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 المستخلص 
الناصية من التعبيرات القرآنية ، ووردت مشتقاتها في القرآن الكريم والسنة النبوية ، ويدور تعد 

ملموس وروحي. الملموس هو مقدمة الرأس أو الشعر الذي ينمو في معناها في معنيين أساسيين ، 
مقدمة الرأس ، بينما المعنوي هو المكانة المهيبة والهيبة والشرف ، وهناك بعض المعاني اللغوية 

 .للكلمة أيًضا
( ، 56، آية  11وقد ذكرت في أربع آيات في ثالث سور في القرآن الكريم ، وهي: سورة هود )سورة 

16و  15وآيات  96( ، سورة العلق )سورة آية(. سورة 41، آية  55لرحمن )سورة سورة ا ). 
أما السنة فقد ذكرت في مشتقاتها المختلفة في عدة مواضع ، لتدل على معاني كثيرة ، منها باإلضافة 
 إلى داللة الجزء المشهور في الرأس: فهي تعبر عن اإلنسان من الباب )ذكر(. الجزء وإرادة الكل( ،

 .وإقرار عرضه ؛ ألنه مكان سجود هللا ومسح عليه في الوضوء
من الناحية العلمية ، لها أهمية كبيرة ألنها مسؤولة عن التفكير واإلرادة وتضمين تحتها الخاليا الحية 

للعاقل التي تهتدي اإلنسان وتغير إرادته التي ينطلق منها الخير والشر ، الصدقة والتعسف والظلم  
ن ، من لديه ناصيته نحو الخير والعدل ، سيكون ناصية الخير. ومع ذلك ، من ناصبه على والعدالة. إذ

الشر والظلم والكذب ، سيكون نذير الشر واألكاذيب. وهكذا سمى هللا تعالى ناصية أبي جهل كاذبًا 
 وعاصيًا ، حيث قال هللا تعالى: )ناصية كاذبة آثمة(. )القرآن 

16:96 ). 
الناصية, القرآن الكريم, معاني الكلمات المفتاحية:  

Abstract 
The forelock is one of the Quranic expressions and its derivatives are also 

mentioned in the Glorious Qur'an and Sunnah (the prophetic traditions of 

Muhammad, PBUH), and its meaning revolves around two basic meanings, 

tangible and spiritual. The tangible is the front of the head or the hair 

growing on the front of the head, while the intangible is the majestic 

position, the prestige and the honor, and there are some more linguistic 

meanings for the word as well. 

It has mentioned in four ayas in three Surahs (Suras) in the Glorious 

Qur'an, which are: Surah Hud (Sura 11, Aya 56), Surah Al-Rahman (Sura 

55, aya 41), and Surat Al-Alaq (Sura 96, ayas 15 and 16).  

As for the Sunnah, it has mentioned in its various derivatives in several 

places, to indicate many meanings, including in addition to its indication of 

the well-known part in the head: it expresses the human being from the 

door ‘front’ (mentioning the part and the will of the whole), and including 

a statement of its honor because it is the place of prostration to Allah and 

the place of wiping over it in ablution.  

From a scientific point of view, it has a great importance as it is responsible 

for thinking and willing and the inclusion of under it the living cells of the 

sane that guide man and change his/her will, from which good and evil are 

issued, charity and abuse, injustice and justice. So, who has his/her forelock 

towards good and justice, it will be the forelock of good. However, who has 

his/her forelock towards evil, injustice and lying, it will be the forelock of 

evil and lies. Thus, God Almighty named the forelock of Abu Jahl as a liar 

and sinner, where Allah said: “A lying, sinning forelock”. (Quran, 96:16) 
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 المقدمة  
الذي جعل القرآن ناصية العلوم، وأنار بصحيح السنة سقيم الفهوم، وجعل الحمد هلل  

العقل تابعًا للمنقول، أحمده حمدًا بالغ الفضول، وأشكره على نعمائه، وعلى جميل إيالئه  
. 

النجباء،  الفضالء، وصحبه  آله  العقالء، وعلى  نبينا محمٍد أعقل  وُأصلي ِّ وُأسلم على 
 فى أثرهم إلى يوم الحشر واللقاء . وعلى من سار على نهجهم واقت

 أما بعُد: 
فإن للعقل أهميته البالغة، حيث أنه مناط التكليف، ومن حكمته جل وعال أن جعل العقل 
في رأس اإلنسان، وجعل جمجمته وقاية له من الصدمات ومن جميع اآلثار، ثم من  

 مقسوم . حكمته البالغة أن قسمه إلى أجزاء، جعل لكل جزء منها عمل 
فكان من تلك األجزاء الناصية وهي الجزء األمامي منه، وقد خصت بالتفكير، واتخاذ 
القرار والتدبير، إذ بدونها يكون البالغ كالطفل، وعنه يسقط التكليف بذلك، وأن األعمال 
مقرونة به فقد بين هللا تعالى ذلك في كتابه العزيز وجعل التعقل الصحيح طريقًا للوصول 

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  چ :  الفق  له  

ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  

أيضا  (1) چے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ   وقال  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  چ :  , 

  ففي اآليتين أمرنا هللا  (2) چہہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھھ  ے  ے    ۓ  
أن ُنَحكِّم عقولنا ونميز الحق من الباطل والخير من الشر، فكل ذلك يكون في الناصية  

، ألن العقول التي فيها يستدل على ذلك, فتكون النتيجة هو اإلتباع الصحيح للنبي  
في جملة من األحاديث,   جاءت موافقة للشريعة ال العكس، وهذا البيان بينه النبي  

ت: يا رسول هللا, بأي شيء يتفاضل الناس في الدنيا ؟ قالت: قل  )رض(فعن عائشة  
قال: بالعقل .قلت: ففي اآلخرة ؟ قال: بالعقل .قالت: قلت: إنما يجزون بأعمالهم, فقال: 
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وهل عملوا إال بقدر ما أعطاهم هللا تعالى من العقل, فبقدر ما أعطوا من العقل كانت 
 .(3) أعمالهم بقدر ما عملوا يجزون 

 
، (4) قال: )يحاسب الناس يوم القيامة على قدر عقولهم(  ، أن النبي  وعن أبي قالبة   

  مولى رسول هللا    يجد ذلك جليًا، فعن ثوبان    والناظر في قصة حديث ثوبان  
: )أللفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال قال: قال رسول هللا  

منثورا(. فقالوا: يا رسول هللا صفهم لنا لكي ال نكون منهم ونحن    تهامة فيجعلها هللا هباء
،وهذا (5) ال نعلم .فقال: )أما إنهم من إخوانكم ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم هللا انتهكوها(

أن هللا ال ينظر إلى األعمال بل إلى العقول التي تأمرهم إلى طاعة هللا تعالى, وتباع  
 فإذا أقترنا بالطاعة أجر اإلنسان وإذا اختالفا ُأثم, وهذا ال يكون إال بالناصية . نبيه 

 
  عن إياس ابن سلمة  (8) والطبراني،  (7) وابن حبان،  (6) وفي الحديث الذي أخرجه الدارمي، 

: بشماله فقال له النبي    ابن األكوع عن أبيه: أن رجال كان يأكل عند رسول هللا  
: )ال استطعت فما رفعها إلى فيه(، والناظر )كل بيمينك( قال ال أستطيع فقال النبي 
له بالقول مع قول الرجل ال أستطيع، فاألمر   في هذا الحديث يتساءل لما غلظ النبي  

تكبرا منهما، وال يكون ذلك   وتفكيره لم يستجيبا ألمر النبي  أكبر من ذلك، ألن عقله  
إال بالناصية، فلزم التغليظ له بالقول، وقد بين ذلك اإلمام مسلم في الحديث الذي أخرجه 
في صحيحه، فعن إياس بن سلمة بن األكوع أن أباه حدثه أن رجال: أكل عند رسول 

بيمينك(. قال ال أستطيع قال )ال استطعت(. ما منعه إال   :بشماله فقال  هللا   )كل 
. وهذا دليل واضح على أن للعقل أهمية كبيرة فيه (9) الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه

يتدبر اإلنسان ويتعقل, فكل ذلك يكون بالناصية التي ظل سرها مخفيًا عنا, جليًا واضحًا 
أن جعل له العلم مناصًا، وآتاه   ى نبيه  عل   ،فهذا من عظيم إنعامه  بينًا للنبي  

 من مفاتح العلوم، والمغيبات ما شاء هللا أن يؤتيه. 
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اإلعجاز  فكان  الساطعات،  والقواطع  الباهرات،  واآليات  الظاهرات،  بالمعجزات،  وأيده 
 للغوي والعلمي وأنوع اإلعجاز ال تحصى، وال تستقصى. 

 .  األخيرة، حيث أنه من دالئل نبوته  واإلعجاز العلمي حظي باهتمام بالغ في اآلونة
 

إلى الناصية   وقد أشار القرآن الكريم إلى الناصية بجملة من اآليات وكذلك أشار النبي  
في جملة من األحاديث ، فالناصية وتفسيرها  هو موضع بحثنا هذا، كما أشار لها 

قمت بعد جمع   القرآن الكريم والسنة النبوية في مواضع عدة بينتها في بحثي هذا.وقد 
قراءتها وتعليلها   ذلك، واستقصاء ما هنالك، بتفسير اآليات وشرح األحاديث، معيدًا بذلك

في ضوء العلم الحديث الذي كان غائبا عن علمائنا السابقين، ثم إنني في ضوء ما 
   توصلُت إليه قدمت هذا اإلعجاز النبوي في حلة جديدة وبيان آخر.

بـ )معاني الناصية في القرءان الكريم( إلى مقدمة وخاتمة وقد قسمت بحثي هذا الموسوم  
 وأربعة مباحث.

 
 تحدثُت في المبحث األول: عن تعريف الناصية لغة واصطالحًا . 

الكريم  وأقوال  القرآن  القرآن وبينت مواضع ذكرها في  لناصية في  الثاني :  والمبحث 
النبوية السنة  في  لناصية   : الثالث  فيها.والمبحث  أقوال العلماء  بذكر  وأشفعتها   ،

 العلماء.والمبحث الرابع:التفسير العلمي للناصية. 
 والحمد هلل أواًل وآخرًا والصالة والسالم على محمد ظاهرًا وباطناً 

 
 
 

 
 المبحث األول 



 

 والعشرون التاسع العدد  | 354

 عبد الفتاح حسين سليمان  الدكتور:&   البنجويني الدكتور: محمد حسين عبد هللا 

 تعريف الناصية لغة واصطالحًا 
 الناصية لغة: 

َو( فقال:  َعر عرفها الخليل في كتابه العين وجعل مادتها )َنصـَ َيُة ُقصـا م من الشـر الناصـِّ
م الرأس.  في ُمَقدر

 وَنَصوُته: قبضت على ناصيته فمَدْدُتها، أنُصوه نصوًا، والُمناصي: الذي يمدها.
: نبات من أفضل المراعي.  يُّ  وناَصْيَت فالنًا إذا خاصمَتُه. والنرصِّ

ير  يارِّهم قيَل: هم َنصِّ  .(10)ةم انَتَصوا أي اختيرواوإذا اجَتَمَعْت جماعة من ُنْخبة الناسِّ وخِّ
وجعلها الجوهري تحت مادة )نصـا( فقال: الناصـية: واحدة النواصـي. ونصـوته: قبضـت  

ــيته، قالت عائشــــة   أي: تمدون ناصــــيته    (11): )ما لكم تنصــــون ميتكم()رض(على ناصــ
  : ــَي الناسِّ ــية بلغة طي ، ونواصـــــ ــاة: الناصـــــ كأنها كرهت تســـــــريح رأس الميت. والناصـــــ

لنصــية من القوم: الخيار، وكذلك من اإلبل وغيرها، وهي البقية، وانتصــيت  أشــرافهم، وا
ــيَء: اخترته. وتذريت بني فالن وتنصيتهم، إذا تزوجت في الذروة منهم. وتنصت   الشـــــــــ

 .(12)المرأة: رجلت شعرها. وانتصى الشعر، أي طال
 قلُت: الخليل اعتمد المصدر، والجوهري اعتمد الماضي، واألصل واحد.

أصلم صحيح    -وهذا المعتل  أكثُره واو-بن فارس : النون والصاد والحرف المعتل  قال ا
يرة من الَقوم ومن كل ِّ شــــــــــيٍء:   ، ومنه النرصــــــــــِّ يء وُعلو  يدلُّ على َتَخيٍُّر وَخَطر في الشــــــــــر

 .(13)الخيار
قلت : بين ابن منظور معنى الناصـــــــــــــية في القرآن من كالم العرا فقال: وقال الفراء: 

ه    (14)  چۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  چ  :  قولـــهفي   ُم رْأســــــــــــــــه ،َأي  لُنقِّيَمنــر مقـــدر

لرنره. وقيل في قوله تعالى يُة    چې  ې  چ   :وَلُنذِّ َدنر وجهه فَكَفتِّ الناصـــــِّ و ِّ َأي لُنســـــَ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  :أَلنها مقدمة الرأس. والُمناصاُة: اأَلْخُذ بالنرواصي وقوله  

ته َتناُله  .  (15) چڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ   ــَ قال الزجاج: معناه في َقْبضـــــ
ْيُته إِّذا جاذْبته فيْأخذ كل واحد منكما   بما شـــاء ُقدرته وهو   ال َيشـــاء إِّال الَعْدَل. وناصـــَ
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يةِّ صاحبه وفي حديث عائشة   يني    )لم تكن واحدةم من نساء النبي  )رض(  بناصِّ ُتناصِّ
 َأي ُتنازُِّعني وتباريني .  (16)غير َزْيَنَب(

 
ي. وفي حديث ابن اباس   يا َأي َتواَخذا بالنرواصـِّ وفي حديث مقتل ُعمر فثاَر إِّليه فَتناصـَ
َيتِّك ولم َأَدْعك  ْوتك َأي َأخذت بناصـــــــِّ قال للحســـــــين حين َأراد العِّراَ لوال َأني َأْكَرْه لَنصـــــــَ

يُّ َعْظم ا  .  (17)لُعُنقتخرج . قال: ابن بري قال ابن دريد النرصِّ
. وقال ابن قتيبة في  (18)وجاء في أمالي المرتضـــــي: المقادم جمع قادمة وهو الناصـــــية 

. وقال أيضـــــًا: الســـــع  بيا   (19)كتابه الجراثيم: القونس أعلى الهامة ومنبت الناصـــــية
يعلو الناصــية، والســفا خفة الناصــية يكره فيها ويحمد، وشــعر الناصــية يســمى الغســن ، 

 .(20)واألصقع أبيض الناصية
ــية من كالم العرا   قلت : والذي أراه  بعد عر  كالم أهل اللغة في بيان معنى الناصــ
انحصــــرت لدي معاني الناصــــية فهي: مقدم الرأس، أو األخيار، أو الشــــرف والعلو، أو  
طول الشــــــــــــعر، أو المد، أو المجاذبة، أو القبض، أو كســــــــــــر العنق، أو التزوي  وغير  

ــية هي إحدي ما يكون  ذلك. ك لها بعيدة عن الحقائق العلمية التي نعرفها اليوم  والناصـــ
ــ ولة عن التفكير   ــان من فصــــــــــو  أربعة وتكون في مقدم الرأس مســــــــ في عقل اإلنســــــــ
واختيار القرار وما تصدر من فكرة يكون الفص األمامي مس وال عنها، سواء كانت هذه  

 يصيرها كيف يشاء. فهو الفكرة كاذبة أو صادقة يعلمها هللا 
ُو مثل الَمَغس   ــْ وأقرا تعريف لغوي على ذلك ما قاله ابن منظور: قال الســـكري: النرصـ

ُجك عن الَقرار، قال َأبو الحسن وال َأدري ما وجه   وإِّنما سمي بذلك أَلنه َيْنصوك َأي ُيْزعِّ
ُجك عن الَقرار( أي يجعله ال يســـــــــــــتطيع ال(21)تعليله له بذلك تفكير واتخاذ  . فقوله: )ُيْزعِّ

ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  چ  القرار، والــدليــل على ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى:

نزلت في أبي جهل وهل الناصــية تكذا وتخطأ وهما صــفتان    (22)چې  ى    ى  
ــية هي مقدم الرأس أي  ــتا مجرورتين للجوار، إن كان الجواا أن الناصـــ ــية وليســـ للناصـــ

وإن كـان معنـاهـا الفص الموجود داخـل الرأس المقـدم في الجلـد والعظم كيف يكون ذـلك  
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الناصـــــية فهي تكذا وتخطأ، قال ابن كثير: يعني: ناصـــــية أبي جهل كاذبة في مقالها  
:)... .  وســــــــنبين ذلك في بيان هذه اآليات  ومنه حديث النبي  (23)خاط ة في فعالها
تشــــاء وأنت قادرم  أي أنت قادر على أن تصــــيرها في التفكير كيف (24)ناصــــيتي بيدك(

 على أن تمنعها، فهي خاضعة لك، ألن هللا وحده المسيطر عليها . 
ــية عند كل من عرفها في االصــــــطالح   الناصييييية الي احصييييطالح: جاء تعريف الناصــــ

م الرأس. َعر في ُمَقدر ــر ــا م من الشــــ وقيل   (25)موافقًا لتعريف أهل اللغة فهي عندهم: ُقصــــ
يء وُعلو   . وقال السكري: سميتِّ  (26):إنها مقدم الرأس تدل على  َتَخيٍُّر وَخَطر في الشـــــــر

ُجك عن الَقرار .وأهل التفســـــــــــير ذهبوا  إلى نفس  (27)الناصـــــــــــية من َيْنصـــــــــــوك ألنها تْزعِّ
 المعاني .

