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ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل
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( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
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صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
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ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
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َ
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 على النحو اآلتي : 
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َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
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 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 
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هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
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َ
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بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
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َ
 يجب أ
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ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 
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  د من موضوعاتها
ُّ
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َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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ر جميع األ ِ

تعب 
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ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 حاديث املعامالت يف صحيح البخارييف سياق َأ االحرتاس   

 ( ـه256ت ) 

 عدنان عبدالسالم اأَلسعدو   إسراء غامن حممد عبداهلل 

17/10/2020 تأريخ القبول:     13/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

سالم على سيد لى النور والصالة والإ  خرج الناس من الظلمات الحمد هلل الذي أ         
 :وبعد، عليه وسلم_ وعلى اله وصحبه وسلم البلغاء محمد _صلى اهلل

طناب من حد فروع ال  وأ  ،الذي هو من علم المعاني االحتراسموضوع  فإن          
زالة البهام لدى السامع، وقد تم  المواضع التي تهتم بتفسير المقصود لدى المتكلم وا 

لرسول مقتصرة على صحيح البخاري، وتفسير المراد حاديث اتطبيق الموضوع على أ 
في سياق  االحتراسكان البحث بعنوان " إ ذ ؛ودفع اليهام والشك لدى المستمع بقوله

مبحثين: المبحث المعامالت في صحيح البخاري" وبذلك فقد تم تناول الموضوع في 
في سياق  الحتراسالبيع، والمبحث الثاني: بعنوان في سياق ا االحتراساألول: بعنوان 

ث مفسرة اياها األحوال الشخصية. حيث تناولت في كل مبحث أربعة نماذج من األحادي
 ي فيها.االحتراسمع بيان الشاهد 

 .الخبر ، المطابقة ، العلماء العرب ، الصدق ، الكذبالكلمات المفتاحية:     
 المقدَّمة :           

 :البيع حاديثأ  المبحث األول: االحتراس في سياق 
البيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء، وهو من أسماء األضداد، أي التي تطلق على    

الشيء وعلى ضده. فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعًا، كمقابلتها بالنقد، ويقال ألحد 

                                                 

  جامعة الموصلالتربية للبنات/ كلية اللغة العربية/ قسم ماجستيرطالبة/. 
 أستاذ/ قسم اللغة العربية/ كلية التربية للبنات/جامعة الموصل. 
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. فقد خص البخاري في صحيحه كتاب منفرد أسماه البيوع، 1المتقابلين مبيع، ولآلخر ثمن
 ومنها:   االحتراسث في الباب تناولنا ماله صلة كبيرة بموضوع ولكثرة األحادي
 الحديث األول:

في الحديث النبوي في مواضع عدة في سياق البيع من ذلك ما ُروي عن  االحتراسورد 
: س أ ْلُت  ، ق ال  ْنه ال  ْعُت أ ب ا الم  : س م  ب يُب ْبُن أ ب ي ث اب ٍت، ق ال  ن ي ح  : أ ْخب ر  الب ر اء  ْبن  ُشْعب ُة، ق ال 

ْيٌر  ْنُهم ا ي ُقوُل: ه ذ ا خ  ٍد م  ، ف ُكلُّ و اح  ْرف  ْنُهْم_ ع ن  الص  ي  الل ُه ع  ْيد  ْبن  أ ْرق م  _ر ض  ز  ع از ٍب، و 
ل م _ ع ْن ب ْيع  الذ ه ب  ب الو ر ق  »م نِّي، ف ك ال ُهم ا ي ُقوُل:  س  ل ْيه  و  ل ى اهلُل ع  ُسوُل الل ه  _ص   ن ه ى ر 

 .(2)«د ْيًنا
يتطرق الحديث الى جريان الربا في بيع النقدين وهما، الدينار الذهبي، والدرهم الفضي    

والمسمى بالحديث بالو ر ق، فبهما كان يتعامل الناس في عصر النبي _ صلى اهلل عليه 
وسلم _ . وقد ذكر الفقهاء، أن بيع النقد إما أن يكون من جنس واحد كذهب بذهب، 

ما أن يكون من جنسين مختلفين كذهب بفضة، فإن كان العوضان من وفضة بف ضة، وا 
ن كانا من جنسين جنس واحد اشترطوا في العقد الحلول والمماثلة وأن يك ون يدًا بيد، وا 

شترطوا الحلول وأن يكون يدًا بيد. وهذا الحديث الشريف من القسم الثاني وهو ما كان ا
بالفضة، الذي نهى عنه النبي _صلى اهلل عليه من جنسين مختلفين، وهو بيع الذهب 

 .(3)وسلم_ أن يباع نسيئة أي مؤجالً 
في الحديث النبوي عند قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )د ْيًنا( المحتاج  االحتراسوجاء    

الى التمهيد له بما ذكر أول الحديث. فإن النبي _صلى اهلل عليه وسلم_ نهى عن بيع 
عام شامل لكل صور البيع فيما كان مختلفي الجنس، وهذا العموم الذهب بالفضة، والنهي 

هو المستفاد من الحديث قبل ذكر قوله: )د ْيًنا(، أو فيما لو اقتصر على المذكور. ولّما 
كان هذا النوع من البيع محتاجا إليه في التعامل بين الناس أراد الشارع _ عليه السالم _ 

. فأفاد قوله (4)األمر مقصور على بعض دون بعضأن يرفع توهم السامع للعموم وأن 
                                                 

 .5/3304ينظر: الفقه السالمي وأدلته، وهبة الزحيلي: ((1
 .75/ 3(: 2180صحيح البخاري، كتاب البيوع ، باب بيع الورق بالذهب نسيئة، رقم الحديث )(2)
 .6/239ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ابن عبد البر:  (3)

 .2/84ينظر: البالغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حبنكة: (4)
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)د ْيًنا( احتراسًا عن شمول النهي لبيع الحال الناجز فإنه جائز؛ إذ المنع مقيد به أعني : 
سيس. والمعنى بعد ذكر أل، واألصل فيها عند النحويين التدينًا، وهو منصوب على الحا

عوهما إذا كانا حالين مقبوضين في : ال تبيعوا الذهب بالفضة مؤجاًل، وبياالحتراسموضع 
 .    (1)حتراس اجتمعت كلمة الفقهاءقبل التفرق. وعلى هذا المعنى لال مجلس العقد

