
 الباب الرابع

 عرض البينات وتحليلها

 ناتاعرض البي .أ

اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم محي الدين  ابي "  األذكار قد وجدت  الباحثة األمر والنهي في كتاب "

 . كما يلي:زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي

 صيغة األمر .1

 : في هذا الفصل صيغة األمر

 الرقم الصفحة الصيغة الجملة

نما أنت من فإ ،اجلسفقال له 

 نخالة أصحاب محمد

 1 389 اجلس

والظن،فإن الظن  إياكمقال:) 

 أكذب الحديث(

 2 390 إياكم

قال )بينما رسول هللا صعلم  

ما عليها  خذوافقال : 

ودعوها، فإنهاملعونة ، قال 

عمران : فكأني أراها اآلن 

تمشي في الناس ما يعرض 

 لها أحد 

 3 399 خذوا

قال )بينما رسول هللا صعلم  

ما عليها و  خذوافقال : 

ها، فإنها ملعونة ، قال دعو

عمران : فكأني أراها اآلن 

تمشي في الناس ما يعرض 

 28 4 399 دعو



 لها أحد

رعال وذكوان  العن)اللهم : 

 وعصية عصوا هللا و رسوله(

 5 400 العن

ان النبي صعلم رأى رجال  

، اركبهايسوق بدنة، فقال: 

فقال : إنها بدنة، قال : 

)اركبها( ، قال : إنها بدنة، 

 قال في الثالثة :)اركبها ويلك(

 6 402 اركبها 

وهو يقسم قسما أتاه ذو  

رجل من بنى –الخويصرة 

 اعدل فقال: يا رسول هللا  -تميم

 7 402 اعدل

عن النبي صعلم وقال: )ال  

:  قولواتقولوا الكريم، ولكن 

 العنب والحبلة (

 8 404 قولوا

ألنصار لما أقبل سعد ل قال 

إلى  قوموا بن معاذ صعلم :)

 سيدكم، أو خيركم( 

 9 410 قوموا

إلى  انظرو : فقال رسول هللا 

 ما يقول سيدكم

 10 410 انظروا

 

عن النبي صعلم قال : )ال يقل 

ربك،ورضئ  أطعمأحدكم 

 11 411 أطعم



ربك، اسق ربك، وليقل 

سيدي، مو الي، وال يقل 

أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل : 

 فتاي، وفتاتي، وغالمي( 

عن النبي صعلم قال : )ال يقل 

 وضئربك، أطعمأحدكم 

ربك، اسق ربك، وليقل 

سيدي، مو الي، وال يقل 

أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل : 

 فتاي، وفتاتي، وغالمي( 

 12 411 وضئ

عن النبي صعلم قال : )ال يقل 

ربك،ورضئ أطعم أحدكم 

ربك، وليقل  اسقربك، 

سيدي، مو الي، وال يقل 

أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل : 

 فتاي، وفتاتي، وغالمي(

 13 411 اسق

عن النبي صعلم قال : )ال يقل 

ربك،ورضئ  أطعمأحدكم 

ربك، اسق ربك، وليقل 

سيدي، مو الي، وال يقل 

:  ليقلأحدكم: عبدي، أمتي، و

 فتاي، وفتاتي، وغالمي(

 14 411 وليقل

قال  رسول هللا صعلم : إذا    15 417 فليعزم



المسألة ،  فليعزمدعا أحدكم 

وال يقولن : اللهم؛ إن شئت 

 فأعطنى فإنه ال مستكره له

ان هللا عن النبي صعلم قال : )

ينهاكم أن تحلفوا بآ با ئكم ، 

باهلل  فليحلففمن كان حالف 

 أو ليصمت

 16 417 فليحلف

عن النبي صعلم قال : )ان هللا 

ينهاكم أن تحلفوا بآ با ئكم ، 

باهللا  فليحلففمن كان حالف 

  ليصمتأو 

 17 417 ليصمت

أن النبي صعلم قال : 

