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 الباب الرابع

 أمثال الحديث عند العسقالنى و العينى

 األمثال أحاديث . أ

 ا٘تديث األوؿ:

ثَنا ٝتَُمَُّد ْبُن العَ  ثَػَنا أَبُو أَُساَمَة، َعْن بُػَرْيِد ْبِن َعْبِد اللَِّو، َعْن َأِب بْرَدَة، َعْن َأِب ُموَسى الَحدَّ ِء، َحدَّ

َّلَّى ا ُُ َعَلِِْو َوَسلََّ : َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبي  َيْذُكُر َربَُّو، َمَثُل  الَمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَُّو َوالَِّذي » 

 ٔ«.اَ٘تيِّ َواٚتِّتِ 

 ا٘تديث الثاىن
ثَػَنا َسِعُِد ْبُن ِمَِناَء، َعْن َجا ثَػَنا َسِلُِ  ْبُن َحَّاَف، َحدَّ ثَنا ٝتَُمَُّد ْبُن ِسَناٍف، َحدَّ ِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو َرِضَي َحدَّ

َّلَّى ا ُُ َعَلِِْو َوَسلََّ : " َمثَِلي، َوَمَثُل ا نِْبَِاِء َكَرُجٍل بََن َداًرا، َفَأْكَمَلَها الاللَُّو َعنػُْهَما، َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبي 

 َٕمْوِضُع اللَِّبَنِة ". الجَُّبوَف َويُقوُلوَف: َلوْ َوَأْحَسنَػَها ِإالَّ َمْوِضَع َلِبَنٍة، َفَجَعَل النَّاُس َيْدُخُلونَػَها َويَتعَ 

 ا٘تديث الثالث

َراَوْرِديي، َعْن يَزِيَد يَػْعِِن اْبنِ  ، َوالدَّ َثِِن اْبُن َأِب َحازِـٍ ثَػَنا ِإبْػَراِىُِ  ْبُن َٔتَْزَة، َقاَؿ: َحدَّ َعْبِد اللَِّو ْبِن  َحدَّ

َّلَّى اٛتَاِد، َعْن ٝتَُمَِّد ْبِن ِإبْػَراِىِ َ  َع َرُسوَؿ اللَِّو  ، َعْن َأِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْٔتَِن، َعْن َأِب ُىَريْػَرَة، أَنَُّو ٖتَِ

َما تَػُقوُؿ: َذِلَك  ا ُُ َعَلِِْو َوَسلََّ  يَػُقوُؿ: " َأرَأَيْػُتْ  َلْو َأفَّ نَػَهًرا بَِباِب َأَحدُِكْ  يَػْغَتِسُل ِفِِو ُكلَّ يَػْوـٍ َٕتًْسا،
                                                             

 .ٚٓٗٙكتاب الدعوات باب فضل ذكر ا ُ عز و جل، الرق  ٔ
 .ٖٖٗ٘كتاب اٚتناقب باب خامت األنبِاء، الرق  ٕ
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َفَذِلَك ِمْثُل الصََّلَواِت اَٙتْمِس، ََيُْحو اللَُّو ِبِو »يُػْبِقي ِمْن َدرَنِِو َشًِْئا، َقاَؿ:  الْبِقي ِمْن َدَرنِِو " َقاُلوا: يػُ 

 ٖ«اَٙتطَايَا

 ا٘تديث الرابع 

ثَػَنا اْبُن طَاُوٍس، َعْن أَبِِِو، َعْن َأِب ُىَريػْ  ثَػَنا ُوَىٌِْب، َحدَّ ثَنا ُموَسى، َحدَّ َرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َقاَؿ: َقاَؿ َحدَّ

َّلَّى ا ُُ َعَلِِْو َوَسلََّ :  ، َعَلِِْهَما ُجبََّتاِف ِمْن َحِديدٍ »النَِّبي  َتَصدِِّؽ، َكَمَثِل َرُجَلْْيِ
ُ
 ٗ«.َمَثُل الَبِخِِل َواٚت

 ا٘تديث اٙتامس

ثَػَنا َعْبُد الَواحِ  َثِِن ُموَسى ْبُن ِإْٖتَاِعَِل، َحدَّ ْعُت أَبَا بُػْرَدَة َحدَّ ثَػَنا أَبُو بُػْرَدَة ْبُن َعْبِد اللَِّو َقاَؿ: ٖتَِ ِد، َحدَّ

َّلَّى ا ُُ َعَلِِْو َوَسلََّ :  َمَثُل اٗتَِلِِس »ْبَن َأِب ُموَسى، َعْن أَبِِِو َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

اِد، الصَّاِلِح َواٗتَِلِِس السَّْوِء، َكَمثَ  َّاِحِب اٚتِْسِك وَِكرِي اَ٘تدَّ َّاِحِب اٚتِْسِك ِإمَّا  الِل  يَػْعَدُمَك ِمْن 

اِد حُيْرُِؽ َبَدَنَك، َأْو ثَػْوَبَك، َأْو َتَُِد ِمْنُو رحًِيا َخِبَِثةً   ٘«َتْشََتِيِو، َأْو َتَُِد رحَِيُو، وَِكرُي اَ٘تدَّ

 ا٘تديث السادس

ثَػَنا ُىْدبَُة ْبُن َخاِلٍد  ثَػَنا أََنُس ْبُن َماِلٍك، َعْن َأِب ُموَسى َحدَّ ثَػَنا قَػَتاَدُة، َحدَّ ـٌ، َحدَّ ثَػَنا ََهَّا أَبُو َخاِلٍد، َحدَّ

َّلَّى ا ُُ َعَلِِْو َوَسلََّ  َقاَؿ: " َمَثُل الَِّذي يَػْقرَُأ الُقْرآَف: َكاألُتْػُرجَِّة َطْعمُ الا َها َطٌِّب، ْشَعرِيِّ، َعِن النَِّبِّ 

رِيَح َٛتَا، َوَمَثُل الَفاِجِر الَِّذي يَػْقَرأُ  اليَػْقرَُأ  الُقْرآَف: َكالتَّْمَرِة َطْعُمَها َطٌِّب وَ  الَها َطٌِّب، َوالَِّذي َورحيُ 

                                                             
 .ٕٛ٘مواقِت الصالة، باب الصلوات اٙتمس كفارة، الرق  كتاب ٖ
 .ٖٗٗٔكتاب الزكاة باب مثل اٚتتصدؽ و البخِل، الرق  ٗ
 .ِٕٔٓٔوع باب ذكر ا٘تجاـ، الرق  كتاب الب٘
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َمَثِل ا٘تَْنظََلِة يَػْقرَُأ الُقْرآَف: كَ  الالُقْرآَف: َكَمَثِل الرَّحْيَانَِة رحُِيَها َطٌِّب، َوَطْعُمَها ُمرٌّ، َوَمَثُل الَفاِجِر الَِّذي 

 ٙرِيَح َٛتَا ". الَطْعُمَها ُمرٌّ، وَ 

 ا٘تديث السابع

َحدثَنا أَبُو نعِ  َحدثَنا زََكرِيَّاء َعن َعامر َقاَؿ ٖتعتو يَػُقوؿ ٖتَِعت النػيْعَماف بن بشري يَػُقوؿ َقاَؿ َرُسوؿ 

ٔته  وتوادى  وتعاطفه  َكمثل اٗتََْسد ِإذا ترى اْلُمؤمِنَْي ِف ترا -َّلَّى اللَُّو َعَلِِْو َوَسلَّ َ   -ا ُ 

 ٚاْشَتَكى عضوا تداعى َلُو َسائِر جسده بالسهر وا٘تمى.

 ا٘تديث الثامن

َُسِِّب، َأفَّ أَبَا 
ثَنا أَبُو الََِماِف، َأْخبَػَرنَا ُشَعٌِْب، َعِن الزيْىرِيِّ، َقاَؿ: َأْخبَػَرِن َسِعُِد ْبُن اٚت ُىَريْػَرَة، َقاَؿ: َحدَّ

َّلَّى ا ُُ َعَلِِْو َوَسلََّ  يَػُقوُؿ: ٖتَِ  اِىِد ِف َسِبِِل اللَِّو، َواللَُّو َأْعَلُ  َمَْن َُجَاِىُد ِف املَ َمَثُل »ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو 

يُْدِخَلُو اٗتَنََّة، َأْو يَػْرِجَعُو  َسِبِِلِو، َكَمَثِل الصَّاِئِ  الَقاِئِ ، َوتَػوَكََّل اللَُّو لِْلُمَجاِىِد ِف َسِبِِلِو، ِبَأْف يَتَوفَّاُه َأفْ 

 ٛ«َساِلًما َمَع َأْجٍر َأْو َغِنَِمةٍ 

 ا٘تديث التاسع

ثَػَنا حَيََْي، َعْن ُسْفَِاَف، َعْن َسْعٍد، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َكْعٍب، َعْن أَبِِِو: َعِن النَّ  ثَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ِبِّ َحدَّ

ُْؤِمِن َكاٙتَاَمِة ِمَن الزَّرِْع، تُػَفِّئُػَها الرِّيُح َمرًَّة، َوتَػْعِدُٛتَا َمرًَّة، َوَمَثُل »َقاَؿ:   َّلَّى ا ُُ َعَلِِْو َوَسلَّ َ 
َمَثُل اٚت

َناِفِق َكا
ُ
َعافُػَها َمرًَّة َواِحَدةً  الْرَزِة، الاٚت  ٜ«تَػَزاُؿ َحَّتَّ َيُكوَف ا٠تِْ

 ا٘تديث العاشر

                                                             
 .ٕٓٓ٘كتاؿ فضائل القرآف باب فضل القرآف على سائر الكالـ الرق  ٙ
 .ٔٔٓٙكتاب األدب باب رٔتة الناس الرق  ٚ
 .ٕٚٛٚكتاب اٗتهاد و السري باب أفضل الناس مؤمن ٜتاىد بنفسو و مالو، الرق  ٛ
 .ٖٗٙ٘كتاب اٚترضى باب قوؿ ا ُ من يعمل سوءا، الرق  ٜ
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ثَػَنا ٝتَُمَُّد ْبُن يُوُسَف، َحدَّ  ثَػَنا ُسْفَِاُف، َعْن َأِب بُػْرَدَة بُػَرْيِد ْبِن َأِب بُػْرَدَة، َقاَؿ: َأْخبَػَرِن َجدِّي أَبُو َحدَّ

َّلَّى ا ُُ َعَلِِْو َوَسلََّ  َقاَؿ:  َِاِف، َيُشدي »بُػْرَدَة، َعْن أَبِِِو َأِب ُموَسى، َعِن النَِّبِّ  ُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُػنػْ
اٚت

َّلَّى ا ُُ َعَلِِْو َوَسلََّ  َجاِلًسا، ِإْذ َجاَء َرُجٌل َيْسَأُؿ، « ابَػْعُضُو بَػْعضً  َّاِبِعِو. وََكاَف النَِّبي  ُُثَّ َشبََّك بَػْْيَ َأ

َنا ِبَوْجِهِو فَػَقاَؿ:  َما  اْشَفُعوا فَػْلتْؤَجُروا، َوْلَِػْقِض اللَُّو َعَلى ِلَساِف نَِبِّوِ »َأْو طَاِلُب َحاَجٍة، أَقْػَبَل َعَلِػْ

 ٓٔ«َشاءَ 

 شروح عند العسقالىن و العَِنال  . ب

 ا٘تديث األوؿ

 الشرح للعسقالىن

َُّف بِاْ٘تََِاِة َواْلَمْوِت َحِقَِقًة ُىَو السَّاِكُن اَل السََّكُن. َوَأفَّ ِإْطاَلَؽ  وقولو َأفَّ الَِّذي يُو

َا يَراُد ِبِو َساِكنُ  ِّْف اْلبَػِِْت ِإَّنَّ اِكَر بِا٘تَْيِّ الَِّذي ظَاِىرُُه ُمتَزيٌِّن بُِنوِر  ا٘تَْيِّ َواْلَمِِّت ِف َو اْلبَػِِْت، َفَشبََّو الذَّ

َِل َمْوِقُع التَّْشِبِِو اْ٘تََِاِة َوبَاِطُنُو بُِنوِر اْلَمْعرَِفِة َوَغرَي الذَّاِكِر بِاْلبَػِِْت الَِّذي ظَاِىرُُه َعاِطٌل َوبَاِطُنُو بَاِطٌل َوقِ 

ِلَما ِف ا٘تَْيِّ ِمَن النػَّْفِع ِلَمْن يَوالِِِو. َوالضيرِّ ِلَمْن يَعاِديِو َوَلَِْس َذِلَك ِف اْلَمِِّت. بِا٘تَْيِّ َواْلَمِّتِ 
ٔٔ 

 الشرح للعَِن

وقولو من َحُِْث َأف الَِّذي يذكر ا ُ تَعاََل كا٘تي ِبَسَبب َفِضَِلة الذّكر. َواْلبَػِْت اَل 

ف بِاْ٘تََِاِة َواْلَمْوت َحِقِقَ  ف هبما ُىَو السَّاِكن. َفِكوف َىَذا من قبِل ذكر اْلمحل يُّو ة َوالَِّذي يُّو

                                                             
 .ٕٙٓٙكتاب األدب باب تعاوف بعضه  ببعض، الرق  ٓٔ

 فتح الباري شرح ّحِح البخاري امللد ثاىن عشرأٔتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالِن،  ٔٔ 
  .ٙٚٔ(، ص. ٜٕٓٓ)بريوت : دار الكتب العلمِة، 
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َوِإَراَدة اْ٘تَاؿ َوحْيَتمل َأف يكوف َىَذا َتوزا من الرَّاِوي قَػْولو " َوالَِّذي اَل يذكر ا ُ " َوقع ِف ِرَوايَة أِب َذر 

 ربو أَْيضا.

ِبِو والنفع والنصرة َو١َتْوَىا َوَبْي تَارِؾ الذّكر َوجو التَّْشِبِو َبْي الذاكر وا٘تي ااِلْعِتَداد  

 َٕٔواْلَمِّت التعطِل ِف الظَّاِىر والبطالف ِف اْلَباِطن.