 الحديث الثاني:
ي  الل ُه  االحتراسمن شواهد     ْبد  الل ه  ْبن  ُعم ر  _ر ض  ْن ع  في سياق البيع ما روي ع 

ل ى ا ُسول  الل ه  _ص  ْنُهم ا_: أ ن  ر  : ع  ل م _، ق ال  س  ل ْيه  و  ت ى ي ْبُدو  »هلُل ع  ال  ت ب يُعوا الث م ر  ح 
ال ُحُه، و ال  ت ب يُعوا الث م ر  ب الت ْمر    .(2)«ص 

منع الظلم في البيوع وقطع النزاع والخصومة بين البائع والمشتري مقصد من المقاصد    
بعض البيوع التي تؤدي إلى وقوع  الشرعية، ولذلك نهى النبي _صلى اهلل عليه وسلم_ عن

الغبن أو الخداع، ويترتب عليها الخصومة بين البائع والمشتري. ومن تلك البيوع: ما في 
هذا الحديث، فقد نهى الرسول _صلى اهلل عليه وسلم_ عن بيع الثمر على الشجر قبل 

د  الش ر يك ْين  أ ْن ي ْشت  " بدو صالحه، قال في المغني ل ْيس  أل  ح  ْن الث م ر  و  يب  ش ر يك ه  م  ر ي  ن ص 
يُر ُكلُّ الث م ر  ل   ي ص  ، و  ر  إال  ب ش ْرط  اْلق ْطع  ك غ ْير  الش ر يك  ْن الش ج  يب ه  م  ه  ب ن ص  ح  ال  ُه ق ْبل  ُبُدوِّ ص 

" ر  ر  ل آْلخ  ُكلُّ الش ج  و 
 . اي قبل أن ُيزهي، أي يظهر ثمره وينضج. كما نهى النبي _صلى(3)

اهلل عليه وسلم_ أيضًا عن بيع الثمر بالتمر والمقصود بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر 
ت ى ي ْبُدو   وهو المعروف ببيع المزابنة. قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )ال  ت ب يُعوا الث م ر  ح 

ال ُحُه( "الجملة بصيغة النهي بال الناهية، إذ نهى الرسول عليه أفضل الصالة والس الم ص 
. وفي تفسير قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )ي ْبُدو  (4)"عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة

ال ُحُه( ما جاء في تفسير الفصاح عن معاني الصحاح يقول في معناه: "حمرته  ص 
                                                 

 .129/ 7ينظر: شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، محمد بن عبدالواحد السيواسي،  (1)
/ 3(: 2183يوع، باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر، رقم الحديث )صحيح البخاري، كتاب الب(2)

75. 
/ 2: ،شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعيمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(3)

497. 
 .454/ 11نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار، بدر الدين العيني: (4) 
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وصفرته. قال أبو عبيد: زهو النخل، هو أن يحمر أو يصفر، والعاهة: هي اآلفة 
( ")بيع الثمر( بالمثلثة ". قوله _صلى اهلل ع(1)تصبيه ليه وسلم_ )و ال  ت ب يُعوا الث م ر  ب الت ْمر 

)بالتمر( بالفوقانية ومعناه الرطب بالتمر وليس المراد كل الثمار فان سائر الثمار يجوز 
". أي ونهى عن بيع ثمر النخل على الشجر بتمر على األرض لما فيه من (2)بيعها بالتمر

في المطعومات وشرط بيعه التماثل إذا كان العوضان من جنس الربا؛ ألن الربا يجري 
واحد ، وهي هنا غير متحققة؛ أذ ما في الشجر رطب تعسر المماثلة فيه. وفي هذا 
ل م _ أ ن ُه ن ه ى ع ْن ب ْيع   س  ل ْيه  و  ل ى الل ُه ع  ْن الن ب يِّ _ص  المعنى روى الشافعي في األم: "ع 

يُّ  «الرُّط ب  ب الت ْمر   ُه الل ُه ت ع ال ى  -)ق ال  الش اف ع  م  ْن اْبن  -ر ح  ال ٌك ع ْن ن اف ٍع ع  ن ا م  ( : أ ْخب ر 
ُسول  الل ه   ل م   -ُعم ر  أ ن  ر  س  ل ْيه  و  ل ى الل ُه ع  ْن اْلُمز اب ن ة  » -ص  و اْلُمز اب ن ُة ب ْيُع الث م ر  « ن ه ى ع 

ب ْيعُ  ب يب  ك ْياًل" ب الت ْمر  ك ْياًل و   .  (3)اْلك ْرم  ب الز 
واحترس النبي _ صلى اهلل عليه وسلم _ في هذا الحديث القصير األلفاظ الكثير    

المعاني بعد ما جاء في مطلعه النهي عن بيع الثمر. ولما كان هذا النهي جائزًا في أصله 
ّح منها مما ال يصّح. شرعًا وعرفًا، مختلفًا في وصفه، أي كيفه، احتاج الى بيان ما يص

فقّيد النهي المطلق الشامل لجميع الصور بذكر الصورة الجائزة ليحترس بها عن سائرها 
ال ُحُه(  ت ى ي ْبُدو  ص  غير الجائزة. فقوله _صلى اهلل عليه وسلم_ بعد النهي عن بيع الثمر )ح 

أن تصلح  احتراس عن بيعه قبل بدو الصالح، أي أن النهي عن بيع الثمر مستمر الى
بتلك  االحتراسالثمرة فينقلب النهي الى إباحة، أما قبل الصالح فالنهي مستمر ثابت. ف

العبارة هو علة االنقالب أي انقالب النهي الى إجازة، ولواله لُفهم أن المنع من بيع الثمر 
غير جائز أصاًل بكل أحوال الثمرة، فاستقام الكالم المراد به، وبه ظهرت حكمة الشارع 

 لتي ذكرها الفقهاء نقال عن روايات تقدم بعض منها. ا

                                                 

 .58/ 4فصاح عن معاني الصحاح: ال(1)
 .49/ 10الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: (2)
 .206/ 7األم، ابو عبداهلل الشافعي محمد بن إدريس بن عبد المناف القرشي المكي: (3)
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ومن بديع نسيج الحديث النبوي الجناس الذي جاء في سياق النهي في قوله: )و ال  ت ب يُعوا  
قاعًا لطيفًا،  (، هذا الجناس الذي ُيعد حلية لفظية ُتكسب الكالم جرسًا لذيذًا، وا  الث م ر  ب الت ْمر 