)التقولوا : قوس قزح ، فإن 

 قولواقرخ شيطان ، ولكن 

قوس هللا عز وجل، فهو أمان 

 ألهل االرض

 18 418 قولوا

قال رسول هللا صعلم : من  

استعاذ باهلل فأعيدوه، ومن  

 ، فأعطوهسأل باهللا تعالى 

 19 420 فأعطوه

قال رسول هللا صعلم : من  

وه، ومن  استعاذ باهلل فأعيد

 فأعطوهسأل باهللا تعالى 

ومن ، فأجيبوهومن دعاكم ،

 20 420 فأجيبوه



 صنح إليكم معروفا فكافئوه،

قال رسول هللا صعلم : من 

استعاذ باهلل فأعيدوه، ومن  

 فأعطوهسأل باهللا تعالى 

ومن ، فأجيبوهومن دعاكم ،

صنح إليكم معروفا 

فكافئوه،فإن لم تجدوا ما 

له حتى تروا  فادعواتكافئونه 

 أنكم قد كافأتموه 

 21 420 فادعوا

 

 :صيغ وله أربع .هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه اإلستعالء مع باإللزام األمر

 جدتالمضارع المقترن بالم األمر، المصدر النائب عن فعل األمر، اسم فعل األمر، و  فعل األمر، 

 األمر. صيغةواحد و عشرون  الباحثة في هذا الفصل

 صيغة النهي .2

  : في هذا الفصل  صيغة النهي

 الرقم الصفحة الصيغة الجملة

 ال تنفقوافقال عبد هللا بن أبي 

على من عند رسول هللا حتى 

 ينفضوا من حوله

 1 388 ال تنفقوا

 ال تقل النبي صعلم ) فقال 

ذلك، أال تراه قد قال ال اله إال 

 هللا، يريد بذلك وجه هللا؟ (

 2 389 ال تقل



ال  رسول هللا صعلم : قال

أحد من أصحابي عن  يبلغني

 أحد شيئا، 

 3 395 ال يبلغني

قال رسول هللا صعلم :)إن  

هللا تعالى أوحى إلي أن 

تواضعوا حتى ال يبغي أحد 

 أحد على أحد ( وال يفخر

 4 396 ال يفخر

الشماتة ألخيك ال تظهر 

 فيرحمه هللا و يبتليك

ال تظهر   396 5 

ال  رسول هللا صعلم :قال 

،وال ال تباغضوا ،تحاسدوا

ال  و ،ال تباغضوا تناجسوا،

بعضكم على  ال يبغو  تدابروا

بيع بعض وكنوا عباد هللا 

 اخوانا

 6 397 ال تحاسدوا

ال  قال رسول هللا صعلم:

وال ، ال تباغضوا ،تحاسدوا

ال  و ،ال تباغضوا ،تناجسو

بعضكم على  ال يبغو  تدابروا

بيع بعض وكنوا عباد هللا 

 اخوانا

 7 397 ال تناجشوا

ال  قال رسول هللا صعلم:

وال ، ال تباغضوا ،تحاسدوا

 8 397 ال تباغضوا



ال  و ،ال تباغضوا ،تناجسو

بعضكم على  ال يبغو  تدابروا

بيع بعض وكنوا عباد هللا 

 اخوانا

ال  قال رسول هللا صعلم:

 وال، ال تباغضوا ،تحاسدوا

ال  و ،ال تباغضوا ،تناجسو

بعضكم على  ال يبغو  تدابروا

بيع بعض وكنوا عباد هللا 

 اخوانا

 9 397 ال تدابروا

ال  قال رسول هللا صعلم:

وال ، ال تباغضوا ،تحاسدوا

ال  و ،ال تباغضوا ،تناجسو

بعضكم على  ال يبغو  تدابروا

بيع بعض وكنوا عباد هللا 

 اخوانا

 10 397 ال يبغ

ال قال رسول هللا صعلم : 

 بلعنة هللا تالعنوا

 11 399 ال تالعنوا

عن عائشة صعلم عن النبي 

أحدكم :  ال يقولنصعلم قال : 

خبثت نفسي، ولكن ليقل : 

 لقست نفسي

 12 403 ال يقولن



ال  صعلم قال : النبي عن 

أحدكم جاشت نفسي،  يقولن

 ولكن ليقل : لقست نفسي

 13 403 ال يقولن 

 ال تسمواقال رسول هللا:   