 
ــ ول    قلت: هي ما يعلو الرأس وتتقدمه وتكون داخل رأســــــــه وتكون جزء من العقل مســــــ

لتفكير واتخاذ القرار قبل الفعل، وبدونها يصــــــبح اإلنســــــان كالطفل ال يفكر التخاذ  عن ا
 القرار، فإن قيل له أجلس يجلس وإن قيل له نم ينام وهكذا. 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 
 الناصية في القرآن الكريم وأقوال العلماء فيها: 
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الناصـــــــــــــية  في القرآن الكريم في ثالظ ســـــــــــــور مرة بلفظ ) الناصـــــــــــــية( ومرة  جاء ذكر 
 )ناصية( ومرة )ناصيتها( ومرة)النواصي( ولك بيان ذلك على وجه التفصيل:

ــورة العلق قال تعالى ــية: جاء ذكرهما في ســــ ــية وناصــــ ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    چ :  األولى: الناصــــ

، ويعود ســبب نزول هاتين اآليتين وما  (28) چې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  
إذا وجده يصلي في الكعبة ،   بعدهما إلى أن أبا جهل أراد أن يطأ بقدمه رأس النبي  

فقــد أخرج البخــاري من طريق عكرمــة قــال ابن ابــاس قــال أبو جهــل ل ن رأيــت محمــدا 
.  ( 29)فقال لو فعله ألخذته المالئكة يصـــــلي عند الكعبة ألطأن على عنقه فبلغ النبي  

 .(30)وأخرج الترمذي في سننه بنفس القصة وزاد فيها )ايانا(
ــحيحه عن أبي هريرة   ــلم في صــــــــــ قال:  قال أبو جهل هل يعفر    وأخرج اإلمام مســــــــــ

محمـــد وجهـــه بين أظهركم قـــال فقيـــل نعم. فقـــال والالت والعزي ل ن رأيتـــه يفعـــل ذلـــك 
وهو يصــلي ِّ    رســول هللا   ألطأن على رقبته أو ألعفرن وجهه في التراا . قال : فأتى

فما فجاءهم منه إال وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه    -قال    -زعم ليطأ على رقبته  
قال : فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهوال وأجنحة. فقال رســول هللا  

  لو دنا مني الختطفته المالئكة عضــوًا عضــوًا (. قال فأنزل هللا ( :  ندري في . ال
گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ     ں   ں  چ   حديث أبي هريرة أو شـــيء بلغه

ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   

ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     چ:   -يعنى أبا جهل    - چڭ  ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  

ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۉ    ې 

زاد عبيد هللا في حديثه قال وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد األعلى فليدع   (31) چ ۆئ
 .(32)ناديه يعنى قومه

 وذهب أهل التفسير إلى بيان معنى الناصية وسبب نزول اآليات فقالوا:
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فلنضــمنه ولُنذلنهي يقال منه: ســفعت بيده: إذا أخذت قال الطبري: لنأخذن  بمقدم رأســه،  
دن  وجهه، فاكتفى بذكر   (33) چې  ې    چ بيده. وقيل: إنما قيل: ــو  والمعنى: لنســـــ

ــية في مقدم الوجه. وقيل: معنى ذلك: لنأخذن    ــية من الوجه كله، إذ كانت الناصــ الناصــ
 .(34)  چٻ  ٻ  پ    چ  بناصيته إلى النار، كما قال:

ــية األولى بالتكرير،    چې  ى    ى    چ  وقوله: ا على الناصــــــ ــية رد  فخفض ناصــــــ
 .(35)والخطي ة، والمعنى لصاحبهاووص  الناصية بالكذا 

 قال فخر الدين الرازي : وفيه مسائل :
المسـألة األولى: وجوه أحدها: لنأخذن بناصـيته ولنسـحبنه بها إلى النار، والسـفع القبض  

ــيء، وجبذه بشدة، وهو كقوله وثانيها: السفع     چٻ  ٻ  پ    چ : على الشـــــــ
 لنسودن وجهه، خامسها: لنذلنه.الضرا، أي لنلطمن وجهه، وثالثها : 

المسألة الثانية : قرئ لنسفعنر بالنون المشددة ، أي الفاعل لهذا الفعل هو هللا والمالئكة 
 ، وقرأ ابن مسعود ألسعفن ، أي يقول هللا تعالى يا محمد . أنا الذي أتولى إهانته .

ار في اآلخرة وأن يكون  المسـألة الثالثة : هذا السـفع يحتمل أن يكون المراد منه إلى الن 
المراد منه في الدنيا ، وهذا أيضــــــــــــًا على وجوه أحدها : ما روي أن أبا جهل لما قال : 
إن رأيته يصـــــلي ألطأن عنقه ، فأنزل هللا هذه الســـــورة ، وأمره جبريل عليه الســـــالم بأن  

قه  يقرأها على أبي جهل ويخر هلل ســــاجدًا في آخرها ففعل ، فعدا إليه أبو جهل ليطأ عن 
، فلمـا دنـا منـه نكص على عقبيـه راجعـًا ، فقيـل لـه مـالـك؟ قـال : إن بيني وبينـه فحاًل 
فاغرًا فاه لو مشــــــيت إليه اللتقمني ، وقيل : كان جبريل وميكائيل عليهما الســــــالم على  
كتفيه في صورة األسد .والثاني : أن يكون المراد يوم بدر فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى  

ــلمين م ــيته حتى يجرونه إلى القتل إذا عاد إلى النهي ، فلما عاد ال  يمكن المســـ ن ناصـــ
 جرم مكنهم هللا تعالى من ناصيته يوم بدر . 

المسألة الرابعة : الناصية شعر الجبهة وقد يسمى مكان الشعر الناصية ، ثم إنه تعالى  
كنى ههنا عن الوجه والرأس بالناصــــــــــية ، ولعل الســــــــــبب فيه أن أبا جهل كان شــــــــــديد  
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الهتمام بترجيل تلك الناصــــــية وتطييبها ، وربما كان يهتم أيضــــــًا بتســــــويدها فأخبره هللا  ا
 تعالى أنه يسودها مع الوجه .

المســـــــــــألة الخامســـــــــــة : أنه تعالى عرف الناصـــــــــــية بحرف التعريف كأنه تعالى يقول : 
الناصـية المعروفة عندكم ذاتها لكنها مجهولة عندكم صـفاتها ناصـية وأي ناصـية كاذبة  
قواًل خاط ة فعاًل ، وإنما وص  بالكذا ألنه كان كاذبًا على هللا تعالى في أنه لم يرسل 
محمدًا وكاذبًا على رسوله في أنه ساحر أو كذاا أو ليس بنبي ، وقيل : كذبه أنه قال 
: أنا أكثر أهل هذا الوادي ناديًا ، ووصــــ  الناصــــية بأنها خاط ة ألن صــــاحبها متمرد 

. قلــت : وهــذا المعنى األخير ال يكون إال بمــا    (36)قــال هللا تعــالىعلى هللا جــل وعال  
عررفـنا ـبه الـناصـــــــــــــــية التي تتخـذ القرار في العـقل من ـكذا أو قـتل أو ارتـكاا جريـمة أو  

ناصـــــــــــية أبي جهل بأنها كاذبة    أي أمر ما يصـــــــــــدر منها قبل الفعل فوصـــــــــــ  هللا 
ســـــــــــــــبت على ذـلك . ومـنه حـديث  يعلم ـما فيـها قـبل الفـعل ـفإذا فعـلت ح وخـاطـ ة ألـنه  

: )إن هللا كتب الحســـــنات والســـــي ات ثم  قال رســـــول هللا   عن ابن اباس    النبي  
بين ذلك فمن هم بحســـــــــنة فلم يعملها كتبها هللا عنده حســـــــــنة كاملة فإن هم بها فعملها 
كتبها هللا عنده عشـــر حســـنات إلى ســـبعمائة ضـــع  إلى أضـــعاف كثيرة وإن هم بســـي ة  

يعملها كتبها هللا عنده حســــــــــنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها هللا ســــــــــي ة واحدة وال  فلم 
 .(37)يهلك على هللا إال هالك(

على الصـــــالة عند البيت،    قال ابن كثير: نزلت في أبي جهل، لعنه هللا، توعد النبي  
أي: فما   چھ  ھ   ھ              ھ     ے  ے  چ  فوعظه هللا تعالى بالتي هي أحسـن أوال فقال:

ۓ  ۓ   ڭ   چ    ظـنك إن ـكان هـذا اـلذي تنهـاه على الطريق المســــــــــــــتقيمـة في فعـله، أو

ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    چ بقوله، وأنت تزجره وتتوعده على صــــــــالتهي ولهذا قال: چڭ  

أي: أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن هللا يراه ويســـــــمع كالمه، وســـــــيجازيه على    چ
 .(38)فعله أتم الجزاء
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ســـــــــيأخذ بلب عقل أبي جهل فيجعله يتخبط   قلت : وهذا بيان واضـــــــــح على أن هللا 
، ـفإـنه نكص على عقبـيه خـائـفًا ـكالطـفل ويكون ذـلك اـياـنًا وهـذا ويخـاف ويهـاا النبي 

يبين أن معنى الناصــــــــــــيته: لبه األمامي، وليس مقدمة الرأس مما يلي منبت الشــــــــــــعر، 
والكـاذـبة والخـاطـ ة هي ـناصـــــــــــــــية أبي جهـل، ألـنه فكر فيهـا كيف يطـأ بـقدمـه على عنق  

لخـاط ـة بخالف المخط   ، والخـاط ـة هي التي تتعمـد الخطـأ وكـذلـك الكـاذبـة واالنبي  
هو الذي يخطأ وال يدري، ويكون هذا الوص  ألبي جهل على استعالءه واستكباره عن  
اـبادة را األرـباا ـفأذـله هللا تعـالى في اـلدنـيا واآلخرة وعـند ممـاـته في ـبدر ـفإن رأســــــــــــــه  

ولم يســــتطع ابن مســــعود من حمله لضــــعفه أو حتى يذل هللا أبا    حزت بســــيف النبي  
ــحب رأ ــه على األر  جهل فيســـــــ . قال محي الدين الدرويش: والكاذبة والخاط ة  (39)ســـــــ

. قلت : صــفتان وال فَر بين النعت (40)نعتان، وأنهما مجاز عقلي، والحقيقة صــاحبهما
والصـــــــــــــفة عند النحاة من حيث اإلعراا، والفَر كائن عند أهل اللغة بينهما، بل أنهما  

الخطأ وهي لب العقل األمامي وهذا   على الحقيقة ألن الكذا يكون في الناصية وكذلك
 ما أثبته البحث، وهللا أعلم.

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  الثانية: ناصــــــــــــيتها: جاء ذكرها في ســــــــــــورة هود قال تعالى :

قال .  (41) چڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  
والقي ِّم على جميع خلقه،  الطبري في تفســــيرها: إني على هللا الذي هو مالكي ومالككم ، 

توكلت من أن تصـــيبوني أنتم وغيركم من الخلق بســـوء، فإنه ليس من شـــيء يدا على  
 .(42)األر ،  إال وهللا مالكه، وهو في قبضته وسلطانه. ذليلم له خاضعم 

ــعر في مقدم   ــية عند العرا منبت الشــــــــــ قال فخر الدين الرازي: قال األزهري : الناصــــــــــ
 ابت هناك ناصية باسم منبته .الرأس ويسمى الشعر الن

واعلم أن العرا إذا وصفوا إنسانًا بالذلة والخضوع قالوا : ما ناصية فالن إال بيد فالن، 
ــيته فقد قهرته ، وكانوا إذا أســـــروا األســـــير   أي أنه مطيع له ، ألن كل من أخذت بناصـــ

ــيته ليكون ذلك عالمة لقهره فخوطبوا  في القرآن  فأرادوا إطالقه والمن عليه جزوا ناصـــــــــــ
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أي ـما من حيوان إال وهو    چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچچ  بـما يعرفون فقوـله :
 تحت قهره وقدرته ، ومنقاد لقضائه وقدره .

وفيه وجوه : األول : أنه تعالى لما قال   چچ    چ  چ  ڇ  ڇ       چ  ثم قال :

أشعععععك بلعر بععلية وعاليعظ وقهك و ي     چڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ:  

أي أنه وإن كان قاديا  وليه  لكنه    چچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ       چ فأتبعه بعوله :  

ال ي لمه  وال يفععل به  إال اعا  و ال و والععلل والبععععواث ن والأعان  : أنعه  

چ    چ  چ  ڇ  چ   تعالى لما بكك أن سعععلهانه قهك جميل ال لو أتبعه بعوله:

عني أنه ال يخفى عليه مســــــــــتتر ، وال يفوته هارا ، فذكر الصــــــــــراط  ي  چڇ     ڇ 
 .  (43)المستقيم وهو يعني به الطريق الذي ال يكون ألحد مسلك إال عليه

فهو من خلق نواصـي الخلق كلها أي: آلة التشـفير   قلت: وعلى هذا يكون من عدله  
بيده يصـــــيرها كيف يشـــــاء ولكن بعدله ال يحاســـــب اإلنســـــان إال بعد أن يتحد الفكر مع  
العمل فيصـدر منه فيحاسـبه عليه إن كان شـرًا ويؤجره عليه إن كان خيرًا وإن لم يصـدر  

ًا وهــذا من عــدلـه  منــه الفعــل فيــأجره عليــه إن كــان الفكر الــذي جر عليــه شــــــــــــــرًا أو خير 
ورحمته كما أسلفنا، والحيوانات كذلك لها ناصية ولكونها غير مكلفة ال يحاسبها، ولكن  

فإنه كل  اإلبل بحمل الناس وأمتعتهم   هللا تعالى شـــــــــفر لها ناصـــــــــيتها لما كلفها به  
زًا ألهلهـا ـقال رســــــــــــــول هللا  : )اإلـبل عز ألهلهـا والغنم بركـة والخير وتكون طعـامـًا وعِّ

، ـفإذا أذهـب هللا بنواصــــــــــــــيهـا أي بـلب  (44)ود في نواصــــــــــــــي الخـيل إلى يوم القـيامـة(معق
: )تتركون المدينة  قال : قال رسول هللا    عقولها أصبحت وحوشًا، فعن ابن اباس  

ــر راايان من مزينة يريدان   على خير ما كانت ال يغشـــــــاها إال العوافي وآخر من يحشـــــ
بلغــــا ثنيــــة الوداع خرا على  المــــدينــــة ينعقــــان بغنمهمــــا فيجــــدانهــــا وحوشـــــــــــــــــ ا حتى إذا 

، ولوال فضل هللا ورحمته على اباده لتحولت الحيوانات إلى وحوش حتى    (45)وجهيهما(
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ      چ :بنواصعععيهان قال الذباا والبعو  وغيرها ولكن هللا تعالى أمســــــــك
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ــيته لتحول إلى  چ ڃ  ڃ  ڃ ــان لوال أن أمســــــــك هللا تعالى بناصــــــ وحتى اإلنســــــ
ــية هو هللا   ــك بالناصـــــــــــ وحش ومن الناس من يكون كذلك برهان لنا على أن من يمســـــــــــ
تعـــالى، والمحـــافظـــة عليهـــا بتطبيق الشــــــــــــــرع فهو دواء لهـــا وعالج لهـــا، ال كمـــا يفعــل  
األمريكيون اليوم مع المجرمين الذين يســــــتي ســــــون من عالجهم أو ترويضــــــهم إلى عدم  

