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القسم  ھذا ا[راء التي تحويھا المقاCت المنشورة في ھذه المجلة ھي آراء شخصية للمساھمين والكتاب وC تعكس سياسة

 .بالضرورةالعربي 
 

  دوCر أمريكي ٥٠/ روبية ھندية  ١٠٠٠: ثمن ھذه النسخة الخاصة
  

  اشتراك ث!ثة أعوام    ا�شتراك السنوي      ثمن النسخة
  روبيا ٢٥٠    روبيا ١٠٠      روبيا ٢٥
  دوCر ١٠٠    دوCرا ٤٠      دوCرات ١٠
  جنيھا ٤٠      جنيھا ١٦      جنيھا ٤
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  الفهرس

  صفحة  صاحبا�قالةوعنوانالورقة  رقم

  ا$ملكة�العربية�السعودية�-جامعة�الباحة�- سعيد�بن�صالح�الرقيب�الغامدي�.د .١

  )معاي:(�تصميم�مقررات�الحديث�الشريف�لبيئة�التعلم�+لك*(وني(

٥  

كة�مديرة�مدرسة�أم�أيمن�لتحفيظ�القرآن،�ا$مل�-مشاعل�بنت�راشد�بن�محمد�الدباس�. د .٢

  منهج�Sمام�أبي�داود�Qي�كتابه�السMن(العربية�السعودية�

٢١  

  الجزائر�–جامعة�باتنة��-كلية�الشريعة��-  عبد�الحليم�بوزيد. د.أ .٣

  )الحديث�النبوي�وع_قته�بتفس:(�القرآن�الكريم(

٤٥  

ار�. د .٤ �الطيَّ �dم:(�مهدي �عبد �الكوفة،��-رزاق �dساسية،�جامعة �ال*(بية �عميد�كلية معاون

�لسان�( العراق �معجم �Qي �دراسة �العربية �ا$عاجم �Qي �الشريف �النبوي �بالحديث Sحتجاج

  )العرب�lبن�منظور 

٥٣  

  الجزائر�–كلية�qداب،�جامعة�باتنة��-عpي�خذري�. د. أ .٥

  )الصورة�البيانية�Qي�الحديث�النبوي�الشريف(

٧٣  

 جامعة�أم�القرى،�مكة�ا$كرمة�- محمد�بن�ردة�العمري�. د .٦

  )تشهاد�بالحديث�النبوي�ب:ن�القداسة�الشرعية�ونزاهة�التقعيد�النحوي Sس(

٨٨  

 قسم�علوم�القرآن،�جامعة�بغداد�-زينب�السلطاني�. د .٧

ته�Qي�كتاب�تأويل�مختلف�الحديث�lبن�قتيبة(
ّ
  )مفهوم�التأويل�وأنواعه�وأدل

١٠٢  

 أستاذ�العربية�والدراسات�+س_مية�-يوسف�حس:ن�أحمد�. د .٨

  )ؤية�اله_ل�Qي�ضوء�أساليب�لغة�القرآنأحاديث�ر (

١١٦  

 جامعة�تربية�ا$درس،�إيران�-ك�(ى�روشان�. د .٩

  )الحديث�النبوي�Qي�الكتب�الدراسية�الجامعية(

١٣٦  

 الجامعة�Sس_مية�Qي�بغداد�-فراس�محمد�ابراهيم�. د .١٠

  )الدراسة�ا$وضوعية�للحديث�وتوظيفها�Qي�تفاعل�ا$جتمع�مع�السنة�النبوية(

١٤٧  

 قسم�اللغة�العربية�و+س_مية،�بدبي�-حمزة�أحمد�ا$ليباري�. د .١١

  )ا$نهج�التعليpي�لفهم�الحديث�الشريف(

١٥٤  

 ا$ملكة�العربية�السعودية�-جامعة�ا$لك�فيصل��-عبد�هللا�بن�محمد�السماعيل�. د .١٢

  )أهمية�تدريس�السنة�النبوية�وضرورة�تطويرها(

١٦٣  

 بنغ_ديش�–فرع�دكا��- الجامعة�+س_مية�العا$ية،�شيتاغونغ��-محمد�إحسان�هللا�مياه�. د .١٣

  )واقع�بنغ_ديش�- جهود�العلماء�Qي�ترجمة�الحديث�النبوي�إ�ى�اللغات�(

١٧٠  
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جامعة�dم:(ة�نوره�بنت�عبد�الرحمن،�ا$ملكة��-وفاء�بنت�عبد�العزيز�بن�حمد�الزامل�. د .١٤

� �السعودية �/ العربية �التعليمي(الرياض �القصة�dساليب �أسلوب �النبوية �السنة �Qي ة

 
ً
  )نموذجا

١٨٨  

 جامعة�طيبة،�ا$دينة�ا$نورة�-سعود�بن�فرحان�الع�Mي�. د& مر����بن�ناصر�الدوسري�. د .١٥

 : جهود�ا$ملكة�العربية�Qي�العناية�بالسنة�النبوية(
ً
  )جائزة�نايف�نموذجا

٢١٠  

�. د .١٦ �جعفري �بالقاسم �بن �الجا�- أحمد �العربية، �اللغة �قسم �أدرار�رئيس �+فريقية �- معة

�( الجزائر �النبوي �الخطاب �Qي �وأضداده �مرادفاته �مفهومه، �العنف �فـي��-مصطلح دراسـة

  )ا$ـعـ¡ �وdبعـاد

٢٢١  

 جامعة�القصيم،�ا$مكلة�العربية�السعودية�-كلية�ال*(بية��-عpي�بن�صالح�الشايع�. د .١٧

  )معالم�من�الهدي�النبوي�Qي�ال*(بية(

٢٢٦  

�رفا. د .١٨ �بن �سهل �العتي¢� �سهيل �بن �سعود��-ع �ا$لك �بجامعة �ا$شارك �العقيدة أستاذ

  )مكانة�الحديث�النبوي�Qي�العقيدة�+س_مية( بالرياض

٢٣٧  

 جامعة�الجزائر�-كلية�العلوم�+س_مية�-محمد�عبد�الحليم�بي¤���. د .١٩

  )قراءة�Qي�ا$نهج�وا$وضوع: تفاس:(�الحديث�النبوي�الشريف�Qي�ا$غرب�+س_مي(

٢٥٢  

�. د .٢٠ �قعدان �محمود ��-أحمد �القاسم� �أكاديمية �Sس_مية، �والدراسات �الشريعة �- كلية

  )نحو�ضوابط�منهجية�معاصرة�-تحليل�الحديث�النبوي�الشريف�( فلسط:ن

٢٧٣  

وكيل�قسم�الثقافة�Sس_مية،�جامعة�ا$لك�سعود�بالرياض،��-سلطان�فهد�الطبي¤���. د .٢١

  )شراح�الحديث�النبوي �مناهج(ا$ملكة�العربية�السعودية�

٢٩١  

�. د.أ .٢٢ �الريس �السلطان �حماد �بن �سعود��-إبراهيم �ا$لك �بجامعة �وعلومه �الحديث أستاذ

  )حقائق�وأرقام: انتشار�+س_م�Qي�العالم،�بعد�أحداث�الحادي�عشر�من�سبتم�(( بالرياض

٢٩٦  

 ةالجمهورية�الجزائري�- جامعة�الجزائر،�الجزائر�العاصمة�-عاشور�مزيلخ�. د .٢٣

  )تقنيات�الحجاج�الب_®ي�للخطاب�النبوي�الشريف(

٣١٦  

 ا$ملكة�العربية�السعودية�- جامعة�ا$لك�سعود،�الرياض��-سعد�بن�ف_ح�العريفي�. د .٢٤

  )دراسة�تحليلية: أحاديث�+يمان(

٣٣١  

 قسم�اللغة�العربية،�جامعة�+مارات�العربية�ا$تحدة�-عادل�الفت°ي�. د .٢٥

  )بوي�Qي�التقعيد�النحوي Sحتجاج�بالحديث�الن(

٣٤٣  

 عبد�الرّزاق�بن�عمر،�ا$عهد�العا�ي�للعلوم�+نسانّية�بتونس. أ .٢٦

  )الحديث�النبوّي�Qي�لسان�العرب�lبن�منظور (

٣٥٥  

  ٢٦٤ مصر�-كلية�qداب،�جامعة�ا$نوفية��-أحمد�عبد�القادر�الشاذ�ي�. د.أ .٢٧
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  )منظومة�الكون�ب:ن�القرآن�الكريم�والحديث�النبوي�الشريف(

 عمان�-جامعة�العلوم�+س_مية�العا$ية،�dردن��-عبد�الرزاق�عبد�الرحمن�السعدي�. د.أ .٢٨

  )دراسة�وصفية�نقدية: الحديث�النبوي�Qي�رواية�ا$حدث:ن�واحتجاج�اللغوي:ن�والنحوي:ن(

٣٧٠  

ية�كلية�qداب،�ا$ملكة�العرب�–جامعة�dم:(ة�نورة�بنت�عبد�الرحمن��-نورة�الشهري�. د .٢٩

  )ع_قة�القرآن�الكريم�بالسنة�ا$طهرة( السعودية

٤٠٠  

 كلّية�qداب�والعلوم�+نسانّية،�جامعة�آل�البيت،�dردن���-حسن�خميس�ا$لخ�. د .٣٠

لغة�الحديث�النبوّي�ب:ن�التخريج�+عرابّي�والتقن:ن�النحوّي�الدمامي¡Q��ّي�كتابه�مصابيح�(

  )الجامع�أنموذجا

٤١٨  

 dردن�–رئيس�قسم�اللغة�العربية�وآداµ´ا،�جامـعة�الزرقــاء��- عطـــا��جميــل�بنــي. د .٣١

  )إنّما�dعمال�بالنيات(

٤٣٨  

 dردن�- جامعة�آل�البيت��-كمال�أحمد�مقابلة�. د .٣٢

  )دراسة�دlلية�سياقية: dلفاظ�الّدالة�عpى�الرحمة�Qي�الحديث�النبوي (

٤٧٢  

�الحميد. د .٣٣ �حميد �العزيز�بن �+  -عبد �بالرياضجامعة �+س_مية �سعود �بن �محمد ،�مام

  )عرض�وتقويم: جهود�ا$ستشرق:ن�Qي�الفهرسة�اللغوية�للقرآن�والحديث( السعودية

٤٩٣  

�. د .٣٤ �الشهري �فايز�أبو�هاشم �بن �ا$لك��-عpي �جامعة �ببلقرن، �وqداب �العلوم �كلية عميد

دراسة�نحوية��–نبوي�أسلوب�الن·��Qي�الحديث�ال(ا$ملكة�العربية�السعودية��-خالد،�أµ´ا�

  )دlلية

٥٠٧  

�. د .٣٥ �العزيز�الجمعان �عبد �بن �ا$دينة��-محمد �Qي �طيبة �جامعة �ا$ساعد، �الحديث أستاذ

  )جهود�ا$حدث:ن�Qي�تأويل�مختلف�الحديث( ا$نورة

٥٢١  

 ثناء�هللا�الندوي،�جامعة�عليكراه،�الهند. د .٣٦

  )دراسة�وتقويم: أدب�الحديث�النبوي�dردي(

٥٤٩  

 جامعة�بغداد،�العراق�-سام�ثابت�العاني�ابت. د .٣٧

  )صحيح�مسلم(توكيد�الجملة�Sسمية�Qي�الحديث�الصحيح�أنموذجا�

٥٦٤  

 جامعة�dم:(ة�نورة�بالرياض،�ا$ملكة�العربية�السعودية�-رقية�محمد�ا$حارب�. د .٣٨

  )أثر�قراءة�السنة�النبوية�Qي�º´ذيب�السلوك(

٥٧٧  

 ا$ملكة�العربية�السعودية�-عة�dم:(�سلطان،�الرياض�جام�-º´اني�بنت�محمد�الصفدي�. د .٣٩

  )أثر�الحديث�النبوي�Qي�إغناء�العربية(

٥٨٢  

 جامعة�سطيف�الجزائر�-كلية�Sداب�واللغات��-نواري�سعودي�أبو�زيد�. د. أ .٤٠

  )الطاقة�الحجاجية�Qي�الخطاب�النبوي�الشريف(

٦٠٤  
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�. د .٤١ �الزيد �ابراهيم �بن �الكريم �عبد �بن �الرحمن �سعود��-عبد �بن �محمد �+مام جامعة

� �السعودية �العربية �ا$ملكة ��-+س_مية، �Qي�(الرياض �وسلم �عليه �هللا �صpى �الن¢� أساليب

  )التأث:(�من�خ_ل�السنة�ا$طهرة

٦٣٠  

  كلية�الشريعة�والدراسات�+س_مية،�جامعة�قطر�-بسيوني�نحيلة�. د .٤٢

  )الحديث�النبوي�والدعوة�+س_مية�ا$عاصرة(

٦٤٣  

  تاج�الدين�ا$ناني،�نائب�dم:ن�العام�للندوة،�جامعة�ك:(S،�الهند. د .٤٣

  )لغة�الحديث�وفلسفته�ودراساته: تقرير�ندوة�(

٦٤٤  

  ٦٤٩  أسماء�ا$شارك:ن�وورقاº´م�Qي�هذه�الندوة�الدولية .٤٤

  مدير�مجلة�الحكمة�بالجزائر�-عبد�القادر�تومي�. د .٤٥

  )خ_ل�dحاديث�النبوية�dبعاد�العا$ية�للديانة�+س_مية�من(

٦٥٥  

 From Leftside -منجهةاليسار

  )الباحث�للدكتوراة،�جامعة�جوهر�lل�«´رو،�نيو�دل·�(السيد�عمر� .٤٦

)A Semiotic Analysis of Hadiz within a post structuralist framework(  

  

  جامعة�بغداد،�العراق�-رفيدة�كمال�عبد�ا$جيد�. د .٤٧

)Speech Acting In Moral Teaching In Prophetic Traditions And In The English Version Of The New Testament: A Contrastive Study(  

  

  الجامعة�الدولية�+س_مية،�مال:�يا�-السيد�منصور�عي�Þ �يلوى� .٤٨

)The Applicability of the Solitary Hadith al Sharif in the 4 sunni schools(  

  

  جامعة�إيراين،�نيج:(يا�- بو�بكر�إمام�عpي�آغان�أ. د .٤٩

)As-Sahabah and The Preservation of Hadith(  

  



  التقديم

الص%ة�والس%م�ع"ى�سيدنا�محمد�وآله�وصحبه��Оمد���رب�العا��نالح�Оبسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  Оأجمع�ن

  ،عزاءي�. ـقرائ

كانت��?ال<�خاصة�لكتاب�ا�ؤتمر عربية�مجلة�فصليةسرورنا�أن�استطعنا�بإصدار��يعظم�دوا4أإن�من�

قسم�ال تحت�"لغة�الحديث�الشريف�وفلسفته�ودراسته"منذ�عقد�الندوة�الدولية�حول��ناحلما�من�أح%م

̀ن�و  .م٢٠١٢عام��ف\Sاير �١٨ - W١٤ي�لعربي�بجامعة�ك��RSا ن�نقدم�أمام�القراء�أبفضل�هللا�وكرمه�اقتدرنا�

التوفيق�ع"ى� - له�الشكر�وا�نة�-  عزوجل – ونرجو�من�هللا‘ eمجلة�ك�S’ باسم عربية�عزاء�مجلة�فصلية. 

Wي�متابعة�إصدارها�بدون�توقف�Wا�ا�ع�ن�klيضاأا�ستقبل�ي�وق.  

�ال< �ور �?الغاية �إصدارknدف �فkoم اء �ا�ختبئة �الط%ب �مقدرات �تنمية �ا�جلة �معالجة� والتمرين هذه ع"ى

�ا�عينة �الدراسية �ا�قررات Sغ�� �ا�ختلفة �W ا�وضوعات �الزاهرة �والنشاطات �والثقافة. ي  مور و.  دب

 .لkoاإومتطلبات�يحتاج� بكل�مواد ما|kم�الكتابيةهؤون�ا�عاصرة�بمساeجتماعية�وتقديم�الش

ا�هارات�اللغوية�ي��ى�رفع�مستوى�طلبتنا�Wإك��RSو �يW رفع�مستوى�تعليم�اللغة�العربيةى��إا�جلة�|kدف�هذه�

Wلة�عظيمة��كي�يقتدروا��‘عصر��ع%م�التكنولوجية’ـا�لقب�ب العالم�ا�عاصر�يحيث�إن�للمهارات�اللغوية�م�

مة�من�تراث�ماجد�مثل�القرأن�حصل�علkoا�. �?أن�يتعايشوا�Wي�عالم�متحضر�حامل�ن�التقاليد�القيمة�ال<

  .لkoا�العالم�الحديث�ماديا�وروحياإيحتاج��?لkoا�من�العلوم�والثقافة�ال<إحاديث�الشريفة�وما�الكريم�و. 

�وسرور� �غبطة �علkoاوبكل �أداء�الشكر�للمتساهم�ن �Wي �ا�باركة�أنا �الندوة �القيمة�وا�شارك�ن�Wي  .بمقاk|Rم
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  م�+لك(�ونيلتعليئة�الب مقررات�الحديث�الشريف�تصميمومواصفات�معاي���. ١
ا%ملكة�،�جامعة�الباحة،�)ستاذ�ا%شارك�!ي�الحديث�وعلومه،�سعيد�بن�صالح�الرقيب�الغامدي.د(

  )العربية�السعودية

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  : ا%قدمة

  : أما�بعد البشAB�النذيروالص=ة�والس=م�ع;ى�،�لذي�علم�بالقلمالحمد�8�ا

ففي�عصر�التقدم�التقOP�الذي�طغت�أدواته�وأجهزته�ع;ى�كثAB�من�جوانب�حياة�الناس�!ي�هذا�  

�العصر �Tس=مي، �الدين �لخدمة �التقنيات �هذه �تطويع �أهمية �إ]ى �ا%صلحون �تنادى �فقد �أهم�، ومن

حيث�،�استخدام�الوسائل�الحديثة)بواب�الOc�ينبaي�طرقها�!ي�هذا�ا%قام�هو�تعليم�العلوم�الشرعية�ب

OPتق�تقدم�من�يعاصرونه�ما�مع�يتوافق�بما�الناس�إ]ى�وتعاليمه�س=مT�رسالة�إيصال�يمكن.  

�مجال� �!ي �سنوات �خمس �قرابة �هملت �فقد �وعلومه �الشريف �الحديث �!ي Opqتخص� وبجانب

الجانب�ا%هم�أx��رأيت�ضرورة�wضط=ع�بمسؤولية�خدمة�الحديث�الشريف�فذ�هذا،�التعلم�TلكAsوني

�البحث�تحت�عنوان،�وهو�تصميم�مقررات�الحديث�الشريف معايAB�ومواصفات�": فأحببت�كتابة�هذا

  ".تصميم�مقررات�الحديث�الشريف�لبيئة�التعلم�TلكAsوني

  : ودفعOP�لكتابة�هذا�البحث�أمور�م��ا

�عدم�وجود�الدرسات�من�قبل�ا%تخصصBن�!ي�العلوم�الشرعية�قاطبة�والحديث� .١
ً
الشريف�خصوصا

  .!ي�هذا�ا%جال

�!ي� .٢ �ا%تخصصBن �رؤية �من �تنبع �TلكAsونية �ا%قررات �لتصميم �مكتامل Oعلم� �تصور �وجود ضرورة

  .الحديث�الشريف

الذين�لهم�رغبة�!ي�الدخول�!ي�،�تسهيل�)مر�وتقريبه�ع;ى�ا%تخصصBن�!ي�الحديث�الشريف�وعلومه .٣

  .هذا�ا%جال

٤. � �!ي �الدراسات �من �%زيد �الباب �ا%وضوعفتح �هذا �للتطوير�الذي�، �مواكبة �الحديثة �ا%قررات لتكون

  .تشهده�بقية�العلوم�وا%عارف

  : ومنهج�الدراسة�والكتابة�كما�ي;ي

  .وتصميم�ا%قررات،�تحليلية��برز�)دبيات�!ي�مجال�التعلم�TلكAsونيالبحث�عبارة�عن�دراسة� .١

ولكن�،�بصلة�تمت�للحديث�الشريف�Opء�من�التفصيل�!ي�علوم�معارف�x�ف��ا�ا%وضوعات�بعض� .٢

�ور  �من �أهدف Ocال� �التفاصيل �بعض �!ي �الخوض �ع;ى �تج�Aنا �الوسائل �هذه �تكوين�اءوجود �إ]ى ها

  .تصور�متكامل�عن�ا%وضوع�%ن�لم�يسبق�له�العمل�!ي�هذا�ا%جال

�أضعها�بBن�ع=مOc�تنصيص� .٣
ً
  "".النصوص�ا%نقولة�حرفيا

  .جعلت�الحوا�Op�!ي�آخر�البحث .٤

  : لبحث�كما�ي;يوجاءت�خطة�ا

  : ا%قدمة
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  .مقدمات�تمهيدية: الفصل�)ول 

  .أهمية�العناية�بتطوير�مقررات�الحديث�الشريف: ا%بحث�)ول 

  .وتحدياته،�وفائدته،�وأهميته،�ا%بحث�الثاني�تعريف�التعلم�TلكAsوني

  .ا%عايAB�وأهمي��ا: ا%بحث�الثالث

  .الحديث�الشريفا%عايAB�العامة�لتطوير�مقررات�: الفصل�الثاني

  .ا%عايAB�الAsبوية: ا%بحث�)ول 

  .و�التقنية ،ا%عايAB�الفنية: ا%بحث�الثاني

  .معايAB�ضبط�الجودة: ا%بحث�الثالث

  .العلمية�الخاصة�بالحديث�الشريف�ا%واصفات: الفصل�الثالث

  .ا%تعلقة�با�سنادا%واصفات�: ا%بحث�)ول 

  .با%sن�ا%تعلقةا%واصفات�: ا%بحث�الثاني

  .مهام�ا%تخصص�!ي�الحديث�أثناء�عملية�التصميم: ا%بحث�الثالث

  : الخاتمة

  : الفهارس

  : ا%راجع

وأن�ينفع�به�من�،�وأسأل�هللا�تعا]ى�أن�يكون�هذا�البحث�مفتاح�خAB�لخدمة�الحديث�الشريف�وعلومه

  .كتبه�وقرأه

  .مقدمات�تمهيدية: الفصل�-ول 

  .تطوير�مقررات�الحديث�الشريفأهمية�العناية�ب: -ول ا2بحث�

�قبل�عشرين�سنة�يعد�اليوم�،�ع�A�)جيال�التعلمتطورت�وسائل�
ً
فما�كان�من�الوسائل�متطورا

�الجهد �من
ً
�كثABا �تكلف �قديمة �وسيلة �ضئيل، �مردود �وذات �الحديث�، �وبخاصة �الشرعية والعلوم

الحياتي�للمعلم�وا%تعلم�يفرض��فالعيش�!ي�الواقع،�يةميالتعلالشريف�أو]ى�تلك�العلوم�بتطوير�وسائله�

" : ر�بن�عاشور يقول�الطاه،�تطوير�وسائل�التعلم�بي��ما�وإx�لعاش�)ستاذ�أو�الطالب�غربة�عن�واقعه

�شقيت��التعلمفإنه�إن�صلح�... .من�ممB¤ات�)مم�التعلموقد�كان�ص=ح�
ً
عّم�به�الص=ح�وإن�كان�فاسدا

�!ي�حالة�جهلها�به�)مة�كلها�وتذبذبت�!ي�معرفة�مركزها�وس
ً
  .١ "اءت�اعتقادا

و!ي�ورقة�عمل�!ي�أحد�ا%ؤتمرات�العلمية�عن�التعلم�TلكAsةني�تحدثت�إحدى�ا%تخصصات�!ي�العلوم�

�فقالت �من�: " الشرعية �نابع �متجدد �متواصل �حديث �وإص=حها �Tس=مية �العلوم �واقع �عن الحديث

�ينبaي x� �الذي �التعلمية �العملية �وتقويم �الذات �فيه�مراجعة �البحث �عن �التوقف �دعوات�، �تزال xو

  .٢" ا%صلحBن�وا%فكرين�متواصلة�!ي�تأكيد�أهمية�ذلك�

  : ومن�)سباب�الدافعة�ل=هتمام�بتطوير�وسائل�تعليم�الحديث�الشريف�ما�ي;ي

                                                 
  .١٨-١٦أليس�الصبح�بقريب�ص� .١

 .رقية�العلواني،�كتاب�مؤتمر�التعلم�TلكAsوني�جامعة�البحرين�.د .٢
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�باستخدام� -١ �الشريف �الحديث �دراسية!ي �برامج �تقدم Ocال� �التعلمية �والهيئات �ا%ؤسسات قلة

  .التقنيات�الحديثة

٢-  
ً
�ومكانيا

ً
�متباعدة�زمانيا �الوصول�إ]ى�فضاءات �الOc�يمكن�من�خ=لها ،�التطور�الهائل�!ي�الوسائل

  .ينبaي�تسخABها�والتعامل�معها�بما�يحقق�مقاصد�تعليم�الحديث�الشريف

�x�يتمك��م� -٣ �والذين �ع�A�العالم �الحديث �علوم �وبخاصة �الشرعية �العلوم �دراسة �!ي �الراغبBن كAة

�ا%ادي �وا%عارفإمكانيا®�م �العلوم �تلك �ف��ا �توجد Ocال� �الب=د �إ]ى �الرحلة �من �ة �هذه�، �خ=ل ومن

  .الوسائل�يمكن�إيصال�الحديث�وعلومه�إ]ى�كل�راغب

�الشريف -٤ �الحديث �تدريس �وسائل �!ي �الجمود �ع;ى�، �الحديثة �الوسائل �تفضيل �هذا OPيع� xو

�القديمة �التعلم، �!ي �طريقته �جيل �لكل �ولكن �ع، �الوسائل �تكون x� ¯cفح�تعلم� O°راغ� �أمام
ً
ائقا

  .الحديث�الشريف�فإنه�ينبaي�ع;ى�ا%تخصصBن�!ي�الحديث�الشريف�العناية�بالوسائل�الحديثة

�الشريف -٥ �الحديث �تخدم �تطوير�برمجيات �!ي �الرب²ي �ا%قصد �ذات �الجهات �كثAB�من �دخول و!ي�،

  .الغالب�ا�³ا�x�تعتOP�با%عايAB�الفنية�و�العلمية�!ي�عملية�التطوير

د�مرجعيات�وهيئات�علمية�لد´�ا�معايAB�وضوابط�معتمدة�يمكن�استخدامها�!ي�تطوير�عدم�وجو  -٦

فالباب�موصد�ينبaي�أx�يفتحه�،�ا%قررات�الشرعية�بصفة�عامة�والحديث�الشريف�بصفة�خاصة

 .إx�أهل�wختصاص

�ف=�يكاد�يوجد�ع;ى�الشبكة،�سد�الفجوة�الكبABة�بBن�ثقافة�الناشئة�والحديث�الشريف�وعلومه -٧

 .العنكبوتية�أي�مقررات�موجهة�لتعليم�الحديث�الشريف�وعلومه

،�أن�تطوير�وسائل�التعلم�مسؤولية�وأمانة�ملقاة�ع;ى�عاتق�ا%تخصصBن�!ي�كل�مجال�ع;ى�حسبه -٨

فح¯c�x�يصبح�مجال�تدريس�الحديث�الشريف�عن�طريق�الشبكة�العنكبوتية�لكل�من�أراد�فإنه�

�ال �!ي �ا%تخصصون �يتصدى �أن �الضروري �تلك�من �استخدام �!ي �ا%بادرة �إ]ى �الشريف حديث

وقبل�ذلك�وضع�ا%عايAB�والضوابط�الOc�يرو�³ا�أجدى�وأنفع�!ي�تعليم�الحديث�،�الوسائل�وتطويعها

  .الشريف

تبBن�]ي�بعد�ممارسة�طويلة�لهذه�ا%وسوعة�أن�التقنية�يمكن�أن�تسهم�بدور�بارز�!ي�التوصل�إ]ى�فوائد�"

  .١" حديثيةعديدة�!ي�مجاxت�الصناعة�ال

  

  .وتحدياته،�وفائدته،�وأهميته،�تعريف�التعلم�+لك(�وني: ا2بحث�الثاني

 
ً
  : تعريف�التعلم�+لك(�وني: أو?

�واسع �نطاق �ع;ى �ا%ستخدمة �الحديث �الوسائل �من �وسيلة �TلكAsوني �التعلم �يعد �من�، �جاء ولكونه

� �للمصطلح �TنجلB¤ية �) Electronic Learning(الAsجمة �ويرمز�له
ً
�!ي�) elearning(اختصارا وهو�مركب

  : التعلم�وإلكAsوني: اللغة�العربية�من�كلمتBن

                                                 
  . ٢٠٦عبد�هللا�دمفو،�كتاب�مؤتمر�السنة�النبوية�الدو]ي،�ص� .٣
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�: التعلم العملية�الOc�نستدل�عل��ا�من�التغيABات�الOc�: "والتعلم�هو،�١هو�تنبه�النفس�لتصور�ا%عاني

  .٢"والناجمة�عن�التفاعل�مع�البيئة�أو�التدريب�أو�الخ�Aة،�تطرأ�ع;ى�سلوك�الفرد

�با�لكAsونيات�:إلك(�وني �مرتبط �Å]ي، �الحاسب �باستخدام �نفذ �ما �وكل �)خرى�، �TلكAsونية و)جهزة

�ع�A�الشبكة
ً
�معرفيه�: قاموس�أكسفورد.خصوصا �الAsكيب�فقد�اختلفت�عبارات ولكAة�استخدام�هذا

و�Çذا�يخرج� ،٣"مجموعة�العمليات�ا%رتبطة�بالتعلم�والOc�تتم�ع�A�)نAsنت: "ومن�أحس��ا،�باللغة�العربية

  .ما�عداه�من�أساليب�التعلم�)خرى�الOc�تتم�ع�A�وسائل�أخرى 

 
ً
  : أهميتة�التعلم�+لك(�وني: ثانيا

�التعلمية �العملية �!ي �ا%عاصرة �الوسائل �أهم �من �TلكAsوني �يعت�A�التعلم �الوسائل�، �تطورت وحيث

وأمكن�تسخAB�،�لوسائل�!ي�التعلمTلكتورنية�!ي�wتصاxت�وغABها�فقد�واك�Èا�ثورة�!ي�استخدام�تلك�ا

بأسلوب�يضيف�التشويق�وا%رونة�والسرعة�،�كثAB�من�التكنولوجيا�الرقمية�!ي�لتطوير�ا%عارف�والعلوم

�مما�تتطلبه�العملية�التعلمية�من�متابعة�وتقييم،�وwستمرارية�!ي�تلقي�ا%عرفة
ً
وتطوير�،�كما�يحقق�كثABا

  .عملية�التعلميةوتواصل�مستمر�بBن�أطراف�ال،�للمهارات

إن�التدريس�ع�A�الشبكة�العنكبوتية�إن�أحسن�تصميمه�وأتيحيت�له�ا%وارد�الكافية�xستثمار�تفاعل�"

xسيما�وأن�تكثيف�هذا�التفاعل�يزيد�من�الوقت�الذي�ينفقه�،�Tنسان�مع�Åلة�!ي�التعلم�ع�A�)نAsنت

  .٤"ليمالطالب�!ي�التعلم�ويقلل�الوقت�الذي�يبذله�ا%علم�!ي�التع

 
ً
  .فائدة�التعلم�+لك(�وني: ثالثا

  : وابرز�تلك�الفوائد�ما�ي;ي،�تحدث�كثAB�من�الباحثBن�!ي�الفوائد�ا%بتغاة�من�استخدام�التعلم�TلكAsوني

وهذا�مما�يحفز�الط=ب�ا%شاركة�والتفاعل�مع�،�زيادة�وسائل�wتصال�بBن�اطراف�العملية�التعلمية .١

OpËالدرا�ا%قرر�مواضيع.  

بل�يمكن�ا%تعلم�من�،�تمرارية�!ي�تلقي�العلم�ف=�يقتصر�ع;ى�زمن�ا%حاضرة�!ي�القاعة�الدراسيةwس .٢

  .الحصول�ع;ى�ا%عرفة�!ي�الزمان�وا%كان�ا%ناسبBن�للنتلقي

�التعلم .٣ �طرق �تعدد �ا%تلقي، �نمط �مع �يتوافق x� �قد �التعلم �!ي �معBن �نمط �فللمعلم �التعلم�، لكن

  .ن�أكA�من�طريقة��يصال�ا%علومة�للطالبTلكAsوني�يتح�للمصمم�أن�يكو 

ا%مارسة�العلملية�%ا�يتلقاه�الطالب�مطلب�ملح�لتثبيت�ا%علومات�ويتيح�التعلم�TلكAsوني�تطبيق� .٤

  .كثAB�من�ا%هارات�التعلمية�أثناء�دراسة�ا%قرر 

�)س .٥ �وإلقاء �ا%شاركة �من �والخوف �الخجل �يمنعه �الط=ب �فكثAB�من �الط=ب �بBن �!ي�ا%ساواة ئلة

�أخذ� �من �واحد �كل �تمكن �TلكAsوني �التعلم �!ي �ا%تعددة �التواصل �وسائل �لكن �الدراسية القاعة

  .فرصته�!ي�السؤال�وا%ناقشة�إذا�تطلب�)مر�ذلك

                                                 
  .٣٣/١٣٠تاج�العروس� .٤

 .هـ�،دار�الفرقان،�عمان١٤٢٢،�الطبعة�الرابعة�٢٧٤نشواتي�ص��ا%جيد.علم�النفس�الAsبوي،�د .٥

  .٣٣٨هيفاء�ا%بارك،�ندوة�مدرسة�ا%ستقبل�ص�.د .٦

 .٢٩١التكونولوجيا�والتعلم�TلكAsوني�والتعليم�عن�بعد،�ص .٧
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�التعلمية .٦ �للمؤسسات �ا%ادية �الناحية �!ي �TلكAsوني �التعلم �يحققه �التوفAB�الكبAB�الذي والزمن�،

  .والجهد�للمعلم�وا%تعلم

�العلميةتوفر�ا .٧ �ا%دارسة �والنظر�أثناء �للبحث �وا%تعلم �ا%علم �يدي �بBن �الك�Aى �العلمية ،�%وسوعات

  .وربط�ا%ادة�العلمية�بمصادرها�)صلية�مباشرة

يحقق�التعلم�TلكAsوني�فرصة�كبABة�%ن�لم�تتوفر�له�Tمكانيات�للذهاب�إ]ى�ا%ؤسسات�التعلمية�" .٨

 فيمكنه�التعلم�وهو�!ي�،�لوجود�عجز�ما
ً
  .١" بيته�كأصحاب�wحتياجات�الخاصة�مث=

 
ً
  : التحديات�ال�HIتواجه�استخدامه: رابعا

ومن�،�كأي�وسيلة�تستخدم�xبد�أن�يكون�لها�تحديات�تقلل�من�wستفادة�القصوى�من�تلك�الوسيلة

  : التحديات�الOP�تواجه�التعلم�TلكAsوني

  .ارتباطه�بشكل�مستمر�بخدمة�)نAsنت .١

  .ائدتهالجهل�بأهميته�وف .٢

  .نقص�الخ�Aات�ا%دربة�ل=ستفادة�منه .٣

  .صعوبة�التأقلم�مع�الوسائل�الجديدة�لدى�بعض�ا%ستخدمBن�له .٤

�بBن� .٥ �مواجهة �ا%قررات �بعض �تتطلب �حيث �له �ا%ستخدمBن �بBن �ا%شاعري �عنصر�التفاعل غياب

  .ا%علم�وا%تعلم

  : أنواع�التعلم�+لك(�وني�من�حيث�الزمن

�واحد�ع;ى�نظام�إدارة�التعلم�TلكAsونيوهو�أن�يكون�ا%: م(Oامن ويستخدم�ف��ا�،�علم�وا%تعلم�!ي�آن

  .بكAة�الفصول�wفAsاضية

  .بحيث�x�يشAsط�وجود�wنثBن�!ي�وقت�واحد،�بخ=ف�سابقه: غ���م(Oامن

  .ويخضع�استخدام�أي�م��ما�لعامل�Tمكانات�التقنية�والفنية

  : يديأنواعه�من�حيث�استخدامه�مع�التعليم�التقل

�التقليدي: داعم �التعليم �يدعم �أي �Ôي، �كما �القاعات �!ي �ا%حاضرات �وتبقى �بعض�، �تستخدم لكن

  .الوسائل�ا%ساعدة�!ي�التعلم�TلكAsوني�لدعم�العملية�التعليمية�للمقرر 

�هناك�جزء�من�ا%قرر�يدرس�من�خ=ل�ا%حاضرات�التقليدية: مزيج وجزء�منه�باستخدام�،�بأن�يكون

sلكT� �Aونيالتعلم �القاعة، �!ي �بدراسته �للطالب �ملزم �ا%قرر �جزء �فيكون �التعلم�، وآخر�ع�A�أنظمة

  .TلكAsوني

ويمكن�،�ويستغP¯�به�عن�ا%حاضرات�!ي�قاعات�الدراسة،�بحيث�يتم�تطوير�كامل�ا%قرر�الدراOpË: كامل

�وضع�wختبارات�لتقييم�تحصيل�الط=ب
ً
  .من�خ=له�أيضا

فكثAB�من�مسائل�الحديث�تحتاج�إ]ى�،�الحديث�الشريف�هو�النوع�الثاني�والذي�أرى�أنه�مناسب�%قررات

 .وكذلك�ح¯c�x�يفقد�التواصل�العلمO�بBن�ا%علم�وا%تعلم�بالكلية،�تواصل�بBن�ا%علم�وا%تعلم

                                                 
  .٥٠٠-٤٩٧كتاب�ندوة�مدرسة�ا%ستقبل�ص��–عبد�هللا�ا%وpË¯�.د .٨
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  .ا2عاي���وأهميWXا: ا2بحث�الثالث

  : تعريف�ا2عاي���لغة

�الفيومي �%عرف: قال �امتحن��ا �الدنانAB�تعيABا �أوزا�³اعABت �ة �وعيارا�، �معايرة �وا%B¤ان �ا%كيال وعايرت

�له�
ً
�للمقارنة�: " ا%عيار�هو،�"امتحنته�بغABه�%عرفة�صحته�وعيار�ال×Opء�ما�جعل�نظاما

ً
ما�اتخذ�أساسا

�بالنسبة�لوز�³ا�: ومعيار�النقود،�والتقدير
ً
  .١" مقدار�ما�ف��ا�من�ا%عدن�الخالص�ا%عدود�لها�أساسا

  : أهمية�ا2عاي��

�ملحة �واصبح�ضرورة�عصرية
ً
�فØن�التعلم�TلكAsوني�قد�دخل�حديثا وح¯c�x�تصبح�)مور�،

�ABمعاي� �وجود �أهمية �!ي �الك=م �إ]ى �ا%تخصصون �سÙى �فقد �التعليمية �العملية �!ي OPتب�xو� �®�دم ¯pÚفو

  .وحينئذ�xبد�لكل�أهل�فن�أن�يضعوا�ما�يناسب�تخصصهم�من�معايAB،�تحكم�عملية�تطوير�ا%قررات

�متمB¤ة �تعليمية �تحفز�لتطوير�مقررات �ا%عيارية �و�ن �وجزئيات�، �كليات �لكثAB�من �وضعت فقد

�تحكم�تلك�)نشطة�ا%تعددة�!ي�التطوير�وwستخدام
ً
  .التعلم�TلكAsوني�معايABا

�ا%طورين �ع;ى �والوقت �توفAB�الجهد �!ي �ك�Aى �أهمية �وللمعايرية ��Çا�، �الجميع �الs¤م �إذا بحيث

اما�،�ومAsابطة�تمكن�الجميع�من�العمل�وا%شاركة�!ي�التطوير�وwستخدام،�ئة�متكاملةتصبح�هناك�بي

�TلكAsوني �التعلم �بيئات �بBن �wخت=فات �وكAة �التوافق �عدم �مغبته �ا%عايAB�فإن �فقدت �إذا وبالتا]ي�،

�من�ممB¤اته
ً
  .يفقد�كثABا

وإx�،�TلكAsوني�وتحقق�أهدافهوبا%عايAB�يمكن�قياس�مدى�توفر�ا%كونات�)ساسية�!ي�التعلم�

  .لكانت�التقنية�وما�ت�Èر�به�ا%تلقي�من�صور�وصوت�Ôي�ا%حصلة�الOc�يخرج��Çا�ا%تلقي

وا%قصود�هنا�وضع�موازين�يمكن�من�خ=لها�الحكم�،�فا%عايAB�كا%وازين�الOc�توزن��Çا�)شياء

أو�،�لعمل�!ي�بيئة�تعلم�إلكAsونيةبص=حية�أي�مقرر�دراOpË�من�مقررات�الحديث�الشريف�يتم�تطويره�ل

�التعلم�TلكAsوني�حc¯�يحقق�ا%طورون�%قررات�الحديث�الشريف�غاي��م� حc¯�قبل�البدء�باستخدام

  .من�استخدام�هذه�الوسيلة

�وفعال�" �جدي �تقييم �دون �نشر�ا%علومات �مجرد �اقتصر�ع;ى �إذا �ب=�جدوى �سيكون فالتعليم

فالتعلم�TلكAsوني�ليس�،�حقيق�)هداف�ا%ستقبيلة�لعملية�التعلموإنشاء�بP¯�قيمة�للمعرفة�ترمي�إ]ى�ت

 .٢" عبارة�عم�برنامج�ثقا!ي�ترفيOÛ�وحسب

  .معاي���تطوير�الحديث�الشريف: الفصل�الثاني

  .ا2عاي���ال(�بوية: ا2بحث�-ول 

ريقة�تختلف�إن�السبب�الAsبوي�xعتماد�التعلم�TلكAsوني�يكمن�!ي�كونه�يمكن�الطلبة�من�التعلم�بط"

�حاجة�أكيدة�%هارات�،�عن�التعلم�التقليدي�داخل�غرفة�الصف �هناك ففي�مجتمع�قائم�ع;ى�ا%عرفة

وبصورة�،�وحاجة�للتعلم�مدى�الحياة،�معينة�مثل�البحث�عن�ا%علومة�والسÙي�لها�وتحليلها�وتطبيقها

ومن�هذا�،�ح�بالتأملوتمكBن�الط=ب�من�التحكم�إ]ى�حد�ما�!ي�سرعة�تعليمهم�وتوقيته�تسم،�مستقلة

                                                 
  .٤١١،�ا%عجم�الوسيط�ص�٤٣٩ا%صباح�ا%نAB�ص� .٩

  .٣٤لتعلم�TلكAsوني�!ي�القرن�الواحد�والعشرين�ص�ا .١٠
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ا%نطلق�أصبح�التعلم�TلكAsوني�أداة�ذات�قيمة�عليا�لتعزيز�ا%نهجيات�wستدxلية�!ي�التعليم�والتعلم�

 "١.  

�أن�توجد�ا%عايAB�الAsبوية�الOc�يجب�أن�
ً
فØن�الغرض�من�تطوير�ا%قررات�هو�تعليم�ا%تلقBن�كان�لزاما

ومن�ا%عايAB�الAsبوية�الOc�،�يتحقق�الهدف�)سم¯�من�التعلموذلك�حc¯�،�تتوفر�!ي�أي�مقرر�يتم�تطويره

  : أرى�لزوم�)خذ��Çا�ما�ي;ي

�تطوير�ا%قرر  -١ �عملية �من �ا%بتغاة �)هداف �تحديد �التطوير�من�، �!ي �الرغبة �الذهن �ع;ى ف=�يغلب

�من� �كل �تشمل �التعلمية �العملية �مصلحة �!ي �تصب �أهداف �وجود �من �xبد �التطوير�ولكن أجل

�ضمن �وا%قرر �يدخل �وا%تعلم �ا%علم �التعلم �بيئة �ا%قرر�، �أهداف �تكن �لم �إذا �هنا وTشكالية

�فإن�ذلك�سيؤدي�إ]ى�وجود�خلل�!ي�تطوير�ا%قرر 
ً
 .واضحة�ومبنية�بناًء�سليما

 .والسلوكية،�و�ا%عرفية ،ينبaي�أن�تتنوع�أهداف�الدرس�بBن�)هداف�الوجدانية -٢

٣- � x� Oالعلم� �ا%حتوى �الAsكB¤�ع;ى �التقنيةينبaي �الوسيلة �ع;ى �يرددو�³ا�، �جملة �ا%تخصصBن وعند

قد�تكون�ع;ى�حساب�ا%حتوى�) صورية�أوصوتية(�ن�كAة�ا%حسنات�التقنية�) ا%حتوى�هو�ا%لك(

Oالعلم�،OPالذه�¤BكAsلل�وطاردة�التعلم،�عن�وصارفة. 

�التفاعلية -٤ �مB¤ة �ا%صمم �ا%قرر �!ي �يتحقق �أن �ا: ينبaي �بBن �للتفريق �معيار �السل°O�وÔي لتلقي

  .للمعلومات�وبBن�التفاعل�Tيجابي�ا%ؤدي�للتعلم�الفعال

ويقصد��Çذا�ا%عيار�أن�محتويات�ا%قرر�TلكAsوني�يجب�أن�تكون�مبنية�: التتابعية: وكذلك�مB¤ة -٥

 
ً
�ومAsابطة�علميا

ً
  .ف=�يكون�ا%تعلم�أمام�تدفق�معلوماتي�x�يؤدي�إ]ى�تعلم�مفيد،�تسلسليا

�تخطيط -٦ �ينبaي �الدرس�كما �)سبوعية، �الخطة �يشمل �الحديث �%قرر �متكاملة �خطة ،�ووضع

 .والفصلية،�والشهرية

�الواحد -٧ �الدرس �أجزاء �بBن �جلية �التوازن �سمة �يتكون �أن �الواحد، �وا%قرر �عنصر�من�، ف=�يطaى

ف=�تكون�الصناعة�الحديثية�!ي�)سانيد�ع;ى�حساب�الدراسة�،�عناصر�ا%قرر�ع;ى�بقية�العناصر

 �الفقهية
ً
  . %sن�الحديث�مث=

وما�ينبaي�ع;ى�،�ينبaي�أن�يحتوي�ا%قرر�TلكAsوني�ع;ى�تعليمات�واضحة�ومحددة�للمعلم�وا%تعلم -٨

 .كل�م��ما�القيام�به�!ي�كل�مرحلة�من�مراحل�تدريس�ا%قرر 

�الذاتية -٩ �الراقبة �مبدأ �بتنمية �ا%قرر �يقوم �أن �ينبaي �بBن�، �التعامل �!ي �الحضارية والسلوكيات

�TلكAsوني�)طراف �للمقرر �ا%ستخدمة �)خ=ق�، �ع;ى �ل=عتداء
ً
xمجا� �البيئة �تصبح x� ¯cح

وأx�يسأ�استخدام�هذه�الوسيلة�!ي�كل�ما�يضر�بAsبية�Tنسان�وتنشئته�تنشة�سليمة�،�و)عراض

 
ً
 ،�دينيا

ً
 ،�وفكريا

ً
 .وسلوكيا

�در  - ١٠ �كل ��³اية �!ي �سلوكية �عملية �وواجبات �تمارين �وضع �ينبaي �الدرس �ختام �الطالب�!ي ��رشاد س

 .للتطبيق�الصحيح�%ا�دل�عليه�الحديث

                                                 
 .٢٧٦-٢٧٥التكونولوجيا�والتعلم�TلكAsوني�والتعليم�عن�بعد،�ص� .١١
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�يحدد�مدى�تقدم�الطالب�!ي�ا%قرر  - ١١
ً
ويكون�ذلك�عن�،�ينبaي�أن�تحوي�كل�مرحلة�من�ا%قرر�تقييما

�القصABة �wختبارات �طريق �متعدد، �أو�wختيار�من �إدارة�، �أنظمة �!ي �ا%تاحة �الوسائل �من وغABها

 .التعلم�TلكAsوني

ومناسة�،�ن�)سئلة�منطقية�تركز�ع;ى�الحقائق�وا%فاهيم�الOc�تحقق�أهداف�الدرسينبaي�أن�تكو  - ١٢

 .%ستوى�ا%تلقي

ينبaي�أن�يتضمن�ا%قرر�عدة�فرص�مجدولة�!ي�ا%خطط�الدراOpË�للمقرر�للتواصل�الشفOÛ�بBن� - ١٣

�وا%تلقي �ا%علم �الحديث، �قراءة �من
ً
�مث= �ا%تلقي �يتمكن �حيث �مباشر ، �بالستماع �ا%علم ة�ويقوم

  . ويصوب�للطالب�قراءته

  : ينب^ي�توفر�عدة�سمات�[ي�-نشطة�الط]بية�ا2صاحبة�للمقرر�ومWZا

  .أن�تكون�)نشطة�التعليمية�تابعة�ومتوافقة�مع�أهداف�الوحدة�الدراسية -١

  .تنويع�)نشطة�والتدريبات�من�وحدة��خرى  -٢

  .أن�تكون�)نشطة�والتدريبات�ذات�عمق�معر!ي�زتربوي  -٣

  .فقة�مع�قدرات�ا%تعلمBن�ومستويات�تحصيلهمأن�تكون�متوا -٤

  .و�التقنية ،ا2عاي���الفنية: ا2بحث�الثاني

  : ا2عاي���الفنية: ا2طلب�-ول 

�TلكAsونية �للمقررات �الدولية �للمعايرر
ً
�وفقا �التصميم �يكون �أن �أن �ينبaي �أشهر�تلك�، ومن

�)جن°SCORM (O(ا%عايAB�معيار� �وهو�اختصار�ل=سم ،� �ا%حتوى�وترجمته �%كونات �ا%رجÙي النموذج

�التشاركي �قابلة�، �وجعلها �)صلية �مكوناته �إ]ى Oالرقم� �ا%حتوى �تجزئة �ع;ى �اسكورم ABمعاي� وتعتمد

ويحقق�معيار�اسكورم�ا%مB¤ات�،�للتشارك�من�خ=ل�التجميع�والتكوين�وفق�متطلبات�العملية�التعليمية

  : التالية

  .نظام��دارة�ا%قررات�الغلكAsوني�إمكانية�نشر�ا%حتوى�الرقمO�تحت�أي -١

  .إمكانية�إعادة�استخدام�ا%حتوى�الرقمO�مرات�متعددة�وبأشكال�متعددة -٢

٣- O)كاديم�وتطوره�ا%تعلم�أداء�متابعة�إمكانية.  

إمكانية�ضم�جزئيات�ا%حتوى�ا%ختلفة�للحصول�ع;ى�محتوى�رقمO�تعليمO�ذي�تتابع�وتشعب� -٤

  .١م=ئم�للمتطلبات�التعليمية�

�التنبيه�ع;ى�جملة�من�ا%عايAB�وا%واصفات�الOc�ينبaي�توفرها�!ي�وأم
ً
xإجما�فيمكن�التفصيل�حيث�من�ا

�كما�ي;ي
ً
  : ا%قرر�ا%صمم�إلكAsونيا

 
ً
  : [ي�شاشة�عرض�ا2ادة�العلمية: أو?

  .استخدام�نفس�طريقة�العرض�!ي�ا%قرر�من�أوله�إ]ى�آخره .١

�ل=ستخدام�مع�كافة�أ .٢
ً
  .نظمة�)جهزة�ا%ستخدمةأن�يكون�العرض�م=ءما

                                                 
  .مدونة�الدكتور�أحمد�صادق،�موقع�جامعة�ا%لك�خالد .١٢
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  .وآمنة،�ينبaي�أن�تكون�الروابط�للمواقع�)خرى�واضحة .٣

�من�كAة�ا%داخل�إ]ى�ا%قرر  .٤
ً
�ل=ستخدام�خاليا

ً
�ومرنا

ً
  .أن�يكون�العرض�سه=

  .توحيد�أساليب�عرض�ا%قرر�بطريقة�تتابعية�منظمة .٥

  .!ي�ا%قرر �والوحدات�الدراسية،�وبداية�ا%قرر ،�ربط�كل�صفحة�بسابق��ا�وxحق��ا .٦

  .وضع�فهرس�عام�للمقرر�!ي�بدايته�تمكن�الطالب�من�التنقل�بBن�وحداته .٧

٨. Oالتعليم�ا%حتوى�عرض�تسلسل�!ي�التحكم�الطالب�تمكن�خاصية�إيجاد.  

  .واحتياجات�ا%تعلمBن�ا%ختلفة،�التنوع�!ي�عرض�ا%ادة�العلمية�بما�يتوافق�مع�أنماط .٩

 
ً
  : [ي�النصوص: ثانيا

  .الشاشة�بشكل�واضح�أن�تظهر�النصوص�ع;ى .١

  .مراعات��صحاب�wحتياجات�الخاصة،�إيجاد�خاصية�التحكم�!ي�حجم�الخط .٢

  .استخدام�الخطوط�سهلة�القراءة�وا%ريحة�للعBن .٣

  .تجنب�استخدام�الفقرات�الطويلة .٤

  .وضع�العناوين�بخط�أك�A�ولون�مختلف .٥

  .تباين�لون�النص�مع�الخلفية�بألوان�مريحة�للعBن .٦

  .الفقرات�ا%تعلقة�بهفصل�ا%sن�عن�بقية� .٧

 
ً
  : [ي�الصور : ثالثا

  .أن�تكون�الصور�مع�Aة�عن�مضمون�ا%ادة�العلمية .١

  .أن�تكون�الصور�واضحة�وبسيطة�وخالية�من�العقيد .٢

  .وضع�الصور�!ي�إطار�ضمن�الصفحة�ح¯c�x�تتسبب�!ي�تشتيت�القارئ  .٣

  .استخدام�الصور�الثابتة�أو�ا%تحركة�حسب�حاجة�كل�فقرة�من�ا%قرر  .٤

 
ً
  : [ي�الصوت: رابعا

١.  
ً
  .أن�يكون�الصوت�واضحا

  .أن�يخلو�من�ا%ؤثرات�الOc�تسبب�أذى�للسامع .٢

  .أيجاد�خاصية�التحكم�!ي�حجم�الصوت .٣

  .تزامن�الصوت�مع�النص�ا%كتوب .٤

 
ً
  : [ي�ا2ساعدة�وا2تابعة: خامسا

  .ينبaي�أيجاد�إرشادات�وتعليمات�تساعد�ا%تعلم�!ي�التعامل�مع�ا%قرر  .١

  .لم�عن�وجود�خطأ�!ي�التعامل�مع�ا%قرر تقديم�تنب��ات�للمتع .٢

  .توفAB�ا%ساعدة�عن�بعد�لحل�ا%شك=ت�الOc�تواجه�ا%تعلم .٣

 .وجود�خاصية�تمكن�ا%علم�من�متابعة�تحصيل�الط=ب�وتفاعلهم�مع�مفردات�ا%قرر  .٤

  : ا2عاي���التقنية: ا2طلب�الثاني



14 
 

�ت Ocوال� �التقنية �ع;ى
ً
�كليا �إعتماًد �تعتمد �ا%قررات �هذه �ا%صممة�فØن �للمقررات �الحاضنة �البيئة مثل

�من�ا%واصفات�وا%عايAB�الOc�ينبaي�أن�تكون�!ي�التقنيات�ا%ستخدمة�
ً
�أن�أذكر�شيئا

ً
�كان�لزاما

ً
إلكAsونيا

� �TلكAsوني �التعلم �بيئة �" !ي �ا%ختلفة �بمكونا®�ا �التقنية �وشبكات(تمثل �وبرامج �!ي��)عتاد
ً
�جوهريا

ً
ركنا

�TلكAsون �التعلم �غيا�Çابرامج �!ي �العمل �x�يمكن �١" ي �ا%كونات�، �أهم �ع;ى �التعريج �من �xبد �كان ولذا

  : وÔي�كما�ي;ي،�التقنية�ال=زمة�لتقديم�ا%قررات�الدراسية�!ي�بيئة�التعلم�TلكAsوني

 
ً
  : نظام�إدارة�التعلم: أو?