العنب الكرم، فإن الكرم 

 المسلم  

 14 404 ال تسموا

ال صعلم قال : النبي عن 

الكرم، ولكن قولوا :  تقولوا

 العنب والحبلة 

 15 404 ال تقولوا

 ال تقولواصعلم قال : النبي عن

: ما شاء هللا وشاء فالن، ولكن 

قولوا : ما شاء هللا ثم ما شاء 

 فالن

تقولواال   406 16 

 ال تقولواقال رسول هللا 

للمنافق : سيد، فإنه إن يك سيدا 

 فقد أسخطتم ربكم عز وجل

 17 410 ال تقولوا

أحدكم  عبدي وأمتي،  ال يقلو 

كلكم عبيد هللا، و كل نسائكم 

 إماء هللا

 18 411 ال يقل

 ال يقولنوفي رواية له : 

 أحدكم عبدي فكلكم عبيد

 19 411 ال يقولن

الديك، فإنه يوقط  ال تسبوا  20 413 ال تسبوا



 للصالة

المرأة المرأة فتصفها  ال تباشر

 لزوجها كأنه ينظر اليهاط

 21 416 ال تباشر 

أحدكم ال يقولن  22 416 ال يقولن  

: اللهم : إن شئت ال يقولن و 

 فأعطنى فإنه ال مستكره له

 23 417 ال يقولن 

: قوس قزح، فإن  ال تقولوا

قزح، شيطان، ولكن قولو 

قوس هللا عز وجل، فهو أمان 

 ألهل األرض 

 24 418 ال تقولوا

 

النهي هو طلب الكف عن الفعل على جهة اإلستعالء. وله صيغة واحدة، هي المضارع 

 النهى. صيغةاربعة و عشرون الباحثة في هذا الفصل  جدتو المقرون بال الناهية، 

 

 ناتاتحليل البي .ب

اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم محي الدين  ابي "  األذكار تحليل معانى لصيغة األمر في كتاب "

 زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي

 األمر (أ

 : في هذا الفصل معنى األمر

 نما أنت من نخالة أصحاب محمدفإ ،اجلسفقال له  (1

واإليراد واإلصدار، يلقي بعضها على : العنيف بر عاية اإلبل في السوق اجلسمعنى الحديث: 

بعض ويسفها ، ضربه مسال للحاكم السوء ، والحاكم الحطم، الفظ القاسي الذي يظلم رعيته وال 



يرق لهم وال يرحهم . نخالة : ما يبقى في المنخل بعد نزول الدقيق الناعم من قشر الحب، ومنى 

 به على الرديء من الشيء الذي ال يلتفت إليه.

 مر" اجلس"صيغة األ

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقيمعنى األمر" اجلس" في هذه الجملة  : 

 ( واإلجبار واإلستعالء

 والظن،فإن الظن أكذب الحديث(  إياكمقال:)  (2

معنى الحديث : فإن الظن أكذب الحديث، أي : أكثر كذبا من باقي الكالم. واألحاديث بمعنى ما 

 ، والمراد بذلك عقد القلب و حكمه. ذكرته كثيرة

 صيغة األمر" إياكم" 

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام )الحقيقي معنى األمر" إياكم " في هذه الجملة  : 

 (واإلجبار واإلستعالء

ما عليها ودعوها، فإنهاملعونة، قال عمران : فكأني  خذواقال )بينما رسول هللا صعلم فقال :  (3

 أراها اآلن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد

 خذوا ما عليها : من الرحل واألمتعة . و أرسلت الناقة ال يعرض لها أحد. معنى الحديث:

 صيغة األمر " خذوا" 

األمر يشمل نصحا وذالك إذا جاء ) النصح واإلرشادمعنى األمر" خذوا"  في هذه الجملة : 

 ( وإرشاد

ها، فإنها ملعونة ، قال عمران : فكأني دعوما عليها و  خذواقال )بينما رسول هللا صعلم فقال :  (4

 أراها اآلن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد

الناقة أة من معالجة الناقة و صعوبتها ,فضجرت : اغتمت وقلقت تلك المر :دعو معنى الحديث:

 ال يعرض لها أحد. 