 .(1)رتياح"مل األذن على الصغاء وااللنغم ما يحيجعل فيه من الموسيقى وا
 الحديث الثالث:

ك يم   االحتراسومن      ف ع ُه إ ل ى ح  ، ر  ار ث  ْبد  الل ه  ْبن  الح  أيضًا في هذا الباب ما ُروي ع ْن ع 
ل ْيه  و   ل ى اهلُل ع  ُسوُل الل ه  _ص  : ق ال  ر  ْنُه_، ق ال  ي  الل ُه ع  ز اٍم _ر ض  ل م _: " الب يِّع ان  ْبن  ح  س 

ق ا،  ا ل ْم ي ت ف ر  ي ار  م  ق ا  -ب الخ  ت ى ي ت ف ر  : ح  ه م ا، و ا  ْن  -أ ْو ق ال  ب ي ن ا ُبور ك  ل ُهم ا ف ي ب ْيع  د ق ا و  ف إ ْن ص 
ا" ه م  ك ُة ب ْيع  ق ْت ب ر  ك ذ ب ا ُمح  ك ت م ا و 
(2). 

ال ترو فيحصل للبائع أو المشتري ندم على فوات ل ما كان البيع يقع أحيانًا بال تفكر و    
بعض مقاصده، جعل له الشارع الحكيم أمدًا يتمكن فيه من فسخ العقد. ففي هذا الحديث 
قا، أي  بّين النبي _صلى اهلل عليه وسلم_ هذا األمد فقال: البّيعان بالخيار ما لم يتفر 

ه ما لم يتفرقا باألبدان عن مكانهما البائعان يحلُّ لكّل واحد منهما فسُخ العقد أو إمضاؤ 
الذي تعاقدا فيه، فإن صدق كل واحد منهما فيما يتعلق به من الثمن ووصف المبيع ونحو 
ذلك وبي نا ما يحتاج الى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن كثر نفع المبيع والثمن 

ن كتم البائع عيب السلعة والمشتري عيب الثمن وكذب ا في وصف السلعة وبركتهما، وا 
 والثمن، محقت وذهبت بركته وزيادته ونماؤه. 

نه سبب    "وفي هذا الحديث بيان فضل الصدق والحث عليه، وذم الكذب والتحذير منه، وا 
"، أي اختيارهما (3)لذهاب البركة، وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري

 المضاء أو الفسخ ما كانا في مجلس التعاقد.

ا ل ْم  االحتراسوجاء     في الحديث الشريف في قوله _ عليه الصالة والسالم _ )م 
ق ا(. وما هنا مصدرية والمعنى: مدة عدم تفرقهما.  هنا وارد على تشريع  االحتراسي ت ف ر 

                                                 

 .69(البالغة العربية في ضوء منهج متكامل، د. محمد بركات حمدي: (1
ا، رقم الحديث )صحيح البخاري، كتاب البيوع، ب اُب إ  (2) ح  ن ص  ل ْم ي ْكُتم ا و  / 3(: 2079ذ ا ب ي ن  الب يِّع ان  و 

58. 
 .57تطريز رياض الصالحين، فيصل بن عبد العزيز النجدي: (3)
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بصيغة الخبار الدال على ثبوت حق لكل من المتبايعين وكل متعاقدين يسمح لهما 
لغا مضائه على النحو الذي تعاقدا عليه. وهل اختيار فسخ العقد وا  ئه، أو اختيار إثباته وا 

ن دام هل له حد وغاية ينقطع عندهما، أو ال يدوم بعد العقد  يدوم هذا الخيار بعد العقد، وا 
بل هو منحصر في وقت التعاقد، أو يدوم طالما كان البيعان في المجلس الذي تعاقدا 

. فلّما االحتراسي ذهن السامع لو لم يأت موضع فيه، كل هذه وغيرها احتماالت تدور ف
ق   ا ل ْم ي ت ف ر  ن انتقال ا( انتبه السامع أن حّقهما في االقال: )م  ختيار ثابت طالما بقيا معًا وا 

كم  حتماالت االحتراس بانتفاء سائر االمن موضعهما، وأنه ينقطع بتفرقهما ببدنهما. فح 
بمعنى يتوجه عليه فيه دخل فيفطن له، فيأتي  حتراساالغير المرادة عند المتكلم. لذا جاء 

 . (1)بما يخلصه من ذلك
   ،) ومن صور البداع في الحديث التغليب في قوله _ عليه الصالة والسالم _ )الب يِّع ان 

والمراد بهما البائع والمشتري وتخصيص البيع في الوصف دون الشراء للتغليب أي أن 
يع فُغّلب على الشراء ووصفا به. وهو من باب التغليب الغالب في وصف العقود هو الب

. فالتغليب ُهو  أ ن تعم كال (2)كقولهم: العمران أي ابو بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر
ا ْنف ْين  ب ل ْفظ أ حدهم   .3الصِّ

 الحديث الرابع:
ي  ال االحتراسومن     ْنُهم ا_، في سياق البيع أيضًا ما روي ع ن  اْبن  ع ب اٍس _ر ض  ل ُه ع 

ين ة ، و الن اُس ُيْسل ُفون  ف ي الث م ر  الع ام   ل م _ الم د  س  ل ْيه  و  ل ى اهلُل ع  ُسوُل الل ه  _ص  م  ر  : ق د  ق ال 
 : يُل، ف ق ال  : ع ام ْين  أ ْو ث ال ث ًة، ش ك  إ ْسم اع  ، أ ْو ق ال  ل ْف م ْن س ل ف  ف ي ت ْمٍر، ف ْلُيسْ »و الع ام ْين 

ْعُلومٍ  ْزٍن م  و  ْعُلوٍم، و   .(4)«ف ي ك ْيٍل م 
في الحديث الشريف مشروعية السلم ويسمى السلف عند الحجازيين. وعرفه الفقهاء بأنه 