�)ساسية �ا%تطلبات �ومن �إداري �نظام �وجود �إ]ى �تحتاج �تقليدية �تعليمية �منظومة xستخدام��كأي

�التعلم �إدارة �نظام �وجود �هو �TلكAsونية �ا%ؤسسة�: " ا%قررات �!ي �ا%قررات �إدارة �توفر�أنظمة إن

�العملية� �!ي �TلكAsونية �ا%قررات �xستخدام �وا%تعلم �ا%درس �من �الكل
ً
�محفزا

ً
�يعت�A�عنصرا التعليمية

  . ٢"التعليمية�

�من�ويقوم�هذا�النظام�بتوفAB�بيئة�تعليمية�تقوم�بجمي
ً
ع�ا%هام�Tدارية�والتنظيمية�لدراسة�ا%قررات�بدأ

إ]ى�التقييم�ال��ائي�،�وتفاعلهم�مع�أستاذ�ا%قرر ،�ورصد�أنشطة�الط=ب،�وجدولة�ا%قرر ،�تسجيل�الط=ب

�ا%قرر  �من �للمستفيدين �التعلم�، �!ي �ا%ستخدمة �الربمجيات �بقية �مع
ً
�متوافقا �النظام �يكون �أن ويجب

  .TلكAsوني

 
ً
  : وسائل�hتصال: ثانيا

  : ومن�أبرز�الوسائل�ا%تاحة�!ي�هذا،�Ôي�جزء�x�يتجزأ�من�نظام�إدارة�التعلم

�+لك(�وني �TلكAsوني�: ال�iيد �لل�Aيد �مزود �أي �إ]ى �النظام �داخل �من �إرسالها �يمكن Ocال� �الرسائل وÔي

  خارج�نظام�إدارة�التعلم�TلكAsوني

  .x�تخرج�خارج�نظام�إدارة�التعلم�TلكAsوني،�وÔي�رسائل�بBن�ا%ستخدمBن: الرسائل�الخاصة

أو�ع;ى�شكل�مجموعات�منسقة�من�،�وتتم�بتحديد�موعد�بBن�أستاذ�ا%قرر�والط=ب: ا2حادثة�الفورية

  .ويلزم�ان�يكون�جميع�)طراف�ع;ى�نظام�إدارة�التعلم�TلكAsوني�!ي�وقت�واحد،�قبل

�النقاش �مو : منتديات �بطرح �ا%قرر �يقو�أستاذ �العلميةحيث �للمادة �الط=ب �فهم �ليخت�A�به �ضوع او�،

وهو�مفتوح�!ي�جميع�)وقات��ضافة�أراء�ا%ستخدمBن�،�%ناقشة�بعض�ا%وضوعات�ذات�الصلة�با%قرر 

  .للنظام

�والتقارير �الواجبات �التعلم�: إرسال �إدارة �ع�A�نظام �به �يكلفون �ما �إرسال �من �للط=ب �يمكن حيث

  .TلكAsوني

 
ً
  : لعملية�التعليميةمتابعة�ا: ثالثا

�والرسائل �وا%شاركات �)نشطة �جميع �رصد �خ=لها �من �ويمكن �والواجبات، �ات�، �wختبار ودرجات

�لتقدمه�،�بحيث�توفر�كثAB�من�الجهد�ع;ى�ا%علم�!ي�متابعة�ط=به،�القصABة
ً
�دقيقا

ً
وتعطي�الطالب�مؤشرا

  .!ي�دراسة�ا%قرر 

                                                 
  .١٥٣بدر�الصالح،�مجلة�ا%عرفة�عدد� .١٣

  .٢٠: ق،�صالتعليم�عن�بعد�بBن�النظرية�والتطبي: سعيد�بن�محمد�العمودي،�مجموع�.د .١٤
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ً
  : الفصول�hف(�اضية: رابعا

� �الوسيلة �واحدوهذه �آن �!ي �وا%تعلم �ا%علم �وجود �ينبaي �حيث �ا%s¤امن �للتواصل �تستخدم �عدة�، ولها

  : ومن�أهمها،�عناصر�تشكل�ما�يشبه�الفصل�!ي�التعليم�التقليدي

�والصورة �والصورة: الصوت �بالصوت �التحدث �من �وا%تعلم �للمعلم �هذا �يتيح �حيث �كل�، �يرى بحيث

  .م��م�Åخر

وتمكنه�من�الكتابة�،�من�عرض�مادته�العلمية�إذا�كانت�مكتوبة�لديه�تمكن�wستاذ: السبورة�الذكية

  .ويمكن�أن�يعطي�هذه�الخاصية��حد�الط=ب�لحل�مسألة�أو�كتابة�تعليق،�والتعليق�عل��ا

  .أو�لجميعهم،�بحيث�يمكن�من�خ=لها�إرسال�رسالة�خاصة��حد�الط=ب: الرسائل

 : التصويت
ً
�الOc�يمكن�أن�يطون��ويمكن��ستاذ�ا%قرر�أن�يجري�تصويتا ع;ى�موضوع�من�ا%وضوعات

  .للط=ب�دور�!ي�تحديد�القرار�ف��ا

  .يقوم�النظام�بإرسال�رسالة�اختبار�وجود،�بحيث�إذا�لم�يتفاعل�الطالب�مع�)ستاذ�لفAsة: التنبيه

 
ً
  : أدوات�التقييم: خامسا

 ولكن�ينب،�وÔي�من�)دوات�ا%تمB¤ة�!ي�نظام�إدارة�التعلم�TلكAsوني
ً
،�aي�أن�يكون�استخدامها�محدودا

  : ومن�وسائل�التقييم،��مكانية�الغش�أثناء�استخدامها

�القص��ة �للمقرر : hختبارات �متابع��م �مدى �%عرفة �للط=ب �قصABة �اختبارات �تصميم �النظام ،�يتيح

  .ويمكن�للنظام�ربط�تقدم�الطالب�!ي�ا%قرر�بناء�ع;ى�اجتيازه�التسلس;ي�للمادة�العلمية

�للتصحيح: ار�ا2تعددhختي �والوقت �توفAB�الجهد �من �يمكن �وهذا �تحديد�، �!ي �الط=ب �دقة و%عرفة

ويتم�التصحيح�بطريقة�آلية�يتمكن�الطالب�من�معرفة�نتيجته�عقب�wن��اء�من�،�ا%علومة�الصحيحة

  .wختبار

�الفراغات �النص: ملء �من �محددة �أماكن �!ي �فراغات �ف��ا �نصوص �وضع �ف��ا �ويتم �!ي، معرفة��وتفيد

  .قدرة�الطالب�ع;ى�حفظ�النصوص

بحيث�يمكن�%جموعة�من�أساتذة�مقرر�واحد�من�وضع�أسئلة�متنوعة�للمقر�بدرجات�: بنك�-سئلة�

�والسهولة �الصعوبة �حيث �من �مختلفة �لها، �الخلط �بعملية �النظام �ويقوم �بBن�، �بالعدل �توزيعها ثم

  .الط=ب�!ي�wختبارات

 
ً
  : التحرير�ا2نظم: سادسا

الOc�يمكن�للمستخدمBن�من�) WIKI(ك�وسيلة�من�وسائل�التفاعل�بBن�ا%ستخدمBن�تسم¯�خاصية�وهنا

وإعادة�التحرير�والتصويب�،�حيث�يمك��م�Tضافة�والتعديل�ع;ى�النصوص،�تحريرها�وإعادة�صياغ��ا

�بBن�لط=ب�و)ستاذ�من�التعاون�مناقشة�بع،�!ي�ا%ناقشات�مع�أستاذ�ا%قرر 
ً
ض�فقرات�والOc�تفتح�بابا

�ا%قرر  �مدى�استيعاب�ا%تعلمBن�%ادة�ا%قرر ، �عن
ً
�أن�تعطي�للمعلم�مؤشرا وينبaي�أx�تدخل�،�وفائد®�ا

�قبل� �من �واعتمادها �ومراجع��ا �فحصها �إx�بعد �للمقرر �)صلية �العلمية �ا%ادة �ضمن �Tضافات هذه

  .ا%ختصBن�!ي�ا%قرر 
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  .معاي���ضبط�الجودة: ا2بحث�الثالث

�مؤسسا �التعليماعتنت �جودة �يسم¯ �بما �كافة �التعليم �ت �معايAB�تضمن�، �ا%ختصون ووضع

�التعليمية �بالعملية �ع=قة �له �ما �كل �جودة �!ي�، �الجودة �معايAB�ضبط �باxهتمام �أفرد �ما �بBن �من وكان

تكتسب�معايAB�ضمان�الجودة�أهمية�خاصة�!ي�" ،�ا%قررات�الدراسية�ا%صممة�لبيئة�التعلم�TلكAsوني

�التع �TلكAsونيمجال �لم ،�
ً
�مبكرا �تحديدها �ينبaي �ولخذا �التصميم �لفريق �مهمة �انط=ق �نقطة وتمثل

  .١" لهذه�ا%عايAB،�وإخضاع�عملية�التصميم�والتطوير�%قررات�التعلم�TلكAsوني

وأن�لدى�تلك�،�تتمثل�رسالة�ا%ؤسسات�التعليمية�!ي�تقديم�التعليم�وا%عرفة��ي�شخص�يرغب�ف��ا"

�مسؤو  �قدر�Tمكانا%ؤسسات �يكون �ما �أفضل �ع;ى �الخدمة �لتقديم �ط=�Çا �تجاه �لية �اقوة�، �Ôي وهذه

�TلكAsوني �التعلم �!ي �بمعايAB�الجودة �xهتمام �الجودة�........ الدافعة �ضبط �ضمان �يكون �أن وينبaي

�الشامل Oالتعليم� �بال�Aنامج
ً
�معنيا �ومتابع��ا �عن�، �التعليم �تحول �الجودة �ضمان �خ=ل �من �يتم وسوف

  .٢" إ]ى�أداة�فاعلة�!ي�كل�من�التعليم�ا%ستمر�ونظام�ا%دارس�التقليدي�بعد

وتحقيق�الرضا�،�ا%قرر�TلكAsونيهداف�من�الوصول�إ]ى�أتحقق�وتكمن�أهمي��ا�!ي�أ�³ا�تساعد�!ي�ال

�الطالب �يبذله �الذي �للمجهود �أك�A�أو�مساوية �التعليمية �الحصيلة �تكون �بحيث �ا%تعلم �لدى عملية�و ،

�ا% �تطوير �معقدة �عملية �ف��اقررات �التعجل �عدم �ينبaي �اهل�، �عليه �استقر �قد �بما �)خذ ويلزم

  : ومن�تلك�)مور ،�وwلs¤ام�بأمور�تحقق�الجودة�العالية�للمقرر�ا%راد�تطويره،�wختصاص

أو�) ADDIE( النموذجوم��ا�،�الOc�تضبط�جودة�ا%قرر ،�العلمية�!ي�تطوير�ا%قررات النماذجاستخدام� -١

ويتكون�من�خمس�،�اتضبط�الجودة�!ي�ا%قرر �ا%وصلة�إ]ىالنماذج�وهو�من�أنجح�،�ات�الخمسالتاء

  : خطوات�مرتبة�ومتداخلة�!ي�بعضها

a. ا%قرر : التحليل� �تعريف �يتم �الخطوة �هذه �و!ي �وأهدافه، �با%قرر ، �ا%س��دفة �والفئة والبيئة�،

 .د�!ي�إيجاد�ا%قرر�Tلكتورنيوال�Aمجيات�والنظم�الOc�تساع،�التقنية�الOc�سيقدم�ف��ا�ا%قرر 

b. الخطوة: التصميم�هذه�!ي�ويتم�التطوير،�فريق�نBب�التفاعل�التعلم،�أسلوب�وتحديد�،�ودور

 .وطريقة�التفاعل�والتواصل�بي��ما،�ا%علم�وا%تعلم

c. وني: التطويرAsإلك� �مقرر �إ]ى �التصميم �مواصفات �تحويل �ف��ا �يتم �التنقيح�، �ف��ا ويتم

 .بBن�اعضاء�فريق�التطويروالتعديل�وا%راجعة�

d. للعمل: التنفيذ�ا%قرر�إدخال�مرحلة�يÔو�ال��ائية،�صيغته�!ي�وتجريبه�،�ل=ستخدام�وتعميمه

 .الكامل

e. نامج: التقويمAال��جودة�من�التحقق�هنا�ويتم�أجلها،�من�وضع�Ocال�هدافØل�تحقيقه�ومدى. 

تمB¤ه�بالحماية�الكافية�والOc�تمنع�عنه��من�العناصر�ا%همة�%عرفة�جودة�ا%قرر�TلكAsني�هو : الحماية -٢

�التقنية �أو�برمجياته Oالعلم� �محتواه �!ي �ضرر �أي �wخAsاق، �من �ا%ستخدمBن �بيانات �حماية ،�وكذلك

                                                 
  .٩٧التعليم�عن�بعد�بBن�النظرية�والتطبيق�ص�: بدر�بن�عبد�هللا�الصالح،�مجموع� .١٥

 .بتصرف�٧٤-٧٠ضمان�الجودة�!ي�التعليم�عن�بعد�ص� .١٦
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�البيئة �هذه �مثل �!ي �الطالب �إل��ا �يحتاج Ocال� �الخصوصية �ع;ى �)ساسية� .وا%حافظة �ا%همات ومن

ABوسات�الOc�قد�تنقل�إ]ى�أنظمة�التعلم�TلكAsوني�من�للحماية�توفر�ال�Aمجيات�الداعمة�%كافحة�الف

  .أو�مما�يوجد�!ي�ا%لفات�الOc�يقوم�ا%ستخدمون�برفعها�إ]ى�النظام،�خ=ل�الروابط�الخارجية�للمقرر 

�ا2صادر -٣ �يجب�ف: موثوقية �علمية �أصالة �ذات �الشريف �الحديث �!ي �ا%قررات �تكون �أن �أجل من

وهذا�واجب�ا%تخصص�!ي�الحديث�،�قى�م��ا�ا%حتوى�العلمO�للمقرر العناية�التامة�با%صادر�الOc�يست

،�ويمكن�ربط�ا%قرر�بعدد�من�ا%صادر�TلكAsوني�ا%عتمدة .سواء�كان�!ي�هذا�ا%جال�أو�غABهالشريف�

 .حc¯�يعطي�قوة�علمية�للمقررات�الحديث�الشريف،�وا%وثوق�بالجهات�الOc�قامت�ببنا�òا

٤- � �وا%: الفكرية�الحقوق حماية �قصدو�م��ا �محتوى �!ي �توضع Ocال� �النصوص �الحديث�توثيق مقررات

م�التساهل�!ي�وعد،�من�علوم�ومعارف�!ي�ثنايا�ا%قرر �وإعادة�الفضل��هله�!ي�كل�ما�ينقل،�الشريف

ون�ا%صادر�العلمية�ا%ستخدمة�مرخصة�ل=ستخدام�من�قبل�ا%الكBن�لحقوق�وأن�تك،�نقل�النصوص

�والنشر �ينبa .التأليف �العلميةولذا �ا%ادة �م��ا �أخذت Ocال�وا%صادر� �ذكر�ا%راجع �ي �ا%ؤلفBن�، واسماء

Oالتعليم�للمحتوى�ا%قرر ،�بتصميم�قامت�Ocال�التعليمة�ا%ؤسسة�واسم.  

�ا2قرر  -٥ �ا%قر : اعتماد �من �wن��اء �بعد �!ي��ر ينبaي �ا%تخصصBن �قبل �من �علمية �لجنة �ع;ى عرضه

��جازته �الشريف �الحديث �ا، �من �فريق �التعليمOوع;ى �التصميم �!ي �%تخصصBن �عرض�، �ينبaي كما

 .ا%قرر�ع;ى�جهات�أخرى�مستقلة�%راجعته�والتأكد�من�توفر�الشروط�ا%عايرية�!ي�الجودة

�والدقة -٦ �با%وضوعية: ا2وضوعية �ا%صمم �ا%قرر �يتسم �أن �ينبaي �مفرداته�، �ترتيب �يكون �يكون وأن

 
ً
�موضوعيا ،� �ا%ؤلفون �يتحرى �فيهوأن �من��الدقة�للمقرر �الغرض �يحقق ¯cح� �وتصميمه �بناءه !ي

  .وح¯c�x�توجد�)خطأ�الOc�تنفر�ا%تعلم�من�متابعة�التحصيل�العلمO،�التصميم

  .الخاصة�بالحديث�الشريف�ا2واصفات: الفصل�الثالث

  .ا2تعلقة�باyسناد�ا2واصفات: ا2بحث�-ول 

ومما�،�د�الحديث�عناية�تامةفعند�تصميم�مقرر�!ي�الحديث�الشريف�فإنه�ينبaي�العناية�بإسنا

  : !ي�ذلك�عدد�من�العناصر�أهمها�العانية�بهينبaي�

�لحديث�الباب -١
ً
  .إظهار�رجال�Tسناد�كام=

 ).ح(التنبيه�ع;ى�ما�يوجد�من�تحوي=ت�!ي�إسناد�الحديث� -٢

 .رسم�شجرة�Tسناد�ليعرف�الطالب�الشيخ�من�التلميذ -٣

�الحديث -٤ �طرق �إليه OÛتنت� �الذي �مدار�الحديث � تحديد �من �ا%تعلم �تميB¤�ليتمكن الحديث�طرق

 .بعضها�عن�بعض

�بالراوي  -٥ �للتعريف �جديدة �شاشة �تنبثق �الرواة �أحد �ا%ؤشر�ع;ى �وضع �عند �للعناصر�، متضمنة

�ي;ي �راٍو�كما �كل �ترجمة �!ي �اسمه: )ساسية �ونسبه، �!ي�، �شيخه �بي��م �من �شيوخه �من طائفة

�الباب �حديث �عن، �الراوي �بي��م �من �ت=مذته �من �البابطائفة �حديث �!ي �ه �فضائله�، �من ö÷ش

،�القول�الراجح�فيه�عند�wخت=ف�!ي�حاله،�بالجرح�والتعديلفيه�و�أقوال�أهل�العلم�ومناقبه�

  .سنة�وفاته
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 .وغABها،�من�حيث�wتصال�وwنقطاع،�وروايته�لهذا�الحديث،�الربط�بBن�ترجمة�الراوي  -٦

 .ل�والردبيان�حكم�كل�حديث�يرد�!ي�أثناء�ا%قرر�من�حيث�القبو  -٧

 .بيان�لطائف�Tسناد -٨

٩-  
ً
�متوسطا

ً
�تخريجا �الحديث �تخريج �الكتاب: ببيان، �اسم �وا%ؤلف، �ورقم�، �والصفحة والجزء

 .الحديث

عند�وجود�مصطلح�جديد�أو�عبارة�موهمة�عند�الك=م�عن�Tسناد�أو�الرجال�ينبaي�توضيحها�!ي� - ١٠

 .نافذة�مستقلة

  .ا2تعلقة�با2(ن�ا2واصفات: ا2بحث�الثاني

  : مما�ينبaي�العناية�به�مما�يتعلق�بمsن�الحديث�عند�تصميم�مقررات�الحديث�الشريف�ما�ي;يو 

 .باستخدام�الرسم�العثماني،�العناية�التامة�بالنص�القرآني�الوارد�!ي�ا%sن -١

�من�أحد�ا%راجع�)صلية�للحديث -٢
ً
xمنقو�الحديث�نsم�يكون�أن.  

  .أن�يوضح�ا%رجع�الذي�أخذ�منه�لفظ�الحديث -٣

�من�التصحيف�والتحريفأن�ي -٤
ً
  .كون�النقل�سليما

�بطريقة�سليمة -٥
ً
xمشكو�النص�يكون�أن�يaينب.  

  .رة�صحيحةب�الطالب�ع;ى�نطق�أفاظ�الحديث�بصو أن�توجد�خاصية�سماع�الحديث�حc¯�يتدر  -٦

  .أن�يكون�القارئ�للحديث�من�ا%تخصصBن�!ي�الحديث�الشريف�ا%جيدين�للغة�العربية�وأسالي�Èا -٧

  .الحديث�بلون�مختلف�عن�بقية�ا%sن�تميB¤�كلمات�غريب -٨

!ي�صفحة�مستقلة�تمكBن�خاصية�عند�وضع�ا%ؤشر�ع;ى�أي�كلمة�من�الغريب�أن�يعرض�شرحها� -٩

�من�أحد�كتب�غريب�الحديث�ا%عت�Aة
ً
  .موثقا

�الحديث - ١٠ �متون �بقية �ا%ختار�مع �الحديث �مsن �مقارنة �خاصية �تمكBن �تلك�، �بBن �الفروقات وبيان

  .ا%تون 

�ا - ١١ �تلك �حكم �حينئذ�بيان �فيبBن �الرواة �بBن �فيه �ا%ختلف �من �أم �الثقات �زيادة �من �Ôي �هل لفروق

  .حكم�تلك�الزيادة

إيجاد�خاصية�حفظ�مsن�الحديث�وذلك�بتمكBن�الطالب�من�إكمال�الفراغات�!ي�صفحة�أخرى� - ١٢

 
ً
  .وتصحيحها�أليا

�للحديث�يتكون�من�العناصر�التالية - ١٣
ً
�وافيا

ً
  : ينبaي�أن�يتضمن�الدرس�شرحا

  .بة�الحديث�%وضوع�الدرسبيان�مناس  - أ

  .شرح�فقرات�الحديث�فقرة�فقرة  - ب

  .معP¯�الحديث�Tجما]ي�بالربط�بBن�فقراته  - ت

  .ربط�الحديث�بغABه�من�النصوص�الشرعية�!ي�موضوع�الدرس  - ث

  .ومختلف�الحديث،�مثل�مشكل�الحديث،�بيان�للمسائل�الحديثية�ا%تعالقة�با%sن  - ج
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�الح  - ح �مsن �من �ا%ستنبطة �الفقهية �ا%سائل �ا%ذاهب�بيان �حسب �العلماء �أقوال �بAsتيب ديث

  .وبيان�الراجح�بالدليل�أوالتعليل،�الفقهية

  .بيان�الفوائد�العامة�ا%ستنبطة�من�الحديث  - خ

 .ربط�الحديث�بواقع�الحياة�الOc�يعيشها�الطالب  - د

  

  .مهام�ا2تخصص�[ي�الحديث�أثناء�عملية�التصميم: الثالثا2بحث�

� �عملية �ومت�تصميمفØن �مركبة �ا%قرر �عناصر�ث=ثة �من ��–داخلة ،�تقنية�-تربوية�–علمية

 : فيجب�أن�يتكون�فريق�التطوير�من�ث=ثة�متخصصBن

 .متخصص�!ي�الحديث�الشريف�وعلومه  - أ

 .متخصص�!ي�التصميم�التعلمO  - ب

 .متخصص�!ي�تطوير�ال�Aمجيات  - ت

!ي�الحديث�وأوكد�هنا�ع;ى�أهمية�وجود�ا%تخصص�،�ولكل�واحد�م��م�وظائفه�الOc�يجب�عليه�القيام��Çا

  : والذي�ينبaي�عليه�القيام�بما�ي;ي،�الشريف

��ن� -١
ً
تحديد�القدر�ا%مكن�من�ا%قرر�الذي�يمكن�تطويره�فبعض�ا%عارف�x�يمكن�تطويرها�إلكAsونيا

�من�تدريس�تلك� �توصيل�الهدف �عن
ً
الفقرة�من�التطوير�التقOP�لبعض�ا%فردات�قد�يكون�قاصرا

  .ا%قرر 

٢-  Asال�)هداف�ع;ى�¤BكAsللمقرر ال�بوية�الهدف،�لتحقيق�مناسبة�ا%ستخدمة�الوسيلة�تكون�وأن. 

�الOc�تنمO�لدى�متلقي�مقرر�الحديث�الشريف�مهارات�ا%تاحة�!ي�)نظمة�التقنية�استخدام�الوسائل -٣

والقدرة�تحليل�،�وكيفية�تطبيقه�!ي�واقع�الحياة،�وفهم�معناه ،التعلم�كحفظ�مsن�الحديث�وملكات

  .وwستنباط�منه،�محتوى�الحديث�الشريف

�تدريس� -٤ �أثناء �به �يقوم �أن �وعلومه �الحديث �!ي �ا%تخصص �ع;ى �يجب �الذي �القدر�ال=زم تحديد

وأx�يتحول�ا%قرر�إ]ى�مادة�إلكAsونية�جامدة�تغفل�دور�ا%علم�!ي�عملية�الشرح�والتواصل�،�ا%قرر 

  .العلمO�مع�الط=ب

�ا% -٥ �بالواقع �الشريف �الحديث �من �ا%ستخرجة �ا%عارف �عاصرربط �الحية�، �)مثلة �باستخدام وذلك

�ا%تعلم �واقع �من ،�Ocال� �والصورية �ا%صادر�الصوتية �الكثAB�من �العنكبوتية �الشبكة �يتوفر�!ي حيث

  .تساهم�!ي�توصيل�وتوضيح�وتثبيت�ا%علومة�بأسرع�وأسهل�طريقة

،�لنقصانبالزيادة�أو�ا،�تنبه�إ]ى�ضرورة�حماية�النص�الشرûي�من�أن�يتدخل�فيه�أي�طرف�آخرال -٦

أو�النصوص�العلمية�)خرى�،�وأx�يتاح�للمستخدمBن�إمكانية�إعادة�تحرير�نص�الحديث�الشريف

  .وأقوال�أهل�العلم�ا%رتبطة�به

التأكد�من�أن�الصور�و�)صوات�ومقاطع�الفيديو�ا%ستخدمة�!ي�مقررات�الحديث�الشريف�خالية� -٧

  .مما�يخالف�تعاليم�الشريعة�Tس=مية

  .س�يربط�الدرس�بما�سبقه�من�الدروسوضع�تمهيد�للدر  -٨
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 .توضيح�ا%فاهيم�الجديدة�الOc�يتناولها�مsن�الحديث�الشريف -٩

 .وضع�كلمات�تكون�كمداخل�أولية�%وضوعات�ا%قرر  - ١٠

 .لتسهيل�الوصول�إ]ى�ا%علومة�ع;ى�ا%تعلم،�استخدام�أدوات�البحث�ا%تنوع�!ي�ا%ادة�العلمية - ١١

وأن�تكون�ع;ى�هيئة�،�أن�تكون�متوفرة�!ي�مكتبة�مراجع�ا%قرر عند�Tحالة�إ]ى�مراجع�إضافية�ينبaي� - ١٢

  .)PDF(كتب�مصورة�

  : الخاتمة

فقد�خرجت�من�هذا�البحث�بعدة� .أما�بعد والص=ة�والس=م�ع;ى�من�x�ن°O�بعده،�الحمد�8�حق�حمده

  : فأهم�النتائج،�نتائج�وتوصيات

  .الناس�أن�التقنية�!ي�هذا�العصر�قد�طغت�ع;ى�كثAB�من�جوانب�حياة -١

٢- ABالخ�!ي�م��ا�فادةwو�يجابيT�التوجيه�التقنيات�تلك�توجيه�نBا%هتم�ع;ى�أن. 

 .وص=ح�الحال�!ي�الدارين،�الOc��Çا�حياة�الروح،�من�أهم�ابواب�الخAB�هو�خدمة�العلوم�الشرعية -٣

 .أن�ع;ى�ا%تخصصBن�!ي�كل�فن�وضع�ا%واصفات�الOc�يرو�³ا�مناسبة�لتخصصهم -٤

 .!ي�تصميم�ا%قررات�ا%عتمدة�®�دف�إ]ى�أن�يؤدي�ا%قرر�الهدف�من�تصميمه�أن�معايAB�الجودة -٥

�مقر  -٦ �تصميم �عند ��Çا �wهتمام �ينبaي �مواصفات �الشريف �للحديث �الحديثأن الشريف��رات

 .وعلومه

  : هم�التوصياتوأ

�!ي� -١ �الحديث �)سلوب ��Çذا �با�خذ �للمبادرة �وعلومه �الحديث �!ي �التدريس �هيئة �أعضاء حث

  .التعليم

ن�تقوم�)قسام�العلمية�ا%تخصصة�!ي�الحديث�الشريف�وعلومه�تطوير�نماذج�علمية�عملية�أ -٢

 .لتصميم�ا%قررات�لبيئة�التعلم�TلكAsوني

وورش�عمل�لتطوير�مهارات�أعضاء�هيئة�التدريس�لتمكي��م�من�التفاعل�،�إقامة�دورات�تدريبة -٣

  .Tيجابي�مع�هذه�الوسائل�الحديثة

�ع=  -٤ �إيجاد �ع;ى �ف��ا�العمل �توفرت Ocال� �للمقررات �تمنح �متخصصة �مؤسسة �تمنحها �جودة مة

 .ا%عايAB�العلمية�!ي�التصميم

 .وله�الحمد�!ي�Åخرة�و)و]ى،�والحمد�8�الذي�يسر�وهدى

 

  :ا2راجع
�بقريب .١ �الصبح �أليس �Tس=مي، �العربي �التعليم �عاشور ، �الطاهر�بن �محمد �للطباعة�، دار�سحنون

  .هـ١٤٢٨،�تونس،�والنشر

  .هـ١٤٢٥،�جامعة�ا%لك�سعود،�كلية�الAsبية،�ندوة�مدرسة�ا%ستقبل .٢

كلية�علوم�الحاسب�وا%علومات�،�السجل�العلمO�لندوة�تقنية�ا%علومات�والعلوم�الشرعية�والعربية .٣

  .هـ١٤٢٨،�جامعة�Tمام�محمد�بن�سعود�Tس=مية
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  .هـ١٤٣٢،�مالB¤يا،�جامعة�م=يا،�أكاديمية�الدراسات�Tس=مية،�السنة�النبوية�وقضاياها�ا%عاصرة .٤

�بعد .٥ �عن �التعليم �!ي �الجودة �ضمان �تيت�:تحرير، �آلن �د، �الخطيب.ترجمة �محمد �ا%لك�، مدارس

  .هـ١٤٢٦،�الرياض،�فيصل

�TلكAsوني .٦ �التعليم �رباح، �ماهر�حسن �للنشر�والتوزيع، �دار�ا%��اج �عمان، �)و]ى�، �الطبعة )ردن

  .هـ�١٤٢٥

�ال .٧ �!ي �TلكAsوني �والعشرينالتعلم �الواحد �قرن �غاريسون .ر.د، �أندرسون ، �تABي محمد��:ترجمة،

  .هـ١٤٢٧،�الرياض،�مكتبة�العبيكان،�رضوان

  .م٢٠٠٦،�جامعة�البحرين،�حقبة�جديدة�!ي�التعلم�والثقافة�:التعلم�TلكAsوني .٨

�TلكAsوني .٩ �التعليم �والتطبيقات، �)سس �ا%وpË¯.د، �هللا �عبد �ا%بارك، �وأحمد �شبكة�، مؤسسة

  .هـ١٤٢٥،�بياناتال

،�حلب،�دار�شعاع،�ع;ي�ا%وسوي�وآخرون.ترجمة�د،�بدر�الخان.د،�اسAsاتيجيات�التعلم�TلكAsوني .١٠

  .م٢٠٠٥

�والتطبيق .١١ �النظرية �بBن �بعد �عن �التعليم �مجلس�، �دول �بجامعات �بعد �عن �التعليم �لجنة أمانة

  .م٢٠٠٥،�الكويت،�التعاون 

  .م٢٠٠٧القاهرة�،�الدار�ا%صرية�اللبنانية،�مد�الهاديمح.د،�التعليم�TلكAsوني�ع�A�شبكة�)نAsنت .١٢

١٣. Oالتعليم�التطوير� �نماذج �استعراض �جاستفسون ، �كنت �برانش، �وروبرت ،� ،�بدر�الصالح.د.ترجنة

  .هـ١٤٢٣،�الرياض،�مكتبة�العبيكان

�TلكAsوني .١٤ �والتعلم �التكنولوجيا �بعد، �عن �والتعليم �شحاته�:ترجمة ،بييتس.و.أ، �وليد مكتبة�،

  .هـ١٤٢٨،�الرياض،�نالعبيكا

  .عمان،�دار�الفرقان،�هـ١٤٢٢الطبعة�الرابعة�،�٢٧٤ا%جيد�نشواتي�ص�.د،�علم�النفس�الAsبوي  .١٥

16. e-learning strategy, Bill Brandon,the elearning Guild, SA,2007. 

17. The Power of elearning, Shilley waterhouse, PEARSON,USA, 2005. 
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  ي�كتابه�الس�نمنهج�+مام�أبي�داود�[. ٢
  مشاعل�بنت�راشد�بن�محمد�الدباس/ د

وعضو�،�!ي�كلية�)داب�جامعة�)مABة�نورة�بالرياض،�عضو�هيئة�التدريس�بقسم�الدراسات�Tس=مية(

  )!ي�الجمعية�العلمية�السعودية�للسنة�وعلومها

  ا%قدمة

من�،�ومن�سيئات�أعمالنا،�ونعوذ�با8�من�شرور�أنفسنا،�ونستغفره،�ونستعينه،�نحمده،�إن�الحمد�8

وأشهد�أن�،�وأشهد�أن�x�إله�إx�هللا�وحده�x�شريك�له،�ومن�يضلل�ف=�هادي�له،�´�ده�هللا�ف=�مضل�له

�عبده�ورسوله�ص;ى�هللا�وسلم�عليه�وع;ى�آله�وصحبه
ً
  :أما�بعد. محمدا

�العلم �طالب �به �يشتغل �ما �أفضل �فإن �الشريف، �الحديث �هو�علم �تعا]ى؛ �هللا �كتاب �بعد ،�OPع� ولذا

�النبوية �السنة �بضبط �فجر�Tس=م �منذ �ا%سلمون �ومتو�³ا، �أسانيدها �وتحقيق ،� �الصحابة رOpÚ�-فقام

  .وكذا�من�جاء�بعدهم�من�أئمة�الحديث،��Çذه�ا%همة�ع;ى�أكمل�وجٍه �-هللا�ع��م

  .أسباب�اختيار�هذا�ا2وضوع

  :ة�أسباب�أهمها�ما�ي;يلقد�اخAsت�دراسة�منهج�Tمام�أبي�داود�!ي�سننه�هذا�الكتاب�لعد

ومما�x�شك�فيه�أن� .كون�هذا�الكتاب�يشتمل�ع;ى�حديث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�وسلم�عليه�وسلم .١

�وسلم �عليه �وسلم �هللا �ص;ى �هللا �رسول �حديث �دراسة �به، �وwشتغال �من�، �صحيحه ومعرفة

  . سقيمة؛�من�العلم�النافع

س�ن�أبي�(وأصحها�بعد�الصحيحBن�وهو��بل��همها،�كون�هذا�الكتاب�أحد�الكتب�الستة�ا%شهورة .٢

�مثله). داود �ُيصنف �لم �وهو�كتاب ،� �داود �أبي �%ؤلفه �حصل �هللا- %ا �الجمع��-رحمه �التمBّ¤�!ي من

كما�أوضح�،�مع�حسن�العرض�والAsتيب�والتبويب،�وأصول�ا%سائل،�وwستقصاء��حاديث�)حكام

هو�كتاب�x�ترد�عليك�سنة�رسول�هللا�(: حيث�قال،�!ي�رسالته��هل�مكة�-رحمه�هللا- ذلك�مؤلفه�

   .١()ص;ى�هللا�وسلم�عليه�وسلم�بإسناد�صالح�إx�وÔي�فيه

�–كان�: (قال�الحافظ�الذه°O’و%كانة�)مام�أبي�داودـ�رحمه�هللا�تعا]ى�ـ�العلمية�وإمامة�!ي�الحديث� .٣

�!ي�الحديث�- رحمه�هللا�
ً
�!ي�الفقه،�رأسا

ً
ه�،�وص=ح�وورع،�ذا�ج=لة�وحرمة،�رأسا حc¯�إنه�كان�ُيشبَّ

  .)٢()بشيخه�Tمام�أحمد�بن�حنبل

  .خطة�البحث** 

  :قسمت�البحث�إ]ى

  : فصلBن.*تمهيد.* مقدمة* 

  .ترجمة�+مام�أبي�داود: الفصـل�-ول 

 
ً
  :وفيه�أحد�عشر�مبحثا

                                                 
  ).٢٤(رسالة�أبي�داود��هل�مكة،�ص) ١(

)٢ (�Aالع�)٢/٦١ .(  
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  .ونسبته،�وكنيته،�اسمه: ا%بحث�)ول 

  .ومكا�³ا،�وxدته: ا%بحث�الثاني

  .ورح=ته،�لميةنشأته�الع: ا%بحث�الثالث

  .ثناء�)ئمة�عليه: ا%بحث�الرابع

  .عقيدته: ا%بحث�الخامس

  .ومذهبه�الفقOÛ،�فقهه: ا%بحث�السادس

  .ومواقفه�النبيلة،�بعض�أقواله: ا%بحث�السابع

  .شيوخه: ا%بحث�الثامن

  .ت=ميذه: ا%بحث�التاسع

  .ومصنفاته،�كتبه: ا%بحث�العاشر

  .وفاته: ا%بحث�الحادي�عشر

  .التعريف�بكتابه�الس�ن: فصل�الثانيال

  : وفيه�سبعة�مباحث

 : ا%بحث�)ول 
ً
  . معP¯�الس�ن�عموما

  . وتاريخ�تأليفه،�تسميته�وموضوعه: ا%بحث�الثاني

  . ومكانته�بBن�)صول ،�ثناء�)ئمة�عليه: ا%بحث�الثالث

  . عدد�أحاديثه: ا%بحث�الرابع

  . مؤلفه�فيهونهجه�وشرط�،�درجة�أحاديثه: ا%بحث�الخامس

  . روايات�الس�ن: ا%بحث�السادس

  .شروحه�ا%طبوعة�وا%خطوطة: ا%بحث�السابع

  . وفهارس.* وخاتمة* 

  .وص;ى�هللا�ع;ى�نبينا�محمد�وع;ى�آله�وصحبه�وسلم

  التمهيد

�وِمْ��َ ��: هو�الطريق�الواضح�و!ي�قوله�تعا]ى :معP¯�ا%نهج�!ي�اللغة
ً
ْم�ِشْرَعة

ُ
َنا�ِمْنك

ْ
�َجَعل ّلٍ

ُ
  ٢ �١اًجا�ِلك

هو�الطريق�الذي�سلكه�علماء�الحديث�!ي�مصنفا®�م�من�حيث�الAsتيب�والتبويب�: و!ي�اصط=ح�ا%حدثBن

  . وعرض�)حاديث�

  :%ناهج�العلماء�أهمية�كبABة�للدارس�!ي�كتب�السنة�وعلومها�م��ا :أهمية�معرفة�مناهج�ا%حدثBن

  .معرفة�مضامBن�الكتاب�ومحتوياته .١

  .حدثBن�العلمية�!ي�كت�Èممعرفة�اصط=حات�ا% .٢

                                                 
  )٤٨(سورة�ا%ائدة��١
  ).١/٦٨٨(مختار�الصحاح�٢
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  .الوقوف�ع;ى�درجة�صحة�الحديث�ومعرفة�نوعه�والنظر�!ي�سنده�ومتنه .٣

  .التسهيل�ع;ى�طالب�علم�السنة�تخريج�الحديث�من�مصادره .٤

الوقوف�ع;ى�ألوان�متعددة�ومختلفة�من�مناهج�العلماء�لعقد�ا%قارنة�بي��ا�وذلك�توسيعا�%دارك� .٥

  . ثه�طالب�العلم�واستخداما�لها�!ي�أبحا

�العلمية� .٦ �حياته �!ي �ليستفيد �ا%حدثBن �عند �ا%تبعة �ا%ناهج �ع;ى �وقوفه �عند �الدارس �مدارك تنمية

�الطالب� �واقع �مع �)سلوب �حيث �من �تت=ءم Ocوال� �)كA�نفعا �وا%ناهج �الطرق �استخدام �!ي ويبدع

  ليستخدم�أيسرها�وأسهله

  ترجمة�+مام�أبي�داود: الفصـل�-ول 

  .ونسبته،�وكنيته،�اسمه: ا%بحث�)ول 

  .ومكا�³ا،�وxدته: ا%بحث�الثاني

  .ورح=ته،�نشأته�العلمية: ا%بحث�الثالث

  .ثناء�)ئمة�عليه: ا%بحث�الرابع

  .عقيدته: ا%بحث�الخامس

  .ومذهبه�الفقOÛ،�فقهه: ا%بحث�السادس

  .ومواقفه�النبيلة،�بعض�أقواله: ا%بحث�السابع

  .شيوخه: ا%بحث�الثامن

  .ت=ميذه: تاسعا%بحث�ال

  .ومصنفاته،�كتبه: ا%بحث�العاشر

  .وفاته: ا%بحث�الحادي�عشر

  

  ونسبته،�وكنيته،�اسمه: ا2بحث�-ول 

�)شعث :اسـمه) ١ �بن �هو�سليمان �أجداده، �أسماء �!ي �واختلفوا �أبيه �واسم �اسمه �ع;ى �العلماء  .اتفق

ابن�)شعث�بن�إسحاق�بن�بشAB�بن�هو�سليمان�: (وأبو�عبيد�Åجري ،�فقال�تلميذاه�أبو�بكر�بن�داسة

�حبان. )١()شداد �ابن �)٢(وزاد �)٣(والخطيب، ،xماكو� �)٤(وابن �عساكر، �)٥(وابن ابن�: (وأبو�طاهر�السلفي،

والقلب�إليه�،�وهذا�القول�!ي�نسبه�أمثل: (وقال�أبو�طاهر�السلفي�بعد�إيراده�نسبه ).عمرو�بن�عمران

ما�: والصواب .)٧()بن�)شعث�بن�شداد�ابن�عمرو�بن�عامر�هو�سليمان: (وقال�ابن�أبي�حاتم .)٦()أميل

                                                 
  ). ١٣/٢٠٣(سAB�أع=م�النب=ء�،�و )١١/٣٥٥(®�ذيب�الكمال�) ١(

  ). ٨/٢٨٢(الثقات�: انظر) ٢(

  ). ٩/٥٥(تاريخ�بغداد�: انظر) ٣(

  ). ١/٢٩٥(Tكمال�: انظر) ٤(

  ).١٣٢(ا%عجم�ا%شتمل�: انظر) ٥(

  ). ٨/١٤٣(!ي�مقدمته�ع;ى�س�ن�أبي�داود،�مطبوعة�!ي�آخر�مختصر�ا%نذري�) ٦(

  ). ٤/١٠١(الجرح�والتعديل�) ٧(
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وهللا�،�وأبو�عبيد�Åجري ،�راوي�الس�ن�عنه،�قاله�)كAية�وx�سيما�وأن�م��م�تلميذاه�أبو�بكر�بن�داسة

  .أعلم

� :كنيتـه) ٢ �بكنيته �داود(اش��ر �ذلك). أبو �ع;ى �العلماء �واتفق �حاتم، �أبي �)١(كابن �حبان، ،�)٢(وابن

  .وغABهم،�)٧(وابن�حجر،�)٦(والذه°O�)٥(وا%زي ،�)٤(وابن�عساكر،�)٣(والخطيب

  :�بي�داود�نسبتان :نسبته) ٣

ْزد .وÔي�قبيلة�عربية،�))زدي(وÔي�: نسبة�إ]ى�القبيلة -١
َ
�بفتح�)لف،�و) نسبة�إ]ى�،�وسكون�الزاء،

�يعر  �ابن �يشجب �بن �سبأ �بن �كه=ن �بن �زيد �بن �أزد �بن �مالك �ابن ْبت
َ
�ن �ابن �الغوث �ابن�ابن ب

  .فأبو�داود�من�قبيلة�عربية�عريقة. )٨(قحطان

وتاء�مثناة�من�،�ثم�سBن�مهملة�ساكنة،�وثانيه،�بكسر�أوله،�وهو�إقليم�ِسِجْسَتان: نسبة�إ]ى�البلد -٢

  .)٩(فوق�وآخره�نون 

جستاني: فيقال�له ومن�الغرب�،�وإقليم�سجستان�إقليم�واسع�يحيط�به�مما�ي;ي�الشمال�خراسان .الّسِ

السجستاني�نسبة�إ]ى�: (قال�السمعاني .)١٠(ويقع�إقليم�ُمكران�!ي�جنوبه،�والسند�!ي�شرقه،�مانإقليم�ِكرْ 

هـ��٣٠وقد�فتح�سجستان�الربيع�بن�زياد�الحارثي�سنة� .)١١()وÔي�إحدى�الب=د�ا%عروفة�بكابل،�سجستان

�لبعضها
ً
�صلحا �لبعضها، �رواي: وذكر�الذه°O .)١٢(وعنوة �لها Ocال� �البلدان �من �كانت �وأثرأ�³ا وذكر� .)١٣(ة

 : الحاكم
ً
�وأم=كا

ً
��Çا،�أن��بي�داود�ولسلفه�إ]ى�عصره�ُعَقدا

ً
  .)١٤(وأوقافا

  ومكا�Wا،�و?دته: ا2بحث�الثاني

ولدت�: (قال�أبو�عبيد�Åجري�سمعت�سليمان�بن�)شعث�يقول  ).هـ٢٠٢(سنة�،�ولد�أبو�داود�بسجستان

له�ولسلفه�،�مولده�بسجستان،�سليمان�بن�)شعث( :وقال�أبو�عبد�هللا�الحاكم .)١٥()سنة�اثنBن�ومائتBن

  .) ١٦()خرج�م��ا�!ي�طلب�الحديث�إ]ى�البصرة�فسك��ا،�وأوقاف،�إ]ى�عصره�عقد�وأم=ك

                                                 
  ). ٤/١٠١(الجرح�والتعديل�: انظر) ١(

  ). ٨/٢٨٢(الثقات�: انظر) ٢(

  ). ٩/٥٥(تاريخ�بغداد�: انظر) ٣(

  ). ١٣٢/٣٨٧(ا%عجم�ا%شتمل�: انظر) ٤(

  ). ١١/٣٥٦(®�ذيب�الكمال�: انظر) ٥(

  ). ١٣/٢٠٣(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ٦(

  ). ٢٥٠(التقريب�: انظر) ٧(

  ). ١٢٠٨()نساب�: انظر) ٨(

  ).٣/١٠(معجم�البلدان�: انظر) ٩(

  ). ٦٩(،�وأطلس�العالم�)٣٤٠(،�وتقويم�البلدان�)٩٠ ٣/١(معجم�البلدان�: انظر) ١٠(

  ).١٢٠٨()نساب�) ١١(

  ).٩٥/١٠٧(تاريخ�خليفة�بن�خياط�: انظر) ١٢(

  ).٢٢٤()مصار�ذوات�Åثار�: انظر) ١٣(

  ). ١٣/٢١٧(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ١٤(

  ). ٢/٥٩١(،�تذكرة�الحفاظ�)١١/٣٦٣(®�ذيب�الكمال�) ١٥(

  ). ١٣/٢١٧(سAB�أع=م�النب=ء�) ١٦(
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  ورح]ته،�نشأته�العلمية: ا2بحث�الثالث

�نشأته :نشأته*  �تفاصيل �عن �تذكر�مصادر�ترجمته �لم �أسرته، �وأحوال ،�xإ� �العلمية �حياته �!ي وأثرهما

�ا% �اليسABةبعض �له .قتطفات �يقال
ً
�أخا �داود ��بي �)شعث: فذكر�أن �بن �محمد �كان�، �بقليل �منه أسن

�له�!ي�الرحلة
ً
�،�وروى�عنه�ابن�أخيه�أبو�بكر�بن�أبي�داود،�يروي�عن�أصحاب�شعبة،�رفيقا

ً
ومات�كه=

�وهو�عبد�هللا�بن�سليمان�وهو�من�ت=ميذه .)١(قبل�أبي�داود�بمدة
ً
كما�ذكر�أن� .)٢(كما�أن��بي�داود�ابنا

�وهو�عمران
ً
يقال�أن�جده�عمران�قتل�مع�ع;ي�رOpÚ�هللا�: (كما�قال�الحافظ�ابن�حجر،��بي�داود�جدا

  .)٣()عنه�بصفBن

حيث�بدأ�رح=ته�!ي�وقت�مبكر�من�،�لقد�طاف�البلدان�لطلب�العلم�وسماع�الحديث�وجمعه :رح]ته* 

: دخلت�البصرة�وهم�يقولون : (قال�أبو�داود. رةورحل�إ]ى�البص. )٤()هـ٢٢٠(فرحل�إ]ى�بغداد�سنة�،�عمره

 ،�أمس�مات�عثمان�بن�الهيثم�ا%ؤذن
ً
�واحدا

ً
: قلت: (قال�الذه°O .)٥()فسمعت�من�أبي�عمر�الضرير�مجلسا

وتبعت�عمر�: (وقال�أبو�داود .)٦()ومات�عثمان�قبله�بشهر،�مات�أبو�عمر�الضرير�!ي�شعبان�سنة�عشرين

� �ولم �م�¤له �إ]ى �غياث �بن �حفص  بن
ً
�شيئا �منه �أسمع ، 

ً
�شيئا �منه �أسمع �ولم �خداش �بن �خالد ،�ورأيت

 
ً
�واحدا

ً
 ،�وسمعت�سعيد�بن�سليمان�مجلسا

ً
�واحدا

ً
  .)٧()ومن�عاصم�بن�ع;ي�مجلسا

ورحل�إ]ى�مكة�فسمع�من� .)٨(وأحمد�بن�يونس�وغABهما،�ورحل�إ]ى�الكوفة�وسمع�من�الحسن�بن�الربيع

O°القعن� �حرب، �بن �الشام .)٩(وسليمان �إ]ى �من�ورحل �الحل°O: وسمع �نافع �بن �الربيع �شريح�، �ابن وحيوة

Opqالحم� �النفي;ي، �جعفر �وأبي �شعيب، �أبي �بن �وأحمد �عمار، �بن �وهشام �صالح، �بن ،�وصفوان

  .)١١(ورحل�إ]ى�مصر�وسمع�من�أحمد�بن�صالح�وغABه .)١٠(وغABهم

  .)١٢(ورحل�إ]ى�نيسابور�وسمع�من�إسحاق�بن�منصور 

أحمد�بن�حنبل�الذي�: و!ي�مقدم��م�إمام�أهل�السنة،�وافر�العلماء��Çاوكان�أكA�رح=ته�إ]ى�بغداد�حيث�ت

�والفقه �الحديث �عنه �وأخذ �xزمه ،OPا%دي� �وابن �معBن، �وابن �أبو�داود .وغABهم، �أهل�: (قال �من أدركت

�له�من�ابن�معBن،�لم�يكن�ف��م�أحفظ�للحديث،�الحديث�من�أدركت
ً
�،�وx�أكA�جمعا

َ
وx�أورع�وx�أعرف

ورأيت�إسحاق�ع;ى�حفظه�ومعرفته�،�وأعلمهم�بعلله�من�ع;ي�ابن�ا%ديOP،�حديث�من�أحمد!ي�فقه�ال

                                                 
  ). ٩/١٤٩(،�والثقات�)١٣/٢٢١(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ١(

  ). ٩/٤٦٤(تاريخ�بغداد�: انظر) ٢(

  ).٤/١٦٩(®�ذيب�ال��ذيب�) ٣(

  ). ٥/٥٦(،�تاريخ�بغداد�)٢/٥٩١(،�تذكرة�الحفاظ�)١٣/٢٢١(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ٤(

  ) ١٣/٢٠٤(،�سAB�أع=م�النب=ء�)٩/٥٦(تاريخ�بغداد�) ٥(

  ). ١٣/٢٠٤(سAB�أع=م�النب=ء�) ٦(

  ). ١٣/٢٠٤(،�وسAB�أع=م�النب=ء�)٩/٥٦(تاريخ�بغداد�) ٧(

  ). ١٣/٢٠٤(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ٨(

  ). ١٣/٢٠٤(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ٩(

  ). ١٣/٢٠٤(ا%رجع�السابق: انظر) ١٠(

  ).٢/٧٧٠(،�وتذكرة�الحفاظ�)٢٢٦،�١٣/٢٠٥(سAB�أع=م�النب=ء�: ظران) ١١(

  ).١٣/٢١٨(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ١٢(



27 
 

واستقر�أبو�داود�!ي�بغداد�مدة�صنف�ف��ا�كتابه�الس�ن�عرضه�ع;ى� .)١()يقدم�أحمد�بن�حنبل�ويعAsف�له

أحمد��بطلب�من�)مAB�أبي) ٢٧١(ثم�خرج�من�بغداد�إ]ى�البصرة�سنة� .)٢(Tمام�أحمد�فاستحسنه�وأجازه

  .)٣(رحمه�هللا�تعا]ى) ٢٧٥(ف�¤لها�واستوط��ا�إ]ى�أن�مات��Çا�سنة�،�ا%وفق

  

  ثناء�-ئمة�عليه :ا2بحث�الرابع

�توثيقه �ع;ى �العلماء �اتفق �وTتقان، �بالحفظ �ووصفه �والورع، �حبان .والدين �ابن �أحد�: (قال أبو�داود

 
ً
�وإتقانا

ً
�وورعا

ً
�ونسكا

ً
�وحفظا

ً
�وعلما

ً
�فقها �الدنيا �أئمة �وصنف، �جمع �ممن �من�، �وقمع �الس�ن �عن وذب

  .)٤()خالفها�وانتحل�ضدها

�هللا �أبو�عبد �الحاكم �مدافعة: (وقال �ب= �عصره �!ي �الحديث �أهل �إمام �أبو�داود �أبو�بكر�.)٥()كان وقال

�زمانه: (الخ=ل �!ي �ا%قدم �Tمام �أبو�داود �العلوم، �بتخريج �معرفته �إ]ى �رجل �يسبقه �لم �رجل وبصره�،

 ،�رجل�ورع�مقدم،�ي�زمانهبمواضعها�أحد�!
ً
�واحدا

ً
�منه�أحمد�بن�حنبل�حديثا وكان�أبو�داود�،�)٦(سمع

أبو�داود�السجستاني�كان�أحد�حفاظ�Tس=م�لحديث�رسول�: (وقال�أحمد�بن�ياسBن�الهروي.)٧()يذكره

�وسلم�وعلله�وسنده �!ي�أع;ى�درجات�النسك،�هللا�ص;ى�هللا�وسلم�عليه ،�والورع،�والص=ح،�والعفاف،

  .)٨()فرسان�الحديث�من

�للحديث�إمام�عصره�!ي�ذلك: (وقال�مسلمة�بن�قاسم
ً
�عارفا

ً
: وقال�الحافظ�الذه°O . )٩()كان�ثقة�زاهدا

)� ��–كان �هللا �الحديث�-رحمه �!ي
ً
�رأسا �الفقه، �!ي

ً
�رأسا �وحرمة، �ج=لة �ذا �وورع، �وص=ح �كان�، �إنه ¯cح

ه�بشيخه�Tمام�أحمد�بن�حنبل   .)١٠()ُيشبَّ

ثقة�: (وقال�الحافظ�ابن�حجر.)١١()ألBن��بي�داود�الحديث�كما�ألBن�لداود�الحديد: (الحربيوقال�إبراهيم�

     . ١٢()من�كبار�العلماء،�مصنف�الس�ن�وغABها،�حافظ

  

  عقيدته: ا2بحث�الخامس

� ��–كان�أبو�داود �ع;ى�العقيدة�السلفية�–رحمه�هللا �والسنة، ��هل�السنة�،�والدعوة�إ]ى�الكتاب
ً
متبعا

                                                 
  ). ١٣/٢١٨(سAB�أع=م�النب=ء�) ١(

  ). ١/١٦٠(طبقات�الحنابلة�: انظر) ٢(

  ). ٢٢١،�١٣/٢١٦(،�وسAB�أع=م�النب=ء�)٩/٥٩(تاريخ�بغداد�: انظر) ٣(

  ). ٨/٢٨٢(الثقات�) ٤(

  ). ١١/٣٦٦(®�ذيب�الكمال�) ٥(

  . ت=ميذه: سيأتي�الك=م�ع;ى�الحديث�!ي�ا%بحث�التاسع) ٦(

  ).١١/٣٦٤(،�و®�ذيب�الكمال�)٩/٥٧(تاريخ�بغداد�) ٧(

  ). ٢/٢٩٥(طبقات�الشافعية�الك�Aى�للسبكي�) ٨(

  ). ٤/١٧٣(ال��ذيب�xبن�حجر�) ٩(

)١٠ (�Aالع�)٢/٦١ .(  

  ). ١١/٥٩(البداية�وال��اية�) ١١(

  ) .٢٥٠(التقريب�) ١٢(
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�عن�الس�ن ،والجماعة
ً
�ع;ى�من�خالفها،�ذابا

ً
ممن�جمع�،�أبو�داود�أحد�أئمة�الدنيا: (قال�ابن�حبان .رادا

  .)١()وذب�عن�الس�ن�وقمع�من�خالفها�وانتحل�ضدها،�وصنف

  .كان�له�أعظم�)ثر�!ي�ذلك،�و)خذ�عنه،�ولعل�م=زمته�ل�مام�أحمد�بن�حنبل�إمام�أهل�السنة

O°الذه� �أصحاب: (قال �نجباء �أحمد�وهو�من �Tمام �!ي�، �ا%سائل �دقائق �عن �وسأله �مدة �مجلسه xزم

�و)صول  �الفروع �مضائق�، �!ي �الخوض �وترك �لها �والتسليم �السنة �اتباع �!ي �السلف �مذهب �ع;ى وكان

  .)٢()الك=م

وكتاب�،�)البعث�والنشور (وكتاب�،�)الرد�ع;ى�أهل�القدر(كتاب�: كما�أن�مؤلفاته�تدل�ع;ى�عقيدته�مثل

�)أخبار�الخوارج( ،� �كتابه �!ي �ا%وجود �السنة �أبرزها) الس�ن(وكتاب �من �أبواب �ع;ى �لزوم�: ا%شتمل باب

�السنة �وسلم، �عليه �وسلم �هللا �ص;ى �هللا �رسول �أصحاب �فضل �أصحاب� .وباب �سب �عن OÛالن� وباب

وباب�،�وباب�الدليل�ع;ى�زيادة�Tيمان�ونقصانه،�وباب�رد�Tرجاء .رسول�هللا�ص;ى�هللا�وسلم�عليه�وسلم

  .وغAB�ذلك،�وباب�!ي�الرد�ع;ى�الجهمية،�القدر�!ي

  

  ومذهبه�الفق�H،�فقهه: ا2بحث�السادس

 
ً
 ،�كان�Tمام�أبو�داود�بجانب�كونه�محدثا

ً
 ،�متقنا

ً
كان�أبو�داود�مع�إمامته�!ي�الحديث�: (قال�الذه°O .فق��ا

�كبار�الفقهاء �من �وفنونه �ذلك، �ع;ى �يدل �فكتابه �أحمد، �أصحاب �نجباء �وهو�من �م، �مدةxزم ،�جلسه

  .)٣()وسأله�عن�دقائق�ا%سائل�!ي�الفروع�و)صول 

Hمذهبه�الفق�:  

وكذلك�الشABازي� .)٤(!ي�الطبقة�)و]ى�من�أصحاب�أحمد،�ذكره�ابن�أبي�يع;ى�الفراء�!ي�طبقات�الحنابلة

�الحنابلة �فقهاء �من �جعله ،� �كتابه �!ي �أحمد �Tمام �ت=ميذ �الفقهاء(ومن �أبو�عاصم� .)٥()طبقات وجعله

�لعباديا �باطيش، �وابن �ذلك، �!ي �الداوودي �وتعق�Èم �الشافعية �طبقات �من �والسبكي �قال، أخذ�: (حيث

،�وكان�من�نجباء�أصحابه،�وبأولهما�تفقه�وxزمه�مدة،�ويح÷¯�بن�معBن،�علم�الحديث�عن�Tمام�أحمد

،�اطيشوابن�ب،�أبو�عاصم�العبادي،�ومع�ذلك�فقد�ذكره�!ي�طبقات�الشافعية،�ومن�جلة�فقهاء�زمانه

 ،�وتبعهما�التاج�السبكي
ً
ودليل�ذلك�مسائله�عن�Tمام�،�ولذا�تعقب�بأنه�حنب;ي،�ولم�يذكر�لذلك�دلي=

وهو�من�كبار�،�)٦(وقد�ذكره�القاOpÚ�أبو�الحسBن�بن�الفراء�!ي�الطبقة�)و]ى�من�طبقات�الحنابلة�،�أحمد

 .)٧()الطبقة�الحادية�عشر

�يك �لم �داود �أبي �Tمام �أن �سبق �مما �محدديتبBن OÛفق� �مذهب �له �ن �مج��دي�، �من �هللا �رحمه �كان بل

                                                 
  ). ٨/٢٨٢(الثقات�) ١(

  ). ١٣/٢١٦(سAB�أع=م�النب=ء�) ٢(

  ). ١٣/٢١٥(سAB�أع=م�النب=ء�) ٣(

  ). ١/١٥٩(طبقات�الحنابلة�: انظر) ٤(

  ). ١٧١(طبقات�الفقهاء�: انظر) ٥(

  ).١/١٦٢(طبقات�الحنابلة�: انظر) ٦(

  ). ١/١٢٠٧(طبقات�ا%فسرين�) ٧(
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،�وهو�من�نجباء�أصحاب�Tمام�أحمد: "فقال�الذه°O،�إx�أنه�تأثر�كثABا�با�مام�أحمد�بن�حنبل،�ا%حدثBن

�مدة �مجلسه �xزم �و)صول ، �الفروع �!ي �ا%سائل �دقاق �عن �من�. ١"وسأله �أبو�داود �يكن �لم �ذلك و�مع

ومن�أجل�ذلك�تردد�فيه�أهل�العلم�هل�هو�. قد�يخالف�ف��ا�Tمام�أحمد��بل�له�اج��ادات،�ا%قلدين

 . أو�قول�معBن،�ولعل�ذلك�راجع�xج��اد�أبي�داود�وعدم�تعصبه�%ذهب. حنب;ي�ا%ذهب�أم�شافÙي

  

  ومواقفه�النبيلة،�بعض�أقواله: ا2بحث�السابع

 
ً
�فق��ا

ً
�محدثا

ً
�إماما �لزهد�والورعيتصف�بالنسك�وا،�كان�أبو�داود�بجانب�كونه وأقواله�ومواقفه�تدل�،

  . ع;ى�ذلك

�أقواله**  �دون ( :فمن �لباس �اقتصر�ع;ى �من �جسده، �أراح �دون �حب�( .)٢()ومطعم �الخفية الشهوة

  .)٣()الرئاسة

رع�الباب،�كنت�معه�ببغداد: (ما�رواه�خادمه�أبو�بكر�بن�جابر�قال :ومن�مواقفه** 
ُ
،�فصلينا�ا%غرب�إذ�ق

فأذن�له�،�فدخلت�إ]ى�أبي�داود�فأخ�Aته�بمكانه،�هذا�)مAB�أبو�أحمد�يستأذن: فإذا�خادم�يقول ،�ففتحته

�فدخل �وقال، �أبو�داود �عليه �أقبل �ثم �الوقت؟: وقعد �هذا �مثل �با�مAB�!ي �جاء �ث=ث: فقال!. ما ،�خ=ل

�قال: فقال �Ôي؟ �البصرة: وما �إ]ى �تنتقل ، 
ً
�وطنا �فتتخذها �أقطار�)رض، �من �العلم �طلبة �إليك ،�لABحل

هات�،�هذه�واحدة: فقال،�%ا�جرى�عل��ا�من�محنة�الزنج،�فإ�³ا�قد�خربت�وانقطع�ع��ا�الناس،�عمر�بكفت

�للرواية،�هات�الثالثة. نعم: فقال،�"الس�ن�" وتروي��وxدي�كتاب�: قال. الثانية
ً
فإن�،�وتفرد�لهم�مجلسا

�العامة �مع �x�يقعدون �الخلفاء �أوxد �إل��ا: قال، �ف=�سبيل �هذه �أما �!ي���ن، �ووضيعهم �شريفهم الناس

�سواء �جابر. العلم �ذلك: قال �بعد �يحضرون �فكانوا ،Asس� �الناس �وبBن �بي��م �ويضرب �مع�، فيسمعون

ما�هذا؟�،�يرحمك�هللا: فقيل�له،�وكم�ضيق،�كان��بي�داود�كم�واسع: (وقال�أبو�بكر�بن�داسة .)٤()العامة

  .)٥()وÅخر�x�يحتاج�إليه،�الواسع�للكتب: قال

  

  شـيوخـه: ث�الثامنا2بح

� �أبو�داود ��–لقي �تعا]ى �هللا �عصره�–رحمه �علماء �من
ً
�كثABا �والحديث، �العلم �م��م �شارك�. وتلقى ¯cح

�!ي�كثAB�من�شيوخهما
ً
،�وابن�أبي�شيبة،�وإسحاق�بن�راهوية،�كا�مام�أحمد،�TمامBن�البخاري�ومسلما

  .)٦(وغABهم

،�أدركت�من�أهل�الحديث�من�أدركت: (ال�أبو�داودوأخذ�الحديث�وفقهه�وعلله�من�كبار�)ئمة؛�فقد�ق

�له�من�ابن�معBن
ً
وx�أورع�وx�أعرف�!ي�فقه�الحديث�من�،�لم�يكن�ف��م�أحفظ�للحديث�وx�أكA�جمعا

                                                 
  ).١٣/٢١٥(سAB�أع=م�النب=ء�) ١(

  ). ٢٢/٢٠٠(تاريخ�دمشق�xبن�عساكر�) ٢(

  ). ٩/٥٨(تاريخ�بغداد�) ٣(

  ). ١/١٦٢(طبقات�الحنابلة�) ٤(

  ). ١٣/٢١٧(،�وسAB�أع=م�النب=ء�)٩/٥٨(تاريخ�بغداد�) ٥(

  ).١٤(Tمام�أبو�داود�السجستاني،�وكتابه�الس�ن�للشيخ�عبد�هللا�ال�Aاك�: انظر) ٦(
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ورأيت�إسحاق�ع;ى�حفظه�ومعرفة�يقدم�أحمد�بن�حنبل�،�وأعلمهم�بعلله�من�ع;ي�ابن�ا%ديOP،�أحمد

  .)١()ويعAsف�له

فقد�ذكر�أكA�) ٢(كا�مام�ا%زي�!ي�®�ذيب�الكمال�–رحمه�هللا�تعا]ى��–أبي�داود�وقد�ذكر�العلماء�شيوخ�

 
ً
 ،�من�مائة�وسبعBن�شيخا

ً
: فقد�استدرك�عليه�الحافظ�ابن�حجر�فقال،�ومع�ذلك�لم�يستوع�Èم�جميعا

  .)٣()و�جل�ذا�اختصرهم،�لم�يستوع�Èم�ا%ؤلف،�وغABها�نحو�من�ث=ث�مائة�شيخ،�شيوخه�!ي�الس�ن(

�واسمه�وقد�أل �!ي�شيوخ�أبي�داود
ً
�مفردا

ً
�شيوخ�أبي�داود(ف�الجياني�كتابا واستخرج�فضيلة� . )تسمية

،�xبن�عساكر) ا%عجم�ا%شتمل�بأسماء�شيوخ�)ئمة�النبل(الشيخ�عبد�هللا�بن�صالح�ال�Aاك�من�كتاب�

�الحروف �ع;ى �مرتبBن �الس�ن �!ي �لهم �أخرج �الذين �داود �أبي �شيوخ �وعشر ،
ً
�واحدا �وأربع�فبلغ�عددهم ين

  .)٤(مائة�شيخ

ومسدد�بن�،�وع;ي�بن�ا%ديOP،�ويح÷¯�بن�معBن،�Tمام�أحمد�بن�محمد�بن�حنبل :ومن�أبرز�شيوخه** 

     .)٥(وعبد�هللا�بن�مسلمة�القعن°O،�مسرهد

  

  ت]ميـذه: ا2بحث�التاسع

د�أخذ�عنه�فق،�حc¯�أخذ�عنه�)ئمة،�وعلو�Tسناد،�وجمع�الحديث،�اش��ر�أبو�داود�!ي�عصره�بالعلم

 
ً
�فردا

ً
سمع�منه�أحمد�بن�حنبل�: (قال�أبو�بكر�الخ=ل .)٦(شيخه�Tمام�أحمد�بن�حنبل�وروى�عنه�حديثا

 
ً
�واحدا

ً
�حديثا �يذكره، �أبو�داود �وكA�ت=ميذه. )٧()وكان �الكمال، �®�ذيب �!ي �بعضهم فبلغ��)٨(فذكر�ا%زي

 
ً
  .وغABهم)١١(وابن�حجر،�)١٠(Oوالذه°.)٩(وذكر�بعضهم�الخطيب�البغدادي. خمسة�وأربعBن�تلميذا

،�واللؤلؤي ،�وابن�العبد،�وابن�)عرابي�–ع;ى�الصحيح��-والنسائي�،�Tمام�الAsمذي :ومن�أبرز�ت]ميذه** 

وأبو�،�وÅجري ،�وروى�عنه�ابنه�أبو�بكر�عبد�هللا،�وهؤxء�)ربعة�هم�أبرز�رواة�سننه،�وأبو�بكر�بن�داسة

OPسفراييw�عوانة�الخ=ل،�بكر�بي ،وأبوxالدو�بشر�وأبو�هم،ABوغ�النجاد�سليمان�بن�أحمد�بكر�.وأبو �قال

ABكث�النجاد: (ابن�سليمان�بن�الدنيا ،،وأحمد�!ي�عنه�روى�من�آخر�١٢()هو(.  