 ا٘تديث الثاىن

 الشرح للعسقالىن

، َفَكَِْف نِْبَِاِء َكَرُجٍل بََن َدارًا ِقَِل اْلُمَشبَُّو ِبِو َواِحٌد، َواْلُمَشبَُّو َٓتَاَعةٌ القْولُُو َمثَِلي َوَمَثُل ا

نَُّو اَل يَِت ي َما َأَراَد ِمَن التَّْشِبِِو ِإالَّ بِاْعِتَباِر اْلُكلِّ. النِْبَِاَء َكَرُجٍل َواِحٍد، الَّحَّ التَّْشِبُِو َوَجَوابُُو أَنَُّو َجَعَل ا

َِاِف، َوحَيَْتِمُل َأْف َيكُ  اُر اَل تَِت ي ِإالَّ بِاْجِتَماِع اْلبُػنػْ وَف ِمَن التَّْشِبِو التمثِلي َوُىَو َأْف يُوَجَد وََكَذِلَك الدَّ

َّاِؼ اْلُمَشبَِّو َويَُشبَُّو َمِْثِلِو ِمْن َأْحَواِؿ اْلُمَشبَِّو ِبِو. َفَكأَنَُّو َشبََّو ا ٌّْف ِمْن َأْو نِْبَِاَء َوَما بُِعثُوا ِبِو ِمْن الَو

َّاَلُح َذِلَك اْلبَػِِْت.ِإْرَشاِد النَّاِس بِبَػٍِْت أُسَِّسْت قَػَواِعُدُه، َورُ  َِانُُو، َوبَِقَي ِمْنُو َمْوِضٌع ِبِو، يَِت ي   ِفَع بُػنػْ

اِر اْلَمْذُكوَرِة، َوأَنػََّها َلْواَل وَ   ْضُعَها َوزع  بن اْلَعَرِبِّ َأفَّ اللَِّبَنَة اْلُمَشاَر ِإَلِػَْها َكاَنْت ِف ُأسِّ الدَّ

َذا يَِت ي اْلُمَراُد ِمَن التَّْشِبِِو اْلَمْذُكوِر. َوَىَذا ِإْف َكاَف َمنػُْقواًل فَػُهَو َحَسٌن اَلنْػَقضَّْت تِْلَك الدَّاُر َقاَؿ َوهبَِ 

َوِإالَّ فَػَلَِْس ِباَلزِـٍ نَػَعْ .
ٖٔ 

                                                             
عمدة ، َِنأبو ٝتمد ٝتمود بن أٔتد بن موسى بن أٔتد بن حسْي الغِتاىب ا٘تنفى بدر الدين العٕٔ

 )بريوت : دار إحِاء الَتاث العرِب، د. ت(،كتاب الدعوات، مكتبة الشاملة القاري شرح ّحِح البخاري
فتح الباري شرح ّحِح البخاري امللد السابع أٔتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالِن،  ٖٔ

  .ٚٙٗ-ٙٙٗ(، ص. ٜٕٓٓ)بريوت : دار الكتب العلمِة، 
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اِر ِبَفْقِدَىا. َوَقْد وَ   ـُ اْلَكَماِؿ ِف الدَّ َقَع ظَاِىُر السَِِّاِؽ َأْف َتُكوَف اللَِّبَنُة ِف َمَكاٍف َيْظَهُر َعَد

أَنػََّها ُمَكمَِّلٌة ٝتَُسَِّنٌة ِف ِرَوايَِة ََهَّاـٍ ِعْنَد ُمْسِلٍ  ِإالَّ َمْوِضَع َلِبَنٍة ِمْن َزاِويٍَة ِمْن َزَوايَاَىا، فَػَِْظَهُر َأفَّ اْلُمَراَد 

فَّ َشرِيَعَة ُكلِّ َنِبٍّ بِالنِّْسَبِة ِإَلِِْو َكاِمَلٌة. ْمُر ِبُدوِِنَا َكاَف نَاِقًصا َوَلَِْس َكَذِلَك َفإِ الَوِإالَّ اَلْستَػْلَزـَ َأْف َيُكوَف ا

 ْكَمِل بِالنِّْسَبِة ِإََل الشَّرِيَعِة اْلُمَحمَِّديَِّة َمَع َما َمَضى ِمَن الشََّراِئِع اْلَكاِمَلِة.ال َفاْلُمَراُد ُىَنا النََّظُر ِإََل ا

ـِ َوُسُكوِف قْولُُو َلْواَل َمْوِضُع اللَِّبَنِة ِبَفْتِح الالَّ   ـِ وََكْسِر اْلُمَوحََّدِة بَػْعَدَىا نُوٌف َوِبَكْسِر الالَّ

ْؽ َلِبَنٌة َفِإَذا ُأْحرَِقْت اْلُمَوحََّدِة أَْيًضا ِىَي اْلِقْطَعُة ِمَن الطِِّْي تُػْعَجُن َوَُتَْبُل َوتَعدي لِْلِبَناِء َويَقاُؿ َٛتَا َما َلَْ ُُتْرَ 

ُو َمْوِضُع اللَِّبَنِة بِالرَّْفِع َعَلى أَنَُّو ُمْبَتَدٌأ َوَخربُُه َٝتُْذوٌؼ َأْي َلْواَل َمْوِضُع اللَِّبَنِة يُوِىُ  َفِهَي آُجرٌَّة . َوقْولُ 

اِر َكاِماًل، َوحَيَْتِمُل َأْف َتُكوَف َلْواَل َُتِْضِِضٌَّة َوِفْعُلَها َٝتُْذوٌؼ تَػْقِديرُ   أُْكِمَل ُه َلْواَل النػَّْقَص َلَكاَف بَِناُء الدَّ

 َمْوِضُع اللَِّبَنِة. َوَوَقَع ِف ِرَوايَِة ََهَّاـٍ ِعْنَد َأْٔتد َأال وضعت َىا ُىَنا َلِبَنًة فَػَِِت ي بُنَِاُنَك.

َّلَّى اللَُّو َعَلِِْو َوَسلََّ  َعَلى الْمثَاِؿ لِلتػَّْقرِيِب لِ الَوِف ا٘تَِْديِث َضْرُب ا  فْػَهاـِ َوَفْضُل النَِّبِّ 

 ٗٔ ئِِر النَِّبَِّْي َوَأفَّ اللََّو َخَتَ  ِبِو اْلُمْرسلْي وأكمل ِبِو شرائع الّدين.َسا

  الشرح للعَِن

نِْبَِاء( عطف َعَلِِْو. َوَقولو: )َكمثل رجل( َخربه، واٚتثل القْولو: )مثلي( ، ُمْبَتدأ )َومثل ا

شبو ُىَنا َواِحد واٚتشبو ِبِو ُمتَػَعدد َفكِف ْمثَاؿ، َوِف )اٗتمهرة( : اْلمثل النظري واٚتالَما يْضرب ِبِو ا

نِْبَِاء كله  كواحد ِفَِما قصد ِف التَّْشِبِو، َوُىَو َأف اْلَمْقُصود من الَيصح التَّْشِبِو؟. َوَوجهو أَنو جعل ا

ار َل يت  إ التعِِنه  َما مّت إ ف التَّْشِبِو ُىَنا ِِبَِمِِع اللبنات، َويَقاؿ: إِ  البِاْعِتَبار اْلكل، َفَكَذِلك الدَّ

ِع َأْحَواؿ اْلُمشبو  ف من ٓتَِ َلَِْس من بَاب َتْشِبِو اْلُمْفرد باٚتفرد بل ُىَو َتْشِبِو ّتثِلي، َفِْؤَخذ ّو

                                                             
 .ٚٙٗ، ص. شرح ّحِح البخاري امللد السابع فتح الباريالعسقالِن، ٗٔ
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نِْبَِاء َوَما بعثوا ِبِو من إرشاد النَّاس ِإََل َمَكارِـ الَويُشبو َمثِلِو من َأْحَواؿ اْلُمشبو ِبِو، َفَِقاؿ: شبو ا

بدار أسس قَػَواِعده َورفع بُنَِانو َوبَِقي ِمْنُو َموِضع لبنة، فنبِنا ّلى ا ُ َعَلِِْو َوسل  بعث ْخاَلؽ الا

ّْاَلح َما بَِقي من الدَّار.اللتتمِ  َمَكارِـ ا  ْخاَلؽ َكَأنَُّو ُىَو تِْلَك اللبنة الَِِّت هبَا إ

ـ َموِضع لبنة( ، ِبَفْتح الَّالـ وَكسر اْلَباء الْ  القْولو: )إ  ُمَوحَدة َوَجاز إسكاِنا َمَع فتح الالَّ

وَكسرَىا، َوِىي اْلقطَعة من الطْي تعجن وتِبس ويبَن هبَا بَِناء، َفِإذا أحرقت تسمى آجرَّة. قْولو: )َلْواَل 

بَِناء  َموِضع اللبنة( ، بِالرَّْفع على أَنو ُمْبَتدأ َوَخربه َٝتُْذوؼ َأي: َلْواَل َموِضع اللبنة يُوى  النْقص َلَكافَ 

ار َكاِمال، َكَما ِف قَػْولك: َلْواَل زيد َلَكاَف َكَذا َأي: َلْواَل زيد َمْوُجود َلَكاَف َكَذا، َوَجوز َأف تكوف:  الدَّ

َلْواَل، ِتصِصِة اَل امتناعِة، َوفعلو َٝتُْذوؼ َأي: َلْواَل ترؾ َموِضع اللبنة َأو سوى، َوَجوز َموِضع 

وضعت  الأَيَها الرجل موضعَها َو١َتْو َذِلك، َوَوقع ِف ِرَوايَة َهاـ ِعْند َأْٔتد. أبِالّنصب َأي: َلْواَل تركت 

 َ٘ٔىُهَنا لبنة َفِت  بنِانك؟

 ا٘تديث الثالث

 الشرح للعسقالىن

ـُ تَػْقرِيٍر ُمتَػَعلٍِّق بِااِلْسِتْخَباِر َأْي َأْخربُوِن َىْل يَػبػَْقى قَػوْ   .لُُو َلْو َأفَّ نَػْهًراقَػْولُُو َأَرأَيْػُتْ  ُىَو اْسِتْفَها

ـَ َمْوِضعَ  ِبي َلْفُظ َلْو يَػْقَتِضي َأْف َيْدُخَل َعَلى اْلِفْعِل َوَأْف َُجَاَب َلِكنَُّو َوَضَع ااِلْسِتْفَها ُو تَْأِكًِدا َقاَؿ الطِِّ

ِّ  ،َوتَػْقرِيًرا  .َفُتُو َكَذا َلَما بَِقَي َكَذاَوالتػَّْقِديُر َلْو ثَػَبَت نَػْهٌر 

ْهُر ِبَفْتِح اْٛتَاِء َوُسُكوِِنَا َما بَػْْيَ َجْنبَِ اْلَواِدي ُٖتَِّي ِبَذِلَك ِلِسَعِتِو وََكَذِلَك ُٖتَِّي النػََّهاُر َوالنػَّ 

َشاَرُة ِف َذِلَك ِإََل . قَػْولُُو َما تَػُقوُؿ َكَذا ِف النيَسِخ اْلُمْعَتَمَدِة بِِإفْػَراِد اْلُمَخاَطبِ  .ِلِسَعِة َضْوئِوِ   َواْْلِ

                                                             
 ، مكتبة الشاملة. عمدة القاري شرح ّحِح البخاري، بدر الدين العَِن٘ٔ
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َوَشْرطُُو َأْف َيُكوَف  .ااِلْغِتَساِؿ َقاَؿ بن َماِلٍك ِفِِو َشاِىٌد َعَلى ِإْجَراِء ِفْعِل اْلَقْوِؿ َٜتَْرى ِفْعِل الظَّنِّ 

ـٍ   . ُمَضارًِعا ُمْسَنًدا ِإََل اْلُمَخاَطِب ُمتَِّصاًل بِاْسِتْفَها

َرُف اْلَوَسُخ َوَقْد قػَ  .قَػْولُُو يُػْبِقي ِبَض ِّ َأوَِّلِو َعَلى اْلَفاِعِلَّةِ  ْولُُو ِمْن َدرَنِِو َزاَد ُمْسِلٌ  َشًِْئا َوالدَّ

َرُف َعَلى ا٘تَْبِّ الصَِّغاِر الَِِّت َُتُْصُل ِف بَػْعِض ا قَػْولُُو َقاُلوا اَل  .ْجَساِد َويَْأِت اْلَبْحُث ِف َذِلكَ اليُْطَلُق الدَّ

ْنُصوٌب َعَلى اْلَمْفُعوِلَِّة َوِلُمْسِلٍ  اَل يَػبػَْقى ِبَفْتِح أولة وشئ بِالرَّْفِع َواْلَفاُء يُػْبِقي ِبَض ِّ َأوَِّلِو أَْيًضا َوَشًِْئا مَ 

 .ُكْ  فَػُهَو ِمْثُل الصََّلَواتِف قَػْوِلِو َفَذِلَك َجَواُب َشْيٍء َٝتُْذوٍؼ َأْي ِإَذا تَػَقرََّر َذِلَك ِعْندَ 

ِبي ِف َىَذا ا٘تَِْديِث ُمَباَلَغةٌ  .ُل اْلَمْعُقوِؿ َكاْلَمْحُسوسِ َوَفاِئَدُة التَّْمِثِِل التَّْأِكُِد َوَجعْ  َقاَؿ الطِِّ

نُوِب  َوَقاَؿ بن اْلَعَرِبِّ َوْجوُ .  بل أعادوا اللَّْفظ تَْأِكًِدانػَُّهْ  َلَْ يَػْقَتِصُروا ِف اٗتَْواب على اَل الِف نَػْفِي الذي

ْقَذاِر اْلَمْحُسوَسِة ِف َبَدنِِو َوثَِِاِبِو َويَُطهِّرُُه اْلَماُء اْلَكِثرُي َفَكَذِلَك النَُّس بِاالتَّْمِثِِل َأفَّ اْلَمْرَء َكَما يَػَتدَ 

نُوِب َحَّتَّ اَل تُػْبِقي َلُو َذنْػًبا ِإالَّ َأْسَقطَْتوُ  الصََّلَواُت تَُطهُِّر اْلَعْبَد َعْن أَْقَذارِ   ٙٔ الذي

 الشرح للعَِن

مَزة لالستفهاـ على َسِبِل التػَّْقرِير، َوالتَّاء للخطاب،، َوَمْعَناُه: أخربوِن، قَػْولو: )َأَرأَيْػُت ( اٛتْ 

ْعَراب. قَػْولو: )َلو َأف َِنرا( َقاَؿ الطَِِّّبّ:  ويوري: )َأرَأَيْتُك ( ، بِاْلَكاؼ َواْلِمِ ، اَل َٝتل َٛتما من اْْلِ

، لكنو وضع ااِلْسِتْفَهاـ َمْوِضعو َتْأِكًِدا َأو تقريرا، لفظ: َلو، يَػْقَتِضي َأف يْدخل على اْلِفْعل َوَأف َُجَاب

َوالتػَّْقِدير، َلو ثَبت ِنر ّفتو َكَذا ٚتا بَِقي َكَذا، َوالّنهر، ِبَفْتح اْٛتَاء وسكوِنا: َما َبْي جنّب اْلَوادي، 

ا السَّامع، َوِف ِرَوايَة ٖتي بذلك لسعتو، وََكَذِلَك ٖتي النػََّهار لسعة ضوئو. قَػْولو: )َما َتقوؿ( َأي: أَيهَ 

 ُمسل : )َما َتقوُلوَف( .

