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ABSTRACT
The idea of this research is based mainly on the process of exploring the
roots of the term violence and its synonyms and opposites in an attempt to
find out the meaning and its opposite, because with the opposites, things
are known - as it is said - and we chose our applied field of the prophetic
discourse represented in Sahih al-Bukhari as a model. The beginning of the
discussion about the concept of the term violence brings us first back to
what was mentioned in the Arabic dictionaries, and I mean by them a
representation of “Lisan Ul Arab” exclusively by Ibn Manzur, and “AlQamoos al Mohit by Ferozabadi, where the first of them knows it in his
“Lisan”, saying: “Violence: violation of the matter and lack of compassion
with it he is against compassion, violence with him, and upon him violence
and violence, his violence and his violence is violence and he is violent if
he is not a companion in his matter .... until he says and everything in
kindness is good, then violence is like evil ... and violence is a reproach
and blame. Reprimand, censure and blame ... and youthful vigor at the
beginning ... and violence against kindness.
Keywords: Violence, Al-Qamoos al Mohit, Lisan Ul Arab, Sahih Bukhari.
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بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالةع ى الش ف الر خ ال اهلل فعنيالس دالي وا وواي الا
حمم ى يه ففضل الصة والسةع .وبني .
تقوع فكر هذا الاحث فدادا ى ش ىم ية الت قيب يف جذور مصط ح الني ف
ومرادفته وفض اده يف حماولة م ا ل وقو ى ش املنيىن وض ه ،ألن بض ها تنير األ ياء -
كما يقال  -واخرتوا جمال ا التطايقي من اخلطاب ال اوي ممثة يف صحيح الاخاري كأمنوذج.
وب اية احل يث ىن مفهوع مصط ح الني ف تنيود ب ا فوال إىل ما جاء يف كتب
املنياجم النيربية ،وفىين هبما متثية الحصرا لسان النيرب البن م ظور ،والقاموس احمليط
ل فريوزبادي ،حيث ينيرفه األول م هما يف لساوه اجلزء التادع كتاب الفاء بقوله" :الني ف:
اخلُْر ُق باألمر وق ة الرف به وهو ض الرف  .ى ف به وى يه ينيُف ى فا وى افة وفى فه
وى فه تني يفا وهو ى يف إذا مل يكن رفيقا يف فمره  ....إىل فن يقول وكل ما يف الرف من
اخلري ففي الني ف من الشر مث ه  ......والتني يف التنييري وال وع  .والتني يف التوبيخ والتقريع
وال وع  ....وى فوان الشااب فوله  ...وى فوان فُني وان من الني ف ض الرف ".1
فما ى الفريوزبادي فينيرفاله بقولاله" :الني الف …ضال الرفال ….والني يالف مالن ال رفال

لالاله بركالالوب اخليالالل ،والش ال ي مالالن القالالول والسالالري … ،وىّفالاله المالاله بني الالف و ال " .2مث ي الالورد
الفريوزب الالادي ل ف الالر بني الالأل املرادف الالا" األخ الالرو م الالن مث الالل" :الني فص الالة :وه الالي الني الالف يف الال الرفي
5
واألمر" ،3و"اهليص :الني ف بالشيء ودق الني " .4و "ال ضم :الني ف واإلحلاح".

ويف املنيجمس يقرتن مفهوع لفر الني ف بض ه الرف وي طاال هالذا املفهالوع ى الش عيالع
ف كال ال وع والتوبيخ والتقريالع وهالو مالأخوذ يف فصال ه كمالا رفي الا مالن الني الف يف ركالوب اخليالل،
وذلالالز بزجرهالالا والتش ال ي ى يهالالا .وصالالاحب األمالالر هالالذا تالاله الني الالرب ى يف الالا .كمالالا يفهالالم مالالن
املني يالالس فيضالالا فن الني الالف مني الالوي يف فصالالل مني الالاه ولالالي جس ال يا .وم الاله رفي الالا الفريوزبالالادي يالالورد
منياين فخالرو لالانيأل ف الكال الني الف .فالاذا كالان ى فالا يف الالرفي واألمالر فهالو ى فصالة ،وإذا كالان
جس يا ب ق الني فهو هيص ،وإذا كان فقل من ذالز وبشيء من اإلحلاح فهو لضم.