 صيغة األمر "دعو" 

وذالك إذا جاء األمر يشمل نصحا ) النصح واإلرشادمعنى األمر "دعو " في هذه الجملة : 

 ( وإرشاد

 رعال وذكوان وعصية عصوا هللا و رسوله(  العن)اللهم :   (5



وسم : من الوسم ، وهو أثر كية ، والسمة : العالمة، والمميسم : الشيء  : العن معنى الحديث:

 الذي يحمى على النار ويوسم به. 

 صيغة األمر " العن" 

وذالك إذا جاء األمر من األقل إلى ّللاه تبارك ) الدعاءمعنى األمر "العن" في هذه الجملة : 

 (وتعالى

، فقال : إنها بدنة، قال : )اركبها( ، قال : بهااركان النبي صعلم رأى رجال يسوق بدنة، فقال:  (6

 إنها بدنة، قال في الثالثة :)اركبها ويلك(

معنى الحديث: وفيها )اركبها ويلك( في الثانية أو الثالثة. اركبها : محمول على أنه اضطر لر 

كوبها. وإنما قال له : ويلك ؛ تأديبا له ، لمر اجعته له مع عدم خفاء الحال عليه ، ولم يرد بها 

 الدعاء عليه، بل جرت على لسانه 

 " صيغة األمر " اركبها

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقيمعنى األمر "اركبها" في هذه الجملة : 

 (واإلجبار واإلستعالء

 اعدل فقال: يا رسول هللا  -رجل من بنى تميم–وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة  (7

واسمه  بالجعرانة. الخويصرة : التممي،يقسم قسما : يقسم ماال وهو : معنى الحديث: اعدل 

 ، وهو أصل الخوارجحرحقوص

 صيغة األمر " اعدل"

وذالك إذا جاء األمر من األقل إلى ّللاه تبارك ) الدعاءمعنى األمر "اعدل" في هذه الجملة  : 

 ( وتعالى

 : العنب والحبلة ( قولواعن النبي صعلم وقال: )ال تقولوا الكريم، ولكن   (8

يوصف به المفرد المذكر والمؤنت ؛ يقال : رجل قولوا : الكرم والكرم، مصدر  معنى الحديث:

 كرم، وامرأة كرم ، وهو بمعنى كريم ، وصف به ليفيد الحصر والبالغة

 صيغة األمر "قولوا" 

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقيمعنى األمر "قولوا" في هذه الجملة  : 

 (واإلجبار واإلستعالء



 إلى سيدكم، أو خيركم(                                                               قوموا سعد بن معاذ صعلم :)ألنصار لما أقبل ل قال  (9

معنى الحديث: قوموا إلى سيدكم : فيه مشروعية القيام للقادم احتراما و تتقديرا، وقيل : إنما 

أمرهم بالقيام لينزلوه عن الحمار ؛ لكونه كان مريضا ، وفي مسند أحمد زيادة )قوموا إلى 

 سيدكم فأنزلوه .

 صيغة األمر " قوموا" 

ألمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ا) الحقيقيفي هذه الجملة  :  "معنى األمر "قوموا 

 ( واإلجبار واإلستعالء

 إلى ما يقول سيدكم انظرو : فقال رسول هللا  (10

. انظروا : قال سعد : بلى والذي أكرمك بالحقأيقتله ؟ : قال : )ال( ف :انظرو معنى الحديث:

  تعجبوا مما يقول 

 صيغة األمر " انظرو "

 ( وذالك إذا جاء األمر من األقل إلى األعلى) الرجاءمعنى األمر "انظرو" في هذه الجملة  : 

ربك،ورضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي،  أطعمعن النبي صعلم قال : )ال يقل أحدكم   (11

 مو الي، وال يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل : فتاي، وفتاتي، وغالمي(

ال يقل أحدكم للمملوك على  سبيل التنزية أطعم ربك أي سيدك و دخل في  :أطعم معنى الحديث:

 هذا النهي 

 صيغة األمر " أطعم" 

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقيمعنى األمر "أطعم" في هذه الجملة  : 

 ( واإلجبار واإلستعالء

ربك، اسق ربك، وليقل سيدي،  وضئربك، أطعمعن النبي صعلم قال : )ال يقل أحدكم   (12

 مو الي، وال يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل : فتاي، وفتاتي، وغالمي(                                             

ويكره للمالك : كراهة تنزية ؛ حذرا من إبها الشركة ، ألن لظ عبدي و :  ئوض معنى الحديث: 

أمتي يشترك فيها الخالق والمخلوق ، فيقال : عبد هللا و أمة هللا، فيكره ذلمك لالشتراك، وألن 

 حقيقة العبودية إنما يستحقها هللا سبحانه، وألن فيها تعظيما ال يليق با لمخلوق استعماله لنفسه. 