                                                             
 .ٖٕٚ، ص. فتح الباري شرح ّحِح البخاري امللد ثاىن عشرالعسقالِن،  ٙٔ
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َوَفاِئَدة التَّْمِثِل التػَّْقِِِد َوجعل اْلَمْعُقوؿ كاحملسوس. َوَقاَؿ اْبن اْلَعَرِبّ: َوجو التَّْمِثِل َأف 

اء اْلكثري، َفَكَذِلك الصَّلَ 
َ
َوات تطهر اْلَمْرء َكَما يتدنس باألقذار احملسوسة ِف بدنو وثِابو ويطهره اٚت

الَعْبد من أقذار الذينُوب َحَّتَّ اَل تبقي َلُو َذنبا ِإالَّ أسقطتو وكفرتو. َفِإف قلت: ظَاىر اَ٘تِديث يتَػَناَوؿ 

 ٚٔ.الصََّغائِر والكبائر أِلَف لفظ اٙتَْطَايَا يُطلق َعَلِػَْها

 ا٘تديث الرابع

 الشرح للعسقالىن

َل يُْكَوى بِالنَّاِر يَػْوـَ اْلِقَِاَمِة. َقاَؿ اٙتَْطَّاِبي َوَغريُُه َوَىَذا َمَثٌل َأفَّ ِفِِو ِإَشاَرًة ِإََل َأفَّ اْلَبِخِ

َّلَّى اللَُّو َعَلِِْو َوَسلََّ  لِْلَبِخِِل َواْلُمَتَصدِِّؽ َفَشبػََّهُهَما ِبَرُجَلْْيِ َأَراَد ُكلي  َواِحٍد ِمنُهَما َأْف َضَربَُو النَِّبي 

 َتَتُ ِبِو ِمْن ِساَلِح َعديوِِه َفَصبػََّها َعَلى رَْأِسِو لِِْلَبَسَها.يْلَبَس ِدْرًعا َيسْ 

ْنَساُف َيَدْيِو ِف ُكمََِّها َفَجَعلَ   ُروُع َأوَُّؿ َما تَقُع َعَلى الصَّْدِر َوالثَّْديْْيِ ِإََل َأْف يُْدِخَل اْْلِ  َوالدي

َِع َبَدنِِو َوُىَو َمْعََن قْوِلِو َحَّتَّ تْعُفَو أَثرَهُ اْلُمْنِفَق َكَمْن َلِبَس ِدْرًعا َساِبَغًة َفاْسَْتسَ  َلْت َعَلِِْو َحَّتَّ َسََتْت ٓتَِ

َِع َبَدنِِو َوُجِعَل اْلَبِخُِل َكَمَثِل َرُجٍل ُغلَّْت َيَداُه ِإََل ُعُنِقِو ُكلََّما َأَراَد لُْبَسَها  اْجَتَمَعْت ِف َأْي َتْستُػُر ٓتَِ

قَوَتُو َوُىَو َمْعََن قبْوِلِو قَلَصْت َأْي َتَضامَّْت َواْجَتَمَعْت َواْلُمَراُد َأفَّ اٗتََْواَد ِإَذا َى َّ ُعُنِقِو فَلزَِمْت ترْ 

نْػَفاِؽ َواْلَبِخُِل ِإَذا َحدََّث نْفَسُو بِ  َّْدرُُه َوطَاَبْت نَػْفُسُو فَػتَػَوسََّعْت ِف اْْلِ الصََّدَقِة بِالصََّدَقِة انْػَفَسَح َٛتَا 

َّْدرُُه َوانْػَقَبَضْت َيَداُه َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نْفِسِو َفُأوَلِئَك ُىُ  اْلُمْفِلُحوَف َوَقاَؿ  َشحَّتْ  نَػْفُسُو َفَضاَؽ 

نْػَِا َواْْلِخَرِة ِِبِاَلِؼ اْلَبِخِِل َفِإنَُّو يَػْفَضحُ  تْعُفو أَثرَهُ ُو َوَمْعََن اْلُمَهلَُّب اْلُمَراُد َأفَّ اللََّو َيْستُػُر اْلُمْنِفَق ِف الدي

ْخَباِر َعْن َكاِئٍن َقاَؿ  َوِقَِل ُىَو َّتُْحو َخطَايَاُه َوتَػَعقََّبُو ِعَِاٌض بَِأفَّ اٙتَْرَب َجاَء َعَلى التَّْمِثِِل اَل َعَلى اْْلِ
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ِه َوِقَِل َّتِْثٌِل ِلَكثْػَرِة اْٗتُوِد  َواْلُبْخِل َوَأفَّ اْلُمْعِطَي ِإَذا َأْعَطى َّتِْثٌِل لَِنَماِء اْلَماِؿ بِالصََّدَقِة َواْلُبْخِل ِبِضدِّ

َّاَر َذِلَك َعاَدًة.  انَبَسَطْت َيَداُه بِاْلَعطَاِء َوتَعوََّد َذِلَك َوِإَذا أَْمَسَك 

َة ِمْن ِجِبلَِّة اْْلِ   ِبي قََّد اْلُمَشبََّو ِبِو بِا٘تَِْديِد ِإْعاَلًما ِبَأفَّ اْلَقْبَض َوالشِّدَّ ْنَساِف َوَقاَؿ الطِِّ

َو َما أََمَر بِِو َوَأْوَقَع اْلُمَتَصدَِّؽ َمْوِقَع السَِّخيِّ ِلَكْونِِو َجَعَلُو ِف ُمَقابَلِة اْلَبِخِِل ِإْشَعاًرا، ِبَأفَّ السََّخاَء ىُ 

نْػَفاِؽ اَل َما يتَعانَاُه اْلُمْسرُِفوَف.  ٛٔالشَّارَِع َوَنَدَب ِإَلِِْو ِمَن اْْلِ

 الشرح للعَِن

مثل اْلَبِخِل واٚتنفق( ، َوَوقع ِعْند ُمسل  من َطرِيق ُسْفَِاف َعن أِب الزِّنَاد: )مثل قْولو: )

اْلُمنفق واٚتتصدؽ( ، َقاَؿ ِعَِاض: ُىَو وى ، َوَُيكن أَنو حذؼ ُمَقابِلو لداَلَلة السَِِّاؽ َعَلِِْو. َوَقاَؿ 

َحة ِرَوايَة اْلُمنفق واٚتتصدؽ النَوِوّي: َوقع ِف بَاِقي الرَِّوايَات: مثل اْلَبِخِل واٚتت ِّ صدؽ، َوقد حْيَتمل َأف 

َأف يكوف ِفِِو حذؼ تَػْقِدير: مثل اْلُمنفق واٚتتصدؽ وقسِمهما ُىَو اْلَبِخِل، َوحذؼ اْلَبِخِل لداَلَلة 

حذؼ  ( . َأي: َواْلربد،ٛٔاْلُمنفق واٚتتصدؽ َعَلِِْو، َكَقْوِلو تَػَعاََل: }سرابِل تقِك  اْ٘تر{ )النَّْحل: 

 اْلربد لداَلَلة اْلَكاَلـ َعَلِِْو. 

ُّوؿ: اْلُمَتَصّدؽ، بِالتَّاِء َوِف بْعضَها ِِبَْذؼ التَّاء  قْولو: واٚتتصدؽ، َوقع ِف بعض اأْلُ

َِّحَِحاِف، َقاَلو النَوِوّي قلت: َوجو َىَذا َأف التَّاء اَل ُتذؼ بل تقلب ّادا، ُثَّ  َوَتْشديد الصَّاد، َها 

( ، َوِف ِرَوايَة َعْمرو: تُْدَغ  ال صَّاد ِف الصَّاد، َوَىَذا الَِّذي تَػْقَتِضِو اْلَقاِعَدة. قَػْولو: )َكمثل رجَلْْيِ

. قَػْولو: )جبتاف( ، ِبَض  اْٗتِِ  َوَتْشديد  ََّوابو: رجَلْْيِ فْػَراِد وََكَأنَُّو تَػْغِِري من بعض الرَواة، َو رجل، بِاْْلِ

                                                             
)بريوت فتح الباري شرح ّحِح البخاري امللدالرابع أبو الفضل العسقالِن، أٔتد بن علي بن حجر ٛٔ

  .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ(، ص. ٜٕٓٓ: دار الكتب العلمِة، 

 



57 

 

ِف َىِذه الرَِّوايَة، َوَوقع ِف ِرَوايَة ُمسل : )َكمثل رجل َعَلِِْو جبتاف َأو جنتاف( . اْلَباء اْلُمَوحَدة، َكَذا 

ُّوؿ َعكسو،  َوَقاَؿ النػََّوِوّي: أما جبتاف َأو جنتاف َفاأْلوؿ بِاْلَباء َوالثَّاِن بالنيوف، َوَوقع ِف بعض اأْلُ

لدرْع، يدؿ َعَلِِْو قَػْولو ِف اَ٘تِديث نَفسو: )لزقت  َوَقاَؿ اْبن قرقوؿ: َوالنيوف أّوب ِباَل شّك، َوِىي ا

 كل َحلَقة( ، َوِف لفظ: )َفأخذت كل َحلَقة موضعَها( . وََكَذا قَػْولو: )من َحِديد( . 

ثَُو أنَّوُ  ثنا أبُو الََِماِف َقاَؿ أخربنَا ُشَعٌِْب َقاَؿ حدَّثنا أبُو الزِّنَاِد أفَّ َعْبَد الرَّْٔتاِف حدَّ وحدَّ

نْ ٖتَِ 
ُ
ِفِق  َع أبَا ُىَريَرَة َرِضي ا ُ تَعاََل عنُو أنَُّو ٖتََِع رسوَؿ ا ُ ّلى ا ُ َعَلِِْو َوسل  يَػُقوُؿ َمَثُل الَبِخِِل َواٚت

ْنِفُق فَ 
ُ
َسبَػَغْت أْو  الإيْنِفُق  الَكَمَثِل َرُجَلْْيِ َعَلِِْهَما ُجبََّتاِف ِمْن َحِديٍد ِمْن ثُِديِِّهَما إََل تَػَراِقِِهَما. فأمَّا اٚت

َلزَِقْت ُكلي  اليُرِيُد أْف يْنِفَق َشِْئا إ الَوفَرْت َعَلى ِجْلِدِه َحَّتَّ َِتِْفي بَنانَُو َوتْعُفو أثَرُه. َوأمَّا الَبِخُِل فَ 

 تتَِّسُع. الَحْلَقٍة َمَكاِنَا فْهَو يَوسُِّعَها وَ 

نَِا َواْْلِخرَة  ف اْلُمنفق يسَته ا ُ بِنَفقَ الَوقِل: ضرب اْلمثل هبما  ِتِو َويْسَت عوراتو ِف الدي

كسَت َىِذه اْٗتُبَّة اَلبسَها، والبخِل كمن لبس ُجبَّة ِإََل ثديِو َفِبقى مكشوفا ظَاىر اْلَعْورَة مفتضحا 

ارْيِن. َوَقاَؿ اْبن بطاؿ: يُرِيد َأف اْلُمنفق ِإذا أْنفق كفرت الصََّدَقة ذنُوبو وٝتتها، َكَما أَ  ف اْٗتُبَّة ِإذا ِف الدَّ

أسبغت َعَلِِْو سَتتو َوَوقتو، والبخِل اَل تطاوعو نَفسو على اْلَبْذؿ َفِبقى غري مكفر َعنُو اْلثاـ، َكَما 

 َأف اْٗتُبَّة تبقي من بدنو َما اَل تسَته، َفِكوف معرض اْْلَفات.

َعَلِِْو اْٗتُبَّة َوَيده ُتتَها،  َوَقاَؿ الطَِِّّبّ: شبو السخي ِإذا قصد التََّصديؽ يسهل َعَلِِْو َمن

 َفِإذا َأَراَد َأف ُُيرجَها ِمنػَْها يسهل َعَلِِْو، والبخِل على َعكسو، واألسلوب من التَّْشِبِو اٚتفرؽ.

