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 بالغة التخويف في كتاب الفتن من صحيح البخاري أنموذًجا
 أمينة بنت سعود بن خيشان القرشي

 بجامعة الباحة -كلية العلوم واآلداب بالمندق -البالغة والنقد قسم 
 aalqurashy@bu.edu.saالبريد اإللكتروني : 

 الـملخص
خال  ححيلا  يسعى البحث إلى كشف مقومات البيان في الخطاا  البباو م ما  

جمية م  األحاديث  الببوية التي برز فلها عبصر التخويف والترهلا  وححيليهاا 
م  الوجهة البلغيةم والقيمة التربويةم واستبباط األثر الدالليم وبياان ودوه  فاي 

 البباء البفسيم فالتخويف مبهج ديبي حربو ؛ ألنه أداة حبييغم وحوجيه.
بهاا أمتاهم والمياياا  ت التاي يخخاوا الرساو  معرفاة المعااني والسايا ا :األهداف

م الوظاااااف التاااي ححققهاااا حيااا  التاااي أتاااافتها للخاااة التخوياااف عياااى للختاااه 
دهاسااة األثاار الااث  ححدثااه للخااة التخويااف؛ لمااا ححويااه ماا  لطااااف و  البلخااة.

بياااان و  المعااااني اةخاااثة للياااد  المبااااد إلاااى مقااااً القااار  مااا    حرخلب اااا وحرهلب اااا.
 الجمالية والوظااف الداللية لفبون البلخة التي حلًز للخة التخويف.األسراه 
 : ححيليي للخي.المنهج

يخعّد كتا  الفت  م  أعظم أبوا  الدي م فهاو علماة عياى  اد   نتائج البحث:
للحادا  و عا م وأخبار للخبااه ساتقه؛ حرهلب اا ما   م فقاد حاّد  نبوة محمااد 

حوظيااف لالتخوياافم والترهلاا   و  خطاار االفتتااانم وحرخلب ااا فااي معالجااة القيااو .
ظااااًم ماااا  أهمهاااا: حبيياااغ التوحلااادم وحعااادي  الساااايوكيات  لغايااااتم ومعااااني حربوياااة عأ

إظهاااااه الرحمااااة والشاااافقةم فتياااا  وساااااا  هد   الضااااالة؛ هجاااااء نجاااااحهم ماااا  الفاااات .
م فالقياا  لااالتخويف يأااون أنشاا  لى بااا  عيااى الطاعاااتم والهماام ح ااون وإعاالً

أعيااى لتر ااى فااي ا يمااانم والعااًي يأااون أ ااد فااي محاهبااة الفت .األماار بااااعتيا  
 الفر  الضالةم وليًو نهج الجماعة.

  حيح البخاه . –الفت   -كتا  –التخويف  –للخة  الكلمات المفتاحية :
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The rhetorical of intimidation (The book of strife as a 
model of Sahih Al-Bukhari). 

Amina bint Saud bin Khishan Al-Qurashi 
Department of Rhetoric and Criticism - College of Science and 
Arts in Al-Mandaq - University of Al Baha 
Email: aalqurashy@bu.edu.sa 
Abstract :  
The research seeks to detect the ingredients of eloquence and 
rhetoric in prophetic speech from Hudhayfa as a narrative by 
analyzing a group of hadiths in the intimidation context from: the 
diversity and multiplicity of strife, and the signs of doomsday. 
Then elicit the semantic impact of the rhetorical style of 
intimidation and its effective role in the psychological construction 
of the Muslim. Intimidation is a religious educational curriculum as 
a tool for informing, guiding, and preaching. Accordingly, the 
hadiths were studied from two sides: rhetorical point of view, 
educational value. Research aims: Knowledge of meanings and 
contexts that prophet Muhammed peace be a pone him intimidate 
his nation, the features of rhetorical of intimidation that added to 
his eloquence, and its achievement through the functions and 
purposes. Examine the effect of the rhetorical intimidation in 
prophetic statement that contains a softness meaning, both in 
willingness and intimidation that lead the servant’s closeness to 
Allah. Explaining the aesthetic secrets and semantic functions for 
the rhetorical arts that support the context of the intimidation of 
rhetorical. Research curriculum: A rhetorical analysis method 
concerned with extracting the rhetorical properties and advantages. 
Research results: This book is one of the greatest chapters of our 
religion, as it is a sign of sincerity of prophecy, and the validity of 
religion for all circumstances. The prophet Muhammed peace be a 
pone him told of events that occurred and what will happen. In 
order to intimidate from the danger of strife, desire to heal hearts to 
direct them towards the right path. Employing the intimidation, and 
warning for educational purposes, goals, and meanings, the most 
important of which are: Notifying monotheism, changing the 
condition of those who are dissented, and modifying misguided 
behaviors in order to save them from strife. Showing mercy, 
compassion, and kindness these are means of deterrence and 
information. The heart by intimidation becomes more active for 
devoting to obedience’s, intentions will be higher in order to rise in 
faith, and determination will be stronger for fighting strife. The 
commanding of retiring the misguided people, and the necessity of 
following group’s approach. 
Keywords: Eloquence - Intimidation - Book - Sedition - Sahih Al-

Bukhari. 
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 مـقـدمــة
الحماااد ب ه  العاااالمل م والصااالة والسااالً عياااى نبلباااا محمااااد وعياااى  لاااه 

 و حبه أجمعل م وبعد: 
إن الخوا م    حعالى ذو طرااق متعددةم مبها: الخوا م  الفت ؛ لثا 

ع  الخوا م    هأس الحأمةم وجوهر العقلدةم وإنما يخشى   ويخافه م   جخ
اا يادعو إلاى العماا  ومعرفاة الت االيف ا  1لعيام لاه عيم  م والخاوا يقتضاي اسااتعداد 

هوحي اااام ونفساااي ام وعقيي اااا فاااي حيااااة المسااايم الحاااقم يعلباااه عياااى حسااا  الطاعاااةم 
 والعودة إلى الر اد إذا ما ظّ  وابتعد. 
ثاا  فااي معرفااة بالجاناا  الساايوكي التبفلااث  وليتخويااف أهميااة عخظمااى حتم

بوجلهه: ا يجابي الماث  في إيجاد ما أمر لاه  م والسايبي الماثا  فاي االنتهااء 
عمااا نهااى   عبااهم وحركااة الحياااة ال حسااتقيم إال لمنيالهااا عيااى مااا  ااره  بيااان   

م والمقاً في لا  ذكر الفت  مقاً يتطي   ده ا  2لإنياال  يحقق جوهر التدي  الحقب
عيي ا م  لالترهل م والتحثيرم والتخويافم وا ناثاه ؛ ما  أجا  إ الق العقلادةم 
وإ امة األخل م وحقويم السيوكم وإزالة الغفياةم ومحاو ا عاراوم وإعاداد المسايم 

ا يبيااغ لااه هتااا   وجبتااه. فااالمعبى فااي خطااا  بيااان الااوحي ا سااييم  ل ر ن ااا  إعااداد 
وساااابة  نوعااااان لاعتباااااه أداة التيقاااايم األو : المعبااااى العقياااايم والثاااااني: المعبااااى 
ا في  ا ع  اةخرم ب  يجريان مع  البفسيم وهما ممتيجانم ال حجد أحدهما متجرد 

سيا  ح ييفم وفياه األول: نظم وأسيو  يقومان في سيا ل  ممتدي  متلحقل م 
البفسيم خلر أن المعبى البفسي القاام  ليمعبى العقيي ظهوٌه عيى المعبى يأون 

: سيا  حثقيفم يتمث  فاي اآلخرعيى ذ  لصلرة. و يغل في المعبى العقيي ال 
إ با  البفس عيى ما يحميه المعبى العقيي م  أمر ونهي إ با  محبة نا ئة م  

                                                 
يبظر: التخويف م  الباه والتعريف لحا  داه البواهم ألبي الفرج زي  الدي  عبد الرحم  ب  هج    1ل

م 2البيانم طالحببيي البغداد  الدمشقيم ححقلق: لشلر محماد علونم لدمشقم مأتبة المؤيدم داه 
 .22ً م ص1111-ه1041

سب  استبباط المعاني م  القر ن والسبة دهاسة مبهجية حلوييية نا دةم لمحمود حوفلق محماد سعدم لداه   2ل
 .14ً م ص2411-ه1042م 1ال ت  المصريةم مأتبة وهبةم ط
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ااّثهت مبااهم وفااي المقاباا  فاامن  هؤيااة الخلاار فيمااا هخّخباا  فيااهم وهؤيااة الشاار فيمااا حخ
ة الخلاار والشاار ال يأااون فااي الساايوك وال يتحقااق إال لمعرفااة   معرفااة ناااحج هؤياا

ااااام فتاااادفه المحبااااة إلااااى ا  بااااا  عيااااى   اااااد ة ححااااث عيااااى المحبااااة والمهالااااة مع 
م وجمااا  الخلاار المطيااق  1لالطاعااةم وحاادفه المهالااة إلااى االبتعاااد عاا  المعصااية

هلاا م فهمااا يأااون فااي االمتثااا  لمااا وهد فااي الخطااا  الااديبي ماا  التخويااف والتر 
ا ... وعيى هثا جاء اختياه دهاسة لللخة التخويف في كتا   حربية وحثقيف مع 
اا  عبوان اا لهاثا البحاث؛ و اد و فا  عياى جمياة  الفت  م   حيح البخاه  أنموذج 

وذلــل لعــد  ماا  االحاديااث الببويااة التااي باارز فلهااا عبصاار التخويااف والترهلاا م 
 :أسباب تكمن في اآلتي

البلغيااة التااي حباولاا  البلخااة الببويااةم وناادهة الدهاسااات التااي  يااة الدهاسااات  -
حباول  للخة التخويف في سايا  أحادياث الفات  ... فتباو  المياياا البلغياة 
ا بثاحهم وجدير ا لالدهاسة  ا  اام  في هثا السيا  يخعد مسوخ ا ألن ح ون موتوع 

 والتحيل .
ثااار عياااّي فاااي إثاااراء يخعاااد أسااايو  التخوياااف تااارب ا مااا  تااارو  البياااانم ذا أ -

 المعاني الداللية. 
الرب  الوثلاق بال  حاا  العاالم اللاًو وماا يماوج فياه ما  فات م وبال  ححاثيرات  -

-وما ححميه م  كشف وإيضاق لتي  الفت  التي و ف   الرسو  ال ريم 
لفت   خر اليمانم فقد حيايدت وحصااعدت ماه حمأا  الجها   -في األحاديث

يقتضاي: حليلاد التخويافم وزياادة الترهلا م وإطالاة كا  هاثا لمبادئ الدي م و 
التلنلااا ؛ مااا  أجااا : حببااالههمم ووعظهااامم وهدعهااامم فااالحوا  المخااااطبل   اااد 
استدع  الترهل  الشديدم والتحثير القو م وبلقاد لاالغ  ايى   عيياه وسايم 
ااا عبهااا  فااي التشااويق والتحااثير؛ للبااالغوا فااي حجباا  هااث  الفاات م فيأونااوا داام 

 .  2لبلمبلى ومعي 

                                                 
 . 22م 04يبظر: المرجه السابق ص  1ل
هاا 1010م 1لسلوني عبد الفتاق فلودم لمأتبة وهبةم طالتشويق في الحديث الببو  طر ه وأخراتهم   2ل

 .11ً م ص1114
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جااااء البحاااث هغباااة فاااي الو اااوا عياااى الخصااااات والمياياااا البلغياااة التاااي  -
اختت بها البيان الببو م وعيى وجه الخصاوص مروياات ابا  اليماانم فامن 

ااا حيااح فااي سااؤا  هسااو     ااا حخشااى الفاات م نفس  ااا  لااه نفس  ومراجعتااهم نفس 
رتوان داامة االستقصاء في البحث ع  معرفة ك   يءم حتى عخدَّ عييه ال

ا موثو  ا في هثا البا .  مرجع 
للخة التخويف حرح ي عيى الجان  التثقيفي البفسي في المقااً األو م وهاو  -

مقاااً عيااّي يخحقااق القاار  ماا   م ويخاابظم الحركااة الساايوكية ليمساايمم ويعماا  
عيااى تاابطها وحوجلههااا الوجهااة الصااحيحة الفاعيااةم بفالمعاااني البفسااية هااي 

بهام وحروتاهام وحعادها ليقيااً لماا عيما م حساتفيها التي حثقف الابفسم وحهاث
إلى معالي األموه مماهسةم وحلثلر ا في حركة الحياة م  حولهاب
 . 1ل

 وأما أهداف البحث، فتتمركز حول اآلتي:
بهااا أمتااهم والميايااا التااي  معرفااة المعاااني والساايا ات التااي يخخااوا الرسااو   -

والغايات والوظاااف التاي ححققهاا م أتافتها للخة التخويف عيى للخته 
 حي  البلخة.

دهاسة األثر الث  ححدثه للخة التخوياف فاي البياان البباو ؛ لماا ححوياه ما   -
 لطااف المعاني اةخثة لليد  المباد إلى مقاً القر  م    حرخلب ا وحرهلب ا.

 بيااان األسااراه الجماليااة والوظااااف الدالليااة لفبااون البلخااة التااي حاالًز للخااة -
 التخويف وحساندها في حجيية المعبى المقصود.

 تتمركز مشكلة البحث في عد  أمور رئيسية، وهي: و 
 بيان أثر استحأاً الهوىم وازدياد الفت  وحفا مها  خر اليمان. .1
 بيان الرالطة القوية بل  احاديث الفت  وبل  ما يميشه الوا ه المعا ر. .2
 يمسيم.بيان أثر للخة التخويف في البباء البفسي ل .4
ااا  .0 حوظيااف الخصاااات التركلبيااة والتصااويرية فااي بباااء أحاديااث الفاات  حوظيف 

 يخحقق ليبيان الببو  للخته وفصاحته.
                                                 

 .240يبظر: سب  استبباط المعاني م  القر ن والسبةم دهاسة مبهجية حلوييية نا دةم ص  1ل
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 وتتفرع عنها عد  تساؤالت جاءت على النحو اآلتي: 
: ماااا األثااار الاااث  ححدثااااه للخاااة التخوياااف فااااي السااايا  البصاااي ألحاديااااث 1س

 الفت ؟.
التخويف فاي أحادياث الفات م وماا  ايتها : ما مدى ا تضاء السيا  لبلخة 2س

 لالوا ه المعا ر؟.
 : ه  لبلخة التخويف أثر في ححقلق ا فهاًم وا  با م والتلثلر؟.4س
: ماااا مااادى حوظياااف الخصااااات التركلبياااة التصاااويرية فاااي أحادياااث الفااات م 0س

وكيف يمأ  اساتثماه ححقاق هاثا التوظياف فاي دهاساة مأوناات الصاوه ما  
لبيم وم  جهة عل تها لالسيا م وما أثر ذلا  فاي المعباى جهة ببااها الترك

 والبفس؟.
جاااءت الدهاسااات الساالقة لهااثا الموتاو  عيااى ثلثااة الدراسـات الســابقة: 

  أ ساً:
دهاسااات حخااتت بدهاسااة الخصاااات والميايااا البلغيااة فااي القســم األول: 

م ثاااام البيااااان الببااااو م واختياااااه مجموعااااة متفر ااااة متبوعااااة ماااا  األحاديااااث الببويااااة
م وبيااانم وبااديهم ومــن أبــر   االستشااهاد بهااا عيااى األسااالل  البلغيااة ماا  معاااني

 هذه الدراسات ما يأتي:
التصاااوير الفباااي فاااي الحاااديث البباااو م لمحمااااد لطفاااي الدراســـة األولـــى: 

ً م وال تا  يضام ثلثاة 1111-ه1041 م 1الصباغم لالمأت  ا سلميم لط
لمعبويااااة فااااي عااااالم الغلاااا م والثاااااني أبااااوا م األو  لعبااااوان: الصااااوه الحسااااية وا

لعبااوان: الصااوه الحسااية والمعبويااة فااي عااالم الشااهادةم والثالااث لعبااوان: الصااوه 
الحساااية والمعبوياااة فاااي وسااااا  التصاااوير وعل احاااه. و اااد دهس الصاااباغ الصاااوه 
ا فااي دهاسااتها ماابهج  التحيليااي  الفبيااة فااي الحااديث الببااو  دهاسااة مفصاايةم معتمااد 

 لميايا واألسراه البلغية.البلخي؛ الستخلص ا
الحااديث الببااو  ماا  الوجهااة البلغيااةم لعااي الاادي  عيااي  الدراســة النانيــة:

ً م وهاي دهاساة عيمياة نظرياة 1194-ه1412السلدم لمصرم جامعاة األزهارم 
حطبيقيااااةم احتااااوت عيااااى إطاااااه نظاااار  عاااااً يتمثاااا  فااااي عاااارو المصااااطيحات 
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ض فباااون عيااام البياااان البلغياااة فيماااا يخااات عيااام المعااااني بدهجاااة كبلااارةم وبعااا
يالتشبيه واالساتعاهة. كماا عارو المؤلاف لابعض األحادياث الببوياة فاي الجانا  

 التطبيقي؛ الستخلص الصوه البلغية لمبهج التحيل  البلخي.
 اارق أحاديااث ماا   ااحيح البخاااه م دهاسااة فااي ساام  الدراســة النالنــة: 

م مأتبااة وهبااةم ال االً األو م لمحماااد محماااد أبااو موسااىم لداه ال تاا  المصاارية
ً م وحشاااتم  هاااث  الدهاساااة عياااى اختيااااه مجموعاااة مااا  2414-ه1041 م 2لط

األحاديث الببويةم ودهاستها لمابهج التحيلا  البلخاي؛ ليو اوا عياى الخصااات 
والميايااا البلغيااة التااي حفاارد بهااا البيااان الببااو  فااي فصاااحتهم وبلختااهم وحساا  

 أسيوبهم و وة معانيه.
دهاساااات حخاااتت بدهاساااة فااا ّي للخاااي مااا  فباااون البلخاااة  القســـم النـــاني:

العربيةم وم  ث ام  حطبيقاه عياى أحادياث محاددة ما  الصاحيحل م وما  أبارز هاثا 
 البو  م  الدهاسات عيى سبل  التمثل :

دهاسة لعبوان: أسالل  القصر في أحادياث الصاحيحل  ودالالحهاا البلغياةم  -
 مية لالمديبة المبوهة .  الثبلتيم لالجامعة ا سل لعامر عبد

دهاسااااة لعبااااوان: أساااايو  االسااااتفهاً فااااي الصااااحيحل م لساااايل  داود كبياااايم  -
 لالجامعة ا سلميةم هسالة ماجستلر .

دهاسة لعبوان: التشبيه التمثليي في الصحيحل م لفايية سالم  الحم لجامعة  -
 أً القرىم هسالة ماجستلر م وخلرها.