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وحي م الالا و الالرتت املنيجم الالا" النيربي الالة ل اح الالث ى الالن مفه الالوع ال ف الالر بأبني الالاده املخت ف الالة يف
اخلطالالاب ال االالوي ممالالثة كمالالا ق الالا يف صالالحيح الاخالالاري فمنوذجالالا لال ب ايالالة فن الردالالول صال ش اهلل
ى يالاله ودال م جالالاء ى الالش ذكالالر املالرف  ،ومالالا يال ور يف ف كهالالا نفهالالل ،وسالالاء ،زوجالالة ،ومالالا إىل ذالالالز
فكثالالر مالالن  450مالالر  ،ويف منيظمهالالا تقرياالالا كاوالالت فحاديالالث توض الاليحية ل ال ور امل الرف ومكاوته الالا
احلقيقيالالة يف اإلدالالةع هالالذه املكاوالالة الالاله فدركهالالا اإلدالالةع وحالالال املالرف ي ال و لالاله اجلاالالس حيالالاء هبالالا
فماع القوع فو خوفا من ىار فقرها املوهوع.
وب الالالنيود إىل ه الالذه األحادي الالث عيني الالا فيم الالا ل الاله ىةق الالة ماا الالر وض الالو ه الالذا احمل الالور
موضالالو الني الالف ضال امل الرف فاو الالا ال ل ال لفالالر نالني الالف هكالالذا منيرفالالة إال مالالن خ الةل ح ال يث
واح ال  ،روي ىالالن فع املالالام س السالالي ىا شالالة رضالالي اهلل ى هالالا فيمالالا جالالرو بي هالالا وبالالس اليهالالود
الذين ق موا إىل ال ال صال ش اهلل ى ياله ودال م حيالث تقالول رضالي اهلل ى هالا "إن يهالودا فتالو ل ال
صال ش اهلل ى يالاله ودال م فقالالالوا السالالاع ى الاليكم فقالالالت ىا شالالة :ى الاليكم ولنيال كم اهلل واضالالب اهلل
ى الاليكم .قالالال :مهالالة يالالا ىا شالالة ى يالالز بالالالرف  ،وإيالالات والني الالف والفح ال  ،نويف روايالالة وإيالالات
والني الالف فو الفحال قالالالت :فومل تسالالمع مالالا قالالالوا ،قالالال :فومل تسالالمنيي مالالا ق الالت .ردد" ى الاليهم
فيستجاب يل فيهم وال يستجاب هلم يف" .6فو كما قال ى يه الصة والسةع.
ومالالا نكالالن فن يسالالتخ ص مالالن احل ال يث ب ايالالة هالالو دىالالو الردالالول الكالالرف ل االالذ الني الالف
حالالم مالالع فل ال األى ال اء الاالالاد س بالالالظ م والني ال او  ،وياويالالا هالالذا احل ال يث ينيطي الالا صالالور واضالالحة

ملفهوع الني ف الالذي يتجالاوز باله احلال يث صالوره السال وكية مالن ضالرب وقسالو و ال إىل مالا هالو
فدىن من ذالز من ى ف لفظي مني وي ،ويف ذلز ك ه فكثر من إ ار وداللة.
وقاالالل فن رالالذروا احل ال يث الش الريف مالالن الني الالف الالالذي فقروالاله ب فالالر الفح ال دىالالا إىل
االلت الزاع بض ال ه ،وهالالو الرف ال  .واالالري هالالذا ال فالالر ال ل ال ذك الرا حخالالر ل مصالالط ح يف الصالالحيح ال
ى ش مستوو الك مة مفرد  ،وال ى ش مستوو جذرها ولواصقها ال هم ما وسالب ل صالاحاة يف
ابتنيالالاد الرد الول ص ال ش اهلل ى يالاله ود ال م ىالالن تني الاليفهم فيمالالا ق ال ص ال ر م ال هم .وهالالو مالالا ي ال فني ا
ل اح الالث ى الالن مرادف الالا" ال ف الالر فو ب الالاألحرو بني الالأل األلف الالا املني الالا ى الالن بني الالأل ص الالور الني الالف
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وف ال الالكاله ،والال الاله ح ال ال دواها متثال الالية ال حص ال الرا يف يال الالةو مفال الالردا" وهال الالي ن اخلشال الالووة ،الظ ال الالم،
الفح  ، ،ومالا جالاء فيهالا مالن ذكالر ى الش لسالان احلايالب صال ش اهلل ى ياله ودال م بيالا فو تأدياالا
فوما إىل ذلز.
