرواية األولى - اهلل عميو وسمـ

وأنو في ىذه األثناء إذا ، فسجتو ثوباً ، و قد غشى عميوذلؾ، وأنيا ظنت أن
صمى اهلل عميو –بسيدنا عمر، وسيدنا المغيرة يأتياف ليطمئنا عمى رسوؿ اهلل 

بػ  - رضى اهلل عنيا–وىو ما أرادت أف تشير إليو ، ويتممسا حالو،  - وسمـ
د كاف )الفاء( خاصة في )فجاء عمر، والمغيرة(،وداللة عمى أف ىذا اإلتياف ق

ومعاناة الحزف عمى رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( ، مصحوبًا بمشقة
اصطفت التعبير بػ )المجيء( السيما وأف فيو قوة تنبو إلى أف أمرًا ىاًما قد ترتب 

يشعر بيذا التعبير عف )اإلرخاء( بػ )الجذب( بما فيو مف قوة ، عمى ىذا المجيء
في : )فجاء  فادة مف العطؼ بػ )الفاء(في )وجذبت الحجاب( مقرونًا السرعة الم

، فقاؿ (، فنظر عمر إليو، وجذبت الحجاب، فأذنت ليما، فاستأذنا، عمر والمغيرة
نما لـ تقؿ : )فجاء عمر بف الخطاب، والمغيرة بف أبى سممة( مع أنو أقدر  وا 

 عمى ىذا التنبيو تبلؤًما مع ضيؽ المقاـ.

بآداب الزيارة حتى  -  عمييـرضواف اهلل - وتنبييًا عمى تمسؾ الصحابة 
ذكر االستئذاف في ىذا  –رضى اهلل عنيا –وأشدىا آثرت ، في أحمؾ الظروؼ
وعطفت عميو جذب الحجاب تأكيدًا لحالة ، رغـ ضيؽ المقاـ–المقاـ التعميمي 

في  - رضى اهلل عنيا–الثبات النفسي التي كانت عميو الصديقة بنت الصديؽ 
وعطفت جذب الحجاب عمى ما قبمو بػ )الواو( ، افىذا المقاـ المشحوف باألحز 

ولـ تنص ، إذ ىي لمطمؽ الجمع، لتشير إلى أف ىذا كاف مصاحبًا لئلذف بالدخوؿ
واكتفت باإلذف ليما بالدخوؿ مراعاة ، عمى ذكر الدخوؿ - رضى اهلل عنيا–

 ومسارعة إلى المقصود.، لضيؽ المقاـ
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إليو( ولـ تقؿ: )فنظر إليو  رضى اهلل عنيا بقوليا : )فنظر عمر–وعبرت  
وفى ىذا الجزء مف السياؽ تقصد إلى تصوير ، عمر(؛ ألنيا في ىذا المقاـ

،  - صمى اهلل عميو وسمـ–سيدنا عمر، وبياف حالتو عند رؤيتو لرسوؿ اهلل 
وقيدت النظر بػ )إلى( ولـ تقيده بػ )في( داللة عمى أف ىذا النظر لـ يكف فيو 

وكأنيا  - رضى اهلل عنو–ف سيدنا أبى بكر الصديؽ تدقيؽ، وتأمؿ كما كاف م
وكأنيا ، بإيحاءات البعد التي تفيد ىا )إلى( إلى أف ىذا لـ يكف عف قرب تشير

تريد أف تعتذر عما بدا مف سيدنا عمر مف موقؼ في ىذا المقاـ يؤيد ىذا 
 فقاؿ( . العطؼ بػ )الفاء( في )فنظر عمر إليو

، وحالة الحسرة، ليصور حالة الولو وجاء نداء الندبة في)واغشياه( 
والتي أراد أف يفرغيا في  - رضى اهلل عنو - والتحزف التي أفعـ بيا صدره

 وتندب، حركات المد التي اشتمؿ عمييا ىذا األسموب الذى تنطؽ حروفو باآلىات
وأضاؼ إليو أسموب التعجب )ما أشد( بما اشتمؿ عميو مف مد يساعد ، بالويبلت

وليبيف أف التعجب مف شدة الغشي إنما ينبع ، النفوس مف آالـعمى نشر ما في 
مشيرًا إلى أف األحرى بمقاـ النبي  - صمى اهلل عميو وسمـ –مف كونو رسوؿ اهلل 

أف يضاعؼ ليـ األلـ  أف يخفؼ عنو األلـ ولكف حكمة اهلل التي اقتضت
)رسوؿ ليضاعؼ ليـ األجر ؛وليذا أضاؼ كممة )رسوؿ (إلى لفظ الجبللة فقاؿ: 

اهلل(، وكأنو بيذه العبارة يريد أف يخفؼ ما يموج بداخمو مف أحزاف بسبب ما يرى 
والذى يوحى بو تكرار  - صمى اهلل عميو وسمـ–مف عظـ ما أصاب رسوؿ اهلل 

 ذكر الغشي.

صمى –والعطؼ بػ)ثـ( في )ثـ قاما( يشير إلى أنيما مكثا عند رسوؿ اهلل  
تعبير بػ ) القياـ( ليبلئـ حالة التحفز لمذىاب وجاء ال، فترة - اهلل عميو وسمـ

رضى اهلل  - وىذا بخبلؼ )الوقوؼ( فإنو يشى بالجمود ؛وكأنيا، واالنصراؼ
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بدالالت التحفز والتييؤ ىذه تريد أف تييأ النفوس إلى ما أعقب ىذا  - عنيا
وىو ما دعاىا إلى التعبير بأسموب الشرط )لما( بما ، االنصراؼ وىذا، القياـ
مؿ عميو مف تشويؽ، وتييئة مقرونًا بػ )الفاء( الفصيحة التي تطوى وراءىا يشت

نما ، فمما دنوا مف الباب(، إذ أصؿ التعبير )ثـ قاما وانصرفا، أحداث االنصراؼ وا 
، لـ تذكر االنصراؼ مراعاة لضيؽ المقاـ، السيما لما لـ يتعمؽ بو غرض الكبلـ

 . - رضى اهلل عنو - سيدنا المغيرةوكأنيا تسارع إلى المقصود مف بياف مقولة 

عف االقتراب بػ )الدنو( ؛ ألف فيو رقة تبلئـ  –رضى اهلل عنيا  - وعبرت 
وداللة عمى ، مقاـ الحزف، وألنو بقمة حروفو مقارنة باالقتراب يبلئـ ضيؽ المقاـ

أف ىذا الحوار قد دار عند اقترابيما مف الباب جاء التقييد بػ )مف( االبتدائية 
 يا تميد إلى البياف الذى أعقب الدنو ىذا متمثبًل في كبلـ سيدنا المغيرة.؛وكأن

رضى –عدـ معرفة سيدنا عمر  - رضى اهلل عنو–ولما أدرؾ سيدنا المغيرة  
 أراد أف ينبيو إلى ذلؾ فجاء - صمى اهلل عميو وسمـ –لوفاة النبي  - اهلل عنو

ما اشتممت عميو أداة النداء بالنداء الموضوع لمبعيد فقاؿ : )يا عمر( ؛وكأنو ب
وفيو ، ما بداخمو مف أحزاف–مع التنبيو والتييئة –)يا( مف مد يريد أف يفرغ فييا 

صمى  - وفى قولو : )مات رسوؿ اهلل، داللة عمى عظـ ما يخبر بو وخطورتو
إلى لفظ الجبللة  - صمى اهلل عميو وسمـ –بإضافة الرسوؿ ، ( - اهلل عميو وسمـ
ما ىو إال رسوؿ مف عند اهلل  - صمى اهلل عميو وسمـ –محمدًا  ما يرمز إلى أف

ولعؿ درجة الثبات النفسي التي كاف عمييا ، ما أصاب األنبياء قبمو يصيبو
في ىذا المقاـ ىي التي دعتو إلى التصريح بيذا حتى  - رضى اهلل عنو–المغيرة 

تأكيد كبلمو كما وىى التي ألجأتو إلى عدـ االحتفاؿ ب، قبؿ مجيء سيدنا أبى بكر
حدث مف سيدنا أبى بكر الذى أراد أف يرد ويدفع اإلنكار الذى يجوؿ ويصوؿ 

 كما ورد في روايات ىذا الحديث.، بداخمو مف شدة الحزف
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أف تصور حالة االندفاع  –رضى اهلل عنيا  –وعندما أرادت السيدة عائشة  
كبلـ سيدنا التي أصابت سيدنا عمر إثر الصدمة الشديدة التي قرعت سمعو ب

ولـ تعطؼ قولو عمى ما سبقو بػ )الفاء( كما ىو بناء ، المغيرة لـ تعد ذكر اسمو
وقطعاً ، ولكنيا قالت: )قاؿ كذبت( بصيغة الماضي مبالغة في التكذيب لو، كبلميا