. وهو بيع جائز مستثنى من أصل ممنوع؛ ألن األصل (5)بيع شيء موصوف في الذمة
                                                 

 .486/ 2بن حجة الحموي: ا خزانة األدب وغاية األرب،ينظر: (1)
 .147/ 34ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: ينظر: شرح سنن النسائي المسمى  (2)

 .412/ 7خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: ينظر: (3)
 .85/ 3(: 2239صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، رقم الحديث )(4)
 .3/ 3ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: (5)
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ال أن النبي صلى اهلل عليه في البيع أن يكون المبيع حاضرًا مشاهدًا في مجلس التعاقد، إ
وسلم لما قدم المدينة المنورة وجد الناس يتعاملون به فأجازه وأقّره للحاجة؛ ألن أغلب 

ستثمار لديه المال وال يجيد لديه مال، وبعض أهل التجارة واال الزراع يجيد الزراعة وليس
بثمن  ةى مقصودعه وينتفع هو بأن يحصل علالزراعة، فيدفع المال للمزارع لينفق على زر 

أقل قبل توفره. لكن مع الجواز اشترط النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يكون المسل م فيه 
( (1)معلوما بالقدر وزنا او كيال؛ لدفع الغرر . وقوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )م ْن س ل ف 

م "بتشديد الالم، قال ابن األثير: يقال: أسلم وسلم، وأسلف وسلف، واالسم منهما السل
والسلف؛ وهو: بيع الشيء في الذمة إلى أ جل معلوم. وسمي سلًما؛ ألن رأس المال ُسّلم 
في مجلس العقد؛ لئال يكون بيع الكالئ بالكالئ، وسمي سلًفا؛ ألن المبيع يتأخر قبضه إلى 

 .(2)أجل، أو إلى بعد المجلس عند من يجوز السلم في الحال؛ وهو الش افعّي"

ْزٍن  في االحتراسوورد      و  ْعُلوٍم، و  الحديث النبوي بقوله _صلى اهلل عليه وسلم_ ) ك ْيٍل م 
ْعُلوٍم(. وطريق بيانه أن الناس كانوا يتعاملون بهذا النوع من العقد عند مقدم النبي  م 
_صلى اهلل عليه وسلم_ الى المدينة المنورة، فوجدهم يتبايعون فيه على صوٍر شتى، منها 

القدر  وزنًا أو كياًل، ومنها ما يكون معلومًا، وقد يتسامحون في ما يكون المبيع مجهول 
ذكر  أوصاف المبيع فتشوبه الجهالة المؤّثرة على تحديد قيمة المبيع، وربما تذكر أوصاف 
المبيع على وجه ال يفيد العلم بأن ُيذكر جنسه دون نوعه أو نوعه دون صنفه، فعند حلول 

قصود المشتري، فيحصل نزاع ومخاصمة بين األجل يأتي المسلم فيه على غير م
قبوض المتعاقدين، وليس في العقد  أوصاف يرجع اليها لحسم صدق الُمسلم فيه على الم

قرار النبي _صلى اهلل عليه وسلم_ وأجازته لهم على اصل إ  عند حلول األجل. وانما كان 
من المنازعة. فاحتاج العقد دون سائر اوصافه؛ ل ما فيها من الغرر المفضي الى ما ذكرنا 

ْعُلوٍم(، أي من  االحتراسالى بيان ما يجوز فيه مما ال يجوز ب ْزٍن م  و  ْعُلوٍم، و  بقوله ) ك ْيٍل م 
اراد التعامل بهذا النوع من البيع فانه يجوز له ذلك بشرط أن يكون المبيع المسلم فيه 

                                                 

/ 2كريا األنصاري السنيكي: ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن ز  (1)
122. 

 .484/ 4الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري: (2)
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وز عمال بما يسميه الفقهاء معلوما كياًل ووزنًا؛ ليحترس به عّما كان مجهولهما فإنه ال يج
 مفهوم المخالفة.  

من الصور البالغية الواردة في الحديث النبوي قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )ك ْيٍل    
ْعُلوم( فيه مجاز مرسل في قوله )كيل ووزن( فالمراد بالكيل المكيل،  ْزٍن م  و  ْعُلوٍم، و  م 

رادة اس المسمى بالتعلق م المفعول، وبالوزن الموزون، فهو من إطالق المصدر وا 
 .1شتقاقي وهو إقامة صيغة مقام أخرىاال

 في سياق األحوال الشخصية االحتراسالمبحث الثاني: 
ورد في صحيح البخاري كثير من األحاديث النبوية التي تعالج موضوع أحكام األحوال    

بحث وهو الشخصية، وتناولنا بعضًا منها للدراسة والتحليل والتي تتضمن موضوع ال
 ووقع اختيارنا على األكثر ظهورًا وانسجامًا للمعنى ومنها:  االحتراس

 الحديث األول:
ل م ة ،  االحتراسمن شواهد     ْين ب  ب ْنت  أ ب ي س  في سياق األحوال الشخصية ماروي ع ْن ز 

ب يب   ، د ع ْت ُأمُّ ح  اء  ن ْعُي أ ب ي ُسْفي ان  م ن  الش ْأم  ْنه ا ب ُصْفر ٍة ف ي ق ال ْت: ل م ا ج  ي  الل ُه ع  ة  ر ض 
ْن ه ذ ا ل غ ن ي ًة، ل ْوال  أ نِّي ق ال ْت: إ نِّي ُكْنُت ع  ر اع ْيه ا، و  ذ  ْيه ا، و  ْت ع ار ض  ، ف م س ح   الي ْوم  الث ال ث 

ل م  ي ُقوُل:  س  ل ْيه  و  ل ى اهلُل ع  ْعُت الن ب ي  ص  ْمر أ ٍة تُ »س م  لُّ ال  ، أ ْن ال  ي ح  ر  ُن ب الل ه  و الي ْوم  اآلخ  ْؤم 
ل ْيه  أ ْرب ع ة  أ ْشُهٍر و ع ْشًرا دُّ ع  ْوٍج، ف إ ن ه ا ُتح  ل ى ز  يٍِّت ف ْوق  ث ال ٍث، إ ال  ع  ل ى م  د  ع   .(2)«ُتح 

للمرأة مكانة ورعاية خاصة في التشريع السالمي حفاظًا عليها ورفعًا لقدرها وفي جميع    
ومن هذه ما شرع للمرأة المتوفى عنها زوجها وغيرها فيما يتعلق بالحداد على  احوالها.