والا اي الالة م الالع مص الالط ح اخلش الالووة ال الالذي مل ي الالرد وال م الالر يف الص الالحيح ى الالش مس الالتوو
الك مالالة مفالالرد فو مالالع ال واص ال  ،لك الاله ورد ى الالش مسالالتوو جالالذر الك مالالة يف م ادالالاتس ويف االالري
هذا املنيىن املقصود .فما لفر الظ م فق ُخصص له باب بنيي اله وورد فياله حال يثان اي الان األول
م همالالا جالالاء يف ضالالرور االبتنيالالاد ىالالن الظ الالم يف الالم ف الالكاله وص الالوره وبش الالكل مط ال حي الالث
"روي ىالالن ىاال اهلل بالالن ىمالالر رضالالي اهلل ى همالالا ىالالن ال ال ص ال ش اهلل ى يالاله ود ال م قالالال :الظ الالم
ظ مالالا" ي الالوع القيام الالة" .7فمالالا احل ال يث الث الاين فكالالان يف ض الالرور اوتص الالار امل الالامن ألخيالاله امل الالامن
مظ ومالالا وظاملالالا حيالالث "روي ىالالن فو ال رضالالي اهلل ى الاله قالالال :قالالال ردالالول اهلل ص ال ش اهلل ى يالاله
ودال م  :اوصالالر فخالالات ظاملالالا فو مظ ومالالا .قالالالوا يالالا ردالالول اهلل هالالذا و صالالره مظ ومالالا فكيالالف و صالالره
ظاملا؟ قال :تأخذ فوق ي يه" .8ويف رواية قال":حتجزه فو مت نيه من الظ م فان ذالز وصره".
ويف قي احل يث دىو صررة ل صالر املظ الوع مط قالا رجالة فو امالرف  .وإذا اىتاوالا فن
املرف فكثر تنيرضا ل ظ م من الرجل فان احل يث ل صر املظ ومالا" مال هن داليكون حتمالا فكثالر
مالالن االالريهن .فمالالا يف الش ال الثالالاين مالالن احل ال يث حالالس دىالالا الردالالول الكالالرف إىل م الالع األ مالالن
الظ م وحجالزه ى اله منيتالاا ذلالز وصالرا لاله ،لال يف هالذا فيضالا محايالةم ل مظ الوع وم نيالة لاله و اصالة
املرف فيضا.