                                                 
  .ا%بحث�الثالث: وانظر). ١٣/٢١٨(سAB�أع=م�النب=ء�) ١(

  ). ١١/٣٥٦(®�ذيب�الكمال�: انظر) ٢(

  ). ٤/١٧٢(®�ذيب�ال��ذيب�) ٣(

  ). ١٧(كتاب�Tمام�أبو�داود�وكتابه�الس�ن،�للشيخ�عبد�هللا�ال�Aاك�: انظر) ٤(

  ). ١١/٣٥٦(®�ذيب�الكمال�: انظر) ٥(

لحديث�الذي�كتبه�عنه�وسمعه�منه�Tمام�أحمد�بن�حنبل،�هو�مـا�رواه�أبـو�داود�ا): (١١/٥٩(قال�الحافظ�ابن�كثAB�!ي�البداية�وال��اية�) ٦(

هـذا�حـديث�: (،�قـال�الـذه°O)أن�رسول�هللا�سئل�عـن�العتBـAة�فحسـ��ا(من�حديث�حماد�بن�سلمة،�عن�أبي�معشر�الدارمي،�عن�أبيه�

  ). ١٣/٢١١(السAB�: انظر). منكر،�تكلم�!ي�ابن�قيس�من�أجله

  ). ١١/٣٦٤(،�و®�ذيب�الكمال�)٩/٥٧(تاريخ�بغداد�) ٧(

  ). ١١/٣٦٠(®�ذيب�الكمال�: انظر) ٨(

  ).٩/٥٥(تاريخ�بغداد�: انظر) ٩(

  ). ١٣/٣٠٥(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ١٠(

  ). ٤/١٧٣(®�ذيب�الكمال�: انظر) ١١(

  ). ١١/٥٩(البداية�وال��اية�) ١٢(
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  كتبه�ومصنفاته: ا2بحث�العاشر

�عن�السنة أبو�داود�: (قال�ابن�حبان .وصف�العلماء�Tمام�أبا�داود�بأنه�ممن�جمع�وصنف�الكتب�وذبَّ

�أح �الدنيا �أئمة �وصنف… د �جمع �ممن �الس�ن، �عن �وذبَّ �ضدها، �وانتحل �خالفها �من وقال� .)١()وقمع

  .)٢()مصنف�الس�ن�وغABها: (الحافظ�ابن�حجر

  :ومن�كتبه�رحمه�هللا�تعا�ى** 

�!ي�الفصل�الثاني�-إن�شاء�هللا-وسيأتي�الك=م�عنه�،�كتاب�الس�ن -١
ً
  .التعريف�بكتابه�الس�ن: مفص=

�محذوف�)سانيد١٣١٠بمصر�سنة��وطبع،�ا%راسيل -٢ دار�الرسالة�بتحقيق�،�هـ١٤٠٨وطبع�سنة�. هـ

  . شعيب�)رناؤوط

  .بتحقيق�الشيخ�محمد�رشيد�رضا) هـ١٣٥٣(طبع�سنة�،�مسائل�أبي�داود�ل�مام�أحمد -٣

بتحقيق�محمد�بن�لطفي�) هـ١٣٩٤(سنة�،�طبع�ببABوت،�رسالة�أبي�داود��هل�مكة�!ي�وصف�سننه -٤

  .الصباغ

  .بتحقيق�الدكتور�باسم�الجوابرة،�هـ١٤٠٨طبع�سنة�،�من�)خوة�و)خوات��بي�داودالرواة� -٥

�والتعديل -٦ �الجرح �!ي �داود ��بي �Åجري �عبيد �أبي �سؤwت ،� �الكتاب �من �وجد �الثالث(وقد ،�الجزء

�والرابع � ).والخامس، �سنة �النبوية �ا%دينة �!ي �Tس=مية �الجامعة �!ي �الثالث �الجزء ) هـ١٣٩٩(وطبع

،�والخامس،�والرابع،�والثالث،�وفيه�الجزء�الثاني ،وطبع�مرة�أخرى  .محمد�بن�ع;ي�العمري : قبتحقي

  .عبد�العليم�البستوي : بتحقيق

  .وغنيم�بن�عباس،�دار�ا%شكاة�بتحقيق�ياسر�بن�إبراهيم،�بمصر) هـ١٤١٤(طبع�سنة�،�الزهد -٧

،�)٧(والكتاني،�)٦(والسيوطي،�)٥(حجروابن�،�)٤(والذه°O،�)٣(ذكره�ا%زي  ).الناسخ�وا%نسوخ(أو�) الناسخ( -٨

  .)٨()ناسخ�القرآن�ومنسوخه(وقال�ابن�خAB�Tشبي;ي�). أنه�!ي�الناسخ�وا%نسوخ�من�الحديث: (وقال

  .)١٢(وسزكBن،�)١١(والسيوطي،�)١٠(وابن�حجر،�)٩(ذكره�ا%زي ،�)الرد�ع;ى�أهل�القدر(أو�) القدر( -٩

  .)٢(وابن�حجر،�)١(ذكره�ا%زي ) حديث�مالك(أو�) مسند�مالك(أو�) مسند�حديث�مالك( - ١٠

                                                 
  ). ٨/٢٨٢(الثقات�: انظر) ١(

  ) ٢٥٠(التقريب�: انظر) ٢(

  ). ١/١٤٩(®�ذيب�الكمال�: رانظ) ٣(

  ). ١٣/٢٠٩(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ٤(

  ). ١/٦(ال��ذيب�: انظر) ٥(

  ). ٢٦١(طبقات�الحفاظ�: انظر) ٦(

  ). ٨٠(الرسالة�ا%ستطرفة�: انظر)٧(

  ). ٤٧(فهرست�ما�رواه�عن�شيوخه�) ٨(

  ). ١/١٤٩(®�ذيب�الكمال�: انظر) ٩(

  ). ١/٦(ال��ذيب�: انظر) ١٠(

  ). ٢٦١(طبقات�الحفاظ�: رانظ) ١١(

  ). ١/٢٩٦(تاريخ�الAsاث�العربي�: انظر) ١٢(
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  )٣(ذكره�ا%زي ) فضائل�)نصار( - ١١

  ).أع=م�النبوة(وسماه��)٥(و!ي�الفتح،�)٤(ذكره�ابن�حجر�!ي�ال��ذيب) دxئل�النبوة( - ١٢

  .)٧(وحا&ي�خليفة،�)٦(ذكره�ابن�حجر) الدعوات(أو�) الدعاء( - ١٣

  ).ابتداء�الو'ي( - ١٤

  .)٨(ذكرهما�ابن�حجر). أخبار�الخوارج( - ١٥

  .)١٠(وحا&ي�خليفة،�)٩(ره�الكتانيذك). ا%=حم( - ١٦

  .)١١(ذكره�سزكBن). كتاب�!ي�الرجال( - ١٧

�بلدة( - ١٨ �أهل ��Çا �تفرد Ocال� �الس�ن(أو�) التفرد(أو�) الس�ن �!ي �ا%زي ). التفرد �)١٢(ذكره �حجر، ،�)١٣(وابن

  .)١٥(وحا&ي�خليفة،�)١٤(والكتاني

  .)١٧(وحا&ي�خليفة،�)١٦(ذكره�السيوطي) معرفة�)وقات( - ١٩

  .)١٨(مخطوط�بالظاهرية) حنبل�!ي�الرواة�الثقات�أسئلة�ل�مام�أحمد�بن( - ٢٠

  

�عشر �الحادي �: وفاتــه: ا2بحث �أبو�داود �Tمام �–تو!ي �هللا �بالعلم�–رحمه �عمر�م;يء �بعد ،�والتعليم،

،�!ي�يوم�الجمعة�السادس�من�شهر�شوال�بالبصرة،�هـ٢٧٥سنة�،�وقمع�البدع،�ونشر�السنة،�والتصنيف

� �ع .سنة) ٧٣(وله �نص �التاريخ �Åجري وهذا �عبيد �أبو �تلميذه �)١٩(ليه �)ئمة، �وتبعه كالخطيب�،

�)٢٠(البغدادي �عساكر، �)١(وابن �)٢(وا%زي ، ،O°٣(والذه(� �حجر، �)٤(وابن �الحافظ� .وغABهم، �ذلك �!ي وخالف

                                                                                                                                                         
  ). ١/١٥٠(®�ذيب�الكمال�: انظر) ١(

  ). ١/٦(ال��ذيب�: انظر) ٢(

  ). ١/١٥٠(®�ذيب�الكمال�: انظر) ٣(

  ). ١/٦(ال��ذيب�: انظر) ٤(

  ). ٣/٩(فتح�الباري�: انظر) ٥(

  ). ١/٦(ال��ذيب�: انظر) ٦(

  ). ٢/١٤١٧(ن�كشف�الظنو : انظر) ٧(

  ).١/٦(ال��ذيب�: انظر) ٨(

  ).٤٩(الرسالة�ا%ستطرفة�: انظر) ٩(

  ). ٢/١٤١٧(كشف�الظنون�: انظر) ١٠(

  ). ١/٢٩٦(تاريخ�الAsاث�العربي�: انظر) ١١(

  ).١/١٥٠(®�ذيب�الكمال�: انظر) ١٢(

  ). ١/٦(ال��ذيب�: انظر) ١٣(

  ). ١١٤(الرسالة�ا%ستطرفة�: انظر) ١٤(

  ). ٢/١٤٠٥(ون�كشف�الظن: انظر) ١٥(

  ). ٢/٣٦٣(تدريب�الراوي�: انظر) ١٦(

  ). ٢/١٧٣٩(كشف�الظنون�:انظر) ١٧(

  ). ١٦١(فهرست�مخطوطات�الظاهرية،�للشيخ�محمد�ناصر�الدين�)لباني�: انظر) ١٨(

  ). ٩/٥٩(تاريخ�بغداد�: انظر) ١٩(

  ).٩/٥٩(تاريخ�بغداد�: انظر�)٢٠(
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وقد�رد�ابن�عساكر�ع;ى�ابن�زبر�!ي�تاريخ�،�)٥(إنه�تو!ي�!ي�سنة�ث=ث�وسبعBن�وتبعه�ابن�)ثAB: فقال،�زبر

وx�سيما�أن�م��م�،�ما�قاله�)كAية: والصواب .)٦()هـ٢٧٥: الصواب�أن�وفاته�سنة: (وقال،�هدمشق�ووهم

وإx�انظروا�!ي�،�أن�يغسله�الحسن�بن�ا%ثP¯�فإن�اتفق�–رحمه�هللا��–وأو)p¯� .تلميذه�أبو�عبيد�Åجري 

  .)٧(فعملوا�به،�عن�حماد�بن�زيد�!ي�الغسل،�كتاب�سليمان�بن�حرب

  

  تعريف�بكتابه�الس�نال: الفصل�الثاني

 : ا%بحث�)ول 
ً
  . معP¯�الس�ن�عموما

  . وتاريخ�تأليفه،�تسميته�وموضوعه: ا%بحث�الثاني

  . ومكانته�بBن�)صول ،�ثناء�)ئمة�عليه: ا%بحث�الثالث

  . عدد�أحاديثه: ا%بحث�الرابع

  . وشرط�مؤلفه�فيه،�درجة�أحاديثه: ا%بحث�الخامس

  . روايات�الس�ن: ا%بحث�السادس

  . شروحه�ا%طبوعة�وا%خطوطة: ا%بحث�السابع

  

 : ا2بحث�-ول 
ً
  مع���الس�ن�عموما

مرتبة�،�ص;ى�هللا�عليه�وسلمهو�الكتاب�الذي�يجمع�أحاديث�الرسول�: كتاب�الس�ن�عند�أهل�الحديث

. ن�ماجهواب،�والنسائي،�مثل�س�ن�أبي�داود. )٨(ونحوها،�والزكاة،�والص=ة،�كالطهارة،�ع;ى�)بواب�الفقهية

،�وغABها،�وأحاديث�ا%ناقب،�والرقاق،�والفقه،�أي�أحاديث�العقائد: وأما�ما�شمل�جميع�أقسام�الحديث

ع;ى�) جامع�الAsمذي(وقد�ألحق�بعض�أهل�العلم��Çما�،�ومسلم،�صحيح�البخاري : فيسم¯�الجوامع�مثل

  .خ=ٍف�!ي�ذلك

�قبل�زمان�أبي�داود: (قال�الخطابي �وا%سانيد�ونحوهما�:كان�تصنيف�علماء�الحديث فتجمع�،�الجوامع

 
ً
�ومواعظ�وآدابا

ً
�وقصصا

ً
�ف��ا�من�الس�ن�و)حكام�أخبارا �الس�ن�ا%حضة�فلم�،�تلك�الكتب�إ]ى�ما فأما

�واستيفا�òا �جمعها �م��م �واحد �يقصد �)حاديث�، �تلك �من �واختصار�مواضعها �تخليصها �يقدر�ع;ى ولم

�الطويلة ،�� �اتفق �ما �حسب �ع;ى �سياقها �أدلة �داودومن �wعتقاد .)٩()بي �جانب �!ي �السنة �كتب ،�وأما

                                                                                                                                                         
  ). ١٣٢(ا%عجم�ا%شتمل�xبن�عساكر�: انظر) ١(

  ). ١١/١٦٧(®�ذيب�الكمال�: انظر) ٢(

  ). ١٣/٢٢١(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ٣(

  ). ٤/١٧٣(ال��ذيب�: انظر) ٤(

  ). ٦/٣٥٠(الكامل�xبن�)ثAB�: انظر) ٥(

  ) ٧/٥٤٦(تاريخ�دمشق�) ٦(

  ). ٤/١٧٣(ال��ذيب�: انظر) ٧(

  ). ٤٢،�٣٢(الرسالة�ا%ستطرفة�: انظر) ٨(

  ).١/١١(معالم�الس�ن�) ٩(
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وكتاب�السنة�xبن�أبي�،�فا%راد��Çا�ما�يقابل�البدعة�مثل�كتاب�السنة�ل�مام�عبد�هللا�بن�Tمام�أحمد

  .)١(وغABهما،�عاصم

  

  وتاريخ�تأليفه،�وموضوعه،�تسميته: ا2بحث�الثاني

�: تسميته**  �تسميته �ع;ى �العلماء �أب) الس�ن(أجمع ��ن �سماه �داود �مكة�) الس�ن(ا �أهل �إ]ى �رسالته !ي

�قال �الس�ن: (حيث �كتاب �!ي Ocال� �)حاديث �أذكر�لكم �أن �سألتم �آخر. )٢()فإنكم �موضع �!ي : وقال

  . )٣()أكAها�مشاهAB) الس�ن(و)حاديث�الOc�وضع��ا�!ي�كتاب�(

سنة�رسول�هللا�ص;ى��ذكر�أبو�داود�!ي�رسالته�إ]ى�أهل�مكة�أن�كتابه�الس�ن�يشتمل�ع;ى: موضوعه** 

�وسلم�: (وقال�!ي�وصفه،�هللا�وسلم�عليه�وسلم وهو�كتاب�x�ترد�عليك�سنة�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا

لم�أصنف�: (ثم�بBن�أنه�اقتصر�ع;ى�)حكام�فقط�حيث�قال. )٤()عليه�وسلم�بإسناد�صالح�إx�وÔي�فيه

�إx�)حكام �الس�ن �كتاب �!ي �الزهد، �كتاب �إليه �أضف �ولم ،� �)عمالوفضائل �Tمام�. )٥()وغABها، وقال

،�وأحكام�الفقه،�وأمهات�الس�ن،�قد�جمع�أبو�داود�!ي�كتابه�هذا�من�الحديث�!ي�أصول�العلم: (الخطابي

�سبقه�إليه
ً
�لحقه�فيه،�ما�x�نعلم�متقدما

ً
  . )٦()وx�متأخرا

عن�الخطيب�أنه�وإنما�جاء�،�لم�أقف�ع;ى�نص�قاطع�يكشف�عن�تاريخ�تأليفه�للس�ن: تاريخ�تأليفه** 

 : ويقال: (قال
ً
�Tمام�أحمد�بن�حنبل�فاستجاده�واستحسنه،�إنه�صنفه�قديما وTمام�. )٧()وعرضه�ع;ى

ففي�قول�الخطيب�دليل�ع;ى�أن�أبا�داود�صنف�،�)هـ٢٤١(تو!ي�سنة��–رحمه�هللا��–أحمد�بن�حنبل�

ه�الس�ن�!ي�أثناء�رح=ته�الOc�وxشك�أن�Tمام�أبا�داود�ظل�يجمع�كتاب). هـ٢٤١(كتابه�الس�ن�قبل�سنة�

�إ]ى�الشام فقد�روى�محمد�بن�صالح�الهاشمO�عن�أبي�. وغABها،�وخراسان،�والحجاز،�ومصر،�قام��Çا

 ،�كتبت�ا%سند،�أقمت�بطرسوس�عشرين�سنة: (داود�أنه�قال
ً
ولعله�أراد�. )٨()فكتبت�أربعة�آxف�حديثا

  . وهللا�أعلم،�با%سند�كتابه�الس�ن

�أ ¯Ûانت� �أن �تعا]ىوبعد �هللا �رحمه �تو!ي �أن �إ]ى �بتدريسه �قام �كتابه �تأليف �من �أبو� .بو�داود �تلميذه قال

لم�،�بقيت�من�ا%رة�السادسة�بقية،�سمعت�كتاب�الس�ن�من�أبي�داود�ست�مرار: (الحسن�ابن�العبد

  .)٩()وف��ا�مات،�وخمس�وسبعBن�ومئتBن،�وأربع،�وث=ث،�واثنتBن،�يتمه�بالبصرة�سنة�إحدى

  

                                                 
  ). ٤٥(كتاب�Tمام�أبو�داود،�وكتابه�الس�ن�: انظر) ١(

  ). ٢٤(رسالة�أبي�داود��هل�مكة�) ٢(

  ). ٢٩(ا%رجع�السابق�) ٣(

  ). ٢٨(ا%رجع�السابق�) ٤(

  ). ٣٣(ا%رجع�السابق�) ٥(

  ). ١/١٣(معالم�الس�ن�) ٦(

  ). ٥٦/ ٩(تاريخ�بغداد�) ٧(

  ). ١٧(مقدمة�رسالة�أبي�داود�إ]ى�أهل�مكة�) ٨(

  ).١٧(مقدمة�رسالة�أبي�داود�إ]ى�أهل�مكة�) ٩(
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  .ثناء�-ئمة�عليه،�ومكانته�ب�ن�-صول ،�ثناء�-ئمة�عليه: ثالثا2بحث�ال

�)ئمة �عليه ¯Pأث� �فقد �هذا �يومنا �إ]ى �عصره �من �العلم �أهل �بBن �عالية �م�¤لة �داود �أبي �بلغ�س�ن و!ي�،

  . )١(فقد�عرضه�أبو�داود�عليه�فاستجاده�واستحسنه�–رحمه�هللا�تعا]ى–مقدم��م�Tمام�أحمد�بن�حنبل�

وقال�Tمام�. )٢()وكتاب�الس�ن��بي�داود�عهد�Tس=م،�كتاب�هللا�أصل�Tس=م: (ريا�السا&يوقال�أبو�زك

�داود: (النووي �أبي �بس�ن �wعتناء �وبغABه �بالفقه �للمشتغل �ينبaي �التامة، �%عرفته �أحاديث�، �معظم فإن

 .)٣()عتنائه�ب��ذيبهوا،�وبراعة�مصنفة،�وتلخيص�أحاديثه،�مع�سهولة�تناوله،�)حكام�الOc�يحتج��Çا�فيه

�لم�يكن�عنده�من�العلم�إx�ا%صحف�الذي�فيه�كتاب�: (تلميذ�أبي�داود،�وقال�ابن�)عرابي
ً
لو�أن�رج=

  . )٤()لم�يحتج�معهما�إ]ى��Opء�من�العلم�بتة،�ثم�هذا�الكتاب،�هللا

يصنف�!ي�علم�لم�،�كتاب�شريف،�أن�كتاب�الس�ن��بي�داود،�اعلموا�رحمكم�هللا: (وقال�Tمام�الخطابي

�بBن�فرق�العلماء،�وقد�رزق�القبول�من�الناس�كافة،�الدين�كتاب�مثله
ً
وطبقات�الفقهاء�،�فصار�حكما

  .)٥()ع;ى�اخت=ف�مذاه�Èم

  

  :مكانته�ب�ن�-صول 

  . أي�بعد�الصحيحBن،�!ي�ا%رتبة�الثالثة�بBن�كتب�)صول " س�ن�أبي�داود"جعل�كثAB�من�العلماء�

�منده �ابن �الحافظ �ا%علول : (قال �من �الثابت �ومB¤وا �خرجوا �الذين �الصواب، �من ،�البخاري : والخطأ

س�ن�أبي�"عن�" جامع�الAsمذي"انحطت�رتبة�: (وقال�الحافظ�الذه°O .)٦()والنسائي،�ثم�أبو�داود،�ومسلم

  .)٧()وغABهما،�والكل°O،��خراجه�حديث�ا%صلوب،�"والنسائي" "داود

أبو�عبد�،�أن�رئيس�هؤxء�الطائفة�وقدو®�م�بعد�Tمام�مالك�واعلم: (وقال�صاحب�كتاب�مفتاح�السعادة

  .)٨()ويل��ما�أبو�داود" كتاب�مسلم" ويليه�!ي�الرتبة�،�هللا�محمد�بن�إسماعيل�البخاري 

�الكاندهلوي  �: (وقال �البخاري "إن �الجمهور " صحيح �عند �وغABها �الصحة �!ي �رتبة �أع;ى ،� الصحيح�"ثم

بل�إن�هناك�من�أهل�العلم�من�جعل�س�ن�أبي�داود�مواٍز�. )٩()داود�ثم�الس�ن�ل�مام�أبي،�"ل�مام�مسلم

ومن�أهل�العلم�من� .وهذا�قول�مردود�لتباين�ا%ناهج�والشروط�الOc�اشAsطها�كل�واحد�م��م .)١٠(للصحيحBن

� �الAsمذي"قدم �" س�ن �داود"ع;ى �أبي �قال" س�ن �حيث �أبلغ�من�: (كالحازمي �الAsمذي �شرط �الحقيقة و!ي

                                                 
  ). ٩/٥٦(تاريخ�بغداد�) ١(

  ). ٨/١٤٨(ومقدمة�أبي�طاهر�السلفي�). ٢/١٦٩(تذكرة�الحفاظ: انظر) ٢(

  ). ٥٤/ ١(مقدمة�بذل�ا%جهود�) ٣(

  ). ١/١٢(معالم�الس�ن�) ٤(

  ). ١/١٠(ا%صدر�السابق�) ٥(

  ). ١٣/٢١٢(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ٦(

  ).١/١٧١(تدريب�الراوي�: انظر) ٧(

  ).١٣٥،�١٣٠/ ٢(مفتاح�السعادة�: انظر) ٨(

  ). ١/١٣٧(xمع�الدراري�ع;ى�جامع�البخاري�) ٩(

  ). ١/١٦٨(،�وتدريب�الراوي�)١٠٧(فهرست�ابن�خAB�: انظر) ١٠(
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  .)١()شرط�أبي�داود

والذي�استقر�عليه�العمل�هو�وضع�س�ن�أبي�داود�!ي�ا%رتبة�الثالثة�بBن�كتب�)صول�أي�!ي�مرتبة�بعد�

�الصحيحBن �الس�ن، �كتب �ع;ى �ومقدم �®�ذيب�، �مثل �الستة �الكتب �رجال �رتب �من �ذلك �ع;ى وجرى

  .وغABه،�الكمال

  

كتابه�الس�ن�!ي�رسالته�إ]ى�أهل�مكة�قّدر�أبو�داود�عدد�)حاديث�الOc�!ي�: عدد�أحاديثه: ا2بحث�الرابع

 .)٢()ونحو�ستمائة�من�ا%راسيل،�ولعل�!ي�كتابي�من�)حاديث�قدر�أربعة�آxف�وثمانمائة�حديث: (فقال

كتبت�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�هذا�الكتاب�: (سمعت�أبا�داود�يقول ،�وقال�تلميذه�ابن�داسة

  .)٣()ف�وثمانمائة�حديثجمعت�فيه�أربعة�آx �–يعOP�كتاب�الس�ن��–

م��ا�أربعة�،�كتاب�أبي�داود�ستة�آxف�حديث: (وخالف�!ي�هذا�العدد�تلميذه�أبو�الحسن�ابن�العبد�فقال

  : وأما�عددها�!ي�بعض�ما�طبع�من�س�ن�أبي�داود�فهو�كما�ي;ي. )٤()وألفان�مكرر ،�آxف

 ) ٥١١٣(!ي�مختصر�س�ن�أبي�داود�للمنذري� )١
ً
  . حديثا

 ) ٥٢٥٢(عون�ا%عبود�بعناية�محمد�عبد�الرحمن�عثمان��!ي�الطبعة�الOc�مع )٢
ً
  . حديثا

 ) ٥٢٧٤(وعادل�السيد�،�وطبعة�عبيد�الدعاس،�!ي�طبعة�محمد�مح÷O�الدين�عبد�الحميد )٣
ً
  . حديثا

  :ولعل�هذا�hخت]ف�يرجع�إ�ى�أسباب�مWZا

�واحدة�ع;ى�وجه�واحد -١ �داود�لم�يخرج�الكتاب�مرة ب�ما�بل�مكث�يزيد�فيه�وينقص�بحس،�أن�أبا

  .يظهر�له

�العد -٢ �منهج �!ي �ا%حققBن �اخت=ف �طريق، �لكل
ً
�رقما �ويجعل �ا%تابعات �يعد �فبعضهم �يعد�، وبعضهم

  .ونحو�ذلك،�وكبار�التابعBن،�وبعضهم�يعد�أقوال�الصحابة�رOpÚ�هللا�ع��م،�ا%كرر 

  وشرط�مؤلفه�فيه،�درجة�أحاديثه: ا2بحث�الخامس

  .)٥(الحديث�الحسن�ذكر�العلماء�أن�كتاب�س�ن�أبي�داود�هو�مظنة

  :وقد�بBن�أبو�داود�!ي�رسالته�إ]ى�أهل�مكة�درجة�أحاديث�كتابه�وشرطه�!ي�إخراجها�ومن�ذلك

  .)٦()أنه�ليس�!ي�كتاب�الس�ن�الذي�صنفته�عن�رجل�مAsوك�الحديث��Opء: (قوله

 
ً
  .)٧()وإذا�كان�فيه�حديث�منكر�بينت�أنه�منكر: (وقال�أيضا

 
ً
  .)١()ن�حديث�فيه�وهن�شديد�بينتهوما�كان�!ي�كتابي�م: (وقال�أيضا

                                                 
  ). ٥٧(شروط�)ئمة�) ١(

  ) ٣٢(رسالة�أبي�داود�إ]ى�أهل�مكة�) ٢(

  ). ٩/٥٧(تاريخ�بغداد�) ٣(

  ). ١٧(مقدمة�رسالة�أبي�داود��هل�مكة�) ٤(

  

  ).٣٠(،�واختصار�علوم�الحديث�xبن�كثAB�)٢٥(،�والتقريب�للنووي�)٣٣(علوم�الحديث�xبن�ص=ح�: انظر) ٥(

  ). ٢٦(رسالة�أبي�داود�إ]ى�أهل�مكة�) ٦(

  ). ٢٦(ا%صدر�السابق�) ٧(
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ً
�فهو�صالح: (وقال�أيضا

ً
  .)٢()وبعضها�أصح�من�بعض،�وما�لم�أذكر�فيه�شيئا

 
ً
  .)٣(أنه�يذكر�أصح�ما�!ي�الباب: وذكر�أيضا

كتبت�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�خمس�مائة�: (وروى�تلميذه�ابن�داسة�عن�أبي�داود�أنه�قال

،�جمعت�فيه�أربعة�آxف�وثمان�مائة�حديث�–يعOP�الس�ن��–ذا�الكتاب�انتخبت�م��ا�ما�ضمنته�ه،�ألف

  .)٤()ذكر�الصحيح�وما�يش�Èه�ويقاربه

�فهو�صالح: (!ي�ا%راد�بقول�أبي�داود،�واختلف�العلماء* 
ً
�لم�أذكر�فيه�شيئا أي�!ي�)حاديث�الOc�). وما

  :سكت�ع��ا�أبو�داود�ع;ى�قولBن

  

  :القول�-ول 

�فهو�صالح: (بي�داودوهو�أن�ا%راد�بقول�أ
ً
  .أي�صالح�ل=حتجاج) وما�لم�أذكر�فيه�شيئا

  .)٧(وابن�حجر،�)٦(والحافظ�الذه°O،�)٥(وإليه�ذهب�العرا*ي

ما�يفهم�أن�الذي�يكون�،�وما�كان�فيه�وهن�شديد�بينته: " !ي�قول�أبي�داود: (وقال�الحافظ�ابن�حجر

يع�ما�سكت�عليه�أبو�داود�x�يكون�من�قبيل�ومن�هنا�يتبBن�أن�جم… ،�فيه�وهن�غAB�شديد�أنه�x�يبينه

  :بل�هو�ع;ى�أقسام،�الحسن�wصط='ي

  .أو�ع;ى�شرط�الصحة،�منه�ما�هو�!ي�الصحيحBن�-١

  .ومنه�ما�هو�من�قبيل�الحسن�لذاته�-٢

 ،�ومنه�ما�هو�من�قبيل�الحسن�إذا�اعتضد�-٣
ً
  .وهذان�القسمان�كثAB�!ي�كتابه�جدا

 لكنه�من�رو ،�ومنه�ما�هو�ضعيف�-٤
ً
وكل�هذه�)قسام�عنده�تصلح�،�اية�من�لم�يجمع�ع;ى�تركه�غالبا

��Çا �غABه .ل=حتجاج �الباب �!ي �يجد �لم �إذا �الضعيف �الحديث �يخرج �أنه �عنه �منده �ابن �نقل �كما وأنه�،

  .)٨()أقوى�عنده�من�رأي�الرجال

  

وx�،�حيحBنوليس�!ي�أحد�الص،�ما�ذهب�إليه�ابن�الص=ح�!ي�أن�ما�سكت�عنه�أبو�داود :القول�الثاني

  .)٩(فإنه�من�الحسن�عند�أبي�داود،�نص�ع;ى�صحته�أحد�ممن�يمB¤�بBن�الصحيح�والحسن

إن�: (وقد�أجاب�ع;ى�القول�الثاني�الشيخ�أحمد�شاكر�حيث�قال�–وهللا�أعلم��–القول�)ول� :والصواب

                                                                                                                                                         
  ). ٢٧(ا%صدر�السابق�) ١(

  ). ٢٨(ا%صدر�السابق�: انظر) ٢(

  ). ٢٤(ا%صدر�السابق�) ٣(

  ). ٩/٥٧(تاريخ�بغداد�) ٤(

  ). ١/٩٧(شرح�ألفيه�العرا*ي�: انظر) ٥(

  ). ١٣/٢١٤(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ٦(

  ). ١/٤٣٥(النكت�ع;ى�كتاب�ابن�الص=ح�xبن�حجر�) ٧(

  

  ).١/٤٣٥(ا%رجع�السابق�) ٨(

  ). ٣٣(علوم�الحديث�xبن�الص=ح�) ٩(
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�أبو�داود �ع��ا �سكت Ocال� �)حاديث �بحسن �يحكم �الص=ح �ابن �ال، �!ي �أحاديث �عن �سكت س�ن�ولعله

�أن�يكون�ما�سكت�عنه�!ي�الس�ن،�كإجاباته�ل+جري ،�وضعفها�!ي��Opء�من�أقواله�)خرى 
ً
،�ف=�يصح�إذا

 
ً
 ،�وضعفه�!ي�موضع�آخر�من�ك=مه�حسنا

ً
�لقاعدته�الOc�،�وإنما�لجأ�إ]ى�هذا،�بل�يكون�عنده�ضعيفا

ً
اتباعا

،�يوجد�!ي�أحد�الصحيحBن�من�أنه�x�يجوز�للمتأخرين�التجاسر�ع;ى�الحكم�بصحة�حديث�لم: سار�عل��ا

  .)١()أو�ينص�أحد�من�أئمة�الحديث�ع;ى�صحته

  روايات�الس�ن: ا2بحث�السادس

ABكث� �ابن  : (قال
ً
�جدا �كثABة �الس�ن �بكتابه �داود �أبي �عن �الروايات �الك=م، �من �بعضها �!ي �ويوجد بل�،

  .)٢())حاديث�ما�ليس�!ي�)خرى 

  :ومن�أشهر�الروايات�ما�ي�ي

�اللؤلؤي  -١ �البصري : رواية �اللؤلؤي �عمرو �بن �أحمد �بن �محمد �الحافظ �وهو�Tمام �أبو�ع;ي، ا%تو!ى�،

عن�أبي�عمر�القاسم�بن�جعفر�بن�عبد�الواحد�الهاشمO�رواية�اللؤلؤي�،�روى�ابن�نقطة .)٣()هـ٣٣٣(سنة�

والوراق�،�وكان�يسم¯�وراقه،�كان�أبو�ع;ي�اللؤلؤي�قد�قرأ�هذا�الكتاب�ع;ى�أبي�داود�عشرين�مرة: قال

�القارئ  �عندهم �هو�القارئ ، �الهاشمO .)٤(وكان �الواحد �عبد �جعفر�بن �بن �القاسم �اللؤلؤي �عن ،�وروى

��³ا�من�آخر�ما�أم;ى�أبو�داود�،�ورواية�اللؤلؤي�من�أصح�الروايات .واش��رت�روايات�اللؤلؤي�من�طريقه

  . )٥(وعل��ا�مات

: حيث�قال) عون�ا%عبود(%سم¯�وقد�اعتمد�شمس�الحق�العظيم�آبادي�هذه�النسخة�!ي�شرحه�للس�ن�ا

وب=د�ا%شرق�من�العرب�،�فنسخة�الس�ن�من�رواية�اللؤلؤي�Ôي�الرائجة�!ي�ديارنا�الهندية�وب=د�الحجاز(

،�وهذه�النسخة�Ôي�الOc�لخصها�ا%نذري ،�وÔي�ا%فهومة�من�الس�ن��بي�داود�عند�Tط=ق،�بل�أكA�الب=د

،�وحاشية�xبن�القيم�والسندي،�وللحافظ�العرا*ي،�بن�رس=نوع;ى�هذه�النسخة�شرح�x ،�وخرج�أحادي,�ا

�والسيوطي �وغABهم، ،� �صاحب �قول �!ي �ا%رادة �Ôي �الرواية �) ا%نتقى(وهذه �)صول (وصاحب ) جامع

� �الراية(وصاحب �) نصب �) ا%شكاة(وصاحب �يقولون ) بلوغ�ا%رام(وصاحب �حيث �ا%حدثBن �من : وغABهم

  .)٦()Tشراف�ع;ى�معرفة�)طراف:ابن�عساكر�!ي�كتابه�وأخذ�هذه�النسخة،�أخرجه�أبو�داود
ً
: وقال�أيضا

،�فإن�كان�الحديث�ف��ا�سكت�عنه،�فقد�جعلها�)صل�!ي�كتابه،�"تحفة�)شراف�" وكذلك�ا%زي�!ي�(

  .)٧()وإن�كان�!ي�غABها�من�الروايات�نبه�ع;ى�ذلك

�داسة -٢ �ابن �بكر�ب :رواية �بن �أبو�بكر�محمد �الحافظ �داسة�وهو�Tمام �بن �الرزاق �عبد �بن �محمد ن

                                                 
  ). ٣١(الباعث�الحثيث�) ١(

  ). ٣٠(اختصار�علوم�الحديث�) ٢(

  ). ١٥/٣٠٧(سAB�أع=م�النب=ء�) ٣(

  ).١/٣٣(التقيد�) ٤(

  ). ١٤/٢٠١(،�وعون�ا%عبود�)٢١٦(الحطة�!ي�ذكر�الصحاح�الستة�: انظر) ٥(

  ). ١٤/٢٠٢(عون�ا%عبود�) ٦(

  ). ١٤/٢٠٥(عون�ا%عبود�) ٧(
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 - ورواها�عنه� .روى�الس�ن�عن�أبي�داود. )١()هـ٣٤٦(ا%تو!ى�سنة�،�التمار�البصري 
ً
أبو�ع;ي�الحسBن��- أيضا

،�وأبو�سليمان�الخطابي،�وعبد�هللا�بن�محمد�بن�عبد�ا%ؤمن�شيخ�ابن�عبد�ال�A،�بن�محمد�الروذباري 

قال�القاسم�بن� .وف��ا�زيادات�ع;ى�رواية�اللؤلؤي ،�كمل�الرواياتوÔي�أ�³ا�أ: ولهذه�الرواية�مزية .)٢(وغABهم

�ل×Opء�كان�: (جعفر�الهاشمO�الراوي�عن�اللؤلؤي 
ً
إن�الزيادة�الOc�!ي�رواية�ابن�داسة�حذفها�أبو�داود�آخرا

  .)٣()يريبه�!ي�إسناده�فلذلك�تفاوتا

وقابلها�بعشر�،�سخة�واحدة�م��اوأنه�ظفر�بن،�أ�³ا�ا%شهورة�!ي�ب=د�ا%غرب) عون�ا%عبود(وذكر�صاحب�

،�!ي�مواضعها�من�شرحه،�ونبه�ع;ى�زياد®�ا�من�الروايات�ع;ى�نسخة�اللؤلؤي ،�نسخ�من�رواية�اللؤلؤي 

  .)٤()�نه�تلميذه،�ع;ى�رواية�ابن�داسة" معالم�الس�ن�"شرح�الخطابي�ا%سم¯�: (وقال

�محمد�بن�زيا :رواية�ابن�-عرابي -٣  .ا%عروف�بابن�)عرابي،�د�البصري وهو�Tمام�الحافظ�أحمد�بن

ومحمد�بن�أحمد�بن�،�وأبو�عبد�هللا�بن�منده،�وروى�عنه�أبو�بكر�ابن�ا%قرئ ،�روى�الس�ن�عن�أبي�داود

�الصيداوي  �جميع ،� �سنة �الفsن .)٥()هـ٣٤١(تو!ي �كتاب �داود �أبي �عن �للس�ن �روايته �من �سقط ،�وقد

�وا%=حم �والحروف، �والخاتم، ،� �كتاب �من �اللباسونحو�النصف �الوضوء، �كتاب �من �وفاته ،�والص=ة،

قال�شمس�الحق� .ومع�هذا�النقص�فإن�xبن�)عرابي�زيادات�!ي�ا%sن�والسند .)٦(أوراق�كثABة،�والنكاح

�آبادي �: (العظيم �النسخة �هذه �ففي �نقصها  –مع
ً
�اللؤلؤي �-أيضا �رواية �!ي �ليس �الذي �)حاديث ،�بعض

  .)٧()ويذكر�الحافظ�ا%زي�روايته�!ي�)طراف

�العبد -٤ �ابن �العبد :رواية �بن �الحسن �بن �ع;ى �وهو�أبو�الحسن �الوراق، �أبو�الحسن �سنة�، ا%تو!ى

والحسBن�بن�محمد�بن�سليمان�،�وروى�عنه�الدارقطOP. )٨(سمع�الس�ن�من�أبي�داود�ست�مرار ).هـ٣٢٨(

��بي�داود�!ي�الجرح�والتعد .)٩(الكاتب
ً
فإنه�!ي�: (قال�ابن�حجر .يلولهذه�الرواية�مزية�وÔي�أن�ف��ا�ك=ما

وإن�،�ما�ليس�!ي�رواية�اللؤلؤي ،�رواية�أبي�الحسن�ابن�العبد�عنه�ك=م�ع;ى�جماعة�من�الرواة�و)سانيد

  .)١١(وفتح�الباري ،�ولرواية�ابن�العبد�ذكر�!ي�تحفة�)شراف�للمزي  .)١٠()كانت�روايته�أشهر

ْم;ي�هو�Tمام�أبو�عي-p¯�إسحاق�بن�موpË¯�بن :رواية�الرم�ي�-٥ اق�أبي�داود،�سعيد�الرَّ أبي�: روى�عن .ورَّ

وأبو�العباس�عبد�هللا�بن�موpË¯�،�أبو�حفص�بن�شاهBن: وروى�عنه .وعباس�بن�الوليد�البABوتي،�داود

                                                 
  ). ٣/٨٦٣(تذكرة�الحفاظ�) ١(

  ). ١٥/٥٣٨(ء�سAB�أع=م�النب=) ٢(

  ). ١/٣٣(التقيد�) ٣(

  ). ٢٠٣،�١٤/٢٠٢(عون�ا%عبود�) ٤(

  ). ١٥/٤٠٧(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ٥(

  ). ٢١٦(،�والحطة�)١٠٦،�١٠٥(فهرسن�ابن�خAB�: انظر) ٦(

  ).١٤/٢٠٣(عون�ا%عبود�) ٧(

  ).١٧(مقدمة�رسالة�أبي�داود�إ]ى�أهل�مكة�: انظر) ٨(

  ). ١١/٣٨٢(تاريخ�بغداد�: انظر) ٩(

  ). ١/٤٤١(النكت�ع;ى�كتاب�ابن�الص=ح�) ١٠(

  ). ١٤/٢٠٣(عون�ا%عبود: انظر) ١١(
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Oالهاشم� �سنة، �داسة .)١()٣٢٠(تو!ي �ابن �رواية �تقارب �وروايته �تحفة�، �!ي �يذكرها �لم �ا%زي �أن xإ

  . )٢()شراف

  .)٣(وقد�أثبت�الذه°O�روايته�للس�ن .حمد�بن�سعيد�الجلوديم: رواية�أبي�سالم -٦

  .أحمد�بن�ع;ي�الحسن�البصري �رواية�أبي�عمرو  -٧

  .محمد�بن�عبد�ا%لك�بن�زيد�الرواس�رواية�أبي�أسامة -٨

  .أحمد�بن�إبراهيم�بن�عبد�الرحمن�البغدادي�رواية�أبي�الطيب -٩

O°الذه�للس�ن�رواي��م�أثبت�الث=ثة�ءx)٤(وهؤ�حجروا،�٥(بن(.  

  

�السابع �ا2طبوعة: ا2بحث �شروحه �من�: وا2خطوطة، �فم��م �داود ��بي �الس�ن �بكتاب �العلماء ¯Pاعت

ق�عليه،�وم��م�من�اختصره،�شرحه
ّ
  :والتعليقات�ما�ي;ي،�وا%ختصرات،�ومن�أهم�الشروح .وم��م�من�عل

  

�الخطابي .١ �+مام �الس�ن: (واسمه: شرح �وأنفعه) معالم �الشروح �أقدم �اوهو�من ،� �طبع فيما�-وقد

�عليه�-أعلم �وقفت �فيما �طبعات �: )و]ى: ث=ث �سنة
ً
�محمد�) هـ١٣٥٢(مفردا �الشيخ �بعناية بحلب

�الطباخ �راغب �: والثانية، �" مع �"و�" مختصر�ا%نذري �القيم �ابن �أحمد�" ®�ذيب �الشيخBن بتحقيق

�شاكر ،� �عام �الفقي �أجزاء) هـ١٣٦٧(وحامد �ثمانية �!ي �آخر�ك=�الط، �!ي �طبع �وقد مقدمة�" بعتBن

� �الس�ن �معالم �ع;ى �طاهر�السلفي �أبي �عام�: والثالثة". الحافظ �بحلب �دعاس �عبيد �عزت طبعة

  .هـ١٣٨٨

٢. �H: )هـ٣٣٠ت(شرح�+مام�الحافظ�محمد�بن�محمد�بن�عبد�ا2لك�القرط��الدمشقي�محمد�ذكره

   ).٦٢٤(!ي�نموذج�)عمال�الخABية�ص

�ال .٣ �الحق�العظيم�أبي �الشيخ�شمس �ا2تو[ى�شرح�الع]مة �: )هـ١٣٢٩(طيب�آبادي غاية�"وسماه

تحتوي�ع;ى�،�وقد�طبع�جزء�منه�!ي�ث=ث�مجلدات،�لكنه�لم�يتمه" ا%قصود�!ي�حّل�س�ن�أبي�داود�

وأبي�القاسم�،�محمد�عزيز�شمس: بتحقيق�الشيخBن،�وبعض�أبواب�الص=ة،�شرح�كتاب�الطهارة

Oعظم(.  

وقد�شرح�جزًء�منه�: .هـ٨٥٥ن�أحمد�العي��Hت�شرح�س�ن�أبي�داود�ل¢مام�بدر�الدين�محمود�ب .٤

وقد�طبع�الكتاب�!ي�ستة�مجلدات�بتحقيق�أبي�ا%نذر�خالد�بن�إبراهيم�ا%صري�سنة�،�ولم�يكمله

  ).هـ١٤٢٠(

�الحقشر  .٥ �شرف �الرحمن �عبد �أبي �الشيخ �آبادي�: ح �أمAB�العظيم �ابن �أشرف �بمحمد ا%شهور

                                                 
  ). ٦/٣٩٥(تاريخ�بغداد�: انظر) ١(

  ).٢١٦(،�والحطة�)١٤/٢٠٣(عون�ا%عبود�: انظر) ٢(

  ). ٢/٥٩٢(تذكرة�الحفاظ�: انظر) ٣(

  ). ١٣/٢٠٥(سAB�أع=م�النب=ء�: انظر) ٤(

  ). ٤/١٧٠(ال��ذيب�: انظر) ٥(
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� �داود(ا%سم¯ �أبي �س�ن �ع;ى �ا%عبود �ب) عون �العظيم�ألفه �الحق �شمس �الع=مة �شيخه �من طلب

!ي�أربع�مجلدات�) هـ١٣٢٢()و]ى�!ي�دلOÛ�سنة�: ؛�وقد�طبع�طبعتBن"غاية�ا%قصود" آبادي�صاحب�

وُجعل�،�)هـ١٣٨٨(طبع�!ي�القاهرة�سنة�: والثانية". س�ن�أبي�داود�" أثبت�!ي�أع;ى�الصفحات�،�كبار

 " ا%عبود��عون " و!ي�)سفل�" س�ن�أبي�داود�" !ي�)ع;ى�
ً
نشره�محمد�عبد�،�!ي�أربعة�عشر�جزءا

  .بتحقيق�)ستاذ�عبد�الرحمن�محمد�عثمان،�ا%حسن�السلفي�با%دينة

وقد�طبع�!ي�" بذل�ا%جهود�!ي�حل�أبي�داود�: " واسمه: شرح�ا2حدث�خليل�أحمد�السهارنفوري .٦

� �سنة �لكهنؤ�بالهند �العلماء �ندوة �)هـ١٣٩٢(مطبعة ،� �محمد �الشيخ �تعليق �الكاندهلوي مع ،�زكريا

 ،�وتقديم�فضيلة�)ستاذ�أبي�الحسن�الندوي 
ً
  .!ي�عشرين�مجلدا

ا%��ل�العذب�ا%ورود�شرح�س�ن�Tمام�(واسمه�: الشيخ�محمود�بن�محمد�خطاب�السبكيشرح� .٧

!ي�عشر�). هـ١٣٥٢(وقد�طبع�بمطبعة�wستقامة�بمصر�سنة�،�وصل�فيه�إ]ى�كتاب�الحج) أبي�داود

أكمله�ابنه�الشيخ�أمBن�السبكي�فوصل�!ي�شرحه�) هـ١٣٥٢(!ي�مؤلفه�سنة�وبعد�أن�تو،�مجلدات

�الزنى �تعظيم �!ي �باب �إ]ى �ا%ودود: (وسماه، �العذب �ا%��ل �تكملة �ا%عبود �ا%لك �!ي�) فتح �طبع وقد

  . ثم�توقف�الكتاب) ١٣٨٤(أربعة�مجلدات�وقد�طبع�عام�

�السيوطي .٨ �الحافظ �: شرح �دا(واسمه �أبي �س�ن �إ]ى �الصعود �بن�. )١()ودمرقاة �ع;ى �اختصره وقد

Ocالدمن�سليمان�،�الصعود(واسمه�مرقاة�) درجات�سنة�بالقاهرة�ا%ختصر�طبع�هـ١٢٩٨(وقد .(  

�إن�شاء�هللا�،�وهو�الكتاب�الذي�بBن�أيدينا: شرح�ابن�رس]ن�الرم�ي .٩
ً
وسيأتي�الك=م�عليه�مفص=

  . تعا]ى

فتح�الودود�ع�ى�س�ن�(ي�سماه�شرح�الشيخ�أبي�الحسن�محمد�بن�عبد�الهادي�السندي�ا2دن .١٠

  .)٢()أبي�داود

  . )٣()العّد�ا%ورود�!ي�حوا�Op�س�ن�أبي�داود: (سماه: شرح�+مام�ا2نذري  .١١

  . )٤(لم�يكمله�وصل�فيه�إ]ى�أثناء�الوضوء) Tيجاز(سماه�: شرح�+مام�النووي .١٢

  .)٥(ولم�يكمله: شرح�الحافظ�مغلطاي .١٣

  .)٦(وهو�!ي�مجلدين،�وهو�شرح�لزوائد�أبي�داود: شرح�ابن�ا2لقن .١٤

  .)٧(إx�أنه�لم�يكمله: شرح�الحافظ�أبي�زرعة�العرا§ي .١٥

واقتفاء�،�انتحاء�الس�ن: " سماه: أحمد�بن�محمد�بن�إبراهيم�ا2قد©¨Hشرح�الحافظ�أبي�محمد� .١٦

                                                 
  ). ١/٤٦(غاية�ا%قصود�: انظر) ١(

  ). ١/٤٧(وغاية�ا%قصود�) ١/٢٩٤(تاريخ�الAsاث�العربي�: انظر) ٢(

  ). ١/٢٩٣(تاريخ�الAsاث�العربي�: انظر) ٣(

  ). ٥٥(ا%��ل�العذب�الروي�!ي�ترجمة�النووي�للسخاوي�: انظر) ٤(

  ). ٢/١٠٠٥(كشف�الظنون�: انظر) ٥(

  ). ٤/٥٦(،�وطبقات�الشافعية�xبن�قاOpÚ�شهبة�)٦/١٠٢( الضوء�ال=مع�للسخاوي : انظر) ٦(

  ).١/٤٥(غاية�ا%قصود�: انظر) ٧(
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  .)١("الس�ن�

١٧. H٢(شرح�+مام�عمرو�بن�رس]ن�بن�نصر�البلقي�(.  

،�عون�الودود�شرح�س�ن�أبي�داود: اسمهاو : حاشية�أبي�الحسنات�محمد�بن�عبد�هللا�الفنجابي .١٨

  ).هـ١٣١٨(!ي�لك��ؤ�الهند�سنة�" س�ن�أبي�داود�"وÔي�مطبوعة�!ي�مجلدين�بالهامش�ع;ى�

  .)٣(وقد�طبع�بالهند" التعليق�ا%حمود" وسماه�: ق�عليه�الشيخ�فخر�الحسن�الكنجو¬يوعل .١٩

  الخاتمة

�الصالحات �تتم �بنعمته �الذي 8� �الحمد �ع;، �والس=م �ا%رسلBنوالص=ة �سيد �ى �وصحبه�، �آله وع;ى

  :كالتا]ي،�اختم�البحث�بخاتمة�أبBن�ف��ا�خ=صة�البحث. ومن�نبعهم�بإحسان�إ]ى�يوم�الدين،�أجمعBن

  

وتو!ي�،�)٢٠٢(إن�Tمام�أبو�داود�هو�سليمان�بن�)شعث�)زدي�السجستاني�ولد�بسجستان�سنة� .١

�ع;ى�توثيقه). ٢٧٥(سنة� �،�والورع،�والدين،�وTتقانووصفه�بالحفظ�،�اتفق�العلماء
ً
وكان�محدثا

 
ً
�كبار�العلماء. وفق��ا �ومن �والجماعة، �السنة ��هل

ً
�متبعا �الس�ن، �عن

ً
�ذابا �خالفها، �من �ع;ى

ً
،�رادا

  .رحمه�هللا

�بBن�أهل�العلم .٢
ً
�عالية

ً
و!ي�مقدم��م�Tمام�،�فقد�أثP¯�عليه�)ئمة،�بلغ�كتاب�الس�ن��بي�داود�مكانة

  .فقد�عرضه�عليه�أبو�داود�فاستجاده�وأستحسنه�-رحمه�هللا-أحمد�بن�حنبل�

�)صول  .٣ �كتب �بBن �داود ��بي �الس�ن �كتاب �م�¤لة �أن �ع;ى �أستقر�العمل �بعد�، �الثالثة �ا%رتبة !ي

  .ومقدم�ع;ى�كتب�الس�ن�)خرى ،�الصحيحBن

بل�،�وذكر�العلماء�أن�س�ن�أبي�داود�Ôي�مظنة�الحديث�الحسن�فهو�لم�يلs¤م�إخراج�الصحيح�وحده .٤

�بينه،�والضعيف،�والحسن،�كر�الصحيحذ
ً
وما�سكت�،�وإx�سكت�عنه،�فإن�كان�الضعف�شديدا

  .ومنه�الضعيف�ا%حتمل،�ومنه�الحسن،�منه�الصحيح: عنه

٥.  
ً
�جدا

ً
�كثABة �داود �أبي �عن �روايات �داود �أبي �س�ن �لكتاب �الك=م، �من �بعضه �!ي �ويوجد �من�، بل

،�ورواية�ابن�)عرابي،�وراية�ابن�داسة،�ؤلؤي ومن�أشهرها�رواية�الل،�)حاديث�ما�ليس�!ي�)خرى 

  .ورواية�ابن�العبد

. وم��م�من�علق�عليه،�وم��م�من�اختصره،�اعتP¯�العلماء�بكتاب�الس�ن��بي�داود�م��م�من�شرحه .٦

و!ي�الختام�أو)Op�ط=ب�العلم�بالعناية�بسنة�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�والعمل��Çا�والدعوة�

  .يث�وتحقيقها�ومعرفة�مناهج�ا%حدثBن�وTستفادة�م��اإل��ا�وخدمة�كتب�الحد

  .والحمد�8�رب�العا%Bن�وص;ى�هللا�ع;ى�رسولنا�محمد�وع;ى�آله�وصحبه�وسلم

  ا2راجع

�و)نساب • ¯Pوالك� �)سماء �!ي �وا%ختلف �ا%ؤلف �عن �wرتياب �رفع �!ي �Tكمال �هللا�، �هبة �بن لع;ي

                                                 
  ).٢/١٠٦(كشف�الظنون�: انظر) ١(

  ).١/٢٩٣(تاريخ�الAsاث�Tس=مي�: انظر) ٢(

  ).٧١(Tمام�أبو�داود،�وكتابه�الس�ن،�للشيخ�عبد�هللا�ال�Aاك�: انظر) ٣(
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xماكو�بابن�ا%عروف�اليما،�ا%ع;ى�نيتحقيق�وت،ABب.  

�كثAB،�الباعث�الحثيث�شرح�اختصار�علوم�الحديث • �شاكر،�xبن �مكتبة�دار�،�تحقيق�أحمد طبعة

  .هـ١٣٩٩الطبعة�الثالثة�عام�،�الAsاث�القاهرة

�داود • �أبي �َحّلِ �!ي �ا%جهود �بذل َهارنفوري، �السَّ �أحمد �بن �خليل �للشيخ �للAsاث، �دار�البيان ،�طبعة

  .هـ�١٤٠٨الطبعة�)و]ى�عام�،�القاهرة

�Åثار • �)مصار�ذوات ،O°الذه� �أحمد �بن �%حمد �ع;ي، �قاسم �تحقيق �دار�البشائر�، ،�هـ�١٤٠٦طبعة

  .بABوت

�العربي • �الAsاث �تاريخ �سزكBن، �لفؤاد ،Oفهم� �محمود �ترجمة �سعود�، �بن �محمد �Tمام �جامعة طبعة

  .هـ�١٤٠٣عام�

  .طبعة�دار�الكتب�العلمية�بABوت،�للخطيب�البغدادي،�تاريخ�بغداد •

�دمشقتار  • �يخ �عساكر، �بابن �ا%عروف �الحسن �بن �ع;ي �القاسم ��بي �الدار�با%دينة�، �مكتب طبعة

    .هـ١٤٠٧ا%نورة�

  .عماد�الدين�طبعة�دار�الطباعة�السلطانية،�للملك�ا%ؤيد،�تقويم�البلدان •

دار�الكتب�العلمية�بABوت�عام�،�للشيخ�صديق�بن�حسن�القنو&ي،�الحطة�!ي�ذكر�الصحاح�الستة •

  .م١٩٠٥

  .هـ١٤٠٠الطبعة�)و]ى�عام�،�طبعة�دائرة�ا%عارف�العثمانية،�xبن�حبان�البسOc،�قاتالث •

�ال��ذيب • �®�ذيب �حجر�العسق=ني، �ابن �للحافظ �الهند�، �!ي �النظامية �دائر�ا%عارف �مجلس مطبعة

  .هـ١٣٢٧سنة�

الطبعة�،�تحقيق�محمد�بن�لطفي�الصباغ،��بي�داود،�رسالة�أبي�داود��هل�مكة�!ي�وصف�سننه •

  .بABوت،�طبعة�ا%كتب�Tس=مي،�الثالثة�هـ

طبعة�دار�البشائر�،�%حمد�بن�جعفر�الكتاني،�الرسالة�ا%ستطرفة�لبيان�مشهور�كتب�السنة�ا%شرفة •

  .بABوت،�هـ

الطبعة�)و]ى�عام�،�مطبعة�مكتبة�العلوم�والحكم�ا%دينة�ا%نورة،�سؤwت�أبي�داود�ل�مام�أحمد •

  .هـ١٤١٤

�داود • �أبي �س�ن �السجستانيللح، �سليمان �داود �أبي �افظ �دار�الجنانن، �طبعة �عام�، �)و]ى الطبعة

  .هـ١٤٠٩

�١٤٠٢الطبعة�)و]ى�،�طبعة�مؤسسة�الرسالة،�للحافظ�محمد�بن�أحمد�الذه°O،�سAB�أع=م�النب=ء •

  .هـ

�والتذكرة • �بالتبصرة �ا%سماة �العرا*ي �ألفية �شرح �العلمية�، �دار�الكتب �طبعة �العرا*ي �الرحيم لعبد

ABوتب�الثالث،�الطبعة.  
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  .بABوت،�هـ١٤٠٥الطبعة�)و]ى�،�%حمد�بن�موpË¯�الحازمي،�شروط�)ئمة�الخمسة •

  .طبعة�دار�مكتبة�الحياة،�بABوت،�ل�مام�السخاوي ،�الضوء�ال=مع •

  .هـ١٤٠٣الطبعة�)و]ى�عام�،�طبعة�دار�الكتب�العلمية�بABوت،�للسيوطي،�طبقات�الحفاظ •

  .بABوت،�طبعة�دار�ا%عرفة،�ن�محمد�بن�أبي�يع;ى�بي�الحسB،�طبقات�الحنابلة •

�الك�Aى  • �الشافعية �طبقات �للسبكي، �الطنا'ي، �محمد �تحقيق �الحلو، �الفتاح �عبد �)و]ى�، الطبعة

  .القاهرة،�هـ١٢٨٤

  .بABوت،�طبعة�عالم�الكتب،�الطبعة�)و]ى،�xبن�قاOpÚ�ش�Èه،�طبقات�الشافعية •

  .بABوت،�بعة�دار�الكتب�العلميةط،�%حمد�بن�ع;ي�الداوودي،�طبقات�ا%فسرين •

• Aغ��من�Aخ��ي!�Aالع��،O°الذه�للحافظ�،�وتABب�العلمية�الكتب�دار�طبعة.  