ــتأ ــ ول عن  ارتكاا الجريمة يجرون لهم عملية جراحية يســـ ــلون الفص األمامي المســـ صـــ
التفكير وهو الســـــــــــــــبب في إعـداد الجريمـة من حـيث الفكرة، وعـدم التخوف منهـا ومن ثم  

 فعل الجريمة، فيصبحون بعد إجراء العملية كطفل الصغير ال يفكر، وهللا أعلم.
ــفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد الكالعي أنه قال: في  ــلم، عن صــــــ قال الوليد بن مســــــ

  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  چ ى:  قولــه تعــال

قال: فيأخذ بنواصـي اباده فيلقى المؤمن  حتى يكون له  أشـفق من الوالد لولده  ويقال  
وقد تضـمن هذا المقام حجة بالغة وداللة   (46) چٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ   چ  للكافر:

من ابادة األصـنام التي ال تنفع  قاطعة على صـدَ ما جاءهم به، وبطالن ما هم عليه  
ــتحق   ــر، وال توالي وال تعادي، وإنما يســــــ ــر، بل هي جماد ال تســــــــمع وال تبصــــــ وال تضــــــ
إخال  العبادة هللا وحده ال شــريك له، الذي بيده الملك، وله التصــرف، وما من شــيء  

 .(47)إال تحت ملكه وقهره وسلطانه، فال إله إال هو، وال را سواه 
ٱ  چ جاء ذكر هذه اآلية في ســــــــــــورة الرحمن قال هللا تعالى :الثالثة: النواصــــــــــــي:  

 .(48) چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  

ٻ  ٻ  چ   قال الطبري: قال: يعرفون باســـــــــوداد الوجوه، وُزرقة العيون. وقوله: 

يقول تعالى ذكره: فتأخذهم الزبانية بنواصـيهم وأقدامهم فتسـحبهم إلى ن    چپ  پ  
 .(49)جهنم، وتقذفهم فيها

فخر الدين الرازي: السـيما كالضـيزي وأصـله سـومى من السـومة وهو يحتمل وجوهًا  قال 
تعـــــالى : قـــــال  الكي على جبـــــاههم ،  ک  ک   ک  گ  گ  گ  چ   أحـــــدهـــــا : 
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ۈ  ٴۇ  ۋ  چ . ثانيها : سععععواد كما قال تعالى :  (50) چگ  ڳ  ڳ  

. ثعالأهعا :  (52)  چ چ  چچ وقعال تععالى :    (51)  چۋ  ۅ 

 .(53)غبكة وقتكة  

ــوء . أي: (54)قال ابن كثير: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضــــــــ
 يعرف المجرمون بسيماهم.

ــي   ــببًا في ارتكابهم المعاصــــــ ــي كانت ســــــ قلت: الجزاء من جنس العمل كما أن النواصــــــ
والذنوا اســتحقت أن تكون عالمة لهم يوم القيامة وأول ما يؤخذ بالنواصــي فيعذبها هللا  

  ألنها أنكرت ما جاء به نبيه محمد   واســـــــــتكبرت عن ابادة ربها، فهي مصـــــــــدر
فعل ما فكرة به الناصــــــــــــية فكان العذاا يبدأ    التفكير، واألقدام أنها مصــــــــــــدر الفعل أي

بهما، ولذلك يأتي المقتول يحمل ناصــــية من قتله ، وال يحمل اآللة التي قتل فيها، ألن  
 .(55)الناصية مس ولة عن ذلك ألنها هي من خطط لقتله

                                                    
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                
 المبحث الثالث 

 الناصية في السنة النبوية وأقوال العلماء فيها: 
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بالفظ الناصــــــــــية فرتبتها على ما   قمت باســــــــــتقراء ما جاء في حديث النبي           

 وهي كما يلي: يأتي من المواضيع لبيان معناها في سنة النبي 
قال : قال   ركوا الخيل: عن أبي هريرة  الناصــــــــــية وبيان ذكرها في الشــــــــــراء و  أوًح:

: )إذا اشــــتري أحدكم خادما فليأخذ بناصــــيتها وليقل اللهم إني أســــألك من  رســــول هللا  
 (56)خيرها وخير ما جبلتها عليه وإذا اشـتري بعيرا فليأخذ بذروة سـنامه وليقل مثل ذلك (

ويقول  الخيل معقود في : ) يلوي ناصــية فرســه بيده  ، وعن جرير قال : رأيت النبي  
 .(57)نواصيها الخير إلى يوم القيامة(

ــي، وهذا التلقين بمثابة التذكير لها با  تعالى وأن   قلت: ألن الخير معقود في النواصـــــــــ
 تعمل صالحًا وهللا أعلم. 

قال :   في بيان ما يقال في الزواج: عن عمرو بن شـــــعيب عن أبيه عن جده   ثانيًا:
ــيتها وليدع  قال رســـــــــــــول هللا  : )إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصـــــــــــ

ــرها   ــألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شــــــــ بالبركة وليقل اللهم إني أســــــــ
، وعن زيد بن أســـلم قال:   (58)بذروة ســـنامه ( وشـــر ما جبلت عليه وإن كان بعيرا فليأخذ 

ــول هللا  ــيتها وليدع  قال رســـ ــتري الجارية فليأخذ بناصـــ : )إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشـــ
 .(59)بالبركة وإذا اشتري البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ با  من الشيطان (

ن زوجها وصـــــــلى هللا  وع)رض( الناصـــــــية وذكرها عند النوم: عن فاطمة الزهراء  ثالثًا:  
: )إذا أخذت مضـــــــــــجعك فقولي الحمد هلل الكافي على أبيها قالت : قال رســـــــــــول هللا 

ســبحان هللا األعلى حســبي هللا وكفى ما شــاء هللا قضــى ســمع هللا لمن دعا ليس من هللا  
ملجأ وال وراء هللا ملتجأ توكلت على ربى وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصــــــــــيتها إن  

صــراط مســتقيم الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شــريك في الملك ولم  ربى على  
يكن لـه ولى من الـذل وكبره تكبيرا مـا من مســــــــــــــلم يقولهـا عنـد منـامـه ثم ينـام وســــــــــــــط 

 .(60)الشياطين والهوام فتضره (
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على الناصـــــــــــية: عن عبد هللا بن محيريز وكان يتيما في حجر أبي    مســـــــــــحه    رابعًا:
ــام . فقـلت ألبي محـذورة  : أي عم إني خـارج  محـذورة بن معير حين جهزه إلى الشــــــــــــ

إلى الشـــام وإني أســـأل عن تأذينك . فأخبرني أن أبا محذورة قال خرجت في نفر . فكنا  
. فسـمعنا صـوت ول هللا بالصـالة عند رسـ ببعض الطريق . فأذن مؤذن رسـول هللا  

. فأرســــل المؤذن ونحن عنه متنكبون . فصــــرخنا نحكيه نهزأ به . فســــمع رســــول هللا  
إلينا قوما فأقعدونا بين يديه . فقال )أيكم الذي ســـمعت صـــوته قد ارتفع ؟ ( فأشـــار إلىر 
القوم كلهم وصـــدقوا . فأرســـل كلهم وحبســـني . وقال لي ) قم فأذن ( . فقمت وال شـــيء 

فألقى علي   وال مما يأمرني به فقمت بين يدي رســول هللا   إلى من رســول هللا   أكره
رســـول هللا التأذين هو بنفســـه . فقال ) قل هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر . أشـــهد 
ــهد أن محمد  ــول هللا أشــ ــهد أن محمد رســ ــهد أن ال إله إال هللا . أشــ أن ال إله إال هللا أشــ

لى الصـالة حي على الصـالة . حي على الفالح حي على الفالح . رسـول هللا . حي ع
ــيت التأذين فأعطاني صـــــــرة   هللا أكبر هللا أكبر . ال إله إال هللا ( ، ثم دعاني حين قضـــــ
فيها شـيء من فضـة . ثم وضـع يده على ناصـية أبي محذورة . ثم أمررها على وجهه ثم  

ســرة أبي محذورة . ثم قال رســول هللا   على ثديره ثم على كبده ثم بلغت يد رســول هللا  
    بارك هللا لك وبارك عليك ( فقلت يا رســـول هللا أمرتني بالتأذين بمكة ؟ قال ) نعم (

من كراهية وعاد ذلك كله محبة   . قد أمرتك ( فذهب كل شــــــــــــيء كان لرســــــــــــول هللا  
ــول هللا   ــول هللا  لرســـــ ــيد عامل رســـــ بمكة فأذنت معه    . فقدمت على عتاا بن أســـــ

:   قال وأخبرني ذلك من أدرك أبا محذورة على ما  بالصــــــــــالة عن أمر رســــــــــول هللا 
 .(61)أخبرني عبد هللا بن محيريز

ــح النبي    ــية فمســــــــ على    قلت: هذا دليل على أن الكراهية والتفكير يكون في الناصــــــــ
نـاصــــــــــــــيتــه فتحول من حـال الكره إلى حـال المحبــة وهـذا األمر نفســــــــــــــي فال يكون إال  

ــية،   ــية أبي محذورة طويلة لم يحلقها حتى  وهذه معجزة للنبي  بالناصـــــــ ، وكانت ناصـــــــ
 عليها . مات ، من أثر مسح النبي 
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: أن أبا محذورة  )رض(فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن صـــــــــــفية بنت مجزأة   
كانت له قصـة في مقدم رأسـه إذا قعد أرسـلها فتبلغ األر  فقالوا له: أال تحلقها ؟ فقال  

مســــــــــــــح عليها بيده فلم أكن ألحلقها حتى أموت فلم يحلقها حتى   رســــــــــــــول هللا  : إن 
فعن ابن اباس، قال: دعاني    على ناصــــــية ابن اباس    ، ومســــــح النبي  (62)مات 

.قال (63)فمسـح على ناصـيتي وقال :) اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن ( رسـول هللا  
فيها لما علم من حال ابن اباس في  ابن حجر في تفســــــــيره هو: تحقق إجابة النبي  

واختل  الشـراح في المراد بالحكمة هنا فقيل: القرآن    معرفة التفسـير والفقه في الدين 
نة، وقيل: اإلصــــــابة في القول، وقيل :الخشــــــية،  كما تقدم، وقيل: العمل به ،وقيل: الســــــ

وقيل: الفهم عن هللا ،وقيل: العقل وقيل: ما يشــــهد العقل بصــــحته، وقيل: نور يفَر به  
ــابة وبعض هذه األقوال ذكرها   ــواس ،وقيل: ســـــرعه الجواا مع اإلصـــ بين اإللهام والوســـ

ن  واألقرا أ  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   بعض أهل التفســـير في تفســـير قوله تعالى:
على ناصــــية ابن    . ومســــح النبي  (64)المراد بها في حديث بن اباس الفهم في القرآن

أبشـره بإسـالم قومي وطاعتهم ، ووافد إليه، فلما   فقال: أتيت النبي    لقيط العامري 
ــيتي ، ثم   أخبرته الخبر ، قال : ) أنت الوافد الميمون ، بارك هللا فيك ( ، ومســـــح ناصـــ

. ومسـح أيضـًا على ناصـية جد حصـين حيث قال: أنبأنا عمي واسـمه زياد (65)صـافحني
ــول هللا مر أهل   عن جدي قال: أتينا المدينة والنبي   بها ومعي إبل لي فقلت يا رســـــــــــ

ــنوا مخالطتي وأن يعينوني فقال فقاموا معي فلما بعت إبلي أتيت النبي   الغائط أن يحســــــ
 (66)الظ مرات فقال لي أدنه فمسح على ناصيتي ودعا لي ث. 

قال: قال   في بيان مســـــــح هللا تعالى على ناصـــــــية عبده: عن ابن اباس   خامسيييييًا:
ــيته فال تقع  رســــول هللا  : )إن هللا إذا أراد أن يخلق خلقا للخالفة مســــح يده على ناصــ

. وعن ســـــــــــــليمان بن معقل بن عبد هللا ابن كعب بن مالك عن  (67)عليه عين إال أحبه(
: )ما اســـتخل  هللا خليفة  قال : قال رســـول هللا    بن مالك أبيه عن جده عن كعب 

 .(68)حتى يمسح ناصيته بيمينه(
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ــية يوم القيامة: عن ابن اباس   سييياًسيييًا: قال: قال رســــول هللا   حمل المقتول للناصــ
  يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصــــيته ورأســــه بيده وأوداجه تشــــخب دما يقول( :

 . (69)ي حتى يدنيه من العرش(يا را سل هذا فيم قتلن
ــه، وهنا الداللة  ــية تحمل بيد القاتل ورأســـــــ قلت : جاء في هذا الحديث بيان بان الناصـــــــ
على االثنين بيده،  فالناصــــــــــــــية ألنها الســــــــــــــبب في قتله كونها خططت ثم بعد ذلك تم  

 الفعل، والرأس لبيان صورة من قتله ليتعرف عليه، وهللا أعلم.
قال: ) إن الذي  : أن رســــــول هللا يطان: عن أبي هريرة  ناصــــــيته بيد شــــــ سييييابعًا:

. قلت : هذا دليل على أن    (70)يســــجد قبل اإلمام ويرفع قبله إنما ناصــــيته بيد شــــيطان(
الشــيطان يســيطر على تفكيره فأصــبحت ناصــيته بيد الشــيطان ، وأن العرا كانت تقول  

 أن ناصية فالن بيد فالن لبيان الشر في ذلك .
قال: صببت على رسول   مسح الناصية عند الوضوء: عن المغيرة بن شعبة     ثامنًا:

ــل وجهه و   هللا  ــق وغسـ ــتنشـ ــمض واسـ ــل يديه ومضـ ــيته وعلى  فغسـ ــح ناصـ ذراايه ومسـ
 .  (71)العمامة والخفين

ـيأتيـنا فيكثر ـفأـتانا    ـكان رســــــــــــــول هللا  )رض(وعن الربيع بـنت معوذ بن عفراء ـقاـلت   
فوضــــعنا له الميضــــأة فتوضــــأ فغســــل كفيه ثالثا ومضــــمض واســــتنشــــق مرة مرة وغســـل  

ــه بما بقى من وضـــوئه في يديه مرتين   بدأ بمؤخره  وجهه ثالثا وذراايه ثالثا ومســـح رأسـ
ــح أذنيه مقدمهما ومؤخرهم ــل رجليه ثالثا ومســـ ــيته وغســـ .  وقال (72)ثم رد يده إلى ناصـــ

أي المسـح على الناصـية لما فيها من تطبيق  ن  (73)  چڀ  ٺ        چ  تعالى:
ألمر هلل تعالى، والوضـوء  نظافة وابادة هلل تعالى. قلت : والمسـح على الناصـية تكريم  

 منزلتها .لها وطهارة لعلو 
قال : قال   وفيه ذكر الناصــــية: عن أنس   ما ذا علم جبريل النبي محمد  تاسيييعًا:

: )أال أعلمك ما علمني جبريل إذا كانت لك حاجة إلى بخيل شــــــحيح أو  رســــــول هللا 
إلى ســـــلطان جائر أو غريم فاحش تخاف فحشـــــه فقل اللهم إنك أنت العزيز الكبير وأنا  

اـلذي ال حول وال قوة ـله إال ـبك اللهم ســــــــــــــخر لي فالـنا كمـا  عـبدك الضــــــــــــــعيف اـلذلـيل  



 

 والعشرون التاسع العدد  | 368

 عبد الفتاح حسين سليمان  الدكتور:&   البنجويني الدكتور: محمد حسين عبد هللا 

ســــــــخرت فرعون لموســــــــى ولين لي قلبه كما لينت الحديد لداود فإنه ال ينطق إال بإذنك  
 .(74)ناصيته في قبضتك وقلبه في يدك جل ثناء وجهك يا أرحم الراحمين(

ــية النبي    عاشيييرًا: يه قال :أن  : عن عبد الحميد بن جعفر  عن أبالتبرك بشــــعر ناصــ
خالد بن الوليد فقد قلنســـــــــــــوة له يوم اليرموك فقال : اطلبوها فلم يجدوها فقال : اطلبوها  

فحلق رأســــــــه فابتدر   فوجدوها فإذا هي قلنســــــــوة خلقة فقال خالد : اعتمر رســــــــول هللا  
الناس جوانب شـعره فسـبقتهم إلى ناصـيته فجعلتها في هذه القلنسـوة فلم أشـهد قتاال وهي  

. قلت : تبرك الصـحابة رضـوان هللا تعالى عليهم باثار النبي  (75)زقت النصـرمعي إال ر 
(وتمســحوا بنخامه الشــريف وغير   76، فشــربوا دمه الشــريف، وشــربوا بوله الشــريف ،)