ولـ يكتؼ بذلؾ بؿ أضرب بقولو : )بؿ أنت رجؿ ، لكؿ سبؿ الحوار والمجادلة لو
واإلنكار عميو نتيجة شدة ، والتبكيت لو، ي في الذـتحوشؾ فتنة(مبالغة في الترق

وىذا ما ال يحققو التعبير بقولو : ) قاؿ كذبت أنت رجؿ تحوشؾ ، الموقؼ عميو
فتنة( ألف التعبير بجممتيف أقوى في الداللة عمى اإلنكار مف التعبير بجممة 

، ائوداللة عمى كماؿ الفتنة التي اجتمعت في أحش واحدة، وعبر بقولو:) رجؿ (
 وقرنيا بقولو: ) تحوشؾ ( داللة عمى عظمتيا.، وليذا نكرىا

يقوؿ ابف منظور: "ويقاؿ الُحواشُة مف اأَلمر ما فيو َفِظيعٌة يقاؿ ال َتْغش  
 (ٔ)الُحواشَة قاؿ الشاعر َغِشيَت ُحواشًة وَجِيْمَت َحّقًا وآَثْرَت الِغوايَة غَيَر راِض"

بػ )إّف( فقاؿ: )إّف رسوؿ  ألمر أكد كبلموومراعاة لحالة نفسو المنكرة ليذا ا 
ونفى الموت بػ )ال( دوف )لف( التأبيدية ، ال يموت - صمى اهلل عميو وسمـ–اهلل 

لف  - صمى اهلل عميو وسمـ–يشعر بأف سيدنا عمر لـ يكف يعتقد أف رسوؿ اهلل 
نما كاف يعمـ أّف رسوؿ اهلل ، يموت أبدًا كما يوىـ بذلؾ موقفو ميو صمى اهلل ع –وا 

ولعؿ ىذا ما ، وأّف ىذا لف يكوف قبؿ أف يفنى اهلل المنافقيف، سيموت - وسمـ
إلى لفظ الجبللة إيمانًا منو  - صمى اهلل عميو وسمـ–يكمف وراء إضافة الرسوؿ 

في حقيقتو ما ىو إال رسوؿ مف رسؿ اهلل يصيبو  - صمى اهلل عميو وسمـ–بأنو 
نما  - سبحانو وتعالى–(إلى المولى يؤيد ىذا إسناد الفعؿ )يفنى ، ما أصابيـ وا 

                                           

 ( )حوشٜٕٓ/ٙلساف العرب ( ٔ)
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السيما وأف المنافقيف ، خص المنافقيف دوف الكفار ؛لظنو أف سيدنا المغيرة منيـ
 . - صمى اهلل عميو وسمـ–قد أظيروا استبشارًا عند مرض النبي 

وفى )حتى( الغائية بما فييا مف مد معنى طوؿ األمد الذى كاف يبغيو  
 وعبر بالفعؿ )يفنى( داللة عمى أف موت النبي،  - رضى اهلل عنو–سيدنا عمر 

، وآثره (ٔ)لف يكوف حتى ييمؾ اهلل جممة المنافقيف –صمى اهلل عميو وسمـ  -
التعبير )حتى ييمؾ اهلل المنافقيف أو  وذلؾ بأف يكوف، عمى )يقطع أو ييمؾ(

 حتى يقطع اهلل دابر المنافقيف( إيماء إلى سيولة إىبلكيـ، ألف اإلىبلؾ يكوف
إلى جانب أف )اإلفناء( أكثر مبلءمة ، والقطع فيو نوع عنؼ يشى بقوتيـ، عاماً 

–وآثر ذكر الموت في )ال يموت( عمى التوفى الذى يسند إلى اهلل ، لذكر الموت
 عز وجؿ اكتفاًء بإسناد الفعؿ )يفنى (إلى اهلل.

بعد أف بينت كيؼ حسـ سيدنا أبوبكر  - رضى اهلل عنيا - والسيدة عائشة 
 –بوقوفو في الناس وتذكيرىـ بقولو  - صمى اهلل عميو وسمـ–بر وفاة النبي خ

َّا رَُسوٌل قَْد َخلَْت نِْو َقتْلِهِ الرُُّسُل : ) - تعالى ٌد إِل ( رجعت لتبيف لنا حاؿ َوَنا ُمحَهَّ
بعد سماعو ليذه اآلية القرآنية التي تنعى خير  –رضى اهلل عنو –الفاروؽ عمر 

فقد عطفت قوؿ سيدنا عمر عمى ما قبمو بػ  - عميو وسمـ صمى اهلل - البرية
)الفاء(العاطفة لمجموع كبلـ عمى مجموع كبلـ لتبيف لنا بدالالت السرعة التي 

بمجرد سماعو ليذه اآلية  - رضى اهلل عنو - تفيدىا )الفاء( أف سيدنا عمر
نيا لفي كتاب اهلل(فسق وط ىمزة القرآنية رجع عف إنكاره مستفيمًا متسائبًل )وا 

 رضى اهلل عنو–التي أصابتو  االستفياـ وحذفيا كأنو حدث نتيجة شدة الصدمة
السيما  - صمى اهلل عميو وسمـ –بعد سماع ىذه اآلية التي تنعى خير البرية  -

وأنو يتبلءـ مع العقر واإلىواء عمى األرض الذى نصت عميو رواية سيدنا عبد 
                                           

 ٗٛينظر: الفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ ص( ٔ)
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أما العطؼ بػ )الواو( فقد جاء ، أتيكما سي - رضى اهلل عنيما–اهلل بف عباس 
في ىذا السياؽ ليتعانؽ مع عناصر التوكيد في نزع اإلنكار الذى يخالج صدر 

(، وضمير القصة  - رضى اهلل عنو–الفاروؽ  والتي تمثمت في التوكيد بػ)إفَّ
وعبر بػ )الكتاب( دوف )القرآف( ؛ ألف في الكتاب داللة ، والبلـ في )لفي(، والشأف

واالستقرار الذى تفيده دالالت الظرفية المنبعثة مف )في(، ، ى الثبوتأقوى عم
ضافة الكتاب إلى لفظ ، والتي تؤكد وجود واستقرار ىذه اآلية في كتاب اهلل وا 

وجاء االعتذار بنفي ، الجبللة كأنيا تدؿ عمى أف ىذا ىو حكـ اهلل، وقضاؤه
ورود ىذه اآلية عمى )الشعور( دوف )العمـ( في )ما شعرت( ألنيا آكد في نفى 

؛ لذا فيو (ٔ)خاطره أو معرفتو بيا، ألف "الشعور عمـ يوصؿ إليو مف وجو دقيؽ"
أبمغ في تأكيد ىوؿ الصدمة، وعظـ الفجيعة التي جعمتو كأنو ال يشعر بوجود 

وليذا نفى الماضي فقاؿ )ما شعرت( ولـ ينؼ المضارع ، ىذه اآلية في كتاب اهلل
، تي اشتممت عمييا الجممة األولى )أنيا في كتاب اهلل(، وأعاد بعض التأكيدات ال

وكأنو بنفي الماضي دوف المضارع كأنو ال يريد أف يستحضر ىذا المشيد الذى 
 خالؼ فيو ما ثبت في كتاب اهلل .

رضى اهلل عنيا بػ )ثـ( الدالة عمى التراخي في )ثـ قاؿ عمر(  - وعبرت 
إلى مبايعة أبى  - رضى اهلل عنو - عند الحدث الذى دعا فيو عمر بف الخطاب

، لكونو أجدر الناس بيا –صمى اهلل عميو وسمـ –بكر ليكوف خميفة رسوؿ اهلل 
–لتدؿ عمى عظـ ىذا األمر ومخالفتو لما سبؽ مف رصد أحداث وفاة رسوؿ اهلل 

وليذا أعادت ذكر سيدنا عمر ثانية فقالت : )ثـ قاؿ  - صمى اهلل عميو وسمـ
ف االستغناء عنو اكتفاء بذكره أواًل؛ وكأنيا بذلؾ تنبو إلى عمر( ؛وذلؾ مع إمكا

                                           

 ٗٙالفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ ص( ٔ)
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بكونو أوؿ مف بايع سيدنا  - رضى اهلل عنو–الدور العظيـ الذى قاـ بو الفاروؽ 
 أبا بكر، ودعا إلى مبايعتو.