 "  ئاألمر " وضصيغة 



األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقيفي هذه الجملة  : "  ئوض معنى األمر "

 ( واإلجبار واإلستعالء

 اسق ربك   (13

: فيضع الظاهر موضع الضمير تعظيما لنفسه بل هو أولى بالنهى من  معنى الحديث: اسق ربك

 قول العبد أو األجنبي ذلك عن السيد.

 صيغة األمر " اسق" 

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقيمعنى األمر "اسق" في هذه الجملة  : 

 ( واإلجبار واإلستعالء

 سيدي وليقل  (14

: المعطوف عليه محذوف من هذه الرواية وهو ال يقل أحدكم ربي وقد  معنى الحديث: وليقل

ه الشيخ بقوله بعد و في رواية لمسلم وال يقل الخ جاء مصرحابه في رواية لمسلم كما أشار إلي

 لكن ظاهر كالمه

 صيغة األمر " وليقل"

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقيمعنى األمر "وليقل" في هذه الجملة   : 

 ( واإلجبار واإلستعالء

المسألة ، وال يقولن : اللهم؛ إن شئت  فليعزمقال  رسول هللا صعلم : إذا دعا أحدكم   (15

 فأعطنى فإنه ال مستكره له

ال مستكره له : ال يضطره إلى فعل شيء دعاء وال غيره، بل يفعل ما  : فليعزم معنى الحديث:

 يريد، ويحكم ما يشاء 

 صيغة األمر " فليعزم"

عل على وجه اإللزام األمر هو طلب تنفيذ الف) الحقيقيفي هذه الجملة  : " معنى األمر "فليعزم

 ( واإلجبار واإلستعالء

باهلل  فليحلفعن النبي صعلم قال : )ان هللا ينهاكم أن تحلفوا بآ با ئكم ، فمن كان حالف   (16

 أو ليصمت

 هذا اللفظ صورة االستغناء عن المطلوب والمطلوب : فليحلف معنى الحديث:



 صيغة األمر " فليحلف" 

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقي الجملة  :معنى األمر "فليحلف" في هذه 

 ( واإلجبار واإلستعالء

باهللا  فليحلفعن النبي صعلم قال : )ان هللا ينهاكم أن تحلفوا بآ با ئكم ، فمن كان حالف   (17

 ليصمتأو 

 معنى الحديث: أو ليصمت : تخيير بين الحلف با هلل وترك الحلف أصال 

 صيغة األمر " ليصمت" 

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقيمعنى األمر "ليصمت" في هذه الجملة  : 

 ( واإلجبار واإلستعالء

قوس هللا  قولواأن النبي صعلم قال : )التقولوا : قوس قزح ، فإن قرخ شيطان ، ولكن   (18

 عز وجل، فهو أمان ألهل االرض

 أمان ألهل األرض : في الطبراني عن ابن عباس : من الغرق  قولوامعنى الحديث: 

 " صيغة األمر " قولوا

تكون في مقام توهم المخاطب عدم جواز فعل ) اإلباحةمعنى األمر "قولوا" في هذه الجملة  : 

 ( الشيء فيدفع التوهم بأنه مباح وال حرج فيه

 ، فأعطوهقال رسول هللا صعلم : من استعاذ باهلل فأعيدوه، ومن  سأل باهللا تعالى  (19

من استعاذ باهلل : من مكروه تقدرون على رفعه عنه . ومن دعاكم :  معنى الحديث: فأعطوه 

فأجيبووه : وجوبا في وليمة النكاح ، نذبا في باقي الوالئم . فكافئوه : بمعروف من جنسه ، أو 

 جنسة.من غير 

 صيغة األمر " فأعطوه"

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقي معنى األمر "فأعطوه " في هذه الجملة  :

 ( واإلجبار واإلستعالء

ومن ، فأعطوهقال رسول هللا صعلم : من استعاذ باهلل فأعيدوه، ومن  سأل باهللا تعالى   (20

 افئوه،ومن صنح إليكم معروفا فك، فأجيبوهدعاكم 



معنى الحديث: ومن دعاكم فأجيبووه : وجوبا في وليمة النكاح ، نذبا في باقي الوالئم . فكافئوه : 

 بمعروف من جنسه ، أو من غير جنسة. 