 ذلك، واآلثار في ذلك ثابتة صحيحة .
  بيان ما تقوله نســاء أهل الجنة وذكر الناصــية فيه: عن كعب بن عجرة   أحد عشير:

: ) أال أخبركم برجالكم من أهل الجنة ؟ ( قالوا : بلى يا رسـول قال رسـول هللا قال:  
ــديق في الجنة والمولود في الجنة   ــهيد في الجنة والصـــ هللا قال : ) النبي في الجنة والشـــ
والرجل يزور أخاه في جانب المصــــــــر في الجنة أال أخبركم بنســــــــائكم من أهل الجنة ؟  

ل : ) الودود الولود التي إن ظلمـت أو ظلمـت ـقاـلت هـذه ـقالوا : بلى ـيا رســــــــــــــول هللا ـقا
 .(77)ناصيتي بيدك ال أذَو غمضا حتى ترضى (

كراهة تمشــــيط ناصــــية الميت: قال البيهقي في الســــنن الكبري : روي عن   أثنى عشييير:
أنها قالت : )عالم تنصون ميتكم( أي تسرحون شعره وكأنها كرهت ذلك   )رض(عائشة  

 .(78)ألسنان وهللا أعلمإذا سرحه بمشط ضيقة ا
مسـك الناصـية بعد ذبح األضـحية في الح : أورد اإلمام النووي رحمه هللا    ثالثة عشير:

اســــــــتحب أن يقول عند  تعالى في كتابه األذكار في ما يقوله الحاج بعد الذبيحة فقال: )
الذبح أو النحر : بســـم هللا وهللا أكبر ، اللهم صـــل على محمد وعلى آله وســـلم  ، اللهم 

ــه    من فالن إنمني ، أو تقبل  منك وإليك ، تقبل   كان يذبحه عن غيره . وإذا حلق رأســـــ
بعد الذبح فقد استحب بعض علمائنا أن يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويكبر ثالثا ثم  
ــيتي   يقول: الحمد هلل على ما هدانا ، والحمد هلل على ما أنعم به علينا، اللهم هذه ناصــــــ
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ــع المغفرة  فتقبل مني واغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي وللمحلقين وا لمقصــــــرين ، يا واســــ
، لم أق  على أثر فيه لفظ الناصــية فيما يخص ما ذكره اإلمام النووي، وإنما  (79)(آمين

قلت : فإن معنى الناصــــــــية في الحديث النبوي هو نفســــــــه في   ج ت به للفائدة والتنبيه.
ن  القرآن الكريم وكما أســـــــلفنا أن الناصـــــــية هي لب عقل اإلنســـــــان الذي يتقدمه وبه يكو 

التفكير ومن ثم تصدر األعمال والغالب على الناصية أنها تفكر بالشر وبالسوء وتدعو  
إليه فوجب علينا أن نذكرها با  تعالى ونجعلها تنحني وتسجد هلل تعالى فذلك ترويضها  

 إلى طاعة هللا تعالى وبدون ذلك تهلك صاحبها في الدنيا واآلخرة.
من خالل المنافق إذا حدظ كذا وإذا وعد : )قال: قال رســـــــول هللا  عن ســـــــلمان  

أخل  وإذا ائتمن خان قيل يا رســــــول هللا كيف المنافق إذا حدظ وهو يحدظ نفســــــه أنه  
  (80) يكذا وإذا وعد وهو يحدظ نفسـه أنه يخل  وإذا ائتمن وهو يحدظ نفسـه أنه يخون( 

، وما صـنيع اليهود اليوم بالمسـلمين إال من تحديث أنفسـهم بوجوا قتل المسـلمين حتى  
: ) ما خال قال: قال رســـــــول هللا   يتحول ذلك التحديث إلى فعل ، عن أبي هريرة  

ٻ    چ:  قال تعالى  في ســــورة يوســــ    (81)يهودي قط بمســــلم إال حدظ نفســــه بقتله (

 چڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ     ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ 

مع أبي   فالناصـــية تأمرك بالســـوء فعليك مخالفتها بطاعة هللا تعالى ، وما فِّْعل النبي  
على ناصـــــــــــية أبي محذورة دليل واضـــــــــــح على ما ذهبنا إليه.    محذورة في مســـــــــــحه 

وحـديـث النفس بـالجهـاد وأعمـال البر فـإن ذلـك يكون في النـاصــــــــــــــيـة  وهي العقـل الـذي 
 .(82)لذي ال يدبر ليس له عقليدبر، وا

أن نحدظ أنفســنا في أعمال البر وأن نخلص العمل فيه هلل تعالى وهذا   فلذلك أمرنا  
قال: قال رســول هللا    ما يدربها على مداومة االلتزام بطاعة هللا تعالى ، عن أبي ذر  

  أوصــــــــــــــيـك بتقوي هللا فـإنـه رأس األمر كلـه أو زين األمر كلـه عليـك بتالوة القرآن( :
لك في األر  عليك بطول الصـــــمت إال من   وذكر هللا فإنه ذكر لك في الســـــماء ونور

خير فإنه مطردة للشــــــــــيطان عنك وعون لك على أمر دينك إياك وكثرة الضــــــــــحك فإنه  
يميـت القلـب ويـذهـب بنور الوجـه عليـك بـالجهـاد فـإنـه رهبـانيـة أمتي أحـب المســـــــــــــــاكين  
وجالسهم انظر إلى من تحتك وال تنظر إلى من فوقك فإنه أجدر أن ال تزدري نعمة هللا  
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عنــدك صـــــــــــــــل قرابتــك وإن قطعوك قــل الحق وإن كــان مرا ال تخ  في هللا لومــة الئم  
ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفســــــــــك وال تجد عليهم فيما تأتى وكفى بالمرء عيبا أن  
تكون فيه ثالظ خصـال أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسـه ويسـتحيى لهم مما هو  

ير وال ورع كالك  وال حســـــــــــــب كحســــــــــــن  فيه ويؤذي جليســـــــــــــه يا أبا ذر ال عقل كالتدب
 . (83)الخلق(

ــالة بن عبيد    ــول هللا   وعن فضــــــ ــه في قال : قال رســــــ : )المجاهد من جاهد نفســــــ
 . (84)هللا(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 التفسير العلمي للناصية  
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 بدائع اإلعجاز الي حديث الناصية:

العلمية في بيان الناصـــــية في القرآن والســـــنة ال بد قبل أن نبدأ في بيان بدائع اإلعجاز  
ــنى لنا إدراك هذه   ــية حتى يتسـ ــان من الفصـــو  الرئيسـ من بيان ما يحتويه دماغ اإلنسـ

 األسرار.
 يحتوي دماغ اإلنسان على أربعة فصو :

 .Lobe Frontal_ الفص األمامي )الناصية( 1
 .   Occipital Lobe_الفص الخلفي 2
 .   Temporal Lobe_ الفص الصدغي 3
 .  Lobe Parietalالفص الجداري -4

, ولكل فص عمل ينفر به  الفصـــــــو  تعمل بحســـــــب ما كلفة به من الخالق  و هذه
عن الفص اآلخر, وفي نفس الوقـت هي مكملـة ألداء وظـائ  الجســــــــــــــم األخري . قـام  
العلماء بتشــريح أعلى الجبهة ُوجد أن الفص األمامي للمه هو العضــو المســتتر وراءها  
يتميز عمـا موجود عنـد الحيوان, بـأن المنـاطق المســــــــــــــ ولـة عن الســــــــــــــلوك وعن النطق  

 . (85)لناحية التشريحية والوظيفية متطورة وبارزة من ا
وصـــ  علماء التشـــريح هذا الفص بأنه فصُّ كبير   وصييا الفا األمامي )الناصييية(:

يقع أمام األخدود المركزي, وهو يحتوي على خمســـــة مراكز عصـــــبية تختل  فيما بينها  
 من حيث الموقع والوظيفة وهذه المراكز على النحو اآلتي:

األولي: ويقوم بتحريك العضـالت اإلرادية للجهة اليسـري  مركز الحركة   .1
 من الجسم.

مركز الحركـة الـثانوي )األمـامي(: ويقوم بتحرـيك العضــــــــــــــالت اإلرادـية   .2
للجهة اليمنى من الجســــم, وذلك إذا أصــــيب اإلنســــان بهذا المركز يصــــاا بشــــلل  

،  نصـــــفي,وهذا من رحمة هللا تعالى لم يجعلها مســـــ ولة عن الجهة اليســـــري أيضـــــاً 
 وهذا من نظام صنعة الخالق في التوازن في العمل بين الجهتين .
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الحقـــل العيني الجبهي: ويقوم بـــالتحريـــك المتوافق للعينين إلى الجهـــة   .3
 المتقابلة.

ــاء   .4 ــيق الحركة بين األعضــــــــ مركز بروكا لحركات النطق: ويقوم بتنســــــــ
 التي تشترك في عملية الكالم كالحنجرة واللسان والوجه .

امية الجبهية: وتقع مباشـــــرة خل  الجبهة وهي تمثل الجزء  القشـــــرة األم .5
األكبر من الفص األمامي للمه, وترتبط وظيفتها بتكوين شــــــــــخصــــــــــية الفرد ولها 

 .(86)أيضًا تأثيرًا في تحديد المبادرات والتمييز
 التحليل:

ــلفنا أن القشـــــــرة األمامية الجبهية تقع خل  الجبهة فهي تختفي    كما هو معلوم مما أســـــ
ــان التي ترتبط  في  ــرفات اإلنســــــ ــية وبذلك تكون هي الموجهة لبعض تصــــــ عمق الناصــــــ

بشـــــخصـــــيته مثل الصـــــدَ والكذا والصـــــواا والخطأ والتدبر والتفكير, وهي التي توجه  
هذه الصـــــــــفات وتميز بينها . فقد بينت دراســـــــــات المه اإللكترونية ودراســـــــــات وظائ   

ــاء الكهرـبائـية أن المرضــــــــــــــى والحيواـنات التي تت عر  لتل  الفلـقات الجبهـية  األعضــــــــــــ
ــ  على   األمامية, فإنهم غالبًا ما يعانون من تناقص في قدراتهم العقلية, كما تم الكشـــــــــــ
ــل إلى  ــان وقد يصــــ ــلوك الطبيعي للنســــ ــيب الفص األمامي يغير الســــ أن أي خلل يصــــ
صــــــدور تصــــــرفات شــــــريرة وهبوط في المعايير األخالقية على حل المشــــــاكل العقلية . 

ت األمامية الجبهية للمه مركز المبادرة بالكذا, ففيها تتم األنشــطة العقلية  وتعتبر الفلقا
بالكذا ثم تحمل تعليماتها بأعضــاء المراســلة خالل فعل الكذا وكذلك االفعال الشــريرة  
فإنها تخطط في الفلقات الجبهية األمامية قبل أن تحمل إلى األعضــاء المباشــرة للفعل. 

ية المختفية في عمق الناصية هي المس ولة عن التصرفات والقشرة الموجودة أمام الجبه
من حـيث التخطيط لهـا ومن حـيث الصــــــــــــــدَ والكـذا والمـبادرة وغير ذـلك، ألنهـا مركز 

 التوجيه واضبط لتصرفات اإلنسان .
 :النتائج
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ــية من حيث التحليل العلمي لها ولم يبق لنا    مما تقد من التحليل تبين لنا عمل الناصــــــ
 فنجد ما يأتي: ما جاء في القرآن وأحاديث النبي  إال ربط ذلك مع

ــية بأنها كاذبة وخاط ة, وهذا الوصـــــــــ  يتفق مع ما جاء في 1 . جاء وصـــــــــ  الناصـــــــ
التحليل فإن الفص المســ ول عن ذلك هو الفص األمامي )الناصــية( فناصــية أبي جهل 

, مصــــــــــــــرة على تعمـد الكـذا والخطـأ وهمـا صــــــــــــــفـتان  هي من خططـت إلـيذاء النبي 
اصــــــــــــية أبي جهل, ال كما يقوله المفســــــــــــرون وشــــــــــــرح الحديث بأنها مقدمة الرأس أو  لن

يؤولونهــا بغير ذلــك, ثم قــال هللا لــه)لنســــــــــــــفعــًا بــالنــاصــــــــــــــيــة( وبــاختالف األفعــال  وهي  
,ألســـــفعن, لنســـــفعًا( فالمعنى واحد والمقصـــــود بها أبو جهل في وقتها, ألن    (87))لنســـــفعنر

ونكص على عقبيـه ولو تقـدم ألخـذتـه المالئكـة   الجزاء من جنس العمـل, ولكن لم يتقـدم
، ولذلك دعا النبي  (88)عضـــــــــوًا عضـــــــــوًا وفي حديث جزًا جزًا وفي حديت الترمذي ايانا

صـلى هللا عليه وسـلم في الحديث وقال )ناصـية بيدك( أي صـيرها يا را لطاعتك وبعد 
 عنها الهم والحزن.

وميزه عن بقيـة خلقـه بـالعقـل    . إن هللا تعـالى خلق الخلق ومن هـذا الخلق اإلنســـــــــــــــان2
ــه التكليف   ــالتكليف, ألن العقـــل يوجـــب التكليف ومن ال عقـــل لـــه ال يجـــب هللا عليـ وبـ

عـندما خلق هذا اإلنســــــــــــــان جعـله يقر   واألدلة في ذلك كثيرة, والعـلة في ذلك أن هللا 
بوحدانيته بالفطرة أي أن هللا تعالى عرف ناصــــية اإلنســــان أني ربك الذي خلقك وكلفك 

لعبادة والعهد والميثاَ أخذه منه على ذلك وفي ذلك يشـــــــهد القرآن, وبالناصـــــــية يملك  با
هذا الخلق الذي يدا بأكمله, فلكل مخلَو منهم ناصـــــــــية من أصـــــــــغر مخلَو   هللا 

عرفه اإلنســـــــــان إلى أكبر مخلَو عرفه اإلنســـــــــان، تختل  في ماهيتها وتركيبها وفعلها 
ــيرها ــورة    وما يجب عليها, وهللا وحده من يصـــــ ويملكها والدليل على ذلك ما جاء في ســـــ
أي قابض عليها وحاكم عليها ومســــيطر    (89)هود )وما من دآبة إال هو آخذم بناصــــيتها(

عليها بقدرته التي أودعها في صـنعه هذا المخلَو وبرمجه على أن يخاف هللا ويخضع  
ــع بالربوبية هلل تعالى قال هللا تعالى ھ   ے  چ : له بالعبودية، فكل الكون خاضـــــــــ

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ  

  چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ وقععال:    (90)

ن الناس  ولكن  (91) چۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ال يعقلون ذلـك أي ال يفهمون ذلـك, وال يعلمون أي لم يقم األا بـدوره في تعليم أبنـائـه  
وإيصال العهد والميثاَ لهم الذي أخذ على بني آدم, أوال يعلمون أن  تطور العلم يؤدي 
إلى إثبات هذا الكون وما فيه أنه ال يصدر إال من قادر وهو هللا تعالى, قال ابن كثير:  

عالى مخبرا عن هؤالء المشــــــــــــــــــــــــــــــركين به: إنهم يعرفون أن هللا خالق الســــــــموات يقول ت
واألر ، وحده ال شــريك له، ومع هذا يعبدون معه شــركاء يعترفون أنها خلق له وملك 

ــال: ــذا قـ ــهي ولهـ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  چ   لـ

. وأشـار النبي   (92)]أي: إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم بل أكثرهم ال يعلمون    چۅ
   إلى ذـلك فـقال: )مـا من مولود إال يوـلد على الفطرة ـفأبواه يهوداـنه أو ينصــــــــــــــراـنه أو

، فيبتعد  (93)يمجســــــــــــــانه كما تنت  البهيمة بهيمة جمعاء هل تحســــــــــــــون بها من جدعاء(
ــان عمـا ـيذكره ـبا  تعـالى وي غـذي روحـه من ذكر هللا تعـالى, ومع هـذا يبقى هـذا اإلنســــــــــــ

المخلَو الضعيف في قبضة هللا تعالى ناصيته بيده يصيره كيف يشاء, ويبقى خاضعًا  
هلل تعـالى. وأمـا اـلدواا األخري من الحيواـنات وغيرهـا ممـا خلق هللا تعـالى مـا ـيدا على  

لمـا خلقـه هللا تعـالى    األر  ممـا علمـناه أو لم نعلمـه فـناصــــــــــــــيـته بـيده تعـالى وهو يعمـل
: )ما من نفس منفوســــة اليوم إال وقد قال: قال رســــول هللا  وشــــفر لذلك عن علي  