للحافظ�أحمد�بن�حجر�،�فتح�الباري�بشرح�صحيح�Tمام�أبي�عبد�هللا�محمد�بن�إسماعيل�البخاري  •

  .هـ�١٤٠٩الطبعة�الثانية�عام،�ا%طبعة�السلفية،�العسق=ني

  .للشيخ�ناصر�الدين�)لباني،�ريةفهرست�مخطوطات�الظاه •

  . بABوت،�طبعة�دار�الكتاب�العربي،�xبن�)ثAB�ع;ي�بن�أبي�الكرم�الجزري،�الكامل�!ي�التاريخ •

  .م١٩٨٦مكتبة�لبنانن�بABوت�عام،�ل�مام�محمد�الرازي ،�مختار�الصحاح •

  .بABوت،�هـ١٤١٤طبعة�دار�الجيل�عام�،�xبن�قيم�الجوزية،�مفتاح�دار�السعادة •

طبعة�wستقامة�ـ�مصر�،�%حمود�بن�محمد�السبكي،���ل�العذب�ا%ورود�شرح�س�ن�Tمام�أبي�داودا% •

  . هـ١٣٥٢عام�

طبعة�،�تحقيق�سكينة�الشهابي،�xبن�عساكر،�ا%عجم�ا%شتمل�ع;ى�ذكر�أسماء�شيوخ�)ئمة�النبل •

  .دمشق،�هـ١٤٠١دار�الفكر�

�الص=ح • �ابن �كتاب �ع;ى �حجر�العسق=ني. النكت �xبن �Tس=مية، �الجامعة �طبعة �ا%نورة، ،�ا%دينة

  .هـ١٤٠٤الطبعة�)و]ى�
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  التفس���وع]قته�بالحديث. ٣

  )كلية�الشريعة�جامعة�باتنة - عبد�الحليم�بوزيد/د :ذ)ستا(

  بسـم�هللا�الرحمن�الرحيم

�فهمه �واتساع �الكريم �القرآن �إن ،Oالعلم� �للتطور �العصر�نظرا �هذا �!ي �للدارسBن �الباب والتقدم� ،فتح

�ا%جاxت �كل �!ي �مشك=ت�.الهائل �لكثAB�من �حل ��يجاد �وأغراضه �ورغباته �حاجاته �كل �Tنسان �وجد إذ

  .العصر�!ي�مختلف�ا%جاxت

  .وا%تتبع�لعلوم�التفسAB�يجد�أنه�مر�بمراحل�هامة�!ي�تاريخه

�Åيات:أولها �إليه �ترمي �وما �القرآنية �ا%صطلحات �%عاني Oالعلم� �البيان �!ي، �الشريعة�وخاصة ،�مقاصد

وكانت�الحاجة�أكA�!ي�فهم�هذا�التشريع�إ]ى�الحديث�وأقوال�.ا%تنوعة�%سار�Tنسان�!ي�كل�wتجاهات

�الصحابة �ا%قصود، ¯Pللمع� �إيضاح �من �وا%فردات �ا%صطلحات �هذه �!ي �%ا �الحديث�، �نصوص فكانت

%كان�كله�وTنسانية�من�أولها�إ]ى�و�أنه�كتاب�الدهر�كله�وا.وأقوال�الصحابة�ضرورية�!ي�فهم�هذه�الغاية

  .أو�لجيل�معBن،�فهو�ليس�نظاما�عصريا.آخرها

�ل+يات�:ثانيا �الك;ي ¯Pا%ع�أو� �القرآني �للنص �بالفكر�العام �تنصب �دراسته �كانت �الذي �النظري التأويل

كانت�إx�هذه�الدراسة�،�وخاصة�!ي�كتب�القدماء�مثل�الباق=ني�!ي�كتابه�إعجاز�القرآن�وكذلك�الزرقاني

�غABها �أكA�من �لغوية �معان��ا�، �شرح �!ي �عمق �إ]ى �إعجاز�تحتاج �لغة �القرآن ��Çا �جاء Ocال� �اللغة �ن

  .١ومقاصدها

�التلخيص: ثالثا �التعليق�:مرحلة �ع;ى �أصحا�Çا �اعتمد Ocوال� �أكA�ا%عاصرين ��Çا �اهتم �هامة �مرحلة وÔي

  ...كما�!ي�كتاب�الخازن ،�لرواياتوÔي�دراسة�انصبت�أكAها�!ي�التصحيح�بBن�ا%لل�!ي�ا،�والتكرار

�وهو�)هم �التشريع �من �الغاية �فهم �إ]ى �تحتاج �السابقة �الدراسات �كانت �ذلك �ومن �الحاجة�، فكانت

  .ضرورية�!ي�wعتماد�ع;ى�)حاديث�النبوية�!ي�فهم�النص�القرآني

�ا%ذهبية �wتجاهات �!ي �وخاصة �Åيات �فهم �!ي �التأوي=ت �تشعبت �كما ،Çأصحا� �حاول Ocاال�� ،�ABالتفس

ومن�ذلك�كانت�الحاجة�أكA�،�حسب�ما�تراه�ا%ذهبية�وهو�خروج�عن�ا%قصد�السليم�الصحيح�للتشريع

  .إ]ى�العودة�بالتفسAB�بالحديث�حc¯�يتضح�ا%قصد�أكA�وx�تتشعب�wتجاهات�و)قاويل

  :التعريف�بالتفس��

  :ورد�تعريف�القرآن�الكريم�!ي�ا%عاجم�العلمية�ع;ى�عدة�معان

  ٣".وx�يأتونك�بالحق�وأحسن�تفسABا:"ولذا�فسر�مجاهد�قوله�تعا]ى�٢أنه�كشف�ا%غطى�وبيانه-

ومدلوx®�ا�،�علم�يبحث�فيه�عن�كيفية�النطق�بألفاظ�القرآن:هـ)٧٤٥(تعريف�أبي�حيان�)ندل-Op�ت�-

  .٤ومعان��ا�الOc�تحمل�عل��ا�حال�الAsكيب�وتتمات�ذلك،�وأحكامها�Tفرادية�والAsكيبية

                                                 
 .٩١٨ص�/ ٩٧٩١اجهة�العصر،�دراسة�تحليلية،�دار�العودة،�بABوت�ط�محمد�الشرقاوي،�الفكر�الديOP�!ي�مو  ١
 .ابن�)عرابي).٥،٥٥(ابن�منظور�ولسان�العرب:أنظر ٢
  .٣٥،أنظر�من�آيات�Tعجاز�العلمO�!ي�القرآن�الكريم�ص)١/٢٦(أنظر�البحر�ا%حيط��بي�حيان ٣
  .٣٣الفرقان ٤
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   ١.فهو�توظيف�كل�ا%عارف�ا%تاحة�لحسن�فهم�دxلة�Åية�القرآنية:زغلول�النجار/ا�عند�دأم-

�واحدة �تكود �تكاد �التعاريف �أن �لنا �تبBن �تقدم �ما �خ=ل �من �الكريم�، �تفسAB�القرآن �أن �ذلك ومن

  ...إيضاح�معاني�Åيات�القرآنية�وبيان�مقاصد�الشريعة�وتوسيع�مدلول��ا�العلمية...هو

دراسات�الواسعة�!ي�القرآن�الكريم�وما�أدت�به�إ]ى�تباين�حول�التفسAB�وخاصة�العلمO�منه�فإن�ونظرا�لل

�ABكث�ذلك�!ي�وردت�وقد�القرآني�النص�فهم�!ي�تكامل�ع=قة�يÔ�والحديث�القرآن�نBب�الع=قة�إ]ى�الحاجة

أيضا�فهم�تشريعا®�ا�من�Åيات�الOc�تدعونا�إ]ى�العودة�إ]ى�السنة�!ي�فهم�مقاصد�الشريعة�Tس=مية؛�و 

�Tنسان� �يحتاجها Ocال� �الغيبية �القضايا �كثAB�من �إيضاح �!ي �أحاديث �إ]ى �تحتاج Ocال� �الغيبيات وكذلك

�الحاضر �عصرنا �!ي �وغAB�ا%سلم �ا%سلم �وأيضا�، �ومعارفهم �الناس �اهتمامات �عن �ل�جابة �جاء فالقرآن

لتفسAB�يتناول�دراسة�Åيات�الOc�وردت�وقد�أشار�غانم�الحمد�أن�ا(اتجاها®�م�ومنطلقا®�م�!ي�أبحا/�م�

  .٢)النبات�والحيوان�ونحوهما أو�علمO،�ف��ا�إشارة�إ]ى�قضايا�علمية�تتعلق�بالفلك�أو�الطب

كما�جاء�-ص;ى�هللا�عليه�وسلم-صدق�نبوة�محمد،�والدراسات�!ي�القرآن�الكريم�أعطت�للقارئ�والباحث

ول�محمد�بما�حمله�الو'ي�إليه�من�علم�إلOÛ�ثبت�إظهار�صدق�الرس:(!ي�تعريف�الزنداني�الذي�قال�فيه

   ٣).أو�إ]ى�أي�مصدر�بشري�!ي�عصره-ص;ى�هللا�عليه�وسلم- تحققه�ويعجز�البشر�عن�نسبته�إ]ى�محمد

   :تعريف�الحديث�النبوي 

  :ورد�تعريف�الحديث�الشريف�!ي�ا%عاجم�العلمية�ع;ى�عدد�معان

١-� �العقول �ذوي �وبBن �عزوجل �هللا �بBن �السفارة �٤أنه ،� �وسلم–فالرسول �عليه �هللا �ربه�-ص;ى �عن ينقل

�الدنيا� �!ي �تسعدهم �فض;ى �حياة �طريقة �لهم �يسن ��نه �اتبعوه؛ �إذا �خAB�الناس �فيه �ما �وتعا]ى سبحانه

فيه�من�الجديد�،�وا%نبع�للتطورات�!ي�علم�البشر�أن�أطوار�Tنسان�ا%سلم�أو�غABه�!ي�أي�عصر.وÅخرة

�الذي�x�يلaي�القديم �الظروف�الزمانية��ومعP¯�ذلك، �ملحة�تمل��ا أن�حاجة�الناس�إ]ى�الحديث�حاجة

  .الOc�توضح�ما�جد�من�قضايا�متنوعة،�وx�يكفي�wج��اد�وحده�بل�السنة�الشرعية،�وا%كانية

�وتحديثا�ويقال-٢ ومعP¯�حدث�الحديث�عن� ،بل�هو�مصدر�وا%صدر�التحديث:أن�مصدره�فعله�حديثا

  ٥.أي�أخ�Aه،�مر�وبا�مروأورده�وحدثه�) ،�ف=ن�أي�رواه

  :حاجة�الباحث�ن�إ�ى�فهم�القرآن�من�خ]ل�السنة

ومن�،�لقد�عرفنا�من�خ=ل�ما�سبق�أن�القرآن�الكريم�كتاب�أحكمت�آياته�معجز�!ي�فصاحته�وب=غته

  .ذلك�كانت�الحاجة�إ]ى�الحديث�لتفسAB�آيات�القرآن�الكريم

  :ص�ى�هللا�عليه�وسلم–التفس���[ي�عهد�الرسول�

                                                 
 ).١٩/١٢(للط�Aي -جامع�البيان ١
  ).٢٤٩ص(غانم�الحمد�/د:لوم�القرآن�لأنظر�محاضرات�!ي�ع ٢

 
 .هـ٢٦/٠٢/١٤٠٦بتاريخ�٤٠عدد�).ا%سلمون (عبد�ا%جيد�الزنداني�!ي�مقابلة�له�مع�مجلة ٣
 .١٢١محمد�إسماعيل�ص�:معجم�)لفاظ�وTع=م�القرانية ٤
 . أسعد�أحمد،�الحديث�النبوي�!ي�دروس�عصرية،دار�الرائد�الو]ي�/ينظر�د ٥
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يفسر�بيان��-ص–فكان�يقدمه�الن°O�،�هللا�عليه�وسلم�يقدم�القرآن�لفهم�معانيه�وب=غته�وأحكامه�ص;ى

�معانيه �وإيضاح �أحكامه �Tس=م، �يعتنقون �الناس �من �كثABا �جعل �)مر�الذي �عند�، �تقبلوا �أن وبما

� �وسلم–الرسول �عليه �هللا ��- ص;ى �هللا �لكتاب �الخلق �أفهم �الع- عزوجل-كان �من �عليه �كان صامية�%ا

   .وwستنداد�الحسن�الذي�منحه�هللا�إليه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�نزل�إل��م �مهماته�)ساسية�أن�يبBن�للناس�ما �!ي�العودة�إ]ى�الفهم�،�كان�من وكذلك�الحاجة�ضرورية

الحديث�الشريف�وكثABا�ما�مر�التفسAB�بمراحل� وx�يمكن�أن�يكون�ذلك�إx�من�خ=ل،�السليم�للقرآن

 ¤Bومتم�س=ميةهامةT�الدعوة�تاريخ�!ي�ة�،�تxا%جا�ذه�Ç�نتفاعwو�الدقيقة�العلمية�تxا%جا�!ي�وخاصة

�م��ا �وا%قاصد �ال�¤ول �وأسباب �Åيات �معاني �معالجة �إ]ى �يحتاج �تفسAB�الرسول ، �من �هللا�-ف=�بد ص;ى

ص;ى�–ل�ع;ى�محمد�Åيات�بأن�الغاية�من�التفسAB�هو�أن�نصل�إ]ى�فهم�كتاب�هللا�ا%�¤  لهذه�-عليه�وسلم

�وسلم �عليه �أحكامه�-هللا �ونستخرج �معانيه �لنبBن �مث=�، �wجتماع �علم �!ي �الحديثة �الدراسات ولعل

والOc�يدخل�نشاطها�!ي�علم�التفسAB�فOÛ�تعتمد�!ي�معرفة�البيان�،�والعلوم�)خرى�من�العلوم�Tنسانية

جديدة�والOc�تلتقي�مع�روح�النص�وx��%عالجة�ما�وجد�من�معارف،�والفخم�ا%ناسب�وwستنباط�ا%حكم

فتفسAB�القرآن�،�تعارضه�كما�أننا�نستعيد�أيضا�من�هذه�الدراسات�ا%عاصرة�ا%تطورة�!ي�هذا�العصر

  . معانيه�أكA�!ي�معالجة�هذه�القضايا�ا%ستجدة�!ي�هذا�النص من�خ=ل�الحديث�تعطي�للنص�القرآني

�ا%وضوع�هو�أن�الك �دفعOP�xختيار�هذا وما�جاء�بعده�كAت�،�ثAB�من�ا%فسرين�!ي�القرون�)و]ىوالذي

أو�مع�آيات�أخرى�،�أو�عدم�wتساق�مع�روح�Åيات�ومقاصدها،�الOc�وقعت�ف��ا�من�التناقض،�التأوي=ت

�عل��ا �أو�عاطفة �لها �أو�موضحة �بموضوعها �متصلة �والتمحيص�، �النقد �ع;ى �تثبت x� �الروايات فهذه

ليدرك�ما�ف��ا�من�أثر�الخ=فات�السياسية�و�ا%ذهبية�والفقهية�والك=مية��من�إن�النافذ�البصAB ،�طوي=

  ١.من�القرون�الث=ثة�)و]ى

  :مستويات�فهم�القرآن�من�خ]ل�-حاديث

O°الن�أقوال�من�ABكث�وسلم-وردت�عليه�هللا�ص;ى-��¯cح�له�ا%ناسب�¯Pبا%ع�وشرحه�القرآني�النص�فهم�ي!

�سليم �فهما �الشرûي �ا%قصد �عاطفته.ايفهم �ويمتع �فيقنعه �السامح �يتقبله �القرآن�، �دعوة �Ôي وهذه

  . البعيدة�عن�التأوي=ت�الضالة�الOc�x�ع=قة�لها�بالقرآن�الكريم

   :ا2ستوى�-ول�-ع�ى�للفهم

�تعا]ى �قوله �!ي �الكريم �القرآن �:"يصور �الرحمن �من �محدثا �٢"ذكرا �كتاب، �صورة �!ي �الحديث ،�٣وأحسن

الرسل�وقصصهم�ليعت�A�ذوي�العقول�بما�حدث�!ي�ا%اOpÚ�وليلتمسوا�تفصيل�كل�يحدثنا�القرآن�أخبار�

  .�Opء�!ي�هداية�هذا�الحديث�ورحمة�للمؤمنBن�بتوج��اته

                                                 
  . هـ٥/٤٢٢مصطفى�البغا،دار�ابن�كثAB،دمشق�بABوت�ط/اق�!ي�علم�القرآن،تقديم�دأنظر�السيوطي،wتف ١

 
  .٥الشعراء� ٢
 .٢٣الزمر� ٣
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�الرسول  �والنذير�والبش���الذي��-ص-ا2ستوى�الثاني�للفهم�يصور�القرآن�الكريم أنه�ا2علم�وا2رشد

  :يعلم�ويوضح�الغاية�من�نزول�القرآن�ع�ى�الناس

،�"وعلمه�من�تأويل�)حاديث:"ا%علم�الذي�يعلم�مقاصد�ا%عاني�من�الت�¤يل�إ]ى�الناس�!ي�قوله�تعا]ىأنه�

�Åيات��-ص-فالرسول  �معاني �ويبBن �وتعا]ى �سبحانه �هللا �عند �من �نزل �كما �الكريم �القرآن �للناس يبلغ

هللا�تعا]ى�لنبيه�الكريم�وفيه�بالعبارات�ا%ناسبة�نظرا�للمقام�القرآني�الذي�هو�ك=م�هللا�تعا]ى�الذي�أوحاه�

  .العظة�والع�Aة

�تأويل�( �من �هللا �علمه �%ا �تبليغا �ا%عروف �النبوي �الحديث �بصيغ �تعليمه �يأتي �الثالثة �الدرجة ومن

�)حاديث ،� �يتبعون �من �وع;ى �عليه �النعمة �يتم �الحديث"مما �الن°O" أحسن �تفصيل �وفق - فيستقيمون

  .١...)بشرا�أو�طبيعة،�لخلقلكل��Opء�من�التعبد�8�والتعامل�مع�ا�-ص

  :ا2ستوى�الثالث�يصور�القرآن�أنواع�الناس�[ي�الفهم

وهم�درجات�!ي�تلقي�العلم�وأحسن�الحديث�و!ي�فهمه�م��م�من�يؤمن�به�وم��م�من�x�يؤمن�به�مث=�قوله�

  ٢".وم��م�من�يشAsي�لهو�الحديث�ليضل�عن�سبيل�هللا�بغAB�علم:"تعا]ى

  :ا2ستوى�الرابع�للفهم

 ABيث�القرآن�هو�الذي�الحديث�أحسن�ع;ى�لتدل�الحديث�لفظة�اختيار�!ي�التأمل�،OpËالقد�الحديث�وع;ى 

�النبوي  �الحديث �تحديد�.وع;ى �من �ف=�بد �أمر�صعب �Åيات �!ي �التأويل �يجعل �الفهم �من �ا%ستوى وهذا

  .ما%صطلح�!ي�تفسAB�النص�القرآني�وفق�الحديث�الصحيح�من�العلل�والتأويل�والنقل�غAB�السلي

Hص�ى�هللا�عليه�وسلم-نماذج�من�تفس���الن�-:  

�الدعوة �بداية �!ي ،OPال� �يسألون �الصحابة �الكثAB�من �وسلم-كان �عليه �هللا �الOc��-ص;ى �Åيات �بعض عن

  .تحتاج�إ]ى�فهم�!ي�مقاصدها�وغايا®�ا

  :العبادات

�Tس=م�:الحج -١ �!ي �هام �ركن �الحج �يعد �الشعائر�Tس= ، �هذه �عن �الصحابة �يسأل �ذلك �مثل�ومن مية

إن�الصفا�وا%روة�من�شعائر�هللا�فمن�حج�البيت�أو�اعتمد�ف=�جناح�عليه�أن�:"ففي�قوله�تعا]ى،�الصفا

  ٣."يطوف��Çما�ومن�تطوع�خABا�فإن�هللا�شاكر�عليم

إن�الصفا�وا%روة�من�شعائر�هللا�:"أرأيت�قول�تعا]ى:قالت) رOpÚ�هللا�ع��ا(فعن�عروة�بن�الزبAB�عن�عائشة

لو�كانت�ع;ى�ما�أول��ا�عليه�كانت�ف=�جناح�عليه�أx�يطوف�،�ن�جناح�عليه�أن�يطوف��Çماما�ع;ى�أحد�م

  .´�لون�%ناة�الطاغية�الOc�كانوا�يعبدو�³ا�عند�ا%شكل��٤ن�)نصار�كانوا�أن�يسلموا،��Çما�ولك��ا�أنزلت

                                                 
  .١٨أسعد�أحمد�ع;ى�تفسAB�الحديث�النبوي�!ي�دروس�عصرية،�دار�الرائد�العربي،�بABوت�ص�/د:ينظر ١

 
 .٣١نعمان� ٢
  .١٥٨.البقرة ٣
 .٤،�ص١هل�الفرقان�للزر�قاني�،ج��،�وكذا�منا٥٧،�ص١ينظر�wتفاق�للسيوطي�،ج� ٤
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يا�: فقالوا�-ص-Oذلك�الن° وكان�!ي�بداية�الدعوة�كل�أهل�يتحرج�أن�يطوف�بالصفا�وا%روة�فسألوا�عن

  :فأنزل�هللا�عزوجل�Åية�قالت�عائشة،�إن�كنا�فتحرج�أن�نطوف�بالصفا�وا%روة�!ي�الجاهلية،�رسول�هللا

  ١.قد�بBن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�الطواف��Çما�فليس��حد�أن�يدع�الطواف�لهما

ي�كان�عليه�السائل�فبل�للسائل�دليل�ع;ى�تصحيح�ا%فهوم�الخاطئ�الذ)رOpÚ�هللا�ع��ا(فجواب�عائشة

  .السؤال

�الص=ة �!ي �وكذا �قال، �آية �أكA�من �!ي �القرآن �!ي �ذكرها �الواردة �الص=ة �عن �سأل �كما�'': فمن صلوا

  ٢''.رأيتموني�أص;ي

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �حياة �!ي �إن �أحكام�، �من �فيه �جاء �وما �القرآن �فهم �!ي �)هم الجانب

�وتشريعات �ا، �إ]ى �نحتاج �أننا �ذلك ��Opءفمن �كل �!ي �عنه�.(لقدوة ��³اكم �وما �فخذوه �الرسول �آتاكم وما

   ٣).فان��وا

  :تفس��ه�¶هل�العلم

  .٤مثل�عن�الراسخBن�!ي�العلم-ص;ى�هللا�عليه�وسلم-أن�رسول�هللا،�أخرج�الط�Aاني�وغABه�عن�أبي�الدرداء

�قال �الشعباني �أمية �أبي �Å : فعن �هذه �!ي �تصنع �كيف �له �فقلت OPالخش� �ثعلبة �أبا �قالأتيت أية�'': ية

ياأ´�ا�الذين�آمنوا�عليكم�أنفسكم�x�يضركم�من�ضل�إذا�اهتديتم�إ]ى�هللا�مرجعكم�:(قلت�قال�تعا]ى''آية

   ٥ ).جميعا�فينبئكم�بما�كنتم�تعلمون 

،�ائتمروا�با%عروف�وتناهوا�عن�ا%نكر:"قال�-ص-سألت�ع��ا�رسول�هللا.قال�وهللا�لقد�سألت�ع��ا�خبABا

فعليك�بخاصة�نفسك�،�اعا�وهوى�متبعا�ودنيا�مؤثرة�وإعجاب�كل�ذي�رأي�برأيهحc¯�إذ�رأيت�شحا�مط

�العوام �يأمر�با%عروف.''ودع �دائما �الصحابة �أحد �كان �وقد �بن�، �هللا �عبد �سأل �بعضهم �من �يئس فلما

�ما�جاء�!ي�Åية: عمر �دعوته�بناءا�ع;ى �من�ضل:"أيجوز�أن�يقف�عن إن�هذا�،�x:قال�له،�"x�يضركم

  .وته�ولم�يستجب�ف=�تلح�عليه�فذنبه�لنفسهيكون�%ن�دع

  .حقيقة�الراسخ�!ي�العلم�-ص-وهكذا�يبBن�رسول�هللا

  :أنواع�التفس���النبوي 

  :؛لفظة�مركبة�من�كلمتBن"التفسAB�النبوي "إن�لفظة�

ومنه��-ص;ى�هللا�عليه�وسلم-الذي�يعOP�ا%نسوب�إ]ى�الن°O،�والنبوي . الذي�هو�الكشف�والبيان:التفس��-

%عاني�)لفاظ�القرآنية�ودxxت�Åيات�كما�أن�التفسAB�النبوي��- ص- AB�النبوي�هو�بيان�الرسول فالتفس

  :ينقسم�إ]ى�قسمBن

                                                 
وانظر�تفسAB�القرآن�العظيم�للحافظ�بن�كثAB،دار�إحياء�الAsاث�العربي،�بABوت�).٢٥٩٤٧)(٢٥١٥٥(ينظر�Tمام�أحمد�!ي�مسنده�برقم ١

 .١٨٥ص��١ج�.م١٩٩٧/هـ١٤١٧١لبنان�ط�
 .١٦٥٨رقم�.م١٩٩٣/هـ١٤٤٢ينظر�ابن�حيان�مؤسس�الرسالة�بABوت،ط� ٢
 .٣٩)حزاب� ٣
 .١٨٥،�باب�سورة�آل�عمران�ص�)الراسخون�!ي�العلم(ينظر�الط�Aي�!ي�تفسAB�قوله�تعا]ى ٤
  .١٠٥ا%ائدة� ٥
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والذي�x�مجال�فيه�. الذي�نقل�إلينا�!ي�كتب�التفسAB�والسنة�-ص-وهو�تفسABه:التفسAB�النبوي�ا%أثور -أ

  .ل=ج��اد�أو�التأويل

وء�ا%فسرين�إ]ى�السنة�هذا�وقد�سأل�إم�Aاطور�الروم�سفAB�رسول�وهو�لج: التفسAB�النبوي�wج��ادي-ب

  وجنة�عرضها�السموات�و)رض�فأين�طولها؟:قرآنكم�يصف�الجنة:هللا�إليه�فقال

فهذا��Çذا�فيج��دون�!ي�اختيار�)حاديث�،�فقال�رسول�هللا�عليه�الس=م�إذا�كانت�الدنيا�لي=�فأين��³ارها

  .تفسABها�والOc�يظن�باج��اده�أ�³ا�توضح�مع¯P�Åية�ا%فسرةا%وافقة�%ع¯P�Åية�ا%راد�

  :ع]قة�التفس���النبوي�بمناهج�التفس��

أن�نذكر�هذه�ا%ناهج�الOc�قسمها�،�للحديث�ع=قة�بالتفسAB�النبوي�بمناهج�التفسAB�يجدر�بنا�!ي�)ول 

  :العلماء�إ]ى�منهجBن�أساسيBن�هما

�التفسAB�بالرأي* �هو�التفسAB :منهج �يعدم��الذي �أن �التفسAB�بعد �علماء �وضعها Ocال� �بالقواعد ا%نضبط

حيث�يجب�ع;ى�ا%فسر�أن�يتأنى�!ي�بحثه�،�أو�صحابته�الكرام�-ص-أثرا�صحيحا�معتمدا�عن�رسول�هللا

¯cح�الرسول�سنة�من�)دلة�يستنفذ�بالقول  وأن�عليه�يتقدم�x.  

وحاول�التقريب�بBن�. AB�النبوي�wج��اديانتقل�الباحث�إ]ى�التفس�-ص-وإذا�انعدم�أثر�صحيح�من�تفسABه

�تفسABها �ا%راد �وÅيات �)حاديث �سبيل.معاني �هناك �يكن �لم �مناهج�.فإن �من �الثاني �ا%نهج �إ]ى انتقل

  :التفسAB�أx�وهو

�التفسAB�با%أثور * �من�:منهج �تعا]ى �هللا �%راد �بيانا �الصحابة �أو�ك=م �أو�السنة �القرآن �!ي �جاء هو�ما

هذا�.نهج�ع=قة�وطيدة�بالتفسAB�النبوي�حيث�نجد�أنه�يمتاز�بقيامه�ع;ى�التفسAB�النبوي ولهذا�ا%١كتابه

O°الن�عن�xمنقو�كان�إذا�xإ�با�ثر�اABتفس�كونه�من�بالقرآن�القرآن�ABتفس�استبعدنا�ص- إذا - .�Aنعت��ذا�Çو

  .التفسAB�النبوي�هو�عمدة�وأساس�التفسAB�با%أثور 

  :عمل�بهقيمة�التفس���النبوي�وحكم�ال*

O°الن� �كون �من �اعتبارا �)ساس �التفسAB�ومصدره �هو�أصل �التفسAB�النبوي �أن هو�ا%أمور��-ص-x�شك

�والتبليغ �بالبيان �من�، �عنه �ثبت �النظر�فيما �دون �والرأي �باxج��اد �تفسABه �x�يجوز �فإنه �هذا �ع;ى وبناء

ABتفس� �تعا]ى، �لقوله �غABه �عن �به �ويكتفى �و)و]ى �فهو�)حرى �وجد �إذا�:"فإن �وx�مؤمنة �%ؤمن �كان وما

�ورسوله �هللا �يعص �ومن �أمرهم �من �الخABة �لهم �يكون �أن �أمرا �ورسوله �هللا ¯p2ق� ،�x=ض� �ضل فقد

�٢"مبينا �منه، �)ول �النوع �ع;ى �ينطبق �أبو�زهرة.وهذا �محمد �Tمام �أحكام�:"يقول �من �القرآن �!ي �ما فكل

�بتنظي �تتعلق �كانت �أم �بالعبادات �تتعلق �أكانت �سواء �با�سرة�فقهية �يبتدئ �الذي �Tنساني �ا%جتمع م

�)مة�وع=قة�الحاكم�با%حكوم�وع=قة�ا%سلمBن�بغABهم�من�)مم�!ي�السلم� ويتدرج�إ]ى�الجماعات�ثم

  ."وهو�حجة�علينا�يجب�إتباعه�- ص- وكل�هذا�بيان�الن°O،�والحرب

لسنة�وwستعانة��Çا�!ي�هذا�هذا�ويجب�التنبيه�إ]ى�أن�wتجاه�إ]ى�تفسAB�القرآن�من�غAB�اعتماد�ع;ى�ا

وما�كان�%ؤمن�وx�مؤمنة�إذا�قp2¯�هللا�ورسوله�أمرا�أن�:"فقد�قال�تعا]ى،�الباب�للخروج�ع;ى�الشريعة

                                                 
 .١٠،ص٢مناهل�الفرقان،عبد�العظيم�الزرقاني،ج ١
 .٣٦:صورة�)حزاب�٢
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�مبينا x=ض� �ضل �فقد �ورسوله �هللا �يعص �ومن �أمرهم �من �الخABة �لهم �كثAB�!ي�١."يكون �ابن وقال

كم�هللا�ورسوله�ب×Opء�فليس��حد�مخالفته�وذلك�أنه�إذا�ح،�هذه�Åية�عامة�!ي�جميع�)مور :"تفسABه

ف=�وربك�x�يؤمنون�حc¯�يحكموك�فيما�:"كما�قال�تبارك�وتعا]ى،�وx�رأي�وx�قول ،�وx�اختيار��حدهما

�تسليما �ويسلموا �قضيت �مما �حرجا �أنفسهم �!ي �يجدوا x� �ثم �النساء."(شجر�بي��م �)٦٥:سورة و!ي�،

ولهذا�شدد�!ي�خ=ف�،�٢"¯�يكون�هواه�تبعا�%ا�جئت�بهوالذي�نف-Op�بيده�x�يؤمن�أحدكم�حc:"الحديث

فليحذر�الذين�يخالفون�عن�:"كقوله�تعا]ى،�"ومن�يعص�هللا�ورسوله�فقد�ضل�ض=x�مبينا:"فقال،�ذلك

  .وهللا�تعا]ى�أعلم،�)٦٣:سورة�النور "(أمره�أن�تصي�Èم�فتنة�أو�يصي�Èم�عذاب�أليم

)حاديث�عن�بعض�فهناك�من�x�يأخذ�با�حاديث��هذا�ويختلف�أصحاب�ا%ذاهب�أحيانا�!ي�قبول�بعض

قال�نصوصا�!ي�تولية�ع;ي��-ص-وهناك�من�يدûي�أن�الرسول ،�الOc�رواها�أبو�هريرة�وقد�تكون�صحيحة

  .بن�أبي�طالب�للخ=فة�بعده�ولم�يثبت�من�ذلك��Opء

�له �فقيل �طالب �أبي �بن �ع;ي �سئل �خصكم:"وقد �هللا�٣هل �الناس؟فقال-ص-رسول �دون �x�وهللا:ب×Opء

  ٥".يؤتيه�هللا�عبدا�!ي�كتابه�٤الذي�فلق�الحبة�وبرأ�النسمة�إx�فهما

  

  :ا2راجع

 ٩٧٩١بABوت�ط�،�دار�العودة،�دراسة�تحليلية،�الفكر�الديOP�!ي�مواجهة�العصر،�محمد�الشرقاوي  .١

 .٩١٨ص�/

 .ابن�)عرابي).٥٥،�٥(ابن�منظور�ولسان�العرب:أنظر .٢

  .٣٥نظر�من�آيات�Tعجاز�العلمO�!ي�القرآن�الكريم�صأ،�)١/٢٦(أنظر�البحر�ا%حيط��بي�حيان .٣

  .٣٣الفرقان .٤

 ).١٩/١٢(للط�Aي -جامع�البيان .٥

  ).٢٤٩ص(غانم�الحمد�/د:أنظر�محاضرات�!ي�علوم�القرآن�ل .٦

 .هـ٢٦/٠٢/١٤٠٦بتاريخ�٤٠عدد�).ا%سلمون (عبد�ا%جيد�الزنداني�!ي�مقابلة�له�مع�مجلة .٧

 .١٢١عيل�ص�محمد�إسما:معجم�)لفاظ�وTع=م�القرانية .٨

 . دار�الرائد�الو]ي،�الحديث�النبوي�!ي�دروس�عصرية،�أسعد�أحمد/ينظر�د .٩

�أنظر�السيوطي .١٠ �القرآن، �علم �!ي �wتفاق �د، �البغا/تقديم �مصطفى ،ABكث� �دار�ابن �بABوت�، دمشق

  . هـ٥/٤٢٢ط

                                                 
 ٥٠٧:ص.ط.ت.محمد�أبو�زهرة،دار�الفكر�العربي،د:ا%عجزة�الك�Aى  ١
كتاب�)ربعBن،أبو�العباس�الحسن�بن�.٩:رقم)باب�التشديد�!ي�مخالفة�السنة(ه�)ربعBن�بابأخرجه�الحسن�بن�سفيان�النسوي�!ي�كتاب ٢

وأبو�نعيم�!ي�كتاب�)ربعBن�كما�ذكر�ذلك�.ت�محمد�بن�ناصر�العجمO:١٤١٤بABوت،الطبعة�)و]ى،-سفيان�النسوي،دار�البشائر�Tس=مية

 .٣٨٧:ابن�رجب�!ي�جامع�العلوم�والحكم،رقم
 .فةيعOP�بالخ=  ٣
  .يعOP�تأوي=�وليس�نصا�لك��م�يقولون�نصا�وهذا�افAsاء ٤
  .١٤٢ص�.باب�الجهاد�٤ينظر�Tمام�البخاري�!ي�صحيحه�ج� ٥
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  .٥الشعراء� .١١

 .٢٣الزمر� .١٢

بABوت�ص�،�ئد�العربيدار�الرا،�أسعد�أحمد�ع;ى�تفسAB�الحديث�النبوي�!ي�دروس�عصرية/د:ينظر .١٣

١٨.  

 .٣١نعمان� .١٤

  .البقرة .١٥

 .٤ص،�١ج� ،وكذا�منا�هل�الفرقان�للزر�قاني،�٥٧ص،�١ج� ،ينظر�wتفاق�للسيوطي .١٦

�برقم .١٧ �مسنده �!ي �أحمد �بن�).٢٥٩٤٧)(٢٥١٥٥(ينظر�Tمام �للحافظ �العظيم وانظر�تفسAB�القرآن

ABكث�العربي،�اثAsال�إحياء�دار�،�ط�لبنان�وتAB.م١٩٩٧/هـ١٤١٧١ب�١ج��١٨٥ص. 

 .١٦٥٨رقم�.م١٩٩٣/هـ١٤٤٢ط�،�ينظر�ابن�حيان�مؤسس�الرسالة�بABوت .١٨

 .٣٩)حزاب� .١٩

 .١٨٥ ص باب�سورة�آل�عمران،�)الراسخون�!ي�العلم(ينظر�الط�Aي�!ي�تفسAB�قوله�تعا]ى .٢٠

  .١٠٥ا%ائدة� .٢١

 .١٠ص،�٢ج،�عبد�العظيم�الزرقاني،�مناهل�الفرقان .٢٢

 .٣٦:)حزاب .٢٣

 ٥٠٧:ص.ط.ت.د،�دار�الفكر�العربي،�محمد�أبو�زهرة:ا%عجزة�الك�Aى  .٢٤

٢٥. � �باب �)ربعBن �كتابه �!ي �النسوي �سفيان �بن �الحسن �السنة(أخرجه �مخالفة �!ي �التشديد ) باب

�)ربعBن.٩:رقم �كتاب �النسوي ، �سفيان �بن �الحسن �العباس �أبو ،�بABوت-دار�البشائر�Tس=مية،

�)و]ى �الطبعة ،١٤١٤:Oالعجم�ناصر� �بن �محمد �) .ت �كتاب �!ي �ابن�وأبو�نعيم �ذكر�ذلك �كما ربعBن

 .٣٨٧:رقم،�رجب�!ي�جامع�العلوم�والحكم

 .يعOP�بالخ=فة .٢٦

  يعOP�تأوي=�وليس�نصا�لك��م�يقولون�نصا�وهذا�افAsاء .٢٧
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 دراسة�[ي�معجم�لسان�العرب�?بن�منظور : hحتجاج�بالحديث�النبوي�الشريف�[ي�ا2عاجم�العربية. ٤

  )هـ٧١١ت(

ارالدكتور�رزاق�عبد�-م���مهدي�ال   طيَّ

  )كلية�ال(�بية�-ساسية�–جامعة�الكوفة�(

  : تقديم

�النحوية� �القاعدة ��ثبات �النبوي �بالحديث �wحتجاج �مسألة �!ي �النحو�العربي �علماء �موقف اختلف

�به �wحتجاج �رفض �من �وم��م �العربية �اللغة �قواعد ��ثبات �فصيحة �لغوية ة �ُحجَّ �اعتمده �من ،�فم��م

�حجته �م��م �ولكل �هذه، �!ي �آرا�òم��وكتبت ��ثبات �حججهم �أصحا�Çا �ف��ا �عرض ة �عدَّ �مؤلفات ا%سألة

  .ولسنا�هنا�!ي�مقام�إثبات�هذا�الرأي�أو�ذاك،�ورفض�رأي�ا%خالفBن�لهم

لكن�موقف�اللغويBن�العرب�كان�موحدا�من�wحتجاج�بالحديث�النبوي�إذ�نرى�كتب�اللغة�وا%عاجم�قد�

ـَر�ف��ا�wحتجاج�بالحديث�النبوي��
ُ
ـثـ
َ

�ك=م�الن°O�محمد�،�ثبات�ا%عاني�الدxلية�للمفردات�اللغويةك وعدَّ

  .ومعان��ا�ا%تعددة،�خAB�دليل�وأفضل�شاهد��ثبات�فصاحة�ا%فردة) ص(

� �معجم �كان �العرب(و%ا �) لسان �سنة �ا%تو!ى �منظور �ا%عجميBن�) للهجرة�٧١١(xبن �لجهود �خزانا يمثل

م��م�فقد�رأى�البحث�أن�يدرس�موقف�ا%عجميBن�العرب�من�وجامعا�%ا�جاء�بكتب�)وائل�،�ا%تقدمBن

وقد�قسم�البحث�إ]ى�أربعة�مباحث�وتمهيد�،�)لسان�العرب(wحتجاج�بالحديث�النبوي�من�خ=ل�معجم�

�اللغة� �علماء �وموقف �الشريف �الحديث �بمفهوم �تتعلق �عامة �ومفاهيم �مصطلحات �التمهيد �!ي تناولنا

�والنحو�منه �الع، �لسان �معجم �العربيةوأهمية �ا%عاجم �بBن �رب �الحديث�، �أقسام �)ول �ا%بحث ودرس

�الشريف �بالحديث �wستشهاد �سعة �تناول �فقد �الثاني �ا%بحث �أما �العرب �لسان �!ي وا%بحث�. الشريف

�الشريف �بالحديث �wستشهاد �أغراض �درس �الثالث �منظور�، �ابن �معالجة �!ي �فبحث �الرابع �ا%بحث أما

�النتائج�الOc�توصل�إل��ا�البحث�والخاتمةللحديث�الشريف�!ي�معجمه�ثم�ذك  .رنا�عقب�ذلك�أهمَّ

  مصطلحات�ومفاهيم�عامة�:تمهيد

  أو?�مصطلح�الحديث�الشريف

وم��م�من�،�فم��م�من�ضيقه) الحديث�الشريف(تعددت�آراء�العلماء�ا%سلمBن�!ي�تحديد�ا%راد�بمصطلح�

  :قوالويمكن�أن�نجمل�Tشارة�إ]ى�هذه�Åراء�بث=ثة�أ،�توسع�به

   :القول�-ول 

هذا�القدر�من��)١())من�قول�أو�فعل�أو�تقرير) ص(ما�صدر�عن�الن°O�محمد�((يراد�بالحديث�الشريف�

�!ي� �للتشريع �ا%صدر�الثاني �أن �!ي �بي��م �ف=�خ=ف �جميعا �ا%سلمBن �عند �اتفاق �محل �ا%صطلح تعريف

�O°الن�ك=م�هو�الكريم�القرآن�بعد�س=مT)وتقريره) ص�وفعله�،�الشريف�للقرآن�مفسرا�حديثه�جاء�فقد

ولوx�ك=م�الن°O�وفعله�وتقريره�لتعطل�العمل�بالقرآن�و%ا�أمكن�أن�،�ومبينا��حكامه�وموضحا�لحدوده

فآيات�القرآن�كانت�،�)٢(يستنبط�حكم�واحد�بكل�تفاصيله�الدقيقة�وبما�له�من�قيود�وشرائط�وموانع

                                                 
  ٩: مذاهب�Tس=ميBن�!ي�علوم�الحديث��- ١

  .١٢٤: )صول�العامة�للفقه�ا%قارن��- ٢
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ثبت�أصل�التشريع�أما�التفاصيل�العملية�ل   . لتشريعات�فكانت�السنة�النبوية�Ôي�الكاشفة�ع��اتُ

   :القول�الثاني

توسع�أصحاب�القول�الثاني�بمفهوم�الحديث�الشريف؛�إذ�أدخلوا�فيه�الصحابة�أيضا�ليصبح�مفهوم�

� �عندهم �الشريف �((الحديث �محمد O°الن� �صدر�عن �أو�تقرير) ص(ما �أو�فعل �قول �من فكل�)) وصحبه

ة�يمكن�wطمئنان�إل��ا�،�ا�!ي�تشريع�)حكام�الشرعيةذاك�سنة�يعمل��Çا�ويرجع�إل�� وما�صدر�ع��م�ُحجَّ

   )١( )ص(واستدلوا�ع;ى�رأ´�م�بعدد�من�الحجج�من�القرآن�الكريم�وأقوال�الن°O�،�والعمل��Çا

  :القول�الثالث

O°الن�عن�فض=�يشمل�الشريف�الحديث�أن�إ]ى�نBا%سلم�من�ثالث�قسم�) ص(وذهب�نBا%عصوم�ئمة(

أهل�بيته�وهم�اثنا�عشر�إماما�أولهم�ع;ي�بن�أبي�طالب�ثم�ابنا�فاطمة�الزهراء�الحسن�والحسBن�ثم�من�

تسعة�من�ذرية�الحسBن�وهم�ع;ي�زين�العابدين�ثم�ابنه�محمد�الباقر�ثم�ابنه�جعفر�الصادق�ثم�ابنه�

لحسن�العسكري�موpË¯�الكاظم�ثم�ابنه�ع;ي�الرضا�ثم�ابنه�محمد�الجواد�ثم�ابنه�ع;ى�الهادي�ثم�ابنه�ا

�محمد� O°بالن� �متصلة �سلسلة �ا%عصومون �)ئمة �هؤxء �أجمعBن �الس=م �ا%نتظر�عل��م �ا%هدي �ابنه ثم

،�)ص(وهم�يتصفون�بالعصمة�وÔي�القاسم�ا%شAsك�بي��م�وبBن�الن°O�،�قولهم�قوله�وفعلهم�فعله) ص(

� �عندهم �الشريف �الحديث �مفهوم �أصبح �أو�((لذا �قول �من �ا%عصوم �صدر�عن �أو�تقريرما ،�)٢())فعل

  .واستدل�القائلون�بذا�الرأي�بأدلة�كثABة�من�الكتاب�العزيز�والسنة�النبوية�الشريف��ثبات�رأ´�م

،�هذه�)قوال�الث=ثة�!ي�تحديد�مفهوم�الحديث�الشريف�Ôي�أهم�ما�يمكن�Tشارة�إليه�!ي�هذا�ا%قام

� �صح��ا �Åراء�أو�إثبات ة�هذه �حجيَّ �!ي�صدد�بحث �ما�x�نعتقد�بصحتهولسنا�هنا فقد�بحث�،�وتفنيد

علماء�أصول�الفقه�وعلماء�الحديث�الشريف�هذه�Åراء�بحثا�مفص=�وناقش�كل�م��م�آراء�ا%خالفBن�له�

�!ي� �اعتمدوا �حجج �من �فريق �كل �عند �ثبت �ما �ع;ى �وبناء �م��ا �صحيحا �يراه �ما �إثبات �وحاول ونقدها

�O°الن�حديث�ع;ى�إما�الفقيه�أ) ص(تشريعا®�م�الكرامفقط�الصحابة�وحديث�O°الن�حديث�ع;ى�و�،�أو

  .حديث�الن°O�و)ئمة�ا%عصومBن�من�أهل�بيته�الطاهرين

  الحديث�الشريف�عند�علماء�اللغة�والنحو��:ثانيا

أما�!ي�مجال�اللغة�والنحو�فالحديث�النبوي�له�حكم�آخر�فا%راد�من�wستشهاد�به�عند�النحاة�إثبات�

،�أو�إثبات�مستوى�بياني�لAsكيب�لغوي�معBن،�إثبات�wستعمال�%فردة�ما�وعند�اللغويBن،�قاعدة�نحوية

�اللغة �مsن �!ي �عدمه �من �ا%فردة �واستعمال �نحو�الدxلة �يAsكز�نظرهم �ا%عاجم �وأصحاب ،�فاللغويون

�أو�الAsكيب �للمفردة �والب=5ي �البياني �نحو�ا%ستوى �تتجه �الب=غيBن �وعناية �!ي�، �ا%ؤلف �خلفيات ولكن

يات�بمفهومه�العام�بقيت�تؤثر�تأثABا�نسبيا�ع;ى�استشهاده�بالحديث�وتحديد�ا%راد�بمصطلح�حقل�الغو 

  .الحديث

) ص(لقد�توافرت�بBن�أيدينا�مجموعة�من�النصوص�الكريمة�!ي�السنة�النبوية�تؤكد�أن�الن°O�محمد�

                                                 
،�)صول�٢٢٠) : زيدان(،�الوجB¤�!ي�أصول�الفقه٧٦-٧٤\٤):الشاط°O(ا%وافقات�: %ن�أراد�wط=ع�ع;ى�الحجج�ومناقش��ا�يمكن�أن�ينظر��- ١

  .١٢-١٠: ،�مذاهب�Tس=ميBن�!ي�علوم�الحديث�١٣٦-١٣٥: العامة�للفقه�ا%قارن�

  ١٥-١٢: ،�مذاهب�Tس=ميBن�!ي�علوم�الحديث�١٨٩: ،�)صول�العامة�للفقه�ا%قارن�١: جامع�ا%قال�- ٢
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،�بفضائل�ستةع;ى�سائر�)نبياء�نبيه� -سبحانه�وتعا]ى�-حاز�ع;ى�فضل�جوامع�الكلم�؛�فقد�فضل�هللا�

�!ي�موضع�البسط�واستعمل: ((قائ=) ص(وقد�وصف�الجاحظ�ك=مه��)١(جوامع�الكلم :أولها
َ
،�ا%بسوط

�القصر �موضع �!ي �وا%قصوَر ، َّOp×الوح� �وَهَجر�الغريَب و*يّ ، �السُّ �الهجBن �عن �ورِغَب �إx�عن�، �ينِطْق فلم

�حكَمٍة  �ِمABاِث �بالعصمة،
َّ

�ُحف �قد �إx�بك=ٍم م
َّ
�يتكل �ولم �بالتأييد، د ّيِ

ُ
�وش َر�بالتوفيق، �وُيّسِ وهو�الك=ُم�،

 
َ
ه�عليه�ا%حّبة

ّ
اُه�بالَقبول ،�الذي�ألَقى�الل ة�،�وَبBْن�ُحسِن�Tفهام،�وجمع�له�بBن�ا%هابة�والح=وة،�وغشَّ

ّ
وقل

ِة�حاجة�السامع�إ]ى�معاَودته،�مع�استغنائه�عن�إعادته،�عدد�الك=م
ّ
ت�،�لم�تسقط�له�كلمة،�وِقل

ّ
وx�َزل

َدم
َ
�ق �به ة، �حجَّ �له �وx�باَرْت صم،

َ
�خ �له �َيُقم �ولم �خطيب، �وx�أفحمه ، 

َ
ط

ُ
�الخ

ُّ
�يبذ �بالكِلم�بل وال ِ

ّ
�الط َب

دق،�الِقصار�وx�َيلتِمس�إسكاَت�الخصم�إx�بما�يعرفه�الخصم �إx�بالّصِ َج�إx�،�وx�يحتجُّ
ْ

وx�يطلب�الَفل

ِمز،�وx�يستعمل�ا%واَربة،�وx�يستعBن�بالِخ=بة،�بالحق
ْ
وx�ُيْسِهب�،�وx�ُيْبِطيُء�وx�َيْعَجل،�وx�´�ِمز�وx�َيل

 ثم�لم�يَ ،�وx�َيْحَصر
ً
�نفعا �أعمَّ

ّ
ط

َ
 ،�ْسمع�الناُس�بك=ٍم�ق

ً
 ،�وx�أقَصَد�لفظا

ً
 ،�وx�أعدَل�وزنا

ً
،�وx�أجمَل�مذهبا

 
ً
 ،�وx�أكَرم�مطلبا

ً
 ،�وx�أحسَن�موقعا

ً
من�ك=مه�،�وx�أبBن�!ي�فحَوى ،�وx�أفصح�معPً¯،�وx�أسهل�مخرجا

 
ً
ي�أكA�من�هذه�الصفات�لتكون�وماذا�يطلب�اللغوي�أو�النحوي�أو�الب=5�)٢(.))ص;ى�هللا�عليه�وسلم�كثABا

�لغوي  �أو�تركيب �ما �كلمة �فصاحة �ع;ى �أو�دلي= �قواعده �ع;ى �له �شاهدا �بمعانيه�، �النبوي فالحديث

�الفص²ى� �العربية �للغة �بيانيا �)ع;ى �اللغوي �النموذج �يمثل �الفريد �وأسلوبه �العميقة �دxxته الواضحة

�الكريم �القرآن �بعد �الرعاية، �كل �تستحق �لغوية �لغة��وهو�ظاهرة �قواعد �عن �الباحثBن �من وwهتمام

،�)حاديث�النبوية�شاهدا�قويا�وداعما�!ي�إثبات�قواعد�النحو�والصرف�وغABها،�العرب�ومفردا®�ا�وتقف

ة�يعتمد�عل��ا�اللغويون    . ومادة�لغوية�ثرَّ

�من�الح) ص(ومع�كل�هذه�الصفات�البليغة�!ي�ك=مه� �للنحاة�)وائل �غريبا �نلحظ�موقفا ديث�إx�أننا

فلم�،�أما�الحديث�النبوي�الشريف(( :ولقد�لخصت�الدكتورة�خديجة�الحديO8�موقفهم�قائلة،�الشريف

،�يلق�هذا�wهتمام�x�من�النحاة�)وائل�أنفسهم�وx�من�الذين�كتبوا�!ي�اللغة�الOc�تصلح�ل=ستشهاد

�وأب �مصطلحاته �وحرروا �أصوله �النحو�وبنوا �عقودا �الذين �النحاة �كتب �!ي �نجد �كتب�فلم �وx�!ي وابه

الصرفيBن�أو�كتب�الذين�تحدثوا�عن�السماع�والقياس�واللغة�الOc�يقاس�عل��ا�حc¯�زمن�أبي�الحسن�بن�

ة�إشارة�إ]ى�موقف�النحاة�)وائل�من�الحديث�وwحتجاج�به) هـ٧٤٥(وأبي�حيان�) هـ٦٨٦ت(الضائع . أيَّ

�تعليق�أو�قول�أبدوه�ف �خ�A�م��م�أو�أيَّ وx�ندري�حقيقة�موقفهم�،�يما�يتعلق��Çذا�)مرفلم�يصل�إلينا�أيَّ

أيصح�عندهم�wحتجاج�به�أم�x�يصح؟�وإن�صح�فما�شروط�الحديث�ا%حتج�به؟�وإن�لم�يصح�،�منه

فما�سبب�عدم�تجويزهم�wحتجاج�به؟�كما�لم�نكن�ندري�ما�سبب�سكو®�م�عنه�وعن�توضيح�موقفهم�

تجوا�به�من�)وائل�بأن�هذا�ا%حتج�به�من�الحديث�وِلّم�لم�يصّرِح�بعض�الذين�اح،�من�wحتجاج�به

                                                 
: مسند�أحمد�بن�حنبل�/ موعة�من�هذه�)حاديث�بطرق�متعددة�عن�أبي�هريرة�وغABه،�ينظر�مث=�روت�كتب�الصحاح�والس�ن�مج�- ١

،�الس�ن�الك�Aى�٥٥\٣:،�س�ن�الAsمذي�١٠٠\٦،�٦٥،�٦٤\٢:،�صحيح�مسلم�٧٦\٨:،�صحيح�البخاري ٥٠١،�٤٤٢،�٤١٢،�٣١٤،�٢٥٠\٢

،�١١٧\٥،�٣٥١\٣: ،�وسائل�الشيعة�٢٩٣):الصدوق (ل،�الخصا٢٤١\١):الصدوق (،�من�x�يحضره�الفقيه٥\٩،�٤٨\٧،�٤٣٣\٢:للب��قي

٣٥٩\١٥.  