الخا اة للسايو  الترهلا  والتخويافم التاي ما  الدهاسات  القسم النالث:
 أهمها: 

م ألبااي الدراســة األول: التخويــف مــن النــار والتعريــف بحــال دار البــوار
الفاارج زياا  الاادي  عبااد الاارحم  باا  هجاا  الدمشااقيم حققااه وخاارج أحاديثااه وعيااق 

 م 2عييااااااه: لشاااااالر محماااااااد علااااااونم لمأتبااااااة المؤياااااادم داه البيااااااانم دمشااااااقم لط
في الخوف من في ثلثل  لال ام م  أبرزها وأهمها: ت جاء ً م1111-ه1041

النار وأحوال الخائفين، في ذكر اإلنذار بالنار والتحذير منها، في ذكر تخويف 
... جميع أصناف الخلق بالنار وخوفهم منها، في القدر الواجـ  مـن الخـوف 
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ا م  األحاديث واةياات المتعيقاة لاالتخويف ما   وطريقة المؤلف أنه يجمه لعض 
الباااااهم مااااه ذكاااار لعااااضي ماااا  أ ااااوا  الساااايف. وهااااي أ اااار  إلااااى جمااااه اةيااااات 

 دون لدون ححيل  . واألحاديث 
أحاديث الترغي  والترهي  في البيان النبوي وأثرها فـي الدراسة النانية: 

لهدى أحمد الثماه م قراء  القرآن الكريم وحفظه وتدبره، دراسة بالغية نقدية، 
لميتا  الباهودم العادد الثالاث والثلثاون م حباولا  هاث  لحولية كيية اليغة العربية 

الدهاسة جمياة ما  األحادياث الببوياة المرغباة فاي  اراءة القار ن وحفظاه وحداهساهم 
واألحاديااث التااي نهاا  عاا  حركااه وا عااراو عبااهم وتاام  عاادة محاااوهم األو  

حاوه لعبوان: مفهًو الترخل  والترهل  ومأانتهما في البيان الببو  الشاريفم الم
الثاني لعباوان: أساالل  الترخلا  الاواهدة فاي أحادياث ا  باا  عياى القار ن ال اريم 
وحفظهم المحوه الثالث لعبوان: أسالل  الترهلا  الاواهدة فاي أحادياث البعاد عا  

  القر ن واالنشغا  عبه.
ــه ــة: الخــوف مــن   وأحــوال أهل م لمجااد  فتحااي الساالدم الدراســة النالن

القاااهرة م و اد عارو فااي هاثا ال تااا  جمياة ماا   –بشالر حقاديم: نبلا  خبااايمم لال
م وتام ال تاا  أعما  السيف الصالح هتوان   عيلهم في التقار  إلاى   

عاادة عبااااوي م مبهاااا: الخاااوا بااال  التعرياااف اليغاااو  والمااادلو  الشااارعيم فضااالية 
مبيلاااة الخاااوام  ياااات الخاااوام أماااا األباااوا  فعياااى البحاااو اةحاااي: الباااا  األو  
لعباااوان: الترخلااا  فاااي الخاااوا فاااي القااار ن والسااابةم والباااا  الثااااني لعباااوان: فاااي 

لتهم والبااا  الثالااث لعبااوان: حرخلاا  الساايف فااي الخااوا ماا    والبأاااء ماا  خشاا
أحوا  الصحالة والخوا م   م والبا  الراله لعبوان: أحوا  التالعل  والخوا 

ماا   م والبااا  ماا   م والبااا  الخااامس لعبااوان: البساااء الصااالحات والخااوا 
السااادس لعبااوان: فااي علمااات الخااوا ماا   . وهااث  الدهاسااة أ اار  إلااى جمااه 

 ن ححيل .اةيات واألحاديث دو 
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عـن  الدراسة الرابعـة: مـن الخئـائص البالغيـة فـي حـديث الرسـول 
لصاابحي إبااراهيم ع يفااي المييجاايم وجاااءت الفــتن، دراســة فــي صــحيح مســلم، 

الدهاساااة عياااى البحاااو اةحاااي: المبحاااث األو  لعباااوان: الخصااااات البلغياااة فاااي 
غيااة فااي الاادعوة إلااى االسااتعداد ليفاات م المبحااث الثاااني لعبااوان: الخصاااات البل

التعريف للسبا  الفت م والتحثير م  إثاهحها أو المشاهكة فلهام والمبحث الثالث 
لعبااوان: الخصاااات البلغيااة فااي التوجيااه إلااى مااا يجاا  فعيااه عبااد و ااه الفاات . 

 واعتمد الباحث عيى المبهج البلخي في ححيل  األحاديث.
 خطة البحث:

يااااه م وأهااااداا البحااااثم ححتااااو  عياااى: أهميااااة الموتاااو م وأساااابا  اخت مقدمـــة:
ومشاااأيتهم وحسااااؤالحهم والدهاساااات الساااالقة فياااهم وخطتاااهم 

 ومبهجه.
 وفيه:التمهيد: 

 أثر التخويف في البباء البفسي ليمسيم. أواًل:
 للخة التخويف في البيان الببو . ثانًيا:

ــوان:  التخويااف ماا  حبااو  الفاات  وحعااددها: الوجهااة البلغيااةم المبحــث األول بعن
 التربوية.والقيمة 

التخوياف لعلماات السااعة: الوجهاة البلغياةم والقيماة المبحث النـاني بعنـوان: 
 التربوية.

مااابهج التحيلااا  البلخاااي القااااام عياااى اساااتخلص الخصااااات  مـــنهج البحـــث:
والميايااااا البلغيااااةم وهااااثا الماااابهج يهااااتم فااااي المقاااااً األو  
لالو وا عبد الجيايات البلخاة وححيليلهاا لماا يتوافاق ماه 

 السيا  وفق ما وهد عبد البلخلل .
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 التمهيد
إن األزمااة العخظمااى التااي يعانلهااا المساايمون فااي كاا  مأااان وزمااان حتمثاا  
فاااي تاااعف ا هادةم وماااوت الضاااملرم وانهاااياً األنفاااس حجاااا  حعااادد مبافاااث الفااات  
وحبوعهام فمن الابلء واالمتحاان يحصا  معاه افتتاان عظايم يصارا القياو  عا  

شلها وانتشاهها اةخرةم و د بر  زبانية الشر وأنصاه الشيطان في زيادة الفت  وحف
بدهجااة مخيفااة مفيعااة مؤلمااة؛ وعييااه جاااء التحااثير والتخويااف وا نااثاه ماا  فاات  
الشاااهواتم وفااات  الشااابهاتم وفااات  الغااايم وفااات  المعا ااايم وفااات  الظيااامم وفااات  
الجهاا ؛ لمااا حخوجبااه ماا  فساااد فااي القصاادم وفساااد فااي االعتقااادم وعيااى الماارء أن 

ماة حّيااة لقاوة هسااوا ا يماانم وأن يعياام يخادهك  يماة االبتعاااد والتخيايم ففلهمااا حرج
أن محاسبة الابفس وسالية ما  أ ادس وسااا  حقويمهاام وحرويضاهام وحميهاا عياى 
الجاااااادة الببوياااااة الساااااييمةم فالمحاسااااابة خطاااااوة ححاااااو  بااااال  ا نساااااانم والغفياااااةم 
 واالنحاااراام والفااات م وهاااي الضااامان الاااوا ي ليمااارء مااا  أن يتساااي  عيياااه تاااعفهم 

 . 1لثمةم والميثات المحرمةأو حستعبد  الشهوات اة
 أواًل: أثر التخويف في البناء النفسي للمسلم

إن ل ااا  أسااايو  أثااار ا لاااالغ األهمياااة فاااي نفاااوس المتااالميل  والعااااميل  لاااهم 
يدفعهم نحو التبصر حاهةم والعم  أخرىم وم  حي  األسالل  أسايو  التخويافم 
ومااا يحتويااه ماا   اايم إيمانيااة حربويااة عظيمااةم فهااو ذو ساايطان  ااو  عيااى العقاا  

اااام يياااح عياااى العقاااو  أن حتحااارك وحتلمااا  وحساااعىم ويصاااق  البفاااوس  والااابفس مع 
ويو ظهااااا؛ لتصاااابح ذواح ااااا جدياااادة مهلئااااة السااااتقبا  الحااااقم وحياااا  أهفااااه مقامااااات 
التصعلد ا يماني؛ لما يحققه م  حلثلر في نفس سامعه و اهاهم فلبقيه م  حا  
الغفياااة والفسااااد إلاااى حاااا  الاااوعي وا دهاكم والغاياااة األسااامى حبمياااة الاااوه  الاااث  

صااوا . وبهااثا يخعااد التخويااف مطيب ااا يخملاا  الشااهواتم ويسااتمل  المتيقااي لقبااو  ال
مهم ا م  مطال  الادعوة ا سالميةم فاالبفوس لعادحهاا حخقبا  حااهةم وحخادبر أخارى؛ 

                                                 
م 2يبظر: الحديث الببو م مصطيحهم للختهم كتبهم لمحماد لطفي الصباغم لالمأت  ا سلميم ط  1ل

 تصرا يسلر. ب 12م 20ً م ص1114-ه1011
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م  لثا جمه الشر  ا لهي بل  خا لتي لالترهل  والترخل  ؛  ثاهة العواطف أوال 
ا.  وحوجيه االنفعاالت ثاني ام وتب  السيوكيات ثالث ام وليًو البهج السييم هالع 

والترهل  أسيو  و اايم يقي البفوس م  العيا  المفسادة لىيماانم ويتارك 
: يأااااون حااااا  حيقاااي هااااثا األساااايو م فاااامن ا عاااالً األول فلهاااا أثااااري  عظيماااال م

: يأاون النـانيلالعقوبة يترك فاي الابفس أثار ا ال يايا  يتاردد فلهاا لشادة الخاوام و
ة مانعااة ماا  الو ااو  حااا  حااثكر مااو  ماا  و عااوا فااي الفاات  والمعا اايم فالشاادة أدا 

فااي المفسااداتم وحياا  الشاادة حخحااد  فااي البفااوس لححااوال  واحيان ااا م حجعاا  العا اا  
يخاادهكم ويعماا م ويتحماا ؛ حتااى ال يقااه فااي الباادً عبااد مل اااة العقااا . والترهلاا  
أساايو  أمثاا  لمحاهبااة الفاات ؛ لمااا يحتويااه ماا  إه اااد وحوجيااهم وحعياايم وحثقياافم 

السوية لديها القدهة عيى استقبا  هثا اليون م   وحربية وعلجم وال    فالبفوس
التخويف؛ ألنه حخويف لهد م ومبهم وحلثلرم وححفلي م ف يما عل ال لً واهحفه 
فاي ملايان البلخاة  او  حالثلر  فاي البفاوسم بوإذا عال ال الً فاي نفساهم كاان لااه 
م ماا  الو ااه فااي القيااو م والااتمأ  فااي البفااوسم مااا يااثه  وياابهجم ويقيااق ويااؤنس

ويطماااه وياااؤيسم ويضاااح  ويبأااايم ويحاااين ويفااارقم ويساااأ  ويااايعجم ويشاااجي 
ويطر م ويهي األعطاام ويستمل  نحو  األسما م ويوه  األهيحية والعيةم و د 
ام ويرمااي السااامه ماا  وهاء هأيااه  يبعااث عيااى بااث  المهااج واألمااوا   ااجاعة وجااود 

ام وله مسال  في البفوس لطيفةم ومداخ  إلى القيو    . 1لد يقةبمرمى لعلد 
ومقاااً الترهلاا  ماا  أعظاام مقامااات المبااادة؛ إذ إنااه يشااتم  عيااى اليقظااة 
ومحاساابة الاابفسم والاابفس ال حقيااه عاا  خلهااا وفسااادها إال للحااد أمااري : بخااوا 

م فهما الدواء لثها  الشاهواتم وال هيا م  2لميعج محر م أو  و  مبهج مقيقب
فمقاً الترهلا  مقااً بياان وإ القم حصابح البفاوس فياه عياى يقال م الحجاج لهاا 
 داحضااااةم والباطاااا  مبهااااا زاهااااقم وهااااث  حجااااة ماااا  حجااااج   عيااااى خيقااااه التااااي 

                                                 
إعجاز القر ن ال ريمم ألبي لأر محماد ب  الطل  البا لنيم ححقلق: السلد أحمد  قرم لمصرم داه   1ل

 . 299ً م ص1119م 0المعاهام ط
  .14يبظر: التخويف م  الباه والتعريف لحا  داه البواهم ص  2ل
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ا وال يضااايه إال لعاااد إعلماااهم وحعريفاااهم وحثقيفاااهم فااامن علماااة  ال يعاااث  بهاااا أحاااد 
  في القر  م     رب اا يخمأا  المارء ما  اجتباا  ماا نهاى الخوا الحقيقي حتمث

م    وهسااوله  ام والسااعي إلااى امتثااا  مااا أوجبااا  ااوال  م واعتقاااد  م وعماال  عبااه  ااوال 
ا م واعتقاااد  م والبيااان الببااو  يبطيااق ماا  نااوه القاار ن ومبهجااه فااي التربيااة  1لوعماال 

تاا  المبال م ف اان ح ويباه ا يمانية الصاحيحةم وبماا بأناي    عيياه ما     ال 
خلاار ح ااوي م وحثقيفااه أو  حثقياافم فصاادهت مبااه  يااات بلباااتم وحأاام خالااداتم 
وعباهات في األد  خايةم وفي البد  نهايةم كان لها  لو لعلدم وأثر حملدم في 

 . 2لحربية البفوس وإ لحهام وحقويم األخل  وحهثيبهاب
ااا أساايو  التخوياف فااي  ولقاد وّظااف الرسااو  ال ااريم  بيانااه؛ ليأااون طريق 

إلى معرفة  م وححقق ا جالةم وا  با ؛ ولهثا عخّدا لالتخويف والترهل   دوافه 
محركااة إلااى التوحلاادم وبواعااث موجبااة لييقظااةم وحصااون ا مانعااة ماا  الملاا م وماا  
أبيغ ما  ل  في هثا البا  ب و  وه  ب  مببه: ما عبد   لمث  الخوا. و او  

م ي: أ اا  كاا  خلاار فااي الاادنيا واةخاارة الخااوا ماا    أبااي سااييمان الااداهان
. والخاااوا ماا    ماا  أهااام  4لوكاا   ياا  لااايس فيااه خااوا   فهاااو  ياا  خاار ب

األسالل  المخجدية في محاهبة الفت م فهو سيوك حربو  يقود البشرية نحو األما  
إ باا   واألمانم فلبلر القيو  ببوه التببيهم فتستقيم بثل  الخوام فتقب  عيى  

؛ إذ فخرو  0لمحبةم وخضو م وفي م وهثا مستييًٌ ل ما  الرحمة واليطف لالخيق
الترهل  والتخويف وجعل طريقل  مو يل  إلاى الهداياةم وسالحل  ليو اياةم إذا 
هخ  عييه محاهبة الابفسم والشايطانم والهاوى. ا ماا أنفاه  حلم  المرء سيا احه س 

 !م وما أ د  إعانته عيى السيوك الساو !م هثا األسيو !م وما أعظم  ده  وخطر 

                                                 
 بتصرا. 10يبظر: المرجه السابقم ص  1ل
م ه 1024م 0العييي عيي الشاذلي الخوليم لبلروتم داه المعرفةم ط األد  الببو م لمحماد عبد  2ل

  .9ص
  .1يبظر: التخويف م  الباه والتعريف لحا  داه البواهم ص  4ل
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لااه حتحقااق مبيلااة عيّيااة ماا  مباااز  العبوديااة؛ حلااث انيعاااج القياا  لروعااة االنتبااا  
م بفبحس  كما  انتبا  المرء ويقظته يأون عيمهم وبحس   وة  1لم  ه دة الغفية

عيمه يأون اساتعداد  ... فالبصالرة ناوه يقثفاه   فاي القيا  يارى لاه حقيقاة ماا 
م فلتحقااق مااه ذلاا  انتفاعااه لمااا دعاا  أ خباارت لااه الرساا  كلنااه يشاااهد  هأ  عاال ي

 . 2لإليه الرس ب
وم  أعظام نعام هاثا الباا  أن أسايو  التخوياف ذو أثار حملاد فاي حالد  
اااا عياااى كااا  واحاااد أن يخعظااام مقااااً المحاسااابةم  الجاااواهقم واسااات انة القياااو م فييام 

مقدسةم جاءت لتهث  البشرية م   واليقظةم والتببيهم وحي  حماية هبانيةم نبويةم
الفسادم وحخيات الادي  ما  الفات . وأن يحارص عياى حوظياف المادهكات العقيياة 
والثهبية في وجو  الطاعاتم فالاثه  البشار  فاي أ ايه مساتعد ليقباو  وا جالاة 
أمر ا ونهي ام ومهلئ ليتغللر نحو ا يجاا م وهاثا ماا يخحدثاه أسايو  التخوياف فاي 

اام حغللار ا يعاود البباء البفسي ليم سيم؛ إذ يخؤ   فاي الابفس لالتغللار والتالثلر  مع 
بهااا إلااى معرفااة الهاادا الااث  خيقاا  ماا  أجيااهم وهااو التوحلاادم وحاالثلر ا يقااو  فلهااا 
اليقظة واالنتباا  حتاى يحصا  المقصاود مباهم وهاو: إنايا  السامه لي الًم والقيا  

لتغللاار فااي داخيهااا . فلولااد ا 4لليتلماا  فااي المعاااني الماارادة ماا  وهاء كاا  خطااا 
طا ااات إيمانيااة حسااعى إلااى حغللاار األف اااهم والساايوكياتم والمبااادئم والمعتقاادات 

ااا-الفاساادةم وإعااادة الاابفس إلااى فطرحهااا السااويةم ويولااد  ياادفه  نفسااي ا ااعوه ا  -أيض 
القيااو  لتقباا  عيااى الت ييااف إ بااا  محبااةم واستشااراام وحعيااقم وماا  ث اامَّ يتحقااق 

الغال  عيى أسيو  التخويف أنه أسيو  يخسهم فاي نمااء . و  0لا حقان في األداء
الجان  البفساي فاي ا نساان؛ ألناه نتااج معاان حساتقبيها الابفسم معااني ذات أثار 
عااا  فااي حقااويم الساايوكم وحياا  معاااني حثقي يااة حماابح المعاااني العقييااة التااي حتيقااى 

ودهااا فااي فاعيلتهااا ووج -معاااني الت ييااف العقااد  والساايوكي أماار ا ونهي ااا-لالعقاا  
                                                 

  بتصرا يسلر. 149يبظر: المرجه السابقم ص  1ل
  .141يبظر: المرجه السابقم ص  2ل
 بتصرا. 1يبظر: المرجه السابقم ص  4ل
 .221سب  استبباط المعاني م  القر ن والسبةم دهاسة مبهجية حلوييية نا دةم ص  0ل



 

 

 

 

699  

ا بياني ااا وفهمي ااام ال حضااوه لهااا فااي  حياااة الباااسم وإال لقلاا  هااث  المعاااني وجااود 
 . 1لالوا ه المعايش في حياة األمة

اا  وم  اةثاه ا يجابية ليخوا فاي الببااء البفساي ليمسايم أناه يأاون حاهس 
عيااااى نفسااااه عبااااد حاااادو  الفاااات  والمعا اااايم وهااااثا ممااااا يااااؤد  إلااااى اسااااتمراهية 

حعاادي  الساايوكيات الخاطئااة حجااا  الاادي م فالترهلاا  خااوا داخياايم  االجتهاااد فااي
يخخاطاا  العقاا  ويحركااه نحااو  م ويبعااث فااي القياا  ليساارةم وذلااةم وخضااو  م 
ويدفه لالمرء إلى ا  با  عياى مصاده الخاوام فاوهاء كا  حخوياف وحرهلا   ايم 

ديد م  عييا حخحفي المدهكات نحو العم  لطريقة إيجابيةم بوال هي م فالخوا الش
العقوبااااة العظيمااااة خااااوا محمااااود يصااااح لااااه ا يمااااانم فلوجاااا  انصاااادا  القياااا  

 . 2لوانخلعهب
 بالغة التخويف في البيان النبوي ثانًيا: 

وهدت ماااادة لام وم ا  فاااي كتااا  المعااااجم العربياااة حاااد  عياااى الاااثعرم 
فالخاء والاواو والفااء أ ا  واحادم ياد  عياى الاثعر والفاي م يقاا : خافاهم يخافاهم 
ا: خاوفبي فلن فخفتهم أ : كبا  أ اد خوف اا  خوف ام وخيفةم ومخافةم ويقا  أيض 

. والخاااوا: تاااد األمااا م و لااا  هاااو: حو اااه مأااارو  عااا  أمااااهة مظبوناااة أو  4لمباااه
معيومااةم ويسااتعم  هااثا فااي األمااوه الدنلويااة واألخرويااةم وإلااى جاناا  هااثا فاامن 

ا نساااان عباااد  ليخاااوا حعريفاااات عديااادةم مااا  أبرزهاااا: أن الخاااوا حالاااة حعتااار  
م وهااااو: بخاااامس يحصاااا  لسااااب  مأاااارو  متو ااااه فااااي  0لاالنقباااااو ماااا   اااار متو ااااه

                                                 
 ا.بتصر  22م 20يبظر: المرجه السابقم ص  1ل
 .240المرجه السابقم ص  2ل
م 4لببانم داه  ادهم ط -يبظر: لسان العر م ألبي الفض  جما  الدي  ب  مبظوهم لبلروت   4ل

؛ مقاييس اليغةم ألبي الحسل  أحمد ب  فاهس ب  1/11ً م مادة لام وم ا  1110-ه1010
 .2/244ً م 1191-ه1411زكريام ححقلق: عبد السلً هاهونم لداه الف رم 

يبظر: هوق المعاني في حفسلر القر ن العظيم والسبه المثانيم لشها  الدي  محمود ب  عبد     0ل
م ه 1010م 1لببانم داه ال ت  العيميةم ط -األلوسيم ححقلق: عيي عبد الباه  عطيةم لبلروت 

1/004. 
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م وهاثا لاالتاطرا م والغاامم والفاي   نتيجاة حااللم القيا  واحترا اه ماا   1لالمساتقب ب
 العقا  المتو ه؛ لسب  الخوو في الفت  والمحرمات.