ْنَساف، وأوقع   َقاَؿ: َوقِد اْلُمشبو بِِو با٘تديد إعالما بَِأف اْلَقْبض والشدة جبلة اْْلِ

َأف ُمَقابل اْلَبِخِل ُىَو السخي اَل اْلُمَتَصّدؽ إشعارا، ِبَأف السخاوة ِىَي  اْلُمَتَصّدؽ َموِضع السخي َمعَ 

نْػَفاؽ إ َراد َأف ا ُ يسر  الَما أَمر ِبِو الشَّرْع َوندب ِإَلِِْو من اْْلِ
ُ
َما يتعاناه اٚتبذروف. َوَقاَؿ اْلُمهلب: اٚت
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نْػَِا َوِف اْْلِخَرة، ِِبِاَلؼ اْلَبِخِل َفِإنَُّو يَػْفَضحُو، َومعَن: تَػْعُفو أَثَره، ّتحو خطاياه،  اْلُمنفق ِف الدي

ْخَبار َعن َكاِئن، َوقِل: ُىَو  َواْعَتض َعَلِِْو الَقاِضي ِعَِاض بَِأف اٙتَْرَب َجاَء على التَّْمِثِل اَل على اْْلِ

اؿ بِالصََّدَقِة، َواْلبخل بضده، َوقِل: َّتِْثِل ِلَكثْػَرة اٗتُْ 
َ
ود َواْلبخل، َوَأف اْلُمْعِطي ِإذا أْعطى َّتِْثِل لنماء اٚت

َّار َذِلك َعاَدة.  ٜٔانبسطت َيَداُه بالعطاء، وتعود َذِلك، َفِإذا أمسك 

 ا٘تديث اٙتامس

 الشرح للعسقالىن

نَِا يِن َوالدي  َوُىَو َواِضٌح َوِف ا٘تَِْديِث النػَّْهُي َعْن ٜتَُاَلَسِة َمْن يُػَتَأذَّى َمَُجاَلَسِتِو ِف الدِّ

َّلَّى الِو َوالَتِْغُِب ِف ٜتَُاَلَسِة ِمْن يُػْنتَفُع َمَُجاَلَسِتِو ِفِِهَما. َوِفِِو َجَواُز بِِْع اْلِمْسِك َوا٘تُْْكُ  ِبَطَهاَرتِ  نَُّو 

ا٘تََْسِن اْلَبْصرِيِّ َوَعطَاٍء اللَُّو َعَلِِْو َوَسلََّ  َمَدَحُو َوَرغََّب ِفِِو. َفِفِِو الرَّدي َعَلى َمْن َكرَِىُو َوُىَو َمنػُْقوٌؿ َعِن 

ْٓتَاُع َعَلى َطَهاَرِة اْلِمْسِك َوَجَواِز بِِْعِو َوَسَِأْ  ِت ِلَذِلَك َمزِيُد َوَغرْيَِِهَا ُُثَّ انْػَقَرَض َىَذا اٙتِْاَلُؼ َواْستَػَقرَّ اْْلِ

بَاِئِح وَلَْ يَتِْجِ  اْلُمَصنُِّف لِْلَحدَّاِد  ـَ ِذْكرُُه، َوِفِِو َضْرُب اْلَمَثِل َواْلَعَمل ِِف البَِاٍف ِف ِكَتاِب الذَّ نَُّو تَػَقدَّ

 ٕٓا٘تك  باألشباه والنظائر.

 الشرح للعَِن

َوَقاَؿ بَعضه : َوبِع اْلمسك َلَِْس ِف َحِديث اْلَباب سوى ذكر اْلمسك، وََكَأنَُّو أ٘تق 

 َّ احب اْلمسك َأع  من َأف يكوف حاملو َأو بَائِعو، اْلَعطَّار ِبِو الْشَتَاكهَما ِف الرَّاِئَحة الطَِّبة. قلت: 

َراد ِمْنُو بَائِعو، فَتَقع اْلُمطَابَقة َبْي اَ٘تِديث والَتٓتة. َوأما أَنو ذكر 
ُ
َوَلِكن اْلَقرِيَنة ا٘تالِة تدؿ على َأف اٚت

                                                             
 ، مكتبة الشاملة.عمدة القاري شرح ّحِح البخاري، بدر الدين العَِنٜٔ
 فتح الباري شرح ّحِح البخاري امللداٙتامسأٔتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالِن، ٕٓ
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يْستْلـز الَباِئع، وبائع  نَُّو َقاَؿ: َوبِع اْلمسك، َوُىوَ الاْلَعطَّار، َوِإف َل يكن َلُو ذكر ِف اَ٘تِديث، فَ 

 اْلمسك يُسمى: اْلَعطَّار. َوِإف َكاَف يَِبِع غري اْلمسك من أَنْػَواع الطِّب.

ذكر َمْعَناُه: قَػْولو: )مثل اٗتلِس( ، اٗتلِس على وزف: فعِل، ُىَو الَِّذي َُجَالس الرجل. 

اْلَكاؼ َوُسُكوف اْلَِاء، ُىَو زؽ يَقاؿ: جالستو فَػُهَو جلِسي وجلسي. قْولو: )كري اْ٘تداد( ، ِبَكْسر 

َأو جلد غلِظ يْنفخ بِِو النَّار، َوِف ِرَوايَة أَُساَمة: )كحامل اْلمسك ونافخ اْلِكري( . َوِف اْلَكاَلـ لف 

َّاحب اْلِكري الْحِتَماؿ عطف اْلِكري على الصاحب  َونشر، َوَقاَؿ اْلكْرَماِن: اْلُمشبو ِبِو اْلِكري َأو 

َّاحبو. قْولو: )اَل وَعلى اْلمس ك َفأَجاب ِبَأف ظَاىر اللَّْفظ أَنو اْلِكري، َواْلُمَناِسب للتشبِو أَنو 

يعدمك( ، ِبَفْتح اْلَِاء َوفتح الدَّاؿ من: عدمت الشَّْيء بِاْلَكْسِر، أعدمو َأي: فقدتو. َوَقاَؿ اْبن التِّْي: 

عدمت الشَّْيء بِاْلَكْسِر أعدمو، َوَمْعَناُه: َلَِْس َوضبط ِف الُبَخارِّي، ِبَض  اْلَِاء وَكسر الدَّاؿ من 

 يعدوؾ.

ذكر َما يُْستَفاد ِمْنُو ِفِِو: النػَّْهي َعن ٜتالسة من يَتَأذَّى َمجالستو، كاٚتغتاب واٙتائض ِف 

. َوِف اْلَباِطل، َوالنَّْدب ِإََلّ من يَناؿ َمجالستو اٙتَْرْي من ذكر ا ُ َوتعل  اْلعل  وأفعاؿ اْلرب كلَها

اَ٘تِديث: )اْلَمْرء على دين َخِلِلو، فَػْلِْنظر أحدُك  من ُيالل( . َوِفِو: َدلِِل على ِإبَاَحة اٚتقايسات 

ْمثَاؿ. َوِفِو: َدلِِل على الِف الّدين، َقاَلو اْبن حَباف ِعْند ذكر َىَذا اَ٘تِديث. َوِفِو: َجَواز ضرب ا

 َٕٔطَهاَرة اْلمسك. 

 ا٘تديث السادس

 للعسقالىنالشرح 
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ُه ِجٌِ  قْولُُو َمَثُل الَِّذي يَػْقرَُأ اْلُقْرآَف َكاأْلُتُرجَِّة ِبَض ِّ اْٛتَْمَزِة َوالرَّاِء بِنُهَما ُمثنَّاٌة َساِكَنٌة َوآِخرُ 

َك َأْربَُع لَُغاٍت َوتبُلُغ ِلِف َمَع اْلَوْجَهْْيِ َفِتلْ الثَِقَِلٌة َوَقْد ُِتَفَُّف َويَزاُد قَبَلَها نُوٌف َساِكَنٌة َويَقاُؿ ِِبَْذِؼ ا

 َمَع التَّْخِفِِف ِإََل َْتَانٍَِِة.

َفَة التِّاَلَوِة بِالرِّيِح   ِّ َيَاِف بِالطَّْعِ  َو َفَة اْْلِ ِّ قْولُُو َطْعُمَها طٌِّب َورحُِيَها َطٌِّب ِقَِل َخصَّ 

َيَاَف أَْلَزـُ لِْلُمْؤِمِن ِمَن اْلُقْرآِف ِإْذ َيُْكِ ال َيَاِف ِبُدوِف اْلِقَراَءِة، وََكَذِلَك الطَّْعُ  أَْلَزـُ فَّ اْْلِ ُن ُحُصوُؿ اْْلِ

 ٕٕلِْلَجْوَىِر ِمَن الرِّيِح فَقْد َيْذَىُب رِيُح اٗتَْْوَىِر َويبَقى طَْعُمُو.

الَِِّت ََتَْمُع ِطَِب ُُثَّ ِقَِل ا٘تِْْكَمُة ِف َِتِْصِِص اأْلُتُرجَِّة بِالتَّْمِثِِل ُدوَف َغرْيَِىا ِمَن اْلَفاِكَهِة  

َِِّّّة َويُْسَتْخرَُج ِمْن َحبػَِّها ُدْىٌن َلُو الالطَّْعِ  َوالرِّيِح َكالتػيفَّاَحِة،  نَُّو يُػَتَداَوى ِبِقْشرَِىا َوُىَو ُمْفرٌِح بِاْٙتَا

َأف َيثل ِبِو اْلُقْرآف الَِّذي اَل تقر بِِو  َمَناِفُع. َوِقَِل ِإفَّ اٗتِْنَّ اَل تْقَرُب اْلبَِْت الَِّذي ِفِِو اأْلُتْػرُجَّ. فَناَسبَ 

ْسُن الشََِّاِطُْي َوِغاَلُؼ َحبِِّو أَبْػَُِض، فَِناِسُب قَػْلَب اْلُمْؤِمِن َوِفَِها أَْيًضا ِمَن اْلَمَزايَا ِكبَػُر ُجْرِمَها َوحُ 

ْلِتَذاِذ ِطُِب َنْكَهٍة َوِدبَاُغ َمِعَدٍة َوَجْوَدِة َىْضٍ  َوَٛتَا َمْنَظرَِىا َوتَػْفرِيُح َلْوِِنَا َوِلُْي َمْلَمِسَها َوِف َأْكِلَها َمَع ااِل 

 َمَناِفُع ُأْخَرى َمْذُكورٌَة ِف اْلُمْفَرَداِت .

 ِلُف َماَويْعَمُل ِبِو َوِىَي زِيَاَدٌة ُمَفسَِّرٌة لِْلُمَراِد َوَأفَّ التَّْمِثَِل َوَقَع بِالَِّذي يَػْقرَُأ اْلُقْرآَف َواَل ُُيَا 

ْف يُػَقاَؿ الَِّذي اْشَتَمَل َعَلِِْو ِمْن أَْمٍر َونَػْهٍي اَل ُمْطَلَق التِّاَلَوِة َفِإْف ِقَِل َلْو َكاَف َكَذِلَك َلَكثُػَر التػَّْقِسُِ  َكأَ 

ـُ األر بعة ٟتُِْكَنٌة ِف اليَػْقرَُأ َويَػْعَمُل َوَعْكُسُو َوالَِّذي يَػْعَمُل َواَل يَػْقرَُأ َوَعْكُسُو َوا  َغرْيِ اْلُمَناِفِق َوأَمَّا ْقَسا

نَُّو اَل اْعِتَباَر بَِعَمِلِو ِإَذا َكاَف نَِفاقُُو نَِفاُؽ ُكْفٍر، وََكَأفَّ اٗتََْواَب َعْن الاْلُمَناِفُق فَػَلَِْس َلُو ِإالَّ ِقْسَماِف فَػَقْط 

 يَػْعَمُل َوالَِّذي اَل يَػْعَمُل َواَل يَػْقرَُأ َوَُهَا َذِلَك َأفَّ الَِّذي ُحِذَؼ ِمَن التَّْمِثِِل ِقْسَماِف الَِّذي يَػْقرَُأ َواَل 
                                                             

فتح الباري شرح ّحِح البخاري امللد العاشر أٔتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالِن،  ٕٕ
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وَِّؿ بِالرَّحْيَانَِة َوالثَّاِن بِاْ٘تَْنظََلِة َفاْكُتِفَي ِبذِْكِر اْلُمَناِفِق الَشِبَِهاِف ِِبَاِؿ اْلُمَناِفِق فَػُِْمِكُن، َتْشِبُِو ا

يَح ِفَِها ِف ِرَوايَِة ُشْعَبَة َٛتَا. قَػْولُُو َوَمَثُل اْلَفاِجِر الَِّذي يَػْقرَُأ ِف َواْلِقْسَماِف اْْلَخَراِف َقْد ذُِكَرا قَػْولُُو َواَل رِ 

.  ِرَوايَِة ُشْعَبَة َوَمَثُل اْلُمَناِفِق ِف اْلَمْوِضَعْْيِ

َوِف ا٘تَِْديِث َفِضَِلُة َحاِمِلي اْلُقْرآِف َوَضْرُب اْلَمَثِل لِلتػَّْقرِيِب لِْلَفْهِ .
ٕٖ 

 َِنالشرح للع

ف اْشَتَمل  قْولو: )مثل الَِّذي يْقرَأ اْلُقْرآف( إعل  َأف َىَذا التَّْشِبِو والتمثِل ِف ا٘تَِْقَِقة ّو

َتْصِويره باحملسوس اْلمَشاىد، ُثَّ ِإف َكاَلـ ا ُ  العلى معَن َمْعُقوؿ ّرؼ اَل يربزه َعن مكنونة إ

َوِإف اْلعباد متفاوتوف ِف َذِلك، َفمنهْ  من َلُو النَِّصِب األوفر  اْلمِجِد َلُو تَْأِثري ِف بَاِطن الَعْبد َوظَاىره،

  من َذِلك التَّْأِثري َوُىَو اْلُمؤمن القارىء، َوِمنػُْه  من اَل نصِب َلُو اْلَبتََّة َوُىَو اْلُمَناِفق اْ٘تَِقِِقّي، َوِمنػْهُ 

َوُىَو اْلُمؤمن الَِّذي َل يقرأه، وإبراز َىِذه اْلمَعاِن  من تأثر ظَاىره دوف بَاِطنو َوُىَو اْلمَراِئي أَو بِاْلَعْكِس،

وتصويرىا ِف احملسوسات َما ُىَو َمْذُكور ِف اَ٘تِديث وَل َجد َما يُػَواِفقَها ويالَيها أقرب َواَل أحسن َواَل 

مَّا ُمؤمن َأو غري ف النَّاس إِ الف اٚتشبهات واٚتشبو هبَا َوارَِدة على التْقِسِ  اْ٘تَاِضر، الأٓتع من َذِلك 

ُمؤمن َوالثَّاِن ِإمَّا ُمَناِفق ّرؼ َأو ُمْلحق ِبِو، َواأْلوؿ ِإمَّا مواظب َعَلِػَْها، فعلى َىَذا قس األْتار 

اْلُمشبو هبَا َووجو التَّْشِبِو ِف اْلَمْذُكوَرات مركب منتزع من أَمرْين ٝتسوسْي: طع  وريح، َوقد ضرب 

ْعَماؿ الْرض وُيرجو الّشجر للمشاهبة الَِِّت بَِنَها َوَبْي االَوسل  اْلمثل َمَا تنبتو ا النَِّب ّلى ا ُ َعَلِْوِ 

ْرض من الَفِإنػََّها من َْتََرات النُفوس، فحص َما ُُيرجُو الّشجر من األترجة َوالتَّْمر بِاْلُمؤمِن، َوَمَا تنبتو ا
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ْلُمؤمن وارتفاع علمو ودواـ َذِلك، وتوقِفا على ضعة ا٘تنظلة والرحيانة باٚتنافق تَػْنِبِها على علو َشْأف ا

 َشْأف اْلُمَناِفق وإحباط عملو َوقلة جدواه.