ــعيدة قيل أفال نتكل قال ال   ــقية أو ســ كتب هللا مكانها من الجنة والنار وإال وقد كتبت شــ
ــعادة وأما  ــرون لعمل السـ ــعادة فييسـ ــر لما خلق له أما أهل السـ اعملوا وال تتكلوا فكل ميسـ

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ ث  قكأ    هــل الشــــــــــــــقــاوة فييســــــــــــــرون لعمــل الشــــــــــــــقــاوةأ 

 فإنها ميسرة كذلك لما كلفها هللا تعالى من األعمال .,  (94)چھے
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. من رحمة هللا تعالى أن جعل الجزاء من جنس العمل وأنه تعالى يعاقب بعدله ال من  3
أجل التعذيب، إنما من أجل العقوبة وهي الردع والوعيد, ومع هذا لم نجد في القرآن  
والسنة النبوية لفظ يعذا تعذيبًا وهي المبالغة في العذاا من أجل التعذيب, ال من أجل 

 أول ما يعذا المتسبب في معصيته ولذلك قال هللا تعالى:   هللا  الردع عن الخطأ, وأن  

وكما سبق أن الناصية هي من تضل صاحبها ن  (95)   چٻ  ٻ  پ  پ     چ
وتجعله من المتعندين المبتعدين عن الصواا المتجهين نحو الخطأ كما في قصة أبي 

 تدبر كما في قوله تعالى:جهل التي سبقت, أو يجعل ناصيته تبعًا للكافرين دون تفكر أو  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ   

استكبكوا,  (96) چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   الذين  والشيهان ان  ن 

فالناصية التي هي ن  (97)   چڭ  ڭ      ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ قال تعالى:  
القرار في االستكبار واألتباع, فكانت هي المصدر األول للضاللة والخسران من اتخذت  

ومن ثم أعطت اإليعاز بالتنفيذ لألقدام ألن األقدم كناية عن ارتكاا الفعل المحظور, 
ٻ  ٻ  چ  فكانا السبب في عذابهما وعذاا بقية األعضاء لذلك قال هللا تعالى:

مقتول يوم القيامة أنه يحمل ناصية  في بيان حال ال  وحديث النبي  ن    چپ  پ  
بقتله أي  للفائدة قلت: ألن الناصية هي من تسببت  تقدم وسنعيده  القاتل ورأسه، وقد 
خططت لقتله, والرأس لمعرفة القاتل, ولو كان التفسير بأن الناصية هي القشرة الخارجية 

قة ففصل بينهما يعلم هذه الحقي  والجلدة وأنهما موجودتان أصاًل في الرأس لكن النبي  
. فمما تقدم يتبين أن الناصية هي الفص األمامي المختفي  (98) بواو فقال: )ناصيته ورأسه(

خل  القشرة الجبهية األمامية في عمق ناصية اإلنسان هي مركز القرار في العبد لضبط 
الفص  تل  هذا  والكذا, وفي حالت  والصدَ  االتزان واالنحراف  تصرفاته من حيث 

صعوبة في الكالم والصعوبة في التخطيط وحل المشاكل وغير مؤهلين  يحصل لهم ال
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للبداع والتفكير وغيرها من األعرا  األخري التي تصاحبه في حالت فقدانه أو تلفه . 
 وهذا ما أشار إليه القرآن والحديث النبوي بدقة متناهية كما أسلفنا وهللا أعلم. 

 الفوائد العلمية في تفسير الناصية
األولى: أن وجود الناصـية أعلى الرأس يعطيها مركز القيادة التامة على أعضـاء  الفائدة 

جعل فيها مجسـات تتحسـس بها    الجسـم وتصـرفاته, وأن هذه الناصـية التي خلقها هللا 
سـواء كان ذاك المحسـوس معنوي مثل القرآن واألذكار أو مادي مثل السـجود هلل تعالى,  
فال بد لهذه الناصـــية أن تثبت وجودها من حيث أنها موجودة وأن الخالق مســـ ول عنها  

ء أن تجعل هذه الناصــية القرآن ربيع قلبها وجال  يشــاهدها وينظر إليها, فأشــار النبي  
ــيائها وهذا المحســــوس المعنوي فقال هللا تعالى: ــرها ونور ضــ ڄ  ڄڃ  ڃ   چ  بصــ

في حق الســـــائل لقرآت القرآن فقال:   , وقال النبي  (99)چڃ  ڃ    چ        چ
)اقرأ القرآن في كل شــــهر قال إني أجد قوة قال فاقرأه في عشــــرين قال إني أجد قوة قال 

 .(100)قرأه في سبع وال تزد على ذلك(فاقرأه في عشر قال إني أجد قوة قال فا
القرآن بمثابة   القرآن ألن  الناصية من  تحتاجه  القرآن كامال، وهذا ما  قلت: أي قراءة 
الغذاء لها، وأما ما يفعله إلنسان من العبادات البدنية موزعة على جميع أعضاء الجسم، 

ا ما يكون العبد : )أقر فللناصية القرا من هللا تعالى وهو السجود فقال رسول هللا  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  :، وقال هللا تعالى(101)من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء(

ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  

والصلوات خمس والركعات سبع عشرة  ن  (102)   چەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   
يحبك   والسجدات أربع وثالثون, هذا في المكتوبة عدا النوافل التي تصليها فإن هللا  

ويقربك منه, فهذا الفعل متحد معه القول وبالنتيجة أنك ستفرغ ما بجسمك من شحنات 
قبلة, ضارة قد تؤدي بك إلى الهم والحزن, بشرط أن تسجد على سبعة أعظم وباتجاه ال

النفس  علماء  أثبته  ما  وهذا  إليها  تنجذا  والشحنات  األر   مركز  هي  مكة  ألن 
: )أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على  ,وهذا أيضًا مصداقًا لحديث النبي  (103) اليوم
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، قلت: أن (104)الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين وال نكفت الثياا وال الشعر(
مالمسة هذه األعضاء لألر  بمثابة بصمة تبصم بأنك موجود تؤدي العبادة هلل تعالى, 
وبهذا يرتاح هذا اإلنسان بتأدية ما عليه فيذهب عنه الهرم والحزن, واليوم هذا المفهوم  
أصبح عندنا واضحًا, بسبب تطور العلوم, فالموظ  على سبيل المثال يذهب إلى عمله 

أنه بصم في الجهاز, وإذا نسي أن يبصم أو تعمد وهو موجود يغيب   ويثبت حضوره
عن الدوام وقد يعاقب, فالفَر بين الذي يصلي والذي ال يصلي وبين الحي والميت أن  
الذي يصلي يبصم هلل تعالى كل يوم حتى تشهد له األر  أنه صلى عليها وأنه موجود 

قال: قال رسول هللا   أبي هريرة    , فعنكإنسان مكل  بالعبادة, وبذلك أخبر النبي  
:)    يوم ذ تحدظ أخبارها أتدرون ما أخبارها فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو

، (105)أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها(
الحركات والذي ال يسجد هلل فإنه بمثابة من ضيع حقه في عدم العبادة هلل تعالى فهذه  

التي يؤديها اإلنسان المسلم هلل تعالى وال سيما ما يخص الموضوع وهو السجود وجعل 
الناصية تمس األر  ويكون الضغط عليها ألن السجود على السبع يوجب الضغط 
على الناصية فتبصم على األر  وهذه الحركة في السجود تبعث ارتياحًا نفسيًا لمن  

النبي   العبد أن  )عب  يفعلها ولذلك قال  بالعبودية وفعل  إقرار  دك وابن عبدك( وهذا 
ليس محتاج إلى ذلك إنما هو لنا لبيان    يصلي ويركع ويسجد هلل تعالى, وأن هللا  

 وعظم سلطانه.  عظمة الخالق  
ــل النبي   ــة: إن فعـ ــانيـ ــدة الثـ ــائـ ــذورة  الفـ ــد على    (106)مع أبي محـ وغيره من تمرير اليـ

في النفس الســــــــكينة واالرتياح وعدم االنزعاج, فهذه الناصــــــــية مع ذكر هللا تعالى يبعث  
الحركات النورانية بمثابة الشـــــحنات الغذائية للناصـــــية, فالمريض يطلب في بعض ممن  
هو بجنبه أن يمســـــــك رأســـــــه أو أن يضـــــــغط على رأســـــــه فإنه بهذا الفعل يحس بارتياح  

 نفسي وهللا أعلم.
تحفظ غذاءها وهو القرآن والعبادة    ســــــــاعد هذه الناصــــــــية بأن  الفائدة الثالثة: إن هللا 

وتردده آناء الليل وأطراف النهار حتى يرضـــــــى هللا عنها, فجعل ما يعينه على ذلك في 
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أداء المهمــة أن جعــل لهــل ذاكرة تحفظ فيهــا األشــــــــــــــيــاء المهم التي تقرءوهــا وتبقى في 
رآن  لها أن من كان في جوفه شـيء من الق  جوفها لعلمها بذلك من خالل بيان النبي  

: )تعلموا القرآن واقرءوه قال: قال رسول هللا   ال يعذا ويفوح مسكًا عن أبي هريرة  
وارقدوا فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراا محشـــــــو مســـــــكا يفوح ريحه  

 (107)في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراا أوكي على مسك(
ــول هللا   وعن ابن اباس   ــيء من القرآن  قال: قال رســـ : )إن الذي ليس في جوفه شـــ
ألصـــبحنا ال نعرف شـــي ًا في  , فلوال هذه الذاكرة التي خلقها هللا  (108)كالبيت الخرا(

مب  ىب  چ   الســــــــــــــجود ،وقرأت القرآن تقويــة للــذاكرة وطمــأنينــة للقلــب, قــال تعــالى:

  چيث     يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث
قلـــــت:  ن  (109)

ــمت   ــم, وال تموت, ولو انقسـ ــبية ال تنقسـ والذاكرة قاموس ومترجم فوري, وأن الخلية العصـ
 وماتت لفقد اإلنسان خبراته.

ــد  ــتقرار الجسـ ــتقرارها يعني اسـ ــان مهمة جدًا واسـ ــية للنسـ الفائدة الرابعة: إن الحالة النفسـ
كيفية المحافظة على ذلك  واســــــــتقرار الجســــــــد والنفس يعنى االطم نان, فعلمنا النبي  

بــالكلمــات التي أمرنــا أن نتعلمهن ونقولهن ففيهــا ذهــاا الهم والحزن, والــذي يقول هــذه  
ــدية, ألن  الكلمات مؤمن با    ــية والجسـ ــحته النفسـ تعالى ومن كان مؤمن حافظ على صـ

اإليمان با  يوجب ذلك, ومن أجل إقامة العبادة وجب التذكير با  تعالى وبالقرآن فإن  
ــان على تجاوز الهم والحزن قال ڤ  چ  تعالى: في التذكير عالج نفســـي يعين اإلنسـ

 .(110)  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

الفائدة الخامســـــة: أخرج البخاري قصـــــة أســـــر خبيب ومقتله صـــــبرًا وهي: عن عمر ابن  
أســــــــيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة وكان من أصــــــــحاا أبي هريرة عن أبي هريرة  

   قال بعث رســــــول هللا   عشــــــرة عينا وأمر عليهم عاصــــــم بن ثابت األنصــــــاري جد
بين عســــــفان ومكة ذكروا لحي من  عاصــــــم بن عمر بن الخطاا حتى إذا كانوا بالهدة  

هـذـيل يـقال لهم بنو لحـيان فنفروا لهم بقرـيب من مـاـئة رجـل رام ـفاقتصــــــــــــــوا آـثارهم حتى  
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وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه فقالوا تمر يثرا فاتبعوا آثارهم فلما حس بهم عاصم  
ولكم العهد   وأصحابه لج وا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم

والميـثاَ أن ال نقـتل منكم أحـدا فـقال عـاصــــــــــــــم بن ـثاـبت أيهـا القوم أمـا أـنا فال أنزل في 
فرموهم بـالنبـل فقتلوا عـاصــــــــــــــمـا ونزل إليهم    ذمـة كـافر ثم قـال اللهم أخبر عنـا نبيـك  

ثالثة نفر على العهد والميثاَ منهم خبيب وزيد ابن الدثنة ورجل آخر فلما اســــــــــــــتمكنوا  
أوتــار قســــــــــــــيهم فربطوهم بهــا قــال الرجــل الثــالــث هــذا أول الغــدر وهللا ال    منهم أطلقوا

أصــــــحبكم إن لي بهؤالء أســــــوة يريد القتلى فجرروه وعالجوه فأبى أن يصــــــحبهم فانطلق  
بخبيـب وزيـد بن الـدثنـة حتى بـاعوهمـا بعـد وقعـة بـدر فـابتـاع بنو الحـارظ بن عـامر بن  

يوم بدر فلبث خبيب عندهم أســـــــــــيرا   نوفل خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارظ بن عامر
حتى أجمعوا قتله فاســــــتعار من بعض بنات الحارظ موســــــى يســــــتحد بها فأعارته فدرج 
ــًا على فخذه والموســــــــــى بيده قالت ففزعت   بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته جالســــــــ
فزعة عرفها خبيب فقال أتخشــين أن أقتله ما كنت ألفعل ذلك قالت وهللا ما رأيت أســيرا  

ط خيرا من خبيــب وهللا لقــد وجــدتــه يومــا يــأكــل قطفــا من عنــب في يــده وإنــه لموثق  ق
بـالحـديـد ومـا بمكـة من ثمرة وكـانـت تقول إنـه لرَز رزقـه هللا خبيبـا فلمـا خرجوا بـه من  
الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصـــلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال  

جزع لزدت ثم قال اللهم أحصــــــهم عددا واقتلهم بددا وال  وهللا لوال أن تحســــــبوا أن ما بي  
تبق منهم أحدا ثم أنشـــــــــأ يقول فلســـــــــت أبالي حين أقتل مســـــــــلما على أي جنب كان هلل 
ــلو ممزع ثم قام إليه أبو   ــال شـ ــأ يبارك على أوصـ ــرعي وذلك في ذات اإلله وإن يشـ مصـ

الصــــــالة ســــــروعة عقبة بن الحارظ فقتله وكان خبيب هو ســــــن لكل مســــــلم قتل صــــــبرا  
ــيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصــــــم بن ثابت حين   وأخبر أصــــــحابه يوم أصــــ
حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشـــــــــيء منه يعرف وكان قتل رجال عظيما من عظمائهم فبعث  
هللا لعاصــم مثل الظلة من الدبر فحمته من رســلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شــي ا وقال 

ــالحين  كعب بن مالك ذكروا مرارة بن ا لربيع العمري وهالل بن أمية الواقفي رجلين صــــــــ
 .(111)قد شهدا بدرا
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وفي هذه القصــة قال البيهقي اختل  العلماء في حلق الميت فقال: قال الشــافعي رحمه  
هللا تعالى: من أصـــــــــــــحابنا من قال ال أري أن يحلق عنه بعد الموت شـــــــــــــعر، وال يجز  

الشيه رحمه هللا وروي عن الحسن وبن سيرين  ظفر. ومنهم من لم ير بذلك بأسا . قال 
أنهما قاال: ال يجز له شـعر وال يقلم له ظفر. وروي عن سـعد بن أبي وقا  أنه غسـل  
ميتا فدعا بموســــى وفي رواية أنه جز عانة ميت. وروي عن عائشــــة )ر ( أنها قالت 
)عالم تنصــــون ميتكم(أي تســــرحون شــــعره فكأنها كرهت ذلك إذا ســــرحه بمشــــط ضــــيقة  

 .  (112)ألسنان وهللا أعلما
قلت: الفائدة العلمية فيما ذكرنا أن ترجيل الشــــــــــــــعر من األمور الفطرية التي علمها هللا  

: )ليلة  قال: قال رســــــــــول هللا  تعالى للنســــــــــان فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة  
أســري بي رأيت موســى وإذا هو رجل ضــرا رجل كأنه من رجال شــنوءة ورأيت ايســى  

رجـل ربعـة أحمر كـأنمـا خرج من ديمـاس وأنـا أشــــــــــــــبـه ولـد إبراهيم بـه ثم أتيـت  فـإذا هو  
بإناءين في أحدهما لبن وفي اآلخر خمر فقال اشـرا أيهما شـ ت فأخذت اللبن فشـربته  

مــدري   .وكــان للنبي  (113)فقيــل أخــذت الفطرة أمــا إنــك لو أخــذت الخمر غوت أمتــك(
ســـــعد األنصـــــاري أخبره أن رجال يرجل به رأســـــه فقد أخرج اإلمام مســـــلم عن ســـــهل بن  