  وال   م فالمراد لالخوا في هثا السيا  الخوا المحمود الث  أ اه 
: ]الاارحم :   2لٱَّ ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱإليااه فااي محأاام التبيياا   اااال 

[م خااوا يعصااام المااارء ماا  ا تاااراا كااا  ماااا يغضاا    مااا  ذناااو م وفااات م 02
م فامن  بوالقده الواج  م  الخوا ما حم  عياى أداء الفارااض واجتباا  المحااًه
زاد عيااى ذلاا  لحلااث  اااه لاعث ااا ليبفااوس عيااى التشااملر فااي نوافاا  الطاعاااتم 
واالن فاااا عيااى د ااااق المأروهاااتم والتبساا  فااي فصااو  المباحاااتم كااان ذلاا  
ااا؛  ااا الزم  ااام أو موح ااام أوهم  ام فاامن حيايااد عيااى ذلاا  لاالن أوه  مرت  فضاال  محمااود 
لحلااث يقطااه عاا  السااعي فااي ايتسااا  الفضاااا  المطيوبااة المحبوبااة ب لاام يأاا  

اب السابة الببوياة يترحا   . وم  هبا؛ فمن ك  حرهل  أو حخويف في 4لذل  محمود 
عييه دوافه حملدةم وسيوكيات  اابةم وثماه طلبةم وما ذل  إال لتقوية ا يمان 
اااام  م وإزالاااة الغفياااة ثاني اااام وااللتاااياً لالطاعاااات ثالث اااام واجتباااا  المعا اااي هالع  أوال 
اام وهاث  الخمساة مماا يعال  عياى  اوة التلما م والتف ارم  والمحاسبة واليقظاة خامس 

الفت م والتصديق الجاًز لأ  ما أخبار عباه لنوا  العثا  عبد مشاهدة والتثكلر ل
 م  أحوا  الباه.   وهسوله 

و ااد جااااء البيااان البباااو    باااا  العقاا م وإهتااااء الاابفس للساااالل  ماااؤثرةم 
حدعو إلى االعتدا  في ك  األموهم فهو بيان كيما زدحه ف ار ا زادك معباىم بياان 

                                                 
م داه إحياء الترا  لببان -مفاحيح الغل م ألبي عبد   محماد ب  عمر ب  الحس  الراز م لبلروت   1ل

 . 20/091م ه 1024م 4العربيم ط
وم  أبرز ما  ل  في حفسلر هث  اةية: أن هثا المقاً لم  هك  طاعة   وحرك معصلتهم فم  خاا   2ل

هثا المقاً عم  له ودنا لهم فجبة لفع  الطاعاتم وجبة لترك المعا ي. يبظر: جامه البيان ع  
ماد ب  جرير الطبر م ححقلق: أحمد محماد  ايرم لمؤسسة الرسالةم حلوي     القر نم ألبي جعفر مح

؛ نظم الدهه في حباس  اةيات 21/494؛ مفاحيح الغل م 24/02ً م 2444-ه1024م 1ط
م 2والسوهم لبرهان الدي  أبي الحس  إبراهيم ب  عمر البقاعيم لالقاهرةم داه ال تا  ا سلميم ط

 .11/114ً م 1112-ه1014
 . 29م  الباه والتعريف لحا  داه البواهم ص التخويف  4ل
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م أ ااد أها  العيام  1لالفصااحةم وطبقاة عالياة ما  البلخاةيتملي ببم  متفرد ما  
ببيانهام وحفصل  القو  فلهام م  هؤالء العيماء: الجاحظم والخطاابيم والرافعايم 

 ااو  الجاااحظ: بهااو ال االً الااث   ااّ   وماا  أد  أ ااوالهم فااي و ااف فصاااحته 
عاادد حروفااهم وكثاار عاادد معانيااهم وجااّ  عاا  الصاابعةم ونااّي  عاا  الت ياافم وكااان 

ا   الِّمخت   يّأفأال   م ف ياف و اد ي ماا أ ن اا مأ ما  اا    حبااهك وحعاالى: ل ا  ياا محمااد: و 
عااااا  التشااااديقم وجاناااا  أ ااااحا  التقعلاااا م واسااااتعم  المبسااااوط فااااي موتااااه 
البساا م والمقصااوه فااي موتااه القصاارم وهجاار الغرياا  الوحشاايم وهخاا  عااا  

ال لأالً  اد حاّف الهجل  السو يم فيم يبطاق إال عا  ملارا  حأماةم ولام يات يم إ
لالعصااامةم و ااالد لالتليلااادم ويسااار لاااالتوفلق. وهاااو ال ااالً الاااث  ألقاااى   عيياااه 
المحبااةم وخّشااا  لااالقبو م وجمااه لااه باال  المهالااة والحاالوةم وباال  حساا  ا فهاااً 
و ية عدد ال لًم مه استغبااه ع  إعادحهم و ية حاجة السامه إلى معاودحاهم لام 

دًم وال لااااهت لااه حجااةم ولااام يقاام لااه خصااامم وال حسااق  لااه كيمااةم وال زلااا  لااه  اا
أفحماااه خطلااا م بااا  يباااّث الخطااا  الطاااوا  لاااال لً القصااااهم وال يياااتمس إساااأات 
الخصاااام إال لمااااا يعرفااااه الخصاااامم وال يحااااتج إال لالصااااد م وال يطياااا  الفيااااج إال 
لااااالحقم وال يسااااتعل  لالخللااااةم وال يسااااتعم  المواهبااااةم وال يهمااااي وال ييماااايم وال 

اام يبطئ وال يع ج م وال يسه  وال يحصر. ثم لم يسمه الباس لألً    أعم نفع 
اااام وال أعاااد  وزن اااام وال أجمااا  ماااثهب ام وال أياااًر مطيب اااام وال أحسااا   وال أ صاااد لفظ 
ام وال أفصح معبىم وال أبل  في فحوى م  كلماه  اية  ام وال أسه  مخرج  مو ع 

  عييه وساايم كثلار اب
رافعاي وا اف ا حسا  األلفاا  م وفاي السايا  نفساه يقاو  ال 2ل
: فهااو ماا  جهااة الصااياخة اليفظيااة بمساادد اليفااظم مخحأاام والمعاااني فااي بيانااه 

ا  األجاياء فاي حالليف ال يمااتم فخام الجمياةم ثام  الوتهم جاي  التركلا م متباسأ
ال حاارى فيااه حرف ااا مضااطرب ا؛ وال لفظااة مسااتدعاة لمعباهااا أو مساات رهة عييااه؛ وال 

                                                 
-ه1041م 1يبظر: التصوير الفبي في الحديث الببو م لمحماد الصباغم لالمأت  ا سلميم ط  1ل

 .24ً م ص1111
البيان والتبلل م ألبي عثمان عمرو ب  لحر الجاحظم ححقلق: عبد السلً هاهونم لالقاهرةم مأتبة   2ل

 .14الخانجي م ص
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حساا   -وماا  جهااة الصااباعة المعبويااة-اء ليمعبااى ... ييمااة خلرخهااا أحاام مبهااا أد
م ماتمأ   المعرأوم بل  الجميةم واتح  التفضال م ظااهأر  الحادودم جلاد  الر افأ

 . 1لالمعبىب
و اااد احضاااح مااا  نصاااي لالجااااحظ والرافعاااي  جمياااة مااا  سااامات األسااايو  
الببو  وخصااصه؛ حلث الجمه بل  مهالة المعاني وسلسة األلفا م فتمث  في 

حس  بباء ال لًم وجما  سبأهم وسمو خاياحاه؛ ما   -عيى جهة العمًو- بيانه
أج  مراعاة مقتضى الحا  في ك  مقااً وسايا . والاث  يادعو إلياه البحاث مقااً 

فااي حبييااغ دعااوة هبااهم و ااد احضااح فااي  التحااثير والترهلاا  الااث  سااي ه الرسااو  
ا  الترايلاااا ؛ هااااثا المقاااااً البلخااااة والبيااااانم والقاااادهة عيااااى إباااادا  الصااااوهم وابتااااد

ا وححثير ا-ليو و  إلى  ي  السامه   . 2ل-حببله 
فالبصااوص السااالقة حااوت كثلاار ا ماا  األ ااو  والضااوال  البلغيااة التااي 
حملااي بهااا كلمااه عييااه الصاالة والساالًم فهااي نتااااج  اطعااة عيااى سااداد لغتااهم 
و ااوا  معانيااه عييااه الصاالة والساالًم بفالمعاااني احساام  لااالغبى فااي األف اااهم 

لعمااقم والجاادةم وا حأاااًم واالنسااجاًم والتسيساا م والغااوص فااي أخااواه الاابفس وا
ا نسانيةم وملمساة ألعااد هاث  الابفس؛ مماا مأا  لهاث  المعااني أن ح اون خالادة 

اا فاي البلخاةم وذهوة فاي م  4لعيى وجه الدهرب ا فاي الفصااحةم ومجمع  ف ان هأس 
م وفي هثا ما ير د إلى أن الابظم  0لالبيانم مراعي ا حا  أمته في ك  مقاً وحا 

الجلااااد يمتااااااز لخصااااااات فاااااي  اااااياختهم وأوتااااا  فاااااي حرايلباااااه؛ مماااااا يجعااااا  
اا لماا يتطيباه  الخصاات والترايل  حد  عيى معاني يأون بها ال الً وافي اا مطالق 

لحاااا  الساااامعل ؛ لغااارو الرجاااو  وا  باااا م فقاااد   اااقة وهحماااةسااايا  الترهلااا  
ا يقاو : استيقظ عييه الصلة والسلً لل سبحان  ، ماذا أنـزل   مـن »ية فيع 

                                                 
لببانم داه ال تا   -ز القر ن والبلخة الببويةم لمصطفى  اد  عبد الرزا  الرافعيم لبلروت إعجا  1ل

 .221ً م ص2440-ه1020م 1العربيم ط
 . 40يبظر: المرجه السابقم ص  2ل
 .24يبظر: التصوير الفبي في الحديث الببو م ص  4ل
 يبظر: السابق.   0ل
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الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، َمْن يوقظ صواح  الحجـرات لكـي يئـلن، رب 
م وبمعاااني الحاديث حغااوص فااي أخااواه  1ل«كاســية فــي الــدنيا عاريــة فــي اآلخــر 

اااام وإن  الااابفس ا نساااانيةم وحلماااس أعما هاااا وألعادهاااام وحاااؤثر فلهاااا حااالثلر ا عظيم 
اا واساتوعبه ل اان كافي اا لبادء االنطال  حديث   ا لو حلميه ا نسان حلمل  عميق  ا واحد 

ام  ؛ ألن معانيه كان  حهي الوجدان هي ا عبيف  في حغللر حياحه حغللر ا جثهي ا أ يل 
. والملحااظ أن لقااوة المباااهات وعمااق  2لوحااؤثر فيااهم وحتغيغاا  فااي أعمااا  نفسااهب

ااا فااي حعاادي  الساايوك؛ إذ أخااث المعاااني فااي بيانااه عييااه الصاالة و  الساالً أثاار ا لالغ 
عييااه الصاالة والساالً يوجااه البشاارية عامااة بهااثا األساايو م وممااا هااو معياام أن 
القيا  الباد  لا يماان متصا  لااا  يعما  لموجا  الترهلا ؛ ألن الترهلا  يااوه  
الخوا م  الو و  في المعا يم والحرص عيى االبتعاد عبهام وهاثا يتارك أثار ا 

ا في البفوسم ويدعو ليمتلم م وإلى معرفة الحقاااق ا لهياةم وهاثا محماود عظيم  
مرخ  فياه؛ ألناه يؤكاد ويؤياد معباى المباادة الحقاة التاي ما  أجيهاا أهسا  الرسا  

  . 4لعيلهم الصلة والسلً
 

 
  

                                                 
إسماعل  البخاه م لمركي البحو م داه التل ل  م كتا   حيح البخاه م أبو عبد   دمحم ب    1ل

 .141/ 1  9421الفت م لا  لال يلحي زمان إال والث  لعد   ر مبه م ه م الحديث ل
 .24التصوير الفبي في الحديث الببو م ص  2ل
 بتصرا. 44يبظر: المرجه السابقم ص  4ل
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 المبحث األول:
 التخويف من تنوع الفتن وتعددها: الوجهة البالغية، والقيمة التربوية

وساااااا  الاااادعوة إلااااى   اعتماااااد أساااايو  الترهلاااا  كوساااالية  إن ماااا  أجاااا 
إه ااادية حعييميااةم بهااا حخقاااره األدلااة الشاارعية والعقييااة؛ مااا  أجاا  الحاارص عياااى 
م والخوا ما  العقوباة ثاني اام والادعوة إلاى االجتهااد فاي المباادة  سلمة الدي  أوال 

عاالى محأام ثالث ام وك  هث  األساس ما  كمالياات الادي  الحاقم الاث   اا  عباه ح
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ التبيياااااااااااااااااااااااااااااا :
[م فاحضح أن الترهل  يقتضي 09]يونس:  َّىق يف ىف يث

الحرص عيى نشر الموعظة الحسبة؛ ل ونها هحمة ليعالمل م فيلحي الترهل  في 
ا لما يخيل  القيو  وير قها؛ فيحص  االنتفا  م  الوعظم  السيا ات الببوية مميوج 

 م فهاثا لاا  ما  أباوا  الادعوة إلاى   وّظفاه الرساو  والتببيهم وا  باا م وال  ا
عييه الصلة والسلً في بيانه؛ حتى ال حرك  أمته إلى ما ال يببغي م  إحدا  
الفت  عيى اختلا أنواعها وألوانهاا. وسيضام هاثا المبحاث جمياة ما  االحادياث 

 الببوية: 
ي، وحـدثنا فحدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعي ، عن الزهر يقو  البخااه    

إسماعيل، حدثني أخي، عن سليمان بن بالل، عـن   بـن أبـي عتيـق، عـن 
قالت:  ابن شهاب، عن هند بنت الحارث الفراسية، أن أم سلمة  وج النبي 

ســـبحان  ، مـــاذا أنـــزل   مـــن »ليلـــة فزًعـــا يقـــول:  اســـتيقظ رســـول   
 -يريـد أ واجـه-الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، َمْن يـوقظ صـواح  الحجـرات 

 . 1ل«لكي يئلين، ُربَّ كاسية في الدنيا عارية في اآلخر 
فالحديث خاياة فاي التحاثير ما  فتباة الغباىم وا ساراا فاي الميابسم و اد 

ااا لم عاااني الااوعظ والتببيااهم فااي حرايلاا  ذات دالالت معباارةم جااء التحااثير مميوج 
حصوه الحا  والمو  الث  يأون عيياه المبااد حاا  الغفياة وا عاراوم وما  حيا  

                                                 
 م 9421لث  لعد   ر مبه م ه م الحديث ل حيح البخاه م كتا  الفت م لا  لال يلحي زمان إال وا  1ل

1 /141. 
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الدالا  ما ير د إليه السايا  الخااهجي ليحاديث المارو  عا  أً سايمة هتاي   
 عبهام حلث  أّ  السيا  الخاهجي أداة فاعية في حصوير  دة األمر وفظاعتهم
فاامن ناايو  األماار المهااو م و اادة و عااه فااي نفااس الرسااو  عييااه الصاالة الساالً 
يستوج  هثا القده م  ا نثاه؛ وما ذل  إال خوف ا عيى أمته ما  الهالكم فقاا  

إظهااااٌه متعجب اااا لماااا عيماااه مااا  حغلااار األزماااان وفسااااد األحاااوا : لسااابحان  ! م 
بحان    في مث  هثا المقااً المفاجلةم والغرالةم والدهشة؛ ألن كيمة لسلمعاني 

م ولفاااظ لسااابحان    إذا حقااادً حقاااا  عباااد هؤياااة األمااار الغريااا  المفاااي  المخياااف
الخبر استييما معبى استعظاً ما يثكر لعد  استييام ا للغي ا
 . 1ل

وماا  د ااة حسيساا  المعاااني وحرالطهااا فااي البباااء الببااو : االسااتفهاً بااالما ؛ 
تعظاايم أخاارى؛ حرخلب ااا فااي ملزمااة الطاعاااتم لتضاامبها معبااى التعجاا  حاااهةم وال

ليتخيي ع  الفات م وحرهلب ا  وداللة عيى كثرة خياا  الخلر المقدهة في حي  اليليةم
م والخياا  سب  في  2لوداللة عيى كثرحهام بفالفت  مقرونة لالخياا  التي فتح ب

صايغ إ عا  الفت  وحضارمهام فقاا  فاي األولاى: لخاياا  م وفاي الثانياة: لفات   ل
م ثام عّبار عا  لا عالً  لاا نيا  فااي  الجماه؛ داللاة عياى الساعة وال ثارة فاي كا ّي
ظاام األماار المبااي  وماادى أهملتااهم وهااو عيمااه لالشاار  لماااذا أنااي  ؛ داللااة عيااى عأ

 الث  ستقه فيه األمة م  لعد . 
وم  علاق الرب  بل  أجياء الحديث أنه  ا  في األولى: لماذا أني    

وفاااااي الثانياااااة: لمااااااذا أناااااي  مااااا  الفااااات  م واأل ااااار  أن الماااااراد  مااااا  الخاااااياا  م
م فعبار عبهاا لاالخياا ؛ لعيحهاا  4لبالالخياا  : الرحمةم أ : ماذا  ده م  الرحمة

                                                 
. 494ً مص1194ه 1412يبظر: الحديث الببو  م  الوجهة البلغيةم عي الدي  عيي السلدم ل  1ل

 رق أحاديث م   حيح البخاه م دهاسة في سم  ال لً األو م لمحماد محماد أبو موسىم لمصر 
 .490ً م ص2414-ه1041م 2القاهرةم مأتبة وهبةم ط -

فتح الباه  لشرق  حيح ا ماً البخاه م ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلنيم لالمأتبة السي ية م   2ل
14/24. 

عمدة القاه   رق  حيح البخاه م لبده الدي  العلبيم لبلروتم داه إحياء الترا    4ل
 .22/224العربي م
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ذكر المحا  وأهاد الحاا  فياه  ؛إذم وجاءت عيى سبل  المجاز المرس  1لونفاستها
لعل ة المحييةم وفي الجمية الثانية أهاد لالعثا  م وعبر عبه لالفت  عيى سابل  

ذكااار الساااب  وأهاد المساااب  لعل اااة الساااببيةم فاااالفت  ساااب  المجااااز المرسااا ؛ إذ 
 هايس  حل  العثا . 

ياة أما  وله: لم  ِّ يو ظ  واح  الحجرات م فقد مّث  االستفهاً لفتاة حربو 
؛ ألنه كشف ع  معبى ن يس ا تضا  السيا  يأم  في أنه يببغي لاهعة مبه 

عيااى العا اا  أن ياادهك حقيقااة الااداء لمعرفااة الاادواءم فمحاهبااة الفاات  ال حتحقااق إال 
والعم  في هتا م وا يقا  هبا م  أجا  المباادةم وخات  الة لالقر  م    

فااات  التاااي حساااي  هاااا ححااااه  اللماااا لهاااا مااا  مباااافه جيياااة؛ إذ إن -البوافااا –اليلااا  
ا يمانم وفلها حبييه ب م  الشاركم بفلببغاي لصاواح  الحجارات أن ال يتغاافي  
عااا  المباااادةم ويعتمااادن عياااى كاااونه  زواج الرساااو  عيياااه الصااالة والسااالً ... 