وجاءت أداة النداء الموضوعة لمبعيد داخمة عمى )أّي( المقترنة بياء  
وأىمية ما ، غ في تنبيو الناس إلى عظـالتنبيو في )يا أييا الناس( ؛ لتبال

يدعوىـ إليو في حماية الدعوة اإلسبلمية مف مبايعة سيدنا أبى بكر في ىذا 
والنفاؽ متربصة باإلسبلـ ، الوقت العصيب الذى اشرأبت فيو رؤوس الكفر

، وجاء التعبير بػ )الناس( ألف مقصده ىو تحقيؽ غايات العمـو، والمسمميف
ا النداء؛ وذلؾ ألف لفظة )الناس( مف أوفى األلفاظ تحقيقًا والشموؿ مف وراء ىذ

، وجاء التعريؼ باسـ اإلشارة (ٔ)ليذ الغرض لكونيا تطمؽ عمى األحياء واألموات
وكأنو يؤكد الجدارة ، والصبلبة، والشدة، والقوة، )ىذا أبوبكر( لمداللة عمى الكماؿ
يستخمفو في حياتو  - صمى اهلل عميو وسمـ –واالستحقاؽ التي جعمت النبي 

 –متى ما يقـو مقاـ النبي  بكونو أسيفاً  لمصبلة بالناس رغـ اعتراض نسائو
والبلتي كف يروف عمر أحؽ وأجدر ، ال يسمع الناس - صمى اهلل عميو وسمـ

وأشد ، التي أظيرت الفوارؽ في أحمؾ الظروؼ - تعالى–ولكف حكمة اهلل ، بيذا
 عمماً  - صمى اهلل عميو وسمـ–اليوى وبينت صدؽ مف ال ينطؽ عف ، األحواؿ

صمى –بأنو قد تبيف مف خبلؿ ىذه الدراسة أف الصحابة المقربيف إلى رسوؿ اهلل 
ممف وقفت عمى أحاديث ليـ متعمقة بيذا الحدث العظيـ قد  –اهلل عميو وسمـ 

 - اتسموا بالثبات النفسي حياؿ ىذا الحدث ولـ ينكر أحد ذلؾ إال سيدنا عمر
وكأنيما لما كانا ىو وسيدنا أبوبكر كفرسى رىاٍف أراد اهلل أف  - ورضى اهلل عن

 - رضى اهلل عنو–ولعؿ ىذا ما دعا سيدنا عمر ، يظير أمره، وأف يقضى شأنو
إلى أف يقرف التعريؼ باسـ اإلشارة )ىذا( بالتعريؼ بالضمير )ىو( في )وىو ذو 

                                           

 ٕٕٚينظر الفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ ص( ٔ)
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 - رضى اهلل عنو–ًا قاصد، ومكانةً ، وسناً ، شيبة المسمميف( أي أكبرىـ مقاماً 
والقدرة ، والخبرة، بوصفو أو بكنايتو بذي شيبة المسمميف إلى الحنكة، والدربة

واإلمساؾ بزماميا، والسيطرة عمييا، وليذا جاء بيا في إطار ، عمى رعاية األمور
جممة الحاؿ فقاؿ: )وىو ذو شيبة اإلسبلـ( ألنو أراد بجممتي )ىذا أبو بكر وىو 

ويعاضد بعضيما ، أف يجعميما في إخراج واحد حتى يساند ذو شيبة المسمميف(
رضى اهلل عنو –بعضا في تأكيد دالالت الكماؿ والعناية بإظيار فضائؿ الصديؽ 

وىذا ماال يحققو التعبير بإسقاط )الواو( في )وىو( ؛ألنو يجعميما في إخراجيف  –
الصبلبة التي و ، والشدة، قد يغنى أحدىما عف اآلخر؛ فدالالت الكماؿ، والقدرة

جاءت لتحقؽ الجدارة واالستحقاؽ في جممتي )ىذا أبو بكر وىو ذو شيبة 
المسمميف( ىي التي دعت إلى إتياف األمر بالمبايعة مقرونًا بػ )الفاء( الدالة عمى 

بؿ ىي التي دعت إلى اصطفاء األمر بالمبايعة خاصة إذ فيو ، السرعة والتعقيب
لتوكيد التي اشتمؿ عمييا ىذا السياؽ إذ ىي صورة تمثيمية تتناغى مع عناصر ا

"عبارة عف المعاقدة والمعاىدة كأف كؿ واحد منيما باع ما عنده مف صاحبو 
وىذا أدؿ عمى تماـ الرضا  (ٔ)وأعطاه خالصة نفسو وطاعتو ودخيمة أمره"

وليذا ، والقناعة والتأييد، وىذا بخبلؼ األمر بالتولية فإنو ال يحقؽ ىذه الدالالت
اإلجابة بغاية السرعة المفادة مف )الفاء( في )فبايعوه( ؛ألف المقاـ كاف  جاءت

 كفيبًل بإظيار حقائؽ األمور، ومظاىر الكماؿ والجدارة واالستحقاؽ.

 - رضى اهلل عنيما - ىذا وبعد أف صور لنا سيدنا عبد اهلل بف عباس 
–نبي بعد خروجو مف عند ال–رضى اهلل عنو –موقؼ سيدنا أبى بكر الصديؽ 

رضى –نقؿ لنا الزىري ، بعد وفاتو فيما رواه عنو الزىري - صمى اهلل عميو وسمـ
حاؿ سيدنا عمر بف الخطاب وذلؾ فيما رواه عف سعيد بف المسيب  - اهلل عنو

                                           

 ( )بيع ٕٙ/ٛلساف العرب البف منظور ( ٔ)
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 فالفاء في قولو :)فأخبرني(، قاؿ : )فأخبرني سعيد بف المسيب أف عمر قاؿ:(
بدالالت السرعة التي – عنو رضى اهلل–وكأنو ، جاءت لتعطؼ كبلما عمى كبلـ

ومجمس واحد، وجاء التعبير ، تفيد ىا )الفاء( يشى بأف ىذا قد كاف في آف واحد
وشيوع ىذا الخبر بيف الصحابة جميعا مف ، بػ )اإلخبار( خاصة ليشى بانتشار

(، رأى سناد القوؿ إلى سيدنا ، ومف سمع ولعؿ ىذا ما يكمف وراء التأكيد بػ )أفَّ وا 
وكأنو يريد أف يمفت الذىف إلى أف ما يقصو إنما ىو عمى لساف عمر مرتيف 
 إذ ىو أقدر عمى تصوير حالو.، صاحب الشأف

، حديثو بأسموب القسـ )واهلل( - رضى اهلل عنو –فقد صدَّر سيدنا عمر  
وأعقبو بأسموب )النفي واالستثناء( المشتمؿ عمى ضمير الشأف )ىو( دوف شؾ 

وذلؾ ليييئ النفوس لتدرؾ عظـ ما ، بح عميومف الصحابة أو إنكار لما أص
وىو ما صوره باستعارة ، أصابو بعد سماعو لسيدنا أبى بكر وىو يتمو ىذه اآلية

وكأنو ، السرعة معطوفًا عمى ما قبمو بػ )الفاء( الدالة عمى، العقر لفجأة الدىشة
بمطؿ حديثو يشى بأف األلفاظ تعجز عف تصوير حالتو، وما يدور بداخمو وىو 

مع إعادتو ذكر سماع التبلوة في قولو ، ما يفيده العطؼ بػ )حتى( وتكرارىا
وكأنو يؤكد دور ىذا السماع الذى صرفو عما ىو فيو مف ، :)حيف سمعتو تبلىا(

فقاؿ )واهلل ، ومف ثـ جاء بو في إطار التفسير بعد اإلبياـ بضمير الشأف، إنكار
مكاف التعبير بقولو: )واهلل ما وذلؾ مع إ، ما ىو إال أف سمعت أبا بكر تبلىا(

بإيثاره ليذا النمط  - رضى اهلل عنو –وكأنو ، تبلىا إال وعقرت( سمعت أبا بكر
األسموبي مع التكرار يريد أف يقرع الذىف بيذا السماع مرة بعد مرة عنايًة 

 واىتمامًا بإبراز دوره في صرفو عما ىو فيو.