  .١٧\٢البيان�والتبيBن��- ٢



56 
 

�حديث�نبوي ) ١(.))النبوي  فلقد�،�هذا�ا%وقف�للنحاة�)وائل�x�يعOP�Tعراض�الكامل�عن�wستشهاد�بأّيِ

ببعض�) معاني�القرآن(استشهد�سيبويه�بمجموعة�من�)حاديث�الشريفة�وكذا�احتج�الفراء�!ي�كتابه�

�ا% �تابعهم �وكذا �قليلة)حاديث �كانت �وإن �)حاديث �من �به �احتج �ما �سيبويه �عن �فنقل وبقيت�. )٢(�Aد

�الثقافية� �)شخاص �لخلفيات �تبعا �وتتقلص �تتسع �والصرفيBن �النحاة �عند �بالحديث �wحتجاج قضية

�وا%عرفية �إ]ى�، �ا%ؤلفBن �بعض �دفعت �تكون �قد Ocال� �Åثار�السياسية �بعض �من �أيضا وx�تخلو�ا%سألة

) هـ٦٠٥ت(ويستمر�هذا�الحال�حc¯�عصر�ابن�خروف،�ما�عن�wحتجاج�بالحديث�النبوي �wبتعاد�شيئا

�مالك �ملحوظ) هـ٦٧٢ت(وابن �بشكل �الشريف �النبوي �بالحديث �wحتجاج �من �أكAا ويمكن�. )٣(الذين

  تلخيص�موقف�النحويBن�من�wحتجاج�بالحديث�النبوي�الشريف�ع;ى�ث=ثة�مذاهب

وكانت�حج��م�) هـ٧٤٥ت(وأبو�حيان�)ندل-Op) هـ٦٨٦ت(م�ابن�الضائع�ويمثله�:مذهب�ا%انعBن�مطلقا .١

فنجد�قصة�واحدة�جرت�!ي�،�إن�رواة�الحديث�الشريف�جوزوا�نقله�با%عP¯: !ي�هذا�ا%نع�شيئBن�)ول 

إنه�قد�وقع�اللحن�كثABا�فيما��:الثاني. زمانه�قد�قال�ف��ا�حديثا�واحدا�ولكنه�ينقل�بألفاظ�مختلفة

 .)٤(النبوي��ن�كثABا�من�xرواة�كانوا�غAB�عرب�بالطبع�روي�من�الحديث

) هـ٦٨٨ت(ورOpÚ�الدين�)سAsآبادي�) ه٦٧٢ت(مذهب�ا%جوزين�مطلقا�ويقف�ع;ى�رأسهم�ابن�مالك� .٢

�الحديث� �مفهوم �!ي �ا%توسعBن �من �وكان �النبوي �بالحديث �wستشهاد �!ي �مالك �ابن �ع;ى �زاد الذي

وتابعهم�ابن�هشام�) ص(%عصومBن�إ]ى�حديث�الن°O�محمد�النبوي�حيث�يضم�إ]ى�حديث�أهل�البيت�ا

�كتبه) هـ٧٦١ت()نصاري  �!ي �السيوطي، �الدين �ج=ل �وخمسة�) هـ٩١١ت(وم��م �بمئة �استشهد الذي

� �النحوي �كتابه �!ي �حديثا �الهوامع(وخمسBن �)همع ،� �البغدادي �كان �خزانة�) هـ١٠٩٣ت(وكذا صاحب

 .النبوي�وغABهم�كثAB)دب�من�ا%جB¤ين�مطلقا�ل=حتجاج�بالحديث�

٣. �O°الشاط� �لهم �وخAB�مثال �وقد �الرأيBن �بBن �الوسط �الرأي �أصحاب �هم �وهؤxء �ا%توسطBن مذهب

�قسم�) هـ٧٩٠ت( �أنه �علما �عنه �ودافع �ألفاظه؛ �بنقل OPاعت� �الذي �بالحديث �أجاز�wحتجاج فقد

 :الحديث�من�جهة�جواز�wستشهاد�به�ع;ى�قسمBن

  .فهذا�النوع�x�يقع�wستشهاد�به�عند�أهل�النحو،�دون�لفظهقسم�يعتOP�ناقله�بمعناه��:)ول 

  .)٥(الذي�اعتP¯�ناقله�بلفظه�ومعناه�فهذا�يصح�wستشهاد�به�عند�أهل�اللغة�والنحو��:الثاني

ولسنا�!ي�مجال�ذكر�أدلة�كل�فريق�وحججهم�،�هذا�مجمل�آراء�علماء�النحو�والصرف�!ي�هذه�ا%سالة

ف�بعض�)ساتيذ�ا%عاصرين�من�الجامعات�العراقية�والعربية�أكA�من�وردودهم�ع;ى�مخالف��م�فقد�أل

�ا%تشعبة �بأبعادها �وأحاطوا �القضية �هذه �تفصي= �يدرس م ـّيِ
َ
�ق �كتاب �وفصلت�، �بحث��ا �خAB�من ولعل

� �كتا�Çا �!ي O8الحدي� �خديجة �الدكتورة �)ستاذة �فريق �كل �أدلة �!ي �wحتجاج�(القول �من �النحاة موقف

                                                 
  .١٥: موقف�النحاة�من�wحتجاج�بالحديث�الشريف�- ١

  .٦ -٥: ا%صدر�السابق�نفسه�: ينظر��- ٢

  . ١٧-١٦:ا%صدر�السابق�نفسه�: ينظر��- ٣

  . ٣٦٧:ا%صدر�السابق�نفسه�: ينظر��- ٤

٥ -� w�من�%زيد�ينظر�وأدل��ا�راءÅ�هذه�تفاصيل�ع;ى�: ط=ع�نفسه�السابق�٣٠-١٣:ا%صدر .  
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عن�وزارة�الثقافة�وTع=م�العراقية�دار�الرشيد�للنشر�بمناسبة�١٩٨١الصادر�سنة�) بالحديث�الشريف

�عشر �الخامس �الهجري �بالقرن �العراق �احتفاxت �كتابه�، �فّجال �محمود �الدكتور �)ستاذ �كتب وكذلك

وكتب�الدكتور�محمد�عبد�القادر�هنادي�،�)ثر�!ي�كتاب�سيبويهارتكاز�الفكر�النحوي�ع;ى�الحديث�و)(

�القاري ( �عمدة �كتابه �ضوء �!ي OPالعي� �بدر�الدين �Tمام �عند �النبوي �بالحديث �النحوي ،�)wحتجاج

م�١٩٨٢)الحديث�النبوي�الشريف�وأثره�!ي�الدراسات�اللغوية�والنحوية(والدكتور�محمد�ضاري�حمادي�

السAB�الحثيث�إ]ى�wستشهاد�(و) الحديث�النبوي�!ي�النحو�العربي: (كتابيهوالدكتور�محمود�الفجال�!ي�

فض=�،�)النحاة�والحديث�النبوي�الشريف(وحسن�موpË¯�الشاعر�!ي�كتابه،�)بالحديث�!ي�النحو�العربي

   )١(عن�عشرات�البحوث�وا%قاxت�ا%نشورة�!ي�ا%ج=ت�الجامعية�وا%واقع�TلكAsونية

  

�النح �موقف �كان �)حيان�وإذا �بعض �!ي �ا%نع �بBن �يتأرجح �الشريف �النبوي �بالحديث �wحتجاج �من اة

فقد�أعتمد�أهل�ا%عاجم�وكتب�،�إن�موقف�اللغويBن�واحد�متحد�منذ�البدء،�وTط=ق�!ي�أحيان�أخرى 

الغريب�اللغوي�كلهم�ع;ى�الحديث�النبوي�بوصفه�شاهدا�لغوية�يأتي�بعد�القرآن�الكريم�!ي�الفصاحة�

�اس �ا%عجميةوإثبات �دxx®�ا �وتحديد �ا%فردات �تعمال �منذ�، �العربية �ا%عاجم �من �نماذج �تتبعنا وإذا

� �الفراهيدي) العBن(معجم �أحمد �بن �)ه١٧٠ت(للخليل ،� �اللغة(ثم �دري ) جمهرة �)هـ٣٢١ت(xبن ومن�،

� �)هـ٣٧٠ت(لØزهري ) ال��ذيب(بعده ،� �)هـ٣٩٣ت(للجوهري ) الصحاح(ثم ،� xبن�) ا%حكم(ثم

إ]ى�أخر�معجم�كتب�!ي�لغة�) هـ٦٠٦ت(xبن�)ثAB) ال��اية�!ي�غريب�الحديث�و)ثر(ثم�،�)هـ٤٥٨ت(سيده

�كلها �wستشهاد�به�عند�اللغويBن،�العرب�نرى�الحديث�النبوي�يشيع�ف��ا �من �هناك�أي�حرج �)٢(وليس

�O°الن�حديث�يكون�x�) ص(وكيف�والس=م�الص=ة�عليه�قال�وقد�العرب((كذلك�أفصح�أنا�أن،�بيد�من�ي

فكان�شيئا�منطقيا�أن�) ٤())أدبOP�ربي�فأحسن�تأدي°O):((ص(وقال�،�)٣())واسAsضعت�!ي�بOP�سعد،�قريش

يكA�استشهاد�ا%عجميBن�العرب�بك=م�أفصح�العرب�وهذا�ما�سنبينه�تفصي=�من�خ=ل�معجم�لسان�

  .العرب

  ) معجم�لسان�العرب(ا2عجمية�العربية�و�:ثالثا

مع�،�ترتب�عادة�ترتيبا�هجائيا،�كتاب�يحتوي�ع;ى�كلمات�منتقاة((قاموس�بأنه�يمكن�تعريف�ا%عجم�أو�ال

سواء�أعطيت�تلك�الشروح�وا%علومات�باللغة�ذا®�ا�أم�،�شرح�%عان��ا�ومعلومات�أخرى�ذات�ع=قة��Çا

وقد�اختلفت�الدوافع�الOc�كتبت�،�ولقد�نشأت�ا%عجمات�ودونت�تلبية�لحاجات�علمية�)٥())بلغة�أخرى 

�وأخرى�ع;ى�مر�التاريخمن�أجل �مدينة �ا%عاجم�بBن �فقد�،�ها ووجدت�أقدم�ا%عجمات�!ي�ب=د�الرافدين

                                                 
مشروعية�wحتجاج�بالحديث�) بحث�إلكAsوني(ياسر�درويش�.أهمية�الحديث�النبوي�!ي�الدراسات�اللغوية�والنحوية�،د:ينظر�مث=��- ١

  ) . بحث(÷¯�عبد�الرؤوف�،�الشاهد�اللغوي�،�يح)بحث�إلكAsوني(النبوي�كشاهد�نحوي�،زياد�أبو�رجاني�

حسب�ا%راجع�أن�يتصفح�أي�واحد�من�هذه�ا%عاجم�!ي�أي�جزء�م��ا�لي=حظ�كAة�wستشهاد�بالحديث�حc¯�أن�ا%سألة�x�تحتاج�إ]ى��- ٢

  ذكر�أمثلة�فOÛ�من�البد´�يات�

   ١٢٦،�٩\١:،�الفايق�!ي�غريب�الحديث�،الزمخشري �٢٢٧\١٨) : النووي(ا%جموع��- ٣

  .٤٠٦\١١):ا%تقي�الهندي(،�ك�¤�العمال�٥١\١) :السيوطي�(الصغAB�!ي�أحاديث�البشAB�النذير��الجامع�- ٤

  ٣: علم�اللغة�وصناعة�ا%عجم��- ٥
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�إ]ى�بابل�قبل�ث=ثة�آxف�عام�صعوبة�!ي�فهم�الرموز�السومرية�فقاموا� واجه�Åشوريون�الذين�قدموا

  .)١(بإعداد�لوائح�تحتوي�ع;ى�الكلمات�السومرية�وما�يقابلها�با:شورية

�الصن �انط=ق ف�كان
َّ
�أل �فقد ة �والحديثيَّ �القرآنية �الدينية �الدراسات �رحم �من �العربية �ا%عجمية اعة

� وبعده�كتب�!ي�،�سعيا�لشرح�غريب�القرآن�الكريم�والحديث�الشريف) ا%عجمات(العلماء�العرب�أو]ى

ثم�تبع��ا�ا%عجمات�اللغوية�الصرفة�وبرز�علماء�العربية�بشكل�خاص�!ي�،�)٢(بيان�غريب�الشعر�العربي

تصنيف�ا%عجمات�وتقدموا�!ي�الصناعة�ا%عجمية�الOc�تعتمد�ع;ى�خمس�خطوات�مهمة�!ي�إنتاج�أي�

  :معجم�Ôي

 جمع�ا%علومات�والحقائق -١

 اختيار�ا%داخل� -٢

 اختيار�نظام�معBن�للAsتيب� -٣

 كتابة�ا%واد� -٤

  )٣(نشر�النتاج�ال��ائي -٥

�ب �ا%تعلقة �وا%علومات �الحقائق �جمع �!ي �العربية �علماء �توسع �وواردة�ولقد �شاردة �كل �وتحروا لغ��م

�اللغة �هذه �%فردات �طلبا �الصحراء �عمق �!ي �وضربوا �شتا®�ا، �لجمع �وسعيا �ذلك�، �سبيل �!ي وسخروا

إذا�((:وقيل�!ي�وصف�ذلك�الجهد،�ومحل�تقدير�واحAsام،�كانت�موطن�فخٍر�لهم،�جهودا�كبABة�وضخمة

�بمعجمها لٌّ
ُ
�ك aى

ُّ
�الل �تفاخرت ،� ها �الفخر��ّمِ ُل

ُ
�فاقوا�فالفخر�ك �كالعرب

ً
ة مَّ

ُ
�أ �العالم �يعرف �لم �إذ اُد؛ الضَّ

وتعقبا�لدxلة�الحرف�الواحد�،�وبحثا�!ي�مفردا®�ا،�وسعيا�!ي�جمعها�وتدوي��ا،�سائر�)مم�عناية�بلغ��م

   )٤(.))من�حروفها�بحسب�موقعه�من�اللفظ�الواحد

�ترتب �أن �يمكن �الذي �والنظام �معجما®�م �اختيار�مداخل �!ي �أيضا �العرب �ا%عجم�وتف�ن �كلمات ،�فيه

فتنوعت�،�فرتبوا�معاجمهم�ع;ى�أكA�من�نظام�كان�بعضها�من�ابتكارا®�م�الخاصة�مما�لم�يسبقوا�إليه

� �معجم �مثل �ا%وضوع �أساس �ع;ى �الكلمات �تصنف �موضوعية �معجمات �بBن �اللغة�(ا%عجمات فقه

O°سيده(و) للثعال�بنx�كلها) ا%خصص�)لفاظ�تدرس�ألفاظ�معجمات�إ]ى�وتح،�العربية�اللغة�نsبم�يط

  :واختلفت�هذه�ا%عاجم�!ي�طريقة�ترتيب�مفردا®�ا�ع;ى�أنواع،�وتجمعها

وÔي�طريقة�الخليل�الOc�ابتكرها�وسار�عل��ا�،�الAsتيب�الصوتي�مع�نظام�التقليب�الرياOpÚ�:الطريقة�)و]ى

صوات�مخرجا�مع�وترتب�ف��ا�الكلمات�بحسب�مخارجها�الصوتية�بدء�من�أعمق�) ،�)العBن(!ي�معجمه�

البارع�!ي�(وقد�سار�ع;ى�هذه�الطريقة�بعد�الخليل�معجم�،�استعمال�نظام�التقلب�بBن�حروف�الكلمة

ا%حكم�(ثم) هـ٣٧٠ال��ذيب�لØزهري�ا%تو!ى�سنة(ثم) هـ٢٩٠علم�اللغة�للمفضل�بن�سلمة�ا%تو!ى�سنة�

  ). هـx٤٥٨بن�سيده�ا%تو!ى�سنة�

                                                 
١ - Arabic Lexicography, Haywood John(Leiden:E.J.Brill,1960) : 5   

ار.د(ا%عجم�العربي�نشأته�وتطوره�: ينظر�- ٢   .٣٥:،�ا%عجم�العربي�بBن�ا%اOpÚ�والحاضر٤-٣:ة�ا%عجم،�علم�اللغة�وصناع٥\١):حسBن�نصَّ

   ٣: علم�اللغة�وصناعة�ا%عجم�: ينظر��- ٣

   ٥:ا%عجم�العربي�بBن�ا%اOpÚ�والحاضر��- ٤
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�الثانية �ا%عج�:الطريقة �تستعمل �قد �أواخر�الكلمات �بحسب �)لفبائي �الAsتيب �نظام �العربية وÔي�(مات

�والفصل �الباب ��³اية�) طريقة �بحسب �كلها �العربية �اللغة �أصوات �بعدد �أبواب �إ]ى �ا%عجم �يقسم حيث

�بعدد� �باب �كل �داخل �الفصول �هذه �وتكون �الكلمة �بداية �بحسب �فصول �إ]ى �الباب �تقسم �ثم الكلمة

تاج�اللغة�(سارت�ع;ى�هذه�الطريق�مجموعة�من�ا%عاجم�العربية�م��ا��وقد،�حروف�اللغة�العربية�أيضا

لسان�(و) هـ٦٥٠العباب�الزاخر�للصاغاني�ا%تو!ى�سنة�(و) هـ٣٩٨وصحاح�العربية�للجوهري�ا%تو!ى�سنة�

� �سنة �ا%تو!ى �منظور �xبن �(ثم) هـ٧١١العرب �سنة �ا%تو!ى �للفABوزابادي �ا%حيط تاج�(و) هـ٨١٧القاموس

  ).هـ١٢٠٥رتp2¯�الزبيدي�ا%تو!ى�سنة�العروس�%

أو�قد�تعتمد�ا%عاجم�العربية�نظام�الAsتيب�)لفبائي�بحسب�بداية�الكلمة�مثل�معجم��:الطريقة�الثالثة

)� �سنة �ا%تو!ي �للزمخشري �الب=غة �اليسوعيBن(و) هـ٥٣٨أساس �العربية�(و) معاجم �اللغة �مجمع معجم

  ).بالقاهرة�الوسيط

  معجم�لسان�العرب

�م �يحتل �العرب(عجم �Tفريقي�) لسان �منظور �ابن �مكرم �بن �محمد �الدين �جمال �الفضل �أبي للع=مة

� �)هـ٧١١ت(ا%صري �وأك�Aها، �العربية �ا%عاجم �أشمل �بأن �ويوصف �العربية �ا%عاجم �بBن �ممB¤ة ،�مكانة

�ا�ا%صادر�الرئيسة�الOc�جمع�م�. ثمانون�ألف�مادة�لغوية) ٨٠٬٠٠٠(ويبلغ�تعداد�مفردات�هذا�ا%عجم�

 :منظور�مادته�Ôي�خمسة�من�ا%عاجم�العربية�الOc�سبقته ابن

 )ه٣٧٠ت(®�ذيب�اللغة�لØزهري  •

 )هـ٣٩٣ت(تاج�اللغة�وصحاح�العربية�للجوهري� •

 )هـ٤٥٨ت(ا%حكم�xبن�سيده� •

 ع;ى�صحاح�الجوهري ) هـ٥٨٢ت(حوا�Op�ابن�بري  •

• AB)ث�ابن�الدين�لعز�و)ثر�الحديث�غريب�!ي�هـ٦٠٦ت(ال��اية( 

ن�غاية�ابن�منظور�من�كتابه�كانت�جمع�ما�!ي�هذه�ا%صادر�الخمسة�ا%تقدمة�عليه�فيستقOpq�يبدو�أ

ثم�يعيد�ترتيب�ا%واد�وعرضها�،�ما�فات�ع;ى�كل�م��م�ويستدرك�نقص�ما�فا®�م�فيجمعه�!ي�مكان�واحد

�له �السابقBن �طريقة �من �وتنظيما �وأكA�ترتيبا �أنجع �أ�³ا �يعتقد �بصورة �بصف، �تمB¤�معجمه Oc�وبذلك

�والAsتيب( �) wستقصاء �السابقة �ا%عاجم �كانت �هو�–وإذ �يقول �دون��–كما �)مرين �هذين �بأحد ¯Pتع

�Åخر �!ي، �ما �يأخذ �أن �نفسه �ع;ى �أخذ �عليه فقد �خروج �دون �بنصه �الخمسة �مصادره �باب�، ومن

ح�بأن�جهده�الوحيد�!ي�هذا�الكتاب�هو�جمع�ما�ذكره�أصح اب�تواضعه�واعAsافه�بجهد�ا%تقدمBن�صرَّ

ولعلنا�نلمح�!ي�هذه�Tشارة�محاولة�منه�لل�Aاءة�من�تبعة�أية�أخطاء�محتملة�،�الكتب�الخمسة�ا%تقدمة

وإن�تصرف�قلي=�!ي�ال��اية�فغAB�شيئا�،�)صول�الOc�نقل�ع��ا بأن�ما�قد�يقع�!ي�الكتاب�من�خطأ�هو�من

  )١(من�ترتي�Èا

�ال �من �ذكرنا �السفر�الكبAB�فض=�عما �هذا �مواصفات �للمادة�ومن �الجيد �والعرض �والشمول سعة

                                                 
   ٩-٦\١: لسان�العرب�ا%قدمة�: ينظر��- ١
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   :العلمية�Åتي

�والشمول  .١ �السعة �النقص�، �تدارك �من �وتمكن �عل��ا �اعتمد Ocال� �)صول �بBن �ا%قابلة �من �أفاد فقد

وأدخل�مفردات�جديدة�مستحدثة�!ي�مsن�اللغة�مما�رأى�صحة�إدخالها�،�الذي�وقع�فيه�Åخرون

�كان �وإن �ف��ا �والفصاحة �الصحة �الذي�لتوافر�مقومات �اللغوي �عصر�wحتجاج �بعد �مستحدثة ت

 .تقيد�به�النحاة

�ا%تعددة��:العرض�الجيد�للمادة�العلمية .٢ إذ�يتتبع�ا%فردات�ا%ستعملة�من�كل�جذر�لغوي�بجوان�Èا

 . ومعان��ا�ا%تشعبة�مستوعبا�ا%عاني�الحسية�والعقلية�لكل�مفردة

�الشواهد .٣ �بالشواهد�:كAة �ا%عاجم ¯Pأغ� �العرب �لسان �قرآنية��يعد �آيات �بBن �فيه �الشواهد وتتنوع

 .وحديث�نبوي�وأبيات�شعرية�وأمثلة�وحكم�ونصوص�من�خطب�العرب�أو�من�ك=مهم�ا%شهور 

�ذلك �أمكنه �أينما �بليغة �شواهد �فيذكر�آياته �الكريم �القرآن �أما �أو�، �ا%شهورة �يذكر�قراءاته وكذا

لماء�ف��ا�ويرجح�بي��ا�أو�يذكر�)و]ى�بالقبول�)قل�شهرة�ويفسر�القراءات�ويذكر�أوجه�القراءة�وآراء�الع

 )١(و)مثلة�ع;ى�ذلك�أكA�من�أن�تحpq¯،�من�تلك�القراءات�مدليا�بحجته�وموضحا�رأيه�ف��ا

�مفهوم� �!ي �توسع �ولكنه �فيه �الك=م �تفصيل �فسيأتي �البحث �هذا �وهو�موضوع �النبوي �الحديث وأما

�حدي �مع �الكرام �الصحابة �حديث �وأدخل �الشريف �الن°Oالحديث �)ئمة�) ص(ث �حديث �أيضا وأدخل

�محمد O°الن� �بيت �أهل �من �من�) ص(ا%عصومBن �%جموعة �بأحاديث �فاستشهد �جدهم �حديث مع

�سنذكره� �ومثلما �أجمعBن �الس=م �عل��م �وغABهم �والصادق �الحسن �ع;ي �ل�مام �وأحاديث الصحابة

   .مفص=

دين�أو�من�خارج�الحدود�الزمنية�وشمل�التوسع�!ي�wستشهاد�الشعر�أيضا�فقد�استشهد�لشعراء�مول

�للفرزدق �م��م �الشعراء �من �كبABة �لطائفة �فاستشهد �اللغوي �لعصر�wحتجاج ��³اية �وضعت Oc٢(ال(�

  .غABهم�)٦(وابن�هرمة�)٥(وبشار�)٤(والطرماح�)٣(والكميت

�كثAB�من� �استعمال �ع;ى �بليغة �شواهد OÛف� �العرب �لسان �!ي �مكا�³ا �الحكمية �و)قوال �لØمثلة وكان

  .)٧(فردات�اللغويةا%

� �!ي �منظور �ابن �شواهد �بBن �مكان��ا �العرب �العرب(ولخطب �إل��ا�) لسان �حاجة �به �يجد �ما يذكر�م��ا

�من� �أو�غABها �ما �لصيغة �صر!ي �أو�اشتقاق �لكلمة �مجازي �أو�استعمال �%فردة ¯Pمع� �إثبات �ع;ى لتعينه

                                                 
،�٦٩\٢):فوت(،�ومادة٤١\٢)سحت(،�ومادة٢٤\٢):حتت(،�مادة١٠١\ا) شنأ(،�ومادة٦٥\١): خطأ(مادة�:لسان�العرب�: ينظر�مث=��- ١

  .١٣٣\٣):جهد(،�ومادة٧٦\٣):أيد(مادة

  .١٨٩\١):وبأ(،�مادة٨٥\١):زرأ(،�ومادة٧٥\١):درأ(مادة�:لسان�العرب�: ينظر�مث=��- ٢

  .٢٥١\١٢):رمم(،�مادة٨٤\١):رنأ(،�ومادة٣٠\١):بدأ(مادة�:لسان�العرب�: ينظر�مث=��- ٣

  .١٨\١٤):أتي(،�مادة٢٥٦\١٢)رمم(،�ومادة١١٢\١): نأض(مادة�:لسان�العرب�: ينظر�مث=��- ٤

  .١٥٧\٧):رفض(،�مادة٦١\٥)خرس(،�ومادة١٨٠\١):هجأ(مادة�:لسان�العرب�: ينظر�مث=��- ٥

  .٣٢٦\٥):جهز(،�مادة٢٢٦\٥)نفر(،�ومادة١٨٠\١):هدأ(مادة�:لسان�العرب�: ينظر�مث=��- ٦

  .٧٧\٢):كتت(،�ومادة٦٤\٢)فتت(،�ومادة٦٠\١):حØ(،�مادة٥٥\ا) حدأ(ة،�وماد٥٢\١): جيأ(مادة�:لسان�العرب�: ينظر�مث=��- ٧
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 .)١(ا%واطن�الOc�يحتاج�ف��ا�إ]ى�أمثلة�وشواهد

�الضبط  .٤ �الحروف��فحرص�:جودة �تنقيط �إ]ى �Tشارة �حيث �من �الكلمات �ضبط �ع;ى �منظور أبن

أو��)٢( ))فABوى�بالحاء�ا%هملة(وهو�نقط�Tعجام�فيقول�مث=�) ح�ج�خ(أو)ب�ت�ث(ا%تشا�Çة�مثل�

�ويشAB�إ]ى�حركة�الحرف�،�)٣( ))وروي�بالصاد�ا%هملة(( ومن�الناحية�الصرفية�كان�يضبط�الكلمات

لك�الضبط�ليبعد�ا%تلقي�عن�اللبس�وwشتباه�فيقول�مث=�بكسر�الباء�أو�حيثما�استوجب�ا%قام�ذ

وغABها�من�Tشارات�إ]ى�ضبط�حروف�الكلمة�صرفيا�x��)٤(بضم�ا%يم�أو�بضم�الغBن�أو�بفتح�الصاد

 .تشو�Çا�معه�شائبة

كلمة�أينما�وردت�روايات�مختلفة�!ي�اشتقاق��:عرض�الروايات�ا%تعارضة�ومناقش��ا�وترجيح�إحداها .٥

أو�رواية�بيت�من�الشعر�أو�حديث�شريف�أو�قراءة�قرآنية�فإنه�يذكر�wخت=ف�!ي�ذلك�ويستعرض�

 .آراء�العلماء�!ي�اخت=ف�الروايات�ثم�يرجح�إحداها�إذا�كان�ا%قام�يستوجب�الAsجيح

�)ع=م .٦ �)ع=م��:ذكر�أسماء �أسماء �من �م��ا �اشتق �ما �لغوية �مادة �كل �ختام �!ي �منظور ويذكر�ابن

وهذه�القاعدة�عنده�xزمة�!ي�كل�ا%واد�،�لقبائل�و)شخاص�و)ماكن�وغAB�ذلك�من�أسماء�)ع=مل

 . اللغوية�إx�ا%واد�الOc�x�يجد�ف��ا�أسماء�أع=م

� �ا%عجم�موسوعة�لغوية�وأدبية�،�)لسان�العرب(هذه�بعض�الخصائص�الOc�تم¤B��Çا �هذا ¯�عدَّ َّcح

،�وأدب،�وفقه،�وصرف،�ونحو،�كتاب�لغة((واستيعابه�وقيل�فيه�إنه� لغزارة�مادته�العلمية�واستقصائه

�من�الُحسِن�لشقوة: فصدق�عليه�ا%ثل،�وتفسAB�للقرآن�الكريم،�وشرح�للحديث�الشريف وقال��)٥( ))وإنَّ

Haywood John�يطانيةAال��درهام�جامعة�!ي�العربية�الدراسات�أساتذة�AB: ((كب�ُمعَجٌم�العرب�لدى�وكان

�هو� �العرب(شامٌل �عشر) لسان �التاسع �القرن �قبل غات
ُّ
�سائر�الل �وشموx�معاجم

ً
ة
َّ
�ِدق �دونه ،�)٦())كانت

� �معجم �اختار�البحث �هذا �أجل �العرب(ومن �إ]ى�) لسان �وا%عجميBن �اللغويBن �نظرة �خ=له �من لABى

�مكانته� �وبيان �وتطويرها �اللغة �وتنمية �اللغوي �wستشهاد �حيث �من �منه �وأفاد®�م �الشريف الحديث

  .ندهمع

  أقسام�الحديث�الشريف�[ي�لسان�العرب�:ا2بحث�-ول 

�الشريف� �الحديث �مفهوم �تحديد �!ي �اختلفوا �قد �ومحدثBن �فقهاء �من �ا%سلمBن �العلماء �أن �آنفا ذكرنا

�الشريعة �)حكام �استنباط �!ي ة �ُحجَّ �وُيعدُّ �به �ُيعتدُّ �الذي ،�O°الن� �صدر�عن �ما �ع;ى �قصره �من فم��م

�أو�فعل) ص(محمد �قول �أو�تقرير�من �الصحابة�، �صدر�عن �ما �الشريف �الحديث �!ي �أدخل �من وم��م

والقسم�الثالث�جعل�الحديث�ما�صدر�عن�ا%عصوم�من�قول�أو�فعل�أو�تقرير�وا%عصوم�هو�،�الكرام

                                                 
  .٢٤٥\٢):حوج(،�مادة٢٢٦\٢)حجج(،�ومادة١١٧\٢): بعث(مادة�:لسان�العرب�: ينظر�مث=��- ١

  .٤٤\١) :جرأ�(مادة�:لسان�العرب��- ٢

  .١٠٧\١):صاصأ(مادة�:لسان�العرب��- ٣

  .١٢،�١٠،�٧،�٦\٥:لسان�العرب�: ينظر�مث=��- ٤

  .٦\١): مقدمة�الناشر(لسان�العرب��- ٥

٦ - Arabic Lexicography, Haywood John(Leiden:E.J.Brill,1960) : 5-6��معه�د: وينظر�والحاضر،�OpÚا%ا�نBب�العربي�.ا%عجم�عدنان

  ٥:الخطيب
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�O°ن) ص(النBأجمع�الس=م�عل��م�بيته�أهل�من�عشر�ثناw�و)ئمة .  

�السيوطي �نجد �منظور �ابن �ترجمة �تتبعنا ��)هـ٩١١ت(وإذا �كتابه �!ي �قال �طبقات�(قد �!ي �الوعاة بغية

�والنحاة �) اللغويBن �علمه �وسعة �فضله �وبيان �مدحه �بعد �منظور �ابن �ترجمة �ب=�((!ي �تشيع وعنده

جع=ه�يتوسع�!ي�مفهوم�الحديث�الشريف�) ص(ويبدو�أن�اعتداله�وتشيعه��هل�بيت�الن°O�،�)١())رفض

ن�لنا�أن�،�!ي�معجمه َّBتب�حصاءTو�التتبع�وبعد�O°الن�عن�صدر�بما�يستشهد�كان�هللا�رحمه�منظور�ابن

ويجمع�معه�ما�صدر�،�ويجمع�معه�ما�صدر�عن�الصحابة�الكرام،�من�قول�أو�فعل�أو�تقرير) ص(محمد�

�ما�،�عن�)ئمة�ا%عصومBن�من�أهل�بيت�الن°O�ا%صطفى�عل��م�الس=م ولم�يكتف��Çذا�فحسب�بل�عدَّ

وقد�تتبعت�،�لنبينا�عل��م�الس=م�أجمعBن�من�الحديث�الشريف�صدر�من�أقوال�عن�)نبياء�السابقBن

�!ي �الشريف �الحديث ¯Pع%� �الفهم �العرب(هذا �أجزائه) لسان �كل �!ي �مطردا �فوجدته �هذا�، �ع;ى وبناء

   :فيمكن�أن�ننظر�إ]ى�أنواع�الحديث�ا%ستشهد�به�ونقسمه�من�جهات�عديدة�ع;ى�النحو�Åتي

  ن�حيث�صاحبه�أقسام�الحديث�ا2ستشهد�به�م�:أو?

  من�حيث�صاحبه�ع;ى�ث=ثة�أقسام) لسان�العرب(وينقسم�الحديث�!ي�

إذ�يستشهد�ابن�منظور�،�وهذا�القسم�هو�)كA�انتشارا،�)ص(ما�صدر�عن�الن°O�محمد�:القسم�)ول 

�O°الن�للتمثيل) ص(بقول�ا%واضع�بعض�وسنذكر�ا%واد�من�ABكث�!ي�وفعله:   

• � �مادة �!ي �منظور �ابن �بسأ�:بسأ(():بسأ(قال öp-وب� �وبسوءا �بسأ �يبسأ �به �به�:بسأ �أنس ،...� و!ي�،

لو�كان�أبو�طالب�حيا�لرأى�سيوفنا�وقد��:الحديث�أن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قال�بعد�وقعة�بدر

قال�ابن�. )ماثل�:وا%ياثل،�اعتادت�واستأنست�:بسئت�وبسأت�بفتح�السBن�وكسرها. بسئت�با%ياثل

AB:)ث�فسر� �هكذا �ا%قلوبوكأ، �من ��)٢(.))نه O°الن� �بقول �هنا �منظور �بن دلي=�ع;ى�) ص(استشهد

 .استعمال�هذه�ا%فردة�قليلة�wستعمال�!ي�الAsاث�القديم

• � �مادة �!ي �بوءا�:بوأ((:)بوأ(وقال �يبوء �ال×Opء �إ]ى �رجع�:باء ،...� �النكاح�:والباء، ،...� ،�O°الن� �حديث و!ي

فإنه�،�فعليه�بالصوم،�ومن�لم�يستطع،�فليs¤وج،�ةمن�استطاع�منكم�الباء�:ص;ى�هللا�عليه�وسلم

 )٣( ...))أراد�بالباءة�النكاح�والs¤ويج�:له�وجاء

• � �مادة �!ي �وسلم():(محش(وقال �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �عن �وروي �قال، �النار�قد��:أنه �من �ناس يخرج

  )٤(.))معناه�قد�احAsقوا�وصاروا�فحما،�امتحشوا�وصاروا�حمما

��قوال �أمثلة �ث=ثة ��هذه O°الن� �عن �يرو´�ا �ا%فردات�) ص(مباشرة �بعض �استعمال �ع;ى �دxلة ف��ا

�استشهاده� �أما �البحث �!ي �م��ا �بعض �إ]ى �Tشارة �سAsد �)خرى �)مثلة �مئات �وهناك �wستعمال قليلة

 :فمن�أمثل��ا) ص(بأفعاله�

• � �مادة �!ي �جاء �الحديث) ((جزأ(ما �ل�:و!ي �يكن �لم �موته �عند �مملوكBن �ستة �أعتق �رج= �مال�أن ه

                                                 
  ٣٠\١ق\٩ج: الذريعة�إ]ى�تصانيف�الشيعة�: ،�وينظر�معه�١٠٦: بغية�الوعاة�!ي�طبقات�اللغويBن�والنحاة�- ١

  ١٢٦\١) :ابن�)ثAB(،�وينظر�معه�ال��اية�!ي�غريب�الحديث�٣٤\١:لسان�العرب��- ٢

  ١٢٨\٤:،�صحيح�مسلم�١١٧\٢٢٩،٦\٢:صحيح�البخاري : ،�وينظر�معه��٣٦\١:لسان�العرب��- ٣

  ٣٠٢\٤:ث،�ال��اية�!ي�غريب�الحدي١١٣\١:،�صحيح�مسلم�١٩٦\١:صحيح�البخاري : ،�وينظر�معه��٣٤٤\٦:لسان�العرب��- ٤
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فأعتق�اثنBن�وأرق�،�فدعاهم�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فجزأهم�أث=ثا�ثم�أقرع�بي��م،�غABهم

وأراد�بالتجزئة�أنه�قسمهم�ع;ى�ع�Aة�القيمة�دون�عدد�الرؤوس�إx�أن�،�أي�فرقهم�أجزاء�ث=ثة�:أربعة

 . )١( .))فخرج�عدد�الرؤوس�مساويا�للقيم،�قيم��م�تساوت�ف��م

عن�الص=ة�إذا�،�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�نÛ¯�رسول�هللا�:و!ي�الحديث((:قوله) ضيف( وجاء�!ي�مادة •

 )٢) ()ومنه�سمO�الضيف�ضيفا�من�ضاف�عنه�يضيف،�مالت�:تضيفت،�تضيفت�الشمس�لغروب

�منظور�!ي�مادة� • �إثر�مطر�:و!ي�الحديث():(سما(وقال�ابن �من�الليل�أي �إثر�سماء وسمO�،�ص;ى�بنا

  )٣( .))من�السماءا%طر�سماء��نه�ي�¤ل�

�O°الن�عن�صادر�بفعل�مثلة(�هذه�!ي�ستشهادw�أن�ي=حظ)) ص�هذا�وسما�له�مباشر�بقول�وليس

  .وهذا�يؤيد�أن�مفهوم�الحديث�عنده�القول�والفعل) حديثا(الفعل�

�O°الن�صفات�به�منظور�ابن�استشهد�والخلقية) ص(ومما�الخلقية:  

،�كان�أبيض�معضدا: ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�و!ي�صفته:((قال�ابن�منظور ) عضد(ما�جاء�!ي�مادة� •

  )٤())مقصدا: وا%حفوظ�!ي�الرواية،�هكذا�رواه�يح÷¯�بن�معBن�وهو�ا%وثق�الخلق

Ôي�،�قدم�مكة�وله�أربع�غدائر�:ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�و!ي�صفته((:)غدر(قال�ابن�منظور�!ي�مادة� •

 )٥( .))واحد®�ا�غديرة،�الذوائب

• � �مادة �!ي �أيضا �صفته((:)أسل(وقال �و!ي �وسلم، �عليه �هللا �الخد�:ص;ى �أسيل �كان ،ABث(� �ابن �:قال

  )٦( .)))سالة�!ي�الخد�wستطالة�وأن�x�يكون�مرتفع�الوجنة

O°الن�بأقوال�منظور�ابن�ستشهادx�النماذج�بعض�صفاته)ص(هذه�أو�أفعاله�أو.  

من�حديث�)نبياء�السابقBن�مثل��ومن�)مثلة�)خرى�xستشهاد�ابن�منظور�بالحديث�الشريف�ما�نجده

ومن�ا%ؤكد�أن�الك=م�الذي�ينقله�ابن�منظور�ع��م�هو�عBن�،�آدم�وموpË¯�وغABهم�عل��م�الس=م�أجمعBن

ما�رواه�الن°O�حكاية�ع��م�ونقله�الرواة�!ي�كتب�الحديث�إ]ى�أن�وصل�إ]ى�ابن�منظور�فنقله�!ي�معجمه�

رفعه�مباشرة�إ]ى�)نبياء�السابقBن�معتمدا�ع;ى�حسن�فهم�من�دون�Tشارة�إ]ى�رواية�الن°O�له�وإنما�ي

� �محمد �نبينا �بوساطة �ع��م �منقول �الك=م �هذا �أن �والقارئ ة�) ص(ا%تلقي �ُحجَّ �ك=مهم �يعد �هنا ومن

وإنما�كونه�حديث�نبينا�محمد�،�لغوية�يصح�wستشهاد�به�x��نه�حديث�موpË¯�وشعيب�عل��م�الس=م

   :ونذكر�من�أمثلته�Åتي) ص(

ع;ى�نبينا�محمد�وعل��ما�الص=ة�،�و!ي�حديث�موpË¯�والخضر: ((قال) سجا(ما�نقلة�ابن�منظور�!ي�مادة� •

�رج=�مسDى�بثوب( :والس=م �:سجا�يسجو�سجوا�وسDى�يسDي�وأسDى�يسDي�كله�:ابن�)عرابي،�)فرأى

                                                 
  ٩٧\٥:صحيح�مسلم�: ،�وينظر�معه��٤٥\١:لسان�العرب��- ١

  ١٠٨\٣:ال��اية�!ي�غريب�الحديث�: ،�وينظر�معه�٢١٠\٩:لسان�العرب��- ٢

  ٤٠٦\٢:،ال��اية�!ي�غريب�الحديث٢٠٥\١:صحيح�البخاري : ،وينظر�معه٣٩٩\١٤:لسان�العرب- ٣

  ٢٥٢\٣:ديثال��اية�!ي�غريب�الح: ،�وينظر�معه٢٩٢\٣:لسان�العرب�- ٤

  ٣٤٥\٣:ال��اية�!ي�غريب�الحديث: ،�وينظر�معه١٠\٥:لسان�العرب�- ٥

  ٤٩\١:ال��اية�!ي�غريب�الحديث: ،�وينظر�معه١٦\١١:لسان�العرب�- ٦
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ي�قد�نقله�كام=�!ي�نجد�البخار ) ع(وإذا�تتبعنا�هذا�الك=م�ا%نقول�ع;ى�لسان�موpË¯،�)١(.))غطى�شيئا�ما

O°الن�عن�عباس�ابن�عن�ص(صحيحه (�O°الن�لسان�عن�كاملة�القصة�وذكر)٢( )ص( . 

�منظور�!ي� • �ما�ذكره�ابن �الس=م،�و!ي�حديث�يح÷¯�بن�زكريا(:(قال) غور (ومثل�هذا �ولزم��:عل��ما فساح

وإذا��)٣( .))رة�الغBنوانقلبت�الواو�ياء�لكس،�الغABان�جمع�غار�وهو�الكهف،�أطراف�)رض�وغABان�الشعاب

   )٤(تتبعنا�هذا�الك=م�نجده�!ي�بعض�كتب�الحديث�من��يا�إ]ى�عمرو�بن�العاص

• � �مادة �!ي ¯p-عي� �عن �منظور �ابن �عي-p¯(:(فقال) عضل(ونقل �حديث �و!ي �الص=ة�، �وعليه �نبينا ع;ى

،�هايقال�عضلت�الحامل�وأعضلت�إذا�صعب�خروج�ولد�:قال،�أنه�مر�بظبية�قد�عضلها�ولدها�:والس=م

�ولدها �عضلها �فقال �عضلت �قد �بظبية �يقول �أن �الوجه �وكان �حيث�، �معضلة �جعلها �ولدها �أن ومعناه

�يخرج �ولم �بط��ا �!ي �الن°O�)٥( .))نشب �عن �الحديث �غريب �كتب �!ي �أيضا �مروي �الحديث . )٦( )ص(وهذا

شارة�وإن�كان�بعضها�ينقل�من�غAB�T ،�وتدخل�هذه�الروايات�وأشباهها�ضمن�الحديث�النبوي�الشريف

 .إ]ى�سندها

  ،�ما�صدر�عن�الصحابة�الكرام�:القسم�الثاني

�هللا �رسول �صحابة �من �بالقليلة �ليست �مجموعة �عن �أحاديث �منظور �ابن �روى �)ص(لقد ها�، وعدَّ

  :من�أمثلة�ذلك،�شواهد�لغوية�وأدلة�ع;ى�استعمال�ا%فردات�بدxxت�معينة

  

ة�تسعة�وأربعBن�موضعا�استشهد�وقد�أحصيت�مئ،�)رض(استشهد�ابن�منظور�بك=م�أبي�بكر� •

�أبو�بكر� �كان �ا%واضع �تلك �بكر�وبعض �أبي �بحديث �منظور �ابن �حديث�) رض(به �ف��ا ينقل

O°ص(الن (O°الن�لحديث�راٍو�فهو))ص�،�ما�ذلك�مثال�هو�حديثه�الحديث�كان�خرÅ�بعضها�!ي�أما

مر�ع;ى�ب=ل�وقد�أنه��:رOpÚ�هللا�عنه،�و!ي�حديث�أبي�بكر():(مطط(نقله�ابن�منظور�!ي�مادة�

 .)٧( .))مطي�به�!ي�الشمس�يعذب�أي�مد�وبطح�!ي�الشمس

• � �الخطاب �عمر�بن �بحديث �أيضا �منظور �ابن �)رض(واستشهد �وستة�، �سبعمئة �أحصيت وقد

�بـ �منظور �ابن ��Çا �استشهد �موضعا �عنه(وأربعBن �هللا OpÚر�عمر� �)حديث �ناق=�، �بعضها �!ي كان

O°الن�ص(لحديث (الحد�كان�خرÅ�بعضها�و!ي�الخطاب�بن�عمر�يخص�يث)نفسه) رض�،�ما�ومنه

� �مادة �!ي �)طرد(جاء �منظور ، �ابن �يقول �عمر: ((حيث �حديث �و!ي �عنه، �هللا OpÚ:ر��أطردنا

�طريدا،�أطرده�السلطان�وطرده�أخرجه�عن�بلده�:يقال. ا%عAsفBن وطردت�. وحقيقته�أنه�صABه

                                                 
  ٣٧١\١٤: لسان�العرب��- ١

  .١١٩\٥:،�مسند�أحمد�٢٣٥\٥،�١٢٨\٤،�٣٩\١:صحيح�البخاري�: ينظر��- ٢

  .٣٩\٥: لسان�العرب�- ٣

  .١٨٠\١:،�غريب�الحديث�٢٨٠:ل�مختلف�الحديث�xبن�قتيبة�تأوي: ينظر��- ٤

  .٤٥٢\١١:لسان�العرب�- ٥

  ٢٥٣\٣:ال��اية�!ي�غريب�الحديث�: ينظر��- ٦

  ٢٤٧\٣):الزمخشري (الفايق�!ي�غريب�الحديث: ،�وينظر�معه٤٠٤\٧:لسان�العرب�- ٧
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 ) ١) (.)وطردت�القوم�إذا�أتيت�عل��م�وجز®�م،�الرجل�طردا�إذا�أبعدته

فقد�أحصيت�خمسة�وتسعBن�موردا�استشهد�ف��ا�ابن�منظور�بحديث�) رض(أما�حديث�عثمان� •

ومثل�ما�تقدم�بعضها�كان�ف��ا�ناق=�لحديث�الن°O�وبعضها�Åخر�كان�الحديث�يخصه�،�عثمان

حBن�دخل�،�رOpÚ�هللا�عنه،�وقيل�!ي�حديث�عثمان():(غA(من�ذلك�ما�نقله�ابن�منظور�!ي�مادة�

�الق �ليقتلوهعليه �وم �جهال�:فقال، �أي �غAة �رعاع �هؤxء �إن ،ABث(� �ابن �)غA��:قال وهو�من

A٢( )))غ�( 

• � �طالب �أبي �بن �ع;ي �حديث �بلغ�) ع(أما �فقد �الصحابة �حديث �)ك�A�بBن �الحصة �له فكانت

� �ع;ي �بحديث �منظور �ابن ��Çا �استشهد Ocال� �ا%واضع �من �أحصيته �ما سبعمئة�) ع(مجموع

�موضع �وسبعBن �وخمسة �مادة �!ي �جاء �ما �م��ا �ع;ي():(غور (ا �حديث �الجمل�:و!ي �يوم ما��:قال

هكذا�أخرجه�أبو�موpË¯�!ي��:قال�ابن�)ثAB،�ظنك�بامرئ�جمع�بBن�هذين�الغارين�؟�أي�الجيشBن

قال�ابن�،�)نمط(ما�جاء�!ي�مادة��:مثال�ذلك،�)٣())وذكره�الهروي�!ي�الغBن�والياء،�الغBن�والواو

�ع;ي: ((منظور  �عن �وجهه ،وروي �هللا �كرم �قال، ��Çم��:أنه �يلحق �)وسط �النمط �)مة خAB�هذه

،�و!ي�حديث�ع;ي(:(قال�ابن�منظور ) سعا(ومنه�أيضا�ما�جاء�!ي�،�)٤( .))التا]ي�ويرجع�إل��م�الغا]ي

�وجهه �هللا �كرم �الدنيا، �ذم �فاتته: (!ي �ساعاها �سابقها) من �أي �كأ�³ا�، �السÙي �من �مفاعلة وÔي

يستشهد��)٥( .))Ùى�مجدا�!ي�طل�Èا�فكل�م��ما�يطلب�الغلبة�!ي�السÙيتسÙى�ذاهبة�عنه�وهو�يس

� �صيغة �استعمال �ع;ى �Tمام �بك=م �منظور �) مفاعلة(ابن �ع;ى�) سعا(من �تدل �الصيغة وهذه

وقال�ابن�. ا%شاركة�!ي�إيقاع�الفعل�من�طرفBن�وÔي�قليلة�wستعمال�فاحتج�لها��Çذا�الحديث

�)٦(.))وx�ليل�داج�وx�بحر�ساج�أي�ساكن: عليه�الس=م،�;يو!ي�حديث�ع():(سجا(منظور�!ي�مادة

الحمد�8�ا%عروف�من�: ((وهذا�الك=م�لع;ي�عليه�الس=م�وهو�جزء�من�خطبة�له�مشهورة�أولها

�ذات�أبراج،�والخالق�من�غAB�روية. غAB�رؤية �إذ�x�سماء �دائما وx�حجب�،�الذي�لم�يزل�قائما

وx�أرض�ذات�،�وx�فج�ذو�اعوجاج،�وx�جبل�ذو�فجاج،�ساج�وx�بحر ،�وx�ليل�داج،�ذات�أرتاج

�مهاد �ذو�اعتماد، �وx�خلق �الخلق، �مبتدع �ذلك �ووارثه، �ورازقه، �الخلق �وإله �والقمر�، والشمس

�مرضاته �!ي �دائبان �بعيد، �كل �ويقربان �جديد �كل �يبليان �أرزاقهم، �قسم �آثارهم�، ¯pqوأح

و)مثلة�تطول�!ي�نقل�ك=م�أمAB�ا%ؤمنBن�ع;ي��)٧(...))،�وعدد�أنفاسهم�وخائنة�أعي��م،�وأعمالهم

�ودلي=� �)لفاظ �فصاحة �ع;ى �خAB�شاهد �كان �والذي �العرب �لسان �!ي �ا%بثوث �طالب �أبي بن

                                                 
  ١١٨\٣:ال��اية�!ي�غريب�الحديث: ،�وينظر�معه٢٦٧\٣:لسان�العرب�- ١

  ٤٣\٢:،�الفايق�!ي�غريب�الحديث٣٤٣\٣:ال��اية�!ي�غريب�الحديث: ،�وينظر�معه٧\٥:ن�العربلسا�- ٢

  ٤٧٥\٣) ابن�س=م�الهروي(غريب�الحديث: ،�وينظر�معه٣٦\٥:لسان�العرب�- ٣

  ١١٩\٥:ال��اية�!ي�غريب�الحديث: ،�وينظر�معه��٤١٧\٧) :نمط(مادة�:لسان�العرب�- ٤

،�ال��اية�!ي�غريب�٢٠١) : الحراني(،�تحف�العقول�١٣١\١: نهج�الب=غة�: ،�وينظر�معه��٣٨٥\١٤) :سعا(مادة�:لسان�العرب�- ٥

  ٣٧٠\٢:الحديث

   ٣٧١\١٤) :سجا(مادة�:لسان�العرب�- ٦

   ٣٤٥\٢:،�وينظر�مع�ال��اية�!ي�غريب�الحديث١٥٩-١٥٨\١:نهج�الب=غة��- ٧
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 .صادقا�ع;ى�دقة�معان��ا

�عائشة� • �ما�استشهد�به�ابن�منظور�بحديث ث=ثمئة�واثنBن�وستBن�موضعا�) رض(وبلغ�مجموع

رOpÚ�،�أ�³ا�ذكرت�عمر،�رOpÚ�هللا�ع��ا،�و!ي�حديث�عائشة:((ر قال�ابن�منظو ) بخع(م��ا�!ي�مادة

�ف��ا�من�الكنوز�: فقالت،�هللا�عنه �واستخرج�ما �وأذلهم �أي�قهر�أهلها بخع�)رض�فقاءت�أكلها

 )١(.))وأموال�ا%لوك

• � �مادة �!ي �منظور �ابن �عمر�قائ=) غرر (ونقل �ابن �عمر�وذكر�الحسن�(:(حديث �ابن �حديث و!ي

اسم�ما�زقته��:والغر،�إنما�كانا�يغران�العلم�غرا�:فقال،�عل��م�أجمعBن�رضوان�هللا،�والحسBن

 )٢( ))وجمعه�غرور،�به

رOpÚ�هللا�،�سأله�عمر�عن�سعد�بن�أبي�وقاص�:عمرو�بن�معديكرب(:(قول ) نبط(ونقل�!ي�مادة� •

�ع��م �حبوته: فقال، �!ي �أعرابي �جبوته، �!ي �نبطي �)رضBن�، �وعمارة �الخراج �جباية �!ي �أنه أراد

  )٣( .))بط�حذقا��Çا�ومهارة�ف��ا���³م�كانوا�سكان�العراق�وأربا�Çاكالن

�أيمن �أم �أيضا �الصحابة �من �فيذكرا �طوي= �الصحابة �قائمة �)٤(وتسمر �عبد�، �بنت وصفية

  . وغABهم�)٩(وابن�عمر،�)٨(وأبي�سفيان،�)٧(وعروة�بن�مسعود،�)٦(وأبي�ذر،�)٥(ا%طلب

�ذكر  Ocال� �)مثلة �خ=ل �من �للعيان �أو�وج;يٌّ �الكرام �الصحابة �ك=م �ينقل �كان �منظور �ابن �أن �آنفا ناها

الذي�يصح�wحتجاج�به�لغويا�وهذه�الشواهد�لم�يكن�ف��ا�ذكر�لسنة�) الحديث(أفعالهم�ويعدها�من�

�O°ص(الن (O°الن�وفاة�بعد�وقع�بعضها�ولعل�بالصحابة�خاص�شأن�يÔ�بل�حديثه�أو)) ص�حديث�!ي�كما

كل�هذا�يؤيد�ما�ذهبنا�إليه�من�أن�ابن�منظور�قد�توسع�!ي�فهم�،�بصفBن�ع;ي�الذي�نقلته�وهو�!ي�حربه

�O°الن�عن�صدر�ما�مع�الكرام�الصحابة�عن�صدر�ما�فيه�وجمع�الشريف�ص(الحديث.(  

  )ص(ما�صدر�عن�)ئمة�ا%عصومBن�من�أهل�بيت�الن°O�:القسم�الثالث

جعلته�يدرج�ما�صدر�) ع(ى�ويبدو�أن�ما�وصف�به�ابن�منظور�من�تشيع��هل�بيت�الن°O�ا%صطف

� O°الن� �ذرية �من �ا%عصومBن �)ئمة �أن�) ص(عن �يصح �الذي �الشريف �الحديث �من �وجعلها �معجمه !ي

ولعل�السبب�Åخر�!ي�ذلك�أن�ك=م�)ئمة�ا%عصومBن�كان�!ي�ذروة�الب=غة�والبيان�،�يكون�شاهدا�لغويا

ب�وأن�ك=مهم�خيط�متصل�من�الن°O�إ]ى�وقد�شهد�لكل�واحد�م��م�أئمة�عصره�بتقدمهم�!ي�العلم�و)د

وكان�،�ولم�تفلل�لهم�حجة،�ع;ي�بن�أبي�طالب�إ]ى�الحسن�والحسBن�إ]ى�)ئمة�من�ولده�لم�تع��م�خطبة

                                                 
  ١٠٢\١ال��اية�!ي�غريب�الحديث�: ،�وينظر�معه٥\٨:لسان�العرب�- ١

  ٣٧٥\٣:ال��اية�!ي�غريب�الحديث: ،�وينظر�معه��١٨\٥) :غرر (مادة�:لسان�العرب�- ٢

  ٢٢٣\١:الفايق�!ي�غريب�الحديث: ،�وينظر�معه��٤١٢\٧) :نبط(مادة�:لسان�العرب�- ٣

  ٣١٢\٤) :ذمر(مادة�:لسان�العرب�- ٤

  ٣١٨\٤) :زبر(مادة�:لسان�العرب�- ٥

  ٣٢٢\٤) :زرر(مادة�:لسان�العرب�- ٦

  ٨\٥) :غدر(مادة�:ن�العربلسا�- ٧

  ٣١٢\٤) :ذمر(مادة�:لسان�العرب�- ٨

  ١٨\٥) :غرر (مادة�:لسان�العرب�- ٩
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وقد�حفلت�كتب�)دب�والتاريخ�والAsاث�بمئات�،�ك=مهم�وب=غ��م�عل��م�الس=م�مث=�سائرا�!ي�كل�وقت

ونذكر�،�عصومBن�فكيف�x�يستشهد��Çا�ابن�منظور�وأئمة�اللغةمن�)قوال�الحكمية��ئمة�بيت�الن°O�ا%

  )لسان�العرب(بعض�النماذج�مما�جاء�!ي�

أما�ك=م�Tمام�ع;ي�أمAB�الب=غة�والبيان�العربي�والذي�قيل�!ي�ك=مه�أنه�دون�ك=م�الخالق�وفوق�ك=م� •

قليل�أن�استشهاد�ابن�ا%خلوقBن�فقد�استشهد�به�ابن�منظور�كثABا�وشاع�!ي�معجمه�وقد�ذكرت�قبل�

 . كان�أكA�من�حديث�أي�واحد�آخر�من�صحابة�الن°O�الكرام�أو�أهل�بيته�ا%عصومBن) ع(منظور�بك=مه�

ومنه�حديث�():(أنب(من�ذلك�ما�ذكره�!ي�مادة�) ع(وكذا�ذكر�ابن�منظور�أحاديث�ل�مام�الحسن�بن�ع;ي� •

�)١( .))x�تؤنبOP�:فقال. سودت�وجوه�ا%ؤمنBن: قيل�له،�رOpÚ�هللا�ع��م،�الحسن�بن�ع;ي�%ا�صالح�معاوية

�مادة �!ي �نقله �منظور )صبا(وما �ابن �ع;ي(: (قال �بن �الحسن �حديث �و!ي �ع��ما، �هللا OpÚ:ر��ترك� �ما وهللا

�إليه �يص°¯ �وx�شيئا �وx�فضة �)٢( ))ذهبا �وعشرين، �واحدا �أحصيت �بن��)٣(وقد �الحسن �ك=م �من حديثا

و!ي�((ه�سوى�عشرات�)حاديث�الOc�ينقلها�عن��Çذه�الصيغة�استشهد��Çا�ابن�منظور�!ي�معجم) ع(ع;ي

�الس=م �عليه �الحسن �الس=م((:أو�يقول ))حديث �عليه �الحسن �حديث �بن��)٤())و!ي �الحسن �به وهو�يريد

  أيضا�) ع(ع;ي

،�أن�الحسBن�بن�ع;ي�:و!ي�الحديث():(فرم(فقال�!ي�مادة��:)ع(واستشهد�أيضا�بأحاديث�للحسBن�بن�ع;ي •

ح¯c�x�تكونوا�أذل��:عليه�الس=م،�و!ي�حديث�الحسن،�...،�قال�لرجل�عليك�بفرام�أمك،�معل��ما�الس= 

  )٥())من�فرم�)مة

�العابدين • �زين �الحسBن �بن �ع;ي �Tمام �بحديث �) ع(واستشهد �مادة �بن�(:(قائ=) بري (!ي �ع;ي �حديث و!ي

وأحصيت�له��)٦( .))الAsاب�:ى ال�A ،�اللهم�صل�ع;ى�محمد�عدد�الAى�والورى�وال�Aى �:عليه�الس=م،�الحسBن

 . )٧(ث=ثة�عشر�موضعا�استشهد�ف��ا�بحيث�ع;ي�بن�الحسBن�قوx�أو�فع=�أو�صفة�من�صفاته

م��ا�جاء�!ي�مادة�،�)٨(!ي�تسعة�مواد) ع(وكذلك�استشهد�ابن�منظور�بحديث�Tمام�محمد�بن�ع;ي�الباقر •

ومنه�،�إ]ى�حمامك�أي�تقربك�إ]ى�موتكما�لك�من�عيشك�إx�لذة�تزدلف�بك��:و!ي�حديث�الباقر) ((زلف(

 )٩( .))سمO�ا%شعر�الحرام�مزدلفة��نه�يتقرب�ف��ا

                                                 
   ٢١٧\١: لسان�العرب��- ١

   ٤٥١\١٤:لسان�العرب��- ٢

،�٣٥\١٠ – ٤٦،�٣٨\٨- ١٦٧،�١٠\٧ – ٩١،�٨٣\٥- ٤٩٠،�٢٥٩،�١٧٩\٤ -١٧٨\٣ -٦٤٠،�٤٦٨،�٢٩٤\٢-٢١٧،�١٥٠\١:ينظر�لسان�العرب��- ٣

٣٥٩\١٤ - ١٧٥\١٣- ٣٨٧�٤٥١،�٣٩٤\١٥ -،.  