م فله ااد عييااه  2لوجاااء التخصاات بهاا  دون خلااره ؛ ل ااونه  حاتاارات حلبئااثب
 جت هبُّٱ يخاادفه لااه الفاات م وهااي الصاالةمالصاالة والساالً إلااى مااا يمأاا  أن 

 خض حض جض مص خصٱُّٱ [م142]طااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه:  َّحت
[م فتحقاااق ا عااالً لماااا فاااي الصااالة مااا  و اياااة 00]العب باااوت:  َّمض

وح فلر ليفات م بوفاي الحاديث الباد  إلاى الادعاء والتضار  عباد نايو  الفتباةم وال 
 . 4لسيما في اليل ؛ لرجاء و   ا جالة؛ لت شفم أو يسيم الداعي وم  دعا لهب

ا بها حليلد معبى ال ثرةم ف م ما  لياساية فاي  ثم جاء التعبلر بالهخّ   مراد 
م وجاااء فااي حلوياا  معبااى  0لالاادنيا عاهيااة فااي اةخاارة م بوهااثا ماا  البساااء كثلاارب

                                                 
حقااق السب  م لشرا الدي  يبظر:  رق الطبي عيى مشأاة المصابيح المسمى بالال ا ف ع    1ل

م 1الحسل  ب  عبد   الطبيم ححقلق: عبد الحملد هبداو م لمأةم مأتبة نياه مصطفى البازم ط
 . 0/124ً م1119-ه1019

 . 14/24م ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلني فتح الباه   رق  حيح ا ماً البخاه م  2ل
 .14/24 المرجه السابق:  4ل
 السابق.  0ل
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-م وم  أيثرها حباسب ا مه المعبى في هاثا السايا   1للياسية وعاهية  عدة أوجه
لاادنيا لالثيااا ؛ ل ثاارة البااثا والغبااى أنهااا كاسااية فااي ا -ساايا  التحااثير والترهلاا 

ا  بااا  عيااى مرتاااة  . أو أنهااا عاهيااة فااي األخاارة ماا  الثااوا ؛ لعاادً المفاارطم 
ياسااية فااي الاادنيا لالثيااا  الشاافافة التااي ال حسااتر عااوهةم عاهيااة فااي اةخاارة ماا  
الثاوا ؛ جااياء عخريهاا فااي الاادنيا. أو أنهاا كاسااية ماا  نعام   دون الشااأر عيلهااام 

 . 2لم  ثوا   أرهاعاهية 
مااا  -نعااام   عياااى أهااا  هاااثا اليماااان والقيماااة التربوياااة حتجياااى فاااي إظهااااه 

العقا م  ليعرفاوا طار  الو اياة ويعمياوا بهاام فامن ماا يقتضايه ؛-التخويف والتحثير
ومااا يرحضاايه الف اارم األخااث لماابهج الرسااو  عييااه الصاالة والساالً فااي محاهباااة 
الفت م إذ أوتح الدواء ل   داء يشو  الدي  ويفساد م وأعيام البشارية أن أسابا  
الضاال  والغااي حتمثاا  فااي إحاادا  البااد  فااي الاادي م والفجااوه فااي الاادنيام وحياا  

ها م  ظيم البفسم وجهالة العقا م أحدا  فاسدة حبغمس فلها البشرية؛ لما يخحيط
بولاااو حلميباااا معااااني الحاااديث ألدهك العباااد أنهاااا  ليااا  لتعاااالج مشاااألحهم وحقاااًو 

 . 4لاالعوجاجم وحبلر جوان  الطريق في ده  الحياة الطوي ب
اااا-و يماااة التحاااثير والترهلااا  التربوياااة حتمثااا   فاااي مقاوماااة الااابفس  -أيض 

تاداء لسالد البشارية فاي حعاوذ  ما   ار ودفعها نحو األمث  في سيم العقلدةم واال 
ا ما  الغاافيل  الفت  ما ظهر مبها وما لظ م والحقيقة أن  هث  الفت  ال حاد  أحاد 

.  0لالمعرتااال  إال لطمتاااه؛ لضاااعف إيماااانهمم و ااادة خيبتهاااام وسااارعة انتشااااهها
ثلثاااة: حعياااق القيااا  لغلااار  م  -يباههاااام و اااغاهها-فل اااو  المعا اااي كيهاااا ب

بيةم وطاعاااة القاااوة الشاااهوانيةم وحيااا  هاااي: الشاااركم والظيااامم وطاعاااة القاااوة الغضااا

                                                 
 .22/224ر: عمدة القاه   رق  حيح البخاه م يبظ  1ل
يبظر:  رق  حيح البخاه م الب  لطا م أبي الحس  عيي ب  خيفم ححقلق: أبي حميم ياسر ب    2ل

 .1/114ً م 2444-ه1024م 2إبراهيمم لالسعوديةم الرياوم مأتبة الر دم ط
 .00يبظر: الحديث الببو م ص  4ل
لبخاه م الشاهق: عبد ال ريم عبد   عبد الرحم  الخضلرم يبظر:  رق كتا  الفت  م   حيح ا  0ل

 . بتصرا 02ص
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والفواحشم فغاية التعيق لغلر    ركم وخاياة القاوة الغضابية  تا م وخاياة القاوة 
الشهوانية زنىم وهث  الثلثة يدعو لعضاها إلاى لعاضم وال يصارفها ويخاثهبها إال 

ا كااااان أعظاااام  ا التوحلااااد الخااااالت ... ف يمااااا كااااان القياااا  أتااااعف حوحلااااد   اااارك 
   1لوأيثرب

وم  جيل  المعاني ا حسانية التي حثر  الف ار وحعلباه عياى التمسا  لماا 
حأاااه  ؛ ألناااه يااادفه الميالاااقم ويصااارا األهاااواءم أن الحاااديث عي اااٌم مااا  أعااالً نخبخوَّ

أمتاه بيادان المشار  والمغار  ما  أخبر ع  خل  و ه لعد م وهو فاتح   عياى 
هحمته التي ال حبفدم وجمياه االحتمااالت التاي دياه ال فرم وذل  كيه م  خياا  

أ اه إللها العيماء في حلوي  معبى لياسية في الدنيام عاهية يًو القياماة  حخشالر 
إ اهة بلبة إلى ما سيقه فيه البسااء عياى وجاه الخصاوص ما  الركاون إلاى فتباة 

 . 2لالما م و دة ا سراا في الدنيا
 ااد سااّ  مسااي  ا  أن الرسااو  وممااا يببغااي الو ااوا عييااه فااي هااثا البااا  

يببغااي أن يخسااي  فااي حاادبلر الحياااة وإداهحهااا لمختيااف حقيباحهااام وهااو أن األفضاا  
عبااد و ااو  الشاار الرجااو  إلااى الصاالة؛ لااثا جاااء التحااريض عيااى ملزمتهااا هجاااء 

 هت مت حتخت جت هبُّٱٱبركتهااا؛ لماااا فلهاااا ماا  الااادعاء والعاااونم

[م زمااا  هباااا جااااء حوجلهاااه ألزواجاااه باااابالصلةم 00]البقااارة:  َّمج حج مث
واالستعاذة مماا ناي ؛ ليأوناوا أولاى ما  اساتعاذ ما  فات  الادنيام وفياه: أن ليرجا  
أن يااو ظ أهيااه لاليلاا  لااثكر   وليصاالةم وال ساايما عبااد  يااة ححااد م أو ماالثوه 

بياه؛ كاي ال . ومجي التحثير لعد التحريض خاية في الوعظ والتب 4لهؤيا مخوفةب
يخفت  في الدنيا بيبس هفياه الثياا م وفاي هاثا حوجياه  اريح إلاى حسا  اال تاداءم 

                                                 
 -ه1010م 2الفواادم الب  القيمم ححقلق: عصاً الدي  الصبالطيم لالقاهرةم داه الحديثم ط  1ل

 .119ً م ص1110
؛ عمدة القاه  14/24يبظر: فتح الباه   رق  حيح البخاه  ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلنيم   2ل

 .22/224رق  حيح البخاه م  
 .1/114 رق  حيح البخاه  الب  لطا م   4ل
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والحااارص عياااى حااارويض الااابفس وحهاااثيبهام فالشااايطان يتصااالد القياااو  الفاهخاااةم 
والبفااوس الغافياااة مااا  ذكااار  . فغاياااة التببياااه لمااا حصااا  فاااي عصااارنا هاااثا مااا  

جاااد فاااي أ  عصااار مماااا حقااادًم التبااارجم والسااافوهم والتفساااي الاااث  ال يمأااا  أن يو 
وسااببه نقاات العياامم و يااة الدهايااةم واحبااا  الهااوىم وهااو حباارج وساافوه حللااا  الفطاار 

 السييمةم فعيى العقلء هدعه ومبعه.
وفي سيا  الترهل  يحثه الرسو  عيياه الصالة والسالً ما  ساوء عا باة 

أخبرنـا  يقول البخاري حدثنا أبو اليمان،الولوج في الفت  والتشبث لشيء مبهاا؛ 
شعي ، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هرير  قال: قال 

ستكون فتن، القاعد فيها خيـر مـن القـائم، » رسول   صلى   عليه وسلم:
َف لهـا  والقائم خير مـن الماشـي، والماشـي فيهـا خيـر مـن السـاعي، مـن َتَشـرَّ

  .(1)«تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاًذا فليُعذ به
م والفتباة هاي  2لوالحديث إخباه ع  فات  ساتقهم وهاثا ما  علماات البباوة

ما يبشل ع  االختلا في طي  المي ؛ حلث ال يخعيم المحق فلها م  المبطا م 
: لسااات ون فااات  م فالسااال   فبااادأ عيياااه الصااالة والسااالً بو اااف هاااث  الفااات   ااااال 
لتليلد أنها وا عة ال محالةم وأن و وعها سيأون  ريب ام وهثا ما أ اه إليه الشراق 

 م أ : لعاد ماوت الرساو  هتاى   عباهان عبد مقتا  عثمام  حليلد و وعها 
. وفاي  ولاه: لفات   لاالجمه والتب لار داللاة عياى ال ثارة والتهويا   4للسبوات  يلية

ااا؛ فهااي فاات  كثاارة  ااديدة مهي ااةم حعاام البشااريةم ويخااتي  فلهااا الحااق  والشاامو  مع 
ااااام وفااااي التعبلاااار مبالغااااة فااااي إيضاااااق  اااادحهام  ااااا مهااااوال  مروع  لالباطاااا  اختلط 

 وخطوهحهام وكثرحها.
ولمااا كااان مقصااد الحااديث التخويااف وا نااثاه؛ لجاال عييااه الصاالة والساالً 

                                                 
 .1/100 م 9412   حيح البخاه م لح ون فتبة القاعد فلها خلر م  القاام م ه م الحديث ل1ل
 .12/149يبظر: عمدة القاه   رق  حيح البخاه م   2ل
 اسمم هاجعه: عبد القاده األهناؤوط يبظر: مباه القاه   رق مختصر  حيح البخاه م لحمية محماد   4ل

ً م 1114-ه1014وبشلر محماد علونم لالممي ة العربية السعوديةم الطاافم مأتبة المؤيدم 
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إلى بيان أحوا  البشرم فجع  األفضيية لم  يأون أ    ر ا مم  فو هم فلعلهم 
اااا للساابابهام ثااام  الساااعي؛ لمااا يخحدثاااه ماا  إثااااهة وثااوهانم ثاام الما اااي؛ ل ونااه  اام 

ا عااا  أسااابابها ال يقاحااا  مااا  القااااام؛ ل وناااه مبا ااار ا لهاااام ثااا م القاعاااد؛ ل وناااه لعلاااد 
م فالقاعاد خلار ما  القااامم والقااام خلار ما  الما ايم والما اي خلار ما   1لأجيها

الساااعيم وهااثا التعبلاار ماا  لطااااف المعاااني؛ لمااا احتااوا  ماا  حاادهج فااي التقساايم؛ 
حلااث  اام  جميااه الهلئااات التااي يمأاا  أن يأااون عيلهااا حااا  المباااد فااي سااعلهم 

الما اي  -القااام  -الفتبةم كما حضم  التعبلر لون ا م  ال باية في لالقاعاد نحو 
الساااعي م فااالقعود كبايااة عاا  االعتاايا  والتخيااي وعاادً التطيااهم والقياااً كبايااة  -

ع  التطيهم والمشي كباية ع  السعي واال تراك خلر المبا رم والسااعي كباياة 
ام وم  البلخة اجت ما  الطبا  مه ال باية فاي  ولاه: ع  اال تراك والمبا رة مع 

لالقاعاااد والقااااام ؛ حلاااث ساااعى الطباااا  فاااي هسااام  اااوهحل  متضاااادحل  ألحاااوا  
البشاار؛ هغبااة فااي بيااان أهميااة االعتاايا  والتخيااي المطيااقم فالسااعي إلااى الفاات  ال 
محالااة يو ااه فااي الضاارهم ففااي لفااظ لالقاعااد  معبااى السااأونم وفااي لفااظ لالقاااام  

لما ااي  معبااى الااب ءم وفااي لفااظ لالساااعي  معبااى معبااى الحركااةم وفااي لفااظ لا
 السرعةم وبلبهما طبا  ظاهر في األسماء.

وييداد ا نثاه حدة في اختياه الصيغ المعبرة ع  المعباى الماراد؛ مبالغاة 
في حعظايم األمار وحفخيماهم وهاثا متساق ماه مقااً التخوياف والترهلا ؛ لاثا  اا : 

ماااير مخاااد  محتااا  ذ  هلبااة لماا  حشاارا لهااا حستشاارفه م فشاابه الفتبااة لساابه 
مروعةم كيما نخظر إليه زاد حهجم ا واحت اه ام وم  هبا استعلر لالتطيه والتشرا  
لى ااالة والهاالك لالشاارم والمعبااى: ماا  حطيااه وحعاارو لهااا دعتااه إلااى الو ااو  
فلهام يريد: م  طاله لها طالعتهم وم  انتص  لها انتصب  لهم و ل : هو ما  

 م ولجاااال  2لى الهاااالكم فماااا  خاااااطر ببفسااااه فلهااااا أهي تااااهالمخاااااطرة وا  اااافاء عياااا

                                                 
؛ عمدة 14/41يبظر: فتح الباه   رق  حيح ا ماً البخاه  ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلنيم   1ل

 .20/114القاه   رق  حيح البخاه م 
 .14/41الباه   رق  حيح ا ماً البخاه  ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلنيم  يبظر: فتح  2ل
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إلى هث  الصوهة؛ بألن ذل  أدعى إلى أن يفهموا مراد م ويتلثروا لهم  الرسو  
فاااي  يماااة األثااار األدبااايم وحرفاااه مااا   ااالنهم وح ساااو وألن الصاااوهة البيانياااة حيياااد 

 . 1لالمعاني أبهة حضاعف  واحها في ححري  البفوس لهاب
 اااوة المعباااى: أسااايو  الشااارط؛ حلاااث  اااوة التليلااادم  ومماااا زاد فاااي إظهااااه

وإثبات ححقق و و  الهلك لم  حطيه إللهام ك س لحس  حطيعه وحعرته لهام ثم 
المشايية في اختياه لفظ لاالستشاراا  دون لفاظ لا هالك م فعياى  اده التطياه 
ح ااون ا  ااالة؛ مبالغااة فااي التخويااف والترويااهم وحبفلاار ا ماا  التطيااه ليفاات . ثاام 

جاااي المضااااه  فاااي لحستشااارفه  لتصاااوير  ااادة فت هاااام وسااارعة حضااارمهام و اااوة م
جثبهام فهي مهي ة ل ا   ايء يقاه أمامهاام والبجااة فاي التباعاد واالبتعااد عبهاام 
لفم  وجد ميجل أو معاذ ا  فالفاء دون خلرها إ اهة إلى سرعة اللًز والتقلد دون 

ه  حليلاد عياى االبتعاادم أدنى مهيةم وفاي أسايو  الشارط لفما  وجاد ... فييعاث لا
وفي إعادة الفاء في األمر: لفييعث له  ح ييف وإلياًم يوتح أهمية التجرد التاًم 

 والتخيي ال يي م  مللسات الفت ؛ ليسيم م   رها.
وماا  المعاااني التربويااة بيااان الخلريااة واألفضاايية فااي المشاااهكة فااي الفاات  

المشاااهكة فلهااام و ااد سااي   ححااثير ا ماا   اارهام ففااي هااثا التحااثير دعااوة إلااى عاادً
الفات  خلار  ع عييه الصلة والسلً سبل  التصوير لالموازنةم فثكر أن القاعد 

ماااا  القاااااامم وأن القاااااام فلهااااا خلاااار ماااا  الما اااايم وأن الما ااااي إللهااااا خلاااار ماااا  
م وبهاثا  2لالساعيم ف يما استطا  المرء أن يأون ألعاد عا  المشااهكة كاان أسايم

م وأناه كيماا  4ليجوز ليمرء البهوو في  يء ما  الفات يتقره في العقو  أنه ال 
 ما يخيت له نفسه فييفع م وليعتصم بديبه.أن يفّر إلى استطا  

حدثنا   بن المننى، حـدثنا الوليـد بـن وفي هثا السيا   يقو  البخاه  
مسلم، حدثنا ابن جابر، حـدثني بسـر بـن عبيـد   الح،ـرمي، أنـه سـمع أبـا 

                                                 
 .09يبظر: الحديث الببو م ص  1ل
 . 220يبظر: التصوير الفبي في الحديث الببو م   2ل
 .14/24 رق  حيح البخاه  الب  لطا    4ل
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، أنــه ســمع حذيفــة بــن اليمــان يقــول: سكــان النــا  يســألون إدريــا الخــوالني
عن الخير، وكنت أسأله عن الشـر  مخافـة أن يـدركني، فقلـت:  رسول   

يا رسول  ، إنا كّنا في جاهلية وشر، فجاءنا   بهذا الخير، فهـل بعـد هـذا 
قلــت: وهــل بعــد ذلــل الشــر مــن خيــر:. قــال: «. نعــم»الخيــر مــن شــر:. قــال: 

قوم يهـدون بييـر هـديي، تعـرف »قلت: وما دخنه:. قال: «. وفيه دخن نعم،»
نعـم، دعـا  علـى »قلت: فهـل بعـد ذلـل الخيـر مـن شـر:. قـال: «. منهم وُتنكر

قلـت: يـا رسـول  ، صـفهم لنـا. «. أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها
ركنــي قلــت: فمــا تــأمرني إن أد«. هــم مــن جلــدتنا، ويتكلمــون بألســنتنا»قــال: 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة «. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»ذلل:. قال: 
فاعتزل تلل الفرق كلها، ولو أن تعـ  بأصـل شـجر ، حتـى »وال إمام:. قال: 

 .(1)«يدركل الموت وأنت على ذلل
والحااديث  اااام عيااى خا ااية التضاااد فااي الجمااه باال  لالخلاار  ولالشاار ؛ 

  لصاااوهة أيثااارم فالبااااس يساااللون عااا  الخلااار هغباااة فاااي إظهااااه المعباااى وحليلاااد
المتمث  في عم  الطاعات لمختيف  وهها؛ م  أج  االساتعانة بهاث  األعماا  
؛ إذ أهاد  ليو ااا  إلاااى الجباااةم وفاااي حعرياااف المسااابد إلياااه لالبااااس  داللاااة العماااًو

ع  أمر الادي م واساتثباء حثيفاة  عمًو المسيمل  الثي  كانوا يسللون الرسو  
ااا لحالااة الحاارص نفسااه ليمغاااير  ة فااي بيااان ماهيااة السااؤا م وإنمااا كااان هااثا انعأاس 

.  المصاح  ليخوا؛ مما  د يشو   فو ا يمان م   رّي  د يحد  مستقبل 
وم  د ااق المعبى في البيان الببو : حس  التعيل  في  وله: لمخافة أن 

وأن  ياادهكبي م فااابإن هعايااة االحتماااء أولااى فااي دفااه الااداء ماا  اسااتعما  الاادواءم
فاي  م ثم أسيو  الحواه بل  حثيفة وهسو     2لالتخيية مقدمة عيى التحييةب

بيان ماهية الشرم وحاواه   ااده ما  نفاس حادفه  ااحبها نحاو الصاوا ؛ حتاى 
                                                 

 حيح البخاه م كتا  الفت م لا  لييف األمر إذا لم ح   جماعة كان حامَّة م ه م الحديث   1ل
 . 1/100 م 9410ل

مر اة المفاحيح  رق مشأاة المصابيحم أبو الحسل  نوه الدي  عيي ب  سيطان القاه م لداه الف رم   2ل
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م وال  ااا م فاااالحواه تااار  مااا  تااارو   1لال حاااي   دماااه فاااي وحااا  المعا اااي
التخاط م يسعى إلى ا ه ادم والتوجياهم وا لالغم وا  باا م و اد اناتظم لجاواه 
أساايو  الحااواه مجموعااة ماا  األسااالل  البلغيااةم مبهااا: التليلااد فااي  ولااه: لإنااا 