َِغة اْلُمَضارع، َوِف قَػْولو: )اَل يْقرَأ(   ِّ قَػْولو: )مثل الَِّذي يْقرَأ( ِفِِو ِإثْػَبات اْلِقَراَءة على 

َُراد ِمنػَْها ُحُصوٛتَا مرّة ونفِه
َُراد ِمنػَْها ااِلْسِتْمَرار والدواـ َعَلِػَْها، َوَأف بِالنػَّْفِي َلَِْس اٚت

ا بِاْلُكلَِِّّة بل اٚت

 اْلِقَراَءة دأبو وعادتو َوَلَِْس َذِلك من ىجرياه َكَقْوِلو: فاَلف يقري الضَِّْف وحيمي ا٘تَِْرمي.

لرَّاء َوَتْشديد قَػْولو: )كاألترجة( ، ِبَض  اْٛتمَزة َوُسُكوف التَّاء اْلُمثَػنَّاة من َفوؽ َوض  ا 

نػََّها أفضل َما يُوجد من الثَِّمار ِف َسائِر اْلبلَداِف، وأجدى الاْٗتِِ  َوقد ِتفف، َوجو التَّْشِبِو باألتر٠تة 

ألسباب َكِثريَة َجاِمَعة للصفات اْلَمْطُلوبَة ِمنػَْها، واٙتواص اْلَمْوُجوَدة ِفَِها َفمن َذِلك كرب جرمها 

ْبَصار ّبغة ولونا َفاِقع َلْوِنَا تسر الناظرين، المها ولْي ملمسها َتْأُخذ اَوحسن منظرىا َوطِب مطع

َها النَّفس قبل التػََّناُوؿ تِفِد آكلها بعد االلتذاذ بذوقها طِب نكهة ودباغ معدة وىض   تتوؽ ِإَلِػْ

جزاءىا تَػنػَْقِس  على ْربَع اْلَبَصر والذوؽ والش  واللمس ِف االحتظاء هبَا ُثَّ ِإف أالاْشَتَاؾ ا٘تَْواس ا

طبائع: قشرىا َحار يَاِبس، و٘تمها َحار َورطب، ؤتاضها بَارِد يَاِبس، وبرزىا َحار ٜتفف، وفَِها من 

 اْلَمَناِفع َما ُىَو َمْذُكور ِف اْلكتب الطبِة.

: َكمثل قَػْولو: )َواَل ريح َٛتَا( ويروي ِفَِها. قَػْولو: )َومثل اْلَفاِجر( َأي: اْلُمَناِفق. قَػْولو

ا٘تنظلة طعمها مر َواَل ريح َٛتَا، َوَوقع ِف التػِّْرِمِذّي َكمثل ا٘تنظلة طعهمها مر ورحيها مر. قِل: الَِّذي 

ف الرّيح اَل طع  َلُو ِإْذ اٚترارة عرض َوالرِّيح عرض َواْلعرض اَل يقـو بِاْلعرِض الِعْند الُبَخارِّي أحسن 

 ٕٗكريها استعري للكراىة لفظ اٚترارة ٚتا بَِنهَما من اْلَكَراَىة اْلُمْشََتَكة.  َووجو َىَذا ِبَأف رحيَها ٚتا َكافَ 

                                                             
 ، مكتبة الشاملة.عمدة القاري شرح ّحِح البخاري، بدر الدين العَِنٕٗ
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 ا٘تديث السابع

 الشرح للعسقالىن

َقاَؿ بن َأِب َٓتَْرَة الَِّذي َيْظَهُر َأفَّ التػََّراُحَ  َوالتػََّواُدَد َوالتػََّعاُطَف َوِإْف َكاَنْت ُمتَػَقارِبٌَة ِف 

َيَ اْلَمْعََن َلِكْن بَِنَػَها فْرٌؽ َلِطٌِف. َفَأمَّا التػََّراُحُ  َفاْلُمَراُد ِبِو َأْف يَػْرَحَ  بَػْعُضُهْ  بَػْعًضا بُِأُخوَّةِ  اِف اَل  اْْلِ

ِبَسَبِب َشْيٍء آَخَر. َوأَمَّا التػََّواُدُد َفاْلُمَراُد ِبِو التواّل اٗتالب للمحبة َكالتػََّزاُوِر َوالتػََّهاِدي. َوأَمَّا 

 التػََّعاُطُف َفاْلُمَراُد ِبِو ِإَعانَُة بَػْعِضِهْ  بَػْعًضا َكَما يَػْعِطُف الثػَّْوَب َعَلِِْو لُِِػَقوِّيَُو.

َِّحٌِح َوِفِِو تَػْقرِيٌب لِْلَفْهِ  َقاَؿ اْلَقاضِ  ي ِعَِاٌض فَػَتْشِبُِهُو اْلُمْؤِمِنَْي بِاٗتََْسِد اْلَواِحِد َّتِْثٌِل 

فة َوِإْظَهاٌر لِْلَمَعاِن ِف الصيَوِر اْلَمْرئَِّة َوِفِِو تَػْعِظُِ  ُحُقوِؽ اْلُمْسِلِمَْي َوا٘تَْضي َعَلى تعاوِن  ومالط

 ٕ٘بَعضه  بَػْعًضا.

 لشرح للعَِنا

ِع َأْعَضائِوِ، َووجو التَّْشِبِو التوافق ِف التَعب والراحة  قولو َكمثل اٗتََْسد َأي بِالنِّْسَبِة ِإََل ٓتَِ

ََل َوِمْنو قَػْوٛت  تداعت اْ٘تِِطَاف َأي القْولو " تداعى " َأي َدَعا بعضو بَػْعًضا ِإََل اْلُمَشارَكة ِف ا

ََل َيَْنع الّنـو َوأما اْ٘تمى الف االقَػْولو بالسهر وا٘تمى. أما السهر فَ تساقطت َأو َكاَدت َأف تتساقط 

ِع اْلبدف الفَ  ف فقد الّنـو يثريىا َوَقاَؿ اْلكْرَماِن اْ٘تمى حرارة َغرِيَبة تشتعل ِف اْلقلب وتنبث ِمْنُو ِف ٓتَِ

ْي وا٘تض على معاونته  فِشتعل اشتعاال مضرا باألفعاؿ الطبِعِة َوِفِو تَػْعِظِ  ُحُقوؽ اْلُمسلم

 ٕٙومالطفة بَعضه  بَػْعًضا.

                                                             

فتح الباري شرح ّحِح البخاري امللد ا٘تادى أٔتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالِن،  ٕ٘ 
 .ٖٖٚ-ٕٖٚ(، ص.ٜٕٓٓ)بريوت : دار الكتب العلمِة، العاشر 

 ، مكتبة الشاملة.عمدة القاري شرح ّحِح البخاري، لدين العَِنبدر إٙ
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 ا٘تديث الثامن

 الشرح للعسقالىن

َباِر قْولُُو َمَثُل اْلُمَجاِىِد ِف َسِبِِل اللَِّو َواللَُّو َأْعَلُ  َمَْن َُجَاِىُد ِف َسِبِِلِو ِفِِو ِإَشاَرٌة ِإََل اْعتِ 

ْخاَلصِ  . . قَػْولُُو َكَمَثِل الصَّاِئِ  اْلقَ اْْلِ َِاـٍ ِّ َّاَلٍة َواَل   اِئِ  اْلَقاِنِت بِآيَاِت اللَِّو اَل يَػْفتُػُر ِمْن 

َّلَّى اللَُّو َعَلِِْو َوَسلََّ  ِِبِلِّ اْلَغِنَِمِة َوَجْعِلَها ِمْن َفَضائِِل أُمَّ  ِتوِ، فَػَلْو  َوَقِد اْشتَػَهَر َّتَديُح النَِّبِّ 

ديُح هِبَا َوأَْيًضا، َفِإفَّ َذِلَك َيْستَػْلِزـُ َأْف َيُكوَف َأْجُر َأْىِل َبْدٍر أَنْػَقَص ْجَر َما َوَقَع التَّمَ الَكاَنْت تَػنػُْقُص ا

 ِمْن َأْجِر َأْىِل ُأُحٍد َمَثاًل َمَع َأفَّ َأْىَل بَْدٍر أَْفَضُل بااِلتػَِّفاِؽ. 

َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمٍرو ِحْكَمًة َلِطَِفًة  ْجِر ِف َحِديثِ الَوذََكَر بَػْعُض اْلُمَتَأخِّرِيَن لِلتػَّْعِبرِي بِثُػلَُثِي ا

نْػَِِويػَّ  َتاِف السَّاَلَمُة َواْلَغِنَِمُة، بَاِلَغًة َوَذِلَك َأفَّ اللََّو َأَعدَّ لِْلُمَجاِىِديَن َثاَلَث َكَراَماٍت ُدنْػَِِويػََّتاِف َوُأْخَرِويٌَّة َفالدي

َرَجَع َساِلًما َغاَّنًا فَػَقْد َحَصَل َلُو ثُػلُثَا َما َأَعدَّ اللَُّو َلُو َوبَِقَي َلُو ِعْنَد اللَِّو  َواأْلُْخَرِويَُّة ُدُخوُؿ اْٗتَنَِّة. َفِإَذا

 الثػيُلُث َوِإْف َرَجَع ِبَغرْيِ َغِنَِمٍة َعوََّضُو اللَُّو َعْن َذِلَك ثَػَوابًا ِف ُمَقابَػَلِة َما َفاَتُو.

نْػَِا َعوَّْضُتَك وََكَأفَّ َمْعََن ا٘تَِْديِث أَنَُّو   يُػَقاُؿ لِْلُمَجاِىِد ِإَذا َفاَت َعَلَِْك َشْيٌء ِمْن أَْمِر الدي

ٌل لِْلَفرِيَقْْيِ َمًعا. َقاَؿ َوَغايَُة َما ِفِوِ  ِّ  َعدي َما يَػتَػَعلَُّق َعْنُو ثَػَوابًا. َوأَمَّا الثػََّواُب اْلُمْخَتصي بِاٗتَِْهاِد فَػُهَو َحا

نْػَِِويػَّتَػْْيِ َأْجًرا ِبَطرِيِق اْلَمَجاِز .بِالنػِّْعَمتَػْْيِ الدي 
ٕٚ 

َوِف اَ٘تِديث َأف اْلَفَضائِل التدرؾ َداِئًما بِاْلِقَِاِس َبْل ِىَي ِبَفْضِل اللَِّو َوِفِِو اْسِتْعَماُؿ  

، َوَأفَّ االالتَّْمِثِِل ِف ا َا َُتُْصُل بِالنػَِِّّة اْٙتَاِلَصة ْعَِاِنَِ الْعَماَؿ الصَّاِ٘تََة اَل َتْستَػْلِزـُ الثػََّواَب الْحَكاـِ ا َوِإَّنَّ

 ِٕٛإْٓتَاال وتفصِال.
                                                             

فتح الباري شرح ّحِح البخاري امللدا لسابع أٔتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالِن،  ٕٚ
 .ٚ-ٙ(، ص.ٜٕٓٓ)بريوت : دار الكتب العلمِة، 
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 الشرح للعَِن

نَُّو الَسِبِل ا ُ َكمثل الصَّاِئ  نَػَهاره اْلَقاِئ  لِلو، مثلو بالصائ   قولو مثل اْلُمَجاِىد ِف 

سك لَنفِسِو على ٝتاربة اْلَعدو ٟتُْسك لَنفِسِو َعن اأْلكل َوالشرب َواللَّذَّات، وََكَذِلَك اْلُمَجاِىد ٟتُْ 

 وحابس نَفسو على من يقاتلو.