،  - رضى اهلل عنو–ى بكر مكانة سيدنا أب–رضى اهلل عنو  - وحتى يظير 
، وقوة جأشو الذى جعمو يحسـ ىذا األمر أسند التبلوة إلى سيدنا أبى بكر مرتيف
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( عمى قولو: ) ما ىو إال أف ما ىو إال أف سمعت أبا بكر تبلىامؤثرًا قولو )
 -رضى اهلل عنو –وكأنو بيذا يعتذر لسيدنا أبى بكر ، سمعت تبلوة أبى بكر ليا(

صمى اهلل عميو  –ويؤكد استحقاقو ليكوف خميفة رسوؿ اهلل ، عف رفض الجموس
َـّ َقاَؿ ُعَمُر: َيا  وىو ما حكتو رواية السيدة عائشة األولى فقالت : - وسمـ " ُث

 .َأيَُّيا النَّاُس َىَذا َأُبو َبْكٍر َوُىَو ُذو َشْيَبِة اْلُمْسِمِميَف َفَباِيُعوُه َفَباَيُعوهُ"

لـ( ألنيا بما اشتممت عميو مف مد أقدر عمى إفراغ وآثر النفي بػ)ما( دوف ) 
والتي آثرىا عمى ، ما بداخمو، وىو ما أراد استحضاره بصيغة المضارعة )تقمني(

، مع العقر المنصوص عميو(ٔ))تحممني( لتتبلءـ بداللة مادتيا عمى الرعدة 
نما قاؿ، (ٕ)وداللة عمى سرعة سقوطو عبر بػ )اإلىواء( الذى يكوف في خمو : وا 

)أىويت( دوف )ىويت( ألنو يكوف عف قرب بخبلؼ )ىويت( فإنو يكوف عف 
إلى جانب أنو بكثرة حروفو مقارنة بػ )ىويت( يتبلءـ مع المطؿ واإلشباع ، (ٖ)بعد

المفاد مف ترداد السياؽ لعبارات يغنى بعضيا عف بعض في الظاىر مع ذكر 
وس عند ىذا المشيد )حتى( وتكرارىا، والتي جيء بيا لتسيـ في استيقاؼ النف

والذى يصور عظـ ما ، الذى أراد استحضاره بإيثاره صيغة المضارعة )تقمني(
وحتى ال يوىـ بأف ىذا )اإلىواء ( كاف إغماًء عدؿ عف ، أصابو في ىذا الموقؼ

، التقييد بػ )عمى( إلى التقييد بػ )إلى( داللة عمى أنو كاف استكانة إلى األرض
 الالت انتياء الغاية التي تفيدىا )إلى(.وىذه ىي د، وجموًسا عمييا

                                           

 (  )قمؿ ٙٙ٘/ٔٔينظر : لساف العرب( ٔ)
 ( )ىوى ٔٔ/ ٙ ينظر: معجـ مقاييس المغة( ٕ)
 ( )ىوأٖٚ/٘ٔ ينظر: لساف العرب( ٖ)
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، (ٔ)وعبر بقولو :)حيف( دوف )وقت( ألنو يرتبط بمقامات اليبلؾ والمحنة 
والمعرفة تكوف ، وعبر بػ )العمـ( دوف )المعرفة( ألف العمـ أعـ مف المعرفة

وفى ىذا داللة كما سبؽ عمى أف سيدنا ، لمشيء قد غاب عف الذىف بعد إدراكو
وليذا ، ىو فيو كأنو لـ يعمـ أف ىذه اآلية قد نزلت ألبتة عمر لشدة ما

وعبر بقولو : )عممت ، (ٕ)و لطؼ مف األمور ، نفى)الشعور( الذى يكوف لما دؽ
قد مات( ولـ يعبر بقولو: )عممت موت  - صمى اهلل عميو وسمـ –أف النبي 

مييا ىذا ( ؛ لينزع بعناصر التوكيد التي اشتمؿ ع - صمى اهلل عميو وسمـ–النبي 
صمى اهلل  - وأفعـ بو صدره وقاؿ: )النبي، األسموب اإلنكار الذى سيطر عميو

ومبالغة في ، ( مبلئمة لمقاـ الرحمة واإلشفاؽ الذى كاف فيو - عميو وسمـ
،ولعؿ ىذا ىو سر (ٖ)فالنبي "مشتؽ مف النبوة بمعنى االرتفاع"، والتعظيـ، التنويو

ًء بإسناد الصبلة والسبلـ في الجممة الدعائية اكتفا، التعريؼ بػ)أؿ( دوف اإلضافة
السيما وأف ، سبحانو وتعالى وبذا حقؽ كؿ معانى التعظيـ والتنويو–إلى المولى 

صمى اهلل  - المقاـ حينئذ أصبح مقاـ اعتراؼ ولـ يصبح مقاـ إثبات ألف النبي
رسوؿ مف رسؿ اهلل يصيبو ما أصاب الرسؿ مف قبمو كما ورد في  - عميو وسمـ

 سياؽ اآلية الكريمة.

 

 

 

                                           

 ٘ٓٗينظر: الكميات ص ( ٔ)
 ٗٙينظر : الفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ ص( ٕ)
 ( )نبوٖٚٓ/٘ينظر: معجـ مقاييس المغة ( ٖ)



 
  

 

  

 ر وفاطمة نموذًجا(في كتب السنة )أبو بكر وعم دراسة ببلغية مف أحواؿ الصحابة النفسية عند وفاة خير البرية 
 

ٕٔٙٓ 

 ادلثحث الثالث
 احلالح الٌفسيح للسيذج فاطوح الزُشاء عٌذ ّفاج خري الربيح

 )صلى اهلل عليَ ّسلن(
صمى –ىي ريحانة رسوؿ اهلل  - رضى اهلل عنيا - السيدة فاطمة الزىراء 

 فقد عانت مف وفاة أبييا، والوحيدة مف أبنائو التي ماتت بعده - اهلل عميو وسمـ
وحتى ييوف عمييا أخبرىا بأف لمموت ، وعاشت حسرات، وتجرعت زفرات، ويبلت
 وأنو ليس عميو كرب بعد ىذه األوقات .، سكرات

} َحدََّثَنا ُسَمْيَماُف ْبُف َحْرٍب َحدَّثََنا  - فقد روى البخاري في صحيحو فقاؿ:
َجَعَؿ  - عميو وسمـ صمى اهلل - َحمَّاٌد َعْف ثَاِبٍت َعْف َأَنٍس َقاَؿ َلمَّا َثُقَؿ النبي

َلْيَس َعَمى » َواَكْرَب َأَباُه . َفَقاَؿ َلَيا  - َعَمْيَيا السَّبَلـُ  - َفَقاَلْت َفاِطَمةُ ، َيَتَغشَّاهُ 
َيا َأَبتَاْه َمْف ، َأَجاَب َربِّا َدَعاهُ ، َفَممَّا َماَت َقاَلْت َيا َأَبتَاهْ « . َأِبيِؾ َكْرٌب َبْعَد اْلَيْوـِ 

َعَمْيَيا  - َيا َأَبتَاْه ِإَلى ِجْبِريَؿ َنْنَعاْه . َفَممَّا ُدِفَف َقاَلْت َفاِطَمةُ ، ِفْرَدْوِس َمْأَواهُ َجنَُّة الْ 
ـْ َأْف َتْحُثوا َعَمى َرُسوِؿ المَّوِ ، َيا َأَنُس  - السَّبَلـُ  صمى اهلل عميو  - َأَطاَبْت َأْنُفُسُك
 (ٔ)التُّرَاَب{ –وسمـ 

أف يصور حالة الشدة التي  - رضى اهلل عنو - عندما أراد سيدنا أنس 
عند وفاتو قصد إلى تييئة النفوس  - صمى اهلل عميو وسمـ - كاف عمييا النبي

–فصدر كبلمو بػ)لما( التعميقية؛ وذلؾ ألف تصوير حالة الشدة التي كاف عمييا 
ىي أصؿ الحدث وجذر المعنى الذى بنى عميو النص  - صمى اهلل عميو وسمـ

ورتب عميو ما تبعو مف أحداث تعمقت بوصؼ وتصوير حاؿ ، قاـفي ىذا الم

                                           

 ٖٔٛ/ٕووفاتػو( باب مرض النبػي )صػمى اهلل عميػو وسػمـ– كتاب المغازي–صحيح البخاري ( ٔ)
 .ٕٙٗٗحديث رقـ  -
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،ومف ثـ جسد ىذه الشدة بالتعبير بالفعؿ  - رضى اهلل عنيا–السيدة فاطمة 
فيي كممة غنية بتصوير وتجسيد ، )ثقؿ( خاصة دوف )اشتد(الرتباطو بالماديات

صورىا أبمغ ورحمًة ، ووجعاً ، دالالت الشدة التي تفّطر منيا قمب سيدنا أنس ألماً 
تبعتيا  ورقةٍ ، وتمطؼٍ ، تصوير اصطفاؤه لمفظة )النبي( بما تفيض بو مف حنوٍ 

الجممة الدعائية )صمى اهلل عميو وسمـ( والتي كأنيا بمطميا تنفس عما يكمف 
نما آثر التعريؼ بػ )اؿ( فقاؿ : ، والتحزف، واألسى، بداخمو مف تباريح التحسر وا 

تشريؼ الذى يفاد مف اإلضافة إلى لفظ الجبللة )النبي( دوف )نبي اهلل( ؛ألف ال
صمى اهلل  - رسوؿ اهلل في ظاىره ينافى مقامات الشدة واأللـ التي كاف فييا