وهااو يبااا م وحا اايه نا اائ عاا  محااض ناادً لمااا كااانوا عييااه ماا  الفساااد وال فاارم 
م والقصااد حرساايي المعبااىم وإزالااة الياابسم مااه حوتاايح  2لواخايااة الرساايونااا فااي 

 ااوة وثباح ااام ثاام التخصاايت فااي  ولااه: لجاهييااة و اار م الماارادم فايتسااى المعبااى 
فالجاهيية لفظ عاً يعم جميه مفسدات التوحلدم ولالشر  لفاظ خااص يتمثا  فاي 
ال فااارم ففاااي ذكااار الخااااص لعاااد العااااً داللاااة عياااى ميياااد التليلاااد وا يضااااق. ثااام 

م هتاي   عباهالستفهاً الحقيقي الدا  عيى طي  العيم للمر مجهاو  لحثيفاة ا
فقد جاء االستفهاً في  وله: لفه  لعد الخلر م   ر؟م وه  لعد ذل  الشر م  
خلار؟م فها  لعااد ذلا  الخلار ماا   ار؟ م وياراد بهااث  التسااؤالت التقريارم فمعرفااة 

 ؛ ألنااه بعياام ماا  أعاا لً الببااوة؛ إذ إنااه يخباار لاااألحوا  والتغلاارات أماار معيااًو
م فاالهاد أن  4لحثيفاة لالموه مختيفااة ما  الغلا  ال يعيمهااا إال ما  أوحاي إليااه بهااب

يقرههااا فااي نفااس الساااا  والسااامه لمخااث بهااا. وماا  ساامات البلخااة الببويااة فااي 
اا لمأانتاه سيا  الحواه: خطا  الرساو   لالداة الباداء لياا  فبّيلاه مبيلاة البعلاد هفع 

 -ياا هسااو   -وإجالال  لشاانهم ثام اختيااه لفاظ لالبباوة  مضااف ا ليفاظ لالجللاة  
ااام وأن ا لماااً لاألحاادا  والتغلاارات التااي سااتقه دللاا   اااطه عيااى  حشااريف ا وحعظيم 

  د  نبوحه عييه الصلة والسلً. 
بايااة فااي  ولااه: لوفيااه دخاا  م والمااراد: ساايأون وماا  للخااة الترايلاا : ال 

خلر ول ا  لاه  ارم بفال يأاون خلار ا  افو ا لحت اام با  مشاوب ا لأادوهة وظيماةب
م  0ل

ف ما أن الدخان يفسد ما يخيطاه؛ ف اثل  الفات  حفساد القياو  وحضايها عا   باو  

                                                 
 .14/40 حيح البخاه  ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلنيم يبظر: فتح الباه   رق   1ل
 . 1/4414يبظر: مر اة المفاحيح  رق مشأاة المصابيحم   2ل
 .20/110عمدة القاه   رق  حيح البخاه م   4ل
 .1/4414مر اة المفاحيح  رق مشأاة المصابيحم   0ل
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الحاااق. ثااام التقابااا  المعباااو  فاااي: لحعااارا مااابهم وحب ااار م والمعباااى: طاافاااة مااا  
المساايمل  حعاارا فاالهم الخلاار فتقباا م وحعاارا عاابهم الشاار فتب اارم وهاام جماعااة 

م فمبهم م  يتمس  لالدي  الحق ويادعو إلياهم ومابهم األمراء م  لعد الرسو  
. ثم المجاز المرس  فاي  ولاه: لدعااة عياى  1لم  يدعو إلى البد  ويبشر الفساد

إليااه حااالهم يااًو أباوا  جهاابمم ماا  أجااابهم  ااثفو  فلهااا ؛ إذ عباار عاابهم لمااا يااؤو  
القيامة؛ ل ونهم في الدنيا  اد امتثياوا الشارم والزمهام الجاوهم والضال م والتفار م 
والخااالام فاساااتحقوا هاااثا الو اااف حرهلب اااا وححاااثير ا؛ لشااادة تاااللهم وإتاااللهم 
الباااسم يصاادون عاا  الهاادى لاالنوا  التيباايس؛ حتااى يخقااثون فااي جهاابم كمااا  ااثفوا 

ظام األمار و ادحهم ف ا  فلهام وفي التعبلر بالأبوا  جهبم   مبالغة في حصاوير عأ
لون م  التيبيس في الدنيا لمبيلة لا  م  أبوا  جهبمم وماه هاثا الو اف أمار 

بياايًو جماعااة المساايمل م ولاام ياالمر بتفريااق كيمااتهم و ااق عصاااهم؛  الرسااو  
عياااى تاااللةم  ألن فاااي الخاااروج مخالفاااةم    لااام يأااا  ليجماااه أماااة محمااااد 

ماا  الفاار  فالااث  يخ اار  ماا  الجماعااة خلاار ماا  الااث  يخحاا   والجماعااة حباا   م
. ومما زاد في إعلء نبرة الخوا والترهل   وله:  2لعيى مختيف أنواعها وألوانها
 م لسااب  مااا لااديهم ماا  الجهاا  وال فاار أوجاادوا لهاام لماا  أجااابهم إللهااا  ااثفو  فلهااا

يأااون إال ا جالااةم وحياا  االسااتجالة حوجاا  ساارعة القااثا فااي الباااهم والقااثا ال 
لشدة وعبفم وفيه يأون العثا  أ د وأن ىم فاستعلر القثا ليرميم وهثا خاياة 
فااي الترهلاا  وا نااثاه والتحقلاارم وداللااة الفعاا  الماتااي ل ااثفو   إ اااهة إلااى إنااه 

 ياا  ال محالة.
وفااي و ااف هااث  الجماعااة  ااا  عييااه الصاالة والساالً لطريااق ا يجااازم 
وال بايااةم والمجااازم لهاام ماا  جياادحبام ويت يمااون لللساابتبا م فا يجاااز فااي  اامو  
المعاااني لل صاار األلفااا م والساايا  يقتضااي هااثا اليااون ماا  ا يجااازم إلااى جاناا  

                                                 
؛ مر اة 14/42جر العسقلنيم يبظر: فتح الباه   رق  حيح ا ماً البخاه  ألحمد ب  عيي ب  ح  1ل
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متجدد حو  داللة المضاه  ليت يمون  عيى استحضاه مشهد حديثهم المت ره ال
الفساد والشرم وال باية في  وله: لجيدحبا ... ألسبتبا  كباية ع  لالعار م واليغاة 

م و د يخحم  المعبى عيى المجاز المرس ؛ لعل اة المجااوهة فاي  ولاه:  1لالعربية 
لما  جياادحبا ؛ إذ ذكاار الجيااد وهااو خشاااء األباادان وخطاؤهااام وأهاد األنفااس؛ لشاادة 

 ذكر لاليسان  وأهاد اليغةم أ : لما  اله   وهساوله م ثم  2لااللتصا  والتعيق
 ىئُّٱ ماا  المااواعظ ومااا فااي  يااوبهم  اايء ماا  الخلاارم فهاام كمااا  ااا  حعااالى:

 [.11]الفتح: َّنب مب زب رب يئ
 اااادة الهاااالك المترحبااااة عيااااى معايشااااة الفاااات   ولمااااا ان شااااف ليرسااااو  

ي  ولااه: والمشاااهكة فلهااام وفاارط مااا ساايقه ماا  الفساااد؛ لجاال إلااى داللااة األماار فاا
لفاعتي  حي  الفر  كيهام ولو أن حعض لل    جرة م فاألمر لااالعتيا  هحماة 
ااا؛ لااثا جاااء لالفاااء هغبااة فااي ساارعة االلتااياً لااالت ييف  وحمايااة لياادي  والبشاارية مع 
دون أدنااى مهيااة؛ ألن المأااو  فااي الفاات  ساارعان مااا يفسااد الاادي  ويهي ااهم وفااي 

لجميااه حياا  الفاار م وثماارة االعتاايا   إيثاااه لفااظ لييهااا  حليلااد عيااى معبااى العمااًو
لأن حعااض لل اا   ااجرة  ح ماا  فااي مخالفااة الهااوى فااي اجتبااا  المباااهيم مااه 

االمتثا  أجده لسلمة الادي م وأ اوى فاي المأابدة عيى أداء األوامر؛ ليأون هثا 
ال الثباااتم وفااي ال بايااة مبالغااة فااي الو ااف والتصااويرم فااالعض لل اا   ااجرة 

الصااحة وا مأااان دخااو  لفااظ للااو م فهااو اعتاايا  ال  يأاااد يأااونم و ااد  ربااه ماا 
؛ حلث  دة المشقة والمجاهدة والمأابدة والصعوبةم وال يتحقاق هاثا  4لخاية لعد 

االمتثاااااا  إال لعاااااًي  اااااديدم وهماااااة  اطعاااااةم ونياااااة جازماااااةم وحااااارويض ليجاااااواهقم 
والمعبى: ولو أن حعض لل ا   اجرة خلار ما  الادخو  فاي طاافاة ال إمااً لهاا؛ 

مااا  سااوء عا باااة فساااد األحاااوا  لاااختلا األهاااواءم وحشااات  ا يصاالبهم خشااية مااا

                                                 
 يبظر: السابق.  1ل
 يبظر: السابق.  2ل
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 . 1لاةهاءم فعيي  لالعيلةم والصبر عيى مأابدة الشدااد
 والقيم التربوية من الحديث تتمنل في اآلتي:

وجو  ليًو جماعة المسيمل  وعدً الخروج عبهام فمن في االمتثا  طاعةم  -
االجتماااااا م واالححاااااادم  وفااااي الخاااااروج معصااااية؛ لماااااا ححققااااه الجماعاااااة ماااا 

والهدايااةم ال التفاار م واالخااتلام والضاال م وال  اا م فاامن األماار لاااعتيا  
الفاات  والفاار  الضااالة نعمااة عيّيااةم حخعّياام الماارء أن االنضااماً إلااى أ ااحا  
الفت  نقصان يخضعف ا يمان وييليله. وم  هبا جاء التحثير وا ناثاه مماا 

ت م  الخاروج عياى إمااً المسايمل م يان عييه حا  لعض األفراد والجماعا
و اق عصاا الطاعاةم وحفريااق  ام  الجماعاةم وهاثا ماا  أ ابح  اوه الفساااد 

 من زن رن مم ام يلٱُّٱ في األهوم يقو  الحق محثه ا:
]هاااااااااااود:  َّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
114.] 

فااااي اسااااتجابته ألساااائية  يؤخااااث ماااا  هااااثا الحااااديث سااااعة  ااااده الرسااااو   -
الصااحالة؛ حلااث كااان يجلاا  كاا  ساااا  لمااا يباساا  سااؤالهم وفااي هااثا حربيااة 
نبوية  اريفةم حعيمباا المابهج الصاحيح فاي التخاطا  والتحااوه ماه اةخاري  
فااي كافااة مجاااالت الحياااةم فاامن فااي التوا اا  الحااواه   ااده ا عالي ااا ماا  الااود 

الساايوكيات الخاطئااةم وححقلااق والمحبااة واالحتااراًم وهااثا يترحاا  عييااه: حقااويم 
 ا  با م وحعييي الوجدان. 

أن الغايااة األساساااية ماا  الحاااواه المتعقااا  حتمثاا  فاااي: طياا  معرفاااة الحاااقم  -
 وا  با  العقييم وهثا ما جاء متمثل  في حاواهات الصاحالة ماه الرساو  

 في سيا  أحاديث الفت .
لفاات م وماا  ويلخااث التحااثير وا نااثاه طرااااق متعااددة فااي ساايا  أحاديااث ا

 ذلااا  ماااا داه بااال  حثيفاااة وعمااار هتاااى   عبهماااا فاااي حااادبر أ اااوا  الرساااو  
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ااا مااا  الفساااد والهااالك  ومراجعتهااا؛ هغبااة فاااي ا عاالً والاااوعظ وا نااثاهم وحخويف 
يحدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا والعثا م  يقو  البخاه : 

ا نحن جلو  عند عمر، األعمش، حدثنا شقيق، سمعت حذيفة، يقول:  بينم
في الفتنة: قال: سفتنة الرجل في أهله وولده  أيكم يحفظ قول النبي إذ قال: 
تكفرهـا الئـال  والئـدقة واألمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر. قـال: وجاره، 

قـال: لـيا عليـل منهـا ليا عن هذا أسألل، ولكن التي تمـوج كمـوج البحـر. 
ينها باًبا ميلًقا. قال عمر: أيكسر الباب أم بأ  يا أمير المؤمنين، إن بينل وب

بل يكسر. قال عمر: إًذا ال ُييلق أبًدا. قلـت: أجـل. قلنـا لحذيفـة: يفتح:. قال: 
أكــان عمــر يعلــم البــاب:. قــال: نعــم، كمــا يعلــم أن دون غــد  ليلــة، وذلــل أنــي 
حدثتـه حـديًنا لـيا باألغــاليب. فهبنـا أن نسـأله: مــن البـاب:، فأمرنـا مســروًقا 

 . 1لأله، فقال: من الباب:. قال: عمرسفس
لشااالن الفااات م عاااد   ولماااا كاااان مقصاااد الحاااديث ا خبااااه عااا  الرساااو  

عاا  ا خباااه لالفتبااة العظيمااة إلااى ا خباااه لالفتبااة  -حاال  ساالله عماار-حثيفااة 
الخا ااة؛ لاائل يخغاام ويخشااغ  لالااهم وهااثا لااا  ماا  أبااوا  هعايااة مقتضااى الحااا م 
ومااا  اليطاااف والشااافة البااادء لاأليسااار؛ ل اااون الساااؤا  يحتمااا  أماااوه ا عااادة؛ حجبب اااا 

عماار؛ لااثا باادأ حثيفااة لالفتبااة الخا ااةم   حاادا  الفااي  والخااوا والهيااه فااي نفااس
وهي لفتباة الرجا  فاي أهياهم ومالاهم وولاد م وجااه  م وحيا   اغاار الاثنو  التاي 
حصاااال  المساااايمل  عامااااةم وحقتضااااي لون ااااا ماااا  المحاساااابةم وح فرهااااا لالصاااالةم 
والصد ةم واألمر لالمعروام والبهي ع  المب ر م وم  البلخة ذكار العااً لعاد 

اا  الخاص؛ إ اهة لما قادههمام وهاثا ال يبفاي لليصلة والصد ة ما  أهمياة؛ حعظيم 
م يقاو  الحاق  2لالحسبات ليس لصالح في ح فلر حي  الفتباةأن يأون خلرها م  

[م وفاااي اةياااة إ ااااهة 110]هاااود: ٱَّمتهت خت حت جتُّ حعااالى:

                                                 
 .1/102 م 9412 حيح البخاه م كتا  الفت م لا  لالفتبة التي حموج كموج البحر م ه م الحديث ل  1ل
؛ عمدة 2/240اً البخاه  ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلنيم يبظر: فتح الباه   رق  حيح ا م  2ل
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إلى أن الت فلر ال يختت لما ذكر حثيفةم والضال  بأن كا  ماا يشاغ   ااحبه 
م فالفتباة فاي باألها  حقاه لالملا  إلاله   1للهم وكثل  المأفراتبع    فهو فتبة 

أو عيله  في القسمة وا يثاهم حتى فاي أوالدها  ما  جهاة التفاري  فاي الحقاو  
الواجبااة لهاا م والفتبااة لاااألوالد حقااه لالملاا  الطبيعااي إلااى الولاادم وإيثاااه  عيااى كاا  

عا  إخاراج حاق  م  أحادم والفتباة لالماا  لاال اتغا  لاه عا  المباادةم أو لحبساه
والفتبااااااة لالجاااااااه حقااااااه لالحساااااادم والمفاااااااخرةم والمياحمااااااة فااااااي الحقااااااو م وإهمااااااا  

هتى . وهثا البو  مما يشو  الدي  ويعأر م ول   عمر ب  الخطا   2لالتعاهدب
ال يساال  عبااه؛ لعيمااه لااهم وإنمااا سااؤاله عاا  الفتبااة العظيمااةم ففااي  ولااه:   عبااه 

فظاعاة األماار المشااه إلياهم وأنهااا فتباة داهيااة  للايس عا  هااثا أسالل   إ ااهة إلااى
ااا فيااهم وأجااده أن  4لدهماااء م ومعيااًو بأن الجاهاا  لالشاار أساار  إليااهم وأ ااد و وع 

 كما فع  عمر هتي.امتثاله م وهثا مبهج يببغي  0ليقه فيهب
وفي التشبيه مبالغة في التبفلر والتحاثير وا ناثاهم فجعا  فعا  الفتباة فاي 

المااااتلطم فااااي البحاااار؛ لمااااا حخحدثااااه ماااا   اااادة االتااااطرا  الباااااس كفعاااا  المااااوج 
واالخااتلط والتااداخ  واليااابس وفااي إيثااااه التعبلاار لالمضااااه  لحمااوج  استحضااااه 
لمشااهد التاادافه والتااداخ  واالتااطرا  الشااديدم وفااي التعبلاار بيااان لمعبااى ب اادة 

 . 0لالمخا مةم وكثرة المبازعةم وما يبشل ع  ذل  م  المشاحمة والمقاحيةب
البلخة الببوية استخداً أساالل  اليال  والتيطاف فاي الخطاا م وما  وم  

لعمر هتى   عبه: لليس عيي  مبها للس يا أملر المؤمبل م ذل   و  حثيفة 
ااا م ولاام يقاا : لأنا  البااا  يااا عماار م وال خفاااءم فمباادأ  وإن بلبا  وبلبهااا لال ااا مغيق 

األلفاااا  القاااادهة عياااى م ومااه ذلااا  اختااااه  2لهااث  الفتباااة هاااو  تياااه عيياااه الرتاااوان

                                                 
 .2/240فتح الباه   رق  حيح ا ماً البخاه  ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلنيم   1ل
 السابق.  2ل
 .11/4040يبظر: مر اة المفاحيح  رق مشأاة المصابيحم   4ل
 .14/00لطا م  رق  حيح البخاه  الب    0ل
 .2/242فتح الباه   رق  حيح البخاه  ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلنيم   0ل
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إيصاا  المعاااني مااه هعاياة حااا  المخاطاا  بفيايس لاا  ولهااا ا تاران واجتمااا  فااي 
م وفي  وله: لإن بلب  وبلبها لال ا مغيق ا  استئباا حعيل م فل يخرج م   1لزمانب

حيااا  الفتباااة  ااايء فاااي حياحااا م ولااام يصااارقم بااا  لجااال إلاااى ال باياااة عبهاااا لالباااا  
مااا   هغباااة حثيفاااة فاااي حفاااظ سااار هساااو    المغياااق؛ ولعااا  هاااثا دللااا  عياااى 

م ف ان  فتبة القت  داه ا لها لا م  2لجان م وهغبة في أال يواجهه لما يشق عييه
وحياااة عماار باا  الخطااا  لااا  حياا  الااداهم فهااو لااا  مغيااق مااا داً حي ااام وهااثا 
التعبلر مما يوج  في البفس خوف اا وههباة وذعار ام فجااء الساؤا  لأيأسار الباا م 

ح؟ م وياالحي الجااوا  لباا  يأساار م وكساار البااا  كبايااة عاا  الغيبااة والقهاار أً يفاات
وا يارا م وهاث  الغيبااة ال ح اون إال فااي الفتباةم واختيااه لفااظ لال سار  دون خلاار م 
ومجاااايء الجااااوا  بااااالب  يأساااار ؛ مبالغااااة فااااي إبااااراز المعبااااىم والتببيااااه عيااااى أن 

فال يتصاوه خيقاه  األنس  لهثا السيا  هو إظهااه كسار الباا م فمناه إن ان سار
ااا ا م فااابللس األمااة لعااد  4لمطيق  م وهااثا المعبااى متحقااق فااي  ولااه لإذ ا ال يغيااق أبااد 

وا ااااه ماثاااا  بلاااابهمم وأن القتاااا  ال ياااايا  إلااااى يااااًو  هتااااي   عبااااهمقتاااا  عماااار 
م ووعظم وححثير م  الركون إلى مسببات الفات م حببيه م وفي الحديث 0لالقيامةب

 وعيى األخت فتبة القت .
 أعظم المقا د التربوية التي ححققها للخة التخويف ما يلحي:وم  

عيى المرء حجب  ا فراط وا هما  في حق األه م والما م والولدم والجااهم  -
كلكــم راع، : »فماا  الواجاا  اسااتيفاء حااق   فاالهم؛ مراعاااة لقااو  الرسااو  

 .  0ل«وكل مسؤول عن رعيته

                                                 
 .1/4020مر اة المفاحيح  رق مشأاة المصابيحم   1ل
 . 2/242يبظر: فتح الباه   رق  حيح البخاه  ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلنيم   2ل
؛ مر اة 2/242يبظر: فتح الباه   رق  حيح البخاه  ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلنيم   4ل

 .11/4042المفاحيح  رق مشأاة المصابيحم 
 .2/242  حجر العسقلنيم يبظر: فتح الباه   رق  حيح البخاه  ألحمد ب  عيي ب  0ل
 حيح البخاه م كتا  في االستقراو وأداء الديون والحجر والتفييسم لا  لالعبد ها   في ما     0ل

 . 4/144 م 2041سلد  وال يعم  إال لمذنه م ه م الحديث ل
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 حااادا  التااالثر والتااالثلر مااا  يخعيمباااا الااادي  الحبياااف أ اااو  العيااام الصاااحيح  -
خااااال  تااااار  األمثاااااا م ومااااا  الضاااااروه  عياااااى العاااااالم أن ياااااتق  أ اااااو  
التخاط  مه اةخري م مه هعاياة حاا  المخاطا م ومقاماات الخطاا م فقاد 
يتطي  مبه الخروج ع  التصريح إلى التوهية والتعريضم وا  اهة والتيميحم 

م فعيى العالم بأن عبه هتى  يما فع  حثيفة في حواه  مه اب  الخطا  
 حجا  يرمي لال لً هماي ا لايفهم المرماوز لاه دون خلار ؛ وألناه لايس كا  العيام

 . 1لإلاحته عيى م  ليس لمتفهم له وال عالم لمعبا ب
يعيمبا الدي  الحبيف حس  السؤا م والتلد  في الحاواهم والتالني فاي معرفاة  -

المااارادم فالصاااحالة هتاااوان   عيااالهم خلااار مثاااا  لل تاااداء واالمتثاااا م فيااام 
اا وإجالال  -يتهجموا عيى حثيفةم ب  هابوا أن يساللو   م فعلباوا -عيماهلاحترام 
 مسر  ا فسلله ع  ذل  البا م فقا : عمر.

