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 مثل المعتصم بالسنة و المعرض عنيا

  

َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْيٍب َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة َعْن ُبَرْيٍد َعْن َأِبي ُبْرَدَة َعْن َأِبي ُموَسى َعْن النَِّبيِّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 
نِّي َأَنا  َقاَل ِإنََّما َمَثِمي َوَمَثُل َما َبَعثَِني المَُّو ِبِو َكَمَثِل َرُجٍل َأَتى َقْوًما َفَقاَل َيا َقْوِم ِإنِّي َرَأْيُت اْلَجْيَش ِبَعْيَنيَّ َواِ 
النَِّذيُر اْلُعْرَياُن َفالنََّجاَء َفَأَطاَعُو َطاِئَفٌة ِمْن َقْوِمِو َفَأْدَلُجوا َفاْنَطَمُقوا َعَمى َمَيِمِيْم َفَنَجْوا َوَكذََّبْت َطاِئَفٌة ِمْنُيْم 

َفَأْصَبُحوا َمَكاَنُيْم َفَصبََّحُيْم اْلَجْيُش َفَأْىَمَكُيْم َواْجَتاَحُيْم َفَذِلَك َمَثُل َمْن َأَطاَعِني َفاتََّبَع َما ِجْئُت ِبِو َوَمَثُل َمْن 
 َعَصاِني َوَكذََّب ِبَما ِجْئُت ِبِو ِمْن اْلَح ِّ 

 رواه البخاري و مسمم

 الشرح 

 من صحيح مسمم بشرح النووي

ني أنا النذير العريان  ): قولو صمى اهلل عميو وسمم  أصمو أن الرجل إذا أراد إنذار قومو :  قال العمماء (وا 
عالميم بما يوجب المخافة نزع ثوبو  وأكثر ما , وأشار بو إلييم إذا كان بعيدا منيم ليخبرىم بما دىميم , وا 

نما يفعل ذلك ألنو أبين لمناظر : قالوا . وىو طميعتيم ورقيبيم , يفعل ىذا ربيئة القوم  وأغرب وأشنع , وا 
, معناه أنا النذير الذي أدركني جيش العدو : وقيل . فيو أبمغ في استحثاثيم في التأىب لمعدو , منظرا 

 . فأنا أنذركم عريانا , فأخذ ثيابي 

المعروف في النجاء إذا أفرد : قال القاضي .  ممدود أي انجوا النجاء أو اطمبوا النجاء (فالنجاء  ): قولو 
 .النجاء النجاء ففيو المد والقصر معا : فإذا ما كرروه فقالوا , وحكى أبو زيد فيو القصر أيضا , المد 

ومعناه ساروا , فبإسكان الدال  (أدلجوا  ) أما (فأدلجوا فانطمقوا عمى ميمتيم  ): قولو صمى اهلل عميو وسمم 
فإن . واالسم الدلجة بفتح الدال , أدلجت بإسكان الدال إدالجا كأكرمت إكراما : يقال . من أول الميل 

واالسم الدلجة بضم الدال . أدلجت بتشديد الدال أدلج إدالجا بالتشديد أيضا : خرجت من آخر الميل قمت 
ىكذا  (عمى ميمتيم  ): وأما قولو . ومنيم من يجيز الوجيين في كل واحد منيما : قال ابن قتيبة وغيره . 

سكان الياء بتاء بعد الالم   (ميميم  )وفي الجمع بين الصحيحين . ىو في جميع نسخ مسمم بضم الميم وا 
 .وىما صحيحان , بحذف التاء وفتح الميم والياء 

 . أي استأصميم (فصبحيم الجيش فأىمكيم واجتاحيم  ): قولو  
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 من فتح الباري في شرح صحيح البخاري: الشرح 

  

والمثل الصفة العجيبة الشأن يوردىا البميغ عمى سبيل التشبيو إلرادة ,  بفتح الميم والمثمثة (مثمي  )قولو 
 . التقريب والتفييم 

 .العائد محذوف والتقدير بعثني اهلل بو إليكم  ( ما بعثني اهلل )قولو 

. بالجيم والشين المعجمة والالم فيو لمعيد  (رأيت الجيش  )قولو .  التنكير فيو لمشيوع (أتى قوما  )قولو 
قيل ذكر العينين إرشادا إلى أنو تحق  , ولمكشمييني بالتثنية بفتح النون والتشديد , باإلفراد  (بعيني  )قولو 

 . عنده جميع ما أخبر عنو تحق  من رأى شيئا بعينو ال يعتريو وىم وال يخالطو شك 

ني أنا النذير العريان  )قولو   قال ابن بطال النذير العريان رجل من خثعم حمل عميو رجل يوم ذي (وا 
: قمت . الخمصة فقطع يده ويد امرأتو فانصرف إلى قومو فحذرىم فضرب بو المثل في تحقي  الخبر 