وجاء الجواب بػ )جعؿ يتغشاه( دوف )تغشاه الكرب( مثبًل ، وقتئذٍ  - عميو وسمـ
ميو صمى اهلل ع–ليؤكد أف تصوير حالة الشدة والمعاناة التي كاف فييا رسوؿ اهلل 

الذى قصد إليو سيدنا أنس في ىذا المقاـ،  وجذر المعنى، ىي أصؿ - وسمـ
وخبره الوارد بصيغة ، بإيثاره فعؿ الشروع)جعؿ( - رضى اهلل عنو–وكأنو 

المضارعة)يتغشاه( كأنو يريد أف ينقؿ لنا باستحضار المشيد صورة الشدة 
وأماـ ، بيف أيدينا ويضعيا،  - صمى اهلل عميو وسمـ–والمعاناة التي كاف فييا 
وأساىا فنتعظ ونعتبر، وُنعّد أنفسنا ليذا اليـو العصيب ، أعيننا فنعيشيا بألميا

 . - صمى اهلل عميو وسمـ –الذى لـ ينج منو حتى خير البرية 

الفعؿ )يتغشاه( دوف تقييد بالفاعؿ )الكرب(  - رضى اهلل عنو - وأطمؽ 
صمى اهلل عميو –اة التي كاف فييا ليرخى لمذىف العناف في تخيؿ الشدة والمعان

صمى  - السيما وأنو بالوقوؼ عمى ضمير الغائب العائد عمى النبي،  - وسمـ
استطاع أف يبرز آىات األلـ التي تتصارع  في )يتغشاه( - اهلل عميو وسمـ

، والتي تتناغى مع آىات األلـ،  - رضى اهلل عنو–خارجة مف صدر سيدنا أنس 
والتي  - رضى اهلل عنيا–صارع في صدر السيدة فاطمة والحسرة التي كانت تت
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ننعاه(،  –مأواه  - دعاه - أفرغتيا في المدود التي بنى عمييا النظـ في )أبتاه
والتي نقميا إلينا سيدنا أنس بالعطؼ بػ )الفاء( الدالة عمى السرعة والتعقيب في 

والشدة التي  )فقالت(، وذلؾ بعد أف استحضر بعناصر المطؿ واإلشباع المعاناة
،فػ )الفاء( العاطفة بداللتيا عمى السرعة  - صمى اهلل عميو وسمـ–كاف عمييا 

والتعقيب تشير إلى أف الجممة المعطوفة )فقالت فاطمة( كأنيا تولدت مف رحـ 
والتي ، وأصؿ الحدث، ودار عمييا معقد الكبلـ، سابقتيا التي بنى عمييا النظـ

إلى إيثار نداء الندبة )وا( والذى أفرغت  - يارضى اهلل عن–دعت السيدة فاطمة 
، فيو ما بداخميا مف آالـ وأحزاف يصورىا أتـ تصوير نداء ما ال يعقؿ وىو الكرب

وأسًى، ومف ثـ ، والحسرة التي مؤلت ما بيف جوانحيا حزناً ، الولو والذى يصور
ب لمنداء قرنت ىذا النداء بقوليا: )أباه( الذى كأنو يصؼ بإيقاعو البكاء المصاح

إلى أف  - عمييا السبلـ - في ىذا المقاـ، ولعؿ ىذا ما دعا السيدة فاطمة
نما اختار الدعاء ، تسارع بقوليا ىذا كما ىو مفاد )الفاء( في )فقالت فاطمة( وا 

ورغبة في أف ، ورحمة بيا في مقاـ الحزف ىذا، ليا بػ )السبلـ( شفقة عمييا
 ـ .تحاط بػ )السبلـ( في ىذا الموقؼ العظي

يعدؿ عف  اومقاـ الحزف وتقطع األنفاس ىذا ىو الذى جعؿ سيدنا أنسً  
ولعمو ذاتو ىو ، قولو :)فقالت فاطمة ابنتو( اكتفاًء بداللة النداء في)واكرب أباه(

فمما  - في )فقاؿ ليا - صمى اهلل عميو وسمـ - الذى جعمو يعدؿ عف ذكر النبي
ة الحزف التي سيطرت عمى سيدنا فمما دفف قالت فاطمة( ؛وكأف شد –مات قالت 

، أسفًا وحسرةً  - صمى اهلل عميو وسمـ - أنس جعمتو ينأى عف التمفظ بذكر النبي
ولـ يذكر السيدة )فاطمة( في قولو : )فمما مات قالت( ألف درجات الحزف لحظة 

عمييا –ومف ثـ قاؿ: )فمما دفف قالت فاطمة ، الموت كانت أعمى منيا بعد الدفف
–أنس( فمطؿ الحدث بذكر السيدة فاطمة، والدعاء ليا  يا - السبلـ
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كانت قد بدأت  - صمى اهلل عميو وسمـ - والنداء(يوحى بأف النفس بعد دفنو
–ولعؿ ىذه ىي حكمة اهلل في تأخير دفنو ، وترضى بحكـ اهلل وقضائو، تيدأ

 بعد موتو. - صمى اهلل عميو وسمـ

( دوف )ما( ألف دالالت الكرب بػ )ليس - صمى اهلل عميو وسمـ–ونفى  
النفي في )ليس( أقوى مف )ما( وذلؾ بمقارنة الفعمية بالحرفية مع زيادة المعنى 

،إذ ىي التي تتناغى مع مقامات (ٔ)ألف زيادة المبنى تدؿ عمى زيادة المعنى غالًبا
إضافة إلى أنيا بكثرة ، شدة الحزف التي سيطرت عمى السيدة )فاطمة( آنذاؾ

صمى اهلل عميو –تظير مدى شفقة الحبيب المصطفى  )ما( حروفيا مقارنة بػ
 - حتى في أصعب المواقؼ التي مر بيا - عمييا السبلـ - عمى ابنتو - وسمـ

،تظير ىذا التسمية المفادة مف اإلضافة، والتقديـ في  - صمى اهلل عميو وسمـ
كاف  - صمى اهلل عميو وسمـ–)عمى أبيؾ( مع أف مقاـ الشدة الذى كاف فيو 
 صمى اهلل عميو وسمـ–ولكنو ، يقتضى اإليجاز المناسب لقولو : )ما عمّى كرب(

ونّكر ، الشفوؽ بابنتو راعى حاليا فأكد كبلمو بالنفي بػ )ليس( واإلضافة -
( ، )كرب( ليفيد نفى عمـو حصوؿ الكرب بعد ىذا اليـو وعرفو بػ)اؿ( فقاؿ )اليـو

وعمى أمتو، وتبلؤمًا مع  - مـصمى اهلل عميو وس - ليدؿ عمى كماؿ شدتو عميو
رضى –وتسارع األحداث العظاـ في ىذا الموقؼ آثر سيدنا أنس ، قوة االنفعاؿ

العطؼ بػ )الفاء( التي جاءت لتعطؼ مجموع كبلـ عمى مجموع كبلـ  - اهلل عنو
مقترنة بإعادة )لما( التعميقية ؛ لتكوف دالة في كبلمو تشير إلى تنوع وتغير 

فقد صدر بيا كبلمو ،  - رضى اهلل عنيا–مى السيدة فاطمة وأثر ذلؾ ع، الحدث
صمى –وأعادىا عند موتو ،  - صمى اهلل عميو وسمـ–عند تصوير شدة مرضو 

                                           

دار إحيػاء  ط: - ٜٕٙ/ٕينظر: حاشية الصباف عمى شرح األشموني عمػى ألفيػة بػف مالػؾ ( ٔ)
 القاىرة. –الكتب العربية 
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ليضع أماـ  - صمى اهلل عميو وسمـ–وأعادىا عند دفنو ،  - اهلل عميو وسمـ
 ، - رضى اهلل عنيا–وأثرىا عمى السيدة فاطمة ، أعيننا ىذه األحواؿ الثبلثة

وثالثة يريد أف ينبو عمى تبايف المواقؼ الثبلث في ، وكأنو عند تكرارىا ثانية
رضى اهلل –واألسى لينقؿ لنا صورة حالو، وحاؿ السيدة فاطمة ، درجات الحزف

والتي أومأ إلييا بعدـ قدرتو النفسية والمعنوية عمى أف ، في ىذا المقاـ - عنيا
بؿ إف شدة األسى ىي ، صراحة - مـصمى اهلل عميو وس–يسند الموت إلى النبي 

نما اكتفى باأللفاظ التي ، التي جعمتو ال يستطيع أف يذكر السيدة فاطمة الزىراء وا 
عف  - رضى اهلل عنيا–وعدلت ، تؤدى المعنى فحسب فقاؿ : )فمما مات قالت(