الموتى. بدأ الحديث الشريف بنفي الحّل عن امرأة مؤمنة باهلل واليوم اآلخر أن تتربص 
احدادًا على ميت أكثر من ثالثة أيام، غير الزوج المتوفى فإنه يجوز لها الحداد عليه 

د   ليها ورفعًا لقدر رابطة الزوجية بينهما. وقوله _ أربعة اشهر وفاء بحقه ع _ )أ ْن ُتح 
ل ى م يٍِّت ف ْوق  ث ال ٍث( أي أن المحرم على المرأة الحداد، فأن والفعل بتأويل مصدر.  ع 

                                                 

 .255ينظر: جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع:  ((1
/ 2(: 1280صحيح البخاري،  كتاب الجنائز،  باب إحداد المرأة على غير زوجها، رقم الحديث )(2)

78. 
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د ت  المرأُة، أي: اْمت ن ع ْت عن  " ، ويقال منه: أ ح  ينة  والط يب  ومعنى الحداد: االمتناع من الزِّ
ينةالّطي . بدليل قوله تعالى (2). أي ألجل الميت، وعن الخروج قياسًا على المطلقة(1)"ب  والزِّ
ْن ُبُيوت ه ن  و ال  ي ْخُرْجن [. فال يحل المرأة أن تحد على ميت 1]الطالق: ال  ُتْخر ُجوُهن  م 

 لها أكثر من ثالثة أيام، أما الثالث فأقل فيحّل لها ذلك.
ْمر أ ٍة (  لحديث الشريف في عدة مواضع. األول: قوله _ في ا االحتراسورد     _ ) ال 

ُن ب الل ه  و الي ْوم   هو محترس الرجل، فالحكم مسوق للنساء دون الرجال. الثاني: قوله: )ُتْؤم 
( محترس المرأة الكافرة والذمية فانهما غير مخاطبين بفروع الشريعة والمقصود  ر  اآلخ 

ل ى ت ْحر يم   المسلمة، قال القرطبي: " ْوٍج" د ل يٌل ع  ل ى ز  ٍث إ ال  ع  ُم:" ف ْوق  ث ال  ل ْيه  الس ال  ق ْول ه  ع 
ث ه ن  ف ْوق  ث ال  ل ى غ ْير  أ ْزو اج  إ ْحد اد  اْلُمْسل م ات  ع 
ْوٍج( هو محترس(3) ل ى ز   ". الثالث: )إ ال  ع 

الزوج في مدة الحداد الثالث؛ ستثناء يدفع توهم دخول غير الزوج من المحارم، فمجيء اال
وليوفر حكمًا جديدًا للنساء يخص األزواج. الرابع: )أ ْرب ع ة  أ ْشُهٍر و ع ْشًرا( فتقرير الحداد 
بالمدة محترس الزوجات إن كّن حوامل وبهذا المعنى قال ابن بطال: " أن المخاطب 

لوال ذلك لدخل "، و (4)بالحداد من الزوجات من عدتهن الشهور دون الحوامل منهن
 الحوامل في حكم العدة باألشهر.   

ومن البالغة في الحديث النبوي الحصر )بإال( في قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )إ ال      
ْوٍج( حيث قصر حكم الزيادة على الثالثة أيام على ما إذا كان الميت زوجًا فال  ل ى ز  ع 

وصوف على الصفة، أريد به قصر يتعدى هذا الحكم على غيره، وهو من باب قصر الم
 .(5)الفاعل على المفعول

 الحديث الثاني:
في سياق األحوال الشخصية أيضًا ما روي ع ْن ع ائ ش ة  _رضي اهلل  االحتراسومن    

ل ْيس   يٌح و  ُسول  الل ه  إ ن  أ ب ا ُسْفي ان  ر ُجٌل ش ح  ْند  ب ْنت  ُعْتب ة ، ق ال ْت: ي ا ر  ين ي عنها_، أ ن  ه  ُيْعط 
                                                 

 .670/ 5، القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكراالشبيلي المالكي: المسالك في شرح موطأ مالك(1)
 .297ينظر: إعالء السنن، ظفر احمد العثماني: /(2)
 .180/ 3شمس الدين القرطبي: الجامع الحكام القران،  (3)
 .506/ 7شرح صحيح البخارى، ابن بطال: (4)

 .193ينظر: مختصر المعاني في البالغة، سعد الدين التفتزاني: (5) 
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 : ْنُه و ُهو  ال  ي ْعل ُم، ف ق ال  ْذُت م  ي، إ ال  م ا أ خ  ل د  و  ل د ك  »م ا ي ْكف ين ي و  و  ي م ا ي ْكف يك  و  ُخذ 
 . (1)«ب اْلم ْعُروف  

الحديث فيه داللة على وجوب نفقة الزوج على زوجته؛ لجازة النبي لها أخذ ما يكفيها    
ن كان بغير علمه، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وايضًا النفقة على ولده مقدار كفايتهم. وأن  وا 

خذ أطها كفايتها، لكن بالمعروف فال تلها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يع
تها ومؤنة اوالدها. " وفيه أيضًا أنه يجوز لإلنسان أن يأخذ من مال من منعه اكثر من مؤن

)صلى اهلل عليه  يالنب ذلك؛ ألن   فيبقدر ماله عنده، وال إثم عليه  من حقه أو ظلمه
 يالتنزيل ف يجها بالمعروف، وأصل هذا الحديث فوسلم( أجاز لهند ما أخذت من مال زو 

اق ْبتُ  ْثل  م ا ُعوق ْبُتْم ب ه  { ]النحل: قوله تعالى: }و ا  ْن ع  . وقول هند: )إ ن  (2)[ "126ْم ف ع اق ُبوا ب م 
يٌح(، هذا توطئة منها لشكاية زوجها للنبي _ صلى اهلل عليه وسلم _  أ ب ا ُسْفي ان  ر ُجٌل ش ح 

ين   ل ْيس  ُيْعط  ي م ا بوصفه بالشح أي البخل مع كونه غنيًا قادرا على النفاق. ثم ذكرت: )و 
ي(، هذا من تتمة ما تقدم ومسبب عنه، فبسبب بخله ال ينفق عليها وال على  ل د  و  ي ْكف ين ي و 
ولدها النفقة الكافية. واستثنت مما يترتب على منع العطاء وهو عدم األخذ اصال، ما 
تأخذه هي بنفسها من ماله بال علمه مضطرة الى ذلك. فمفهوم كالمها أنها تسأل: هل 