هغبة في القضااء حدث ؛ ا  التخويف التبويه لالو ااه التي ويلحي في سي
عياااى مظااااهر االخاااتلا والتفااار  والبااايا ؛ كاااي ال حتحاااو  إلاااى  تاااا م وفاااي هاااثا 

يقول البخاري حدثنا أبو اليمـان، أخبرنـا شـعي ، عـن الزهـري، وحـدثنا السايا  
ــن  ــن أبــي عتيــق، عــن اب إســماعيل، حــدثني أخــي، عــن ســليمان، عــن   ب

عرو  بن الزبير، أن  ين  بنت سلمة، حدثته عن أم حبيبة بنـت  شهاب، عن
دخـل عليهـا يوًمـا فزًعـا  أبي سفيان، عن  ين  بنت جحش: أن رسـول   

ال إلــه إال  ، ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقتــرب، فــتح اليــوم مــن ردم »يقــول: 
وحلق بإصـبييه اإلبهـام والتـي تليهـا، قالـت  ينـ  «. يأجوج ومأجوج منل هذه

نعـم، إذا »بنت جحش: فقلت: يا رسول  ، أفنهلل وفينـا الئـالحون:. قـال: 
 . 2ل«كنر الخبث

فاسااتيقاظه  اايى   عييااه وساايم ماا  نومااه محماار ا وجهااه يبااثه لااالخطرم 
اا لهاو  ماا و اه ما  الفات م فما   ادة و عهاا فاي نفساه وثلر االنتبا م فقد  اً  فيع 

                                                 
 .1/442عمدة القاه   رق  حيح البخاه    1ل
 .1/121 م9140ه م الحديثل  حيح البخاه م كتا  الفت م لا  ليلجوج وملجوج م  2ل
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ال   م وفلها إ اهة بلبة إلى أن مأروه اا أخث لسانه ييهج لأيمة التوحلد لال إله إ
ااا  اااد  ا. وهااثا  1لو ااه وسلتسااه و وعااه م فاال مبجااا مبااه إال بياايًو التوحلااد ليوم 

األمر  اد  إلى إيثاه التب لر في لوي  م وهو أسيو  حخويف وححثيرم و د أبرز 
م  2لاليفااظ خا االتل م األولااى: بإظهاااه الحااينم والهاالكم والمشااقة ماا  العااثا ب

والثانية: ا نثاه م  حيو  الشرم فهو يخوفهم لالعلمات؛ للتو فوا ع  الخاوو 
. و اااد خااات لالعااار   بألنهااام أو  مااا   4لفاااي الفااات م وللتااالهبوا لبيولهاااا لالصااابر

م والالً  0لدخ  ا سلًم ولىنثاه للن الفت  إذا و ع  كان الهالك أسار  إلالهمب
الليعر   أفادت التخصيتم والتخصيت يييد 4في     0لالمو ف البفسي حصعلد 

وم  لطااف التب لر في  وله: لم   ر  حعميم لمطيق الشروه في جميه 
األيااااوان واألزمااااانم ومرجااااه الشاااار حفشااااي المعا ااااي والمب اااارات عيااااى اخااااتلا 
ألوانهام وحعدد طرااقها؛ لثا  ا  عييه الصلة والسلً: ل د ا تر   إ اهة إلى أن 

م وحعبلار   لا تر  عياى وزنلافتعا   حخلا   2لب ر  ذل  الشر خاية فاي القار ب
ليمخاطااا  فاعيهاااا وهاااو الشااار المجهاااو م وكلناااه وحاااش ييحاااف نحاااو  يو ااا  أن 

 . 9ليتخطفهم حببيه ليغافيل  وزجر ليمثنبل 
يخبر ع  أمر خلبي  اهد م وهو  ولاه:  وخاية الفي  واالتطرا  أنه 

ياايا  ه فاي عهاد م وال لفخاتح اللاًو ما  هدً ياالجوج ومالجوج مثا  هاث  م فااالفتح و ا
 اده  م فقاد  ابه الرساو   1لويتسه عيى مر األزمان حتى  ياً الساعةيستدير 

                                                 
 .110م التشويق في الحديث الببو م ص92يبظر: الحديث الببو  م  الوجهة البلغيةمص   1ل
 .10/240عمدة القاه   رق  حيح البخاه م   2ل
 .14/14يبظر: فتح الباه   رق  حيح البخاه  ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلنيم   4ل
   السابق.0ل
الرسو  في حقويم أخطل الباس وإ لق المجتمهم دهاسة في الصحيحل م نا ر هاتي يبظر: للخة   0ل

 .04ً مص2441ها 1021م 1اليهر  إبراهيممل داه البصاارمط
 . 1/4402مر اة المفاحيح  رق مشأاة المصابيحم   2ل
 .04يبظر: للخة الرسو  في حقويم أخطل الباس وإ لق المجتمهم دهاسة في الصحيحل م ص  9ل
وفيه: بويلجوج وملجوج يحفرون السد ك  يوً حتى إذا كادوا يخر ونه  ا  الث  عيلهم: اهجعوا   1ل

ا. فيعلد    كل د ما كانم حتى إذا بيغ مدحهم م وأهاد   أن يبعثهمم  ا  الث  عيلهم. فستخر ونه خد 
ا إن  اء  . واستثبىم  ا : فلرجعون فيجدونه كهلئت ه ...ب. فتح الباه   رق اهجعوا فستخر ونه خد 

 . 14/11 ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلني  حيح البخاه  
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مااا فخااتح ماا  السااد لصاافة معروفااة عباادهمم فهااو بحشاابيه يبتقاا  لالصااوهة ماا  عااالم 
الخيا  في عقاو  المخااطبل  إلاى الوا اه المادهك لحاساتي السامه والبصارم وهاو 

م فجااءت ا  ااهة لتقريا  التمثلا م ال حقيقاة  1لا وى فاي حثبلا  المعباى وحقويتاهب
م والمعبااى خايااة فااي الترهلاا م والتخوياافم وا نااثاه؛ السااتثاهة البفااوس  2لالتحديااد

لمعرفتااه ولبياناااهم فااامن لح ااراه كيماااة التوحلااادم واختياااه لفاااظ: ويااا    ااد أثااااه فاااي 
 البفس حساؤال  م   لنه أن يجع  المعبى متمأب ا أفض  حمأل م فلتحقق المقصد

 األعظم م  السيا م وهو العم  لموج  الترهل  والتحثير.
ويبيااغ التحااثير ماادا  فااي ا عاالً لاالن المعا ااي أ اابح  حقتاارا جهاااه ا؛ 
ا لو اااو   لاااثا جااااء االساااتفهاً لأفبهيااا  وفلباااا الصاااالحون؟ يحم  حعجبباااا واساااتبعاد 

ثاار الهليااوبلبهم هسااو    عييااه الصاالة والساالًم وحاالحي ا جالااة: لنعاامم إذا ك
م و لاا : المااراد لالخبااث: الفسااو م والفجااوهم والينااىم و لاا : المب اارات  4لالخبااث 

. وماا  د ااااق المعبااى مجاايء أداة الشاارط لإذا  عيااى  0لفااي الاادي  لجميااه أنواعهااا
م فحصااو  الهاالك  0ل حقاادير محااثوا لجوابهااا لإذا كثاار الخبااث ححقااق الهاالك 

لّأار  والعقا  عبد و و  الخبث أمر متحقق ال محالةم وع يياهم جااء البياان لالن الِّخ 
 يهياا  بهاالك الشاارير إذا لاام يخغلاار عييااه خبثااهم وكااثل  إذا خلاار عييااه ل اا  حلااث 

يجد  ذل م ويصر الشرير عيى عميه السيءم ويفشاو ذلا  ويأثار حتاى يعام  ال
 .  2لالفسادم فلهي  حلبئث الصالحون 

 والقيم التربوية تتمنل في اآلتي:
حاااارص البيااااان الببااااو  الشااااريف عيااااى أن يقاااادً ليمخاطاااا  أحااااداث ا وو ااااااه  -

ومشاااهد مخيفااة مفيعااةم ذات انفعااا   ااديد يحماا  طا ااات ماا  القااوة والشاادة 
                                                 

 .00للخة الرسو  في حقويم أخطل الباس وإ لق المجتمهم دهاسة في الصحيحل م ص  1ل
 . 14/11 ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلن فتح الباه   رق  حيح البخاه  يبظر:   2ل
م للخة الرسو  في حقويم أخطل الباس 112الببو  طر ه وأخراتهمصيبظر: التشويق في الحديث   4ل

 00وإ لق المجتمهم دهاسة في الصحيحل مص
 . 14/11 ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلني فتح الباه   رق  حيح البخاه  يبظر:   0ل
 00يبظر: للخة الرسو  في حقويم أخطل الباس وإ لق المجتمهم دهاسة في الصحيحل مص  0ل
 . 14/11 ألحمد ب  عيي ب  حجر العسقلني فتح الباه   رق  حيح البخاه  يبظر:   2ل
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والغضااا م حااابعأس  ثاههاااا عياااى الااابفس البشاااريةم فتمبحهاااا حسااا  الرجاااو م 
فاالنتفاا  لالعظاة هاو: أن يقادق فاي القيا  وحس  االنتفا م وحسا  الاوعظم 

وا والرجاااء فلتحاارك ليعماا ؛ طيب ااا ليخاالص ماا  الخااوام وهغبااة  ااادق الخاا
لالترخلاااا    المقروناااانفاااي حصاااو  المرجاااو. والعظاااة هااااي: األمااار والبهاااي 

والترهلااا م وهاااي نوعاااان: عظاااة لالمسااامو م أ : االنتفاااا  لماااا يسااامعه مااا  
الهدى والر د والبصاااح التاي جااءت عياى لساان الرسا م وعظاة لالمشاهودم 

م وك  ذل  هغباة  1لأ : االنتفا  لما يرا  ويشهد  في العالم م  موا ه العبر
 في الثبات والرسوام وههبة م  دواعي التحو  واالنحراا.

ماا   االحية الاادي  ا ساالمي ل اا  زمااان ومأااان أن ا خباااه بهااث  الو ااااه  -
م فهاي أ اد  واألحدا  مباس  لما عييه حا  األماة ا سالمية والعربياة اللاًو
وأحاااوج ماااا ح اااون لمثااا  هاااثام فاااالبفس البشااارية  اااد يعتريهاااا الضاااعف سااااعة 

ثواباا  االبااتلء واالمتحااانم والفاات  أ ااد وأ ااوى لاالء وامتحااان؛ فتحتاااج إلااى 
حقااااو  عااااياام ا يمااااان فتصاااابرم وحعماااا م ويسااااعى لاااارد  الشااااروه واةثااااااًم 
فمخالطااة أ ااحا  المب اارات والمفساادات ماا  أ ااوى طاار  الهاالكم فالواجاا  
اااام ف ياااف ح اااون المعايشاااة فاااي مجتماااه  اااد  ا ن ااااه وا عاااراو والتخياااي مع 

 اد  اا  محاثه ا: لنعامم إذا  فاو له الفساد والضال ؟!م والرساو  األمال  
يثاار الخبااث  لجميااه أنواعااه العميااي والف اار م المتعيااق لالشااهوات والمتعيااق 
لالشااااابهاتم إذا كثااااار وعجاااااي البااااااس عااااا  إن ااااااه  ومقاومتاااااه هي اااااوا وفااااالهم 

 . 2ل الصالحونم هثا المخيف المهو  الث  يخشى مبه
 

 
 
 

                                                 
 .002يبظر: مداهج السال ل  بل  مباز  إياك نعبد وإياك نستعل م ص  1ل
 .11يبظر:  رق كتا  الفت  م   حيح البخاه م عبد ال ريم الخضلرم ص  2ل
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 المبحث الناني:
 التخويف بعالمات الساعة: الوجهة البالغية، والقيمة التربوية
حدثنا أبو ومما يبعث في البفس لالخوام والهيهم والفي   يقو  البخاه  

اليمــان، أخبرنــا شــعي ، عــن الزهــري، قــال ســعيد بــن المســي : أخبرنــي أبــو 
ال تقــوم الســاعة حتــى تخــرج نــار مــن أر  »قــال:  هريــر : أن رســول   

 .   1ل«الحجا  ُت،يء أعناق اإلبل بُبئرى 
العيماااء لحقيقااة و وعااه فااي القاارن الساااله  وهااثا الحااد  العظاايم  ااد أخباار

م بفظهوه هث  الباه ا تهر ا تهاه ا حتى بيغ حد التواحر عبد أها   2له200سبة 
م وإ ااهة لالغاة م وم  هبام فحقيقة و وعها دلل   د  نبوة محمااد  4لاألخباهب

األهمياة لمااا حخحدثاه فااي نفاوس البشاارية ما  المساااهعة إلاى التوبااةم واالجتهااد فااي 
طاعاتم وعدً ا  راه عيى ا تاراا المعا ايم وخاروج هاث  البااه لعظمتهاام ال

وسعتهام وا تعالهام وامتدادها أمر مهو  مفي م فل حستطيه العقو  أن حدهك ما 
فلها م  مخاوا وأهاوا ؛ لاثا جااء التب لار فاي لنااه م وداللاة لال حقاًو السااعة  

اه: ب ااااد خرجااا  ناااااه ليتحاااثير وا ناااثاهم ويقااااو  القرطباااي فااااي و اااف حياااا  البااا
لالحجاز لالمديبةم وكان بدؤها زليلة عظيمة للية األهبعاء لعد العتمة الثالث م  
جمااادى اةخاارة ساابة أهبااه وخمساال  وسااتمااةم واسااتمرت إلااى تااحى البهاااه يااًو 
الجمعاااة فساااأب م وظهااارت البااااه لقريظاااة لطااارا الحااارةم حخااارى فاااي  اااوهة البياااد 

وأباراج وماوذنم وحارى هجاا  يقودونهاام  العظيمم عيلها سوه محي  عييه  راهيف
ال حمر عيى جب  إاّل دكته وأذابتاهم ويخارج ما  مجماو  ذلا  مثا  البهار أحمارم 
ونهار أزه  لااه دوّ  كاادوّ  الرعادم يلخااث الصااخوه باال  يدياهم ويبتهااي إلااى محاا  
المرك  العرا يم واجتمه م  ذل  هدً  اه كالجب  العظيمم فانتها  البااه إلاى 

اوهد لهاث  البااه خيياان  ر  المديبةم و  مه ذل  ف ان يلحي المديبة نسيم لااهدم و خ
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يغييااان البحاارم و ااا  لااي لعااض أ ااحاببا: هأيتهااا  اااعدة فااي الهااواء ماا  نحااو 
م وكلنهااا ماا   1لخمسااة أياااًم وساامع  أنهااا هؤياا  ماا  مأااة وماا  جبااا  لصاارىب

فااارط  ااادحها حرماااي لشاااره كالقصااارم ولفااارط ساااعتها بيااالن فاااي بلااا  كااا  واحاااد 
م وم   دة حوهجها ونوهها فقد هأوا  فحات أعبا  إبيهم في  دة ساواد  2لسراجب
م وبيحماا  إتاااءة أعبااا  ا باا  ببصاارى عيااى وجااه المبالغااةم وذلاا  فااي  4لاليلاا 

لغة العر  سااغم وفي لا  التشبيه في البلخة لالغم وليعر  في التصارا فاي 
قصااد بااثل  المجاااز مااا يقضااي ليغتهااا لالساابق فااي ا عجااازم وعيااى هااثا يأااون ال

 . 0لالتعظيم لشلنهام والتفخيم لمأانهام والتحثير م  فوهانها وخييانهاب
وحتمثا  القيماة التربوياة فااي أن ا خبااه الصااد  عاا  األماوه الغلبياة ماا  
اا متمأب اا يادعو إلاى حبمياة الفطارةم  أعظم األسبا  الدافعة إلى ليًو ا يمان ليوم 

حيا  البااه إعالً البشار لماا سايقه واحبا  العقلادةم فالمقصاد األعظام ما  و اف 
م  دالا م وهثا دافه عييس يوج  التخياي عا  المعا اي والفات  لجمياه ألوانهاام 
اااا إيجابي اااا يعااال  المااارء ويدفعاااه إلاااى  يماااا أن فاااي ا عااالً لااااألموه الغلبياااة حخويف 

وال فطرحاه السااوية التاي هااي فطاارة  م حبميااة  التبصار فااي عقلدحاهم والعماا  عياى
الخوا الشديد م  العقوباة العظيماة يخوجا  انصادا  القيا  وانخلعاه؛ هي م أن 

حساارة عيااى مااا فاارطم وخوف ااا ماا  سااوء العا بااةم فماا  لاام يتصااد   يبااه فااي الاادنيا 
حساارة وخوف ااا حقطااه فااي اةخاارة إذا حقاا  الحقااااق وعاااي  العقااا م فاال بااد مااا  

 . 0لانصدا  القي  وحقطعه إما في الدنيام وإما في اةخرة
محاثه ا ما  الشارك:  ا  ذكار أحاوا  ياًو القياماة يقاو  الرساو  وفي ساي

يقول البخاري: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعي ، عن الزهري، قال: قـال سـعيد 
بن المسي ، اخبرني أبو هرير  رضى   عنه، أن رسول   صـلى   عليـه 
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ال تقـــوم الســاعة حتـــى ت،ــطرب أليـــات نســاء دو  علـــى ذي »وســلم قــال: 
 .  1ل«لئةالخ

والحديث  اام عيى الد ة وا يجاز؛ حلث  وه مشهد طواا نساء دوس 
حاااو  ذ  الخيصاااةم وجااااء الو اااف لميثااااه المضااااه  فاااي لحضاااطر   ليصاااوه 
ا؛ لشادة ماا فياه  مشهد الرخ  والفي ؛ للبث في البفوس ذل  المشهد ههبة واهحياع 

ة أن ماااا  حاااادافه وحااااداخ  واتاااااطرا م فالحركااااة فااااي خاياااااة ماااا  الساااارعة لدهجااااا
م وكاااا  هااااث   2لأعجااااازه  حاااارحج مضااااطربةم فتضاااار  عجلااااية لعضااااه  باااابعض

م وفاي الو اف  4لالمعاني حد  عيى أنه  بيأفارن ويارجع  إلاى عباادة األ اباًب
مبالغاااة فاااي حهديااادهمم وحخاااويفهمم وحقاااريعهم عياااى حاااركهم عباااادة   إلاااى عباااادة 