قْولو: )وتوكل ا ُ( ، َأي: ضمن ا ُ َمالبسة التوِف اْٗتنَّة وَمالبسة عدـ التوِف الرجع  

يْدخل اْٗتنَّة ْجِر َأو اْلَغِنَِمة. َقاَؿ اْلكْرَماِن: يَػْعِِن: اَل َُيُْلو من الشََّهاَدة َأو السَّالَمة، فعلى األوؿ: البِا

بعد الشََّهاَدة ِف اْ٘تَاؿ، وَعلى الثَّاِن: اَل يَػنػَْفّك من أجر َأو غنَِمة َمَع َجَواز ااِلْجِتَماع بَِنهَما َفِهَي 

 َقِضَّة َمانَِعة اْٙتُُلو اَل َمانَِعة اْٗتمع،

و: َأف، ِف اْلَمْوِضَعْْيِ  قَػْولو: )ِبَأف يتوفاه َأف يْدخلُو اْٗتنَّة( ، َأي: بَِأف يْدخلُو اْٗتنَّة، 

َمْصَدرِيَّة، تَػْقِديره: ضمن ا ُ بتوفِو ِبُدُخوؿ اْٗتنَّة،. قَػْولو: )َأف يْدخلُو اْٗتنَّة( َأي: ِبَغرْي ِحَساب َواَل 

َُراد: يْدخلُو اْٗتنَّة َساَعة َموتو َوَقاَؿ اْبن التِّْي: ِإْدَخالو اْٗتنَّة حْيَتمل َأف يدخ
لَها ِإثْر َوَفاتو َعَذاب، َأو، اٚت

َِتِْصًِصا للشهِد، َأو بعد اْلبَػْعث، َويكوف َفاِئَدة َِتِْصِصو َأف َذِلك َكفَّارَة َٗتِمِع َخطَايَا اْلُمَجاِىد، 

َواَل توزف َمَع َحَسَناتو، قَػْولو: )َأو يرجعو( ، بَِفْتح اْلَِاء تَػْقِديره: َأو َأف يرجعو، بِالّنصب عطفا على َأف 

َا يتوفاه. قَػوْ  لو: )ساٚتا( َحاؿ من الضَِّمري اْلَمْنُصوب ِف يرجعو. قَػْولو: )َمَع أجر َأو غنَِمة( ، ِإَّنَّ

نَُّو قد يرجع مرّة بغنِمة دوف أجر، َوَلَِْس َكَذِلك على َما َجَِيء اْْلف، بل أبدا الأَدخل، َوَىُهَنا قِل: 

 ٜٕاؿ.ْجِر َكاَنت غنَِمة َأو َل تكن، َقاَلو اْبن بطاليرجع بِا

                                                                                                                                                                       
 .ٜص. فتح الباري شرح ّحِح البخاري امللدا لسابع، العسقالِن، ٕٛ
 ، مكتبة الشاملة.عمدة القاري شرح ّحِح البخاري، العَِنبدر الدين ٜٕ
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 ا٘تديث التاسع

 الشرح للعسقالىن

ْكَثِر َوَقاَؿ أَبُو ال ْرَزِة ِبَفْتِح اْٛتَْمَزِة َوِقَِل ِبَكْسرَِىا َوُسُكوِف الرَّاِء بَػْعَدَىا َزاٌي َكَذا لِ القَػْولُُو َكا

َِْدَة ُىَو ِبَوْزِف َفاِعِلِو َوِىَي الثَّابَِتُة ِف ا   .ْرضِ الُعبَػ

نْػَِا فَػُهَو َكَأَواِئِل الزَّرِْع الِمَن يَػتَػَلقَّى ااْلَمْعََن َأفَّ اْلُمؤْ  ْعَراَض اْلَواِقَعَة َعَلِِْو ِلَضْعِف َحظِِّو ِمَن الدي

ثْػنَػْْيِ   ٖٓ.َشِديُد اْلَمَِاَلِف ِلَضْعِف َساِقِو َواْلَكاِفُر ِِبِاَلِؼ َذِلَك َوَىَذا ِف اْلَغاِلِب ِمْن َحاؿ اْْلِ

 الشرح للعَِن

( ِبَفْتح اْلَكاؼ َواْلَفاء واٛتمزة َأي: أمالتها، َونقل اْبن التِّْي َأف ِمنػُْه  من َرَواهُ قَػْولو: )كفأهتا

ََّوابو َفِإذا انقلبت، ُثَّ  ِبَغرْي َهَزة َكَأنَُّو سهلها. قَػْولو: )َفِإذا اعتدلت تكفأ بالبالء( َقاَؿ ِعَِاض: َو

ف اْلُمسل .  يكوف قَػْولو: )تكفأ( ُرُجوعا ِإََل ّو

َا يْستَػْعمل ِفَِما يتَػَعلَّق بِاْلُمؤمِن، َفاْلُمَناِسب َأف يُػَقاؿ بِالرِّيِح، َوقَ   اَؿ اْلكْرَماِن: اْلباَلء ِإَّنَّ

َوأَجاب ِبَأف الرّيح أَْيضا باَلء بِالنِّْسَبِة ِإََل اٙتامة َأو َأَراَد بالبالء َما يضر باٙتامة، َأو ٚتا شبو اْلُمؤمن 

َما ُىَو من َخواص اْلُمشبو. قَػْولو: )ّماء( َأي: الصلبة اٚتكتنزة الشَِّديَدة  باٙتامة أثبت للمشبو ِبوِ 

َلِست ِبوفاء َواَل خوارة َضِعَِفة. قَػْولو: )َحَّتَّ يقصمها ا ُ( من القص  بِاْلَقاِؼ َوالصَّاد اْلُمْهمَلة، 

 َٖٔوُىَو اْلكسر َعن إبانة ِِبِاَلؼ القص  بِاْلَفاِء.

 ا٘تديث العاشر

                                                             
 .ٕٜ-ٜٔص.فتح الباري شرح ّحِح البخاري امللد السابع، العسقالِن، ٖٓ
 ، مكتبة الشاملة.عمدة القاري شرح ّحِح البخاري، بدر الدين العَِنٖٔ
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 للعسقالىن الشرح

َِاِف َيُشدي بَػْعُضوُ قَػْولُُو اْلُمْؤِمُن لِْلُمؤمِن   ـُ ِفِِو لِْلِجْنسِ  َكاْلبُػنػْ َواْلُمَراُد بَػْعُض  .بَػْعًضا الالَّ

ْعًضا بِنَػزِْع اْلُمْؤِمِنَْي لِْلبَػْعِض َوقَػْولُُو َيُشدي بَػْعُضُو بَػْعًضا بَػَِاٌف ِلَوْجِو التَّْشِبِِو. َوَقاَؿ اْلِكْرَماِني َنَصَب بػَ 

اْٙتَاِفِض. َوَقاَؿ َغِػْرُُه َبْل ُىَو مفعوؿ يشد قلت َولُكل َوجو. َقاَؿ بن َبطَّاٍؿ َواْلُمَعاَونَُة ِف أُُموِر اْْلِخرَِة 

نْػَِا َمْنُدوٌب ِإَلِػَْها. َوَقْد ثَػَبَت َحِديُث َأِب ُىَريْػَرَة َواللَّ  ُو ِف َعْوِف اْلَعْبِد َما وََكَذا ِف اأْلُُموِر اْلُمَباَحِة ِمَن الدي

ـَ اْلَعْبُد ِف َعْوِف َأِخِِو.  َدا

َّاِبِعِو ُىَو بَػَِاٌف ِلَوْجِو التَّْشِبِِو أَْيًضا َأْي َيُشدي بَػْعُضُهْ  بَػْعًضا ِمْثَل ىَ   َذا قَػْولُُو ُُثَّ َشبََّك بَػْْيَ َأ

اَلَغَة ِف بَػَِاِف أَقْػَواِلِو َُيَثػُِّلَها ِِبَرََكاتِِو لَُِِكوَف َأْوَقَع ِف نَػْفِس الشَّدِّ، َويُْستَػَفاُد ِمْنُو َأفَّ الَِّذي يُرِيُد اْلُمبَ 

َّلَّى اللَُّو َعَلِِْو َوَسلََّ  َجاِلًسا ِإْذ َجاَء َرُجٌل َيْسَأُؿ َأْو طَاِلُب حَ  اَجٍة أَقْػَبَل السَّاِمِع. قَػْولُُو وََكاَف النَِّبي 

وا َىَكَذا َوَقَع ِف النيَسِخ من ِرَوايَة ٝتَُمَِّد ْبِن يُوُسَف اْلِفْريَاِبِّ َعْن ُسْفَِاَف الثػَّْورِيِّ َوِِف ِبَوْجِهِو، فَػَقاَؿ اْشَفعُ 

ِّْل َكاَف ِإَذا َكاَف َجاِلًسا ِإَذا َجاَء َرُجٌل ِإَلَْ َفُحِذَؼ اْخِتَصاًرا َأْو َسَقَط التركِبو قلق َوَلَعلَّو َكاَف ِف ا

ِظ ِوِي َلْفُظ ِإَذا َكاَف َعَلى أَنَِِّن تَػَتبػَّْعُت أَْلَفاَظ ا٘تَِْديِث ِمَن الطيُرِؽ فَػَلْ  َأَرُه ِف َشْيٍء ِمنػَْها بَِلفْ َعَلى الرَّا

 َجاِلًسا.

َكِبرِي ِف  َوِف اَ٘تِديث ا٘تَْضِّ َعَلى اٙتَْرْيِ بِاْلِفْعِل َوبِالتََّسبيِب ِإَلِِْو ِبُكلِّ َوْجٍو، َوالشََّفاَعُة ِإََل الْ 

ُّوِؿ ِإََل الرَّئِِِس َواَل التََّمكيِن مِ  ْنُو لَِِِلَج َكْشِف ُكْربٍَة َوَمُعونٍَة َضِعٌِف ِإْذ َلَِْس ُكلي َأَحٍد يَػْقِدُر َعَلى اْلُو

َّلَّى ال لَُّو َعَلِِْو َوَسلََّ  اَل حَيَْتِجُب، َعَلِِْو َأْو يُػَوضَِّح َلُو ُمَراَدُه لَِِػْعِرَؼ َحاَلُو َعَلى َوْجِهِو َوِإالَّ فَػَقْد َكاَف 

َحٍد ِفِِو ََتُوُز الَقاَؿ ِعَِاٌض َواَل يُْسَتثْػََن ِمَن اْلُوُجوِه الَِِّت ُتْسَتَحبي الشََّفاَعُة ِفَِها ِإالَّ اْ٘تُُدوَد َوِإالَّ َفَما 
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َكاَف ِمْن َأْىِل السَِّْتِ َواْلَعَفاِؼ َقاَؿ َوَأمَّا اْلُمِصريوَف   الشََّفاَعُة ِفِِو َواَل ِسََّما ٟتَّْن َوقَػَعْت ِمْنُو اْٛتَْفَوُة َأوْ 

 َٕٖعَلى َفَساِدِىُ  اْلُمْشَتِهُروَف ِف بَاِطِلِهْ  َفاَل يَُشفَُّع ِفِِهْ  لُِِػْزَجُروا َعْن َذِلك.

 الشرح للعَِن

لْلبَػْعض. قَػْولو: )ويشد بعضو  قَػْولو: )اْلُمؤمن( التػَّْعرِيف ِفِِو لْلِجْنس َواْلمَراد: بعض اْلُمؤمن

َّاِبعو( كالبِاف لْلَوْجو َأي: شدًا مثل َىَذا الشد،  بَػْعًضا( بَػَِاف لوجو التَّْشِبِو. قَػْولو: )ُثَّ َشبَك َبْي َأ

نْػَِا َمْنُدوب ِإَلِػْ  َها، َوقد ثَبت َوَقاَؿ اْبن بطاؿ: اٚتعاونة ِف أُُمور اْْلِخَرة، وََكَذا ِف اأْلُُمور اْلُمَباَحة من الدي

 َٖٖحِديث أِب ُىَريْػَرة: َوا ُ ِف عوف الَعْبد َما َكاَف اْلبعد ِف عوف َأِخِو. 

 

 

 بيان التمثيل فيه و التحليل  . ت

 ا٘تديث األوؿ:

 «َيْذُكُر َربَُّو، َمَثُل اَ٘تيِّ َواٚتِّتِ  الَمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَُّو َوالَِّذي »

 بِاف التمثِل و التحلِل

ا من أمثاؿ القِاسى، ألف ىف ا٘تديث وجد ِّغتاف األمثاؿ، )كاؼ التشبِو( و ىذ

)مثل(. التشبِو ىف ا٘تديث ّتثِلى مركب. شبو فِو النىب القلب الذاكر اٚتتزين بنور الطاعة ىف ظاىره 

                                                             
 .٘ٛ-ٗٛص.فتح الباري شرح ّحِح البخاري امللد السابع، العسقالِن، ٕٖ
 ، مكتبة الشاملة.عمدة القاري شرح ّحِح البخاري، العَِنبدر الدين ٖٖ
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عل  و و بنور اٚتعرفة ىف باطنو، با٘تي الذى ظاىره متزين بنور ا٘تِاة، و باطنو متزين بنور اٚتعرفة و ال

 القلب الغافل عن ذكر ربو باٚتِت ظاىره عاطل و باطنو باطل. اْلدراؾ. و شبو

ووجو التشبِو بْي الذاكر و ا٘تى ا٘تركة و النفع و النضارة و بْي تارؾ الذكر و اٚتِت 

 ٖٗالتعطِل و عدـ النفع أو اْلنتفاع.

ىذا يتفق وذكر العسقالىن التمثِل ىف شرحو باّطالح )الصفة(، و كذلك العَِن. و 

ف.  َمفهـو األمثاؿ أف معَن اٚتثل الّو

 :أما الغرض األمثاؿ ىف ا٘تديث

إبراز اٚتعَن اٚتعقوؿ ىف ّورة احملسوس بتشبِو القلب الذاكر  ُ تعاَل با٘تي الذى  .ٔ

فِو نور ا٘تِاة و حركتها و زينتها، و القلب الغافل عن ذكر ا ُ تعاَل باٚتِت الذى 

  ينتفع.ال حراؾ فِو، فال ينفع و ال

اْلعانة على فه  اٚتعاىن الرائعة، بلفظ موجز ٞتتصر، حِث شبو القلب الذاكر  .ٕ

 با٘تي و القلب الغافل باٚتِت.

تقرير اٚتقصود و كشف اٚتعاىن الَّت توضح ا٘تقائق و تظهر الغائب بصورة ا٘تاضر  .ٖ

حِث َيكن رؤية األمور اٚتتخِلة كأِنا حقِقة، حِث َتلت فائدة الذكر ىف إعطاء 

 لقلب ّفة ا٘تِاة وا٘تركة، و إعطاء ّفة اٚتوت للقلب الغافل عن الذكر.ا

                                                             
 .٘ٚٔ،ص. اٚتدلوالت الَتبوية لألمثاؿفاطمة حسن عودة العويضات، 34
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ا٘تث على الذكر و الَتغِب فِو من خالؿ بِاف فائدتو ىف إحِاءالقلوب اٚتِتة،و  .ٗ

مدح فاعلو. و التنفري من الغفلة و الَتىِب منها من خالؿ بِاف أِنا السبب ىف 

 موت القلوب.