ْدَري    ومع رســـــــول هللا   اطلع من جحر في باا رســـــــول هللا  يرجل به رأســـــــه   (114)مِّ
: )لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل هللا اإلذن من  فقال له رسول هللا  

قال:)من اتخذ شـعرا فليحسـن إليه   : عن النبي  ، وعن أبي قتادة (115)أجل البصـر(
. ومن معنى هذا الحديث )نهى عن  (116)  أو ليحلقه( وكان أبو قتادة يرجل شـــــــــــــعره  باً 

الترجل إال  بًا( يريد عند الحاجة ل ال يكون ثائر الرأس شـــــــعثه كأنه شـــــــيطان كما جاء  
ــالم، وال تعار  فيما نهى النبي   شــــقيق  عن اإلرفاه، فعن عبد هللا بن   عنه عليه الســ

    قال: كان رجل من أصــــحاا النبي  ــر فأتاه رجل من أصــــحابه فإذا عامال بمصــ
  هو أشـــــعث الرأس مشـــــعان فقال ما لي أراك مشـــــعانا وأنت أمير قال: )كان نبي هللا  

ــانـــا عن اإلرفـــاه(. قلنـــا: ومـــا اإلرفـــاه قـــال: الترجـــل كـــل يوم . وال تعـــار  بين  (117)ينهـ
األحاديث فقال: قلت اإلرفاه بكسـر الهمزة وبفاء    , وقد جمع ابن حجر بين(118)الحديثين



 

 381   | مجلة مداد اآلداب 

 معاني الناصية في القرءان الكريم

 

 

 

 

 

 

وآخره هاء التنعم والراحة ومنه الرفه بفتحتين وقيده في الحديث بالكثير إشـــــــــــــارة إلى أن  
ــط المعتدل منه ال يذم وبذلك يجمع بين األخبار . قلت: إنما النهي جاء عن  (119)الوســــــــ

جو من الترجيل وهي تنشيط  اإلكثار المضـر المبالغ في الزينة, فتنصــــــــــــــــرف الفائدة المر 
ــرة وهذا معلوم فكل شـــيء زاد عن حده  ــبح مضـ ــعر، وتصـ ــية والمحافظة على الشـ الناصـ
انقلب إلى ضده، واإلرفاه تدهين الشعر أيضًا بكثرة من أجل الزينة كما يفعله اليوم عدد 

 على شعرهم بكثرة وهذا مضر بهم.  -الجل -كبير من الشباا بوضع الدهن
ــول هللا   ــعره, عن أنس   وكان رسـ ــدل شـ ــول هللا   يسـ ــدل رسـ ــيته ما    قال: سـ ناصـ

قالت: كنت إذا فرقت  ،فعن عائشـــــة زوج النبي (120)شـــــاء هللا أن يســـــدلها ثم فَر بعد 
.  ( 121)رأســـــه صـــــدعت فرقه عن يافوخه وأرســـــلت ناصـــــيته بين صـــــد يه لرســـــول هللا  

قال: كان المشـركون يفرقون رووسـهم وكان     لما قاله ابن اباس    ويعود سـدل شـعره  
يحب ويعجبه موافقة أهل   أهل الكتاا يســدلون قال يعقوا أشــعارهم وكان رســول هللا  

الكتاا قال يعقوا في بعض ما لم يؤمر قال إســحاَ فيما لم يؤمر فيه فســدل ناصــيته  
وه أحدكم أبصر رجال ثائر الرأس فقال:)لم يش  . وعن جابر أن النبي  (122)ثم فَر بعد 

ــار بيـده( أي خـذ منـه ــه وأشــــــــــــ عن القزع، فقـد أخرج البخـاري في   ، ونهى  (123)نفســــــــــــ
ينهى   يقول سـمعت رسـول هللا     صـحيحه عن نافع مولى عبد هللا أنه سـمع ابن عمر  

عن القزع قال عبيد هللا قلت وما القزع فأشــــــار لنا عبيد هللا قال إذا حلق الصــــــبي وترك 
نا فأشـــار لنا عبيد هللا إلى ناصـــيته وجانبي رأســـه قيل لعبيد  ها هنا شـــعرة وها هنا وها ه

هللا فـالجـارـية والغالم قـال ال أدري هكـذا قـال الصــــــــــــــبي قـال عبيـد هللا وعـاودـته فقـال أمـا 
القصـــة والقفا للغالم فال بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصـــيته شـــعر وليس في رأســه  

 .(124)غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا
رته من األدلة لبيان أن تســـــريح الشـــــعر )بالمشـــــط( من فطرة اإلنســـــان التي  قلت: ما ذك

بالقول لمن ال يهتم بشعره كما أسلفنا, والفائدة من ذلك   وغلظ النبي    علمها له هللا  
ــيالت   ــية لتســــريح الشــــعر فيه فوائد جمة منها: تقوية بصــ أن تمرير المشــــط على الناصــ

ــرة ا ــقاط القشـ ــعر، وتقوية الجلد, وإسـ ــامات الموجودة على  الشـ لميتة من الجلد، لفتح المسـ
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ــية ــية التي يتفكر بها  (125)الناصـــ ــيط الناصـــ ــاعد على تنشـــ ، وكل هذه األمور وغيرها تســـ
ــية، وفي أدامتها  ــان أن يرجل شـــــــعره ما دام حيًا لحاجته للناصـــــ ــان, فالبد للنســـــ اإلنســـــ

توق  عن ذلك   والمحافظة عليها فطرة, كونها مركزًا للتفكير، ومتى ما مات اإلنســــــــــــــان
لعدم حاجته لها، ألن عمله توق  وال يحتاجها بعد ذلك, ولذلك منعت الســـــــيدة عائشـــــــة  

, ومن الزينة  )ر (: عن تمشـــيط شـــعر الميت, واالهتمام بترجيل الشـــعر ســـنة النبي  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ      چ التي أمرنا هللا تعالى فقال:

 .(126)  چڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ــوي لكل المخلوقات التي خلقها   ــة: إن في قرأت القرآن دواء نفســـي وعضـ ــادسـ الفائدة السـ
هللا تعــالى كمــا أثبتتــه التجــارا بــذلــك فــالمريض الــذي َيقرأ القرآن، أو ُيقرأ عليــه القرآن  

ــرع من الذي ــفاء أســـ ال َيقرأ القرآن أو ُيقرأ عليه، وكذلك النبات وكل ما خلق    يتبادر للشـــ
، فقد أثبتت الدراســــــات التي نشــــــرت في أحدي المجالت العلمية في الســــــويد أن  هللا 

القرآن الكريم له تأثير على الحالة النفسـية . فإن نسـبة االنتحار عندهم تصـل إلى نسـبة  
معين شـــخصـــته هذه الدراســـة،   ينتحرون في مكان  %4من الذين ينتحرون ونســـبة    10%

فقاموا بتجميل المكان بالرســــوم وباأللوان التي تســــاعد من تخفيف الضــــغط النفســــي مع  
وجود نوع خا  من الموســـــــــــــيقى, وبعد ذلك وجدوا أن نســـــــــــــبة االنتحار تزداد في هذا 
المكان، ثم اتجهوا صــــــــوا القرآن الكريم وجعل بدل الموســــــــيقى, فســــــــرعان ما تراجعت  

 .(127)في هذا المكان مع أنهم ال يجيدون العربية نسب االنتحار 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  في كـتاـبه أن القرآن شـــــــــــــــفاء فـقال: قـلت: أخبرـنا هللا  

وأخرج البخاري في  (128)  چہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  
أتوا على حي من    أن ناســا من أصــحاا النبي    صــحيحه عن أبي ســعيد الخدري 

أحياء العرا فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ ســـــــــــــيد أول ك فقالوا هل معكم من دواء 
أو راَ فقالوا إنكم لم تقرونا وال نفعل حتى تجعلوا لنا جعال فجعلوا لهم قطيعا من الشاء 

ســـــــــأل  فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشـــــــــاء فقالوا ال نأخذه حتى ن
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. وهذا (129)فسـألوه فضـحك وقال وما أدراك أنها رقية خذوها واضـربوا لي بسـهم  النبي  
دليل على أن القرآن شــفاء لألمرا  العضــوية أيضــًا لذلك أشــار النبي في هذا الحديث 

 بقوله )أن تجعل القرآن ربيع قلبي(.
خر يفهم من  قلت: هذه الفوائد التي ذكرتها بعضها ضمنها معنى الحديث, والبعض اآل 

نصـــــــــو  أخري لها عالقة في ذلك ألنها ترتبط مع بيان الناصـــــــــية فذكرتها وهنا فوائد 
ــبيل المثال: إن النبي   ــح على جبينه    أخر بعيدة عن معنى الحديث منها على سـ يمسـ

وهي القشــــرة الخارجية التي تحافظ على الناصــــية عند الســــؤال ونزول القرآن: فقد أخرج  
: )إن أكثر ما أخاف عليكم  قال: قال رســول هللا    لخدري  البخاري عن أبي ســعيد ا

مـا يخرج هللا لكم من بركـات األر  قيـل ومـا بركـات األر  قـال زهرة الـدنيـا( فقـال لـه 
حتى ظننا أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح    رجل: هل يأتي الخير بالشر فصمت النبي  

ناه حين طلع ذلك . قال: )ال  عن جبينه فقال أين السائل قال أنا قال أبو سعيد لقد حمد 
يأتي الخير إال بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو  
ــمس فاجترت  ــتقبلت الشــــــ ــرتاها اســــــ ــرة أكلت حتى إذا امتدت خاصــــــ يلم إال آكلة الخضــــــ
ــعه في حقه   وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضـــــــــــ

 . (130)ونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل وال يشبع(فنعم المع
مسح النبي على جبينه،    وعندما نزلت آيات برأت السيدة عائشة )ر ( على النبي   

ــول هللا   ــاعته    فقد أخرج البخاري ذلك من حديث طويل فيه )وأنزل على رســــــــ من ســــــــ
فســــــكتنا فرفع عنه وإني ألتبين الســــــرور في وجهه وهو يمســــــح جبينه ويقول أبشــــــري يا  

. قالت عائشـة )ر ( ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في (131)عائشـة فقد أنزل هللا براءتك(
 .(132)البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا اليوم الشديد 

ــيط    فيه أن القرآن ينزل على ناصــــية النبي   فمثقل ذلك عليه يمســــح على جبينه لتنشــ
ــعب عليه تحمله   ــرور ويصــــــ ــية فمن نزل فيه أمر ثقيل من الهم والحزن أو الســــــ الناصــــــ

 وهللا أعلم. فليفعل مثلما فعل النبي 
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ــًا أن الدجال م  ــول هللا    كتوا على جبينه، فعن أنس ومن الفوائد أيضـــ قال: قال رســـ
  ــه ظفرة ــه مكتوا كـــافر وعلى عينـ ــال بين جبينـ ــال أعور عين الشــــــــــــــمـ ــدجـ : )إن الـ

 . (133)غليظة(
ــل العباد   ــيته من األفكار التي يريد فيها أن يضـــــــــــ وهذه داللة على ما يحمل في ناصـــــــــــ

ال أفكــار الكفــار،  وتظهر على جبينــه فيري المؤمن أن هــذه األفكــار التي يحملهــا الــدجــ
ٹ   ٹ  چ  جعل نور اإليمان به وبرســـــوله يفيض على وجوههم فقال: وأن هللا  

الــــدنيــــا للمؤمنين, وفي اآلخرة يعرفون غرًا    (134)چٹ  ٹ  ڤ    ڤ وهــــذا في 
: )إن أمتي يدعون  قال: قال رسـول هللا  محجلين من أثر الوضـوء عن أبي هريرة  

يوم القيــامــة غرا محجلين من آثــار الوضــــــــــــــوء. فمن اســــــــــــــتطــاع منكم أن يطيــل غرتـه  
 . فاألمر معكوس مع غيرهم ففهم مقالي وحضى بالتطبيق. (135)فليفعل(

في ذلك، وصـلى هللا على النبي محمد وعلى آله وصـحبه وسـلم، هذا   (136)والفوائد كثيرة
ما أعاننا عليه هللا تعالى في كتابة هذا البحث نسأل هللا أن يقبله منا ويرحمنا بما عملنا  

 إنه القادر على ذلك 
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 الخاتمة  
آله  النبيين، سيدنا محمد وعلى  والسالم على خاتم  والصالة  العالمين،  الحمد هلل را ِّ 

 وصحبه أجمعين . 
 أما بعد:

فإنني في ختام هذا البحث ال يسعني إال أن أشكر هللا تعالى على ما فتح علير به فله 
 الحمُد في األولى واآلخرة . 

روج بجملة من النتائ ، أو كان البحث كله جديدًا  ولقد وفقني هللا تعالى في بحثي هذا للخ
 وملي ًا بالنتائ  التي سأذكر بعضها ومن أرادها بتمامها رجع للبحث: 

قمُت بجمع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تكلمت عن الناصية،   .1
والحكم   األحاديث  تخري   مع  الناصية،  تعريف  في  إليه  ذهبت  ما  وفق  على 

 عليها. 
 ني اآليات واألحاديث وذكرت أقوال العلماء فيها.بينت معا .2
أعدُت قراءة تلك اآليات واألحاديث وأنعمت النظر في تفسيرها وشرحها،   .3

 على وفق ما ذهبت إليه في تعريف الناصية . 
بينت المعاني اللغوية الصحيحة واالصطالحية التي توافق االكتشافات   .4

 العلمية الحديثة. 
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( ، وفى الصغير 4632( ،الطبراني في األوسط )651صحيح رجاله ثقات . والروياني في مسنده )
(662 .) 
 (. 2084في سننه برقم )  (6)
 (. 6512في صحيحه برقم )  (7)
 (. 6235في المعجم الكبير برقم ) (8)
 (. 5387برقم ) (9)
 مادة )نصو(.  234/ 2العين  (10)
 األثر سيأتي تخريجه. (11)
 مادة )نصا(. 8/448الصحاح  (12)
 مادة )نصا(.  5/433معجم مقاييس اللغة   (13)
 . 15العلق  (14)
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 . 56هود  (15)
 لم أق  عليه بهذا اللفظ. وإنما وقفت عليها بالفظ تساميني  بدل تناصيني.  (16)
 مادة )نصا(.  8625/ 1مادة )نصا( وتاج العروس للزبيدي  327/ 15لسان العرا  (17)
 . 99ينظر :     (18)
 . 67ينظر :     (19)
 . 99و   68و 67ينظر:        (20)
 لسان العرا نفس الصفحات والمادة. ينظر:   (21)
 . 16و  15سورة العلق اآليتان  (22)
 . 8/438تفسير ابن كثير  (23)
 ( . 2345أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ) (24)
 مادة )نصو(.  234/ 2العين  (25)
 مادة )نصا(.  5/433معجم مقاييس اللغة  (26)
 مادة )نصا(.  15/327ينظر لسان العرا  (27)
 . 16و  15سورة العلق اآليتان  (28)
 (. 4958برقم ) صحيح البخاري  (29)
قال أبو جهل ل ن  چ وئ  وئ      چ  :     عن بن اباس  ( ونصه :  3348سنن الترمذي برقم )  (30)

قال أبو   : )لو فعل ألخذته المالئكة ايانا(،رأيت محمدا يصلي ألطأن على عنقه فقال النبي  
 صحيح غريب.ايسى هذا حديث حسن 

 .  19  -14سورة العلق  (31)
(   والنسائي في  8817(  واحمد في مسنده برقم )7243برقم )أخرجه  مسلم في صحيحه     (32)

 ( 533( وابن حبان برقم ) 71(   وأبو يعلى برقم )11683الكبري برقم )
 .  15العلق  سورة (33)

 .  41( سورة الرحمن (34
 . 24/525ينظر: الطبري   (35)
 . 121و 17/120ينظر: تفسير الرازي   (36)
 ( . 2828( . وأخرجه أيضا : أحمد )131(, ومسلم )6126أخرجه البخاري ) (37)
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ومن بيان بعض ألفاظ الحديث : )كتب الحسنات والسي ات( : قدرهما في علمه على وفق الواقع أو 
ظر: عمدة القاري  أمر الحفظة بكتابتهما . )هم بحسنة(: عقد عزمه على فعلها  في ناصيته ، ين

 . 7/123شرح صحيح البخاري 
 . 8/438التفسير   (38)
 المصدر السابق .  (39)
 . 367/ 8ينظر: إعراا القرآن وبيانه  (40)
 . 56سورة هود اآلية  (41)
 . 15/363ينظر: تفسير الطبري  (42)
 . 7/143ينظر مفاتح الغيب  (43)
(  404: هذا إسناد صحيح . والطبراني )  3/40(, قال البوصيري  2305أخرجه ابن ماجه )   (44)