 صيغة األمر " فأجيبوه" 

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقيمعنى األمر "فأجيبوه" في هذه الجملة    : 

 ( واإلستعالءواإلجبار 

ومن ، فأعطوهقال رسول هللا صعلم : من استعاذ باهلل فأعيدوه، ومن  سأل باهللا تعالى   (21

له حتى تروا  فادعواومن صنح إليكم معروفا فكافئوه،فإن لم تجدوا ما تكافئونه ، فأجيبوهدعاكم 

 أنكم قد كافأتموه

عنه . ومن دعاكم فأجيبووه : معنى الحديث: من استعاذ باهلل : من مكروه تقدرون على رفعه 

 وجوبا في وليمة النكاح ، نذبا في باقي الوالئم . فادعوا: بمعروف من جنسه ، أو من غير جنسة

 صيغة األمر " فادعوا" 

األمر هو طلب تنفيذ الفعل على وجه اإللزام ) الحقيقيمعنى األمر "فادعوا"  في هذه الجملة    : 

 ( واإلجبار واإلستعالء

 النهي  (ب

 : في هذا الفصلمعنى النهى 

 على من عند رسول هللا حتى ينفضوا من حوله ال تنفقوافقال عبد هللا بن أبي  (1

 .وك . فأخبرته : أوصلت الخبر إليهفي سفر : إلى تب : ال تنفقوا معنى الحديث: 

 صيغة النهي " ال تنفقوا"

وذالك إذا جاء النهي من شخص مساو له )  اإللتماس معنى النهي "ال تنفقوا" في هذه الجملة    :

 (في المكانة والمستوى، وبين شخصين متساويين في الدرجة والمنزلة 

 ذلك، أال تراه قد قال ال اله إال هللا، يريد بذلك وجه هللا؟ ال تقل (2

 يريد بذلك وجه هللا : أي مخلصا صادقا في إيمانه :معنى الحديث: ال تقل

 صيغة النهي " ال تقل"

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقي النهي "ال تقل" في هذه الجملة    :معنى 

 (  اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر



 أحد من أصحابي عن أحد شيئا،  ال يبلغني رسول هللا صعلم : قال (3

 " ال يبلغني"صيغة النهي معنى الحديث: ال يبغي أحد على أحد 

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال يبلغني" في هذه الجملة    : 

 ( اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

أحد  وال يفخرقال رسول هللا صعلم :)إن هللا تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى ال يبغي أحد  (4

 على أحد (

ال يفخر: ال يظلمه، وال يتعدى وال يستطيل عليه . وال يفخر : الفخر : ادعاء  معنى الحديث:

 العظمة والكبر ، والشرف

 صيغة النهي " وال يفخر"

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال يفخر" في هذه الجملة    : 

 ( ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهراإلنتباه، ويوقظ الذهن، 

 الشماتة ألخيك فيرحمه هللا و يبتليك ال تظهر (5

الشماته : فرح اإلنسان ببلية تنزل بمن يعاديه . فير حمه به : بإزالة  : ال تظهر معنى الحديث:

 بليه ، ويبتليك : ألنك زكيت نفسك وأظهرت الشماته بأخيك

 صيغة النهي " ال تظهر" 

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقي:   النهي "ال تظهر" في هذه الجملة معنى 

 (اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 ال تحاسدوا (6

 بحسب امرئ من الشر : كافيه من الشر الحتقار أخيه المسلم : ال تحاسدوا الحديث  :معنى 

 النهي " ال تحاسدوا"صيغة 

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقي معنى النهي "ال تحاسدوا" في هذه الجملة  :

 (اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 ال تناجشوا  (7

: هو تفاعل من النجش وهو إثارة الصيد والمراد إثارة بعضهم  ال تناجشوا الحديث  :معنى 