  ٨\١٣،�٤٠٦\١٠:لسان�العرب�:ينظر�مث=��- ٤

  ٤٥١\١٢:لسان�العرب��- ٥

   ٧١\١٤:لسان�العرب��- ٦

  . ٢٦١،�٧١\١٤ -٤٨٦،�١١٤\١٣ -٣٩٨ ٣٩٥،�٢٥٨\٧ - ٤٥٠،�٢٣٨،�٧٤\٤- ٦٣١،�٥٦٤\١:لسان�العرب�:ينظر��- ٧

  . ٣٥٨،�٢٨٨\١٤،�٣٤٤\١١ ،١٣٩\٩،�٤٠٨،�١٦٦\٣،�٤٤٠\١: ينظر�لسان�العرب��- ٨

  . ١٣٩\٩:لسان�العرب��- ٩
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�الصادق • �محمد �جعفر�بن �Tمام �بحديث �أيضا �عشر�موضعا) ع(واستشهد �أحد �)١(!ي �!ي�، �ذكره �ما م��ا

;ى�كل�ع�:وجعا�!ي�بطنه�فقال،�رOpÚ�هللا�عنه،�شكا�رجل�إ]ى�جعفر�بن�محمد�:و!ي�الحديث):((عرا(مادة�

ة،�ا%عرى�ا%سمد�:قال�ثعلب،�الريق�سبع�تمرات�من�نخل�غAB�معرى  وقد�ذكر�!ي�،�وأصله�ا%عرر�من�الِعـرَّ

 )٢( .))موضعه�!ي�عرر 

لسان�(ولم�اعA�!ي�،�إ]ى�هنا�يقف�ابن�منظور�عن�wستشهاد�بحديث�أئمة�أهل�بيت�الن°O�عل��م�الس=م

الكاظم�أو�ابنه�ع;ي�بن�موpË¯�الرضا�أو�ابنه�محمد�ع;ى�شواهد�من�حديث�Tمام�موpË¯�بن�جعفر�) العرب

  .بن�ع;ي�الجواد�أو�ابنه�الحسن�بن�محمد�العسكري 

�O°الن�بيت�آل�من�نBا%عصوم�)ئمة�بحديث�واستشهاده�منظور�ابن�أمثلة�من�تقدم�فيما�ذكرناه�ما�إن

،�هوم�الحديث�الشريفتدل�ع;ى�ما�قلناه�!ي�بداية�حديثنا�من�أن�ابن�منظور�قد�توسع�!ي�مف) ص(ا%صطفى�

�ا%عصومBن �)ئمة �بيته �أهل �وحديث �الكرام �الصحابة �حديث O°الن� �حديث �مع �فجمع �عنده�، �حدي,�م وكان

�ا%فردات ��Çا �ترد Ocال� �اللغوية �للمعاني �وإثبات �ثقة �محل �ا%جازية�، �ا%عاني ��ثبات �بك=مهم �يستشهد وكذا

  .عه�موضعا�رفيعاويعد�ك=مهم�!ي�منتÛ¯�الفصاحة�والب=غة�ويض،�لØلفاظ

  :أهم�نتائج�البحث�والخاتمة

كان�موقف�النحاة�من�wحتجاج�بالحديث�الشريف�كشاهد�نحوي�وصر!ي�يAsاوح�بBن�ا%نع�ا%طلق� .١

�التام �وTط=ق �ا%سألة، �هذه �!ي �غامضا �م��م �بعض �موقف �وكان �قد�، �النحاة �من �)وائل �أن ع;ى

ة
َّ
 .استشهدوا�به�ع;ى�قل

�وا% .٢ �اللغويBن �موقف �البدء�اتسم �فمنذ �بالوضوح �الشريف �بالحديث �wحتجاج �من �العرب عجميBن

�الحديث�الشريف�واحدا�من�الشواهد�اللغوية�ا%همة�!ي�عملية�ضبط�اللغة�وبيان� أخذوا�به�وُعدَّ

 .معاني�ا%فردات

٣. � �معجم �العرب(اتسم �واستقصائه�) لسان �وشموله �سعته �حيث �من �مهمة �بممB¤ات �منظور xبن

انا�كبABا�للغة�العربية�%فردات�اللغة�الع ربية�ودقته�!ي�ضبطها�وشرح�دxx®�ا�ومعان��ا�حc¯�كان�خزَّ

 .وآدا�Çا�ومصدرا�دw�ع;ى�ترا/�ا�الحضاري�والثقا!ي

ا�صدر�عن�الن°O��- توسع�ابن�منظور�!ي�مفهوم�الحديث�الشريف�ليدخل�معه� .٤ من�) ص(فض=�عمَّ

�أو�تقرير �أو�فعل �الكرا�- قول �الصحابة �حديث �معه �)ئمة�أدخل �حديث �أيضا �وأدخل �وأفعالهم م

مع�حديث�جدهم�فاستشهد�بأحاديث�%جموعة�ليست�) ص(ا%عصومBن�من�أهل�بيت�الن°O�محمد

� �الكرام �الصحابة �من �ع��م(قليلة �هللا OpÚ) ر�والباقر� �والحسBن �الحسن �ع;ي �ل�مام وأحاديث

 .والصادق�عل��م�الس=م�أجمعBن

٥. � �البحث ¯pqف��ا) ٦٥٥٨(أح� �استشهد ة �الOc��مرَّ �النبوية �)حاديث �أغلب �و�كانت �نبوي بحديث

� �محمد O°للن� �قوليه �أحاديث �منظور �ابن ��Çا �قليلة�) ص(استشهد �الفعلية �)حاديث �كانت �حBن !ي

 .أحاديث�فعلية%) ٩(أحاديث�قولية�و%) ٩١(وقد�بلغت�النسبة�بي��ما�
                                                 

  . ٥١\١٥،�٥٦٠\١٣،�١٨٩\١٢،�٥٧\١٠،�٤١٥،�٩٨\٨،�٣٣٦\٦،�٥٥٨،�٤٥٠،�٨١\٤،�٣٨\١:لسان�العرب�: ينظر��- ١

  . ٥١\١٥:لسان�العرب��- ٢
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�أب .٦ �بن �ع;ي �Tمام �بحدي,�م �منظور �ابن �استشهد �الذين �أكA�الصحابة �كان �طالب �بلغت�) ع(ي وقد

حديثا�ثم�) ٧٤٦(الذي�بلغت�أحاديثه�) رض(حديثا�ثم�يأتي�من�بعده�عمر�بن�الخطاب) ٧٧٥(أحاديثه

� �عائشة �ا%ؤمنBن �بـ) رض(أم �لها �استشهد �حديثا) ٣٦٢(الذي ،� �عفان �بن �عثمان �أحاديث ) رض(ثم

 .حديثا) ٤٩) (رض(حديثا�وأبي�بكر) ٩٥(الOc�بلغت�أحاديثه�

�ع; .٧ �Tمام �كان �الن°O) ع(ي �بيت �أهل �من �منظور�) ص(أكA�)ئمة �ابن �اسش��د �الذي ا%عصومBن

� �الحسن �ابنه �بعده �من �يأتي �حديثا) ٢١(!ي) ع(بحدي,�م ،� �الحسBن �بن �ع;ي �العابدين �زين ) ١٣(ثم

 .أحاديث) ٩(حديثا�ثم�الباقر�!ي) ١١(حديثا�ثم�الصادق

٦٠( .٨ (%� �مواد �العرب(من �الحدي) لسان �من �شواهد �ع;ى �الشريفتحتوي �نسبة�. ث �بلغت وقد

� �!ي �)خرى �الشواهد �مجموع �إ]ى �الشريف �العرب(الحديث �%)٣٢) (لسان �من�، �الثلث �قرابة أي

 .وبذا�يكون�الحديث�الشريف�!ي�ا%رتبة�الثانية�بعد�الشعر. شواهد�ا%عجم

�سواه%) ٦( .٩ �دون �فقط �الشريف �الحديث �ع;ى �اللغوية �شواهدها �!ي �تعتمد �ا%عجم �مواد ،�من

%) ٢٣(و،�من�مواد�ا%عجم�يتفوق�ف��ا�الحديث�الشريف�ع;ى�الشعر�بوصف�شاهدا�لغويا%) ١٧(و

 .من�مواد�ا%عجم�يتفرد�ف��ا�الحديث�الشريف�أو�يفوق�الشعر�أو�يساويه�!ي�كونه�شاهدا�لغويا

�دxلة� .١٠ �إثبات �!ي �به �wستئناس �بBن �الشريف �بالحديث �wستشهاد �من �منظور �ابن �أغراض تنوعت

�معنا �ع;ى �أو�اللفظ �صرفية �صيغة �أو�xثبات �معناها �وبيان �غريبة �مفردة �استعمال �أو�إثبات ه

�نحو� �ع;ى �أو�استعمالها �كلمة �فصاحة �لبيان �ب=غيا �استشهادا �يكون �وقد �نحوي �تركيب استعمال

 .ا%جاز�x�الحقيقة�أو�ذكر�تشبيه�أو�استعارة�أو�كناية

أو�ذكر�،�فقد�دون�أي�شرح�أو�تعليقتنوعت�معالجة�ابن�منظور�للحديث�الشريف�بBن�Tشارة�إليه� .١١

�فيه �%فردة �بسيط �بيان �مع �الحديث �كله، �للحديث �مطول �شرح �مع �أو�ذكره أو�ذكر�الحديث�،

وwستطراد�!ي�ذكر�أحكام�فقهية�أو�عقدية�متعلق�بالحديث�وذكر�أقوال�العلماء�فيه�وقد�ينتOÛ�إ]ى�

 .ترجيح�أحد�أقوالهم

ني�ا%وارد�الOc��³ل�م��ا�ا%عجميون�العرب�بعد�الشعر�ختام�ما�تقدم�لقد�كان�الحديث�الشريف�ثا

�إ]ى� �وTشارة �الصرفية �صيغها �وبيان �)لفاظ �دxxت �من �جدا �كثABا �الحديث �من �أخذوا �وقد العربي

�wحتجاج� �من �موقف�موحد�عند�ا%عجميBن�العرب �ع;ى �يدلل�بوضوح �الحقيقية�وا%جازية�بما معان��ا

وتقديمه�وتقديسه�فهو�نموذج�للك=م�العربي�الفصيح�والبليغ�يقع�!ي��بالحديث�الشريف�وwعتماد�عليه

وقد�أغP¯�الحديث�الشريف�اللغة�العربية�وأنماها�ووسع�مواردها�،�ا%رتبة�)و]ى�بBن�مراتب�ك=م�البشر

وأمدها�بمفردات�جديدة�ومعان�متفردة�وصيغ�لطيفة�خدمت�ك=م�البلغاء�واتخذوها�من�بعد�جزءا�من�

  .يةلغ��م�)دب

�والباحثBن� �وTس=مية �العربية �الجامعات �!ي �العربية �اللغة �أقسام �البحث �ختام ��دعو�!ي وأني

�حديثة� �ودxلية �سياقية �دراسات �ودراسته �الشريف �الحديث �!ي �البحث �مواصلة �إ]ى �جميعا اللغويBن

�للتعرف�ع;ى�أهم�ممB¤اته �تفرد�به، �وما �للغة�العربية، شاكرا��.والكشف�عن�إضافات�الحديث�النبوي

قسم�اللغة�العربية�!ي�جامعة�كwAB�الهندية�ع;ى�إتاحة�هذه�الفرصة�للباحثBن�للقاء�والتشاور�!ي�شأن�
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ة�Tس=مية�والحفاظ�ع;ى�حضار®�ا�العتيدة   .الحديث�النبوي�بما�يخدم�)مَّ

  :ا2صادر�وا2راجع

�ا%قارن  • �للفقه �العامة �)صول �الحكيم، �تقي �محمد �دار�)ندلس، �بABوت، �بنانل، �)و]ى، ،�الطبعة

 .م١٩٦٣

�والتبيBن • �البيان �والتبيBن �: البيان �بحر�الجاحظ �بن �عمرو �عثمان �١٥٠(أبي �ـ �)هـ٢٥٥هـ عبد�: تحقيق،

  .م١٩٨٥،�هـ١٤٠٥،�٥ط،�القاهرة،�مطبعة�ا%دني،�الس=م�محمد�هارون

�عبد�هللا: تأويل�مختلف�الحديث • �وأديب�الفقهاء�Tمام�أبى�محمد �مسلم�بن��تأليف�فقيه�)دباء بن

 لبنان�–دار�الكتب�العلمية�بABوت�.  )ه�٢٧٦ - ٢١٣(قتيبة�

أبو�محمد�الحسن�بن�ع;ي�بن�الحسBن�بن�شعبة�الحراني�من�أع=م��:تحف�العقول�عن�آل�الرسول  •

ق��-  ١٤٠٤ش��- ١٣٦٣الطبعة�الثانية�،�عOP�بتصحيحه�والتعليق�عليه�ع;ي�أك�A�الغفاري ،�القرن�الرابع

  .)إيران(لجماعة�ا%درسBن�بقم�ا%شرفة��)التابعة(مي�مؤسسة�النشر�wس= 

�البشAB�النذير • �أحاديث �الصغAB�!ي �بكر��:الجامع �أبي �بن �الرحمن �عبد �الدين �ج=ل �Tمام تأليف

  .دار�الفكر�للطباعة�والنشر�والتوزيع�بABوت،�)هـ٩١١ت(السيوطي

�والرجال • �الحديث �بأحوال �يتعلق �فيما �ا%قال �جامع �الطري²، �الدين �يفخر �كاظم�:تحقيق، محمد

 .مطبعة�الحيدري�طهران،�الطري²ي

• �Oالقم�بابويه�بن�نBالحس�بن�ع;ي�بن�محمد�جعفر�أبي�الصدوق�للشيخ�) هـ٣٨١ت(الخصال�صححه

  وعلق�عليه�ع;ي�أك�A�الغفاري�منشورات�جماعة�ا%درسBن�!ي�الحوزة�العلمية�قم�ا%قدسة

الطبعة�الثالثة�،�دار�)ضواء�بABوت،�رگ�الطهرانيالع=مة�الشيخ�آقا�بز �:الذريعة�إ]ى�تصانيف�الشيعة •

  م�١٩٨٣.  ه�١٤٠٣

 – ٢٠٩(الجامع�الصحيح�ل�مام�الحافظ�أبي�عي-p¯�محمد�بن�عي-p¯�بن�سورة�الAsمذي:س�ن�الAsمذي •

 .دار�الفكر�للطباعة�والنشر،�حققه�وصححه�عبد�الوهاب�عبد�اللطيف،�)هـ٢٧٩

• OPالدارقط�بن: س�ن�ع;ي�الحافظ�مامw�تأليف��OPالدارقط�(عمر�٣٨٥ت�)ه ��أحاديثه�وخرج�عليه�علق

� �بABوت �العلمية �دار�الكتب �الشورى �سيد �بن �منصور �بن �. لبنان�-مجدي �)و]ى  -  ه�١٤١٧الطبعة

 .م�١٩٩٦

 .ه١٣٤٩دمشق�،�مطبعة�wتدال،�)هـ٢٥٥ت(عبد�هللا�بن��Çرام�الدارمي،�س�ن�الدارمي •

 بABوت�لبنان،�دار�الفكر،�)هـ٤٥٨ت(ع;ي�الب��قي�أبي�بكر�أحمد�بن�الحسBن�بن�: الس�ن�الك�Aى  •

دار�الفكر�للطباعة�والنشر�،�أبو�عبد�الرحمن�أحمد�بن�شعيب�بن�ع;ي�بن�بحر�النسائي: س�ن�النسائي •

 مي=دية��١٩٣٠سنة��-هجرية��١٣٤٨الطبعة�)و]ى�سنة�،�بABوت،�والتوزيع

الصادر�عن�جامعة�النجاح�،�بحاثمجلة�النجاح�لØ ،�يح÷¯�عبد�الرؤوف�ج�A،�)بحث(الشاهد�اللغوي� •

 . ١٩٩٢،�العدد�السادس،�ا%جلد�الثاني،�القدس،�الوطنية
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�ك=مها • �!ي �العرب �وس�ن ة
َ
غ
ُّ
�الل �فقه �!ي O°فارس: الصاح� �بن �أحمد �أبو�الحسBن مصطفى�: تحقيق،

Oالشويم�أ،�بدران. مؤسسة�وت،ABب�١٩٦٤،�ـ�هـ١٣٨٤م.  

�بلبان • �ابن �بAsتيب �حبان �ابن �صحيح �)م، �تأليف OpËالفار� �بلبان �بن �ع;ي �الدين �(AB�ع=ء �)ه�٧٣٩ت

 م��١٩٩٣ -  ه�١٤١٤الطبعة�الثانية�،�حققه�وخرج�أحاديثه�وعلق�عليه�شعيب�wرنؤوط

�البخاري� • �بردزبة �بن �ا%غABة �ابن �إبراهيم �بن �إسماعيل �بن �محمد �هللا �عبد �أبي �Tمام �البخاري صحيح

 م��١٩٨١ -  ه�١٤٠١،�دار�الفكر�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الجعفي

�مسلم • �القشABي��:صحيح �مسلم �ابن �الحجاج �بن �مسلم �الحسBن �أبي �ل�مام �الصحيح الجامع

 .دار�الفكر�بABوت�لبنان،�النيسابوري

ع;ي�: تحقيق،�أبي�ه=ل�الحسن�بن�عبد�هللا�بن�سهل�العسكري : تصنيف: الصناعتBن�الكتابة�والشعر •

  .م١٩٧١،�مصر،�عي-p¯�البابي�الحل°O�مطبعة،�محمد�أبو�الفضل�إبراهيم،�محمد�البجاوي 

�ا%عجم • �وصناعة �العام �اللغة �علم ،Oالقاسم� �ع;ي �الدكتور �ناشرون، �لبنان �مكتبة �بABوت، الطبعة�،

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥،�الثالثة

�ـ�٣٩٠(أبي�ع;ي�الحسن�بن�رشيق�القABواني�)زدي�: تأليف: العمدة�!ي�محاسن�الشعر�وآدابه�ونقده • هـ

 .م١٩٥٥،�هـ١٣٧٤،�٢ط،�مصر،�مطبعة�السعادة،�÷O�الدين�عبد�الحميدمحمد�مح: تحقيق،�)هـ٤٥٦

طبع�بإعانة�وزارة�ا%عارف�للحكومة�) ه�٢٢٤ت�(غريب�الحديث��بي�عبيد�القاسم�بن�س=م�الهروي� •

�بالجامعة� �العربية �اللغة �آداب �أستاذ �خان �ا%عيد �عبد �محمد �الدكتور �مراقبة �تحت �الهندية العالية

�١٣٨٤و]ى�بمطبعة�مجلس�دائرة�ا%عارف�العثمانية�بحيدر�آباد�الدكن�الهند�سنة�العثمانية�الطبعة�) 

  م�١٩٦٤/   ه

• � �عمر�الزمخشري �بن �محمود �جار�هللا �الع=مة �تأليف �الحديث �غريب �!ي �(الفائق � )ه�٥٨٣ت وضع�،

  ه ١٤١٧الطبعة�)و]ى�،�لبنان�- حواشيه�إبراهيم�شمس�الدين�الجزء�)ول�دار�الكتب�العلمية�بABوت�

   م�١٩٩٦ -

ك�¤�العمال�!ي�س�ن�)قوال�و)فعال�للع=مة�ع=ء�الدين�ع;ي�ا%تقي�بن�حسام�الدين�الهندي�ال�Aهان� •

الشيخ�* ضبطه�وفسر�غريبه�وصححه�ووضع�فهارسه�ومفتاحه�الشيخ�بكري�حياني�) ه٩٧٥ت�(فوري�

  م�١٩٨٩ -  ه�١٤٠٩بABوت�،�مؤسسة�الرسالة،�صفوة�السفا

�العرب • �Tفريقي��ل�مام:لسان �منظور �ابن �مكرم �بن �محمد �الدين �جمال �الفضل �أبى الع=مة

  )ه�ق�١٤٠٥(إيران��-نشر�أدب�الحوزة�قم�،�)هـ٩١١ت(ا%صري 

م�بتحقيق�وشرح�فضيلة�الدكتور�طه�محمد��١٠١٥ -  ه�٤٠٦تأليف�الشريف�الرOpÚ�: ا%جازات�النبوية •

  .إرمشارع��-الزيOP�)ستاذ�با�زهر�منشورات�مكتبة�بصABتي�قم�

بABوت�،�دار�الفكر،�) ه�٦٧٦ت(ل�مام�أبي�زكريا�مح÷O�الدين�بن�شرف�النووي��:شرح�ا%هذب�:ا%جموع •

  .لبنان

،�العراق،�النجف�)شرف،�ا%كتبة�الحيدرية،�حسن�الحكيم.د،�مذاهب�Tس=ميBن�!ي�علوم�الحديث •
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 .م٢٠١٠ -هـ�١٤٢٠الطبعة�الثانية�

�الصحيحBن • �ع;ى �الحاف�:ا%ستدرك �التلخيص�ل�مام �وبذيله �النيسابوري �الحاكم �هللا �عبد �أبي ظ

O°الذه�للحافظ�د،�ا%رعش;ي. بإشراف�الرحمن�عبد�يوسف�،�وتABب�ا%عرفة�-دار�لبنان. 

 .بABوت�لبنان،�دار�صادر،�)هـ٢٤١ت(Tمام�أحمد�بن�حنبل،�مسند�أحمد •

�والحاضر • OpÚا%ا� �بBن �العربي �ا%عجم �الخطيب، �عدنان �الدكتور �لبنان، �ناشرون�مكتبة ،�بABوت،

 م�١٩٩٤-ه�١٤١٤الطبعة�الثانية

• �Oالقم� �بابويه �بن �الحسBن �بن �ع;ي �بن �جعفر�محمد �أبي �الصدوق �للشيخ �الفقيه �يحضره x� من

منشورات�جماعة�ا%درسBن�!ي�الحوزة�العلمية�!ي�،�صححه�وعلق�عليه�ع;ي�أك�A�الغفاري ) هـ٣٨١ت(

  قم�ا%قدسة

�الشريعة • �أصول �!ي �ا%وافقات ،� �ا%الكيأبو�اسحق �الغرناطي Oاللخم� ¯pËمو� �بن ،�)هـ٧٩٠ت(إبراهيم

 .ا%طبعة�الرحمانية�مصر

�الشريف • �النبوي �بالحديث �wحتجاج �من �النحاة �موقف ،O8الحدي� �خديجة �الثقافة� ،،الدكتورة وزارة

 .م١٩٨١،�وTع=م�العراقية�دار�لرشيد�للنشر�بغداد

�و)ثر • �الحديث �غريب �!ي �ال��اية ،ABث(� �بن �الدين �)هـ٦٠٦ت( مجد �الزاوي ، �طاهر�احمد ،�تحقيق

هـ�١٣٦٤(،�الطبعة�الرابعة،�قم�إيران،�مؤسسة�اسماعيليان�للطباعة�والنشر،�ومحمود�محمد�الطان²ي

 )ش

�الب=غة • �الس=م��:نهج �عليه �طالب �أبي �بن �ع;ي �أمAB�ا%ؤمنBن �سيدنا �ك=م �من OpÚالر� �الشريف اختاره

  .%عرفة�للطباعة�والنشر�بABوت�لبناندار�ا،�شرح�)ستاذ�Tمام�الشيخ�محمد�عبدة

 م١٩٦٩الطبعة�الرابعة�،�بغداد،�مطبعة�العاني،�الدكتور�عبد�الكريم�زيدان،�الوجB¤�!ي�أصول�الفقه •

�الشريعة • �مسائل �تحصيل �إ]ى �الشيعة �:وسائل �الحر�العام;ي �الحسن �بن �محمد ،�) ه�١١٠٤(الشيخ

�الAsاث ��حياء �الس=م �عل��م �البيت �آل �مؤسسة �تحقيق �مهر�م، �قم�-طبعة �إيران، �الثانية�، الطبعة

 )هـ�ق�١٤١٤(

•  Arabic Lexicography, Haywood John(Leiden:E.J.Brill,1960) 
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  الصورة�البيانية�[ي�الحديث�النبوي�الشريف. ٥

  خذري�ع�ي: -ستاذ�الدكتور 

  )الجزائر،�جامعة�باتنة(

  الصورة�البيانية�!ي�الحديث�النبوي�الشريف

يعد�امرا�!ي�غاية�،�البيانية�!ي�الحديث�النبوي�الشريف�بالدراسة�والتحليلإن�تناول�الصورة�

�)همية �الفنية، �وجمالياته �معانيه �وتذوق �فهمه ��حد ¯Pيتس�x� ��نه �اللغة�، �بأساليب �ملما �يكن �لم ما

�الب=غة �بشؤون �وعارفا �ألفاظها �مدلوxت �لتطور �ومتابعا �والشرعية، �ا%عرفية �ومضامي��ا ،�¯Pيتس� ولكي

�ذل �من �xبد �صحيحا"ك �فهما �السنة �فهم �السنة، ��Çا �جاءت Ocال� �)لفاظ �مدلوxت �من �والتأكد فإن�،

وهذا�أمر�معروف�لدى�الدارسBن�لتطور�اللغات�،�ومن�بيئة��خرى ،�)لفاظ�تتغAB�دxل��ا�من�عصر�:خر

  .)١(وأثر�الزمان�وا%كان�ف��ا،�وألفاظها

� �فصاحة �النصوص �أر*ى �من �النبوي �الحديث �وحجةويعد �بيانا �وأكAها �أشار�إليه�، وهو�ما

ونشأت�!ي�بOP�سعد�من�،�أنا�أفصح�العرب�غAB�أني�من�قريش: (الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�قوله

فإن�أسلوبه�يقAsب�من�لغة�الحياة�اليومية�للمسلمBن�،�إ]ى�جانب�حكيم�البيان�وفصيح�اللغة،�)٢( ...)بكر

ومن�الصور�،�بخلوه�من�الحشو"شار�مصطفى�الزرقاوي�يمتاز�فهو�كما�أ،�!ي�كل�أحادي,�م�ومخاطبا®�م

�العقل �دون �وحدها �العاطفة �ع;ى �تعتمد Ocال� �العاطفية �الحديث� ،الخطابية �أسلوب �!ي �يتج;ى وأنه

�وأوجز�تعبAB�معتاد �بأبلغ �الناطق �العقل �)٣("النبوي �العقل، �وTيجاز�ومخاطبة �أهم�، �من خاصيتان

وإطناب�للفائدة�وا%نفعة�وكل�هذه�،�O�®�تم�بإب=غ�الفكرة�دون�حشوالc،�الخصائص�التداولية�ا%عاصرة

وهو�نموذج�،�يعد�!ي�القمة�من�الب=غة�العربية"الخصائص�متوفرة�!ي�الحديث�النبوي�الشريف�الذي�

�وا%فيد �الدال �العربي �للبيان �)٤("فريد �النبوية�، �)حاديث �محتويات �خ=ل �من �هنا �Tفادة وتتج;ى

�الشريفة �نوا، �ومقصدهو!ي �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �الرسول �يا �ا%سلمBن�، �قلوب �إ]ى �يصل �أن �أراد إذ

،�ليبلغ�تشريعات�ربانية�ويقرر�أحكاما�إلهية�تكون�بمثابة�الدستور�الذي�ينظم�حياة�ا%سلمBن،�وعقولهم

  .معتمدا�!ي�ذلك�ع;ى�مجموعة�من�الخصائص�التداولية�ا%تضمنة�!ي�الحديث�حسبما�يقتضيه�ا%قام

  :ل�تقديم�قراءة�تفسABية�جمالية�من�خ=ل�هذه�العناصروسنحاو 

  معجزة�البيان�النبوي : أو?

لقد�بعث�هللا�عز�وجل�رسوله�!ي�أمة�تعs¤�بالفصاحة�وتتبارى�!ي�الب=غة�وتمجيد�البيان�وتع;ي��

�شأنه �من �والتكريم، �الرفعة �مناصب �أع;ى �إ]ى �فيه �وال�Aاعة �Tجادة �تسمو�بأهل OÛف� �هو�، �الك=م وكان

وأن�هذه�الصناعة�" أصحاب�صناعة�بارزة�!ي�فنون�القول "اع��م�الOc��Çا�يفاخرون�ويتباهون�فهم�صن

                                                 
  .١٧٩ت،�ص�.ا%غرب،�د�يوسف�القرضاوي،�كيف�نتعامل�مع�السنة�النبوية،�معالم�وضوابط،�دار�ا%عرفة،�الدار�البيضاء،.د�)١(
  .١٢،�ص�١٩٨٢،�١عبد�الفتاح�xشBن،�من�ب=غة�الحديث،�شركة�مكتبات�عكاظ�للنشر�والتوزيع،�ط. د�)٢(
مصطفى�الزرقاء،�مقاربة�بBن�أسلوب�الحديث�وأسلوب�القرآن،�مجلة�)دب�Tس=مي،�العدد�السابع،�رابطة�)دب�Tس=مي�العا%ية،�.د�)٣(

  .٦٣،�ص�١٩٩٥ة،�بABوت،�مطابع�مؤسسة�الرسال
  ا%رجع�نفسه�)٤(
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من�جنس�ما�يشغل�فراغ�) ص(لذا�كانت�معجزة�الرسول ،�)١(وقد�نزلوها�م�¤لة�ا%قدس،�كانت�رائجة�جدا

فخر�أئمة� ،ف�Èرهم�بجزالة�ا%عP¯�وفخامة�اللفظ�وحسن�السياق�وإحكام�النظم،�القوم�ويأخذ�بألبا�Çم

ص;ى�هللا��-البيان�صاغرين�أمام�روعته�وأذعنوا��عجازه�وهكذا�قضت�الحكمة�Tلهية�أن�يكون�ك=مه

�د´�م�عقائدهم،�عليه�وسلم ويغAB�ما�ألفوه�من�عادات�وما�ورثوا�من�،�بليغا�حc¯�يبلغهم�رسالة�ربه�́و

  .تقاليد

ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أشد�لزوما�فOÛ�بالنسبة�لرسولنا�،�فإذا�كان�القول�أمرا�xزما�لكل�رسول 

ومن�هنا�كان�التأييد�TلOÛ�لنبيه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�بمعجزة�البيان�إضافة�،�وأقوى�حجة�وأعظم�أثرا

  .إ]ى�معجزة�القرآن

�يقول  �شاكر�أن �محمد �بالدكتور �حدا �ما �ذلك �ثم�: "ولعل �النص �هذا �!ي �الفكرة �اتساع إن

�ببساط��ا ،� �العالية �الفلسفة �موضع �خفاء �ف��اثم �الحقيقة�، �أعماق �إ]ى �الفلسفية �النظرة �تغلغل ثم

وليس�!ي�العربية�من�هذا�النوع�إx�معجزتان�... الحية�!ي�الكون�هو�رأس�ما�يمتاز�به�كبار�)فذاذ�والبلغاء

�وسلم: إحداهما �عليه �هللا�ص;ى�هللا �من�حديث�رسول �و)خرى�ما�صح �القرآن �تبليغ�، فف��ما�وحدهما

x�يأتيه�الباطل�من�بBن�يديه�،�بتعبABها�وألفاظها�وكلما®�ا�و�Çذا�كان�القرآن�معجزةالفكرة�!ي�نفسها�ثم�

هو�ذروة�الب=غة�البشرية�الOc�تنقطع�،�وبمثله�كان�حديث�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وx�من�خلفه

  .)٢("دو�³ما�أعناق�الرجال

�- وتراجع�النص�الشعري ،�وقد�أحدث�الحديث�الشريف�انق=با�!ي�ا%نظومة�الثقافية�العربية

�والجما]ي OPالف� �اكتماله �قمة �إ]ى �والشعر�الجاه;ي �ا%علقات �مع �وصل �القرآني��-الذي �النص لحساب

�الجمالية� �وقيمه �الشعر�الجاه;ي �أركان �وقوض �جديدة �بدائل �قدما �اللذان �الشريف �النبوي والحديث

فمن�،�غيABه�)داة�الفنية�!ي�التعبABأنه�قد�أحدث�انق=با�هائ=�!ي�)دب�العربي�بت"والحق�،�والتعبABية

أدخل�،�وجاء�من�ناحية�أخرى�بفكرة�جديدة،�ناحية�قد�جعل�الجملة�ا%نظمة�!ي�موضع�البيت�ا%وزون 

  .)٣("لكي�يصل�العقلية�الجاهلية�بالتوحيد،�مفاهيم�جديدة

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �الرسول �حديث �!ي �والبيان �مظاهر�Tعجاز�)سلوبي �ومن �كان�، أنه

بل�)عجب�من�كل�ذلك�أنه�كان�ص;ى�هللا�عليه�،�خاطب�كل�قبيلة�بلغ��ا�مهما�كانت�طبيع��ا�مختلفةي

�لهجا®�ا �عرفته �أسلوب �بأرفع �يحاورها �وسلم �بي��ا، �وأقام �ف��ا �نشأ �وكأنه �أن�، �يسبق �لم �أنه �العلم مع

  .التقى��Çا�أوزارها�!ي�ديارها

� �ا%سألة �أن �القول �يصح �الب�-هنا–لذلك �نطاق �بموهبته�تتعدى �الفرد �يحققها Ocال� =غة

وإx�كيف�نعلل�هذه�الب=غة�الفائقة�!ي�لهجات�،�إ]ى�معجزة�من�معجزات�النبوة،�الفكرية�صق=�و®�ذيبا

�البيئة �تألفها �لم �ومصطلحات �ف��ا، �نشأ Ocال� �بشر، �من �علما �يتلق �فهو�لم �عا%ا، �يصاحب �ولم ولم�،

�مربي �كتابا،�يجلس�!ي�حياته�بBن�يدي �الجهل�والaي�والطيش�،�ولم�يقرأ �عل��ا وكانت�البيئة�كلها�يخيم

                                                 
  .١٨٣،�ص�٢٠٠٧،�الجزائر،�١حسBن�خمري،�نظرية�النص،�من�بنية�ا%عP¯�إ]ى�سيميائية�الدال،�منشورات�wخت=ف،�ؤط. د�)١(
  .٨٩،�ص�٥محمد�شاكر،�ب=غة�)سلوب�النبوي،�مجلة�)زهر�العدد. د�)٢(
  .١٨٠الثقا!ي�بABوت،�ص�مالك�بن�ن°O،�الظاهرة�القرآنية،�ا%ركز��)٣(
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�والسفه �تعا]ى، �قال �تعليمه �فأحسن �ربه �علمه �خلق: "ولكنه �الذي �ربك �باسم �اقرأ �من�، �Tنسان خلق

  .)١("علم�Tنسان�ما�لم�يعلم،�اقرأ�وربك�)كرم�الذي�علم�بالقلم،�علق

فقد�كان�يتلقى�،�ا�Ôي�منحة�إلهيةإنم،�فهذه�الفصاحة�الOc��Çر��Çا�العقول�وأذهل��Çا�النفوس

 )وكان�فضل�هللا�عليك�عظيما،�وعلمك�ما�لم�تكن�تعلم: (ذلك�عن�طريق�Tلهام�مصداقا�لقوله�تعا]ى

)٢(.  

�الصحابة �كان �فقد �بعده، �)مة �هذه �فصحاء �قمة �وهم �ك=مه، �من �يتعجبون وهو�يتحدث�،

��Çا�قط �ر ،�بألفاظ�لم�يسمعوا �طالب�يا �بنو�أب�واحد�ونراك�"سول�هللا�وقد�قال�له�ع;ي�بن�أبي نحن

  .)٣("أدبOP�ربي�فأحسن�تأدي°O"فقال�عليه�الص=ة�والس=م�" تكلم�وفود�العرب�بما�x�نفهم�أكAه

�وألفاظه �الحديث �غرابة �من �الصحابة �مصدر�إعجاب �يكن �ولم �عن�، �الناس �أبعد �كان فقد

Opوالحو��الغريب�،�"ولكن�فقه�!ي�أحيانا�نبيه�ك=م�غرابة�هللا�جعل�وتماسك�استعاراته�ولطف�معانيه

  .)٤("لبناته�وتجميع�كلماته�ودقة�تشب��اته�وإحكام�تطابقها

فتغAB�،�كما�تجلت�خصائص�النبوة�!ي�تلك�)لفاظ�ا%وجزة�الOc�تأخذ�من�سامعها�كل�مأخذ

إ]ى�جانب�ذلك�أنه�وضع�كثABا�من�ا%فردات�،�من�شأنه�هادية�إ]ى�الجادة�بعد�انغماس�!ي�تيه�وض=ل

ويرتجل�)وضاع�الAsكيبية�ويصنع�،�فكان�يقتضب�ويشتق�وينهج�ا%ذاهب�البيانية"لفاظ�الجديدة�و)

،�وسرا�من�أسرار�اللسان،�فيصبح�ما�أمضاه�من�ذلك�حسنة�من�حسنات�البيان،�)لفاظ�wصط=حية

�ويرفع�من�قدر�)دب شريعة�ناهيك�بما�استحدثه�من�أساليب�الدين�وألفاظ�ال،�يزيد�!ي�مABاث�اللغة

  . )٥("مما�لم�يأت��Çا�كتاب

!ي�معرض�ما�جاء�به�من�،�ويجمع�الرافÙي�بعض�جوامع�ك=م�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

� �جديدة �الوطيس"ألفاظ Oحم� �" Åن �أنفه"وقوله �حتف �والحكمة�" "مات �بالب=غة �تتسم �أحاديثه وكل

�x�بما�ستعانةw�من� �والخطل�وسلمت �نأت�،�كا%جاز�البعيد،�حقيقة�لهال�Aيئة�من�التعقيد�والÙي كما

  .)٦("عن�ضروب�Tحاطة�وفساد�الAsكيب

فقد�أوتي�من�)سلوب�السهل�،�فأقواله�ليست�با�قوال�العادية�الOc�يحيط��Çا�نطاق�القول 

فالناظر�!ي�،�فله�جوامع�الكلم،�ا%عجز�ما�لم�يؤتيه�معلم�أو�متعلم�ممن�دانت�لهم�العربية�وملكوا�زمامها

�يج �Tعجازحواره �لهذا �وضاءة �صورة �د �و)سلوب�، �الرقيق �الوسيم �القول �أسباب �بكل �أخذ فحواره

  .)٧(العذب�)نيق�السهل�ا%متنع

                                                 
   ٥-٤-٣-٢-١سورة�اقرأ�Åيات��)١(
  .١١٣سورة�النساء�Åية�) ٢(
  .٣١٧،�الجزائر،�ص�١٩٣٧،�مكتبة�رحاي،�٨مصطفى�الصادق�الرافÙي،�إعجاز�القرآن�والب=غة�النبوية،�ط�)٣(
  .٤٣١،�ص�١٩٩٦،�٤محمود�النووي،�مجلة�)زهر،�ربيع�القا!ي،�ج. د�)٤(
  .١٣٢،�ص�١٩٩٩الزيات،�تاريخ�)دب�العربي،�دار�ا%عرفة�س،�بABوت،�أحمد�حسن�. د�)٥(
  .٢١٩،�ص�١٩٩٧،�مكتبة�العبيكان،�الرياض،�٢محمد�بن�سعد�الدبل،�الخصائص�الفنية�!ي�)دب�النبوي،�ط. د�)٦(
  .١٠٨-١٠٠مصطفة�الشكعة،�البيان�ا%حمدي،�ا%رجع�السابق،�ص�. د�)٧(
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إن�أسلوبه�قد�أعجز�العرب�وهم�أئمة�الفصاحة�والبيان�"يقول�السرطاوي�عن�هذا�)سلوب�

  .)١("أو�يفعل�أو�يقرر كيف�x�وهو�الن°O�الكريم�ا%ؤيد�بو'ي�هللا�!ي�كل�ما�ينطق�،�عن�أن�يقلدوه

�كسرى  �وا]ي �النصراني Opالنجا�� �إ]ى ��Çا �أرسل Ocال� �رسائله �!ي �أيضا �كان �ما �وهذا �كل�، وكانت

  .)٢(رسائله�يراûي�ف��ا�مقتp2¯�الحال�فتتج;ى�ف��ا�الدقة�وإصابة�الهدف�مع�Tيجاز�والوضوح

�الفن �صانعوا �يكت�Èا Ocال� �الرسائل �عشرات �إن �أرس، �واحدة �رسالة �تسمو�إ]ى x�فصيح� لها

�مطبوع �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى �هو�محمد �إذا�"، �بيمينك �وx�تخطه �كتاب �من �قبله �تتلو�من �كنت وما

  .)٣("xرتاب�ا%بطلون 

�Ocال�ا%نح�يÔ�Ocال�اللغة�!ي�شأنه�وعلو�إتقانه�وشدة�الرزين�وأسلوبه�بيانه�قوة�تكمن�هنا�ومن

�عباده �Tنسانية�%ن�اختاره�لسفارة �وأرهف�منطقهولذلك�ف،�´��Èا�خالق �بيانه ،�قد�عدل�لسانه�وقوم

أ�³ا�تتمثل�!ي�قمة�إعجازها�وتتج;ى�حكمته�البالغة�!ي�ا%ثل�"يقول�حسان�جاد�عن�هذه�الب=غة�ا%عجزة�

�والصائب �السائر �القلوب�، �وأعنة �الشاردة �النفوس ��زمة �الحكيمة �والقيادة �الرشيدة والكياسة

  .)٤("الجامحة

ية�!ي�أروع�صورها�!ي�أقواله�وحواراته�ورسائله�وأمثاله�ن�Aاسا�وهكذا�نرى�هذه�النماذج�البيان

لذلك�قال�،�وÔي�!ي�قمة�Tعجاز�)سلوبي�البشري ،�للبلغاء��Çا�يستضيئون�ونبع�للفصحاء�م��ا�يرتوون

لو�كان�به�التحدي�كان�"بإعجاز�يته�كثAB�ممن�تصدوا�لك=م�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قال�ا%اوردي�

x�معP¯�لقول�من�ادûى�أن�ك=م�الن°O�خAB�"وقال�الباق=ني�. )٥("ون�مع�عدم�التحدي�معجزامعجزا�وx�يك

ويرى�مصطفى�الشكعة�ع;ى�بشريته�أنه�معجز�إذا�ما�قورن�. )٦("معجز�وأن�كان�دون�القرآن�!ي�Tعجاز

  .)٧(بغABه

قد�،�ةومما�تقدم�يتبBن�أن�نص�الحديث�الشريف�بتجاوزه�وتخطيه�لØجناس�القولية�السائد

الذي�تحول�إ]ى�محور�لكل�النصوص�الثقافية�الOc�تتحرك�!ي�سياقه�- أصبح�النص�النموذج�بعد�القرآن

ندرك�إ]ى�أي�مدى�كان�نص�الحديث�النبوي�"و�Çذا�،�وفضائه�سواء�لتدعيم�تفوقه�أو�لقراءته�وتفسABه

�بعامة �القول �وفنية �بالبيان �يتصل �ما �كل �!ي �مدار�النقاش �وبالشعر�والنA�خصوصا، �قضية�، �كان إنه

  .)٨("إ]ى�جانب�كونه�قضية�نبوية�دينية،�أدبية�فنية

  الفصاحة�والب]غة�النبوية: ثانيا

                                                 
  .٩٠،�ص�١٩٩٨،�دار�مجدxوي،�عمان،�)ردن،�١)دب�العربي،�ط�معاد�السرطاوي،�دراسات�!ي. د�)١(
  .١٧٤،�١١١،�ص�١٩٩٥،�الدار�ا%صرية�اللبنانية،�القاهرة،�١مصطفى�الشكعة،�البيان�ا%حمدي،�ط) ٢(
  .٤٨سورة�العنكبوت،�Åية��)٣(
  .١١،�ص�حسن�حاد،�مقارنة�بBن�أسلوب�القرآن�والحديث�وتأثABها�!ي�النفوس،�مجلة�)زهر. د�)٤(
  .١٩٣،�ص�١٩٨٦ا%اوردي،�أع=م�النبوة،�دار�الكتب�العلمية،�بABوت،�)٥(
  .٢٩١،�ص�١٩٩١،�مؤسسة�الكتب�الثقافية،�بABوت،�١الباق=ني،�إعجاز�القرآن،�تحقيق�عماد�الدين�أحمد�حيدر،�ط)٦(
  .٥٢٤مصطفى�الشكعة،�البيان�ا%حمدي،�ا%رجع�السابق،�ص�)٧(
  .٤١،�ص�١٩٨٥ة،�دار�Åداب،�بABوت،�أدونيس،�الشعرية�العربي)٨(
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�!ي�� �فوقه �x�يرتفع �البيان �من �الذروة �!ي �أدبيا �نصا �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �حديث يعد

�وبيانا �وفصاحة �ب=غة �هللا �كتاب xإ� �الرفيع �)دب �مجال �ل، �من �نحس �حديثه �نقرأ �قوله�فحينما Bن

�صوته �وهدوء �نفسه �ووضح �عبارته �وح=وة �عليه�، �مقبلBن �مشوقBن �ذكيا �وقلبا �عق=�نقيا �لسانه وراء

  مرتاحBن�له�فما�السر�!ي�ذلك؟

أشرف�ك=م�بعد�ك=م�هللا�وهو�ا%صدر�الثاني�للب=غة�يقول�،�إن�ك=مه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

� �والقائد"أبو�حيان �ال=ئح �والنجم �الواضح �ا%قصود�فهو�السبيل �و)مم �ا%نصوب �والعلم ،�الناصح

  .)١("والغاية�!ي�البيان�وال��اية�!ي�ال�Aهان�وا%فزع�عند�الخصام�والقدوة�لجميع�)نام

�فيه �أحد �يدانيه �لم �ما �والبيان �الفصاحة �من �أوتي �ولقد �أوجز�وأطنب، �تكلم �إذا �إ]ى�، تطرق

  .فصيحأبواب�x�يحس��ا�سواه�!ي�عذوبة�خ=قة�وأسلوب�بديع�واضح�

من�أن�كل�،�أكانت�اكتسابا�أم�فض=�من�هللا؟�ما�من�شك،�فهل�وعينا�مزية�هذه�الفصاحة

إذ�نشأ�!ي�أفصح�،�ولقد�ساندت�!ي�بنا�òا�أقوى�العوامل�وتعاونت�ع;ى�إذكا�òا�أبلغ�ا%ؤثرات،�ذلك�من�هللا

�و)نصار �قريش �بطون �حياته �!ي �وخالط �القبائل �وقو®�ا، �سمو�الفطرة �مع �ال"، �هذه �اللغوية�إن نشأة

�ا%واهب� �!ي �x�نظAB�لها Ocال� �الفذة �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �الرسول �موهبة �صقلت Ocال� �الخالصة النقية

تقلب�!ي�أفصح�القبائل�وأخلصها�منطقا�وأعذ�Çا�بيانا�فكان�مولده�!ي�بOP�هاشم�وأخواله�!ي�،�البشرية

  .)٢("ومنشأه�!ي�قريش،�بOP�زهرة�ورضاعه�!ي�بOP�سعد

  

�إعدا �هذا �قولهكل �يفقهوا ¯cح� �لفطرته �وتدعيما �لنبيه �هللا �من �د ،�OPب� �من �الصميم �!ي فكان

ولذلك�كانت�القبائل�تتنافس�عن�،�هاشم�ممن�ملكوا�زمام�الفصاحة�!ي�العرب�واستبدوا�بمزايا�)دب

  .و)خذ�ع��ا،�تقليدها

�يوجد�من�عجائب�الب=غة�وجواهر�العربية�مما�x ،�وتعد�ب=غة�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

ك=م�قيل�لتصAB�"،�وا%تأمل�!ي�أقواله�يتحقق�أ�³ا�صادرة�عن�قلب�ن°O�x�عن�قلب�رجل�عادي،�!ي�غABه

  .)٣("وراءه�جل�ج=له،�وراءه�نور ،�به�ا%عاني�إ]ى�حقائقها�فهو�من�لسان�وراءه�قلب

خشري�ويدعم�هذا�الزم،�إذ�Ôي�ب=غة�ن°O�x�ب=غة�بشر�ممن�يتوارثو�³ا�أو�يكتسبو�³ا�اكتسابا

وما�كان�من�صنع�هللا�تضيق�موازين�الناس�عن�وزنه�وتقصر�مقاييسهم�،�إ�³ا�ب=غة�من�صنع�هللا" بقوله

وهل�يجسد�،�ونحن�x�نعلم�انتشاءه�وإنما�نعلم�خ�Aه،�وإنما�ندرك�أثره،�فنحن�x�ندرك�ك��ه،�عن�قياسه

  .)٤("!ي�نفسه�من�أغوار�البحر�غAB�الشعور�بالج=لة�والروعة

                                                 
  .١٤،�ص�١٩٦٤،�تحقيق�إبراهيم�الكي=ني،�دمشق،�١أبو�حيان�التوحيدي،�البصائر�والذخائر،�ط�)١(
  .٢٨٥مصطفى�الصادق�الرافÙي،�إعجاز�القرآن�الكريم�والب=غة�النبوية،�ا%رجع�السابق،�ص��)٢(
  ١٨٠ص�.مالك�بن�ن°O،�الظاهرة�القرآنية�)٣(
  .ع�نفسها%رج�)٤(
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�سرهفجوهر�ب=غ �يعرف xو� �يدرك x� �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �ة �!ي�، �يستشعر�أثره وإنما

�النفوس ،� �ا%ؤمنBن �أم �عائشة �تصف �الحديث�"كما �يكن �لم �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول أن

  .)١("كسردكم

وقد�كان�يكره�التكلف�،�ولذلك�ظل�ك=مه�بعيدا�عن�الوح×Op�والغريب�النافر�والبعيد�ا%عقد

 Tو�ABوالفضول والتقع�سهاب�،�قوله�عند�دقيقة�الجاحظ�م=حظة�كانت�كلمة"وقد�له�تسقط�لم�،�xو

أو�زلة�لسان�أو�عAة�،�فلم�تؤخذ�عليه�هفوة�يع�A��Çا،�زلت�له�قدم�وx�بارت�له�حجة�ولم�يقم�له�خصم

أن�وx�كلمة�غABها�أو]ى�م��ا�وx�جملة�زادت�أو�نقصت�عن�حاج��ا�ما�استطاع�أحد�،�قدم�تنقص�مكانته

  .)٢("يأخذ�عليه�ذلك

�الخلقية �با%ثالية �بيانه �!ي �استمساكه �ذلك �إ]ى �أضف �بما�، �القول �!ي �بالصدق فهو�متقيد

  .)٣("إن�من�أخABكم�أحسنكم�خلقا: "فقال،�يعرفه

�ABغ� �!ي �أسلوبه �وإحكام �معناه �واتساع �ألفاظه �قلة �مع �السابق �ك=مه �!ي �الك=م �اجتمع فقد

�تعضد �ا%عاني، �كل �!ي �ذلك �قبله�واطراد ��حد �قبل x� �مما �يوردها Ocال� ،"�x=إق� x� �توفيقا �كان ذلك

  .)٤("دلي=�ع;ى�أ�³ا�ب=غة�مبع,�ا�الو'ي،�وإصابة�x�عجزا

كلما�أعاد�النظر�فيه�ظهرت�له�،�يستخرج�منه�:]يء،�وا%تأمل�!ي�حديثه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�قبل �من �تظهر�له �لم �جديدة �أشياء �ا، �النص �كثافة �ع;ى �يدل �أن�وهذا �x�يمكن Ocال� �با%عاني لنبوي

�)و]ى �القراءة �!ي �نكتشفها �الفنية�، �وجمالياته �دxلته �ع;ى �للوقوف �قراءة �أكA�من �إ]ى �يحتاج وإنما

  .والبيانية

وفكرة�تعدد�الدxxت�بالنسبة�للحديث�النبوي�يؤكد�مقولة�قبول�النص�لعدد�x�يحpq¯�من�

�القراءات �أ، �واحدا �مستوى �قراءة �كل �تتناول �وا%عاينةحيث �للقراءة �كموضوع �ا%ستويات �من ،�و�عدد

بل�يعOP�،�وتعدد�ا%ستويات�وتنوع�)صعدة�السيميائية�x�يعOP�انغ=ق�كل�صعيد�أو�مستوى�ع;ى�نفسه

  .انفتاحه�ع;ى�غABه�من�ا%ستويات�وع;ى�الواقع

  :خصائص�الب]غة�النبوية: ثالثا

  :+يجاز-١

ي=حظ�استخدامه�لوسائل�مختلفة�وفنون�متنوعة�،�مإن�ا%تتبع��قواله�ص;ى�هللا�عليه�وس�

ويصل�،�حc¯�يحقق�الفهم،�فقد�كان�يتوGى�الوضوح�دائما�!ي�كل�أحاديثه،�لتبليغ�رسالته�وإفهام�متلقيه

،��ن�هدفه�الرئي-Op�هو�Tب=غ�والتأثAB�دون�تكلف�وx�غموض،�إ]ى�قلوب�وعقول�أك�A�عدد�من�ا%سلمBن

�Tيجاز �كله �ذلك �إ]ى �دقيقة ،ويضاف �معاني �طيا®�ا �بBن �تحمل �قصABة �جم= �اعتمد �حيث ومؤدية�،

                                                 
  .٩مصطفى�الصادق�الرافÙي،�و'ي�القلم،�دار�الكتاب�العربي،�بABوت،�لبنان،�ص�)١(
  .١٢ع;ي�أبو�معجم،�مكتبة�اله=ل،�بABوت،�ص�: ،�تر١الجاحظ،�البيان،�ط�)٢(
  .٤٥٨البخاري،�صحيح�البخاري،�كتاب�)دب،�مطابع�كتاب�الشعب،�القاهرة،�ص��)٣(
  .١٩٩٦،�القاهرة،�٤،�مقاصده،�ألفاظه،�معانيه،�مجلة�)زهر،�ربيع�الثاني،�جمحمود�النواوي،�الحديث�النبوي �)٤(
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� �قوله �!ي �ذلك �ونلمس �الحشو�وTطناب �عن �بعيدة �الكلم"للغرض �بجوامع �قليلة�. )١("بعثت �جملة وÔي

  .اللفظ�لك��ا�واسعة�ا%عاني�تشمل�النوا'ي�ا%ادية�والنفسية

�التعبAB�وامت= �يتمB¤�بقوة �الذي �إيجازه �آخر�من �مثال �وهذا ¯Pا%ع� �وشدة �اللفظ �من�"ء وإن

وهذه�العبارة�ذات�الحمولة�ا%عرفية�الكثيفة�ذات�التأثAB�العميق�!ي�النفس�xحتوا�òا�. )٢("البيان�لسحرا

ع;ى�العنصر�الفOP�الذي�يسحر�ا%ستمعBن�ويستحوذ�ع;ى�قلو�Çم�%ا�يتمB¤�به�الحديث�الشريف�من�نسق�

ع�A�بالصور�ليلمس�الوجدان�Tنساني�%سة�قوية�!ي�مجال�خاص�به�من�خ=ل�التعبAB�الجميل�ا%ؤثر�ا%

  .الدعوة�الدينية�و!ي�مجال�التأم=ت�الوجدانية

والحقيقة�أن�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يسÙى�من�خ=ل�هذه�العناصر�إ]ى�الـتأثAB�!ي�ا%لتقى�

ABالقص�ABالتعب�إ]ى�وا%يل�والوضوح�يجازT�ذلك�!ي�متوخيا�السبل�أيسر�من�لك،�ويبلغ�الفائدة�يحقق�ي

  .الرسالة�ويوصلها�كاملة�وواضحة

  :ا2ثال�[ي�البيان�النبوي -٢

%ا�لها�من�أثر�بالغ�،�إن�أهمية�)مثال�!ي�الحديث�النبوي�x�تقل�أهمية�ع��ا�!ي�القرآن�الكريم�

�النفوس �!ي �والAsبية، �التعليم �إ]ى �أقرب �التمثيل �وطبيعة �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى �الرسول �فنجد ث�يح،

،�وتعدلها�مرة،�فيشبه�ا%ؤمن�الصابر�بالخامة�من�الزرع�تفي�Hا�الريح�مرة،�أصحابه�ع;ى�الص�A�!ي�wبت=ء

ومثل�ا%نافق�كا��رزة�x�تزال�حc¯�،�مرة�وتعدلها�مرة ،مثل�ا%ؤمن�كالخامة�من�الزرع�تفي�Hا�الريح"فيقول�

  .)٣("يكون�إنجعافها�مرة�واحدة

�عل �هللا �ص;ى �الرسول �قابل �ش�Èه�فقد �الذي �ا%ؤمن �تمثل �أحداهما �صورتBن �بBن �وسلم يه

!ي�حBن�شبه�ا%نافق�،�بالزرع�الذي�تميله�الرياح�فيميل�معها�ثم�ما�يلبث�حc¯�يعود�إ]ى�صورته�)و]ى

  .با�رز�الذي�هبت�عليه�رياح�وظل�ع;ى�عناده�فتقتلعه�من�جذوره

قع�وتكاد�تبصرها�العBن�لشدة�وÔي�صورة�يتم=ها�الوا،�هذا�التعبAB�يرسم�صورة�حية�للمنافق

  .فيخيل�للسامع�أ�³ا�حاضرة�أمامه،�وضوحها�وتسجيل�هيئ��ا

  :خاصية�التكرار�[ي�البيان�النبوي -٣

�وهو�ي×Op�بمعان�متباينة� شكل�التكرار�سمة�بارزة�!ي�أحاديث�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

عن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�،�أنسفعن�،�يكرر�ما�يقوله�للصحابة�ث=ث�مرات�حc¯�يفهموا�ما�يقول "وكان�

  .)٤("وسلم�كان�إذا�سلم�سلم�ث=ثا�وإذا�تكلم�بكلمة�أعادها�ث=ثا

�OÛف� �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �الرسول �أحاديث �!ي �معت�Aا �حضورا �wنتباهية �الوظيفة تمثل

�القائم �التواصل �من �والتأكد �السامع �انتباه ��ثارة �موظفة �أن�، �السابق �النموذج �خ=ل �من �رأينا وقد

فكل�ما�من�شأنه�أن�يثAB�انتباه�ا%تلقي�يدخل�!ي�إطار�،�ظهور�هذه�الوظيفة�ارتبطت�ببعض�التكرارات

                                                 
  .١١٣البخاري،�صحيح�البخاري،�كتاب�wعتصام�بالكتاب�والسنة،�باب�بعثت�بجوامع�الكلم،�ص��)١(
  .١٤٩ا%صدر�نفسه،�كتاب�الطب،�ص�)٢(
  .١٤٩البخاري،�صحيح�البخاري،�كتاب�الطب،�باب�جاء�!ي�كفارة�ا%رض،�ص��)٣(
  .٣٤البخاري،�صحيح�البخاري،�كتاب�العلم،�من�أعاد�الحديث�ث=ثا�ليفهم،�ص��)٤(
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الOc�تسÙى�بدورها�إ]ى�لفت�انتباه�ا%تلقي� ،ولعل�هذا�ا%ن²ى�فيه�ميل�نحو�التداولية ،الوظيفة�wنتباهية

�اللغوية �)فعال �خ=ل �من �للرسالة �يستجيب �وجعله �)فعا، �هذه �تساهم �ا%تلقي�حيث �إفهام �!ي ل

فالرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�. %ا�تتمتع�به�من�مباشرة�ووضوح�،�لكو�³ا�تلفت�انتباهه�%ا�يقال. وإقناعه

وح¯c�x�تنقطع�عملية�. إ]ى�ا%حافظة�ع;ى�التواصل�بBن�ا%سلمBن�- كان�يرمي�من�وراء�هذه�التوظيفات

  .إ]ى�بعض�)ساليب�و)دوات�الOc�تضمن�ذلك�فهو�يعمد�بBن�الفينة�و)خرى�،�التخاطب�بينه�وبي��م

   القصة�[ي�البيان�النبوي  -٤

كان�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يوظف�القصة�!ي�حديثه�ليضرب��Çا�)مثال�للناس�لعلهم�

�يتقون  �لر�Çم، �الذاكرين �بإيما�³م �ا%عs¤ين �ا%ؤمنBن �من �نماذج �فيستعرض �ع;ى�، �دلي= �النعمة يرون

�هريرة�أنه�قال. x�بجحوده�وكفره�،�ه�وذكرهموجبة�لحمد،�ا%نعم �عن�أبي �ما�روي اشAsى�:" ومن�ذلك

فقال�له�الذي�اشAsى�،�رجل�من�رجل�عقارا�له�وجد�الرجل�الذي�اشAsى�العقار�!ي�عقاره�جرة�ف��ا�ذهب

OPم�ذهبك�خذ�العقار�)رض،�منك�يتAsاش�الذهب. إنما�منك�ابتع�ولم�إليه،�تحاكما�الذي�،وقال �ألكما

قال�انكحوا�الغ=م�الجارية�وأنفقوا�ع;ى�أنفسهما�منه�،�وقال�Åخر�]ي�جارية ،قال�أحدهما�]ي�غ=م.  ولد

   (1)" وتصدقا�

�النفس �إيثار�الغAB�ع;ى �صور �من �صورة �فهذه �Tنساني، �والجشع �الطمع �من �خالية يريد�،

�!ي�نفوس�ا%ؤمنBن �هللا�عليه�وسلم�أن�يرسخها �ب،�الرسول�ص;ى ،�Bن�كافة�ا%سلمBنويصل�الشعور��Çا

�الراسخ �وTيمان �الوجدانية �با%شاركة �الدنيا، �هذه �!ي �واحد �قدر�لكل �الذي �بالنصيب فإذا�. وwقتناع

  .وزكت�ورضيت�بما�قدر�لها�،�قرأها�القارئ�تمشت�القناعة�!ي�نفسه

�OPالدي�للغرض�القصة�وسلم�عليه�هللا�ص;ى�الرسول�اخضع�وقد�،�بروز�يمنع�لم�ذلك�ولكن

�عرضها�الخصائص �!ي �الفنية �!ي�، �تحسب �بعي��ا �فنية �خصائص �ظهور �الخضوع �أثر�هذا �من �كان أنه

�مثل �الطليق �الفنون �عالم �!ي �للقصة OPالف� �القصة: الرصيد �!ي �الرجلBن �دار�بBن �الحوار�الذي وهو�ما�،

�مقصودة�للتأثAB�الوجداني بلغة�الجمال�،�فيخاطب�حاسة�الوجدان�الدينية،�جعل�الجمال�الفOP�أداة

  .فنيةال

يجد�هذه�التوج��ات�منشورة�!ي�ثناياها�ع;ى�هذا�النحو�أو�ع;ى�نحو�،�والقارئ�للقصص�النبوي 

  .وهو�الغرض�الديOP،�تدل�ع;ى�الغرض�)ساOpË�من�سياق�القصة،�ولكنه�يجدها�بكAة�ووفرة،�سواه

  : ب]غة�التشبيه�التمثي�ي-٥

فهو�يع�A�بالصورة�،�حديث�النبوي أداة�من�)دوات�ا%فضلة�!ي�أسلوب�ال،�التشبيه�التمثي;ي�

OPالذه� ¯Pا%ع� �عن �ا%تخيلة �ا%حسنة �النفسية، �والحالة �ا%تطور ، �وا%شهد �ا%حسوس �الحدث �وعن ثم�،

والحركة�ا%تجددة�فإذا�ا%عP¯�الذهOP�هيئة�أو�،�يرتقي�بالصورة�الOc�يرسمها�فيمنحها�الحياة�الشاخصة

�حركة �أو�مشهد، �لوجه �النفسية �الحالة �وإذا �شاخصوإ، �Tنساني �النموذج �ذا �قوله�، �!ي �نراه �ما وهذا

�وسلم �عليه �هللا �قال" :ص;ى O°الن� �عن ¯pËمو� �أبي �كمثل�: عن �والعلم �الهدى �من �به �هللا OPبعث� �ما مثل

                                                 
  .٢١٤البخاري،�صحيح�البخاري�،�كتاب�بدأ�الخلق�،�ص� (1)
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وكانت�م��ا�أجاذب�،�فأنبتت�الكØ�والعشب�الكثAB،�الغيث�الكثAB�أصاب�أرضا�فكان�م��ا�نقية�قبلت�ا%اء

�ا%اء �أمسكت ،�Ç� �هللا �ماءفنفع �فشربوا �الناس �ا �أخرى ، �طائفة �م��ا �وأصاب �وزرعوا �وسقوا �Ôي�، إنما

�ماء �قيعان�x�تمسك ،Øالك�تنبت�xو�هللا،�دين�!ي�فقه�من� �يعBن�هللا�به�فعلم�،�فذلك�مثل ونفعه�ما

  .)١("وعلم�ومثل�من�لم�يرفع�بذلك�رأسا�ولم�يقبل�هدى�هللا�الذي�أرسلت�به

� �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°للن� �مثل �سبيلههذا �إ]ى �ودعائه �هللا �عن �إب=غه �!ي �رحمة�، �بعث وأنه

ثم�شبه�ا%بعوث�،�ومثل�%ا�جاء�به�من�الدين�بالغيث�العام�الذي�يأتي�الناس�حال�حوجهم�إليه،�للعا%Bن

�من�ا%طر�وحييت�بعد�مو®�ا�،�فم��م�من�علم�وعلم،�إل��م�با�رض�ا%ختلفة فهو�كا�رض�النقية�شربت

�فنفعت �وأخصبت �ا، �فيهوم��م �لزمانه �ا%ستغرق �للعلم �لجامع �به، �يعمل �لم �غAB�أنه �إ]ى�، �أداة ولكنه

ABالغ�دو�³ا،�الناس�ا�Ç�فينفع�ا%اء�ف��ا�يستقر�Ocال�كا�رض�فهو�،�وقلبه�سمعه�ع;ى�هللا�ختم�من�وم��م