أخذ ما يكفيها وولدها من ماله بال علمه، والحال امتناعه من النفاق عليها النفقة يحّل لها 
ا ي ْكف يك   ي م  الكافية لشّحه مع كثرة ما معه من مال.  وقوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )ُخذ 
( "فيه أن من له على غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه، يجوز أن يأخذ من ماله  ل د ك  و  و 

ير إذنه، وأن للمرأة مدخاًل في كفالة أوالدها، والنفاق عليهم من مال أبيهم، قدر حقه بغ
". هذا (3)لم يكلِّفها بالبينة -صلى الل ه عليه وسلم -وأن القاضي يقضي بعلمه ألن النبي 

عموم ما يفهم من الحديث المتضمن صراحة إجازة الزوجة النفاق على نفسها وأوالدها 
ن كان  بال علمه، إذا كان غنيًا شحيحًا. من مال الزوج وا 

                                                 

،  رقم الحديث ) (1) ل د  ن ف ق ة  الو  ْوُجه او  ْرأ ة  إ ذ ا غ اب  ع ْنه ا ز  ( 7180صحيح البخاري، كتاب البيوع، بابن ف ق ة  الم 
 :7 /65. 
 .542/ 7ابن بطال:  شرح صحيح البخاري، (2)
 .195/ 6لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، عبد الحق بن سيف الدين البخاري الحنفي:  (3)
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( إلى أنه يجوز للمرأة أن تأخذ     وأشار الرسول _صلى اهلل عليه وسلم_ بقوله )ب اْلم ْعُروف 
من مال زوجها ما يكفيها وبنيها ويقضي حاجاتهم بال تعٍد وضرر على ماله، وأنه يحرم 

ز األخذ على أية حال، عليها الزائد عما تقتضيه الحاجة. ففيه احتراس عن تضمن الجوا
وعن األخذ بصورة التعدي والضرر بأن تأخذ أكثر من حاجتها. فالجازة شاملة لألخذ من 

 االحتراسمال الزوج الشحيح الواجد الممتنع عن النفقة بال علمه، لكن بموجب موضع 
ان يصار الى تتقيد الجازة بالصورة المذكورة في ذلك الموضع، فال يتوهم شمولها ما إذا ك

بقوله _صلى اهلل عليه  االحتراساألخذ بال معروف، فإنه يحرم عليها ذلك حينئذ، فجاء 
 . (1)وسلم_ )بالمعروف( لدفع البهام والتوهم

كتفاء في قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ الغة في الحديث الشريف الحذف باالومن الب  
( والتقدير: ما يكفيك وما يكفي  ل د ك  و  ولدك، فحذف المفعول الموصول االسمي )م ا ي ْكف يك  و 

مع صلته والعائد، او المفعول الموصول الحرفي الموصوف مع صفته، وعلى كال 
م . وجاء هذا مناسبًا في سياقه، فقد حذف من الكال(2)التقديرين فيه حذف بليغ غير مخلّ 
، عبث أيضاً كتفاء بما سبق وفي هذا إيجاٌز واحتراٌز عن اللوجود دليل عليه على طريقة اال

 .(3)ستغناء عنهبحذف فضول الكالم وما يمكن اال
 الحديث الثالث:

ْبد  الل ه ، ف ل ق ي ُه  االحتراسومن شواهد           : ُكْنُت م ع  ع  ْلق م ة ، ق ال  ْن ع  أيضًا ما ُروي ع 
اج   ْبد  الر ْحم ن  إ ن  ل ي إ ل ْيك  ح  : ي ا أ ب ا ع  ل و ا، ف ق ال  ُعْثم اُن: ه ْل ل ك  ي ا ُعْثم اُن ب م ًنى، ف ق ال  ًة ف خ 

ْبُد الل ه  أ ْن ل   ك  ب ْكًرا، ُتذ كُِّرك  م ا ُكْنت  ت ْعه ُد؟ ف ل م ا ر أ ى ع  وِّج  ْبد  الر ْحم ن  ف ي أ ْن ُنز  ْيس  ل ُه أ ب ا ع 
ُة، ف اْنت ه ْيتُ  ْلق م  : ي ا ع  ، ف ق ال  ٌة إ ل ى ه ذ ا أ ش ار  إ ل ي  اج  ، ل ق ْد  ح  ا ل ئ ْن ُقْلت  ذ ل ك  إ ل ْيه  و ُهو  ي ُقوُل: أ م 

ل م _:  س  ل ْيه  و  ل ى اهلُل ع  ْنُكُم الب اء ة  »ق ال  ل ن ا الن ب يُّ _ص  ي ا م ْعش ر  الش ب اب  م ن  اْست ط اع  م 
ْوم  ف إ ن ُه ل هُ  ل ْيه  ب الص  ْع ف ع  م ْن ل ْم ي ْست ط  و ْج، و  اءٌ  ف ْلي ت ز   .(4)«و ج 

                                                 

 .365(ينظر: علوم البالغة البديع والبيان والمعاني: (1
 .1/407ينظر: النحو الوافي، عباس حسن: (2)

 .131ينظر: من بالغة النظم العربي، د. عبد العزيز عرفة: (3)
ل م _: (4) س  ل ْيه  و  ل ى اهلُل ع  ْنُكُم الب اء ة  م ن  اْست ط  »صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ق ْول  الن ب يِّ _ص  اع  م 

و ْج، رقم الحديث )  .3/ 7(: 5064ف ْلي ت ز 
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، وعليهما الحرص على ن يشرع له الزواج وكذلك المؤمنةالنكاح سنة مؤكدة، والمؤم
اسباب العفة وحفظ الفروج؛ وبهذا جاء الحديث الشريف. فترك النكاح من دواعي الفساد 
واسباب الفاحشة وانتشارها في المجتمع. أما الزواج فهو الطريق األمثل لغض البصر 