 األ باً.
حضاطر  م وهاثا وم  لطااف البظم الببو   وله: لال حقاًو السااعة حتاى 

خاياااة فاااي التحاااثير والتهدياااد والتببياااهم ومقتضاااى ذلااا  ححقاااق ا عااالً لااالن  يااااً 
الساااعة ال يحصاا  باادون هااث  العلمااة المفيعااة المروعااة لبساااء دوسم فجاااءت 
لحتاااى  الغااياااة لبياااان المعباااىم وأن هبااااك مساااافات بااال  ا عااالً بهاااثا الحاااد  

ً ا  ااراه عيااى ملزمتااهم وححقااق و وعااهم فاال بااد ماا  التحااره ماا  ال فاارم وعااد
واختياه لالبساء  فيه داللة عيى سارعة حفشاي الجها  والسافوه فاي مجتمعااحه م 
والحا ااا  اللاااًو فاااي الحفااالت واألساااوا  يخعاااد  اااوهة مااا   اااوه التااادافه حاااو  
المب اارات لشااتى أنواعهااا. وماا  البلخااة الببويااة فااي الاابظم المجاااز المرساا  فااي 

 أهاد الحا  فيهم وهو الصبم.لحو  ذ  الخيصة ؛ إذ أطيق المح  و 
وماا  أجاا  القاايم التربويااة فااي الحااديث: أن التااثكلر للساابا  العااثا  ماا  
أهفااه مقامااات التصااعلد ا يماااني؛ لمااا يوجبااه ماا  خااوا و يااق يخسااهمان لشااأ  
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اااام  فاعااا  فاااي حقوياااة ا يماااان وبطااالن ال فااار فاااي البفاااوس المقبياااة والمعرتاااة مع 
وة سرمديةم واألمة لحاجة ماسة إلاى ميياد فا يمان سعادة أبديةم وا عراو  قا

 ماا  الشااادة والحاااًي فيمااا يخااات أمااار العقلاادة الصاااحيحةم وبلخاااة التخاااوا ذات
لاااالغ بداللاااة السااايا  فاااي الحاااديث؛ لماااا ححقاااق فياااه مااا  الاااوعظ والتببياااه اعاااتل  

والتوجياه عياى جااواز هتا  ماا افتاات  لاه الباااسم وهاثا أ ا  فااي العباياة لمظاااهر 
 .  1لالمقتضي القضاء عيى الفت  التصعلد ا يماني

وييداد معد  االنفعا  والخوا في حوظيف الترهل  والتهديد لما يتباسا  
حــدثنا أبــو اليمــان، اخبرنــا شــعي ، حــدثنا أبــو مااه الساايا م فقااد  ااا  البخاااه : 

الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هرير : أن رسول   صلى   عليـه وسـلم 
ــال:  ــان عظيمتــان، يكــون بينهمــا مقتلــة ال تقــوم الســاعة ح»ق تــى تقتتــل ف ت

عظيمة، دعوتهمـا واحـد ، وحتـى يبعـث دجـالون كـذابون، قريـ  مـن ثالثـين، 
كلهــم يــزعم أنــه رســول  ، وحتــى ُيقــب  العلــم، وتكنــر الــزال ل، ويتقــارب 
الزمــان، وتظهــر الفــتن، ويكنــر الهــرج، وهــو القتــل، وحتــى يكنــر فــيكم المــال 

لمـال مـن يقبـل صـدقته، وحتـى يعرضـه عليـه، فيقـول فيفي  حتى ُيهـم رب ا
الذي يعرضه عليه: ال أرب به. وحتى يتطاول النا  في البنيـان، وحتـى يمـر 
الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وحتـى تطلـع الشـما مـن ميربهـا، 

أجمعـون، فـذلل حـين ال ينفـع نفًسـا  -يعنـي: آمنـوا-فإذا طلعت ورآها النا  
كن آمنت من قبـل أو كسـبت فـي إيمانهـا خيـًرا، ولتقـومن السـاعة إيمانها لم ت

وقد نشر الرجالن ثوبهما بينهما، فال يتبايعانه وال يطويانه، ولتقومن السـاعة 
ــيب  ــومن الســاعة وهــو ُيل ــال يطعمــه، ولتق ــه ف ــبن لقحت ــد انئــرف الرجــل بل وق
حوضـــه فـــال يســـقي فيـــه، ولتقـــومن الســـاعة وقـــد رفـــع ُأكلتـــه علـــى فيـــه فـــال 

 . 2لبمهايطع
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بااادأ الحاااديث لالتااادهج فاااي ا عااالً لالو اااااه واألحااادا  عياااى نحاااو داللاااي 
ما  حادة ذات أثار ييياد متسق في حساو  ببااء المبااهات؛ حلاث جااءت متباسابة 

التعبلااار االنفعااا ؛ لقاااوة فااي المبالغاااةم ولشااادة فااي التهويااا م ومااا  د ااااق المعباااى 
ة حعبااي أن يأااون مااا لعااد بااالحتى  لمعبااى لإلااى  وح ااون لمعبااى لالغايااة م والغاياا

 يبهاام وهاثا ما  د اااق المعااني البلغياة التاي لحتى  خاية انقضاء وانتهاء لماا 
:  ا تضاها مقاً التخويف والتهوي م فمتحقق أن الساعة ال حقًو

 حقتت  فئتان عظيمتانم يأون بلبهما مقتية عظيمةم دعوحهما واحدة. حتى -
 يبعث دجالون كثابونم  ري  م  ثلثل م كيهم ييعم أنه هسو   . حتىو -
يخقبض العيمم وح ثر اليالز م ويتقاه  اليمانم وحظهار الفات م ويأثار  حتىو -

 الهرجم وهو القت .
ــىو - يأثاار فاايأم المااا  في اايض حتااى يخهاام ه  المااا  ماا  يقباا   ااد تهم  حت

 ه.وحتى يعرته عييهم فيقو  الث  يعرته عييه: ال أه  ل
 يتطاو  الباس في الببيان. حتىو -
 يمر الرج  لقبر الرج  فيقو : يا للتبي مأانه.حتى و -
 -يعباي:  مباوا-حطيه الشمس م  مغربهام فامذا طيعا  وه هاا البااس  حتىو -

ا إيمانها لم ح    مبا  ما   با  أو كساب   أجمعونم فثل  حل  ال يبفه نفس 
 في إيمانها خلر ا.

أن المعاني الببوية  د بيغ  م  ا حأاًم  والباظر في بباء الحديث ييحظ
اااام يجعااا  جياياااات معااااني الحاااديث مترالطاااة  اااا عظيم  واالنساااجاًم والتسيسااا  مبيغ 
اا فاي حماسا  متال م ف ا  جياياة ما  المعباى متمماة  محبوكةم يشد لعضها لعض 

م فالترايل  المت رهة والمتشابهة حقق  في البت  1للما  يبهام وممهدة لما لعدها
مق التوخيم والتوا  م والتقااه م وأن الابت مأاون ما  عااياة واحادةم الببو  ع

: حصاااوه  اااقا  فالفتنـــة األولـــىم  2لذات ساام  واحااادم حجمعهماااا ملماااح واحااادة
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عظاايم باال  المساايمل  يتطااوه إلااى  تااا م والقتاا  ماا  أعظاام ال فاارم لسااببه يأااون 
تب لااار العصااايان والمخالفاااة ليشااار م ومااا  البلخاااة فاااي القاااو  اجتماااا  الت اااراه وال

اا لالن الخطار  اد بياغ مبتهاا م فهاي فات  عظيماةم  ليحص  ا نثاه الشاديد؛ إعلم 
متجاااددةم مساااتمرةم حخخياااف وهااهاااا معااااهك  وياااةم وحروب اااا دموياااةم نتااجهاااا زهاااق 

الفئتااال   اااهادة دعاااوى هااااحل  األهواقم وزهاااق الحاااقم وعياااى هخااام مااا  أن محااا  
م وهااثا أ ااد مااا يأااون ماا  التوحلاادم إال أنهااا سااب  االخااتلام والباايا م والشااجاه

الفااات م وفاااي السااايا  دعاااوة إلاااى المسااااهعة فاااي ا  ااالقم وكاااف الشااارم يقاااو  
 . 1لال رماني: بوالطاافتان هما: طاافة عيي ومعاويةب

: ظهوهلدجالون كثابون م وفي إيثاه جمه الب رات مبالغة والفتنة النانية
ل م والتموياااهم فاااي إظهااااه معباااى ال ثااارةم فهااام جماعاااة خايتهاااا التااادليسم والتضاااي

والخااادا م بوالفااار  بلااابهم وبااال  الااادجا  األيبااار أنهااام يااادعون البباااوةم وهاااو يااادعي 
اابهمِّ كيهاام مشااتركون فأااي التمويااهم وادعاااء الباطاا  العظاايمب ا لهيااةم ول أ
م وفااي  2ل

م و د يراد المبالغة  4لمجيء لفظ لثلثل   مبالغة في ال ثرةم ال التحديد والحصر
ام وهثا الفساد  اوهة ما   اوه االباتلء في انتشاه الفساد في ال بلد والمباد مع 

لمماااةم فقاااد يختباااه الااادجالون هغباااة أو ههباااةم كماااا عيياااه الحاااا  اللاااًو مااا  ظهاااوه 
 .   0للعض الجماعات والفر  الضالة

 :والرابعـة:  بض العيمم ويأاون لماوت أها  الفقاهم والفهام. الفتنة النالنةو
 ااوه االتااطرا  لأثاارة مخيفااةم فحصاا  ح ثاار الاايالز م وفيااه إ اااهة إلااى ظهااوه 

يتقاه  اليمانم وهاي  :الخامسةالدماه ليمباد والبلد عقوبةم ووعظ ام وحثكلر ا. و
ااا- ااا. و -أيض  حظهاار  :السادســةعلمااة امتحااان وباالءم فلهااا عقوبااة ووعااظ مع 

الفاااات  عيااااى اخااااتلا أنواعهااااا وألوانهااااا لالشااااهواتم والشاااابهاتم وفاااات  األمااااوا م 
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اوم والغبااااىم وخلرهااااا كثلاااار وال يمأاااا  حصاااارها م والمااااراد فااااي واألوالدم واألماااار 
الساايا  ا عاالًم وا نااثاهم ففظاعااة األهااوا  حااوه  الخااوا؛ مبالغااة فااي ا يقااا  

: يأثر السابعةبهمم فقد حباهى بهم الثعر م  هو  ما يخسمه ويخرى م  الفت . و
؛ لخطرهااا عيااى الهاارجم وهااو القتاا م وهااث  الفتبااة ماا  أعظاام الفاات  انتشاااه ا وحاادملر ا

: كثاارة المااا  لدهجااة طعيانااه عيااى كاا  مظاااهر الحياااةم فيصاابح والنامنــةالحياااة. 
علمة حين وحسرة؛ لعدً وجود م  يقب  اليكاةم فلرد عيى  احبه لعدً الرغبة 
فيااهم وماا  مظاااهر االمتحااان واالبااتلء  اادة االنشااغا  لالمااا م وحعاادد مصاااده 

: حمبااي المااوت هخاام البفااوه والعاشــر . : التطاااو  فااي الببيااانوالتاســعةايتساااله. 
ــة عشــر مبااه؛ لشاادة التهالاا  عيااى الاادنيا.  : طيااو  الشاامس ماا  مغربهااام والحادي

فالواجااا  أن يياااًي المااارء نفساااه حجاااا  المفسااادات والمهي ااااتم وهاااثا أولاااى وأنفااااه 
وأعظاامم بفاامن مااا مضااى حصاايحه لالتوبااةم ومااا يسااتقب  حصاايحه لاالمتبااا  والعااًي 

ق فاي هاثي  نصا  وال حعا م ول ا  الشالن فاي عمارك وهاو والبيةم ولايس ليجاواه 
و تاا  الااث  بااال  الااو تل م فااامن أتااعته أتااع  ساااعادح  ونجاحاا م وإن حفظتاااه 

 . 1لفيت لالراحة واليثة والبميمب
لتتااااااله الاااااداللي لصاااااوه اومااااا  د اااااااق المعااااااني التاااااي يتطيبهاااااا السااااايا : 

الاايالز م يتقاااه  لحقتتاا  فئتااانم يخبعااث دجااالونم يخقاابض العياامم يأثاار -المضاااه  
اليماااانم حظهااار الفااات م يأثااار الهااارجم يأثااار الماااا م يتطااااولون فاااي الببياااانم يمااار 

الااااث  خياااا  عيااااى ح ااااوي   -الرجاااا  لقباااار الرجاااا م حطيااااه الشاااامس ماااا  مغربهااااا 
اااااا مشااااالر ا إلاااااى التجاااااددم  المشااااااهد واألحااااادا  لصاااااوهة كيياااااة ح ااااااد ح اااااون هاجس 

المرعباااة المخيفاااةم فهاااي  واالساااتمراهيةم والتطاااوه فاااي ح ريااار المشااااهد واألحااادا 
أحدا  كماا حارى حتسااه  فاي  اوة عاهماةم وفاي حركاات متاوحرة متلحقاة مفيعاةم 
فالصااااااوه والتاااااالملت المرعبااااااة حعأااااااس جواناااااا  إيجابيااااااة حاااااادعو إلااااااى التقااااااوى 
واالستسلًم وححث عيى عادً المعااودة وا  اراهم ول ا  فعا  مشاهد خااص لاه 

 ثاارةم والتيايااد م فاامن للفعااا  يصااف معاااني لالشاادةم والقااوة م ويحماا  معاااني لال
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 . 1لداللة عميقة في غيضاق المعاني الترهلبية وحرسيخها في البفس
ولمااا كااان المااراد المبالغااة فااي الو ااف والتصااوير عمااد الحااديث إلااى نااو  
مأثف م  األسالل م زاد م  إعلء نبرة التفجه والتهوي ؛ خوف ا م  حرايم الفت م 

سااتعاهة المأبيااة فااي ليخقاابض العياام ؛ حلااث  اابه وماا  حياا  األسااالل  الدالليااة اال
العياام لمنسااان حااي ذ  هوق وناابضم فحااثا المشاابه لااه وأحااى لشاايء ماا  لوازمااه 
وهو ليخقيض م ففي لالقابض  إلمااًٌ وحوجاهم وعباف و ادةم وهاث  علماة حفصاح 
لضااراار الفاات م فاال حو ااه إال لاالء م و اار ام وناااه ا. وفااي  ولااه: لوحتااى يأثاار فاايأم 

يض حتى يخهم ه  الما  م  يقب   د ته  استعاهة مأبياة؛ حلاث  ابه الما  في 
الما  بواد  يسل  سيل  عاهم ام  ديد التدافهم سريه الجريانم فحثا المشبه له 
وأحااى لشاايء ماا  لوازمااه وهااو ال يضااان. وماا  البلخااة الببويااة الد ااة فااي اختياااه 

الفاات م الهاارجم المااا م الترايلاا  الساايا ية التعريااف فااي لالعياامم الاايالز م اليمااانم 
الباسم الرج  ؛ الستغرا  الجبس استغرا  ا كيي ا لأ  ما يللسه ويحي  لهم وهثا 
 ظهاااه معاااني ا حاطااة والشاامو . وحقااديم الجاااه والمجااروه لفاايأم  فااي  ولااه: 
لوحتى يأثر الما  فايأم في ايض حتاى يخهام ه  الماا  ما  يقبا   اد تهم وحتاى 

 تااه عييااه: ال أه  لااي لااه ؛ لب تااة للغيااة فاايأم يعرتاه عييااهم فيقااو  الااث  يعر 
ال في خلاركمم ويشاعر التقاديم بللناه فاي زما  الصاحالةم فهاو إ ااهة إلاى ماا فاتح 

م وفاااي إيثااااه  ااايغ التب لااار حهويااا  لممااارم واختيااااه لفاااظ  2للهااام مااا  الفتوحااااتب
ليخهام  مبالغاة فاي حصاوير الحاين واأللام الاث  أحااط لاه إحاطاة ال يادهك كبههاام 
والمشااهد يحأااي فظاعااة المو ااف. وماا  متطيبااات المقاااً مجاايء االسااتفهاً لماا  

أه  م  -يعقااا م والااارب  لحااارا العطاااف لالفااااء م والجبااااس الباااا ت فاااي له  
والجميااة االعتراتااية؛ لاادفه ا يهاااً مظبااة أن يتااوهم خلاار الماارادم حلبهااا أحساا  

.  4لالماااا القيااو  لااالهو  الماارو م والحاااد  المفااي ؛ نتيجااة حصاااو  المبااا  فااي 
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وم  بييغ ا  اهات الداللية أن الجمية السالقة إ اهة إلى بماا سايقه زما  عيساى 
 .م والمااراد عيااى ثلثااة أحااوا : األولااى: كثاارة المااا  فقاا  فااي زماا  الصااحالة

والثانية: فيضه لحلث يأثر فيحص  استغباء ك  أحد ع  أخث ما  خلر م وو ه 
: كثرحااه وحصااو  االسااتغباء عبااه ذلاا  فااي زماا  عماار باا  عبااد العييااي. والثالثااة

حتى يخهام  ااح  الماا ؛ ل وناه ال يجاد ما  يقبا   اد تهم ويايداد للناه يعرتاه 
م عيااى خلاار  ولااو كااان يسااتحق الصااد ة فياالبى أخااث م وهااثا فااي زماا  عيسااى 

م فبتيجاااة  1لويحتمااا  أن يأاااون هاااثا األخلااار عباااد خاااروج البااااه وا اااتغا  البااااسب
لمااو  جاااء للساايو  التمبااي لفيقااو : يااا للتبااي التيايااد والتاارايم المهياا  ماا  سااوء ا

مأانااه م فساارعة حمبااي األماار المسااتحل  بلمااا يخاارى ماا  عظاايم الاابلءم واسااتيلء 
م ولشاادة  2لالباطاا م وعمااًو الظياامم واسااتحل  الحااراًم والحأاام لغلاار مااا أنااي   ب

م وممااا زاد فااي بيااان  ااوة المعبااى أساايو   4لهمومااه فااي أماار ديبااهم ول ثاارة للاااه
يجاز والسجه في اختياه المبااهات القصالرة ذات المعااني الداللياةم ماه حوافاق ا 

وانسجاً في ملامة الحروا األخلرة م  ك  عبااهةم وما  ذلا   ولاه: لويتقااه  
 اليمانم وحظهر الفت م وحتى يتطاو  الباس في الببيان .

وممااا أسااهم فااي إبااراز فاعييااة المعبااى: داللااة أساايو  ال بايااة فااي ليأثااار 
يالز  م كبايااة عاا  حغللاار معااالم الحياااة لليميهااام وذكرهااا فااي هااثا الساايا  جاااء الاا

 ااامو  حيولهاااام ودوامهاااا فاااي إظهااااه معباااى مااا  لاااا  التخصااايت؛ ألن الماااراد 
ااااا-. و 0لال ثاااارة المطيقااااة خلاااار المعهااااودة إنااااثاه يتضاااام  التخويااااف فااااي  -أيض 

و لا : هاو م  0لعا  السارعة المفرطاة فاي  طاه المساافاتليتقاه  اليماان  كباياة 
ا-م والسيا  يحتم  حميه عيى ذل م و 2ليباية ع  الجه  في ليتطاولون  -أيض 
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. فحقااق  1لفااي الببيااان  كبايااة عاا  المباهاااة والتفاااخرم وحبااد  أحااوا  أهاا  الباديااة
أسااايو  ال باياااة معااااني عظيماااة اساااتدعاها السااايا م حمثيااا  فاااي إظهااااه أحاااوا  

شر عامةم وهثا همي لصعوبة الميش لالتغللرم والتبدي م والتحو   في أحوا  الب
والبقاء فاي ظا  هاث  التقيباات المهي اةم فقاد أحاطا  بهام مخااطر عظيماة بيغا  

ا يفو  الو ف.  حد 
ويياد معد  االنفعا  حدة في أنه عييه الصلة والسلً اختتم الحديث 

الحد  عيان ا للعظم العلماتم وهي طيو  الشمس م  مغربهام وحلبئث يصبح 
بوا ال يبفه ا يمانم فل جدوى م  الت ييفم وأمرهم حلبئث أ د هعب ا حتى لو  م

 خل ٱُّ اال تباس م   و  الحق حعالى:وفيع ام وم  مواط  البلخة الببوية 

 جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

م وبالحا   أنه ال يقب  عبد ذل  إيمان كافرم [101]األنعاً:  َِّّ ُّ
؛ ألن المقصود م  التصديق والتوبة ا يمان -يما  اله البغو  -وال حوبة فاسق 

لالغل م و د فات لاةية الميجئة ... والتهديد لعدً نفه ا يمان عبد مجيء 
اد م وفي التثكلر والوعظ بهث  العلمات هغبة  ديدة في إيج 2لاةية أعظم دلل ب

 .سب  الهدايةم ومحو أسبا  الغواية
والرسااو  ال ااريم عييااه الصاالة والساالً ٌيخباار لجميااة ماا  األمااوه الغلبيااة  

المسااتقبييةم بوماا   ااالن األمااوه العريباااة أن ياادخ  الشااا  بهااا فاااي الاابفس؛ لعااادً 
والرساو  عيياه السالً وإن لام  وجود الدالا  واألماهات المبشرة بهاا والمقرباة لهاام

ا ليشااك والمب ار ابتاداء لبضاعها يأ  في خبر      م يؤكد لبا هث  األخبااه حليلاد 
أماً أعلببا موته المسايم المجايًو لاهم برهاان مباه عياى نبوحاهم وثقاة ما  نفساه 
بهااا  باا  أن ياالحي زمانهااام وإلقاااء بهااث  الثقااة عيااى هؤهس القاارون المقبيااة؛ ليشااهد 
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م ثام ليحاثه المؤمباون  خر اليمان ما  هد أوله م  دالا   د ه ووثااق هساالته
 م وم  الترايل  الداللية  وله: 1لعيى أنفسهم هث  األموه البازلةب

 نشاااار الاااارجلن ثوبهمااااا بلبهمااااام فاااال يتبايعانااااه  وقــــد ولتقــــومن الســــاعةل -
 وال يطويانه .