فلم�يلبث�إ]ى�ما�جاء�به�عليه�الص=ة�والس=م�من�الهدى�والعلم�فهو�كا�رض�،�وجعل�ع;ى�بصره�غشاوة

  .)٢( ..."لصماء�ا%لساء�الOc�يمر�عل��ا�ا%اء�مر�السحاب�ف=�انتفاع�وx�نقيعا

�رائعة �فنية �صورة �هذه �القصة، �روح �قوي  ،ف��ا �تخييل �وف��ا �ريشة�، �إ]ى �حاجة �!ي �بعد و!ي

،��Çذه�التمثيلية�ا%تقابلة�توضح�احدهما�)خرى�!ي�مشهد�فOP�رائع،�لو�أريد�تصويرها�با�لوان،�مبدعة

وإ]ى�ذلك�يشAB�البدر�العيOP�،�تلقي�يتابع�!ي�شغف�مs¤ايد�وإعجاب�شديد�هذه�الصورة�الفنيةيجعل�ا%

أي�ش�Èه�بالغيث�العام�الذي�يأتي�،�ضرب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�%ا�جاء�به�من�الدين�مث=" بقوله�

�إليه �حاجا®�م �حال �!ي �الناس �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى �مبعثه �قبل �الناس �حال �كان �وكذا �أن�فكم، ا

السامعBن�له�با�رض�ا%ختلفة�الOc�ت�¤ل��Çا�الغيث�فم��م�العالم�ا%علم�فهو�بم�¤لة�)رض�الطيبة�شربت�

فانتفعت�!ي�نفسها�وانبتت�فنفعت�غABها�وم��م�الجامع�للعلم�ا%ستغرق�لزمانه�فيه�غAB�أنه�لم�يعمل�

الOc�يستقر�ف��ا�ا%اء�فينتفع�الناس�فهو�بم�¤لة�)رض�،�لكنه�أده�لغABه،�بنوافله�أو�لم�يتفقه�فيما�جمع

فهو�بم�¤لة�)رض�السبخة�الOc�x�،�وم��م�من�يسمع�العلم�ف=�يحفظه�وx�يعمل�به�وx�ينقله�لغABه،�به

  . )٣("تقبل�ا%اء�أو�تفسده�ع;ى�غABها

�وتقويم� �الدعوة �توجيه �!ي �ا%ستخدمة �النبوية �)ساليب �أبرز �من �الخطاب �أسلوب �كان وقد

)سلوب�)مثل�!ي�التأثAB�ع;ى�ا%خاطبBن�أو�ا%تلقBن�طا%ا�اعتمد��- وx�يزال–كان�الخطاب��إذ،�ا%جتمع

ع;ى�Tقناع�ا%نطقي�والتحفB¤�النف-Op�والتوجيه�الديOP�مع�اعتماده�ع;ى�الوسائل�اللغوية�ا%طلوبة�!ي�

AB- التأث�تعددها� �ا%طروح�-ع;ى �للموضوع �ا%ناسب �سياقها �!ي �م��ا �كل ،� �التفت �أهمية�وقد �إ]ى القدماء

�الخطاب �ا%جاxت، ¯cش� �!ي �وتأثABاته �التأثABات�، �أبرز �من �والنبوي �القرآني �الخطاب �تأثABات وكانت

جمعاء�مc¯�ما�أصغت�،�فسطع�نور�الحق�والخAB�والعدل�ع;ى�Tنسانية،�وأعظمها�أثرا�!ي�نفس�ا%تلقي

O�ضر�Çا�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ومثال�آخر�من�)مثلة�الc. بوûي�لذلك�الخطاب�الرباني�والنبوي 

عن�أبي�"،�ويعودوا�إ]ى�رشدهم�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�للناس�لكي�´�تدوا��Çديه�إ]ى�الطريق�السوي 

                                                 
  .٣٠فضل�علم،�ص�: البخاري،�صحيح�البخاري،�كتاب�العلم،�باب) ١(
  .٣٠البخاري،�صحيح�البخاري،�كتاب�العلم،�باب�فضل�من�علم�وعلم،�ص��)٢(
  .٨٠،�ص�٢العيسOP،�عمدة�القارئ،�شرح�صحيح�البخاري،�دار�الفكر،�لبنان،�ج)٣(
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�هللا �رسول �قال ¯pËنارا" مو� �استوقد �رجل �كمثل �الناس �ومثل �مث;ي �إن �جعل�، �حوله �ما �أضاءت فلما

،�فأنا�آخذ�بحجزكم�عن�النار،�فجعل�يحجزهن�ف��ا�الفراش�وهذه�الدواب�الOc�تقع�!ي�النار�يقعن�ف��ا

  .)١("وأنتم�تقتحمون�ف��ا

هذا�مثل�عظيم�للن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فيه�صفة�ما�بعثه�هللا�تعا]ى�به��رشاد�عباده�%ا�

ينج��م�مما�يردهم�!ي�هوة�الشقاء�وصفة�ما�طوعت�لهم�أنفسهم�من�التمادي�ع;ى�الغواية�ا%فضية�إ]ى�

وهو�يذودهن�،�كصفة�رجل�أوقد�نارا�فلما�أضاءت�ما�حوله�جعلت�تلك�الحشرات�تقع�ف��ا"تلك�الغاية�

�م��ا�،�شبه�تساقط�ا%خالفBن�!ي�النار،�ع��ا �الشهوات�لظ��م�ا%نفعة�ف��ا�مع�منعه�لهم وحرصهم�ع;ى

�الضوء �من �يراه �بظاهر�ما �xغAsاره �نار�الدنيا �!ي �الفراش �الحا. )٢("باقتحام �هذه �القرآن �صور �!ي�كما لة

�تعا]ى �ا%بثوث: (قوله �كالفراش �الناس �يكون �. )٣( )يوم �السيوطي �Tمام �الجهلة�"قال �تساقط شبه

وا%خالفBن�بمعاص��م�وشهوا®�م�!ي�نار�Åخرة�وحرصهم�ع;ى�الوقوع�ف��ا�مع�منعه�بتساقط�الفراش�!ي�

�لهواه� �وحرصهم�ع;ى�الوقوع�ف��ا�مع�منعه�بتساقط�الفراش�!ي�الدنيا وضعف�تميB¤ه�وعدم�نار�Åخرة

�بحر�الدنيا �درايته �يدخلها، �لم �ولو�علم �حجر�)نباء�، �!ي �)مم �ظ=م �من �النار�يريحه �ضوء �أن �ظن بل

  .)٤( )كالصبيان�)غبياء�!ي�أكناف�Åباء

  القيمة�الجمالية�[ي�الخطاب�النبوي -٦

ذ�كان�إ،�بل�هو�أفصح�العرب،�لقد�كان�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�صاحب�فصاحة�وب=غة

ومن�ذلك�ما�نلحظه�!ي�)حاديث�،�يضرب�)مثال�ويشبه�ال×Opء�بال×Opء�ترغيبا�وترهيبا�ودعوة�إ]ى�هللا

�السابقة �!ي�، �الذهن �الفكر�وكذا �أعمال �تتطلب x� Ocال� �البسيطة �التشب��ات �بعض �ف��ا �تناول Ocال

س=م�فيجعلهم�يصور�أحوال�الناس�مع�شريعة�T "استخ=ص�التشبيه�وطريقة�فهمه�!ي�أسلوب�سهل�

منتفعة�،�ونافعة�ع;ى�وجه�الكمال،�ويجعل�)و]ى�!ي�نوعBن�نافعة�منتفعة�ع;ى�وجه�الكمال،�طائفتBن

  .)٥("أما�الثانية�فOÛ�غAB�نافعة�وغAB�منتفعة،�ع;ى�وجه�النقص

ولقد�زاد�هذا�التشبيه�ا%راد�وضوحا�وجماx�إذ�أنه�شبه�)مر�ا%عقول�وهو�الهدى�والعلم�بأمر�

وذلك�!ي�صورة�تشب��ية�بالغة�الروعة�أبرزت�أصنافا�ث=ثة�من�الناس�وأصنافا�،�هو�الغيثمحسوس�و 

  . ث=ثة�من�)رض

انه�بعث�: "للناس�شب��ة�برحمة�الغيث�لØرض�قال�الرامهرمزي ،�فرحمته�ص;ى�هللا�عليه�وسلم 

�د´�م�إ]ى�صراط�ا%ستقيم لك�بالغيث�الذي�ومثل�ذ،�رحمة�للعا%Bن�ليخرجهم�من�الظلمات�إ]ى�النور�́و

والذين�استمعوا�قوله�وشاهدوا�أمره�!ي�اخت=ف�،�ينشر�هللا�به�رحمته�!ي�)رض�وي²ي�به�)نعام�والحرث

فم��ا�ذات�الرياض�العشبة�الكثيفة�الOc�،�مذاه�Èم�وطرائقهم�ببقاع�)رض�الOc�يختلف�ترا�Çا�وأماك��ا

                                                 
  .٨/١٢٧البخاري،�صحيح�البخاري،�كتاب�الرقاق،�باب�wن��اء�من�ا%عا)Op،�ي�)١(
  .٢/١٩٠عبد�الرحيم�عن�A�الطهطاوي،�هدايا�الباري�إ]ى�ترتيب،�صحيح�البخاري،�) ٢(
  .٤سورة�القارعة،�Åية��)٣(
  .٥١٨،�دار�ا%عرفة،�بABوت،�ص�٢ؤوف�ا%ناوي،�فيض�القدير�شرح�جامع�الصغAB،�طعبد�الر �)٤(
  .٦٧عز�الدين�كمال،�الحديث�النبوي�الشريف�من�الوجهة�الب=غية،�ص�. د�)٥(
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�والغ،�يكA�خABها�ويعم�نفعها �من�)ماكن�الOc�ينتفع�ف��ا�،�درانوم��ا�)ماكن�ذات�العياض وغAB�ذلك

وهو�مثل�%ن�فقه�عن�هللا�،�وم��ا�ما�x�يتعلق�من�ا%طر�إx�بمروره�عليه،�ا%اء�فABد�إل��ا�الناس�و)نعام

 "وتفقه�كما�أمر�به�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فعلم�وعلم�ومثل�للحامل�علمه�إ]ى�من�هو�أوûى�منه�
)١(.  

�الحدي �!ي �من�والتشبيه �حB¤ا �يشغل �مما �محسوسة �وسيلة �صاحبته �بل �مجردا �يأت �لم ث

ولقد�تعددت�التشب��ات�!ي�الحديث�م��ا�تشبيه�ما�جاء�به�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�،�اهتمام�الناس

�إليه �حاج��م �حالة �!ي �الناس �يأتي �الذي �العام �بالغيث �الدين �من �با�رض�، �له �السامعBن وتشبيه

وقد�جاء�!ي�الفتح�،�والثاني�تشبيه�ا%حسوس�با%حسوس،�عقول�با%حسوسفا�ول�تشبيه�ا%،�ا%ختلفة

أي�ا%طر�،�إن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ضرب�مث=�%ا�جاء�به�من�الدين�والعلم�بالغيث�العام"الرباني�

فكذا�علوم�الدين�،�فكما�أن�الغيث�ي²ي�البلد�ا%يت،�الكثAB�الذي�يأتي�الناس�!ي�حال�احتياجهم�إليه

فهو�،�فم��م�العالم�ا%علم،�ثم�شبه�السامعBن�له�با�رض�ا%ختلفة�الOc�ي�¤ل��Çا�الغيث ،القلب�ا%يت�ت²ي

غAB�أنه�لم�يعمل�به�وx�اج��اد�،�وم��م�الجامع�للعلم،�وأنبتت�الكØ،�بم�¤لة�)رض�الطيبة�الOc�قبلت�ا%اء

،�ن�العلم�فيأخذه�منه�فينتفع�بهفهو�يحفظه�حc¯�يأتي�طالب�محتاج�متعطش�%ا�عنده�م،�له�!ي�الطاعة

فهذا�الذي�جمع�العلم�ولم�يعمل�به�بم�¤لة�)رض�ا%لساء�الOc�أمسكت�ا%اء�ولم�تنبت�،�)٢(وينفع�غABه

وم��م�الطائفة�الثالثة�ا%ذمومة�الOc�لم�تقبل�هدى�هللا�تعا]ى�ولم�ترفع�به�،�الكØ�فينتفع�م��ا�بالشرب

  .)٣("ولم�تنبت�الكØ�ولم�ينتفع�به�فOÛ�كا�رض�الOc�لم�تمسك�ا%اء،�رأسا

وع�A�عنه�بتحقيق�،�وع;ى�الرغم�من�وجازة�الحديث�فقد�ساقه�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

هذا�مثل�ضرب�%ن�: "فالناس�!ي�الحديث�قسمBن�قال�الخطابي،�كل�م��ما�يؤدي�معP¯�مختصا،�تشب��Bن

�غABه�فنفعه�هللا�ونفع�به�و%ن�لم�ي فلم�ينفع�بالعلم�ولم�ينتفع�،�قبل�الهدىقبل�الهدى�وعلم�ثم�علم

  .)٤("به

!ي�الحقيقة�فالناس�ع;ى�"ولكن�العيOP�رأى�خ=ف�ذلك�فالناس�!ي�التشبيه�ث=ثة�أقسام�قال�

�Tفادة �يبلغ�درجة �ولم �به �يعمل �بقدر�ما �بالعلم �يقبل �من �فم��م �أقسام �ث=ثة �ويبلغ�، �يقبل �من وم��م

كرم;ي�!ي�الشرح�بأن�جعل�قسمة�الناس�ع;ى�ث=ثة�بأن�يقدر�قبل�أيده�!ي�ذلك�ال. ")٥("وم��م�من�x�يقبل

  :كلمة�من�بقرينة�عطف�ع;ى�فقه�كما�قال�حسان�ابن�ثابت" نفعه"لفظة�

  .)٦(إن�التقدير�ومن�يمدحه�وينصره،�أمن�يهجو�رسول�هللا�مـــن�كم�ويمدحه�وينصره�سواء

كيف�x�وقد�أبرز�ا%عقوxت�،�فوسوقد�وصل�هذا�التمثيل�إ]ى��³اية�Tبداع�وقوة�التأثAB�!ي�الن

�الرائع�قد�ج;ى�ا%عاني�الخاصة�باxنتفاع�بالهدى�،�!ي�معرض�ا%حسوسات�الجلية �ا%ثل�)دبي إن�هذا

                                                 
  .٢٩،�ص�١٩٩٧الرامهرمزي،�كتاب�أمثال�الحديث،�مؤسسة�الكتب�الفقهية�،�لبنان،��)١(
  .١٤٦اني�مع�شرحه�بلوغ�)ماني،�كتاب�العلم،�باب�فضل�من�علم�وعلم،�بABوت،�ص�أحمد�عبد�الرحمان�البناء،�الفتح�الري�)٢(
  . ١٤٦،�ص�١أحمد�عبد�الرحمان�البناء،�الفتح�الرباني�مع�شرحه�بلوغ�)ماني،�كتاب�العلم،�بABوت،�لبنان،��)٣(
  .٩/١٤٠ القسط=ني،�إرشاد�الساري�شرح�صحيح�البخاري،�باب�ما�بعث�به�الن°O�من�الهدى�والعلم�)٤(
  .البدر�العيOP،�عمدة�القارئ،�دار�الفكر،�لبنان�)٥(
  .١/٥٨ن�دار�إحياء�الAsاث�العربي،�بABوت،�٢الكرماني،�صحيح�البخاري،�ط�)٦(
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ولكنك�تجد�،�والعلم�ج=ء�مؤثرا�إنك�لتبحث�عن�نضAB�لهذه�الصورة�النبوية�!ي�ك=م�البشر�ف=�تجدها

�قوله�تعا]ى �!ي �وأقوى�م��ا �م: (مث=�لها �ماء�فسالت�أودية�بقدرهاانزل فاحتمل�السيل�زبدا�،�ن�السماء

ومما�يوقدون�عليه�!ي�النار�ابتغاء�حلية�أو�متاع�زبد�مثله�كذلك�يضرب�هللا�الحق�والباطل�فأما�،�رابيا

  .)١( )الزبد�فيذهب�جفاء�وأما�ما�ينفع�الناس�فيمكث�!ي�)رض�كذلك�يضرب�هللا�)مثال

ه�عند�آخرين�!ي�الصورتBن�القرآنية�والنبوية�معا�مما�قوى�به�فاxنتفاع�با%اء�عند�قوم�وضياع

  .ا%ث=ن�قوة�مؤثرة

قل�"فالفريق�)ول�هو�الذي�قال�هللا�فيه�،�والحديث�!ي�جملته�أن�الناس�يختلفون�!ي�ا%نازل 

�وشفاء �هدى �آمنوا �. )٢("هو�للذين �فيه �قال �هو�الذي �الثاني �بال�A�وتنسون�"والفريق �الناس أتأمرون

�أف=�تعقلون �أنفسكم �الكتاب �تتلون �. )٣("وأنتم �ف��م �هللا �قال �هو�الذي �الثالث �الفريق �الذين�"أما إن

هذا�إذا�أخذنا�التشبيه�!ي�الحديث�من�. )٤("كفروا�سواء�عل��م�أأنذر®�م�أم�لم�تنذرهم�فهم�x�يؤمنون 

  .ويجوز�أن�يكون�من�قبيل�التشبيه�التمثي;ي،�تشبيه�ا%ركب�با%ركب

تصوير�الدقيق�وجماله�ا%بدع�!ي�الحديث�الثاني�يجد�صورة�حالة�الرسول�ص;ى�والناظر�إ]ى�ال

�د´�م�إ]ى�الصراط�السوي�فينصرفون�عنه� هللا�عليه�وسلم�وحال�بعض�الناس�الذين�ينAB�لهم�الطريق�́و

�فيما�بBن�ا%شبه�وا%شبه�به�صورة�ملموسة�نراها،�إ�³ا�مشاهد�حية�تدفع�إ]ى�التفكAB�البعيد،�إ]ى�ا%هالك

التمثيل�وقع�ع;ى�صورة�Tنكباب�"وعن�هذه�الجمالية�قال�الغزا]ي�رحمه�هللا�،�بأعيننا�ونتلمسها�بأيدينا

،��ن�باغAsارها�بظاهر�الضوء�أحرقت�نفسها�وفنيت�حاx،�ع;ى�الشهوات�من�Tنسان�بإنكباب�الفراش

عض�من�أجابوا�الدعوة�هذه�موعظة�لب"وقال�القاOpÚ�عياض�. )٥("وÅدمي�يبقى�!ي�النار�!ي�مدة�طويلة

  .)٦("ويحتمل�أن�يكون�وعيدا�%شركي�قريش

و�ن�!ي�الحديث�استشعار�بالحذر�حc¯�يأخذ�كل�إنسان�حذره�ف=�بد�أن�تكون�الصورة�قريبة�

�النفوس �تحرك ¯cح� ،� �الكرماني �قال �الحديث �!ي �جاء �ما �)مور�"وهذا �من �شاهدوه �بما �ذلك �لهم مثل

ع�الشهوة�ا%ؤدية�إ]ى�النار�بوقوع�الفراش�الذي�من�شأنه�أن�يتبع�فمثل�إتبا،�ليقرب�ذلك�من�إفهامهم

  .)٧("ضوء�النار�ليقع�ف��ا�يظن�أ�³ا�x�تحرقه

وهذه�صورة�معهودة�تثبت�ا%عP¯�ا%راد��Çا�أشد�وأقوى�وهكذا�يلتقي�الغرض�الديOP�بالغرض�

تصموا�بحبل�هللا�جميعا�واع"الفOP�كالشأن�!ي�جميع�الصور�الOc�يرسمها�الحديث�ونضAB�هذا�!ي�القرآن�

                                                 
  .١٧سورة�الرعد�Åية��)١(
  .٤٤سورة�فصلت�wية��)٢(
  .٤٤سورة�البقرة�Åية�)٣(
  .٦سورة�البقرة،�Åية��)٤(
  .١٨٢٨الرامهوزي،�أمثال�الحديث،��)٥(
)٦(��،ABالصغ�الجامع�شرح�القدير�فيض�النووي،�الرؤوف�لبنان١٥/٥١٨عبد�ا%عرفة،�دار�،.  
  .٢٣/٠٨الشوكاني،�صحيح�البخاري،�كتاب�الرقاق،�باب�wن��اء�!ي�ا%عا)Op،�س�)٧(
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وكنتم�،�وx�تفرقوا�واذكروا�نعمة�هللا�عليكم�إذ�كنتم�أعداء�فألف�بBن�قلوبكم�فأصبحتم�بنعمته�إخوانا

  .)١("ع;ى�شفا�حفرة�من�النار�فأنقذكم�م��ا

�وصدقه �التشبيه �دقة �ا%جال �هذا �!ي �لدينا �ا%هم �وليس �القلقة�، �الصورة �هو�هذه �ا%هم وإنما

� �ا%وشكه �الحركة�ا%تحركة �هذه �ت�Aز �أن �با�لوان �ا%صور �ريشة �ولو�استطاعت �الزوال �ع;ى �الخيال !ي

�التصوير �عالم �!ي �فحسب �براعة �لكانت �صامتة �صورة �!ي �ا%تخيلة �واللوحة�، �الريشة �يملك وا%صور

�و)لوان �عليه�، �هللا �ص;ى �ورسوله �تعا]ى �هللا �رحمة �والحديث �القرآن ��Çا �يصور �فحسب �ألفاظ وهذه

�نحو�هذ �الضعيفوسلم �Tنسان �ا �لهو�أعظم�، �الخيال �يمتلؤه �الذي ¯Pا%ع� �هذا �تأكيد �الحديث و!ي

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �رحمته �ع;ى �الدxلة �زيادة�، �وتجدده �الصراع �ثبوت �بBن �التقابل �هذا �!ي �قوله !ي

  .حرصه�عليه�الس=م

  :النتائج

  :ليةو!ي�ال��اية�يمكن�أن�نجمل�النتائج�الOc�توصلنا�إل��ا�!ي�النقاط�التا

تمتاز�الصورة�البيانية�!ي�الحديث�النبوي�الشريف�بالوضوح�والبيان�xعتمادها�ع;ى�التعبAB�البسيط� .١

�Tب=غ�وTبانة �!ي �ا%رسل �نية �يفسد �الذي �التكلف �عن �والبعد �الذي�، �هو�السبيل �ا%عاني �فهم �ن

 .!ي�Tقناع�وwستجابة�والتأثAB،�يعتمد�عليه�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�ارتباطها� .٢ �من �تزيد �مثABة �ونفسية �اجتماعية �بقيم �الشريف �الحديث �!ي �البيانية �الصورة ارتباط

وهذا�ما�يجعلها�تتخلص�من�التكلف�والصنعة�ويزيدها�تداوx�،�بالحياة�اليومية�وم=بسا®�ا�ا%تجددة

xواستعما. 

ب�إ]ى�Tيجاز�م��ا�إ]ى�أن�طبيعة�)حاديث�النبوية�قائمة�ع;ى�الجمل�Tنشائية�القصABة�لجعلها�أقر  .٣

يبتعد�،�إضافة�إ]ى�تخABه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�)لفاظ�والكلمات�بدقة�وعناية�بشكل�موجز،�Tطناب

 .مع�تحديد�القصد�والهدف�ومراعاة�ظروف�ا%تلقي،�عن�التفصي=ت�ا%ملة

�ويقوى�حجته .٤ �وسلم�من�القرآن�الكريم�ليدعم�رأيه �عليه ن�أقدر�وليكو ،�اقتباس�الرسول�ص;ى�هللا

 .وكسب�قناع��م�وثق��م،�ع;ى�إقناع�السامعBن�والتأثAB�ف��م

�إب=غها� .٥ �أراد Ocال� �ا%باشر�للمعاني �تناوله �خ=ل �ا%باشر�من �العرض �أسلوب �النبوي �النص اعتماد

�للمستمعBن ،� �بBن �ما �تنوعت �)حاديث �أن �وwستفهام(كما �والنفي OÛوالن�و)مر� ) التقرير�والوعد

 .بمثابة�)فعال�اللغوية�الOc�تمثل�جوهر�نظرية�)فعال�اللغويةوهذه�)ساليب�Ôي�

عمد�الخطاب�النبوي�إ]ى�إب=غ�أفكاره�إ]ى�ا%تلقي�بأسلوب�يعتمد�Tقناع�والتأثAB�وهذا�راجع�إ]ى�ترابط� .٦

 . )فكار�!ي�)حاديث�وتماسك�أجزا�òا�وح=وة�ألفاظها

  :ا2صادر�وا2راجع

  القرآن�الكريم .١

  ،�القاهرة،�مطابع�كتاب�الشعب،�كتاب�)دب،�البخاري صحيح�،�البخاري  .٢

                                                 
  .١٠٣سورة�آل�عمران�Åية��)١(
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  ،�باب�بعثت�بجوامع�الكلم،�كتاب�wعتصام�بالكتاب�والسنة .٣

  ،�باب�جاء�!ي�كفارة�ا%رض،�كتاب�الطب .٤

  .من�أعاد�الحديث�ث=ثا�ليفهم،�كتاب�العلم .٥

  ١٩٨٥،�بABوت،�دار�Åداب،�الشعرية�العربية،�أدونيس .٦

  ١٩٦٤،�دمشق،�تحقيق�إبراهيم�الكي=ني،�١ط،�الذخائرالبصائر�و ،�أبو�حيان�التوحيدي .٧

  .بABوت،�كتاب�العلم،�الفتح�الرباني�مع�شرحه�بلوغ�)ماني،�البناء�أحمد�عبد�الرحمان .٨

�الباق=ني .٩ �إعجاز�القرآن، �حيدر، �أحمد �الدين �عماد �تحقيق �١ط، �الثقافية، �الكتب ،�مؤسسة

  ،�١٩٩١،�بABوت

  ،�بABوت،�مكتبة�اله=ل،�مع;ي�أبو�ملح: تر،�١ط،�البيان،�الجاحظ .١٠

�سيميائية�الدال،�نظرية�النص،�حسBن�خمري . د .١١ �من�بنية�ا%عP¯�إ]ى ،�١ط،�منشورات�wخت=ف،

  ٢٠٠٧،�الجزائر

�سعد .١٢ �بن �محمد �الدبل �النبوي ، �)دب �!ي �الفنية �الخصائص �٢ط، �العبيكان، �مكتبة ،�الرياض،

١٩٩٧.  

  .١٩٣٧،�رحاب�الجزائر،�مؤسسة�الكتب�الفقهية،�كتاب�أمثال�الحديث،�الرمهرمزي  .١٣

  ،�الجزائر،�١٩٣٧،�مكتبة�رحاب،�٨ط،�إعجاز�القرآن�والب=غة�النبوية،�مصطفى�صادق�الرافÙي .١٤

  ،�لبنان،�بABوت،�دار�الكتاب�العربي،�و'ي�القلم،�مصطفى�صادق�الرافÙي .١٥

�الزمخشري  .١٦ �الحديث، �غريب �!ي �الفائق �١ط، �البجاوي ، �محمد �ع;ي �تحقيق �الكتب�، دار�إحياء

  ،�العربية

  .١٩٩٩،�بABوت،�دار�ا%عرفة،�تاريخ�)دب�العربي،�الزيات�أحمد�حسن .١٧

  .بABوت،�دار�إحياء�الAsاث�العربي،�٢ط،�صحيح�البخاري ،�الكرماني .١٨

  دار�الفكر�بABوت.الحديث�النبوي�الشريف�من�الوجهة�الب=غية،�عز�الدين�كمال .١٩

  ،�١٩٨٢،�١ط،�والتوزيعشركة�مكتبات�عكاظ�للنشر�،�من�ب=غة�الحديث،�عبد�الفتاح�xشBن. د .٢٠

  ،�١٩٨٦،�بABوت،�دار�الكتب�العلمية،�أع=م�النبوة،�ا%اوردي .٢١

٢٢. O°ن�بن�مالك�القرآنية،�الثقا!ي. الظاهرة�ا%ركز�وت،ABب.  

  .لبنان،�دار�ا%عرفة،�٢ط،�فيض�القرير�شرح�جامع�الصغAB،�عبد�الرؤوف�ا%ناوي  .٢٣

  .نانلب،�دار�الفكرـ،�شرح�صحيح�البخاري ،�العيOP�عمدة�القارئ  .٢٤

  ١٩٩٥،�القاهرة،�الدار�ا%صرية�اللبنانية،�١ط،�البيان�ا%حمدي،�مصطفى�الشكعة .٢٥

�القرضاوي .د .٢٦ �يوسف �النبوية، �السنة �مع �نتعامل �كيف �وضوابط، �معالم �ا%عرفة، �دار الدار�،

  ،�ت.د،�ا%غرب،�البيضاء

  .بABوت،�دار�الكتاب�العربي،�إرشاد�الساري�!ي�شرح�صحيح�البخاري ،�القسط=وي  .٢٧

  ١٩٩٨،�)ردن،�عمان،�دار�مجدxوي ،�١ط،�دراسات�!ي�)دب�العربي،�اد�السرطاوي مع. د .٢٨

  ،�١٩٩٩،�بABوت،�دار�ا%عرفة�س،�تاريخ�)دب�العربي،�أحمد�حسن�الزيات. د .٢٩
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�الدبل. د .٣٠ �سعد �بن �محمد �النبوي ، �)دب �!ي �الفنية �الخصائص �٢ط، �العبيكان، �مكتبة ،�الرياض،

١٩٩٧.  

  الدوريات 

  مجلة�)زهر،�نة�بBن�أسلوب�القرآن�والحديث�وتأثABها�!ي�النفوسمقار ،�حسن�جاد. د .١

  ،�٥مجلة�)زهر�العدد،�ب=غة�)سلوب�النبوي ،�محمد�شاكر. د .٢

  ،�١٩٩٦،�٤ج،�ربيع�الثاني،�مجلة�)زهر،�محمود�النووي. د .٣

�الزرقاء.د .٤ �مصطفى �القرآن، �وأسلوب �الحديث �أسلوب �بBن �مقاربة �Tس=مي، �)دب �مجلة العدد�،

  ،�١٩٩٥،�بABوت،�مطابع�مؤسسة�الرسالة،�رابطة�)دب�Tس=مي�العا%ية،�سابعال

 القاهرة،�٥العدد�،�مجلة�)زهر،�منشاوي�عثمان�عبود .٥

�النواوي  .٦ �محمود �النبوي ، �الحديث �مقاصده، �ألفاظه، �معانيه، �)زهر، �مجلة �الثاني، �ربيع ،�٤ج،

  .١٩٩٦،�القاهرة
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  داسة�الشرعية�ونزاهة�التقعيد�النحوي hستشهاد�بالحديث�النبوي�ب�ن�الق. ٦

  محمد�بن�رده�بن�عطية�هللا�العمري ./ د

  )ا%ملكة�العربية�السعودية،�جامعة�أم�القرى ،�الكلية�الجامعية�بالقنفذة(

  : مقدمة

الحمد�8�رب�العا%Bن�والص=ة�والس=م�ع;ى�أفصح�خلق�هللا�أجمعBن�سيدنا� بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  :حبه�أجمعBن�أما�بعدمحمد�وع;ى�آله�وص

تؤخذ�،�ودليل�للتشريع�!ي�ا%لة�Tس=مية،�فالحديث�الشريف�من�أصول�الدين�الOc�قام�عل��ا  

  .)حكام�منه�كما�تؤخذ�من�القرآن�الكريم

�له   �فهو�البيان �مشكلة، �يوضح �منه، �ا%جمل �ويفصل �ا%طلق، �ويقيد �العام، �ويخصص قال�،

ُبرِ (: تعا]ى َناِت�َوالزُّ َبّيِ
ْ
ُروَن �ِبال

َّ
ُهْم�َيَتَفك

َّ
َعل

َ
ْ�ِ�ْم�َول

َ
َل�ِإل ّزِ

اِس�َما�نُ َن�ِللنَّ ِBِّلُتَب�َر
ْ

ك ِ
ّ

ْيَك�الذ
َ
َنا�ِإل

ْ
نَزل

َ
  ].٤٤: النحل[) َوأ

�والتحليل�والتحريم   �وأخذ�)حكام ،�و!ي�الوقت�الذي�كان�الحديث�النبوي�كالقرآن�!ي�التشريع

�ال �لجّماع �مصادر�السماع �من �مصدرين �اللغويBن �لدى �واستخراج�كانا �ضبطها �سبيل �!ي �وروا®�ا؛ لغة

  .قواعدها

وبع,�ما�للحياة�ف��ا�لم�تقم�،�وx�يخفى�ع;ى�أحٍد�أنه�لوx�هذان�ا%صدران�وأثرهما�!ي�روح�العرب  

  .للدراسات�اللغوية�العربية�قائمة�!ي�تلك�ا%رحلة�ا%بكرة�من�مراحل�العربية

�مكان��ا   �من�قْدر�اللغة�وأع;ى وسبيل�فهم�آياته�واستخراج�،�أداة�قراءته�فOÛ،�فقد�رفع�القرآن

فَمْن�أراد�معرفة�ما�!ي�،�ورسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�عربيٌّ ،�القرآن�نازل�بلغة�العرب"و�،�أحكامه

لم�يجد�،�من�كل�كلمٍة�عربية�أو�نظم�عجيب،�وما�!ي�سنة�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�كتاب�هللا

�
ً
  . )١(من�العلم�باللغة�بدا

   
ّ
�و% �قواعدها �ووضع �اللغة �دراسة �بواعث �كانت ��–ا �أصلها ��–!ي

ً
�باعثا �ذلك �أكان �سواًء دينية

 
ً
�وحيدا �من�، �وأعطاها �الدين �علوم �مناهج �خصائص �للغة �جعل �فقد �أخرى؛ �بواعث �تضافر�مع أم

  " x�ُيْقرئ�القرآن�إx�عالم�باللغة: "روي�عن�عمر�بن�الخطاب�قوله. القداسة�ما�لعلوم�الدين

�أب �عن �قولهوسمع �ا%�Aد �العباس �يقول : "ي �السلف �بعض �الظاهرة: كان �ا%روءة �فإ�³ا �بالعربية ،�عليكم

  .)٢("وأنبيائه�وم=ئكته ،وÔي�ك=م�هللا�عز

%ا�جاء�Tس=م�وفارق�العرب�الحجاز�لطلب�ا%لك�الذي�كان�!ي�: (وقال�ابن�خلدون�!ي�ا%قدمة

لOc�!ي�ألسن��م�بما�ألقى�إل��ا�السمع�من�ا%خالفات�تغABت�ا%لكة�ا،�وخالطوا�العجم،�أيدي�)مم�والدول 

                                                 
  . ٦٤الصاح°O،�ابن�فارس،�مطبعة�البابي�الحل°O،�القاهرة،ص  ) ١(

)٢ (   Tص�الزجا&ي،�النحو،�علل�!ي�٧يضاح.  
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لقي�إل��ا�مما�يغايرها
ُ
لجنوحها�إليه�باعتياد�،�الOc�للمتعربBن�والسمع�أبو�ا%لكات�اللسانية�ففسدت�بما�أ

 ،�السمع
ً
ويطول�العهد��Çا�فينغلق�القرآن�والحديث�،�وخ×Op�أهل�العلوم�م��م�أن�تفسد�تلك�ا%لكة�رأسا

�فا �؛ �ا%فهوم �والقواعد�ع;ى �الكليات �شبه �مطردة �ا%لكة �لتلك �قوانBن �ك=مهم �مجاري �من ستنبطوا

  ) ١"(يقيسون�عل��ا�سائر�أنواع�الك=م�ويلحقون�)شباه�با�شباه

والعلم��Çا�ومعرفة�قواعدها�ضرورة�من�ضرورات�العلم�الشرûي�،�وبذا�فالعربية�من�علوم�الدين

�إ]ى�قيام
ً
�ومكانا

ً
وَن : (قال�تعا]ى،�الساعة�فOÛ�ترحل�مع�الدين�زمانا

ُ
َحاِفظ

َ
ُه�ل

َ
ا�ل َر�َوِإنَّ

ْ
ك ِ

ّ
َنا�الذ

ْ
ل زَّ
َ
ْحُن�ن

َ
ا�ن [  )ِإنَّ

  ] .٩آية��:الحجر

  :بيئة�قيام�الدراسة�النحوية

�ا%ختلفة   �مظانه �!ي �العرب �ك=م �استقراء �ع;ى �ابتداًء �النحوي �البحث �قام �النحو�، �مادة وكانت

�الظواهر  �استقراء �إبان �الحية �اللغة �Ôي �والتنظAB�هو ،اللغوية�العربي �الدراسة �هدف �كان انتحاء�" و%ا

�للعرب �ك=م �Ôي�" سمت �القرآن �لغة �تكون �أن �ذلك �من �لزم �فقد �وتعليمه؛ �وتعلمه �الدين �لفهم
ً
xوصو

�اللغوية �ا%ادة �جمع �عند � ،ا%قياس Op2يقت� ��-وهذا �بالغة �الجمع��-وبدقة �هذا �وزمان اختيار�مكان

�ع;ى�إقامة�نظام�نحوي�كامٍل�للغة�وwستقراء؛�لضمان�أن�يكون�نموذج
ً
،�التفسAB�ا%ستخلص�م��ا�قادرا

 
ً
�ومكانا

ً
�زمانا �القرآن �لغة �بالدقة ،يرافق �ويتصف �ا%ختلفة، �التفسAB�للظواهر�اللغوية �!ي ،�وا%صداقية

  .وتندرج�تحته�جزئيات�لغة�العرب�وكليا®�ا

��-نقط�Tعراب�-وإذا�اعت�Aنا�نقط�أبي�)سود�للقرآن�   
ً
بالحاجة�إ]ى�ضبط�النص�القرآني�إحساسا

�ونقله �أدائه �لصحة
ً
�وسبي= �مراحل�، �!ي �Tعراب �وهذا �النقط �تفسAB�هذا �ضرورة �ع;ى �يدلنا �ذلك فإن

  .يجمع�ذلك�الحاجة�للتعلم�والتعليم،�xحقة�وبيئات�مختلفة

  . )٢()) نقط�ا%صحف�وشكله�مستحب�؛��نه�صيانة�له�من�اللحن�والتحريف: ((يقول�النووي�

تدفعها�رغبة�تتصل�،�ا�يقودنا�إ]ى�التسليم�بأن�النحو�العربي�جاء�من�شعور�بحاجة�ذاتية�لهوهذ  

�بالعقيدة�
ً
�مباشرا

ً
xاتصا .  

وكان�نصر�بن�،�)٣(كان�ثقة�!ي�الحديث�واللغة�والنحو )٦٩: ت(فمن�ا%علوم�أن�أبا�)سود�الدؤ]ي�  

� �فق�ً�ا �قارًئا �)٤(عاصم �إسحاق، �ابن �) ١١١:ت( وعبدهللا �والقراءاتكان �بالعربية
ً
�)٥(ملّما �عمر�، �ابن ¯p-وعي

�بالنحو�والقراءة) ١١٩:ت(الثقفي�
ً
وأبو�عمرو�ابن�الع=ء�من�أئمة�القراء�وإليه�تنسب�إحدى�،�)٦(كان�عا%ا

                                                 
  ٤٨٤ا%قدمة،طبعة�ا%كتبة�العصرية،ص  ) ١(

  . ١٧١/ ١م،�T١٩٩٩تقان�!ي�علوم�القرآن�لج=ل�الدين�السيوطي،�الطبعة�)و]ى،�دار�الفكر،�  )  ٢(

براهيم�السامرائي،�مكتبة�ا%نار،�نزهة�)لباء،�!ي�طبقات�)دباء،��بي�ال�Aكات�عبد�الرحمن�بن�محمد�)نباري،�تحقيق�إ: انظر  ) ٣(

  ٢١م�ص�١٩٨٥هـ�١٤٠٥الزرقاء،�الطبعة�الثالثة�  

  ،�٣٩،ص�١٤٠٥محمد�إبراهيم�البنا،�دار�wعتصام،،الطبعة�)و]ى�:أخبار�النحويBن�البصريBن،�السABا!ي،�تحقيق�  )  ٤(

  .٣٢نزهة�)لباء،،�ص  ) ٥(

  .٤٩السابق،�  ) ٦(
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�السبعية �)١(القراءات �الكسائي، �حمزة �بن �ع;ي �كان �)٢(وكذلك �يقول ، �الخليل �هذه�: "وكان �تكن �لم إن

  . )٣("أولياء�8�فليس�8�و]ي�–يعOP�أهل�العلم��-الطائفة�

ولعله�ظاهر�ما�!ي�كل�واحد�م��م�من�أثر� ،هؤxء�هم�أئمة�النحويBن�وع��م�صدر�التصور�النحوي�للعربية

��-وهذا�دليل�،�وما�له�من�ع=قة�به،�الدين
ً
ودليل�ع;ى� ،ع;ى�ع=قة�علم�العربية�بالدين�من�جهة�- أيضا

  . ن�العقيدة�والدين�من�الجهة�)خرى ا%نطلقة�م ،بيئة�النحو�العربية�الخالصة

�العربية   �للغة �واللهجية �النحوية �للدراسات �وا%ثالية �الناضجة �الصورة �سيبويه �كتاب ،�ويمثل

�للظواهر�اللغوية
ً
�تفسABا �قواعده �جاءت �فقد �متعددة، �لهجية �لصور �ورواية �مصادره�، �من والسماع

حc¯�قال�عنه�،�لذا�تلقاه�النحويون�بالقبول �؛،�ا%وثقة�فهو�يمثل�نتيجة�wستقراء�بشروطه�الOc�وضعت

فة�!ي�"   : محمد�بن�يزيد لم�ُيعمل�كتاب�!ي�علم�من�العلوم�مثل�كتاب�سيبويه؛�وذلك�أن�الكتب�ا%صنَّ

ِهَمه�إ]ى�غABه�،�العلوم�مضطرة�إ]ى�غABها
َ
  ).٤"(وكتاب�سيبويه�x�يحتاج�َمْن�ف

  Op-ندل(� �أحمد �بن �صاعد �أل: "ويقول �كتاًبا �وحدي,�ا�x�أعرف �قديمها �العلوم �من �علم �!ي ف

وأحاط�بأجزاء�ذلك�الفن�غAB�ث=ثة�كتب�أحدها�كتاب�بطليموس�!ي�علم� ،اشتمل�ع;ى�جميع�ذلك�العلم

فإن�،�والثالث�كتاب�سيبويه�البصري�النحوي ،�والثاني�كتاب�أرسططاليس�!ي�علم�ا%نطق ،هيئة�)ف=ك

ويظهر�لنا�مما�تقدم�أننا�). ٥"(إx�ما�x�خطر�له�كل�واحد�من�هؤxء�لم�يشذ�عنه�من�أصول�فنه��Opء

�النحوية �الدراسة �أيد´�م �ع;ى �قامت �العلماء �من ة
ّ
�ِجل �وx�أمانا®�م ،أمام �دي��م �!ي �غAB�م��مBن وكذلك�،

  .تظهر�صورة�التأليف�!ي�كتاب�سيبويه�وقد�تلقوه�بالقبول�وأجمعوا�ع;ى�أسبقيته

حريصون�ع;ى�خدمة�الدين�بخدمة�،�ات�!ي�نقلهمو�Çذا�ف=�يشك�!ي�أن�علماء�الصدر�اللغوي�ثق  

أو�،�يجعلنا�ننفي�ع��م�الجهالة�والخطأ�ا%جمع�عليه،�فما�جاء�ع��م�فهو�عن�دراية�ورواية�وتدقيق،�اللغة

  .السكوت�عن�حق�ينبaي�Tشارة�إليه�والتنبيه�عليه

  :ضوابط�wستشهاد�النحوي 

وما�،�فأما�التواتر�فلغة�القرآن،�تواتر�وآحاد�:اعلم�بأن�النقل�ينقسم�إ]ى�قسمBن: "يقول�)نباري   

وأما�Åحاد�فما�،�وهذا�القسم�دليل�قطÙي�من�أدلة�النحو�يفيد�العلم،�تواتر�من�السنة�وك=م�العرب

واختلفوا�!ي�إفادته�،�وهو�دليل�مأخوذ�به،�ولم�يوجد�فيه�شرط�التواتر،�تفرد�بنقله�بعض�أهل�اللغة

�الظن �يفيد �أنه �إ]ى �)كAون �فذهب �العلم، �يفيد �أنه �بعضهم �وزعم �wحتمال�، �لتطرق �بصحيح وليس

   ).٦("فيه

                                                 
  .٤٦أخبار�النحويBن�البصريBن،�  ) ١(

  .٥٩نزهة�)لباء،�ص  ) ٢(

  . ٥٥أخبار�النحويBن�البصريBن،�  ) ٣(

  . ١/١٣٠،�١٩٩٧تحقيق�عبدالس=م�هارون،�مطبعة�الخانDي،القاهرة،�١خزانة�)دب،�البغدادي،  ) ٤(

  . ٧٥نزهة�)لباء،�  ) ٥(

  .٨٤،٨٣،�ص،١٣٧٧%ع�)دلة،wنباري،�تحقيق�سعيد�)فغاني،مطبعة�الجامعة�السورية،�  ) ٦(
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�وضوابط�يضمنون�معها�أع;ى�درجات�الدقة�!ي�  
ً
لقد�وضع�النحويون�للنقل�عن�العرب�شروطا

  .النقل�وأع;ى�مستويات�الفصاحة�!ي�ا%نقول 

�هؤxء: لست�أقول : "يقول�أبو�زيد� �سمعته�من �هواز : قالت�العرب�إx�إذا وبOP�،�وبOP�ك=ب،�ن بكر�من

  ).١("وإx�لم�أقل�قالت�العرب،�أو�سافلة�العالية،�أو�من�عالية�السافلة،�ه=ل

والدقة�!ي�النقل�والضبط�نلمسها�!ي�عبارات�سيبويه�حBن�ينقل�عن�،�وصور�التحرز�!ي�)خذ  

بعربيته�وسمعنا�من�يوثق�: "فقد�امتØ�الكتاب�بعبارات�من�مثل،�العرب�مباشرة�أو�عن�من�ينقل�ع��م

  ).٢(" يقول 

  ).٣"(وحدثOP�من�x�أ®�م�عن�الخليل�أنه�سمع�أعرابًيا�يقول "  

  .)٤("وهذا�قول�جميع�من�نثق�بعلمه�وروايته�عن�العرب"  

  ).٥(..." إن�ناًسا�من�العرب�يوثق�بعربي��م"و�  

�سليقة   �)فصح �عن �)خذ �ذلك �من �يتوخون �كانوا �ومكاًنا
ً
�زمانا �السماع �النحويون �حدَّ  ،وحBن

فجاء�أخذهم�عن�أعراب�البادية�بالرحلة�،�و)بعد�عن�مؤثرات�تغAB�اللسان�إما�با%جاورة�أو�ا%عاصرة

  . إل��م�ومشافه��م

�الفصاحة   �درجات �أع;ى �يمثل �الكريم �القرآن �كان �و%ا �)فصح، �العربية �ونموذج وهو�أوثق�،

  . والقياس�عليه،�اء�القواعد!ي�wحتجاج�وبن�-دون�خ=ف�-أخذ�به�النحويون ،�النصوص�متًنا�وسنًدا

�السيوطي   �وسنًدا: "يقول �متًنا �وأصح �أوثق �القرآنية �القراءات �!ي�، �النحاة �إل��ا �استند ولذلك

 ،�وضبط�كثAB�من�الفروع،�تقعيد�)صول 
ً
فالقراءة�سنة�متبعة�يلزم�،�وقد�أكسبت�اللغة�مرونة�واتساعا

ز�wحتجاج�به�!ي�العربية�سواء�كان�متواتًرا�أم�آحاًدا�كل�ما�ورد�أنه�قرأ�به�جا"و�. )٦("قبولها�وا%صAB�إل��ا

ا
ً
  ).٧(" أم�شاذ

�القرآن   �نقل �طريقة �ع;ى
ً
�وقياسا �نصه، �وخصائص �أدلة�، �من �كدليل �النقل �النحويون جعل

�الصحيح: "النحو�هو �النقل �ا%نقول �الفصيح �العربي �الك=م �الكAة، �حد �إ]ى �القلة �حد �عن  ).٨("الخارج

                                                 
  .١/١٥١ا%زهر،�  ) ١(

�١٤٠٨الكتاب،�سيبويه�أبو�بشر�عمرو�بن�عثمان،�تحقيق�عبد�الس=م�هارون،�مكتبة�الخانDي،�القاهرة،�الطبعة�الثالثة�  ) ٢(  –هـ

  .٧٧،�١/٢٦م،�١٩٨٨

  .١/١٤١السابق،�  ) ٣(

  .٣/٣٠٣السابق�  ) ٤(

  .١/٦٣السابق�  ) ٥(

  .٧٥م،�ص�١٩٩٩طي،�الطبعة�)و]ى،�دار�الفكر،�Tتقان�!ي�علوم�القرآن�لج=ل�الدين�السيو )  ٦(

  ٨٣السابق،�  ) ٧(

  ).٣٠،٣١( %ع�)دلة�  ) ٨(
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وإن�ورد�ذلك�ع��م�فإنما�يكون�،�ا�wحتجاج�بما�x�يعرف�قائله�من�شعر�أو�نAوعليه�فإ�³م�لم�يجوزو 

  . x�ع;ى�سبيل�wبتداء�والتأسيس،�ع;ى�سبيل�التأييد�والحشد

أنه�إذا�صدر�من�ثقة�يعتمد�عليه�قبل�وإx�x�يقبل؛�: "نقل�صاحب�ا%واهب�الفتحية�عن�النقل  

  .)١(..." ولهذا�كانت�أبيات�سيبويه�أصح�الشواهد

�أنه   �ا%تقدمBن �للنحويBن �العلمية �ا%مارسة �من �)نباري �استنتج �ناقل�: "وقد �يكون �أن يشAsط

 
ً
xعد�اللغة�امرأة،�أو�كان�

ً
�ن��Çا�معرفة�تفسABه�،�كما�يشAsط�!ي�نقل�الحديث،�حًرا�كان�أو�عبًدا،�رج=

  ).٢("وتأويله�فاشAsط�!ي�نقلها�ما�اشAsط�!ي�نقله

wستشهاد�بشعر�عدي�بن�زيد�العبادي�مع�أنه�جاه;ي�%خالطته��ولهذا�أسقط�بعض�النحويBن  

  . واستبعد�أبو�نواس�لتعلقه�بالخمر�كما�نقل�عنه،�وكذا�فعل�بعضهم�مع�)ع×p¯،�الفرس

�الشعر   �أكA�ع;ى �تقعيًدا �النحويBن �من �نجد �وحBن �نستحضر�قول�، �wستدxل �!ي �عليه وتركBً¤ا

أعOP�أن�العلماء�،�والحجج�x�تؤخذ�إx�منه،��توجد�إx�فيهمن�فضل�النظم�أن�الشواهد�x : "ابن�نباته

،�والشعر�قد�أتى�به،�وهذا�كثAٌB�!ي�الشعر،�قال�الشاعر�:والحكماء�والفقهاء�والنحويBن�واللغويBن�يقولون 

  ).٣("والشعر�هو�الحجة،�فع;ى�هذا�الشاعر�هو�صاحب�الحجة

وكذلك�فرواية�ا%نظوم�أدق�،�!ي�وجوههولهم�التصرف�،�وx�غرو�!ي�ذلك�فالشعراء�أمراء�الك=م  

كما�أن�تذكره�أيسر�واحتمال�التغيAB�والتبديل�!ي�الشعر�أقل�من�احتماله�!ي�ا%روي�،�من�رواية�ا%نثور 

�A٤(الن(.  

�الحضر   �بشعراء �wستشهاد �حد �هو �الهجري �الثاني �القرن �ومنتصف �هرمة�، �بن فإبراهيم

�بشعرهم�"١٥٠:ت" �wستشهاد �يصح �آخر�من �x��ومن، �الذين �ا%حدثBن �الشعراء �أول �برد �فبشار�بن ثم

  . يحتج�بشعرهم�ع;ى�مsن�اللغة�وقواعدها

�القائل   �بمجهول �wحتجاج �ترك �النحوي �wستشهاد �ضوابط �ومن �يوجب�"...، �بالناقل فالجهل

  .)٥("الجهل�بالعدالة

ْزعم   xحتمال�،�قة�لها��Çاوالثانية�x�ع=،�وكذلك�x�يحتج�بماله�روايتان�إحداهما�مؤيدة�لقاعدة�تُ

  . والدليل�مc¯�تطرق�إليه�wحتمال�سقط�wستدxل�به،�أن�تكون�الرواية�الثانية�Ôي�الصحيحة

�من�حفظ�حجة�ع;ى�مْن�لم�يحفظ�-أيًضا�–ومن�ضوابطهم�   وبذلك�فا%عول�عليه�هو�ما�،�أنَّ

  . نقل�كما�سمع�عن�العرب

                                                 
  .١/٥٥م،�١٩٠٨/ هـ١٣٢٦ا%واهب�الفتحية،�ا%طبعة�)مABية�بالقاهرة�  ) ١(

  .٨٤%ع�)دلة،�  ) ٢(

  .٢/١٣٦،�١٩٤٢ه�أحمد�الزين،�طبعه�مصر�سن�- أحمد�أمBن��تحقيق:أنظر،�Tمتاع�وا%ؤانسة،التوحيدي،�  ) ٣(

  .٣٢١إبراهيم�أنيس،�. من�أسرار�اللغة،�د: انظر  ) ٤(

  .w٢٧قAsاح،  ) ٥(
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x�يخالف�عند�تقريره�جمهور�ك=م�،�=مهم�مردودأن�ا%صAB�إ]ى�م=�نضAB�له�!ي�ك�-أيًضا�-وم��ا�  

  . العرب�الذي�عليه�بOP�وعنه�أخذ

ع�اللغة�التدقيق�!ي�مsن�النقل�وسنده  
َ
وبناًء�عل��ما�يكون�،�ولذا�فقد�كانت�وجهة�النحويBن�وُجّما

  . النظر�إ]ى�صحة�الرواية�وwعتماد�عل��ا�من�عدمه

  : مكانة�الحديث�النبوي�!ي�wستشهاد�النحوي 

�به   �wحتجاج �صحة �حيث �من �العربي �الك=م �هو�أع;ى �الكريم �القرآن �أن �ا%قرر �من وهو�قبل�،

وهذا�يقتOp2�أن��-كما�تقدم-ثم�يأتي�الحديث�الشريف�مصدًرا�ثانًيا�للتشريع،�ذلك�مصدر�التشريع�)ول 

�به �wحتجاج �صحة �حيث �من �الثانية �ا%�¤لة �!ي �اللغة �أهل �عند �ي�¤ل �س، �ع;ى �القواعد ،�ماعهوإقامة

نستطيع�،�وعن�نوع�التقديم�الذي�قدم�به�لها،�وبغض�النظر�عن�عدد�)حاديث�الOc�احتج�به�سيبويه"

�النحو�: القول  �!ي �بالحديث �احتجوا �قد �الع=ء �بن �عمرو �وأبا �أحمد �بن �الخليل �وشيخه �سيبويه إن

�والصرف ،�
ً
�قلي= �احتجاجهم �من �إلينا �وصل �ما �كان �ا. )١("وإن �يقدم �أن �الحق �الشريف�وا%نهج لحديث

�مسموع �من �سواه �سائر�ما �عن �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �عن �ثبوته �عند �هللا�، �رسول ��ن ذلك

�وب=غة،�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أفصح�الخلق
ً
اعلم�أن�هللا�%ا�وضع�رسوله�: "قال�الخطابي،�وأع=هم�بيانا

،�ه�اختار�له�من�اللغات�أعر�Çاونصبه�منصب�البيان�لدين،�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�موضع�الب=غ�من�وحيه

قال�ومن�فصاحته�أنه�تكلم�بألفاظ�اقتض�Èا�لم�... ثم�أمده�بجوامع�الكلم،�ومن�)لسن�أفصحها�وأبي��ا

ْسمع�من�العرب�قبله
ُ
  . )٢("ولم�توجد�!ي�متقدم�ك=مها،�ت

: ولهكق،�وقد�أثبت�الرواة�واللغويون�للرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ما�لم�يسبق�إ]ى�الك=م�به  

�)ثAB�).٣(حمO�الوطيس" �الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�%ا�: "قال�ابن ويقال�أن�هذه�الكلمة�أول�من�قالها

�قبله �تسمع �ولم �يومئذ �البأس �اشتد �wستعارات، �أحسن �)٤("وÔي �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى مات�: "وقوله

  . )٥("حتف�أنفه

كما�أثبتوا�له�،�وبيانه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�وقد�استدلوا��Çذين�الحديثBن�وبأمثالهما�ع;ى�كمال�فصاحته

�¯cح�البشر�من�هABغ�بيان�يقربه�x�مما�بيانه�محاسن�ع;ى�يدل�ما�)حاديث�من�وسلم�عليه�هللا�ص;ى

: " ومن�ذلك�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وهو�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يشرع�لØمة�ويبBن�لها�أحكام�الدين

�x�يمل�حc¯�تملوا: " حديثو . )٦("أرجعن�مأزورات�غAB�مأجورات فهذه�)حاديث�مما�ذكره�. )٧(" فإن�هللا

                                                 
)١ (  �،O8الحدي�خديجة�بالحديث،�حتجاجw�من�النحاة�٧٧موقف.  

  .١/٦٥،٦٤الطنا'ي�والزاوي،دار�إحياء�الAsاث�Tس=مي،: ال��اية�!ي�غريب�الحديث،�تحقيق  ) ٢(

  .٤٧١٢أخرجه�مسلم�برقم،  ) ٣(

)٤ (  �،AB)ث�ابن�الحديث،�غريب�!ي�١/٤٦٦ال��اية�ا%زهر،�وانظر�١/١٦٥،.  

  .،�وقد�ضعفه٤/٣٦الحديث�!ي�مسند�Tمام�أحمد،�  ) ٥(

  .١٥٧٨أخرجه�ابن�ماجة�!ي�كتاب�الجنائز�برقم،  ) ٦(

  أخرجه�البخاري،  ) ٧(
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�بلفظها �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°للن� �وأثبتوه �النحويون �فصاحته، �كمال �ع;ى
ً
xxاستد� �بيانه، ،�وحسن

  .وحBن�ندقق�النظر�ف��ا�نجدها�معدودة�)لفاظ�واسعة�الدxلة

�هللا� �ص;ى �هللا �برسول �خاصة �وجدوها �حBن �النحاة �ثبت�وكأن �وبيانه �فصاحته �ع;ى �دالة �وسلم �عليه

  .فأثبتوها�له�واستدلوا��Çا،�لد´�م�أ�³ا�من�لفظه�الذي�x�يشركه�غABه�فيه

والرواة��شعارهم�والعلماء�بلغا®�م�وأيامهم�ومحالهم�أن�،�أجمع�علماؤنا�بك=م�العرب: "قال�ابن�فارس�

�أفصح�العرب�ألسنة
ً
ا]ى�اختارهم�من�جميع�العرب�واختار�م��م�وذلك�أن�هللا�تع،�وأصفاهم�لغة،�قريشا

�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
ً
  )١(... محمدا

ا"لهذا�فإنه��
ً
 ،�لم�يسمع�الناس�بك=م�قط�أعم�نفًعا�وx�اقصد�لفظ

ً
وx�أجل�مذهًبا�وx�،�وx�أعدل�وزنا

ص;ى�وx�أبBن�!ي�فحوى�من�ك=مه�،�وx�أفصح�معPً¯،�وx�أسهل�مخرًجا،�وx�أحسن�موقًعا،�أكرم�مطلًبا

  ). ٢("هللا�عليه�وسلم

  :قداسة�الحديث�الشريف

�الدين�   �!ي
ً
�حجة �كان �وسم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �عن �صح ¯cم� �الحديث �أن �ع;ى �)مة أجمعت

�بمقتضاه �والعمل �ا%صAB�إليه �ووجب �بمعرفة�، �ا%حدثون ¯Pاعت� �فقد �ولذا �مخالفته؛
ً
�أحدا �يسع ولم

 ،�أحوال�الرواة
ً
�ع��م�جرًحا�وتعدي= �منذ�صدر�Tس=م�إ]ى�أن�تم�تدوين�فت،�وسألوا بيت�أحوال�الرواة

أو�ينشغل�،�ع;ى�أن�كتابة�الحديث�كانت�ممنوعة�!ي�صدر�Tس=م�ح¯c�x�تلتبس�بالقرآن،�السنة�النبوية

  ،�)٣(وقيل�إن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�نÛ¯�أن�يكتب�عنه�سوى�القرآن،�الناس��Çا�عنه

�عن� �هللا OpÚر� �ع;ي �Tمام �قالأثر�عن �أنه ا�: "ه
ً
�حديث �وسلم �عليه 8� �ص;ى �هللا �رسول �عن �حدثتكم إذا

  )٤(." فØن�أخر�من�السماء�أحب�إ]ي�من�أن�أقول�ع;ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�مالم�يقل

لقد�علم�الصحابة�رضوان�هللا�عل��م�أن�ما�يتكلم�به�الرسول�ص;ى�8�عليه�وسلم�تشريع�نقله�كنقل��

ليتأكدوا�من�صحة��-ص;ى�هللا�عليه�وسلم�-تون�عند�سماع�الحديث�هل�هو�ما�قالهفكانوا�يتثب،�القرآن

ينسبونه�لرسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�روى�عن�أبي�بكر�رOpÚ�هللا�عنه�أنه�حBن�جاءت�،�ما�ينقلونه

�وx�علمت�لك�!ي�سنة�رسول�هللا�ص;ى،�مالك�!ي�كتاب�هللا��Opء: فقال�لها،�إليه�الجدة�تسأله�عن�مABا/�ا

 
ً
: فسأل�الناس�فقال�ا%غABة�بن�شعبة�رOpÚ�هللا�عنه،�فارجÙي�حc¯�أسأل�الناس،�هللا�عليه�وسلم�شيئا

هل�معك�غABك؟�فقام�محمد�: فقال�أبو�بكر،�حضرت�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أعطاها�السدس

   ).٥(فأنفذ�لها�أبو�بكر،�بن�مسلمة�)نصاري�فقال�مثل�ما�قال�ا%غABة

                                                 
)١ (  ،O°٥٢الصاح.  