والتسمية ، نداء الندبة )وا( بعد الموت إلى النداء بػ )يا( استجابة لدواعي اإليناس
مف وراء قولو: )ليس عمى أبيؾ كرب  - صمى اهلل عميو وسمـ–تي قصد إلييا ال

) صمى اهلل –إلى جانب أف )يا( بداللتيا عمى البعد تتناغى مع بعده ، بعد اليـو
عنيا بموتو، السيما وأف فييا ما في )وا( مف مد تفرغ فيو ما  - عميو وسمـ

واألسى إنما تكوف ، حزفولما كانت أعمى درجات ال، بداخميا مف آىات وأحزاف
مخالفة سمت ، لحظة الموت جاءت بػ )التاء( مقترنة بألؼ الندبة، وىاء السكت

بنائيا حالة استبداد المرض بأبييا لتفرغ فيو بما فيو مف طوؿ آالـ الحزف التي 
وكأنيا لشدة ما فيو مف حزف ال تريد أف ، ومف ثـ كررت النداء، تتصارع بداخميا

تياف كبلميا مبنًيا عمى السجع ، ( تفارؽ فميا حسرًة وأسًفاتترؾ لفظة )األبوة وا 
دعاه –مختومًا باأللؼ والياء كأنو يصؼ البكاء المصاحب لمنداء وذلؾ في)أبتاه 

 ننعاه(. –أبتاه  –مأواه  –أبتاه  –
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باإلجابة في )أجاب ربا دعاه( لتنشر دالالت  - رضى اهلل عنيا–وعبرت  
فػ ، وقبولو لحكـ اهلل وقضائو، ورضاه - يو وسمـصمى اهلل عم–موافقة الرسوؿ 

 .(ٔ)"اإلجابة: ىي موافقة الدعوة فيما طمب بيا لوقوعيا عمى تمؾ الصحة"

مواله في كؿ ما طمب  - صمى اهلل عميو وسمـ–وفيو إيحاء بإجابة الرسوؿ  
نذاراً  ََ وا  والتكريـ ، السيما وأنيا تفيض بالتشريؼ، منو دعوًة وتبميغًا، وتبشيرًا

الذى تنشره عمييا لفظة )دعاه( بما تحممو مف دالالت القرب مقارنة بػ )النداء( 
والرحمة التي ، ، متوائمة مع وشائج ولحمة المطؼ، والميف(ٕ)الذى يكوف عف بعد

 رضى اهلل عنيا–تنبعث منيا مقترنة بمفظة )الربوبية( والتي أرادت السيدة فاطمة 
وعبرت باالسـ الموصوؿ ، وأوجاع، حزافأف تسرى بيا عما يموج بداخميا مف أ -

)مف(، وآثرتو عمى التعبير بحرؼ الجر )مف( كما ورد في روايات ىذا 
إلييا  والتكريـ التي تقصد، ؛ألنو ىو الذى يتبلءـ مع معانى التشريؼ(ٖ)الحديث

وىى تسرى اليـ والغـ عنيا، والتي أراد النبي  - رضى اهلل عنيا–السيدة فاطمة 
( - و وسمـصمى اهلل عمي– ، أف يقررىا بقولو : )ليس عمى أبيؾ كرب بعد اليـو

وذلؾ ألف )مف( الموصولة تجعؿ جنة الفردوس كميا وكأنيا أصبحت مأوى ودارًا 
حاطتو تشريفاً  وىذا بخبلؼ ، وتكريماً ، إليواء الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( وا 

قة التي قصد إلييا ولعؿ ىذه ىي الد، دالالت التبعيض التي تفيدىا )ِمف( الجارة
 العيني مف وراء ترجيحو لرواية 

                                           

 ٓ٘الكميات ص( ٔ) 
 ٚٗٗينظر: الكميات ص ( ٕ)
-: بػػدر الػػديف محمػػود بػػف أحمػػد العينػػيينظػػر: عمػػدة القػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري تػػأليؼ( ٖ) 

 دوف-بيروت –ط: دار إحياء التراث العربي -٘ٚ/ٛٔ



 
  

 

  

 ر وفاطمة نموذًجا(في كتب السنة )أبو بكر وعم دراسة ببلغية مف أحواؿ الصحابة النفسية عند وفاة خير البرية 
 

ٕٔٙٙ 

لمتعبير بمفظة  - رضى اهلل عنيا–يؤيد ىذا إيثارىا ، (ٔ))َمف( الموصولة
)جنة( مع إمكاف االستغناء عنيا بالمضاؼ إليو )الفردوس( مراعاة لمقاـ الحزف 

فاظ كأنيا اتخذت مف ترداد األل - رضى اهلل عنيا–ولكنيا ، الذى يتطمب اإليجاز
والذى ، التي تنبض بالتشريؼ وسيمة إلخراج تباريح األلـ الذى يعتصر قمبيا

والتي تعد بإيثارىا دوف سواىا مف ، يموح مف التأوه الذى تتضمنو لفظة )مأواه(
أقدر الكممات التي استخرجت جذور اآلىات التي تغمغمت في أحشاء السيدة 

ت إليو مف إظيار دالالت وذلؾ مف وراء ما قصد،  - رضى اهلل عنيا–فاطمة 
والتي تعد سببًا في إيثار التعبير بحرؼ الجر )إلى( في )إلى ، التشريؼ والتكريـ

جبريؿ ننعاه(؛ألنو بداللتو عمى انتياء الغاية مقارنة بالبلـ الدالة عمى 
 يشى بعمو منزلة سيدنا جبريؿ الذى تريد أف تبمغو بوفاة خير البرية، االختصاص

نما اختصت جبريؿ ، كما ىو مفاد إيثار لفظ )النعي( - وسمـصمى اهلل عميو  - وا 
 - صمى اهلل عميو وسمـ–فبموتو ، ألنو أميف وحى السماء - عميو السبلـ–

انقطع التشريؼ الذى كانت تحظى بو األرض بتنزؿ الروح األميف، وجاءت 
 ثـ، حركات المد بالفتح في إيثار )إلى( مقرونة بالمنع مف الصرؼ في )جبريؿ(

لتتعانؽ مع سمت السياؽ في إخراج ألواف األسى التي تزاحمت  المد في )ننعاه(
 . -صمى اهلل عميو وسمـ –داخؿ نفس السيدة فاطمة لحظة وفاة خير البرية 

وحالة السيدة ، لتصوير حالتو - رضى اهلل عنو–وعندما انتقؿ سيدنا أنس  
 - رضى اهلل عنو–اد أع - صمى اهلل عميو وسمـ - فاطمة عند دفف خير البرية

ويرشد ، والتي كأنو يريد مف ورائيا أف ينبو، معطوفة عمى ما قبميا لما التعميقية
ومفارقة ، إلى خفة حدة الحزف، والحسرة، واألسى التي كانت لحظة خروج الروح

كما ورد في تصوير حاليا ، الحياة، يتجمى ىذا مف ذكره السـ السيدة )فاطمة(
                                           

 ٘ٚ/ٛٔينظر: عمدة القاري ( ٔ)
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ومف قرنو ، وىذا بخبلؼ لحظة الموت - يو وسمـصمى اهلل عم–عند مرضو 
–لسيدنا أنس–رضى اهلل عنيا  –ويتجمى مف ندائيا ، بالدعاء ليا بػ )السبلـ(

 . - رضى اهلل عنو

بالنداء خاصة داللة عمى أنو  اسيدنا أنسً  - رضى اهلل عنيا - وفى إيثارىا 
و بتصوير كاف مف أقرب الناس منيا في ىذه المحظات كما يتجمى مف اىتمام

أحواليا وقتئٍذ، وجاءت باالستفياـ اإلنكاري التوبيخي المشوب بالعتاب والمـو 
رضواف اهلل –واألسى الذى كاف يعتصر قمبيا وىى ترى الصحابة ، لتشى بالحسرة

ومف ثـ مطمت الحديث ، بالثرى - صمى اهلل عميو وسمـ - يوارونو - عمييـ
وكأنيا بزيادة تركيبيا تنفس عما بقوليا : )أطابت أنفسكـ( دوف )أرضيتـ(، 

وعبرت بجمع القمة )أنفسكـ( ؛ألف مف يقوموف ، وأسىً ، يجوؿ بداخميا مف حزفٍ 
بذلؾ مجموعة مف الصحابة وليس كميـ وفيو داللة عمى أف الكؿ كأنو ال يرضى 

ولعؿ ، وال يوافؽ عميو حسرة وأسًفا ومف ثـ عدلت عف جمع الكثرة )نفوس(، بيذا
ىذا المقاـ ىو السر وراء التعبير بػ )أف( المصدرية في )أف مطؿ الحوار في 