 بعضا



 صيغة النهي " ال تناجشوا"

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال تناجشوا" في هذه الجملة : 

 (اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 ال تباغضوا (8

 : أي ال تشتغلوا بأسباب العداوة إذا لمحبة والعداوة إذا ال تباغضوا الحديث  :عنى م

 صيغة النهي " ال تباغضوا"

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال تباغضوا" في هذه الجملة  : 

 ( الظاهراإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء 

 و ال تدابروا (9

 : أي ال تنكلموا في أدبار اخوانكم بالغيبة والبهتان ال تدابروا الحديث  :معنى 

 صيغة النهي " ال تدابروا" 

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال تدابروا" في هذه الجملة  : 

 ( متلقي إلى ما وراء الظاهراإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ ال

 بعضكم على بيع بعض وكنوا عباد هللا اخوانا ال يبغو  (10

 : بأن تدعوا المشتري قبل لزوم البيع إلى الفسخ ليبيع ال يبغ الحديث  :معنى 

 صيغة النهي " ال يبغ"

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال يبغ" في هذه الجملة  : 

 ( اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 بلعنة هللا  ال تالعنوا  (11

معنى الحديث: ال تالعنوا بلعنة هللا : نحو قول الناس بعضهم لبعض : لعنه هللا ، أو عليه غضب 

 هللا . أو أدخله هللا جهنم

 صيغة النهي " ال تالعنوا" 

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيا" في هذه الجملة  : معنى النهي "ال تالعنو

 (اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 أحدكم : خبثت نفسي، ولكن ليقل : لقست نفسي ال يقولن  (12



لقست : غثت وضاقت ، وحاشت : غثت ، وهي من االرتفاع ، كأن : معنى الحديث: ال يقولن 

 ما في البطن يرتف إلى الحلق ، فحصل الغثي. 

 صيغة النهي "ال يقولن"

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال يقولن"  في هذه الجملة  : 

 (إلى ما وراء الظاهراإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي 

 أحدكم جاشت نفسي، ولكن ليقل : لقست نفسي ال يقولن  (13

 : كم أشار إليه الشيخ بقوله بعد وفي رواية لمسلم وال يقل الخ لكن ظاهر  ال يقولن معنى الحديث:

 " صيغة النهي " ال يقولن

الحقيقي ليثير وقد يخرج النهي عن معناه ) الحقيقيمعنى النهي "ال يقولن" في هذه الجملة  : 

 (اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 العنب الكرم، فإن الكرم المسلم ال تسموا  (14

، لكرم ، بزياده واو العطف في أولهويقولونه ا : ال تسموا معنى الحديث: في البخاري :

 لكرم . والمعطوف عليه ممذوف، أي : يقولون : العنب ، ويقولون ا

 صيغة النهي " ال تسموا"

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيفي هذه الجملة  : " معنى النهي "ال تسموا

 (اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 الكرم، ولكن قولوا : العنب والحبلة ال تقولوا  (15

الحبلة بفتح الحاء والباء ، ويقال أيضا بإسكان الباء قاله  : تقولواال  معنى الحديث:  قلت :

الجوهري وغيره ، والمراد من هذا الحديث النهي عن تسميه العنب كرما ، وكانت الجاهلية 

تسميه كرما، وبض الناس اليوم تسميه كذلك ، ونهى النبي صعلم عن هذه التسمية، قال اإلمام 

أسفق النبي صعلم أن يدعوهم حسن اسمها إلى شرب الخمر  الخطابي وغيره من العلماء :

 المتخذة من ثمرها فسلبها هذا االسم ، وهللا أعلم. 