وأن المرأة , وسمي الذي حمل عميو عوف بن عامر اليشكري , وسب  إلى ذلك يعقوب ابن السكيت وغيره 
ألنو ليس فييا أنو كان , وتعقب باستبعاد تنزيل ىذه القصة عمى لفظ الحديث . كانت من بني كنانة 

وزعم ابن الكمبي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر بن ماء السماء . عريانا 
. أنا النذير العريان : أوالد أبي داود وكان جار المنذر خشيت عمى قوميا فركبت جمال ولحقت بيم وقالت 

وقد سقط لحمو وذكر أبو , ويقال أول من قالو أبرىة الحبشي لما أصابتو الرمية بتيامة ورجع إلى اليمن 
فأرادوا أن , بشر اآلمدي أن زنبرا بزاي ونون ساكنة ثم موحدة ابن عمرو الخثعمي كان ناكحا في آل زبيد 

فصادف منيم غرة فقذف ثيابو وعدا وكان من أشد , يغروا قومو وخشوا أن ينذر بيم فحرسو أربعة نفر 
األصل فيو أن رجال لقى جيشا فسمبوه وأسروه فانفمت إلى قومو : وقال غيره . الناس عدوا فأنذر قومو 

ألنيم كانوا يعرفونو وال يتيمونو في , فرأوه عريانا فتحققوا صدقو , إني رأيت الجيش فسمبوني : فقال 
فضرب النبي صمى اهلل عميو وسمم , فقطعوا بصدقو ليذه القرائن , النصيحة وال جرت عادتو بالتعري 

لنفسو ولما جاء بو مثال بذلك لما أبداه من الخوار  والمعجزات الدالة عمى القطع بصدقو تقريبا ألفيام 
وىو عند أحمد " األمثال " ويؤيده ما أخرجو الراميرمزي في : قمت . المخاطيين بما يألفونو ويعرفونو 

خرج النبي صمى اهلل عميو وسمم ذات يوم " أيضا بسند جيد من حديث عبد اهلل بن بريدة عن أبيو قال 
فبينما , أييا الناس مثمي ومثمكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتييم فبعثوا رجال يترايا ليم : فنادى ثالث مرات 

ىم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومو فخشى أن يدركو العدو قبل أن ينذر قومو فأىوى بثوبو أييا 
وىذا كمو يدل عمى أن العريان من , وأحسن ما فسر بو الحديث من الحديث " . الناس أتيتم ثالث مرات 
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فإن كان : وحكى الخطابي أن محمد بن خالد رواه بالموحدة قال , التعري وىو المعروف في الرواية 
 . يقال رجل عريان أي فصيح المسان , محفوظا فمعناه الفصيح باإلنذار ال يكنى وال يورى 

وىو منصوب .  بالمد فييما وبمد األولى وقصر الثانية وبالقصر فييما تخفيفا (فالنجاء النجاء  )قولو 
قال . إشارة إلى أنيم ال يطيقون مقاومة ذلك الجيش , أي اطمبوا النجاء بأن تسرعوا اليرب , عمى اإلغراء 

ني أنا " ثانييا قولو " بعيني " في كالمو أنواع من التأكيدات أحدىا : الطيبي  " العريان " ثالثيا قولو " وا 
 . وألنو الذي يختص في إنذاره بالصد  , ألنو الغاية في قرب العدو 

 .  كذا فيو بالتذكير ألن المراد بعض القوم (فأطاعو طائفة  )قولو 

 بيمزة قطع ثم سكون أي ساروا أول الميل أو ساروا الميل كمو عمى االختالف في مدلول (فأدلجوا  )قولو 
ما بالوصل والتشديد عمى أن المراد بو سير آخر الميل فال يناسب ىذا المقام , ىذه المفظة   . وا 

وبفتح أولو وسكون ثانيو اإلميال وليس مرادا ىنا ,  بفتحتين والمراد بو اليينة والسكون (عمى ميميم  )قولو 
وضبطو النووي بضم الميم وسكون الياء وفتح الالم , بزيادة تاء تأنيث " عمى ميمتيم " وفي رواية مسمم , 
. 

عبر في الفرقة األولى بالطاعة وفي الثانية بالتكذيب ليؤذن بأن :  قال الطيبي (وكذبتو طائفة  ) قولو 
 .الطاعة مسبوقة بالتصدي  وبشعر بأن التكذيب مستتبع لمعصيان 

ىذا أصمو ثم كثر استعمالو حتى استعمل فيمن طر  بغتة ,  أي أتاىم صباحا (فصبحيم الجيش  )قولو 
 . في أي وقت كان 

واالسم ,  بجيم ثم حاء ميممة أي استأصميم من جحت الشيء أجرحو إذا استأصمتو (فاجتاحيم  )قولو 
شبو صمى اهلل عميو وسمم نفسو : قال الطيبي , وأطمقت عمى اآلفة ألنيا ميمكة , الجائحة وىي اليالك 

نذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومو بالجيش المصبح وشبو من أطاعو من أمتو ومن عصاه  بالرجل وا 
  .بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقو 

 