وهذا هو عنوان النزاهة الخلقية . فالواجب على من استطاع أن يبادر وتحصين الفرج 
بالزواج، وأال يتخلف عن ذلك بأعذار واهية. ففي الحديث الشريف حّث النبي _صلى اهلل 
عليه وسلم_ على الزواج فقال من استطاع منكم الزواج ووجد كلفته ومؤنته فليتزوج؛ وذلك 

يانة ألنفسهم وأبصارهم وحفظًا فروجهم. ولما علم ليكونوا على كمال من أمر دينهم، وص
_صلى اهلل عليه وسلم_ أنه ليس كل من تتوق نفسه للزواج يملك مقوماته، ذكر ألمته 

اٌء( أي قاطع للشهوة.  ْوم  ف إ ن ُه ل ُه و ج  ْع ف ع ل ْيه  ب الص  م ْن ل ْم ي ْست ط   عالج ذلك فقال: )و 
و ْج(، أي قوله في الحديث الن االحتراسوموضع     ْنُكُم الب اء ة  ف ْلي ت ز  بوي قوله )م ن  اْست ط اع  م 

من استطاع منكم الباءة، وجاء هنا مقدم على الشمول المحترس عنه. فاألصل أواًل األمر 
بالزواج والمبادرة به والحث عليه في هذا الخبر وغيره من األخبار. ويبدو من ظاهر األمر 

ل حال من قدرة وعجز ومن غنًى وفقر. ولما تعذر التيان استحباب العمل به على ك
ة فيه وترتب الضرر على الطرفين، باألمر_ وهو الزواج _ في حال الفقر والعجز؛ للمشق

ْنُكُم الب اء ة ( أي فاألمر بالنكاح مخصا وص بمن حترس عن ذلك بقوله )م ن  اْست ط اع  م 
 ع فال يشمله األمر.عتبار غير المستطياستطاع الباءة وخرج عن اال

_ )ي ا ضّم الحديث الشريف من صور البالغة ألطفها ومن الكالم أعذبه. ففي قوله _   
(، هو من نداء الحاضرين والغائبين الذي يعقبه طلب غالبًا، فالمراد به  م ْعش ر  الش ب اب 

في عموم الشباب. وخّص الشباب بالخطاب؛ ألن المراد منهم غير المتزوجين، ممن هم 
ي  ط اب  أل  ن اْلغ ال ب وجود ُقو ة الد اع  مظنة الحاجة الى النكاح. " و ا  ن م ا خص الش ب اب ب اْلخ 

ف الشُُّيوخ"  .(1)فيهم إ ل ى النِّك اح، ب خ ال 
وقوله: )فليتزوج( أمر للغائب، ونظيره قوله: ) فعليه( بضمير الغائب، على أن النداء    

وقوله: ) منكم ( فيها كاف الخطاب، ففيه التفات من  أول الحديث يقتضي الخطاب،

                                                 

 .67/ 20 :عمدة القاري شرح صحيح البخاري(1)
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. وفي اصل اللغة (1)الخطاب الى الغيبة. وذكر صاحب الفوائد " فيه إغراء بالغائب"
ستعماله في غير ما وضع له؛ لغرض استبعاد غراء بالمخاطب، وهو مجاز لطيف الال

 أن يكون غير القادر من المخاطبين.
اٌء( إذ شبه الصوم بحاجز  _لمقوله _صلى اهلل عليه وسو    ْوم  ف إ ن ُه ل ُه و ج  )ف ع ل ْيه  ب الص 

يمنع النسان عن فعل المعصية، فالصوم يهذب النفوس ويزيد من مخافة العبد هلل عز 
حذف  . وفي قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )فليتزوج( حذف العائد المنصوب، إذ2وجل

 نه معلوم بداللة الحال. ؛ ألمرأةاالمفعول والتقدير: فليتزوج 
ْع( حذف المفعول به،    م ْن ل ْم ي ْست ط  اي: الزواج وفي قوله _ صلى اهلل عليه وسلم_ )و 

ه معلوم، ومن الثانية؛ ألنه ُذكر قباًل في قوله: فليتزوج فإذا ُذكر ن  فحذف المرة االولى؛ أل  
 (.3)وقال: ومن لم يستطع الزواج، كان تكرارًا لغير فائدة

 حديث الرابع:ال
ي  الل ُه  االحتراسومن     أيضًا في سياق األحوال الشخصية ما روي ع ْن ع ائ ش ة  _ر ض 

 : ل م _ ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلُل ع  ْير  »ع ْنه ا_، ع ن  الن ب يِّ _ص  ْرأ ُة م ْن ط ع ام  ب ْيت ه ا غ  إ ذ ا أ ْنف ق ت  الم 
د ٍة، ف ل ه ا أ ْجُره ا، و   ْثُل ذ ل ك  ُمْفس  از ن  م  ل ْلخ  ، و  ْوج  ب م ا اْكت س ب   .(4)«ل لز 

يبين النبي _صلى اهلل عليه وسلم_ أنه إذا أنفقت المرأة واطعمت من طعام بيتها على    
سبيل التصدق من غير ايقاع ضرر، وال قصد إتالف ماله، كان لها أألجر والثواب من 

وثوابه بما كسب وسعى من أجل تحصيل الرزق. اهلل تعالى جزاء ما أنفقت، ولزوجها أجره 
وللخازن أيضًا وهو من عهد اليه بحفظ الطعام أجر آخر على النفاق من طعام سيده، ال 
ينقص بعضهم من أجر بعٍض شيئًا. ففي الحديث الحث على النفاق في الواجبات 

                                                 

يمي المازري المالكي: (1)  .130/ 2المعلم بفوائد مسلم، عبد اهلل محمد بن عمر الت م 
ري نموذجًا"، حسام (ينظر: جماليات التشكيل الحسي والمعنوي في الحديث النبوي "جواهر البخا (2

 .46الهندي: 
الحذف في الحديث النبوي الشريف دراسة نحوية داللية وصفية تحليلية تطبيقية في صحيح ينظر: (3)

 .120_119: البخاري
ه ، رقم الحديث )(4) ْل ب ن ْفس  ل ْم ُين او  د ق ة  و  م ُه ب الص  اد  (: 1425صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ب اُب م ْن أ م ر  خ 
2 /114. 
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يث كالنفقة على األهل، وصلة الرحم. ومما ذكره ابن بطال في معرض شرحه للحد
ل ى اْلب رِّ و الت ْقو ىملخصًا قال اهلل تعالى:  ُنوا ع  ت ع او  [، فدلت هذه اآلية على 2]المائدة:  و 