 صيغة النهي " ال تقولوا" 

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال تقولوا " في هذه الجملة  : 

 ( المتلقي إلى ما وراء الظاهراإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ 



 : ما شاء هللا وشاء فالن، ولكن قولوا : ما شاء هللا ثم ما شاء فالن ال تقولوا  (16

ال تقولوا : هذا إرشاد إلى األدب ، وذلك أن الواو للجمع  معنى الحديث: قال الخطابي وغيره :

م مشيئة هللا تعالى على والتشريك ، وثم للعطف مع الترتيب والتراخي ، فأرسدهم صعلم إلى تقدي

مشيئة من سواه . وجاء عن إبراهم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل : أعوذ باهلل وبك ؛ 

ويجوز أن يقول : أعوذ باهلل ثم بك ؛ قالوا : لوال هللا ثم فالن لفعلت كذا ، وال تقل : لوال هللا و 

 فالن

 صيغة النهي " ال تقولوا"

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيهذه الجملة    :  معنى النهي "ال تقولوا" في

 ( اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 للمنافق : سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل  ال تقولوا  (17

 أسخطتم ربكم : أغضبتموه  :  ال تقولوا معنى الحديث:

 النهي " ال تقولوا"صيغة 

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال تقولوا" في هذه الجملة  : 

 ( اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 أحدكم  عبدي وأمتي، كلكم عبيد هللا، و كل نسائكم إماء هللا وال يقل (18

ويكره للمالك : كرايه ؛ حدرا من إبهام الشركة، ألن لفظ عبدي وأمتي : ال يقل معنى الحديث :

 يشترك فيها الخالق والمخلوق ،

 صيغة النهي " ال يقل"

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال يقل" في هذه الجملة  : 

 ( إلى ما وراء الظاهراإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي 

 أحدكم عبدي فكلكم عبيد ال يقولنوفي رواية له :   (19

ويكره للمالك : كرايه ؛ حدرا من إبهام الشركة، ألن لفظ عبدي وأمتي  : ال يقولن معنى الحديث:

يشترك فيها الخالق والمخلوق ، فيقال : عبد هللا وأمة هللا ، فيكره ذلك لالشتراك ، وألن حقيقة 

 العبودية إنما يستحقها هللا سبحانه ، وألن فيها تعظيما ال يليق با لمخلوق استعماله لنفسه .

 ال يقولن"صيغة النهي " 



وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال يقولن" في هذه الجملة  : 

 ( اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 الديك، فإنه يوقط للصالة ال تسبوا  (20

 ديكة و ديوكال تسبوا الديك : ذكر الدجاج و يجمع على  معنى الحديث:

 "صيغة النهي " ال تسبوا

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال تسبوا" في هذه الجملة  : 

 (  اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 ال تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر اليهاط  (21

ديث: ال تباشر المرأة المرأة : ال تفضي المرأة بجسدها إلى جسد صاحبتها في ثوب معنى الح

 واحد، وكذلك في عدم الجواز مباشرة الرجل للرجل في الثوب الواحد. 

 صيغة النهي " ال تباشر" 

 التوبيخمعنى النهي "ال تباشر" في هذه الجملة    : 

 أحدكم ال يقولن  (22

على سبيل الكراهة التنزيهية . ليعزم المسألة : ليشدد في طلبها  معنى الحديث: ال يقولن أحدكم :

 ، وليجزم بها من غير ضعف في الطلب وال تعليق على المشئة . ال يتعاظمة شيء : ال يعجزه

 صيغة النهي " ال يقولن" 

 التوبيخمعنى النهي "ال يقولن" في هذه الجملة  : 

 مستكره له : اللهم : إن شئت فأعطنى فإنه ال وال يقولن  (23

ال يقولن: ال يضطره إلى فعل شيء دعاء وال غيره ، بل يفعل ما يريد ، ويحكم و معنى الحديث:

 ما يشاء 

 صيغة النهي " ال يقولن" 

وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليثير ) الحقيقيمعنى النهي "ال يقولن" في هذه الجملة  : 

 ( المتلقي إلى ما وراء الظاهر اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ

: قوس قزح، فإن قزح، شيطان، ولكن قولو قوس هللا عز وجل، فهو أمان  ال تقولوا  (24

 ألهل األرض



 يفعل ما يريد ، ويحكم ما يشاء:  ال تقولوا معنى الحديث:

 صيغة النهي " ال تقولوا" 

عن معناه الحقيقي ليثير  وقد يخرج النهي) الحقيقيمعنى النهي "ال تقولوا" في هذه الجملة : 

 ( اإلنتباه، ويوقظ الذهن، ويعمل العقل، ويأخذ المتلقي إلى ما وراء الظاهر

 

 