 .   (  جميعهم من حديث عروة البارقي 6828( . وأخرجه أيضا: أبو يعلى )405و)
 ( . 8690( . والحاكم )1389(, ومسلم )1775(, والبخاري )7193أخرجه أحمد ) (45)
 .6سورة االنفطار اآلية  (46)
 . 4/330تفسير ابن كثير (47)
 . 41سورة الرحمن اآلية  (48)
 . 23/52التفسير (49)
 .  35التوبة اآلية  سورة  (50)
 .  106سورة  آل عمران اآلية  (51)
 .  60سورة  الزمر اآلية  (52)
 . 95/ 15تفسير مفاتح الغيب  (53)
(54) 7  /499  . 
 سيأتي بيان الحديث في ذلك.  (55)
: فيه حبان بن علي, وقد وثق على ضعفه,    10/141قال الهيثمي  ( .  6610أخرجه أبو يعلى )  (56)

 وبقية رجاله رجال الصحيح . 
 (. 13269السنن الكبر للبيهقي برقم ) (57)
(58)  ( الكبري  في  النسائي  )10093أخرجه  ماجه  وابن   ,)1918( السني  وابن  والحاكم  605(,   ,)

 ( .  13616( وقال حديث صحيح, ووافقه الذهبي . والبيهقي )2757)
 (. 1140أخرجه مالك في الموطأ عن زيد مرساًل ) (59)
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 ( . 7660(, والديلمي )740أخرجه ابن السني )  (60)
 (. 385، وابن خزيمة في صحيحه برقم ) (  708سنن ابن ماجه برقم ) (61)
فكان أبو محذررة ال يجز ناصيته وال يفرقها ألن رسول   ( وقال:6734(. وبرقم )6746برقم )   (62)

 مسح عليها.  هللا 
(, وابن  166: ابن ماجه )(.وأخرجه بلفظ يختل 2163أخرجه الطبري في تهذيب اآلثار برقم )  (63)

 (. 10588), والطبراني 2/365سعد 
 . 1/165فتح الباري  (64)
(.وساقه الهيثمي الحديث  بزيادة  عما أخرجه 4634أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة برقم )    (65)

عن عامر بن لقيط  ولم أق  عليه عند الطبراني. فقال:     670/ 9(   16110األصفهاني برقم )
دا إليه فلما أخبرته الخبر قال :  أبشره بإسالم قومي وطاعتهم واف  العامري قال : أتيت النبي  

)أنت الوافد الميمون بارك هللا فيك( قال : ومسح ناصيتي ثم صافحني وصبحه قومي فقال رسول  
: )أبى هللا لبني عامر إال خيرا أما وهللا لوال أن جد قريش نازع لها لكانت الخالفة لبني هللا  

الن لها( فلما دخل  البيت قال : )هل أطعمتم   بي  عامر بن صعصعة ولكن جد قريش زاحم 
ضيفكم شي ا؟( . قالت عائشة : وضعنا بين يديه شي ا من تمر ولم يكن عندنا غيره قال : وراحت  

: )ما لك ذبحناها ألنفسنا إن غنمنا إذا بشاة فذبحت فتكرهت فقال النبي    الغنم فأمر النبي  
 يعلى بن األشدَ وهو كذاا.  زادت على المائة شاة ذبحناها ألنفسنا( رواه الطبراني وفيه

 (. 7965أخرجه الطبراني في األوسط برقم ) (66)
( وقال : رواة هذا الحديث عن آخرهم كلهم هاشميون معروفون بشرف 5427أخرجه الحاكم )   (67)

: قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا في األطراف : شيه الحاكم    2/207األصل . وقال المناوي  
  4/198ضعيف, وهو من الحفاظ . وجاء بمثل هذا الحديث  عن أبى هريرة : أخرجه العقيلي  

النوفلي، وقال : مجهول بالنقل, حديثه غير محفوظ, وال يتابع عليه .    ( مصعب1777ترجمة )
( مصعب بن عبد هللا النوفلي,وقال : حديث منكر 1845, ترجمة)364/ 6وابن عدي  في الكامل  

(, وابن  959, والديلمي )10/147بهذا اإلسناد . والبالء فيه من مصعب . والخطيب في التاريه   
أي  3/177النجار   وأخرجه   .( الموضوعات  في  الجوزي  ابن   : :والحديث 1534ضا  قلت    ,)

 ، إنما ذكرناه لتنبيه عليه . 13موضوع كما قال الحافظ أحمد الغماري في المغير  
 (. 6278أخرجه الديلمي ) (68)
( .  2621(, وابن ماجه ) 4005(  وقال حديث : حسن، والنسائي )3029أخرجه الترمذي )  (69)

 ( . 42الضياء المقدسي في المختارة )وأخرجه أيضا : 
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(70)  ( األوسط  في  الطبراني  األستار  7692أخرجه  في كش   كما  قال  475)  233/ 1(,والبزار   ,)
 : رواه البزار والطبراني في األوسط وإسناده حسن .  2/78الهيثمي 

كبري (، والنسائي في ال5404(، وفي األوسط برقم )1035أخرجه الطبراني في الكبير برقم )   (71)
قال بكر وقد سمعت من بن المغيرة قال وذكر محمد بن    ( وقال:100(, والترمذي برقم )107)

بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته وقد روي هذا الحديث من  
غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم  

عت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى الناصية وسم
بن سعيد القطان قال وفي الباا عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة قال أبو ايسى  
حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاا  

وبه يقول األوزاعي وأحمد وإسحاَ قالوا يمسح على العمامة منهم أبو بكر وعمر وأنس    النبي  
والتابعين ال يمسح على العمامة إال أن يمسح    وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاا النبي  

برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي قال أبو ايسى:  
 وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه لألثر. 

 (.  681رقم )(والطبراني في الكبير ب27061أحمد برقم )  (72)
 . 6سورة المائدة  (73)
 (. وقال أخرجه الديلمي، ولم أق  عليه . 147ذكره السيوطي في الجامع الكبير برقم )  (74)
الكبير برقم )    (75) الطبراني في  الحاكم وقال 5299(، والحاكم برقم ) 3804أخرجه  ( سكت عنه 

بنحوه ورجالهما رجال الصحيح  : رواه الطبراني وأبو يعلى  9/482منقطع، قال الهيثمي  الذهبي : 
 وجعفر سمع من جماعة من الصحابة فال أدري سمع من خالد أم ال.

وأما من شرا دمه الشريف هو عبد هللا بن الزبير في قصة حجامته حيث أمره صلى هللا عليه   76)
هي وسلم أن يرميه في مكان بعيد فشربه رضي هللا عنه. وأما من شرا بوله صلى هللا عليه وسلم 

أم أيمن وهي ال تدري فدعا لها النبي صلى هللا عليه وسلم مواساة لها . وحديث شرا البول ذكره 
أخبرنا أحمد بن كامل   ( وسكته عنه الذهبي ونص الحديث :6912الحاكم في مسنده برقم )  

نبيح  القاضي ثنا عبد هللا بن روح المدايني ثنا شبابة ثنا أبو مالك النخعي عن األسود بن قيس عن 
العنزي عن أم أيمن رضي هللا عنها قالت : قام النبي صلى هللا عليه و سلم من الليل إلي فخارة من 

من في الفخارة و أنا ال أشعر فلما   فشربتجانب البيت فبال فيها فقمت من الليل و أنا عطشى 
قي ما فيها قلت : أصبح النبي صلى هللا عليه و سلم قال : يا أم أيمن قومي إلى تلك الفخارة فاهري

هللا شربت ما فيها قال : فضحك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى بدت نواجذه ثم قال : قد و 
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أما أنك ال يفجع بطنك بعده أبدا. قلت : والبول نجس لذلك كان عليه الصالة والسالم يتطهر منه 
 لم مواساة لها كما أسلفنا. ويعيد الوضوء فشربته وهي ال تدري فدعا لها النبي صلى هللا عليه وس

 
رواه الطبراني في الكبير واألوسط   : 4/572( قال الهيثمي  307أخرجه الطبراني في الكبير برقم )    (77)

 وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك. قلت : لم أق  عليه في األوسط .
 (. 6232(. وأخرجه أيضُا عبد الرزاَ في مصنفه برقم )6876برقم )   (78)
(79) 1/440 . 
 : فيه أبو النعمان .1/108( . قال الهيثمي 6186أخرجه الطبراني ) (80)
 وقال : غريب جدا .  8/316(, والخطيب في التاريه 6340أخرجه الديلمي ) (81)
هذا ما أشرنا إليه أن األمريكيين يستأصلون الفص األمامي  من العقل المس ول عن التدبير     (82)

 حتى ال يدبر اإلنسان بعد ذلك وجعلت كعقوبة للمجرمين المدمنين على اإلجرام . 
قال الهيثمي : فيه إبراهيم بن   216/ 4(,والطبراني كما في مجمع الزوائد  361أخرجه ابن حبان )  (83)

حيى الغساني وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وأخرجه البيهقي في شعب هشام بن ي
 .  274/ 23(, وابن عساكر في تاريخه 4646اإليمان )

( . وأخرجه أيضا : ابن  4624( وقال : حسن صحيح . وابن حبان )1621أخرجه الترمذي )  (84)
والبيهقي في كتاا الزهد الكبير    (,797(, والطبراني )23997(، وأحمد )175المبارك في الجهاد )

 (. 6629(, والديلمي )184(, والقضاعي في مسنده ) 369)
. وموقع الشبكة اإلسالمية 36ينظر: كتاا تشريح عقل اإلنسان للدكتور جليل أحمد الوماني      (85)

.، والمنظومة اإلسالمية للعلوم الطبية  165على األنتريت وكتاا موسوعة اإلعجاز العلمي    
 . 1/166ت الكوي

. وموقع الشبكة اإلسالمية  36ينظر: كتاا تشريح عقل اإلنسان للدكتور جليل أحمد الوماني    (86)
.، والمنظومة اإلسالمية للعلوم الطبية  165على األنتريت وكتاا موسوعة اإلعجاز العلمي    

 . 1/166الكويت 
 تقدم بيان ذلك .  (87)
 سبق بيان ذلك وتخري  األحاديث . (88)
لفظ هو فقد كفر, ألنه وص  هللا بأنه  52سورة هود اآلية    (89) الوقوف على  , قلت: ومن تعمد 

 مخلَو وهذا محال على هللا عز وجل. ذكرناها للفائدة والتنبيه.
 . 63و 62و 61سورة العنكبوت اآليات  (90)
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 . 25سورة لقمان  (91)
 . 6/348التفسير  (92)
 ( .4714و داود ) (, وأب2658(, ومسلم )1292أخرجه البخاري ) (93)
 
( والترمذي  4694(, وأبو داود ) 2647(, ومسلم )4665(, والبخاري )1067أخرجه أحمد )   (94)

 . 6- 5( وقال: حسن صحيح . واآلية من سورة الليل 3344)
 سبق تخريجها.  (95)
 . 21سورة إبراهيم  (96)
 . 74سورة    (97)
 سبق تخريجه. (98)
 .78سورة اإلسراء جزء من آية  (99)
 ( . 3863(,والبيهقي )1388(, وأبو داود ) 1159(, ومسلم )4767أخرجه البخاري ) (100)
(,  9442( . وأخرجه أيضا: أحمد ) 1137(, والنسائي ) 875(, وأبو داود )482أخرجه مسلم )  (101)

 (. 1928وابن حبان ) 
 .45سورة العنكبوت  (102)
 . 78ينظر: كتاا الثقافة الصحية   (103)
(,  1097(, والنسائي)889, رقم  1/235(, وأبو داود ) 490لم )(, ومس779أخرجه البخاري ) (104)

 (, ومن غريب الحديث: ال نكفت: ال نضمها وال نجمعها .883وابن ماجه )
(105)  ( أحمد  )8854أخرجه  والترمذي  الكبري 2429(,  في  والنسائي  غريب،  حسن  وقال:   )

 ( وقال: صحيح على شرط الشيخين. 3012(، والحاكم )11693)
 تخري  الحديث .سبق  (106)
(, ابن  217( وابن ماجه )8749( وقال: حسن, والنسائي في الكبري)2876أخرجه الترمذي )  (107)

 (. 2126(, وابن حبان ) 1509خزيمة )
(108)  ( أحمد  )1947أخرجه  والترمذي   ,)2913( والطبراني  صحيح  حسن  وقال:   ,)12619  ,)

( وأخرجه أيضا:  1943اإليمان )(, وقال: صحيح اإلسناد . والبيهقي في شعب  2037والحاكم )
 ( . 3306الدارمي ) 

 . 28سورة الرعد اآلية   (109)
 . 56و  55سورة الذاريات (110)
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 (.3989صحيح البخاري برقم ) (111)
 (وسبق اإلشارة إليه فيما تقدم . 6428السنن الكبري برقم ) (112)
وأخرجه مسلم  (،  5281(, )5254(, ) 4432(, )3254( و) 3214صحيح البخاري برقم )  (113)

(بيان غريب الحديث: )ضرا( نحيف خفيف اللحم . )رجل(  3130( والترمذي )168أيضًا برقم ) 
شعره ليس شديد الجعودة وال شديد السبوطة .)شنوءة( أي أدمته سوداء أو سمراء. )ربعة( ال طويل 

الحمام أي وال قصير . )أحمر( أي لونه يميل إلى الحمرة . )ديماس( هو السرا وقيل الكن وقيل  
كأنه لم ير شمسا وهو في غاية اإلشراَ والنضارة . )الفطرة( االستقامة وهو دين اإلسالم وجعل  
اللبن عالمة له لكونه سهال طيبا نافعا سليم العاقبة . )غوت( انهمكت في الجهل والضالل ينظر: 

 . 4/101فتح الباري 
: شيء يسرح به شعر الرأس, محدد    (114) ْدَريُّ الطرف, من حديد أو غيره, وهو كسن من أسنان  المِّ

 . 4/250المشط, أو أغلظ قليال, إال أنه أطول. ينظر: غريب الحديث 
 (. 5765صحيح مسلم برقم ) (115)
( قال الهيثمي  3933الطبراني في األوسط برقم )(،5484أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم )  (116)

ن سعيد الرازي قال الدارقطني: ليس بالقوي : رواه الطبراني في األوسط عن شيخه علي ب5/295
 وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 (. 9318الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبري برقم ) (117)
، فلتنظر هناك لمن أراد 445/ 10فصل شيه شيوخنا المبارك كفوري ذلك في تحفة األحوذي    (118)

 الفائدة.
 . 4/117ينظر فتح الباري  (119)
 : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 5/296(، وقال الهيثمي 13277) أخرجه أحمد برقم (120)
 ( قال شعيب: الحديث ضعيف.26398أخرجه أحمد برقم ) (121)
 (. 5917(، والبخاري برقم )2209أخرجه أحمد برقم ) (122)
: رواه الطبراني في األوسط 5/296(وقال الهيثمي  8290أخرجه الطبراني في األوسط برقم )  (123)

 موسى بن زكريا التستري وهو ضعيف.عن شيخه 
 (. 5920برقم ) (124)
 .234تنظر هذه الفوائد وغيرها في كتاا الموسوعة العلمية    (125)
 . 31سورة األعراف اآلية  (126)
 . 23،  27ينظر: مجلة الخلي  العربي العدد  (127)
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 . 82سورة اإلسراء  (128)
 (. 5736برقم ) (129)
 (.6427صحيح البخاري برقم ) (130)
 (.4758صحيح البخاري برقم ) (131)
 (. 2صحيح البخاري برقم ) (132)
(, والضياء في  1455(، ونعيم بن حماد في الفتن )12166(، وأحمد )2933أخرجه مسلم)  (133)

 ( . 2022المختارة )
 . 29سورة الفتح جزء من آية  (134)
 

 ( . 1049(, وابن حبان ) 246(, ومسلم )136أخرجه البخاري ) (135
 
إذا سجد بقي أثر الطين على جبينه, وتعود علة    فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي    (136)

ذلك إلى أن الناصية واألعضاء مستعدة للسجود فمسح الجبهة في هذا الوقت ينشطها فيقطعها 
عن األنصال مع هللا تعالى وسجود العبد يعني القرا من هللا تعالى كما أسلفنا وهناك أسباا  

هللا أعلم, ومن الفوائد أن هللا تعالى حرم على النار أن تأكل أثر السجود فقد أخرج  فقهية أخر و
وفيه: )... حتى إذا فرغ هللا من القضاء بين اباده    ( وغيره حديث روية هللا  6573البخاري)

وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن ال إله إال هللا أمر المالئكة أن  
يخرجوهم فيعرفونهم بعالمة آثار السجود وحرم هللا على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود  

 مخلوقة من خاليا ال تموت, وهللا أعلم . فيخرجونهم ...( ألنها العالمة وهي 
 .  217نقلتها من كتاا آيات هللا المبصرة، توفيق علوان،   (137)
 

 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم  

هـ(  تحقيق باسم فيصل الجوابرة.  287البن أبي عاصم أحمد بن عمر )ت    اآلحاد والمثاني: .1
 م. 1991دار الراية، الريا   

تقريب صحيح .2 في  الفاسي )ت    ابن حبان:  اإلحسان  بلبان  هـ(  تحقيق شعيب 739البن 
 م . 1991األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 دار الكتب العلمية، بيروت. ،أحكام القرآن: لمحمد بن عبد هللا األندلسي  ابن العربي .3
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4.  : هـ(، نشره قصي محب الدين  256للمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت    األًب المفًر
 م.  1379، سنة  2القاهرة، ط -الخطيب

األبرار: .5 سيد  كالم  من  المنتخبة  النووي   األذكار  شرف  بن  يحيى   للمام 
 م. 1955، سنة  1القاهرة، ط -هـ(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي676)ت 

هـ( تحقيق علي محمد البجاوي، 463بد البر  )تالبن ع  االستيعاا في معرفة األصحاا: .6
 القاهرة، بدون تاريه.