وعبرت بػ )الحثى( دوف )الوضع( أو )اإلىالة(؛ ألنو بأصؿ داللتو عمى ، تحثوا(
وىـ  - رضواف اهلل عمييـ–كأنو يصور حالة الصحابة  (ٔ)ذرو الشيء الخفيؼ

 عميو صمى اهلل–وتتقطع أرواحيـ وىـ يضعوف التراب عمى رسوؿ اهلل ، يتأذوف
وكأنيـ ال يريدوف ذلؾ، وكأف أيدييـ تابعة لقموبيـ ال تطاوعيـ في ،  - وسمـ

ورغبة في عدـ ،  - صمى اهلل عميو وسمـ–وتكريمًا لمنبي ، فعؿ ذلؾ تشريفاً 
مف  - رضى اهلل عنيا–ولعؿ ىذا ما قصدت إليو ، غيابو عف نواظرىـ حبًا وتفانياً 

ارعة )تحثوا(، ودالالت التشريؼ، وراء استحضار ىذا المشيد بصيغة المض
والتكريـ التي يموح بيا االستفياـ اإلنكاري التوبيخي العتابي ىي التي جعمتيا 

                                           

 ٓٔٔ/ٕمقاييس المغة البف فارس  :ينظر( ٔ) 
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صمى –تؤثر تقديـ الجار والمجرور)عمى رسوؿ اهلل( عنايًة، واىتمامًا إذ عميو 
وىى أيضًا التي جعمتيا تؤثر ، وأصؿ الحدث، معقد الكبلـ - اهلل عميو وسمـ

ألنيا بحروفيا تدؿ عمى العمو ، رؼ االستعبلء )عمى( دوف الفوقيةالتعبير بح
ومف ثـ آثرت ، المناسب لمقاـ التشريؼ، والتعظيـ الذى ينافى وضع التراب عميو

وأخرت ذكر التراب كراىية ليذا الذى ، اإلضافة إلى لفظ الجبللة )رسوؿ اهلل(
عريفو تعويضًا ولعؿ ىذا ىو سر ت، يوارى عنيـ أعظـ مخموؽ عمى وجو األرض

 وكائف بسببو.، عف التأخير؛ ألف اإلنكار والتوبي  والعتاب متجو إليو
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 اخلامتح
والصبلة والسبلـ عمى المبعوث بأسػمى اآليػات وأبمػغ ، الحمد هلل رب العالميف

 الكممات سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ.

 ّتعذ
دراسة  –وفاة خير البرية  فيذا بحثى )مف أحواؿ الصحابة النفسية عند 
أبو بكر وعمر وفاطمة نموذًجا(والذى حاولت مف خبللو الوقوؼ عمى  - ببلغية

والتي برزت مف ثنايا  - رضواف اهلل عمييـ - الحالة النفسية لبعض الصحابة
الكممات التي رصدت أحواليـ في ىذا المقاـ المشحوف باآلالـ واألحزاف والتي مف 

ؼ عمى بعض الخصائص والنتائج التي تمخضت عنيا خبلليا استطعت الوقو 
 ىذه الدراسة والتي يتجمى أىميا فيما يأتي:

حالة الثبات النفسي التي اتسـ بيا أصحاب النبي المقربوف إزاء  - أواًل: 
وعممت ، ىذا الحدث العظيـ عدا سيدنا عمر بف الخطاب الذى كأنو أنكر ذلؾ

 صمى اهلل عميو وسمـ–الحبيب المصطفى  الدراسة ذلؾ بأنو قد جاء تعميمًا ألمة
صمى اهلل عميو  - التي رأت في سيدنا أبى بكر عندما واله الحبيب المصطفى -

رجبل أسيفا متى  –ليكوف خميفتو في الصبلة بالمسمميف حيف مرضو  - وسمـ
ـْ  ال يسمع الناس فجاء ىذا الموقؼ  - صمى اهلل عميو وسمـ –مقاـ النبي  َيُق

 –ودعا إليو الحبيب المصطفى ، لى اإلذعاف واالمتثاؿ لما أمر بوليكوف دعوة إ
بعد وفاتو مف واقع التجربة الفعمية الحية التي تؤكد  - صمى اهلل عميو وسمـ

 عف اليوى إف ىو إال وحى يوحى. صدؽ مف ال ينطؽ

يعد نداء الندبة مف أبرز الخصائص األسموبية التي اتسمت بيا  - ثانيًا:
 صمى اهلل عميو وسمـ–وصورت مشاىد وفاة النبي ، التي قصتروايات الحديث 



 
  

 

  

 ر وفاطمة نموذًجا(في كتب السنة )أبو بكر وعم دراسة ببلغية مف أحواؿ الصحابة النفسية عند وفاة خير البرية 
 

ٕٔٚٓ 

ولعؿ ما يتسـ بو ىذا األسموب مف مد يعد مف أقدر األساليب التي استطاعت  -
 أف تفرغ ما بداخميـ مف آىاٍت، وأحزاٍف .

 - رضواف اهلل عمييـ - خمو المقامات التي رصدت أحواؿ الصحابة - ثالثًا:
لتصويرية إال نادرًا بحيث لـ يرد االعتماد عمى مف االعتماد عمى األساليب ا

األساليب التصويرية إال في موضٍع واحٍد عمى سبيؿ التعنيؼ نتيجة شدة 
، لكونيا أقدر عمى وصؼ الحدث وقياميا عمى األساليب الحقيقة؛، الموقؼ

 وتحديد مبلبساتو.، ورصد أحوالو

 أها تعذ :
الواثؽ في ، رؼ بالتقصيرحمد المعت، فأحمدؾ ربى عمى ما أنعمت وتفضمت

وأف تجعمو ، وأدعوؾ أف يناؿ ىذا البحث رضاؾ، وعظيـ فضمؾ، سعة رحمتؾ
 جديرًا بالنفع، إنؾ ولّى ذلؾ والقادر عميو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

  

 ر وفاطمة نموذًجا(في كتب السنة )أبو بكر وعم دراسة ببلغية مف أحواؿ الصحابة النفسية عند وفاة خير البرية 
 

ٕٔٚٔ 

 فِشس ادلصادس ّادلشاجع
األربعيف في مناقب أميات المؤمنيف رحمة اهلل عمييف أجمعيف تأليؼ :أبى  -1

تحقيؽ: محمد –د بف ىبة اهلل بف عساكر عبد الرحمف بف محم منصور
 - الطبعة األولى - دمشؽ - ط: دار الفكر –مطيع الحافظ وآخر 

 ىػ.ٚٓٗٔ

أسد الغابة في معرفة الصحابة لئلماـ عز الديف أبى الحسف عمى بف  -2
ط:دار المعرفة  - تػ/الشي  خميؿ مأموف شيحا –محمد الجزري ابف األثير 

 ـ.ٜٜٚٔ - ٛٔٗٔىػ –ى الطبعة األول–لبناف  - بيروت –

أوضح المسالؾ إلى ألفية بف مالؾ ألبى محمد عبداهلل جماؿ الديف بف  -ٖ
 بيروت - ط:دار الجيؿ - يوسؼ بف أحمد بف عبداهلل بف ىشاـ األنصاري

 ـ.ٜٜٚٔ - الطبعة الخامسة -
اإلصابة في تمييز الصحابة لئلماـ الحافظ أحمد بف عمى بف حجر   -4

والشي  عمى محمد ، دؿ أحمد عبد الموجودالعسقبلني تحقيؽ /الشي  عا
الطبعة األولى  –لبناف –بيروت  - ط: دار الكتب العممية –معوض 
 ـ.ٜٜ٘ٔ - ىػ٘ٔٗٔ

اعتنى بو  - تصنيؼ محمود بف عمر الزمخشري - األنموذج في النحو -5
 ـ.ٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔ - الطبعة األولى –/سامى بف حمد المنصور

تأليؼ :الخطيب  –ني والبياف والبديع المعا - اإليضاح في عمـو الببلغة -6
 - القزويني جبلؿ الديف محمد بف عبدالرحمف بف عمر بف أحمد بف محمد

–بيروت –ط : دار الكتب العممية –وضع حواشيو/إبراىيـ شمس الديف 
 ـ .ٕٓٔٓ - الطبعة الثانية - لبناف



 
  

 

  

 ر وفاطمة نموذًجا(في كتب السنة )أبو بكر وعم دراسة ببلغية مف أحواؿ الصحابة النفسية عند وفاة خير البرية 
 

ٕٕٔٚ 

 جيوشيالتعبير القرآني والداللة النفسية تأليؼ الدكتور/ عبد اهلل محمود ال -7
الطبعة الثانية  - حمبوني–دمشؽ  –دار الغوثانى لمدراسات القرآنية  ط: –
 ـ.ٕٕٓٓ - ىػٕٚٗٔ –