 ا٘تديث الثاىن

نِْبَِاِء َكَرُجٍل بََن َدارًا، َفَأْكَمَلَها َوَأْحَسنَػَها ِإالَّ َمْوِضَع َلِبَنٍة، َفَجَعَل النَّاُس الا " َمثَِلي، َوَمَثلُ 

 َمْوِضُع اللَِّبَنِة " الَيْدُخُلونَػَها َويَتَعجَُّبوَف َويُقوُلوَف: َلوْ 

 بِاف التمثِل و التحلِل 

التشبِو مثل و كاؼ التشبِو(. ىذا من أمثاؿ القِاسى ألف وجد فِو ِّغتاف األمثاؿ )

الوارد ىف ا٘تديث تشبِو ّتثِلى، حِث شبو النب ّلى ا ُ علِو و سل  األنبِاء و البعثة الرسل و 

تتابعها و تتاسقها ىف أّوٛتا العقائدية و اٙتلقِة العامة، و تطابقها ىف اٛتدؼ منذ سِدنا آدـ علِو 

وسل ، برجل قد بَن بِتا و لكنو َل يكمل بنائو. و السالـ و حَّت بعثة سِدنل ٝتمد ّلى ا ُ علِو 

ىذا البِت من اٗتماؿ و التنسِق ما جعلو ٝتط إعجاب الناظرين. ولكن ىذا اْلعجاب َل يكتمل 

بسبب نقص ىف البناء، ٟتا دعا اٚتعجبْي بالبناء أف يتمنوا إّتامو، و عند ما مت البناء كاف ىف غاية 

 اٗتماؿ، و كاف اْلعجاب ىف قمتو.

ووجو الشبو : عقلي منتزع من أمور، حِث جعل أمر النبوة يقابل البنِاف. و ىنا 

 ٖ٘التناسق و الَتابط و الوحدة بعد ّتاـ البناء.

                                                             
 .ٙ٘،ص. اٚتدلوالت الَتبوية لألمثاؿفاطمة حسن عودة العويضات، 35
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وذكر العسقالىن التمثِل ىف شرحو باّطالح )الصفة(، و ذكر العَِن أف ىذا ا٘تديث 

ِع َأْحَواؿ اْلُمشبو وَ  ف من ٓتَِ يُشبو َمثِلِو من َأْحَواؿ اْلُمشبو ِبِو. وىذا من َتْشِبِو ّتثِلي، َفِْؤَخذ ّو

ف.  يتفق َمفهـو األمثاؿ أف معَن اٚتثل الّو

 :ٖٙ أما الغرض األمثاؿ ىف ا٘تديث

تقريب اٚتعَن اٚتراد لألفهاـ بإبراز اٚتعقوؿ ىف ّورة احملسوس. وذلك بتشبِو أّتاـ  .ٔ

و باللبنة األخرية الَّت علِه  السالـ قبل النىب ّلى ا ُ علِو و سل  لرساالت األنبِاء

 مت هبا بناء البِت أو الدار

إقناع اٚتتلقى من خالؿ التمثِل الوارد ىف ا٘تديث بفكرة أف النىب ّلى ا ُ علِو  .ٕ

وسل  آخر األنبِاء علِه  السالـ، و أف لو الفضل علِه ، إذ لواله ما اكتمل ىذا 

 البناء.

ذلك َمدح النىب ّلى ا ُ علِو و الَتغِب بإتباع دعوة النىب ّلى ا ُ علِو وسل ، و  .ٖ

 سل  و بِاف أنو اللبنة الَّت مت هبا البناء و ظهر هبا ٓتالو و زينتو.

الداللة على وجوب اتباع النىب ّلى ا ُ علِو و سل ، و أنو ال يقبل من الناس  .ٗ

دين غري اْلسالـ،كوف رسالة النىب ّلى ا ُ علِو و سب  آخر الرساالت و 

 الناسخة ٛتا ٓتِعا.

شحذ ذىن اٚتخاطب لِفكر و يتأمل حَّت يصل اَل اٚتعَن اٚتراد، و يدرؾ أوجو  .٘

الشبو و القِاس بْي البناء و اللبنة و عالقتها باألنبِاء و النىب ّلى ا ُ علِو و 

 سل .
                                                             

 .ٚ٘،ص. اٚتدلوالت الَتبوية لألمثاؿفاطمة حسن عودة العويضات، ٖٙ
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 ا٘تديث الثالث

ا، َما تَػُقوُؿ: َذِلَك يُػْبِقي ِمْن َدَرنِِو " َقاُلوا: " َأرَأَيْػُتْ  َلْو َأفَّ نَػَهًرا بَِباِب َأَحدُِكْ  يَػْغَتِسُل ِفِِو ُكلَّ يَػْوـٍ َٕتْسً 

 «ُحو اللَُّو ِبِو اَٙتطَايَاَفَذِلَك ِمْثُل الصََّلَواِت اَٙتْمِس، َيَْ »يُػْبِقي ِمْن َدَرنِِو َشًِْئا، َقاَؿ:  ال

 بِاف التمثِل و التحلِل

تشبِو ىف ال. (مثلىذا من أمثاؿ القِاسى، ألف ىف ا٘تديث وجد ِّغة األمثاؿ، )

الذى مطهر من الذنوب  بصلوات اٙتمس ىف يـو  –اٚتعقوؿ حِث شبو النىب  ا٘تديث ّتثِلى مركب

. ووجو الشبو يتمثل ىف  -الذى مطهَّر باغتساؿ ٕتس مرات ىف يـو واحد-باحملسوس  –واحد 

 النظافة و إزالة األوسخ.

التَّْأِكُِد ة التمثِل فِو ىف شرح ىذا ا٘تديث حِث قاال أف فائدذكر العسقالىن و العَِن و 

 . َوَجْعُل اْلَمْعُقوِؿ َكاْلَمْحُسوسِ 

 :أما الغرض األمثاؿ ىف ا٘تديث

ابراز اٚتعَن اٚتعقوؿ ىف ّورة احملسوس بتثبِو الصلوات اٙتمس ىف ٝتوىا آثار  .ٔ

 الذنوب عن اٚتسل  باٚتاء ىف إزالتو األوسخ عن اٗتسد.

ٚتوجز ٞتتصر، حِث شبو إزالة الصلوات اْلعانة على فه  اٚتعاىن الرائعة بلفظ ا .ٕ

 بإزالة اٚتاء لألوسخ.

 ا٘تث على الصالة و الَتغِب فِها من خالؿ بِاف فائدهتا ىف ٝتو الذنوب .ٖ

  ا٘تديث الرابع

َتَصدِِّؽ، َكَمَثِل َرُجَلْْيِ، َعَلِِْهَما ُجبََّتاِف ِمْن َحِديدٍ »
ُ
 «َمَثُل الَبِخِِل َواٚت
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  بِاف التمثِل و التحلِل

 .ا من أمثاؿ القِاسى ألف وجد فِو ِّغتا األمثاؿ )مثل و كاؼ التشبِو(ىذ

التشبِو ىف ا٘تديث ّتثِلى حِث شبو النىب ّلى ا ُ علِو و سل  اٚتنفق و البخِل  

برجلْي أراد كل واحد منهما أف يلبس درعو، و حاوؿ أف ينزلو من رأسو على جسمو، أما اٚتنفق 

أما البخِل فصعب علِو ذلك، حِث أدخلو ىف رأسو، و عند  فلبسو بسهولة و سَت كل جسده، و

ما أدخل يديو ىف كمو َل يستطِع إنزالو على باقى جسده، فضاؽ علِو، أّبحت يداه مربوطتْي 

 إَل عنقو.

ووجو الشبو : اْلتساع و سهولة ا٘تركة و ا٘تماية للمنفق، و الضِق و ّعوبة ا٘تركة و 

 ٖٚعدـ ا٘تماية ىف البخِل.

عسقالىن و العَِن على ىذا ا٘تديث، أف فِو ضرب اٚتثل، ولكن َل يذكرا من و ذكر ال

اْلَبِخِل َواْلُمَتَصدِِّؽ َفَشبػََّهُهَما بَِرُجَلْْيِ َأَراَد ُكلي َواِحٍد ِمنُهَما َأْف يْلَبَس ِدْرًعا َيْسَتَِتُ أي النوع مثال. كاف 

 ِو لِِْلَبَسَها.ِبِو ِمْن ِساَلِح َعديوِِه َفَصبػََّها َعَلى رَْأسِ 

 :أما الغرض األمثاؿ ىف ا٘تديث

تقريب اٚتعَن إَل األفهاـ، و إظهار اٚتعاىن ىف ّورة مرئِة يعرفها السامع. و ذلك  .ٔ

بتقريب اٚتعقوؿ من احملسوس بتشبِو سعة اْلنفاؽ بدرع يلبسو الشخص بسهولة و 

 يغطى جسده و يسَته. وتشبِو ضِق البخل بدرع يلبسو الشخص بصعوبة فال
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يستطِع و يلتصق ىف أعلى ّدره و َجعل يديو مغلولة إَل عنقو ال يستطِع 

 حراكها.

الَتغِب ىف اْلنفاؽ ىف وجوه اٙتري من الصدقة و الزكاة و غريىا و ا٘تث علِو، و  .ٕ

 الَتىِب و التنفري من البخل و التحذير منو.

 شحذ الذىن و استثاره التفكري ْلدراؾ الفرؽ بْي الصورتْي. .ٖ

على فه  اٚتعاىن الرائعة بألفاظ موجزة، و تقدمي أفكار غزيرة و قوية و اْلعانة  .ٗ

 دقِقة، لتدؿ على اٚتراد بعبارات ٞتتصرة.

تقرير اٚتقصود من ا٘تديث، و كشف اٚتعاىن الرائعة فِو، و ىي حثو على النفقة  .٘

اٚتساعدة على إشاعة روح التعاوف بْي أفراد املتمع الواحد بإخراج أفراده ّدقة 

 اٛت  و زكاهت  على مستحقها.أمو 

 ا٘تديث اٙتامس

اِد، » َّاِحِب اٚتِْسِك وَِكرِي اَ٘تدَّ يَػْعَدُمَك  الَمَثُل اٗتَِلِِس الصَّاِلِح َواٗتَِلِِس السَّْوِء، َكَمَثِل 

اِد حُيْرُِؽ َبَدَنَك، أَ  َّاِحِب اٚتِْسِك ِإمَّا َتْشََتِيِو، َأْو َتَُِد رحَِيُو، وَِكرُي اَ٘تدَّ ْو ثَػْوَبَك، َأْو َتَُِد ِمْنُو رحًِيا ِمْن 

 « َخِبَِثةً 

 بِاف التمثِل و التحلِل

 ىذا من أمثاؿ القِاسى، ألف ىف ا٘تديث وجد ِّغة األمثاؿ، )مثل( مكررا. 
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التشبِو ىف ا٘تديث ّتثِلى مركب. مثل فِو النىب علِه  السالـ اٗتلِس الصاحل حيامل 

 و حاؿ، أى على األوؿ ىف اٚتنفعة من اٙتلو عدـ : الشبو وجوو  الكري. بنافخ السوء اٗتلِس و ،اٚتسك

 ٖٛحاؿ. أي الثانىعلى ىف اٚتضرة خلو عدـ

اْلَعَمل و ذكر العسقالىن و العَِن على ىذا ا٘تديث، أف فِو ضرب اٚتثل. وقاال جواز 

 ِف ا٘تك  باألشباه والنظائر.

 :أما الغرض األمثاؿ ىف ا٘تديث

فضل اٗتلِس الصاحل و حسن أخالقو، ِبامل عطر  تقريب اٚتعَن للسامع بتشبِو .ٔ

اٚتسك، و قبح اٗتلِس الطاحل و سوء أخالقو با٘تداد الذى ينفخ ىف الكري. أف 

 تشبِهو هبذه الصورة احملسوسة يقربو من الفه .

 اْلعانة على فه  اٚتعاىن اٗتمِلة و األفكار الدقِقة بألفاظ ٞتتصرة. .ٕ

ا اٚتثل يؤثر ىف مشاعر السامعْي ْلقناعه  الوعظ و التأثري ىف القلوب، فإف ىذ .ٖ

بفضل الصديقالصااحل وا٘ترص على القرَمنو، و قبح الصديق الطا٘تو ا٘ترص على 

 البعد عنو.

 إثارة الرغبة ىف النفوس ملالسة الصا٘تْي، و اٙتوؼ و ا٘تذر من ٜتالسة الطا٘تْي. .ٗ

 ا٘تديث السادس
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يَػْقرَأُ  الُقْرآَف:   التْػُرجَِّة َطْعُمَها َطٌِّب، َورحُِيَها َطٌِّب، َوالَِّذي " َمَثُل الَِّذي يَػْقرَأُ الُقْرآَف: َكاألُ 

رِيَح َٛتَا، َوَمَثُل الَفاِجِر الَِّذي يَػْقرَُأ الُقْرآَف: َكَمَثِل الرَّحْيَانَِة رحُِيَها َطٌِّب،  الَكالتَّْمَرِة َطْعُمَها َطٌِّب وَ 

 رِيَح َٛتَا ". اليَػْقرَأُ الُقْرآَف: َكَمَثِل ا٘تَْنظََلِة َطْعُمَها ُمرٌّ، وَ  الِر الَِّذي َوَطْعُمَها ُمرٌّ، َوَمَثُل الَفاجِ 

 بِاف التمثِل و التحلِل

ىذا من أمثاؿ القِاسى، ألف ىف ا٘تديث وجد ِّاغ األمثاؿ، )مثل( و )كاؼ التشبِو( 

 علِو السالـ اٚتؤمن الذى يقرأ مكررا.  التشبِو الوارد ىف ا٘تديث تشبِو ّتثِلى، حِث شبو فِو النىب

القرآف باألترجة، ٚتا ٛتا من طع  طِب و رائحة طِبة كذلك، فِتفق اٚتؤمن  معها ىف طِب الطع  و 

الرائحة، وشبو اٚتؤمن الذى اليقرأ القرآف بالتمرة ٚتا ٛتا من طِب الطع ، و لكن ال رائحة ٛتا. قِتفق 

 رائحة.اٚتؤمن معها ىف طِب الطع ، مع عدـ وجود ال

و شبو الفاجر اٚتنافق الذى يقرأ القرآف بالرحيانة، رائحتها طِبة و طعمها مّر، فاتفق 

معها اٚتنافق ىف مرارة الطع  و انتشار الرائحة. و شبو اٚتنافق الذى ال يقرأ القرآف با٘تنظلة رائحتها  

 كريهة و طعمها مّر، فاتفق معهما ىف مرارة الطع  و عدـ وجود الرائحة. 