وحالالس جالالرج مالالن لفالالر الظ الالم إىل لفالالر الفح ال الالالذي جالالاء مقرووالالا ب فالالر الني الالف فو
مرادفا له يف احل يث الساب ل ال فر يتكرر يف فكثر من مخسة وىشرين مالر تقرياالا االري فن
مالالا يني ي الالا يف هالالذا املوضالالو ه الالو فقالالل مالالن هالالذا وفيالاله بالالي ل ردالالول ص ال ش اهلل ى يالاله ود ال م ،فو
وصف لصحابته رضوان اهلل ى يهم لانيأل صفاته وفخةقه ى يه السةع .مالن ذلالز مالا "روي
ىالن ىاال اهلل بالن ىمالر رضالي اهلل ى همالا قالال :مل يكالن ال ال صال ش اهلل ى ياله ودال م فاحشالا وال
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متفحش الالا وك الالان يق الالول :إن م الالن خي الالاركم فحسال ال كم فخةق الالا .ويف رواي الالة" :إن م الالن فح الالاكم إيل
فحس كم فخةقا".9
ويف ح ال يث حخالالر" :روي ىالالن فو ال بالالن مالالالز رضالالي اهلل ى همالالا :فوالاله قالالال مل يكالالن
ال ال ص ال ش اهلل ى يالاله ود ال م دالالاّابا وال فحا الالا وال لنياوالالا" .10ويف ح ال يث ىا شالالة" :فن رجالالة
اد الالتأذن ى الالش ال ال ال صال ال ش اهلل ى ي الاله ودال ال م ف م الالا رحه ق الالال :بال ال فخ الالو النيش الالري وبال ال اب الالن
النيشالالري  ،ف مالالا ج ال تط ال ال ال ص ال ش اهلل ى يالاله ودال م يف وجهالاله واواسالالط إليالاله ،ف مالالا اوط ال
الرجالالل قالالالت لالاله ىا شالالة يالالا ردالالول اهلل حالالس رفيالالت الرجالالل ق الالت لالاله كالالذا وكالالذا مث تط قالالت يف
وجهه واواسطت إليه فقال ردول اهلل ص ش اهلل ى يه ود م :يا ىا شة مم ىهال تين فحا الا،
إن ال الالر ال ال الالاس ى ال ال اهلل م زلال الالة يال الالوع القيامال الالة مال الالن تركال الاله ال ال الالاس اتقال الالاء ال الالره ويف روايال الالة ناتقال الالاء
فحشه ".11
ويف كالالل هالالذا األحاديالالث واألخالالةق احملم يالالة ال اىيالالة إىل واالالذ الفح ال – حالالم مالالع
األى ال اء  -كشالالكل مالالن ف الالكال الني الالف خالالريُ ق ال و الجت ابالاله مالالع امل الرف األع والزوجالالة والا الالت
واألخت واإلوساوة بشكل ىاع.

ويف املقابالالل لكالالل هالالذا وحالالس وق الالب املوضالالو مالالن جهالالة ض ال ه ل وقالالو فكثالالر ى الالش
حقيقالالة ال فالالر ل ال لفالالر الني الالف يقاب الاله لفويالالا لفالالر الرف ال كمالالا مالالر مني الالا يف التني الريفس ال فالالويس
دالالابقا .وحالالول مصالالط ح الرف ال وبنيالالأل مرادفاتالاله املختالالار متثالالية مالالن مثالالل الرمحالالة والطياالالة دار"
منيالالاين فحاديالالث كثالالري كمالالا د ال رو .وفيهالالا ومالالن حوهلالالا كاوالالت ال ال ىو احملم يالالة فيضالالا صالالررة
ل تمسز هبذه األخةق كا يل فدادي لت ز الصفا" ال قيضة.
وممالالا جالالاء ى الاله ص ال ش اهلل ى يالاله ود ال م يف بالالاب ال ال ىاء ى الالش املشالالركس يف روايالالة ياويالالة
حل يث السالي ىا شالة رضالي اهلل ى هالا يف قصالة اليهالود مالع الردالول صال ش اهلل ى ياله ودال م فواله
قالالال هلالالا" :مهالالة يالالا ىا شالالة إن اهلل رالالب الرف ال يف األمالالر ك الاله ،نويف روايالالة إن اهلل رفي ال رالالب
الرف يف األمر ك ه ".12
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وإذا اوتق ا إىل مراد ال فالر وجال وا لفالر الرمحالة يف مفالرده وجالذوره يتكالرر فكثالر مالن
مالالا تس ويةيالالس مالالر يف الصالالحيح ،ومث الاله لفالالر الطياالالة الالالذي تالالردد فكثالالر مالالن ما الالة ومخسالالس مالالر
ومث اله لفالر الشالالفقة والنيطالف ومالالا إىل ذلالز .ومالالع كالل مفالرد مالالن هالذه املفالالردا" إ الار صالالررة
إىل التمسز كارع األخةق ودىو ل اذ عيع ف كال الني ف.