هـ( تحقيق : عبد هللا بن    458األسماء والصفات: للبيهقي أحمد بن الحسين أبي بكر )ت .7
 محمد الحاشدي، الناشر : مكتبة السوادي ، جدة ،الطبعة : األولى.

 اليمامة دمشق، دار ابن كثير دمشق.إعراا القرآن وبيانه: لمحيي الدين الدرويش، دار  .8
اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند اإلمام أحمد من الرجال: لمحمد بن علي ابن الحسن   .9

 ه(، تحقيق : القلعجي، دار الفكر، بيروت.765الحسني أبي المحاسن )ت 
 األمالي: للديلمي، دار الشعب القاهرة.  .10
 م. 2006سنة 1ار الحمد ، مصر، طآيات هللا المبصرة: للدكتور توفيق علوان، د .11
هـ(، تحقيق: علي بن محمد ناصر الفقيهي، 395لمحمد بن إسحاَ بن مندة )ت    اإليمان: .12

 هـ.  1406طبعة مؤسسة الرسالة، سنة 
تحقيق   ،تاج العروس من جواهر القاموس: محم د بن محم د بن عبد الرز اَ الحسيني، الزربيدي .13

 مصر. مجموعة من المحققين، دار الهداية، 
 تاريه بغداد: للخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت.  .14
 تاريه دمشق: البن عساكر، دار الكتب العلمية بيروت.  .15
هـ(، تحقيق: الدكتور  261ألحمد بن عبد هللا بن صالح العجلي )ت    تاريه معرفة الثقات: .16

 هـ. 1405ت، سنة بيرو  -عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية
 للحافظ العراقي: دار الكتب العلمية، بيروت. تخري  أحاديث اإلحياء: .17
أبي محمد،   .18 المنذري  العظيم بن عبد القوي  لعبد  الشريف:  الحديث  الترغيب والترهيب من 

 تحقيق : إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية ، بيروت.
 دار الوطن دمشق. تشريح عقل اإلنسان: للدكتور جليل أحمد الوماني، .19
 تطريز ريا  الصالحين: تأليف فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، موجود في الشاملة ورد.  .20
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إلمام الحافظ الناقد العالمة الشيه أبى الفضل    تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة: .21
المتوفى سنة )  العسقالني  العربي بيروت   ،(ه   852احمد بن علي بن حجر  الكتاا  دار 

 لبنان.
  - هـ(، دار الفكر774إلسماعيل بن عمر بن كثير أبي الفداء الدمشقي )ت    تفسير ابن كثير: .22

 هـ. 1410بيروت، سنة 
 ، وهي نسخة ورد موجودة على الشاملة. التفسير القيم: البن القيم .23
للحافظ ابن حجر العسـقالني، تحقيق: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،   تقريب التهذيب: .24

 م.  1993، سنة 1بيروت، ط
ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد   التلخيص الحبير في تخري  أحاديث الرافعي الكبير: .25

 هـ(، دار الكتب العلمية ، بيروت.852بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى : 
هـ(، تحقيق: 463للحافظ ابن عبد البر )ت  الموطأ من المعاني واألسانيد:  التمهيد لما في .26

 م. 1991 - 1967المغرا، سنة  -غير واحد، وزارة األوقاف
 تهذيب اآلثار: للطبري، دار الفكر بيروت. .27
، سنة  1بيروت، ط  -هـ(، دار الفكر852للحافظ ابن حجر العسقالني )ت    تهذيب التهذيب: .28

 هـ. 1404
هـ(، تحقيق: الدكتور بشار عواد  742للحافظ المزي )ت    أسماء الرجال:   تهذيب الكمال في .29

 م. 1998، سنة  1معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
هـ(، وضع حواشيه: إبراهيم شمس 354للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي )ت    الثقات: .30

 م. 1998- هـ1419، سنة  1بيروت، ط  - الدين وتركي فرحان المصطفى، دار الكتب العلمية
 الثقافة الصحية متعة الحياة: للدكتور حسان شمسي باشا، دار القلم للنشر دمشق.  .31
القرآن: .32 تفسير  في  البيان  )ت  للمام  جامع  الطبري  جرير  بن  محمد  جعفر  هـ(،  310أبي 

 الريا .   -مطبعة نزار الباز
 للمام جالل الدين السيوطي، من كتب الشاملة ، ورد.  جمع الجوامع أو الجامع الكبير:  .33
 الجهاد: للمام عبد هللا بن المبارك، دار العثمانيين باكستان.  .34
ه(، دار    360لطبراني المتوفى سنة ) الدعاء: للمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد ا .35

 الكتب العلمية ، بيروت.



 

 والعشرون التاسع العدد  | 398

 عبد الفتاح حسين سليمان  الدكتور:&   البنجويني الدكتور: محمد حسين عبد هللا 

 

الشريعة: .36 أحوال صاحب  النبوة ومعرفة  العلمية، 458للبيهقي )ت    دالئل  الكتب  دار  هـ(، 
 هـ.  1405بيروت، سنة 

 ألبي نعيم األصبهاني،تحقيق: محمد رواس قلعجي، طبعة دار ابن الكثير. دالئل النبوة: .37
لمحد ظ الفقيه أبي زكريا يحيى بن شرف بن مر ي النووي المتوفى  ريا  الصالحين: للمام ا .38

 (، تحقيق وتعليق :الدكتور ماهر ياسين الفحل، دمشق. ه  676سنة ) 
 الزهد: للمام البيهقي، دار الكتب العلمية بيروت. .39
هـ(، تحقيق: محمد 273للحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )ت    سنن ابن ماجة:  .40

 بيروت. -الباقي، دار الكتب العلمية فؤاد عبد
لدار القطني، تحقيق: السيد عبد هللا هاشم اليماني، طبعة دار المحاسن،    سنن الدار القطني: .41

 هـ. 1389القاهرة، سنة 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي , خالد    ، سنن الدارمي: لعبدهللا بن عبدالرحمن أبي محمد الدارمي .42

 ه.1407بيروت الطبعة األولى ،   -السبع العلمي، دار الكتاا العربي 
السنن الكبري: للمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق :الدكتور عبد الغفار  .43

 سليمان البنداري وسيد كسروي حسن،دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان.
الكبري: .44 )ت    السنن  البيهقي  الحسين  بن  أحمد  المعارف    458للمام  دائرة  مطبعة  هـ(، 

 هـ.1344، سنة 1الهند، ط -النظامية
هـ(، دار الكتب 303ألبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي )ت    سنن النسائي )المجتبى(: .45

 م. 1991العلمية، بيروت، سنة 
هـ(، تحقيق: أحمد  279للمام أبي ايسى محمد بن ايسى بن سورة الترمذي )ت    السنن: .46

   م.1987- هـ1408، سنة 1بيروت، ط -محمد شاكر، دار الكتب العلمية 
النبالء: .47 أعالم  مؤسسة    سير  وآخرون،  األرناووط  شعيب  الشيه  تحقيق:  الذهبي،  للمام 

 م. 1986  -هـ1406، سنة  1بيروت، ط -الرسالة 
هـ(، تحقيق: شعيب  510للمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي )ت    شرح السنة: .48

اإلسالمي المكتب  الشاويش،  زهير  ومحمد  ط  -االرناوط  سنة  1بيروت،    - هـ 1390، 
 م. 1971
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  - للمام البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية  شعب اإليمان: .49
 هـ. 1410، سنة 1بيروت، ط

ماد الجوهري )ت للمام أبي نصر إسماعيل بن ح  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: .50
 القاهرة.  -هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتب العربية393

لألمام أبي بكر محمد بن إسحاَ بن خزيمة السلمي الينسابوري )ت   صحيح ابن خزيمة: .51
 .1بيروت، ط -هـ(، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي311

 هـ( دار الكتب العلمية.256للمام محمد بن إسماعيل )ت   صحيح البخاري: .52
 هـ( طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. 261لمسلم بن الحجاج  )ت  صحيح مسلم: .53
سنة    -هـ(، دار صادر ودار بيروت230لمحمد بن سعد البصري )ت    :الطبقات الكبري  .54

 م. 1960  -هـ1380
 ب الشاملة ورد. طَر حديث األسماء الحسنى: ألبي نعيم األصبهاني، من كت .55
العلل الواردة في األحاديث النبوية: لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبي الحسن الدارقطني   .56

 تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين هللا السلفي، الريا .  ،البغدادي
 عمل اليوم والليلة: البن السني، دار الكتب العلمية بيروت. .57
 تحقيق: صالح مهدي المخزومي، دار المثنى بغداد.العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي،  .58
للحافظ ابن حجر العسقالني، بتصحيح: عبد العزيز    فتح الباري في شرح صحيح البخاري: .59

البابي الحلبي وأوالده القاهرة، سنة   -باز وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة مصطفى 
 م. 1959  -هـ1378

بن محمد  المحمد بن علي    دراية من علم التفسير:فتح القدير الجامع بين فني الرواية و ال .60
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت. 1250الشوكاني )المتوفى : 

لعبد الرووف المناوي، المكتبة التجارية الكبري ، مصر،    فيض القدير شرح الجامع الصغير: .61
 ه.1356الطبعة األولى سنة  

الرجال: .62 ب  الكامل في ضعفاء  أحمد عبد هللا  أبي  الجرجاني )تللحافظ  هـ(،  365ن عدي 
أبو  الفتاح  المبارك والدكتور عبد  الموجود وعلي محمد معو   تحقيق: عادل أحمد عبد 

 م. 1997  -هـ1418، سنة  1بيروت، ط -سنة، دار الكتب العلمية
 للشنقيطي، دار الفكر بيروت.  كوثر المعاني في بيان خبايا صحيح البخاري: .63
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هـ(،  711محمد بن منظور األفريقي المصري )ت    ألبي الفضل جمال الدين  لسان العرا: .64
،  2بيروت، ط  -مصوره عن الطبعة األولى بمطبعة دار المعارف النظامية مؤسسة األعلمي

 م. 1971- هـ1390سنة 
للحافظ ابن حجر العسقالني، مصوره عن الطبعة األولى بمطبعة دار المعارف    لسان الميزان: .65

 م.1971 -هـ1390نة ، س2بيروت، ط -النظامية: مؤسسة األعلمي
 . 122مجلة الخلي  العربي العدد  .66
الفوائد: .67 ومنبع  الزوائد  العربية  مجمع  الكتب  دار  الهيثمي،  ط  -للحافظ  سنة  2بيروت،   ،

 م. 1967
 الكويت.  -للمام الرازي، دار الرسالة  مختار الصحاح: .68
 المختارة: للضياء المقدسي، دار العلم للماليين بيروت. .69
،    بن عبد هللا الخطيب العمري، أبي عبد هللا، ولي الدين، التبريزي   لمحمد  مرعاة المفاتيح: .70

 دار الميمون ، دمشق.
 للمال علي القاري، دار الفكر، بيروت. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: .71
 الريا . -للحاكم الينسابوري، مكتبة ومطابع النصر الحديثة المستدرك على الصحيحين: .72
هـ(، بعناية: الدكتور محمد 316للمام يعقوا بن إسحاَ االسفراييني )ت    مسند أبي عوانة: .73

الدكن بحيدرآباد  العثمانية،  المعارف  دائرة  مطبعة  خان،  المعيد  ط  -عبد  سنة  1الهند،   ،
 م. 1965  -هـ1385

هـ(، تحقيق: حسين 307مد بن علي بن المثنى الموصلي )ت  للحافظ أح  مسند أبي يعلى: .74
 م. 1987- هـ1407، سنة 1بيروت، ط  -سليم أسد، دار المأمون للتراظ

للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار   مسند البزار المسمى )البحر الزخار(: .75
القرآن292)ت   علوم  مؤسسة  هللا،  زين  الرحمن  الدكتور محفوظ  تحقيق:  بيروت،    -هـ(، 

 م. 1998، سنة 1المدينة، ط  -ومكتبة العلوم والحكم
 ، ًار الكتب العلمية ،بيروت.للحارث بن أبي أسامة مسند الحارظ: .76
الكبير أبي بكر عبد هللا بن الزبير الحميدي، علق عليه:  مسند الحميدي: للمام الحا .77 فظ 

 األستاذ المحدظ المحقق الشيه حبيب الرحمن العظمي، دار الكتب العلمية ، بيروت.
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هـ(، مطبعة دائرة 204للحافظ سليمان بن داود بن الجارود البصري )ت    مسند الطيالسي: .78
 المعرفة، بيروت.

 بع بإشراف وزارة المعارف الكويتية. مسند القضاعي: للمام القضاعي، ط .79
- هـ1389، سنة  1للمام أحمد بن حنبل الشيباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط  المسند: .80

 م. 1969
هـ( ، دار  335)ت  للهيثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي، أبي سعيد:  المسند الكبير: .81

 الفكر، بيروت.
هـ(، تحقيق: 235ي شيبة الكوفي )ت  للحافظ  أبي بكر عبدهللا بن محمد بن أب  المصن : .82

 هـ. 1386، سنة 1عبد الخالق خان االفغاني، المطبعة العزيزة، الهند، ط
هـ(، تحقيق: حبيب عبد  211للحافظ أبي عبد الرزاَ بن همام الصنعاني )ت    المصن : .83

 م.  1970- هـ1390، سنة 1الرحمن األعظمي، المجلس العلمي،الهند، ط
هـ(، تحقيق:  360القاسم سليمان بن أحمد بن أيوا الطبراني )ت  للحافظ أبي  المعجم األوسط: .84

 . 1الريا ، ط  -محمود الطحان، مطبعة المعارف
 م. 1983  -هـ1403بيروت، سنة  -للحافظ الطبراني، دار الكتب العلمية المعجم الصغير: .85
الكبير: .86 الزهراء  المعجم  مطبعة  السلفي،  المجيد  عبد  حمدي  تحقيق:  الطبراني،   -للحافظ 

 م. 1984، سنة 2وصل، طالم
 معرفة الصحابة: ألبي نعيم األصبهاني، دار صادر بيروت.  .87
 المغير: للغمازي، دار الكوثر الريا . .88
 مفاتح الغيب: للمام فخر الدين الرازي، دار الكتب العليمة بيروت. .89
 مقاييس اللغة: ألحمد بن فارس، دار إحياء التراظ العربي بيروت. .90
 اإلسالمية للعلوم الطبية الكويتية.المنظومة  .91
موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة: يوس  الحاج أحمد، مكتبة ابن  .92

 حجر دمشق.
هـ(، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة 597للحافظ ابن الجوزي )ت    الموضوعات: .93

 م.  1966  -هـ1386، سنة 1المدينة المنورة، ط  -السلفية
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 عبد الفتاح حسين سليمان  الدكتور:&   البنجويني الدكتور: محمد حسين عبد هللا 

 

للمام مالك، رواية يحيى بن يحيى، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني، دار الندوة    الموطأ: .94
 بيروت. -الجديدة

 
  - الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الفكر للمام    ميزان االعتدال في نقد الرجال: .95

 بيروت. 
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