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الخاتمة: الباب الخامس
احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله 

: وبعد. وصحبه أمجعني

الخالصة.أ

أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم اىل العرب وهم أهل لسان فصاحة، فتحداهم 

والفصاحة عنده أوضح وهو . 

و األصحاب حىت سئل مرّات عدة عن سبب بالغته وهو منهم ومل خيرج ماشهد له به األعداء 

من بني أظهرهم، ولعل هذا األمر يتضح يف كل جانب من جوانب أسلوبه إالّ أن التكرار كان له 

. ميزة الواضحة يف حديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

نتائج واالقرتاحات، ولذا، وقد انتهيت من كتابة هذا البحث، وأمتمت هذا البحث بأهم ال

وهو . : فهي

وقد استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم يتكلم بلغتهم و على مذاهبهم يف . حالة املخاطبيفهم 

يف سنة من سننهمالتكرار ليس غريبا عند العرب، وإمنا هو . الكالم ومن مذاهبهم التكرار

ولذا، أسلوب التكرار يف األحاديث . للتكرار يف أحاديثه مل جند فيه عيبا وال تكرار ممال. الكالم

:القولية له معاين املتعددة، منها
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قال رجل يا : عن أيب هريرة قالكما ورد يف احلديث . األشياءأو اإلكراملتعظيم.أ

مث أمك مث أمك مث أبوك مث أدناك رسول اهللا من أحق حبسن الصحبة ؟ قال أمك 

ولذا . ررت األم أو الوصية باألم للتأكيد على أن االهتمام باألم يكون أكثرك. 1أدناك

. األمأو تعظيمتكرار اللفظ األم يدل على  إكرام

وأما املراد تكرار يف الدعاء أو الدعوة لتأكيد الرتجح باألستجابة . الدعاءةاإلستجاب.ب

ليه وَكاَن النيب صلى اهللا ع.ِفيِه ِاْسِتْحَباب َتَكرُّر الدَُّعاء َثالثًا: النووي قال .  الدعاء

2.اَوإذا سأل سأل ثالث. وسلم إذا دعا دعا ثالثا

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب هريرة قال كما قال النيب . لزيادة التنفري والتحذير.ج

قيل من ؟ يا رسول اهللا قال من أدرك عليه و سلم رغم أنفه مث رغم أنفه مث رغم أنفه 

كرره ثالثا لزيادة التنفري . 3والديه عند الكرب أحدمها أو كليهما مث مل يدخل اجلنة

من أدرك أبويه عنده الكرب أحدمها أو كالمها مث مل يدخل اجلنة يعين مل ،والتحذير

. خيدمهما حىت يدخل اجلنة بسببهما

عن أيب سعيد اخلدري أنه أخربه قال أصبنا سبايا فكنا كما ورد يف احلديثلتأكيد الفهم،  .د

؟ عن ذلك ؟ فقال لنا وإنكم لتفعلوننعزل مث سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

. 4وإنكم لتفعلون ؟ وإنكم لتفعلون ؟ ما من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال هي كائنة

كلمة التكرار 

كتاب الرب و الصلة و األدب، باب بّر الوالدين و . أليب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري) صحيح مسلم(ورواه مسلم يف اجلامع الصحيح 1
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1062ص 2، ج بَاُب حكم الَعْزلِ ، كتاب النكاح، 1438رواه مسلم رقم . 33ص 7، ج بَاُب الَعْزلِ ، كتاب النكاح، 5210رواه البخاري رقم 4



99

أو هلم بالنهي ، وإمنا أشار أن األوىلأنه مل يصرح فأشار إىليدل على تأكيد الفهم هنا 

.ترك ذلكافضل

قتراحاتاال. ب

حات خاصة هي مكتوبة يف هذا البحث ارت قظن الباحث أن ليس للباحث قدر يف اعطاء اال

استحياءًا من النفس بعدم العلم وأقله، واألصل أن الباحث حمتاج إىل النصيحة والنقد من قراء هذا 

:خاصة أساتذتى وإخواين، فذكر الباحث إجبارا بعض اإلقرتاحات ما يليالبحث 

لسنة لألن .  سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهما صحيحابتمسكيينبغي للمجتمع أن .1

النبوية مكانة عظيمة يف التشريع اإلسالمي، فهي األصل الثاين بعد القرآن الكرمي، تفصيل 

عامه، أو بتوضيح مبهمه، أو بتأكيد ما جاء به أحكامه، أو بتقييد مطلقه، أو بتخصيص

. ومبانيه

2.

.تبة اجلامعة والكليةمكيف البحث العلمي، وعلى األقل ميأل رفوف 

ومكتبة كلية العامةمدير اجلامعة أن يويف ويكمل مكتبـة اجلامعةفضيلةمنالباحثرجويو .3

.بالكتب املتعلقة بالتفسري واحلديث وعلوم أصول الدينخاصةأصول الدين

ص لذلك أوجو للقارئني هلذا البحث أن يأيت خطء والنقهذا البحث ال يتخلص من األ.4

. يكون هذا البحث وافيا للمطلوب أو أقرب إىل الكمالت لوالتكميالباإلصالحات 
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وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلكه واهللا تعاىل أعلم

.وم الدين واحلمد هللا رب العاملنيإىل ي