وإذا ترك الالا مص الالط ح الني الالف يف مفهوم الاله ومرادفات الاله وفضال ال اده ،ورح الالا وتتا الالع اخلط الالاب
ال االالوي يف كالالل مالالا لالاله ىةقالالة ماا الالر بالالاملرف وال سالالاء بشالالكل ىالالاع يف مالالا هلالالن ومالالا ى الاليهن وجال وا
ح ال يثا يف فكثالالر مالالن فربنيما الالة موضالالنيا ،جالالاء فيالاله احل ال يث ىالالن الزوجالالة األهالالل وىالالن األع وىالالن
ال ساء بشكل ىاع ،ويف كل مر كان يوصي فيها الردالول صال ش اهلل ى ياله ودال م ،وياكال ى الش
ضرور الرف بال ساء ىامةم وى ع تني يفهن فو القسو ى يهن.
ووالالذكر مالالن ذالالالز متثالالية ال حص الرا قولالاله ى يالاله الصالالة والسالالةع يف ح ال يث ف هريالالر
رضي اهلل ى ه ل رجالل الالذي جالاءه ودالأله مالن فحال ال الاس بسالن صالحابه :قالال ى ياله الصالة
والسةع فمز قال مث من قال :فمز ،قال مث من قال :فمز .قال مث من قال :فبوت".13
واحل ال يث ه الالا كمالالا هالالو واضالالح وب فالالة اجل سالالس ينيطالالي يةيالالة حقالالوق مالالن فصالالل فربنيالالة

لال ع املالرف مقابالالل حال واحال لال ب الرجالالل .ولنيالالل يف ذالالالز فكثالالر مالالن داللالالة وتأكيال ملالالا قال
يضيع من حقوق ل مرف األع.
وجاء ىن الردالول صال ش اهلل ى ياله ودال م فيضالا فواله ال رالوز إكالراه الفتالا ى الش ال كالاح
حيالالث روي ىالالن اخل سالالاء ب الالت خالالذاع األوصالالارية فن فباهالالا زوجهالالا وهالالي ييالالب فكرهالالت ذلالالز
فأتت ال ص ش اهلل ى يه ود م فرد وكاحها.14
واألكثالالر مالالن هالالذا فن امل الرف إذا ادالالتكرهت ى الالش الزوالالا فالالة ح ال ى يهالالا الالرىا مص ال اقا
لقوله تنياىل" :ومن يكرههن فان اهلل من بني إكراههن افور رحيم".15
ويف جاوالالب حتمالالل املسالالاولية يضالالع الردالالول الكالالرف امل الرف ج االالا إىل ج الالب مالالع الرجالالل
حيالالث يقالالول ى يالاله الصالالة والسالالةع " :ك كالالم را وك كالالم مسالالاول فاإلمالالاع را وهالالو مسالالاول
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والرجل را ى ش فه ه ،وهو مساول ،واملرف راىية ى ش بيت زوجها وهي مساولة ،والنياال را
ى ش مال دي ه وهو مساول ،فال فك كم را وك كم مساول".16
ويالالذهب ال ال الكالالرف يف تفسالالري صالالفة تأديالالب الالالزوج لزوجتالاله وض الرهبا الضالالرب املالالاح،
فيقالالول" :ال ر ال فحال كم إمرفتالاله ج ال النياال مث رامنيهالالا يف حخالالر اليالالوع" .17ف الراه يسالالتفرب ملالالن
رمع بس وصفس مت اقضس يف يوع واح  ،ولذلز بش ى ه.

خاتمة

هالالذا ق يالالل مالالن كثالالري ورد يف اهل ال ي احملم ال ي ص ال ش اهلل ى يالاله ود ال م يف مالالا لالاله ىةقالالة

ماا الالر صالالط ح الني الالف يف بنيالالأل مفاهيمالاله ال فويالالة فوال ويف جالالزق يسالالري ممالالا لالاله ىةقالالة ماا الالر
بال فر مرادفا وض ا .وهي رؤوس فقةع فولية وأمل فن وكون هبا ،ق الارك ا ولالو باليسالري يف
اإلجابا" ىن بنيأل تساؤال" احلضالور مالن جهالة فو الارك ا يف إيالار بنيالأل ال قالاي األدادالية
ملا من أوه فن يسهم يف حتريز حليا" الاحث والت قيب.
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