ط:دار  - تفسير أبى السعود أو إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ -8
 دوف. - بيروت - إحياء التراث العربي

 - تأليؼ: الشي  محمد الطاىر بف عاشور - تفسير التحرير والتنوير -9
 دوف.–ط: الدار التونسية والدار الجماىيرية  –ٓٔٔ/ٗ

تأليؼ: أبو محمد بدر الديف حسف بف  - الجنى الداني في حروؼ المعاني -11
تحقيؽ/ د. فخر  - عبد اهلل بف عمّي المرادي المصري المالكي قاسـ بف

بيروت  - ط:دار الكتب العممية –األستاذ محمد نديـ فاضؿ  - الديف قباوة
 ـ. ٕٜٜٔ - ىػ ٖٔٗٔ - الطبعة األولى - لبناف –

تأليؼ الشي  اإلماـ أبى بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف  - دالئؿ اإلعجاز -11
قرأه وعمؽ عميو/أبو فير محمود محمد –بف محمد الجرجاني النحوي 

 الطبعة الثالثة - دار المدني بجده - مطبعة دار المدني بالقاىرة–شاكر 
 ـ.ٕٜٜٔ - ىػٖٔٗٔ -

ط  –ضبطو وصححو: األستاذ/مصطفى عبد الشافي  –ئ القيس ديواف امر  -12
 - ىػٕ٘ٗٔ - الطبعة الخامسة –لبناف  –بيروت  - : دار الكتب العممية

 ـ.ٕٗٓٓ

ط: دار  –تحقيؽ: صبلح الديف اليادي –ديواف الشماخ بف ضرار الذبياني  -13
 ـ.ٜٛٙٔ - مصر –المعارؼ 



 
  

 

  

 ر وفاطمة نموذًجا(في كتب السنة )أبو بكر وعم دراسة ببلغية مف أحواؿ الصحابة النفسية عند وفاة خير البرية 
 

ٕٖٔٚ 

بف عبد النور لئلماـ أحمد  –رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني  -14
 ط:مطبوعات مجمع المغة العربية - تحقيؽ: أحمد محمد الخراط - المالقي

 دمشؽ. -

لئلماـ الحافظ أبى داود سميماف بف األشعث السجستانى  - سنف أبى داود  -15
 ط: المكتبة العصرية - تحقيؽ/محمد محيى الديف عبد الحميد - األزدي

 بيروت.  -

مكتبة –/ محمد محمد أبو موسى د –شرح أحاديث مف صحيح البخاري   -16
 القاىرة. –وىبة 

شرح التمخيص لمشي  أكمؿ الديف محمد بف محمد بف محمود بف أحمد  -17
 ٜٜ٘ص  - دراسة وتحقيؽ :د/محمد مصطفى رمضاف صوفية –البابرتي 

 - الطبعة األولى–الجماىيرية الميبية  - طرابمس–ط:المنشأة العامة  -
 ـ.ٖٜٛٔ - ىػٕٜٖٔ

تعميؽ –ية لئلماـ أبى عيسى محمد بف سورة الترمذي الشمائؿ المحمد -18
شراؼ /عزت عبيد الدعاس   –لبناف  –بيروت –ط : دار الحديث –وا 

 ـ.ٜٛٛٔ - ىػٛٓٗٔ - الطبعة الثالثة

الصحاح تاج المغة وصحاح العربية تأليؼ :أبو نصر إسماعيؿ بف حماد  -19
مـ ط: دار الع – تحقيؽ: أحمد عبد الغفور عطار الجوىري الفارابي

 ـ. ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔ - الطبعة الرابعة –بيروت  –لممبلييف 

صحيح البخاري لئلماـ أبى عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف  -21
ط:  –اعتنى بو/أبو عبد اهلل محمود بف الجميؿ  - بردزبة الجعفي البخاري

 ـ.ٖٕٓٓىػ /ٖٕٗٔ - الطبعة األولى - القاىرة - مكتبة الصفا



 
  

 

  

 ر وفاطمة نموذًجا(في كتب السنة )أبو بكر وعم دراسة ببلغية مف أحواؿ الصحابة النفسية عند وفاة خير البرية 
 

ٕٔٚٗ 

تأليؼ محمد بف سعد بف منيع أبو عبد اهلل البصرى –ى الطبقات الكبر  -21
 - ط: مؤسسة الكتب الثقافية - تػحقيؽ/سيد عباس الجميمىالزىري 
 .ىػٕٔٗٔ - الطبعة األولى–بيروت 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري تأليؼ: بدر الديف محمود بف أحمد   -22
 دوف. –بيروت  –ط: دار إحياء التراث العربي  - العيني

تأليؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبو  - لباري شرح صحيح البخاريفتح ا -23
رقـ كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد عبد  - الفضؿ العسقبلني الشافعي

قاـ بإخراجو وصححو وأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب  - الباقي
 ـ.ٜٖٚٔ –بيروت  –ط: دار المعرفة  –

ط : مكتبة  - منس اليسوعىفرائد المغة في الفروؽ تأليؼ: ىنريكوس ال  -24
 ـ.ٜٜٜٔ - القاىرة –الثقافة الدينية 

: ط - تحقيؽ/حساـ الديف القدسي - الفروؽ المغوية ألبى ىبلؿ العسكري  -25
 ـ.ٜٜٗٔ - ىػ٘ٔٗٔ –القاىرة  –مكتبة القدسي 

تأليؼ: أبى الحسف عمى بف عيسى الرماني –كتاب معانى الحروؼ   -26
 القاىرة. - دار نيضة مصر - النحوي

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ تأليؼ: أبى  -27
 ط:دار المعرفة - القاسـ جار اهلل محمود بف عمر الزمخشري الخوارزمي

 لبناف . –بيروت  -

ألبى البقاء أيوب بف  - الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية  -28
ط:  - د المصريمحم - ت:د/عدناف درويش –موسى الحسيني الكفوي 

 ـ.ٖٜٜٔ - ىػٖٔٗٔ - الطبعة الثانية –بيروت  - مؤسسة الرسالة



 
  

 

  

 ر وفاطمة نموذًجا(في كتب السنة )أبو بكر وعم دراسة ببلغية مف أحواؿ الصحابة النفسية عند وفاة خير البرية 
 

ٕٔٚ٘ 

لئلماـ العبلمة أبى الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف  –لساف العرب  -29
 الطبعة األولى - لبناف –بيروت –دار صادر  - منظور اإلفريقي المصري

 ـ.ٜٜٓٔ - ىػٓٔٗٔ -

تأليؼ :محمد بف  - ياؾ نستعيفمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا    -31
تحقيؽ : محمد  - أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل بف قيـ الجوزية

 - الطبعة الثانية - بيروت –ط : دار الكتاب العربي  - حامد الفقي
 ـ.ٖٜٚٔ - ىػ ٖٜٖٔ

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ تأليؼ أبى عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ  -31
ط: –وعادؿ مرشد ، تحقيؽ: شعيب األرنؤوط–ني بف أسد الشيبا بف ىبلؿ

 ـ. ٕٔٓٓ - ىػٕٔٗٔ - الطبعة األولى - مؤسسة الرسالة

تأليؼ العبلمة سعد الديف مسعود بف –المطوؿ شرح تمخيص مفتاح العمـو  -32
–ط: دار الكتب العممية  - تحقيؽ: عبد الحميد ىنداوي–عمر التفتازانى 

 ـ.ٕٔٓٓ - ػىٕٕٗٔ - الطبعة األولى –لبناف  - بيروت

 - لمعبلمة عمى بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني - التعريفات معجـ  -33
 ـ.ٕٗٓٓالقاىرة  - ط : دار الفضيمة - تحقيؽ / محمد صديؽ المنشاوي

 - تأليؼ : أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا - معجـ مقاييس المغة  -34
 ـ.ٜٜٚٔ - ىػٜٜٖٔ - دار الفكر - تحقيؽ : عبد السبلـ محمد ىاروف

مفتاح العمـو لئلماـ سراج الممة والديف أبى يعقوب يوسؼ بف أبى بكر  -35
 - ط: دار الكتب العممية - تحقيؽ/نعيـ زرزور - محمد بف عمى السكاكي

 ـٜٚٛٔ - ىػٚٓٗٔ - الطبعة الثانية–لبناف  - بيروت
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ٕٔٚٙ 

تأليؼ: أبى القاسـ الحسيف بف محمد  - المفردات في غريب القرآف -36
ط: دار  –تحقيؽ: محمد سيد كيبلني –صفياني المعروؼ بالراغب األ

 بيروت. –المعرفة 

 