الحّث على التعاون في أعمال البر والخير، وهو مضمون ما جاء به الحديث، على أنه  
ال ينبغي ألحد أن يتصدق من مال غيره بغير إذنه وان كان لداعي الصدقة، لكن لما 

بيتها جاز لها الصدقة بما  يال الرجل، وكان لها نظر النفقة فانت المرأة لها حق فى مك
ال ُيعّد إضاعة للمال، وال إسراًفا، وتقدير ذلك راجع الى العرف، بما ال يشكل ضررًا على 

ْرأ ُة( الظاهر (1)زوجها، وتطيب به نفسه . وفي قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )إ ذ ا أ ْنف ق ت  الم 
اها وال إذن منه، ما ي  إ  ع بغير قصد من زوجها وال تكليفه من سياق الحديث أن النفاق يق

. وفي (2)لم تعلم عدم رضاه، وال يقّيد بأنه إن كان عن غير أمره كان لها نصف األجر
إشارة الى اعتياد ذلك وكثرته منها، بخالف إن التي  (مجيء )إذا( أول الحديث بدل )إن

 للندرة.
د ٍة( مسرح ي       ْير  ُمْفس  مثل موضع الحال المقّيدة من قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )غ 

المقصود لتحقيق الموازنة بين العمل الصالح وبين ما قد يترتب عليه من مفاسد  االحتراس
عتبار. ففرض غياب ذلك الموضع ذا لم تؤخذ تلك الموازنة بنظر االومضار على الغير إ

امع في زلل الوهم بأن للزوجة أجرًا وثوابًا على انفاقها من مال يوقع الس االحتراسمن 
زوجها، وأنها كلما كثرت نفقتها وتصدقها منه كلما عظم أجرها وثوابها نظير سائر 
الطاعات، وليس األمر على ما توهمه السامع؛ لما يترتب عليه ضرر واتالف لمال 

اء قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )غ ْير  الزوج، فاحتيج الى ما يرفع ذلك الوهم في الفهم، فج
د ٍة( ليحترس عن ذلك؛ تحقيقًا لمعنى الحّث على النفقة، ولمعنى الرفق فيها لتطيب بها  ُمْفس 

 نفس الزوج صاحب المال.
من الروائع البالغية في الحديث الشريف حذف الجملة الظرفية المتعلقة في قوله     

ْجُره ا( والتقدير: أي كان لها أجرها بما أنفقته، وفي قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ ) ف ل ه ا أ  

                                                 

 .426/ 3ابن بطال:  شرح صحيح البخارى،ينظر: (1)

 .605/ 1التنوير شرح الجامع الصغير، محمد بن إسماعيل بن محمد الحسني الكحالني: ينظر: (2)
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( حذف العائد المنصوب، والتقدير: ولزوجها  ا اْكت س ب  ْوج  ب م  ل لز  _ صلى اهلل عليه وسلم_ )و 
 .1بما كسبه

د      ْير  ُمْفس  فيه  أٍة( وهو الموضع اآلخر الذي تتواطوقوله _صلى اهلل عليه وسلم_ )غ 
ية؛ لضافة سمة جمالية ومعنوية على االحتراسبالغية مع الصورة مجيء الصورة ال

د ٍة( كناية عن النهي عن السراف والتبذير في مال الزوج؛ ألنهما  ْير  ُمْفس  الكالم. فقوله )غ 
يعدان مفسدة وهالكًا للمال فالوجهان مرادان  ألن الكناية ال تعارض وال تنافي المعنى 

 .2الحقيقي
ات تكمن بالغتها في "إفادة المبالغة في المعنى؛ ألن التعبير عن المعنى ومثل هذه الكناي 

الكنائي بروادفه وتوابعه له من القوة والتأكيد ماليس في التعبير عنه باللفظ الموضوع له، 
 .3وذلك ألنه يصبح كإبراز الدعوى بدليلها وكإثبات الحجة ببينتها"

 الخاتمة:
في سياق الترغيب في الحديث النبوي(  االحتراسث )بعد ختام الجولة في ُربى هذا البح

فن صلب عوُده باسقة أغصاُنه وافرة اوراُقه وارفة ظالُله، سليل  االحتراسيمكن القول أن 
البالغة والفصاحة والمعاني، يضم في جناحه من االيحاءات الداللية أدّقها ومن األسلوبية 

متكلم في حّلة جميلة يتلقاها السامع النبيه الجزلة أرّقها فيأتي المعنى المراد في خاطر ال
ثبات ما بقي منه مجردا عن اليهام. فالحق أن   االحتراسفيعي دفع ما ُتوهم إرادته، وا 

 يجمع بين إثبات معنى ونفي غيره بتركيب بليغ واحد ذي معنى متعدد.
 

 

 

                                                 

الحذف في الحديث النبوي الشريف دراسة نحوية داللية وصفية تحليلية تطبيقية في صحيح ينظر: (1)
 .118:  البخاري

 129في الحديث النبوي الشريف في صحيحي البخاري ومسلم، د. عمار إسماعيل احمد. ينظر: الكناية 2
 .217علم البيان، د.  بسيوني عبد الفتاح: 3
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Caution in the Context of the Hadiths of Transactions in Sahih al-

Bukhari T (256 AH) 

Israa Ghanem Mohammed Abdullah

 

Adnan Abdul Salam Al-Asad

   

 Abstract           

         The issue of precautions, which is one of the science of 

meanings and one of the branches of expatiation, is of the issues 

concerned with the interpretation of what is meant by the speaker 

and the removal of the thumb for the listener, and the subject was 

applied to the hadiths of the Messenger limited to Sahih al-Bukhari, 

and the interpretation of the meaning by his saying and pushing the 

suspicion and suspicion of the listener. Where the research was 

titled “precautions in the Context of Transactions in Sahih Al-

Bukhari”. Thus, the topic was addressed in two sections: The First 

Study: The Title of precautions in the Context of Selling, and the 

Second Study: The Title of precautions in the Context of Personal 

Status. In each topic, four examples of hadiths were dealt with, 

interpreting them with an explanation of the prudential witness in 

them.   

      Key words :  Tamim  ؛ complement   ؛objection. 
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