التمثِل ىف اٚتذكورات مركب منتزع من أمرين ٝتسوسْي، الطع  و الرائحة. فوجو  ووجو

التمثِل بْي اٚتؤمن و األترجة ىو طِب الظاىر و الباطن. ووجو التمثِل بْي التمرة و اٚتؤمن ىو 

طِب الباطن مع انتفاء الرائحة. أما وجو التمثِل بْي اٚتنافق و الرحيانة فهو خبث الباطن و طِب 

 ىر. ووجو التمثِل بْي اٚتنافق و ا٘تنظلة ىو خبث الباطن و الظاىر.الظا
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وذكر العسقالىن على ىذا ا٘تديث اشتمل فِو التمثِل و التشبِو. و أما العَِن ذكر أف 

ف اْشَتَمل على معَن َمْعُقوؿ ّرؼ اَل يربزه َعن مكنونة إ  الَىَذا التَّْشِبِو والتمثِل ِف ا٘تَِْقَِقة ّو

 احملسوس اْلمَشاىد. َتْصِويره ب

 :أما الغرض األمثاؿ ىف ا٘تديث

إبراز اٚتعَن اٚتعقوؿ ىف ّورة احملسوس بتشبِو اٚتؤمن باألترجة ىف حاؿ قراءتو للقرآف،  .ٔ

و بالتمرة ىف حاؿ عدـ قراءتو. و تشبِو الفاجر اٚتنافق بالرحيانة ىف حاؿ قراءة 

اٚتؤمن مع القرآف ىف حفظو القرآف، و با٘تنظلة ىف حاؿ عدـ قراءتو. و تشبِو حاؿ 

لو و تعاىد لو خشِة نسِانو، ِباؿ ّاحب اْلبل ىف تعهده ٛتا با٘تفظ خشِة 

 اٛترب و الضِاع.

اْلعانة على فه  اٚتعاىن الرائعة بلفظ اٚتوجز ٞتتصر، حِث شبو اٚتؤمن باألترجة و  .ٕ

من التمرة، و الفاجر اٚتنافق بالرحيانة و ا٘تنظلة، و اٚتؤمن ىف حفظو للقرآف 

 النسِانبصاحب اْلبل ىف حفظو ٛتا من الضِاع.

تقرير اٚتقصود من ا٘تديث، و كشف اٚتعاىن الَّت توضح ا٘تقائق و تظهر الغائب  .ٖ

 بصورة ا٘تاضر حِث َيكن رؤية األمور اٚتتخِلة كأِنا حقِقة.

ا٘تث على قراءة القرآف والَتغِب فِها من خالؿ بِاف ٓتاؿ الصورة قارئ القرآف،  .ٗ

ا٘تفاظ على القرآف الكرمي و تعهده و عدـ نسِاِنمن خالؿ تشبِهو  و ا٘تث على

 بصاحب اْلبل الذى يربطها خشِة ضِاعها.

 ا٘تديث السابع
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ترى اْلُمؤمِنَْي ِف ترأته  وتوادى  وتعاطفه  َكمثل اٗتََْسد ِإذا اْشَتَكى عضوا تداعى  "

 "َلُو َسائِر جسده بالسهر وا٘تمى

 بِاف التمثِل و التحلِل

ذا من أمثاؿ القِاسى، ألف ىف ا٘تديث وجد ِّغتاف األمثاؿ، )مثل( و )كاؼ ى

التشبِو(. التشبِو فِو ّتثِلي، حِث شبو النىب املتمع اٚتؤمن باٗتسد الواحد الذى إذا اشتكى 

 استحبابت لو باقى األعضاء.

ووجو التمثِل ىو الوحدة و التماسك و االنسجاـ و التوافق ىف التعب و الراحة،و 

 ٜٖ اْلحساس اٚتشَتؾ ىف كل.

َِّحٌِح َوِفِِو تَػْقرِيٌب لِْلَفْهِ  َوِإْظَهاٌر  وذكر العسقالىن أف ىذا ا٘تديث يشتمل َّتِْثٌِل 

لِْلَمَعاِن ِف الصيَوِر اْلَمْرئَِّة َوِفِِو تَػْعِظُِ  ُحُقوِؽ اْلُمْسِلِمَْي َوا٘تَْضي َعَلى تعاوِن  ومالطفة بَعضه  

 العَِن َل يتكل  عن األمثاؿ بِانا مفصال ىف شرحو. بَػْعًضا. و أما

 :أما الغرض األمثاؿ ىف ا٘تديث

تقريب اٚتعَن اَل األفهاـ، و إظهار اٚتعاىن ىف ّورة مرئِة يعرفها السامع. وذلك  .ٔ

بتقريب اٚتعقوؿ من احملسوس بتشبِو املتمع اٚتسل  ىف وحدتو وتعاونو باٗتسد 

 الواحد.
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ى وحدة املتمع اٚتسل  با٘تث علِو عن طريق التعاوف و الَتغِب ىف احملافظة عل .ٕ

الَتأتو التواد، و تصوير تلك الوحدة باٗتسد الواحد الذى إذا اشتكى منو عضو 

 استحبابت لو باقى األعضاء.

شحذ الذىن و استثارة التفكري ألجل إدراؾ اٚتقصود من اٚتثل، وىو احملافظة على  .ٖ

 وحدة املتمع اْلسالمى و ّتاسكو.

اْلعانة على فه  اٚتعاىن الرائعة بلفظ اٚتوجز ، و تقدمي أفكارى غزيرة و قوية و  .ٗ

 ٓٗدقِقة، لتدؿ على اٚتراد بعبارات ٞتتصرة.

 ا٘تديث الثامن

َُجاِىِد ِف َسِبِِل اللَِّو، َواللَُّو َأْعَلُ  َمَْن َُجَاِىُد ِف َسِبِِلِو، َكَمَثِل الصَّاِئِ  الَقاِئِ ، َوتػَ »
وَكََّل اللَُّو َمَثُل اٚت

 «لِْلُمَجاِىِد ِف َسِبِِلِو، ِبَأْف يَتَوفَّاُه َأْف يُْدِخَلُو اٗتَنََّة، أَْو يَػْرِجَعُو َساِلًما َمَع َأْجٍر َأْو َغِنَِمةٍ 

  بِاف التمثِل و التحلِل

ىذا من أمثاؿ القِاسى، ألف ىف ا٘تديث وجد ِّغة األمثاؿ، )مثل( و )كاؼ التشبِو(. 

لتشبِو التمثِلي حِث شبو النىب ّلى ا ُ علِو و سل  حاؿ املاىد ىف سبِل ا ُ ِباؿ و ىذا من ا

 الصائ  القائ  الذي ال يفَت ساعة عن العبادة.

 ٔٗووجو التمثِل يعَن استغراؽ وقت كلِهما ىف طاعة ا ُ تعاَل.

                                                             
 .ٖٛٔ،ص. اٚتدلوالت الَتبوية لألمثاؿفاطمة حسن عودة العويضات، ٓٗ
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ىف ىذا وذكر العسقالىن أف ا٘تديث فِو استعماؿ التمثِل. و َل يذكر العَِن التمثِلِات 

 ا٘تديث قطعا.

 :أما الغرض األمثاؿ ىف ا٘تديث

تقريب اٚتعَن اَل األفهاـ بتشبِو املاىد باٚتؤمن الصائ  القائ ، لكوف ذلك أوقع تأثريا  .1

 ىف النفوس.

 الَتغِب باٗتهاد ىف سبِل ا ُ و ا٘تث علِو من خالؿ بِاف عظ  أجره. .2

أفكار غزيرة حِث وضح اٚتثل أجر  اْلعانة على فه  اٚتعاىن الرائعة بألفاظ ٞتتصرة، و .3

 املاىد.

اْلقناع بفكرة اٗتهاد من خالؿ بِاف أف املاىد ىف عبادة مستمرة، و أف اٗتهاد  .4

 ٕٗسبب العزة و الكرامة.

 ا٘تديث التاسع

ُْؤِمِن َكاٙتَاَمِة ِمَن الزَّرِْع، تُػَفِّئُػَها الرِّيُح َمرًَّة، َوتَػْعِدُٛتَا َمرًَّة، َوَمثَ »
َناِفِق َكاَمَثُل اٚت

ُ
 الْرَزِة، الُل اٚت

َعافُػَها َمرًَّة َواِحَدةً   «تَػَزاُؿ َحَّتَّ َيُكوَف ا٠تِْ

 بِاف التمثِل و التحلِل

ىذا من أمثاؿ القِاسى، ألف ىف ا٘تديث وجد ِّغة األمثاؿ، )مثل( و )كاؼ التشبِو(. 

لإلبتالء بالغصن الغض  و ىذا من التشبِو التمثِلي حِث شبو النىب ّلى ا ُ علِو و سل  ىف تعرضو

الطرى من النبات ىف حالة تعرضو للرياح، فتارة يصح تارة يضعف. ويشبو الكافر ىف عدـ 
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استحبابتو لإلبتالء بالشجرة الصلبة الشديدة الَّت ال تتأثر بالرياح، حَّت تقلعها مرة واحدة فتكوف 

 ِنايتها و موهتا.

شبو اْلُمؤمن العَِن حِث قاؿ " حِنما َل يذكر العسقالىن التمثِل ىف ا٘تديث، ذكر

 باٙتامة أثبت للمشبو ِبِو َما ُىَو من َخواص اْلُمشبو"، يعَن نظر العَِن على ا٘تديث أف فِو التشبِو.

 : أما الغرض األمثاؿ ىف ا٘تديث

إبراز اٚتعَن اٚتعقوؿ ىف ّورة احملسوس بتشبِو اٚتؤمن ىف تقبلو لإلبتالء واستجابتو ألمر  .ٔ

 قلبو من الضعف اَل القوة ِبامة الغضة الطرية.ا ُ تعاَل، و ت

اْلعانة على فه  اٚتعاىن الرائعة بألفاظ ٞتتصرة، و أفكار غزيرة حِث شبو اٚتؤمن   .ٕ

ِبامة الزرعو الكاغر باألرزة، لبِاف مدى مرونة اٚتؤمن و َتاوبو مع اْلبتالء، و بِاف 

 مدى تصلب الكافر و انكساره نتِجة ذلك.

الصفة ىف اٚتؤمن، من خالؿ تشبِهو باٙتامة و مدح تلك الصفة  الَتغِب بوجود ىذه .ٖ

 ٖٗفِها.

 ا٘تديث العاشر

َِاِف، َيُشدي بَػْعُضُو بَػْعًضا» ُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُػنػْ
َّلَّى ا ُُ « اٚت َّاِبِعِو. وََكاَف النَِّبي  ُُثَّ َشبََّك بَػْْيَ َأ

َنا ِبَوْجِهِو فَػَقاَؿ:  َعَلِِْو َوَسلََّ  َجاِلًسا، ِإْذ َجاَء َرُجلٌ  اْشَفُعوا »َيْسَأُؿ، َأْو طَاِلُب َحاَجٍة، أَقْػَبَل َعَلِػْ

 «فَػْلتُػْؤَجُروا، َوْلَِػْقِض اللَُّو َعَلى ِلَساِف نَِبِِّو َما َشاءَ 

 بِاف التمثِل و التحلِل
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ىذا من أمثاؿ القِاسى، ألف ىف ا٘تديث وجد ِّغة األمثاؿ )كاؼ التشبِو(. و ىذا من 

تشبِو التمثِلي حِث شبو النىب ّلى ا ُ علِو و سل  اُتاد األمة ىف اٙتري بالبنِاف. ووجو التمثِل ال

َّاِبِعِو( بِاف )يشد بعضو بعضا( ىف حاؿ شدهيعَن )  .َشبََّك بَػْْيَ َأ

وذكر العسقالىن أف ا٘تديث يشتمل فائدة التمثِل يعَن أف إرادة اْلُمَباَلَغة ِف بَػَِاِف أَقْػَواِؿ 

 َأْوَقَع ِف نَػْفِس السَّاِمِع، و ىكذا العَِن. لتمثِِل َُيَثػُِّلَها ِِبَرََكاتِِو، لَُِِكوفَ ا

 ىف ا٘تديث: أما الغرض األمثاؿ

إبراز اٚتعَن اٚتعقوؿ ىف ّورة احملسوس، حِث مّثل النىب القوة اْلُتاد بْي  اٚتؤمنْي   .ٔ

 كتشبِك األّابع.

ظ اٚتوجزة وتقدمي أفكار غزيرة و دقِقة لداللة اْلعانة على فه  اٚتعاىن الرائعة بألفا .ٕ

على اٚتراد بعبارة ٞتتصرة، ألف التعاوف بْي اٚتؤمنْي أمر ال يستطِع منو الرؤية 

 احملسوسة. 

 تقرير اٚتقصود بكشف اٚتعاىن و تشبِو اٙتفى باٗتلى و الغائب بالشاىد. .ٖ

ل  الشدة  علِو وسالتقوية ىف السماع و تأثريىا ىف القلوب حِث مثل النىب ّلى ا ُ .ٗ

 اْلُتاد بتشبِك األّابع.