 انصرا الرج  بيب  لقحته فل يطعمه .وقد  ولتقومن الساعةل -
 وهو يخيي  حوته فل يسقي فيه . ولتقومن الساعةل -
 هفه أخييته عيى فيه فل يطعمها .وقد  ولتقومن الساعةل -

ومما يييد م  ظهوه حدة االنفعاا  مجاي ل اد  التحقيقياةم ودخولهاا عياى 
الفعاا  الماتااي ل ااد نشاارم  ااد انصاارام  ااد هفااه م و ااد  اادهت الجماا  األهبعااة 

مااا هااو فااي معبااى القساام؛ لبيااان لقولااه: للتقااوم   لاالً االبتااداءم ونااون التوكلاادم و 
أنها أحدا  وا عة ال محالةم وأن و وعها متحقق ثاب م وفي هثا األسيو  زيادة 
ااا؛ إذ إنهااا أحاادا  أ ااد وأ ااوى فااي الداللااة عيااى حصااو   فااي ا نااثاه خوف ااا وفيع 
التخويااف هغبااة وههبااةم والمااؤم  الحااق ماا  كّماا   وحااه العمييااة لا يمااانم و وحااه 

لصااالحةم والمعاارو ماا  حااولى وأدباار واسااتغبىم وال  اا م أن العمييااة لاألعمااا  ا
المفااااردات فااااي الساااايا  ححأااااي مقااااداه  اااادة الااااثهو م ومطيااااق الساااارعةم والغايااااة 
العظمى م  وهااها ا  عاه لما هاو أعظامم كياف و اد حبااهى بهام الاثعر والفارغ 
حتاى كانا  حيا  أحاوالهمم فشادة الفاي  ساي   اواهمم وأساد  عيالهم خشااوة مامت 

هعب اا فموح ااام فاالرجلن  اد نشاارا الثاو  ليبياه فتقااًو السااعة فيموحاان  باا   نفوساهم
بيعااه أو طيااهم والرجاا  أخااث حيلاا  نا تااه فتقااًو الساااعة فيمااوت  باا  أن يشااربهم 
والرج  يصيح الحوو ويطلبه ليسقي فيه إبيه فتقًو الساعة  ب  أن يسقي فيهم 

وحسااق  اليقمااة  باا  أن  والرجاا  يغمااس اليقمااة ثاام يرفعهااا إلااى فمااه فتقااًو الساااعة
يطعمهاااام وال أ ااابه حااااال  مااا  هاااث  الصاااوه المفيعاااات؛ لحصاااو  الخساااران ل ااا  

ٱٱ: يءم فالساعة  ام  فجلة وهم في و   متاعهم وهخااهمم فتحقق  و    
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّ
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[م ومااا  البلخاااة والبياااان إيثااااه لالفااااء  العاطفاااة 149]يوساااف:  َّىب نب
لعدً القادهة عياى إحمااً ماا هام لشالنه أعباى وأهام لفال يتبايعاناهم مقرونة لالبهي؛ 

فل يطعمهم فل يسقيم فل يطعمهاا م دون أدناى مهياة  حمااً ماا هام فياه أ ار  
 إلى ا حماً.

وماا  محاساا  الاابظم الببااو  حساا  الجباااس فااي  ولااه: لفاال يسااقي فأيااهأ م 
يطوياناهم فال يطعماهم  ولهفه أخييته إلى فأيهأ  حاً مماثا م وحسا  الساجه فاي لال

 فيه م وحس  طبا  ا يجا  في لال يتبايعانهم وال يطويانه .
ومااا  القااايم التربوياااة أن التبصااار فاااي هاااث  العلماااات يتااايح ليمااارء فر اااة 
المراجعااة والتاارو  والتاادبر الختياااه الطريااق األساايم حرخلب ااا وحرهلب ااام وممااا يقااو  

سيا  العاً ليحديثم وماا ا اتم  طريق الترخل  في التوبة والترهل  م  الفت  ال
عييااااه ماااا  معاااااني لالشاااادةم والعباااافم والفااااي م وا نااااثاهم والتهوياااا م والتحااااثيرم 
والترهلاا  م وكيهااا مجتمعااة فااي الاابظم الببااو ؛ لتو ااه فااي القيااو  هااية واتااطرال ا 
وزليلاااة؛ لعااا  هكااااً الغفياااة الاااث  هان عياااى الفطااارة أن يتطااااير فيحصااا  التساااييم 

ظاااً؛ لتحقااق العياام لا نااثاه عمااا  وا ذعااان واالسااتجالةم وفااي هااثا الاابهج نعاام عأ
يببغااي أن يحااثه  ا نسااانم ماا  هبااام فااالتخويف هكاا  أ اال  ماا  أهكااان الااابهج 
القااويم فااي نشاار هكااااي التوحلاادم فهااو ماابهج هدايااةم وحوجيااهم وإ االق. ولبااا أن 

 مل خلُّ نشاالر إلااى جاايء لسااي  ماا  حياا  البلخااة فااي  ااو  الحااق حعااالى:
 ىن من خن حن يم ىم مم خم حم يلجم ىل
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
[م فمشااااااااااااااهد 2-1]الحااااااااااااااج:  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

البعاااث مشاااهد ميلاااي  عبياااف ههلااا م يبعاااث فاااي الااابفس زليلاااة وهجاااة عظيماااةم 
 . 1لويجعيها  ديدة االتطرا  لما يحص  م  العثا  الشديد

  

                                                 
 . 14/4يبظر: نظم الدهه في حباس  اةيات والسوهم   1ل
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 الخاتمة
جاااءت هااث  الدهاسااة لبيااان األثاار الااداللي ماا  وهاء للخااة التخويااف فااي 

م  أحادياث الفات  ما   احيح البخااه م وما  خال  حتباه  اوه البلخاة جمية 
وأسااالل  البيااان ومااا يتعيااق بهمااا ماا  خصااااتم وميايااام و اايم حربويااة؛ خيصاا  

 إلى جمية م  البتااجم أبرزها:
يخعاّد كتااا  الفاات  ماا  أعظاام أبااوا  الاادي  الحبياافم فهااو علمااة عيااى  ااد   -

 افة األزمانم فقد حّد  عييه م وعلمة عيى  لحية الدي  لنبوة محماد 
الصااالة والسااالً للحااادا  و عااا م وأخبااار للخبااااه ساااتقه؛ حرهلب اااا مااا  خطااار 

 االفتتانم وحرخلب ا في معالجة القيو  وحوجلهها نحو الصوا . 
يخعد التخويف انفعاال  فطري ام وأسيوب ا حربوي ا ذا ملمح جوهريةم يخسااهم بادوه  -

الفاات م وحماياااة ا نسااانم ومااا  أبااارز  فعااا  فاااي حصااحيح العقلااادةم ومحاهباااة
مقتضاايات للخااة التخويااف فااي الساايا  الببااو : الت يياافم والبيااانم والبااد  
إلاااااى التخياااااي عماااااا حخوجباااااه الفااااات ؛ هغباااااة فاااااي اجتثاااااا  المعا ااااايم و ماااااه 

 م وههبة  للبتعاد ع  مهاو  الشر. المضلت
اا يأما  فاي الصابعة - المحأماةم والطباه  إن ليبلخة الببوية نسق ا بديمي ا خا  

يمااااا ذكاااار -القااااو م والصااااق  البااااديهم واليفااااظ الموثااااقم والحأمااااة البا ااااعةم
م إلاااااى جانااااا   ااااوة الساااااب  فاااااي التعبلاااار عااااا  المعاااااانيم ومغياهاااااا -الرافعااااي

 األساسي: التعييمم وا ه اد.
حمليت األسالل  البلغياة كاالساتعاهةم وال باياةم والمجاازم واألمارم والبهايم  -

يم والقساااامم باااادوه هاااااً فااااي إيضاااااق معاااااني الترهلاااا م واالسااااتفهاًم والتمباااا
والتحااثيرم وا نااثاهم فياام ح اا  أدواح ااا حعبلريااة فقاا م باا  أسااه  لصااوهة أد  
وأعمق في ححقلق ا  با  والتلثلر؛ لبرهبة األدلة الشرعية العقييةم وحرسيخها 

 في العق  لصوهة  وية السب م معبرة ع  المعبى.
ااا وإ االة؛ لماا يحققااه  - يخعاد أسايو  الحاواه ماا  أعظام األساالل  البلغياة و ع 

ماا  إلاالغم وإ بااا م وحوجيااهم وإه اااد؛ هغبااة فااي أن يظاا  المساايم ثابت ااا عيااى 
 ديبه ثباح ا ال يبازعه هي م وال يخالطه   . 



 

 

 

 

699  

حوظيااف لالتخوياافم والترهلاا م وا نااثاه  لغاياااتم ومقا اادم ومعاااني حربويااة  -
ظاًم م  أه  مها:عأ

  حبيياغ التوحلادم وحغللار حاا  المعرتاال م وحعادي  السايوكيات الضاالة؛ هجاااء
 نجاحهم م  الفت .

  إظهاه الرحمة والشفقة واليطفم فتي  وساا  هد  وإعلًم فالقي  لالتخويف
يأون أنش  لى با  عيى الطاعاتم والهمم ح اون أعياى لتر اى فاي ا يماانم 

 والعًي يأون أ د في محاهبة الفت .
 ألمر بالاعتيا  الفر  الضالةم وليًو نهج الجماعة .ا 
عيى المرء أن يدهك إدهاي ا يقلبي ا أناه يمايش زما  فات  ومعااصي عظااًم وماا  -

التبارجم والسافوهم واالخاتلطم وكثارة القتا م وانتشااه الفار  الضاالةم وحقاااه  
األزماااانم والتطااااو  فاااي البياااان؛ إال مؤ ااارات ححثيرياااةم وعلماااات حرهلبياااةم 

 يتها: بث التيقظم ونشر االعتباه.خا
  حر ياااة األذهاااانم وإ ااالق القياااو ؛ هغباااة فاااي البجااااةم وههباااة مااا  مضااالت

الفت  ومفسداحهام فل حتحقق البجااة ما  العاثا  إال بتحقاق ا ذعاان والعما  
ام ف   فتبة هي امتحان وبلءم يحص  بهما افتتان عظيم يصرا المرء  مع 

 ع   خرحه.
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 قرآنية:فهر  اآليات ال
رقم  اآلية

 الئفحة
 139 [64]الرمحن: ٱَّ ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ
ٱ[75]يونس:  َّ يث

137 

 135ٱ[931]طه:  َّحت جت هبُّٱ

 َّمض خض حض جض مص خصٱُّٱ
ٱ[67]العنكبوت: 

135 

]البقرة:  َّمج حج مث هت مت حتخت جت هبُّٱ
ٱ[67

131 

 164 [99]الفتح: َّنب مب زب رب يئ ىئُّٱ

 165ٱ[993]هود:  َّ نن من زن رن مم ام يلٱُّٱ

 165ٱ[996]هود: ٱَّمتهت خت حت جتُّ

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

ٱ[971]األنعام:  َّ منىن خن

146 

 147 [905]يوسف:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱٱ

 َّ يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خلُّ

ٱ[1-9]احلج: 

144 
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 فهر  األحاديث النبوية
 140 «سبحان  م ماذا أني    م  الخياا ...»
 104 «خلر م  القاام... ست ون فت م القاعد فلها»
ع  الخلرم وكب  أسلله ع   يان الباس يسللون هسو    »

 الشر؛ مخافة أن يدهكبي...
102 

ح فرها الصلة والصد ة فتبة الرج  في أهيه وولد  وجاه م »
 «واألمر لالمعروا والبهي ع  المب ر...

101 

 104 «يي م ها م وك  مسؤو  ع  هعلته»
 101 « م وي  ليعر  م   ر  د ا تر ...ال إله إال »
ال حقًو الساعة حتى حخرج ناه م  أهو الحجاز حخضيء »

 «أعبا  ا ب  ببخصرى 
100 

ال حقًو الساعة حتى حضطر  أليات نساء دوس عيى ذ  »
 «الخيصة

109 

ال حقًو الساعة حتى حقتت  فئتان عظيمتانم يأون بلبهما مقتية »
 «عظيمة...

101 
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 فهر  المئادر والمراجع
  األد  البباااو م محمااااد عباااد العيياااي عياااي الشااااذلي الخاااوليم لداه المعرفاااةم

 ه .1024م 0بلروتم ط
  إه اد الساه  لشرق  حيح البخاه م أبو لأر عبد المي  احمد القسطلني

 ه .1424م 9القتليم لمصرم المطبعة ال ر  األملريةم ط
  با  الطلا  الباا لنيم ححقلاق: السالد إعجااز القار ن ال اريمم أباو لأار محمااد

 ً .1119م 0أحمد  قرم لداه المعاهام مصرم ط
  إعجاز القر ن والبلخة الببويةم مصطفى  اد  عبد الارزا  الرافعايم لداه

 ً .2440-ه1020م 1لببانم ط -ال تا  العربيم بلروت
  للخااااة الرسااااو  فااااي حقااااويم أخطاااال الباااااس وإ اااالق المجتمااااهم دهاسااااة فااااي

هااا 1021م 1نا اار هاتااي اليهاار  إبااراهيممل داه البصاااارمطالصااحيحل م 
2441. ً 

  ًالبيان والتبلل م ألبي عثمان عمرو با  لحار الجااحظم ححقلاق: عباد السال
 هاهونم لمأتبة الخانجيم القاهرة .

  التخويف م  الباه والتعريف لحا  داه الباواهم ألباي الفارج زيا  الادي  عباد
الدمشقيم ححقلاق: لشار محمااد علاونم  الرحم  اب  هج  الحببيي البغداد 

 ً .1111-ه1041م 2لدمشقم مأتبة المؤيدم داه البيانم ط
  التشااويق فااي الحااديث الببااو م طر ااه وأخراتااهم لساالوني عبااد الفتاااق فلااودم

 ً .1114ها 1010م 1لمأتبة وهبهم ط 
  التصااوير الفبااي فااي الحااديث الببااو م محماااد الصااباغم لالمأتاا  ا ساالميم

 ً .1111-ه1041م 1ط
  جامه البياان عا  حلويا     القار نم ألباي جعفار محمااد با  جريار الطبار م

 ً .2444-ه1024م 1ححقلق: أحمد محماد  ايرم لمؤسسة الرسالةم ط
   الحديث الببو م مصطيحهم للختهم كتبهم محماد لطفي الصباغم لالمأتا

 ً .1114-ه1011م 2ا سلميم ط
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 هاااا 1421ي الاادي  عياااي الساالدم لالحااديث الببااو  مااا  الوجهااة البلغياااةم عاا
1194. ً 

  هوق المعاني في حفسلر القر ن العظيم والسبه المثانيم  ها  الدي  محمود
باااا  عبااااد   األلوساااايم ححقلااااق: عيااااي عبااااد الباااااه  عطيااااةم لداه ال تاااا  

 ه .1010م 1لببانم ط -العيميةم بلروت
  نا ااادةم ساااب  اساااتبباط المعااااني مااا  القااار ن والسااابة دهاساااة مبهجياااة حلوييياااة

م 1محمااااود حوفلااااق محماااااد سااااعدم لداه ال تاااا  المصااااريةم مأتبااااة وهبااااةم ط
 ً .2411-ه1042

  رق أحاديث ما   احيح البخااه م دهاساة فاي سام  ال الً األو م محمااد 
-ه1041م 2محماااااااد أبااااااو موسااااااىم لمأتبااااااة وهبااااااةم مصاااااارم القاااااااهرةم ط

2414. ً 
 السب  م   رق الطبي عيى مشأاة المصابيح المسمى بالال ا ف ع  حقااق

 ااارا الااادي  الحسااال  بااا  عباااد   الطبااايم ححقلاااق: عباااد الحملاااد هباااداو م 
 ً .1119-ه1019م 1لمأتبة نياه مصطفة البازم مأةم ط

  رق  حيح البخاه م الب  لطا م أبو الحس  عيي ب  خيفم ححقلق: أبو 
-ه1024م 2حميم ياسر ب  إبراهيمم لمأتبة الر دم السعوديةم الريااوم ط

2444. ً 
 كتاااا  الفااات م أباااو عباااد   محمااااد إساااماعل  البخااااه م الشااااهق: عباااد   ااارق

 ال ريم عبد   عبد الرحم  الخضلر.
  حيح البخاه م أبو عبد   دمحم با  إساماعل  البخااه م لمركاي البحاو م 

 داه التل ل  .
   عمدة القاه   رق  حيح البخاه م باده الادي  العلبايم لداه إحيااء التارا

 بلروت .العربي_ 
  فااااتح الباااااه  لشاااارق  ااااحيح ا ماااااً البخاااااه م أحمااااد باااا  عيااااي باااا  حجاااار

 العسقلنيم لالمأتبة السي ية .
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  الفوااااااادم البااااا  القااااايم الجوزياااااةم ححقلاااااق: عصااااااً الااااادي  الصااااابالطيم لداه
 ً .2110-ه1010م 2الحديثم القاهرةم ط

  لسان العار م ألباي الفضا  جماا  الادي  با  مبظاوهم لبلاروتم لبباانم داه
 ً . 1110-ه1010م 4دهم ط ا
   مداهج السال ل  بل  مباز  إياك نعبد وإياك نستعل م أبو عبد   محماد ب

م 1 ااااايم الجوزياااااةم ححقلاااااق: عباااااد العيياااااي نا ااااار الجيلااااا م لالقساااااطاو م ط
 ه .1041

   مر اااة المفاااحيح  اارق مشااأاة المصااابيحم أبااو الحساال  نااوه الاادي  عيااي باا
 ً .2442-ه1022م 1لببانم ط -سيطان القاه م لداه الف رم بلروت

  مفااااحيح الغلااا م ألباااي عباااد   محمااااد بااا  عمااار بااا  الحسااا  الاااراز م لداه
 ه .1024م 4لببانم ط -إحياء الترا  العربيم بلروت

  ًمقاييس اليغةم ألبي الحسل  أحمد ب  فاهس ب  زكريام ححقلق: عبد السل
 ً .1191-ه1411هاهونم لداه الف رم 

 ر  ااحيح البخاااه م حمااية محماااد  اساامم هاجعااه: مباااه القاااه   اارق مختصاا
عباااد القااااده األهنااااؤوط وبشااالر محمااااد علاااونم لالممي اااة العربياااة الساااعوديةم 

 ً .1114-ه1014الطاافم مأتبة المؤيدم 
   نظم الدهه في حباس  اةيات والسوهم برهاان الادي  أباو الحسا  إباراهيم با

 ً .1112-ه1014 م2عمر البقاعيم لداه ال تا  ا سلمي لالقاهرةم ط
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