  ).٢/٤٤(،�١٤١٤سن�السندوبي،دار�إحياء�العلوم،الك=م�للجاحظ،انظره�!ي�البيان�والتبيBن،�تحقيق�وشرح�ح  ) ٢(

ط=ل�تكتبوا�عOP�غAB�القرآن،�وَمْن�كتب�عOP�غAB�: روى�مسلم�عن�أبي�سعيد�الخدري�أن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قال  ) ٣(

  . ١٢٩/ ١٨انظر،�صحيح�مسلم�بشرح�النووي�" القرآن�فليمحه

  .١٠٦رواه�أبو�داود�!ي�مسنده�برقم�  ) ٤(

  . ٢٦لكفاية،�صا  ) ٥(
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مع�جزمهم�أن�ما�يروونه�هو�مؤدى�ما�جاء�،�دون�من�لفظه�ص;ى�هللا�عليه�وسلموحBن�x�يتأك  

ويتورعون�عن�السكوت�ا%فهم�أن�ما�رووه�،�فهم�يشABون�إ]ى�ذلك،�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �به �تلفظ �ما �هو�عBن �قال، �ميمون �بن �عمرو �عن �ابن�: جاء �آتي كنت

أو�: "ثم�قال،�سمعت�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�انتفخت�أوراجه: فإذا�قال،�يسمسعود�كل�خم

  ). ١(" أو�كما�قال،�أو�شبيه�ذلك،�أو�قريب�ذلك،�أو�فوق�ذلك،�دون�ذلك

إن�هذا�الحرص�من�ابن�مسعود�دليل�ع;ى�تورعه�عن�أن�ينسب�إ]ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�  

  . حّدثه�رسول�هللا�بما�x�يتيقن�أنه�ما�–وحاشاه��–وسلم�

�متبع   �منهٌج �وهذا �هللا�، �ص;ى �هللا �رسول �عن �يروونه �%ا �يعرض �حBن �للصحابة �مسلوكة وسبيل

  .أو�الشك�بأن�اللفظ�كما�جاء�عنه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم ،عليه�وسلم�عارٌض�من�عدم�الحفظ

فإذا�،�لمفعن�أبي�إدريس�أن�أبا�الدرداء�كان�يحدث�بالحديث�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وس  

  ). ٢("هذا�أو�نحو�هذا�أو�شكله: فزع�منه�قال

  . والصحابة�!ي�ذلك�إنما�يخشون�أن�يدخلوا�!ي�َمْن�يكذب�ع;ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم  

�: "قال�)عمش   �العلم ��–كان�هذا �أقوام�كان�أحدهم��ن�يخر�من�السماء��–أي�الحديث عند

 أحب�إليه�من�أن�يزيد�فيه�واًوا�أو�ألًفا�
ً
wد�٣("أو.(  

أ�³م�حBن�يسمعون�التغيAB�!ي�مsن�ما�سمعوه�عن�،�وكان�من�منهج�الصحابة�رضوان�هللا�ع��م  

�أو�زيادة �أو�نقص �بتبديل �إما �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �ذلك، �ع;ى �يسكتون x� �يردونه�، بل

رسول��من�ذلك�أن�ابن�عمر�حBن�سمع�عبيد�بن�عمAB�يحدث�بحديث،�ويذكرون�ما�سمعوه�وحفظوه

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �الغنمBن: "هللا �بBن �الرابضة �الشاة �كمثل �ا%نافق �مثل �عمر، �ابن �ويلكم: قال ،�x

مثل�ا%نافق�: "إنما�قال�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�تكذبوا�ع;ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

  . )٤("كمثل�الشاة�العاثرة�بBن�الغنمBن

�التدقيق�!ي�اللفظ�ا%س   �يكون�حBن�يتيقن�وهذا موع�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�إنما

و!ي�الحالة�هذه�ف=�سبيل�،�الصحابي�أنه�سمع�ذلك�وحفظه�بلفظه�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�عنه �السكوت �إ]ى �غAB�حاضر، �اللفظ �كان �إذا �أما �عليه، �هو�ا%عول ¯Pا%ع� �وإنما �x�تغيب�، �الدقة فإن

  .ل�عليه�هو�ا%عP¯وإن�كان�ا%عو ،�أيًضا

�ع��ا: فعن�عروة�بن�الزبAB�قال� �عائشة�رOpÚ�هللا �بOP�يبلغOP�أنك�تكتب�عOP�الحديث: قالت�]ي ثم�،�يا

هل�تسمع�!ي�ا%عP¯�: فقالت،�اسمعه�منك�ع;ى��Opء�ثم�أعود�فأسمعه�ع;ى�غABه: فقلت�x،�تعود�فتكتبه

ا؟�قلت
ً
  ). ٥("x�بأس�عليك: قالت،�x: إخ=ف

                                                 
  .١٥٣/ ٤أخرجه�Tمام�أحمد�!ي�مسنده،�  ) ١(

�بدار�ا%عارف�  ) ٢( �العلمية �الجمعية �مطبعة �عن �الخطيب،مصورة �ع;ي �بن �بكر�أحمد �أبي �للحافظ �الرواية، �علم �!ي الكفاية

  . ٢٤١العثمانية،توزيع�ا%كتبة�العلمية،ص  

  . ٢١٢السابق،�  ) ٣(

  .٢٠٨السابق،�  ) ٤(

  .٢٤٠السابق،�  ) ٥(
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�الخطيب   �ينقل�: "قال �أن �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن�Aخ�� ¯Pبمع� �للعالم �أن �ع;ى �متفقة و)مة

وأن�الواجب�ع;ى�رسله�وسفرائه�إ]ى�أهل�اللغات�ا%ختلفة�أن�يرووا�عنه�،�معناه�بغAB�لفظه�وبلغة�أخرى 

  . )١("هما�سمعوه�مما�أخ�Aهم�به�إ]ى�)جناس�بلغ��م�إن�كانوا�عا%Bن�باللغتBن�العربية�ولغة�من�أرسلوا�إلي

وقد�ظلت�)حاديث�النبوية�الشريفة�كبا*ي�ا%عارف�كالتفسAB�السABة�والشعر�والقصص�!ي�صدر�  

فكان�للتابعBن�منهج�كذلك�!ي�قبول�الرواية�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�،�Tس=م�تتناقل�شفاًها�وx�يدّون 

قفوا�عن�الخوض�!ي�وتو ،�فتورعوا�عن�قبول�أي�رواية،�وسلكوا�مسلك�الصحابة�!ي�ذلك،�عليه�وسلم

ز� ،ما�x�يعلمون�عن�حديث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم فأما�قبول�الرواية�فقد�كان�م��م�َمْن�x�يجّوِ

x�ينبaي�للرجل�أن�: نقل�الحديث�ا%سموع�إx�باللفظ�دون�ا%عP¯�يروى�عن�Tمام�أبي�حنيفة�أنه�قال

   ).٢("يحدث�به�يحدث�من�)حاديث�إx�بما�حفظه�من�يوم�سمعه�إ]ى�يوم

وأما�التوقف�عن�الخوض�!ي�ما�x�يعلمون�عن�الحديث�فهو�تحرٌز�م��م�عن�التقول�ع;ى�رسول�  

وxسيما�وهم�تابعون�لم�يسمعوا�منه�وx�علموا�،�أو�تفسAB�ك=مه�بما�x�يحتمل،�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

  .من�صحابته�ا%عP¯�الذي�أراده�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

� T�فقالسئل�الحديث�غريب�من�حرف�عن�أحمد�: مام�!ي�أتكلم�أن�أكره�فإني�الغريب�أصحاب�سلوا

   ).٣("قول�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�بالظن

فوضعت�،�ظهر�wهتمام�بالرواية�وسندها،�وبعد�أن�شاع�التدوين�!ي�القرن�الثاني�بBن�العلماء

�،�قات�رجال�الحديثوظهرت�كتب�!ي�طب،�قواعد�وأصول�!ي�علم�مصطلح�الحديث
ً
كل�ذلك�كان�حرصا

وقد�أثمر�هذا�ا%نهج�ثماًرا�،�طلًبا�للعدالة�والتثبت،�من�أهل�الحديث�ع;ى�الدقة�!ي�النقل�عن�الرسول 

وأولها�،�ثم�الكتب�الستة،�حc¯�ظهر�من�ذلك�كتب�ا%سانيد،�وتدوين�ا%روي،�طيبة�!ي�تمحيص�الروايات

ABالشه�البخاري�كتاب.  

  :[ي�تقعيد�النحوي�ن-مانة�العلمية�

ي�الصحة�لتصرف�العرب�!ي�ك=مها؛��ن�،�إن�دقة�العربية�تستوجب�أع;ى�درجات�الضبط   وتحّرِ

¯Pا%ع�A ِBّيغ�قد�الحركات�ي!�ABتغ�أي�منه،�ا%ستفاد�الحكم�ABيتغ�وبسببه�،�ا%عاني�نBب�تفرق�قد�فالعرب

  .ا%تضادة�بالحركات�فقط�واللفظ�واحد

العربية�استلزمت�نظاًما�دقيًقا�أيًضا�يجب�أن�يكون�نابًعا�من�استقراء��إن�هذه�الدقة�!ي�اللغة�  

  .دقيق�وسماٍع�واٍع�تميB¤�%ا�تقوم�الحجة�به�من�غABه�مما�x�تقوم�به

  OPج�ابن�: "يقول�استعماله�Aك�ما�استعمال�كان�القياس�!ي�و*ي�ستعمالw�!ي�ءOp×ال�شذ�وإن

  . )٤("ه�استعمالهوإن�لم�ينته�قياسه�إ]ى�ما�انتÛ¯�إلي،�أو]ى

                                                 
  .٢٠١الكفاية،�  ) ١(

  .١٣٥،�وقد�نقله�عن�أحمد�فريد�الرفاûي�!ي�كتابه�الغزا]ي،�ص٣٤٥القرآن�الكريم�وأثره�!ي�الدراسات�النحوية،�: انظر  ) ٢(

  .١٤٩،�ص�١٣٩٣،�٤انظر�نصه�مجلة�أضواء�الشريعة،الصادرة�عن�كلية�الشريعة�بالرياض،العدد�الرابع�  ) ٣(

  . ١١٧/ ١،�دار�العربي،�بABوت�تحقيق�ع;ي�النجار، الخصائص،  ) ٤(
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�سبيله   �واتضحت �سماعه �اطرد �ما �ع;ى �يكون �إنما �النحويBن �عند �فالقياس �لصحته�، وتوفرت

ع�أحد�من�النحويBن�عصمة�،�إx�أن�ذلك�x�يعOP�أنه�الغاية�الOc�x�يبلغ�سواها،�الرواية�والعناية فلم�يدَّ

�أو�استظهروه �به �قعدوا �ما �ه، �عندهم �ا%قبول �فالقياس �نفسه �الوقت �استعمل�و!ي �ما �إ]ى �أدى و�ما

  .العرب�نظABه�مما�دخل�!ي�wطراد�الذي�جعله�النحويون�سبيل�wطمئنان�!ي�ا%روي�للقياس�عليه

�سنًدا   �النصوص �أوثق �كان �حBن �فالقرآن �به�، �wستشهاد �!ي �العلماء �يختلف �لم
ً
�نق= وأصحها

�وع=فهو�ثابت�النسبة�إ]ى�هللا�،�وذكر�آياته�!ي�تقرير�القواعد�وتأصيلها ثم�هو�مثال�اللغة�الOc�تكلم�،�جلَّ

وهذان�الشرطان�كفي=ن�بأن�x�يAsدد�النحويون�بعدهما�!ي�wستشهاد�به�وإقامة�قواعدهم�،�العرب��Çا

  .قياًسا�عليه

موا�بك=مهم: ".. يقول�سيبويه
ّ
  . )١("وجاء�القرآن�ع;ى�لغ��م�وع;ى�ما�يعنون ،�لكّن�العباد�إنما�كل

�ينظ �لم �العرب �ك=م �بذلك�و!ي �لتكون �ل=ستشهاد؛
ً
�مناطا �يكون �حBن �يسمعون �لغAB�ما ر�النحويون

�لد´�م �ثبت �ما �ع;ى �أقيس��م �بBن�، �النصب �رواية �سيبويه �ع;ى �ُرّد �حBن �ولذلك �رواته؛ �من �سمعوه وما

  :عقبة�)سدي

نا�بشٌر�فاْسَجِح   
ّ
�إن ا�ِبالِجَباِل�و?�الَحِديَدا      ُمعاِوىُّ

َ
  فلْسن

�من�قصيدة�مجر    �معروفة�ن�البيت �يدل�ع;ى�ذلك،�ورة د�الشنتمري�ذلك�،�وبعد�البيت�ما فنَّ

فيجوز�أن�يكون�البيت�من�قصيدة�منصوبة�غAB�،�وسيبويه�غAB�م��م�فيما�نقله�رواية�عن�العرب: "بقوله

فيكون�wحتجاج�بلغة�ا%نشد�x�،�أو�يكون�الذي�أنشده�رّده�إ]ى�لغته�فقبله�منه�سيبويه،�هذه�ا%عروفة

  .)٢("بقول�الشاعر

فقد�ثبت�،�وwعAsاض�عليه�x�يسقط�أمانته�أو�عدالة�نقله،�فسيبويه�لم�يثبت�إx�ما�سمعه�من�الراوي 

وهم�مؤتمنون�!ي�ذلك�،�فحكاية�النحويBن�إنما�تكون�ع;ى�ما�يسمعون ،�لديه�ما�أثبته�وسمعه�مّمن�رواه

  :وقد�استعظم�ابن�جOP�!ي�ا%حتسب�رّد�ا%�Aد�رواية�سيبويه�لقول�الشاعر

قِحٍب ف
ْ
�َ��ُمْست

َ
�ِمَن�هللا�و?�َواِغِل   اليَوَم�أشرْب�غ

ً
ما

ّ
  إث

: قال،�وجعل�اعAsاضه�!ي�ذلك�اعAsاض�ع;ى�العرب�x�ع;ى�صاحب�الكتاب؛��نه�حكاه�كما�سمع

وإذا�بلغ�)مر�هذا�الحد�من�السرف�فقد�،�كذبت�ع;ى�العرب�ولم�تسمع�ما�حكيته: فكأنه�قال�لسيبويه"

   .)٣("سقطت�كلفة�القول�معه

�الشريف �بالحديث �wستشهاد �النظر�إ]ى �جدير�باxعتبار�عند �جًدا �دقيق �ملمح �وهنا ،� فردُّ

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �ع;ى �بالكذب �ا®�امهم �ع;ى Op2يف� �قد �فيه �النحويBن �كان�، وهو�ما

                                                 
  . ٣٣١/ ١الكتاب،�  ) ١(

)٢ (  � �الدكتور �عليه �وعلق �الشنتمري،حققه �العرب،)علم �مجازات �علم �!ي �جوهر�)دب �معدن �من �الذهب �عBن زهAB�:تحصيل

  .٩٣،ص�١٤١٥سلطان،�مؤسسة�الرسالة،�الطبعة�الثانية�  

  .١١١،�١٩٦٦،١/١١٠ا%حتسب،تحقيق�ع;ي�النجدي�ناصف�وآخرين،القاهرة�  ) ٣(
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ت�عندهم�نسبة�الحديث�إ]ى�رسول�هللا،�النحويون�يخشونه�ويتجنبون 
َ
�قل �- ص;ى�هللا�عليه�وسلم�-لذا

  .وإن�مثلوا�به؛�تورًعا�عن�أنه�يؤخذ�ع��م�أنه�رواية�عن�الرسول�بلفظه�وهم�لم�يسمعوه�عنه

حضرت�)صمÙي�وقد�سأله�سائل�: حدثنا�نصر�بن�ع;ي�قال: "جاء�!ي�أخبار�النحويBن�البصريBن

ُع�أنفًسا: "عن�معP¯�قول�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
َ

،�أنفًسايعOP�أقتل�: قال" جاءكم�أهل�اليمن�وهم�أُبخ

�لها �كال=ئم �نفسه �ع;ى �متندًما �أطرق �ثم �x�عليك: فقال، �به؟�فقلت �ع;يَّ ��Çذا؟�وما �أخذني �وَمْن فقد�،

فكأنه�سري�،�أي�قاتل�نفسك.............  :عن�مجاهد�!ي�قوله،�عن�ابن�أبي�نجيح،�حدثنا�سفيان�بن�عينية

  )١("عنه

مع�أنه�كان�!ي�مقام�التفسAB�،�ة�العربلقد�كان�هذا�موقف�إمام�اللغة�)صمÙي�وهو�العالم�بلغ�

  ". x�!ي�مقام�الرواية�والنقل

�عليه� �أو�يقوم �يتبعه �قد �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �لرسول �نص �بإثبات �يكون �)مر�حBن �يكون فكيف

  . حكم�شرûي�أو�تشريع�نبوي 

يكون��وقد�غلب�ع;ى�أكA�ما�ينقله�النحويون�ا%تقدمون�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أن

،�ع;ى�سبيل�Tخبار�عنه�أو�التمثيل�به؛�تحرًزا�من�نسبته�دون�اليقBن�من�أنه�لفظه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

� ¯pÚالر� �أحاديث �تخريج �!ي �البغدادي �شًرا�"قال �فخAٌB�وأن �خAًBا �إن �بأعمالهم �مجزيون �الناس حديث

ا" فشر
ً
�موقوف �عباس �ابن �عن �تفسABه �جرير�!ي �ابن �الن... رواه �أمثلة �به�وهو�من �مثل �من �وأول حويBن

  )٢(...." سيبويه

�ع;ى�   �أحالوا �وربما �معناه �حقيقة �x�يعلمون �حBن �تفسAB�الحديث �عن �يتورعون �كانوا وكذلك

  .العرب�خروًجا�عن�التجرؤ�ع;ى�التفسAB�دون�علم

أنا�x�أفسر�حديث�: فقال" الجاُر�أًحُق�بسًقبه: " سئل�)صمÙي�عن�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�

  ) ٣("ولكن�العرب�تزعم�أن�السقب�اللزيق،��ص;ى�هللا�عليه�وسلمرسول�هللا

فا�حالة�هنا�ع;ى�العرب�ا%سموع�ع��م؛��ن�)صمÙي�لم�يسمع�تفسAB�الحديث�بذلك�ولم�يعلمه�

  . بما�سمع�مما�يناظره�من�ك=م�العرب،�ولذا�فسره،�علًما�ينتفي�معه�احتمال�إرادة�ما�سواه

�wستشه �منهج �أن �ع;ى �يدل �علماء�ومما �أن �النحويBن �متقدي �لدى
ً
�واضحا �كان �بالحديث اد

الكوفيون�" وإن�كان�الخ=ف�!ي�السماع�كبAًBا�بي��م�فـ�،�مدرسOc�البصرة�والكوفة�متفقون�فيه�ع;ى�ذلك

�وبوبوا�عليه
ً
�فيه�جواز��Opء�مخالف�لØصول�جعلوه�أص=

ً
�واحدا

ً
... بخ=ف�البصريBن�،�لو�سمعوا�بيتا

                                                 
  .٧٥أخبار�النحويBن�البصريBن،�  ) ١(

�عن�  ) ٢(
ً
  . ٢٩٣الحديث�النبوي�!ي�النحو�العربي،�ص�: تخريج�أحاديث�الرOpÚ،�نق=

�بمجلة: انظر�  ) ٣( �الصباغ، �محمد �)ستاذ �بتحقيق �ا%نشور �العرا*ي، �حسBن �xبن �القصاص، �حوادث �من �الخ=ص �ع;ى : الباعث

  .١٤٩،�ص�١٣٩٣،�٤العدد�الرابع� ن�كلية�الشريعة�بالرياض،أضواء�لشريعة�الصادرة�ع
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،�وأكلة�الABابيع،�نحن�نأخذ�اللغة�عن�حرشة�الضبان: ون�ع;ى�الكوفيBن�أن�قالواومما�افتخر�به�البصري

  )١(".وأنتم�تأخذو�³ا�عن�أكلة�الشواريز�وباعة�الكواميخ

�عدم� �ع;ى �واضحة �دxلة �ليدل �به �wستشهاد �عن �وتورعهم �الحديث �من �الكوفيBن �موقف إن

لخوفهم�من�أن�ينسبوا�لرسول�هللا�ص;ى�و ،�وثوقهم�من�نسبته�لرسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�من�جهة

النحارير�ربما�أدخلوا�ع;ى�الناس�ما�ليس�" خصوًصا�أنه�ثبت�لهم�أن�،�هللا�عليه�وسلم�ما�لم�يثبت�عنه

  )٢(".من�ك=م�العرب�إرادة�اللبس�والتعنيت

�بعدها�ص: " أx�ترى�إ]ى�قول�الن°O�عليه�الس=م:" يقول�ابن�فضال�ا%جاشÙي ٌّOpقر��ُيْقًتُل�xاAً� "

ًتْل�بالجزم��وجب�أx�يقتل�القر�Op�وإن�ارتد" لو�رواه�راوٍ 
ْ
أنه�x�يرتد�: ومعP¯�الحديث�ع;ى�الرفع،�x�ُيَ◌ق

  )٣("القر�Op�فيقتل

لقد�كان�اللغويون�يحتاطون�لطالب�العلم�من�الكذب�ع;ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�حBن�

�للطلب �النحو�ضرورة �تعلم �يجعلون ،� �)صمÙي �لم��إن" يقول �إذا �العلم �طالب �ع;ى �أخاف �ما أخوف

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �قوله �جملة �!ي �يدخل �النحو�أن �فلينبوأ�: " يعرف �متعمًدا �ع;ّي �كذب من

  )٤(. �نه�مهما�رويت�عنه�ولحنت�فيه�كذبت�عليه" مقعده�من�النار

وقهم�بأن�وإذا�كان�أبو�حيان�يرى�أن�سبب�ترك�العلماء�ل=ستشهاد�بالحديث�الشريف�عدم�وث

�)٥(ذلك�لفظه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ويعلل�ذلك�بتجويز�الرواية�با%عP¯�ووقوع�اللحن�من�الرواة�)عاجم

إذ�لو�كان�ذلك�هو�عBن�العلة�،�فإن�ذلك�مع�وجاهته�ليس�كل�ما�منع�النحويBن�من�wستشهاد�بالحديث

وxسيما�أن�من�،�زمن�wستشهاد�لقبل�الكوفيون�ما�جاء�عنه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�من�الرواة�لدخوله�!ي

 
ً
  . عاد®�م�أن�يجعلوا�لكل�ما�سمعوه�من�لفظ�أو�شعر�نادًر�باًبا�أو�فص=

فعلمهم�من�،�لقد�كان�النحويون�يرون�أنفسهم�وهم�!ي�صدر�Tس=م�ممن�يؤخذ�ع��م�الدين  

ص;ى�هللا�عليه��فلو�أثبتوا�ما�سمعوه�من�الرواة�عن�رسول�هللا،�وعملهم�من�تبليغ�الدين،�علوم�الشريعة

�له �والرواية �فهو�كا�خبار�عنه �وسلم �كتب�، �!ي �يجدونه �حBن �للفظة �بالتسليم �ا%تأخرون �يتلقفه وقد

حc¯�،�وكذلك�فإنه�لم�يكن�لعلوم�اللغة�استق=ل�عن�علوم�الدين�)خرى ،�ا%تقدمBن�من�سلف�)مة

قال�" س�!ي�الفقه�من�كتاب�سيبويهأنا�منذ�ث=ثBن�سنة�أفOc�النا:" إنه�أثر�عن�أبي�عمر�الجرمي�أنه�قال

أنا�سمعت�الجرمي�يقول�: أبو�جعفر�الط�Aي�حدثت�به�محمد�بن�يزيد�ع;ى�وجه�التعجب�وTنكار�فقال

                                                 
  . ٨٤النص�لØندل-Op�!ي�شرح�ا%فصل،�نقله�السيوطي�!ي�wقAsاح،�  ) ١(

  . ٥النص�للخليل�بن�أحمد،�انظر�!ي�العBن،�ص  ) ٢(

  . ٣٧شرح�عيون�Tعراب،�  ) ٣(

  ٢٨١٨رواه�البخاري،�!ي�كتاب�العلم،�الحديث�الرقم�  ) ٤(

�د: انظر�  ) ٥( �النحو، �وأصول �. الشاهد �ص O8الحدي� �من�٦٩خديجة �النحويBن �موقف �كتا�Çا �!ي �يتوسع �القضية �بحثت �وقد ،

  . wستشهاد�بالحديث�
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فلما�علم�كتاب�سيبويه�نفقه�،�وذلك�أن�أبا�عمر�الجرمي�كان�صاحب�حديث�-وأومأ�بيده�إ]ى�أذنيه.. هذا

  )١(". والتفتيشإذ�كان�كتاب�سيبويه�تعلم�منه�النظر�،�!ي�الحديث

فهم�حBن�x�،�وع;ى�ذلك�فإنه�لم�يغب�عن�النحويBن�أن�)ليق�بلفظ�النبوة�موافقة�الفصيح

يستشهدون�بأخبار�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�x�يحطون�من�م�¤لة�الحديث�بل�ي�¤هونه�عن�لحن�

منه�ص;ى�هللا�عليه�العامة�من�جهة؛�ويحتاطون�لنقلهم�عن�رسول�)مة�بما�x�يجزمون�بأنه�من�لفظه�

من�قام�ليلة�: " الحديث�رواه�البخاري�أيًضا: قلت" من�يقم�ليلة�القدر: " !ي�حديث" قال�السيوطي .وسلم

وقد� )٢("و)ليق�بما�يناسب�إ]ى�لفظ�النبوة�ما�وافق�الفصيح،�فعرف�أن�ذلك�من�تصرف�الرواة" القدر

  ) ٣(". �ني�أظنه�من�تصرف�الرواة�با%عP¯،�عندي�!ي�wستدxل��Çذا�الحديث�نظر: " قال�ابن�حجر�فيه

�ثبت�   �ما �مع �الروايات �إحدى �النبوة �بلفظ �)ليق �أن �رأى �حBن �النحوي �رأي �اتفق فأنظر�كيف

�الرواة �تصرف �من �الروايتBن �إحدى �أن �رأى �حBن �ا%حدث �أن�. لدى �أو�غABهم �للنحويBن �يثبت وحBن

وهذا�،�وسلم�ثابت�فإن�إتباعه�عندهم�واجب�السماع�!ي�رواية�الحديث�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه

وإنما�،�فالقياس�يAsك�للسماع: " فإن�اتباعه�عندهم�واجب�كذلك،�مذه�Èم�!ي�ا%سموع�من�ك=م�العرب

  ) ٤("يلجأ�إليه�إذا�عدم�!ي�ال×Opء�السمع

�تحAsم� �خاصة �لغة �الحديث ��هل �ُجعلت �أن �اللغة �أهل �عند �ا%ذهب �هذا �رسوخ �بلغ�من وقد

،�ولغة�العربية�أقيس،�و�هل�العربية�لغة،��هل�الحديث�لغة: "لذي�ترويه�يقول�أبو�عبيدلرفقة�النص�ا

  )٥("وx�تجد�بًدا�من�إتباع�لغة�أهل�الحديث�من�أجل�السماع

ْفَل�منه�حرف��مرهم�" لقد�قام�عند�النحويBن�ع;ى�اليقBن�أنه�
ْ
لو�كان�اللفظ�واجًبا�ح¯c�x�يغ

بات�ما�يسمعون�منه�كما�أمرهم�بإثبات�الو'ي�الذي�x�يجوز�تغيAB�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�بإث

وإن�كان�أداء�ذلك�اللفظ�،�فلما�لم�يأمرهم�بذلك�دل�ع;ى�أن�)مر�!ي�التحديث�أسهل،�معناه�وx�لفظه

  )٦(". الذي�سمعه�أحسن

�ع��م
ً
�ثابتا �ذلك �يكون �وحBن �مالم�، �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �إ]ى �ينسبوا �أن فتورعهم

يجزموا�بأنه�لفظه�يمنعهم�من�الخوض�!ي�الحديث�أو�التجرؤ�ع;ى�روايته�كما�هو�حالهم�مع�ك=م�العرب�

Aون�شعر�من . 
 

  الخاتمة

                                                 
  . ٢٥١،�مجالس�العلماء،�للزحا&ي٧٧انظر�طبقات�النحويBن�واللغويBن،�  ) ١(

  . ٣/٤٠عقود�الزبرجد،تحقيق�سلمان�القضاة،دار�الجيل،بABوت،  ) ٢(

  . ١١٤ – ١/١١٣،�٣،،�تحقيق�م²ي�الدين�الخطيب،�ا%كتية�السلفية،�القاهرة،�دار�الريان،�طفتح�الباري   ) ٣(

  . ٥٢الحلبيات،  ) ٤(

�دار�  ) ٥( �صقر، �أحمد �السيد �تحقيق ،O°اليحص� �عياض OpÚلللقا� �السماع، �وتقييد �الرواية �أصول �معرفة �إ]ى �T%اع �!ي انظر�نصه

  .١٤٢الAsاث،�الطبعة�الثالثة،ص  

  .هـ٣٩٥وهوك=م�ابن�فارس�الرزي�ت. ٢٢٤عد�التحديث،من�فنون�مصطلح�الحديث،�مال�الدين�القاسمO،�ص�انظر�قوا  ) ٦(
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الذي�تغييت�فيه�الوصول� ،فقد�من�هللا�ع;ى�بأن�أنتOÛ�من�هذا�العمل: وبعد،�الحمد�8�الذي�بنعمته�تتم�الصالحات

وقد�ان��يت�من�ذلك�إ]ى�النتائج�،�ن�wستشهاد�بالحديث�النبوي�الشريفإ]ى�أسباب�انصراف�النحويBن�عن�Tكثار�م

  :التالية

ا�كانت�بواعث�دراسة�اللغة�ووضع�قواعدها� •
ّ
  جعل�ذلك دينية�–!ي�أصلها��–%

  .للغة�خصائص�مناهج�علوم�الدين�وأعطاها�من�القداسة�ما�لعلوم�الدين

�وروا • �دراية �فهو�عن �النحويBن �من �الصدر�)ول �عن �جاء �وتدقيقما �ية �ع��م�، �ننفي يجعلنا

 .أو�السكوت�عن�حق�ينبaي�Tشارة�إليه�والتنبيه�عليه،�الجهالة�والخطأ�ا%جمع�عليه

ع�اللغة�التدقيق�!ي�مsن�النقل�وسنده •
َ
وبناًء�عل��ما�يكون�النظر�إ]ى�،�كانت�وجهة�النحويBن�وُجّما

 .صحة�الرواية�وwعتماد�عل��ا�!ي�wستشهادمن�عدمه

وقد�كان�للصحابة� ،ية�عن�رسول�هللا�تنقل�شفاها�حc¯�دونت�السنة�!ي�القرن�الثانيكانت�الروا •

 .يحرصون�فيه�ع;ى�التثبت�من�صحة�ا%نقول�لفظا�ومعP¯� ،والتابعBن�منهج�!ي�السماع�والنقل

�ل=ستشهاد؛�لتكون�بذلك�أقيس��م�ع;ى�ما� •
ً
لم�ينظر�النحويون�لغAB�ما�يسمعون�حBن�يكون�مناطا

 .ا�سمعوه�من�رواتهوم،�ثبت�لد´�م

�هللا • �رسول �بحديث �wستشهاد �النحويBن �من �ا%تقدمBن �عند �وسلم�-قَل �عليه �هللا وإن��- ص;ى

  .مثلوا�به؛�تورًعا�عن�أنه�يؤخذ�ع��م�أنه�رواية�عن�الرسول�بلفظه�وهم�لم�يسمعوه�عنه

�موقف�الكوفيBن�من�الحديث�وتورعهم�عن�wستشهاد�به�يدل�دxلة�واضحة�ع;ى�عدم�وثوقهم •

�جهة �من �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �لرسول �نسبته �من �هللا�، �لرسول �ينسبوا �أن �من ولخوفهم

 .ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ما�لم�يثبت�عنه

�عليه� • �هللا �ص;ى �هللا �رسول �عن �الحديث �رواية �!ي �السماع �أن �أو�غABهم �للنحويBن �يثبت حBن

�واجب �عندهم �إتباعه �فإن �ثابت �وسلم �ك= ، �من �ا%سموع �!ي �مذه�Èم �العربوهذا �م فاتباعه�،

 عندهم�واجب

  وص;ى�هللا�وسلم�ع;ى�سيدنا�محمد�وع;ى�آله�وصحبه�أجمعBن ،وآخر�دعوانا�أن�الحمد�لهه�رب�العا%Bن
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ته��- مفهوم�التأويل�. ٧
ّ
  )هـ٢٧٦ت�(?بن�قتيبة�) تأويل�مختلف�الحديث([ي��-أنواعه�وأدل

  زينب�السلطاني. د

  )جامعة�بغداد،�لية�الAsبية�للبناتك،�قسم�علوم�القرآن�والAsبية�Tس=مية(

  مدخل

   :وله�!ي�اللغة�معاٍن�عّدة�م��ا: مفهوم�التأويل�[ي�اللغة�وhصط]ح) ١(

  . )١(وهو�الرجوع�إ]ى�)صل) )ْول (أّنه�العاقبة�وهو�من��:-ول 

  . )٢(ووضع�ا%عP¯�موضعه،�فكأّنه�ساس�الك=م�وتصّرف�فيه،�وÔي�السياسة) Tيالة(أّنه�من� :الثاني

  .)٣(أّوله�و�تأّوله�أي�دّبره�وقّدره: يقال،�)التدّبر�و�التقدير(أّنه�بمعP¯��:الثالث

  . )٤(تفسAB�الك=م�الذي�تختلف�معانيه: أّن�التأّول�والتأويل�:الرابع

ف�بأّنـه��:أما�التأويـل�[ـي�hصـط]ح  نقـل�ظـاهر�اللفـظ�عـن�وضـعه�)صـ;ي�إ]ـى�مـا�يحتـاج�إ]ـى�دليـل�(فقـد�ُعـّرِ

�،�إذ�)صــــل�فهــــم�اللفــــظ�بحســــب�ظــــاهره�.)٥()تــــرك�ظــــاهر�اللفــــظ�لــــوxه�مــــا
ّ

xإ�الظــــاهر�ذلــــك�عــــن�ُيعــــدل�xو

ويوجــب�،�لضــرورة�؛�أي�وجــود�دليــل�يقت2ــOp�التأويــل�؛��ّن�وجــوده�يمنــع�مــن�إيــراد�ا%عPــ¯�مــن�ظــاهر�اللفــظ

ر: وع;ى�هذا�فإّن�التأويل�يعOP�.التأويل
َ

خ
ُ
   .الخروج�عن�ظاهر�اللفظ�ا]ى�معP¯�آخر�أو�معان�أ

  :مفهوم�التأويل�[ي�القرآن) ٢(

الوجــوه�(حــّددها�علمــاء�،�وبــدxxت�متنوعــة،�!ــي�القــرآن�الكــريم�!ــي�مواضــع�عــّدة) التأويــل(تكــّرر�لفــظ�

ْيـَك�: !ـي�قولـه�تعـا]ى) تأويلـه(أّن�معPـ¯�: )٧(بخمسة�أوجـه�م��ـا) !ي�القرآن�الكريم�)٦(والنظائر
َ
نـَزَل�َعل

َ
ـِذَي�أ

َّ
ُهـَو�ال

ِكَتاَب�ِمْنُه�آيَ 
ْ
ِبُعـوَن�َمـا�ال

َّ
َيت
َ
ـوÇِِ�ْم�َزْيـٌغ�ف

ُ
ل
ُ
ـِذيَن�ِ!ـي�ق

َّ
ـا�ال مَّ

َ
أ
َ
اÇَِ�اٌت�ف

َ
ش
َ
ُر�ُمت

َ
خ
ُ
ِكَتاِب�َوأ

ْ
�ال مُّ

ُ
�أ َماٌت�ُهنَّ

َ
ْحك ـاَبَه�اٌت�مُّ

َ
ش
َ
ت

عِ 
ْ
وَن�ِ!ــي�ال

ُ
اِســخ ــُه�َوالرَّ

َّ
�الل

َّ
xِإ�ــُه

َ
ِويل

ْ
أ
َ
ــُم�ت

َ
ِويِلــِه�َوَمــا�َيْعل

ْ
أ
َ
ــاء�ت

َ
ِفْتَنــِة�َواْبِتغ

ْ
ــاء�ال

َ
ــْن�ِمْنــُه�اْبِتغ �ّمِ ــلٌّ

ُ
ــا�ِبــِه�ك ــوَن�آَمنَّ

ُ
ــِم�َيُقول

ْ
ل

َبـــــاِب�
ْ
ل
َ
(�

ْ
ـــــوا

ُ
ْول
ُ
�أ
َّ
xِإ�ُر

َّ
ك
َّ

َنـــــا�َوَمـــــا�َيـــــذ وانقضـــــاء�ملكـــــه�،�وأمتـــــه�)����(منتÛـــــ¯�مـــــدة�بقـــــاء�ملـــــك�محمـــــد�: )٨(ِعنـــــِد�َرّبِ

�هللا�عـّز�وجـّل �)����(x�يعلم�مّدة�ملـك�محمـد�: فقال�هللا�تعا]ى�أي،�ورجوعه�إ]ى�ال��ود
ّ

xإ�.وأمتـه��الوجـه�أمـا

 :كالـــذي�!ـــي�نحـــو�قولـــه�تعـــا]ى،�)العاقبـــة�وا%ـــآل(فهـــو�،�)التأويـــل(Åخـــر�الـــذي�ذكـــره�علمـــاء�الوجـــوه�والنظـــائر�لــــ

ِلُمــوَن 
ْ
�ِبآَياِتَنـا�َيظ

ْ
وا ـانُ

َ
نُفَســُهم�ِبَمـا�ك

َ
�أ
ْ
ِسـُروا

َ
ـِذيَن�خ

َّ
ِئــَك�ال

َ
ول
ُ
أ
َ
ـْت�َمَواِزيُنـُه�ف فَّ

َ
إّن�ا%ـراد�مــن�: )١٠(فقـالوا،�)٩( َوَمـْن�خ

                                                 
  ). أول( ١٣/٣٣ابن منظور : ، ولسان العرب  ٣٨الراغب األصفهاني : ، والمفردات في غريب القرآن ) آل( ١/١٦٢ابن فارس : مقاييس اللغة : ينظر )١(
  . ٢/١٤٩الزركشي : نظر البرهان في علوم القرآن ، وي) آل( ١/١٦٠مقاييس اللغة  )٢(
  ) . أول(  ٧/٢١٥الزبيدي : تاج العروس : ، وينظر) أول (  ١٣/٣٤لسان العرب  )٣(
  ) .أول( ١٣/٣٤، ولسان العرب  ٤/١٦٢٧الجوهري : ، وينظر الّصحاح  ١٥/٤٥٨األزهري : تهذيب اللغة  )٤(
  ).أول( ١٣/٣٤، وينظر لسان العرب ١/٨٠دين بن األثير مجد ال: النهاية في غريب الحديث واألثر  )٥(
هـو أن تكـون الكلمـة واحـدة ، ذكـرت فـي الموضـع مـن القـرآن علـى لفـظ واحـد وحركـة واحـدة ، وأريـد بكـل مكـان معنـى غيـر اآلخـر ، فلفـظ كـل كلمـة : الوجوه والنظائر  )٦(

ينظـر الوجـوه والنظـائر فـي . ظـائر ، وتفسـير كـل كلمـة بمعنـى غيـر معنـى األخـرى هـو الوجـوه ذكرت فـي موضـع نظيـر للفـظ الكلمـة المـذكورة فـي الموضـع اآلخـر هـو الن
  . ٨هارون بن موسى ، المقدمة : القرآن الكريم 

: وه واألشـباه والنظـائر ، وكشـف السـرائر فـي معنـى الوجـ ١١٨ـ ١١٧، والوجوه والنظائر في القران الكريم  ١٣١مقاتل بن سليمان : األشباه والنظائر في القرآن الكريم  )٧(
  .١٦٨محمد بن العماد 

  .٧/ آل عمران  )٨(
  .٥٣/األعراف  )٩(
  . ١٨٢ابن الجوزي : ، ونزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر  ١١٧، والوجوه والنظائر في القرآن الكريم  ١٣١األشباه والنظائر في القرآن الكريم :ينظر )١٠(
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   .عاقبة�ما�وعد�هللا�!ي�القرآن�الكريم�من�الخAB�والشر�:!ي�Åية) تأويله(

ُمــَك�ِمــن�( كالــذي�!ــي�قولــه�تعــا]ى�)١()تعبBــA�الرؤيــا(!ــي�القــرآن�الكــريم�وروده�بمعPــ¯�) التأويــل(ومــن�وجــوه�� ِ
ّ
َوُيَعل

َحاِديِث 
َ
ِويِل�)

ْ
أ
َ
 ( كمـا�!ـي�قولـه�تعـا]ى،�)٣(التحقيـق: ومن�معانيه�!ي�القـرآن�الكـريم. )٢( )ت

َ
ا�ت

َ
َيـاَي َهـذ

ْ
ِويـُل�ُرؤ

ْ
،�)٤( )أ

   .يعOP�تحقيق�رؤياي

ِويِلــــــِه إ( :كمــــــا�!ــــــي�قولــــــه�تعــــــا]ى،�ألوانــــــه: وم��ــــــا�بمعPــــــ¯
ْ
َمــــــا�ِبَتأ

ُ
ك تُ

ْ
أ بَّ
َ
�ن
َّ
x◌ِ( ))٥�،�أْن�قبــــــل�الطعــــــام�ألــــــوان�أي

   .أنواعه: أي،�)٦(يأتيكما

  : مفهوم�التأويل�[ي�-ثر) ٣(

�Oالن°ــــــ�عــــــن�روي�مــــــا�بــــــا�ثر�)����(يــــــراد�وتقريــــــرٍ �وقــــــوٍل�عمــــــٍل�مــــــن�،�وأصــــــحابه�بيتــــــه�آل�عــــــن�ورد�وبمــــــا

وكــانوا�،�)٧(كمــا�يبــBن�لهــم�ألفاظــه،�يبــBّن��صــحابه�معــاني�القــرآن�)����(لقــد�كــان�الرســول�الكــريم��.وأتبــاعهم

حcـ¯�أّنـه�دعـا�xبـن�عبـاس�،�ومـا�يصـعب�علـ��م�فهمـه،�عّما�يشكل�عل��م�من�ألفاظه�ومعانيه)����(يسألونه�

مــــه�هللا�ســــبحانه�التأويــــل�ويفّق �)����(
ّ
مــــه�(: )����(فقــــال�،�هــــه�!ــــي�الــــدينبــــأْن�يعل

ّ
هــــه�[ــــي�الــــدين�وعل

ّ
اللهــــم�فق

�!ـــي�ا%عPـــ¯�ا%ـــراد(الـــذي�،�wســـتنباط: فالتأويـــل�!ـــي�هـــذا�الحـــديث�يعPـــO�)٨()التأويـــل
ً
ومعرفـــة�،�يتطلـــب�تعّمقـــا

�أصــحاب�التــدّبر�والفكــر�الثاقــب،�القصــد�مــن�ورائــه
ّ

xإ�يدركــهx�ممــا�،�الرســول�أرادهــا�Oــcال�ا%�¤لــة�ــيÔ�وتلــك

يكــA�أْن�يقـــول�!ـــي��)����(كـــان�رســـول�هللا�: (أ�³ـــا�قالــت�)����(وقــد�روي�عـــن�الســـيدة�عائشــة�. )٩() xبــن�عبـــاس

ل�القرآن،�)اللهم�اغفر�]ي�.سبحانك�اللهم�وبحمدك: (ركوعه�وسجوده    .)١٠()يتأوَّ

�:أحــدهما: للتأويــل�)١١(معّ�ــAة�عــن�مفهــومBن،�)����(!ــي�أقــوال�Tمــام�ع;ــّي�) التأويــل(وقــد�وردت�لفظــة�

،�وتخصـــــيص�العمـــــوم�وغBـــــA�ذلـــــك،�أو�تأويلـــــه�باســـــتنباط�)حكـــــام�وبيـــــان�ا%جمـــــل،�باxج��ـــــادتفســـــAB�القـــــرآن�

�:وÐخـــر). وأن�ابتـــدئك�بتعلــيم�كتــاب�هللا�وتأويلــه: (إذ�يقــول ،�)����(كالــذي�جــاء�!ــي�وصـــيته�xبنــه�الحســن�

مــام�ورأى�وقــد�ذّمــه�T ،�وهــو�التأويــل�ا%بPــOّ�ع;ــى�الهــوى�وwعتقــاد،�صــرف�معــاني�القــرآن�إ]ــى�غBــA�مــا�Ôــي�لــه

�عــن�الســبيل�القويمــة�!ــي�الكشــف�عــن�معــاني�القــرآن�وذلــك�!ــي�كتــاب�بعثــه�ا]ــى�أحــدهم�يقــول�
ً
فيــه�خروجــا

�ع;ــى�Åخـر،�وقــد�ابت=نـي�هللا�بــك�وابـت=ك�بــي: (فيـه
ً
فعــدوت�ع;ـى�طلــب�الـدنيا�بتأويــل�،�فجعـل�أحــدنا�حجـة

                                                 
ــى الوجــوه واألشــباه  ١٨٣، ونزهــة األعــين النــواظر  ١١٧، والوجــوه والنظــائر فــي القــرآن الكــريم  ١٣١قــرآن الكــريم األشــباه والنظــائر فــي ال )١( ، وكشــف الســرائر فــي معن

  . ١٦٩ـ  ١٦٨والنظائر 
  . ٦/يوسف  )٢(
، وكشـف السـرائر فـي معنـى الوجـوه واألشـباه والنظـائر  ١٨٣اظر ، ونزهـة األعـين النـو  ١١٨، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم  ١٣٢األشباه والنظائرفي القرآن الكريم  )٣(

١٦٩ .  
  . ١٠٠/يوسف  )٤(
  . ٣٧/يوسف  )٥(
  . ١٦٩، وكشف السرائر في معنى الوجوه واألشباه والنظائر  ١٨٢، ونزهة األعين النواظر  ١١٨، والوجوه والنظائر في القرآن  ١٣٢األشباه والنظائر في القرآن  )٦(
  . ٥ابن تيمية : صول التفسير مقدمة في أ )٧(
  . ١/٣١٤مسند اإلمام احمد بن حنبل  )٨(
  .٢٨السيد احمد عبد الغفار : ظاهرة التأويل وصلتها باللغة  )٩(
  ) .باب التسبيح في الركوع والسجود ( ١/٢٨٧سنن ابن ماجة  )١٠(
  . ١٩٧١لسنة )  ٤٣(اإلسالم العدد  بحث مستل من مجلة رسالة ٢١ـ ٢٠كاصد الزيدي . د: التفسير في نهج البالغة  )١١(
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   .)١(..).وعصيته�أنت�وأهل�الشام�بي،�فطلبتOP�بما�لم�تجن�يدي�وx�لساني،�القرآن

 �- )٢(وقــــد�شـــــرحه�الشــــيخ�محمـــــد�عبـــــده�
ً
ِتـــــَب�(صـــــرف�قولــــه�تعـــــا]ى: وتأويلــــه�القـــــرآن: (رحمــــه�هللا�قـــــائ=

ُ
ك

ِقَصاُص 
ْ
ُم�ال

ُ
ْيك

َ
 ( وقوله�تعـا]ى�)٣( )َعل

ٌ
ِقَصـاِص�َحَيـاة

ْ
ـْم�ِ!ـي�ال

ُ
ك
َ
حيـث�أقنـع�أهـل�،�وتحويلـه�إ]ـى�غBـA�معنـاه،�)٤( )َول

  ). بدم�عثمان�من�أمAB�ا%ؤمنBنالشام�أّن�هذا�النص�يخول�معاوية�الحق�!ي�الطلب�

والتأويـــل�باxج��ـــاد�،�أّنـــه�التفســـAB�:أحـــدهما: !ـــي�)ثـــر�ورد�بمفهـــومBن) التأويـــل(نخلـــص�مّمـــا�تقـــّدم�أّن�

   .ومتفقة�مع�تعاليم�الشريعة،�وهو�ا%بOّP�ع;ى�أسس�صحيحة،�وwستنباط

   .التأويل�ا%ذموم�ا%بOّP�ع;ى�الهوى�وwعتقاد :وÐخر

  ل ا2بحث�-و  

  أنـواع�التأويل

�بقرينــــة�تمنــــع�مــــن�إيــــراد�ا%عPــــ¯�مــــن�ظــــاهر�اللفــــظ 
ّ

xإ�اللفــــظ�ظــــاهر�عــــن�العــــدول�عــــدم�)صــــل�أّن�تقــــّدم�،

ــر�تســتنبط�بــالفكر��.وتوجــب�العــدول�ا]ــى�التأويــل�وwســتنباط
َ

خ
ُ
و%ــا�كــان�التأويــل�بتجــاوز�الظــاهر�ا]ــى�معــان�أ

فكــــان�ع;ـــــى�. قافــــات�والعصـــــور�والعقائــــدفقــــد�تلــــون�بـــــألوان�مختلفــــة�وصــــور�متباينـــــة�بحســــب�الث،�والفهــــم

   .تأويل�بعيد�؛�وهو�ا%رفوض�:وÐخر،�تأويل�قريب�؛�وهو�ا%قبول �:أحدهما: ضربBن

  :التأويل�ا2قبول / أ�

� 
ً
�ســـائغا

ً
�بشـــروط،�وهـــو�مـــا�كـــان�قريبـــا

ّ
xإ�ذلـــك�يكـــون�x)٥(و�ذكرهـــا�.تقـــدم��بـــدليل�التأويـــل�هـــذا�ويكتفـــي

�ق،�قريــب�يســانده
ً
�كالتأويــل�البعيــدوx�يشــAsط�معــه�دلــي=

ً
�كــان�أكــA�.ويــا

ً
ومعلــوم�أّن�التأويــل�كلمــا�كــان�قريبــا

 
ً
xقبو�العلمـاء،�أحد�قال�كما�ــ�وهو�فائدة�A: )٦( وأك�يفيـد(إّنـه�x�الـذي�البعيـد�مـن�.)أو]ـى��تـأويلهم�ذلـك�فمـن

 ( :قولــــه�تعــــا]ى
ً
ــــا?

َ
ــــا�َوِثق

ً
اف

َ
�ِخف

ْ
 (فقــــد�قيــــل�،�)٧()انِفــــُروا

ً
�وشــــيوخا

ً
��.قــــراءأغنيــــاء�وف: وقيــــل،�شــــبابا

ً
وقيــــل�عزابــــا

�وغBـــA�نشـــاٍط : وقيـــل،�ومتـــأهلBن
ً
ـــق�الزرك×ـــOp�ع;ـــى�ذلـــك�بقولـــه��.)٨()أصـــحاء�ومرÚـــp¯: وقيـــل،�نشـــاطا

ّ
وقـــد�عل

وضــّدهم�،�والنشــاط�و)صــحاء�خفــاف،�وÅيــة�محمولــة�عل��ــا�؛��ّن�الشــباب�والعــّزاب�.وكلهــا�ســائغ�جــائز(

�!ي�جميع�وجوهه. )٩()ثقال
ً
xمقبو�

ً
  . فهذا�يعّد�تأوي=

�.ممــا�بــدا�قبولــه�لهــا�بأســاليب�مختلفــة،�ورد�ابــن�قتيبــة�تــأوي=ت��لفــاظ�مــن�الحــديث�الشــريفوقــد�أ

�O°الن�حديث�تأويل�ذلك�2وته�العرش(: )����(فمن�Oّ)ولقد�تبادر�ا�ـى�غسـله�سـبعون�ألـف�ملـك،�لقد�اه�،

لونــــــه�ا%=ئكــــــة�الــــــذين�يحم استبشــــــار) (wهsــــــ¤از(فبــــــBّن�أّن�ا%ــــــراد�مــــــن�،�)١٠()ومــــــا�كــــــدت�أصــــــل�ا�ــــــى�جنازتــــــه

                                                 
  . ٣/١١٢بشرح اإلمام محمد عبده ) ����(اإلمام علي : نهج البالغة  )١(
  . ٣/١١٢نهج البالغة  )٢(
  . ١٧٨/ البقرة  )٣(
  . ١٧٩/ البقرة  )٤(
  . ١٢٩أصول الفقه : ، وينظر  ٣٤٤الوجيز في أصول الفقه  )٥(
  .من سورة المائدة )  ٥٦(د تفسيره اآلية ، عن ٦/١٢٩مجمع البيان في تفسير القرآن  )٦(
  . ٤١/التوبة  )٧(
  . ٢/١٥١البرهان في علوم القرآن  )٨(
  . ٢/١٨٠، وينظر االتقان في علوم القرآن  ٢/١٥١البرهان في علوم القرآن  )٩(
  .٢٤٥تأويل مختلف الحديث  )١٠(
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ثـــم�أشـــار�ا]ـــى�أّن�ذلـــك�مـــن�،�)١()فأقـــام�العـــرش�مقـــام�مـــن�يحملـــه�ويحـــيط�بـــه�مـــن�ا%=ئكـــة...ويحفـــون�حولـــه

يريـد�مــابكى�علـ��م�أهــل�السـماء�وأهــل�(أي�،�)٢()فمــا�بكـت�علــWÑم�السـماء�و-رض(ا%جـاز�فهـو�كقولــه�تعـا]ى�

ِكــــر�وهــــو�مــــن�ا%جــــاز�ا%رســــل�الــــذ،�)٣()فأقــــام�الســــماء�و)رض�مقــــام�أهلهمــــا،�)رض
ُ
ي�ع=قتــــه�ا%حليــــة�إذ�ذ

Bن�فيه
ّ
ِريد�الحال

ُ
 . ا%حّل�وأ

ً
ق�بعد�ذلك�قائ=

ّ
  . )٤()وهذا�التأويل�بحمد�هللا�سهل�قريب: (ثم�عل

   ):التأويل�ا2رفوض( التأويل�غ���ا2قبول / ب�

فقــد�نÛــ¯�الن°ــO��.وهــو�ا%نÛــOّ�عنــه�!ــي�الشــريعة�.وهــو�التأويــل�الــذي�xيــدّل�عليــه�ظــاهر�اللفــظ�وx�تأويلــه

رجـال�(: عـن�التأويـل�بغBـA�علـم�وذكـر�عليـه�الصـ=ة�والسـ=م�أنـه�يخ×ـp¯�ع;ـى�أمتـه�مـن�ثـ=ث�؛�إحـداها�)����(

ثـم�وعـد�أّن�جـزاءهم�النـار�!ـي�حـديث�لـه�،�أي�ع;ـى�غBـA�معنـاه�ا%عقـول ،�)٥()يتأّولون�القـرآن�ع�ـى�غ�ـ��تأويلـه

�فليتبوأ�مقعده�من�النـار(قال�فيه�
ً
ـ�!ـي�بعـض�وجوهـه�ـ�ع;ـى�أّنـه�فحمـل�الحـديث�. )٦()من�تعّمد�ع�ي�كذبا

َمـْن�قـال�!ـي�مشـكل�القـرآن�(إّن�: !ي�معP¯�الحديث) هـ�١٢٧٠ت�( )٧(قال�wلوOpË،�نOÛ�عن�التأويل�بغAB�علم

يقــول�ابــن�،�وxبــد�للتأويــل�البعيــد�مــن�دليــل�قــوي�لكــي�يقبــل�.)بمــا�x�يعلــم�فهــو�متعــّرض�لســخط�هللا�تعــا]ى

�Op)ندل-ــ�٤٥٦ت()٨(حــزم�): (هـــ�نقــولx�ونحــن�أو�وإجمــاع�آخــر�نــص�بــه�القــول�يوجــب�أن�
ّ

xإ�أصــ=�بالتأويــل

�ب=�برهان،�وx�مزيد،�ضرورة�حس
ً
�من�اّدûى�تأوي=

ّ
xوإ�يصح،x�ما�ىûاّد�فقد�باطل،�.)فدعواه��النـوع�وهـذا

  : ع;ى�صور�م��ا

عs¤ا]ــي�اذ�غلـب�ع;ــى�الفكـر�w ،�ا%عs¤لــة،�وممــن�عرفـوا�بضــروب�مـن�التأويــل�البعيـد: +غـراب�[ــي�التأويـل)١(

ويتبـــBن�ذلـــك�!ـــي�القضـــايا�العقليـــة�والفلســـفية�عنـــد�تفســـABهم�كتـــاب�هللا�عــــز�،�)٩(الطـــابع�العق;ـــي�والك=مـــي�

فكانـت�طائفـة�مـن�التـأوي=ت�القرآنيـة�،�فقد�حملوا�طائفة�من�)لفاظ�القرآنية�ع;ـى�وفـق�منـاهجهم�.وجل

ـــ�مـــع�أّنـــه�مع) هــــ�٢٥٥ت�( )١٠(xتخلـــو�مـــن�بعـــٍد�وإغـــراب�حcـــ¯�أّن�الجـــاحظ� s¤]ـــّي�ـــــــــــــــــ�نقـــد�ع;ـــى�بعـــض�قـــدامى�ـ

�م�ذلــك �قــول�أســتاذه�،�مفســ́ر
ً
ــام(نــاق=

ّ
x�: (!ــي�التحــذير�مــن�هــذا�النــوع�مــن�التفســAB�وا%فســرين�وهــو) النظ

وكلمـــا�كـــان�ا%فســـر�أغـــرب�عنـــدهم�كـــان�.. .وأن�نصـــبوا�أنفســـهم�للعامـــة،�تسAsســـلوا�إ]ـــى�كثBـــA�مـــن�ا%فســـرين

!ــي�،�والضــحاك�ومقاتــل�بــن�ســليمان�وابــو�بكــر�)صــم�ولــيكن�عنــدكم�عكرمــة�والكل°ــOّ�والســدّي ،�أحــب�الــ��م

ع;ـــى�هـــذا�الصـــنيع��)١١(وقـــد�علـــق�الجـــاحظ��.وأبـــو�بكـــر�)صـــم�مـــن�قـــدامى�مفّســـري�ا%عs¤لـــة�.)ســـبيل�واحـــدة

�مــن�الطمــع: (وأشــباهه�بعــد�أن�عــرض�طائفــة�مــن�الشــواهد�التفســABية�بقولــه
ّ

xإ�القــوم�يــؤتى�ولــيس�،�ومــن

  .)شدة�إعجا�Çم�بالغريب
                                                 

  .٢٤٦تأويل مختلف الحديث  )١(
  . ٢٩الدخان  )٢(
  .٢٤٦ث تأويل مختلف الحدي )٣(
  . ٢٤٧تأويل مختلف الحديث  )٤(
  . ٨جولد تسهر : ، وينظر مذاهب التفسير االسالمي  ٥٥أبو داود السجستاني : المراسيل  )٥(
  )ماجاء في الذي يفسر القرآن برأيه ( باب  ٤/٢٦٨الجامع الصحيح سنن الترمذي  )٦(
  . ١/٦روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  )٧(
  . ١١٧ن النغريلة اليهودي الرد على اب )٨(
  . ٢٩٤صبحي الصالح . د : مباحث في علوم القرآن  )٩(
  .١/٣٤٣الحيوان  )١٠(
  . ١/٣٤٦الحيوان  )١١(
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�للخواص�:يق�من�الصوفيةتأويل�فر ) ٢(
ً
�للعوام�وباطنا

ً
فكـان�أبـو�حامـد�،�يرى�الصوفية�أّن�للقرآن�ظاهرا

يـذهب�ا]ـى�أّن�أحـوال�أهـل�النعـيم�والعـذاب�يعّ�ـA�ع��ـا�القـرآن�بالحشـر�والنشـر�والحسـاب�وا%Bـ¤ان��)١(الغّزا]ـيّ 

الغــــذاء�لعمــــوم�ظــــواهر�جليــــة�تجــــري�مجــــرى�: (ويــــرى�أّن�لهــــذه�)لفــــاظ�ا%صــــطلحة�!ــــي�Tســــ=م،�والصــــراط

وُعــــّد�مــــنهج�الغزا]ــــي�الصــــو!ي�مــــن��.)ولهــــا�أســــرار�غامضــــة�تجــــري�مجــــرى�الحيــــاة�لخصــــوص�الخلــــق،�الخلــــق

الـذي�كـان�لـه�قـدم�ثابتـة�!ـي�مجـال�) هــ�٣٠٣ت�(وهو�منهج�سهل�التسـAsي�،�ا%ناهج�ا%عتدلة�لدى�الصوفية

ويـرى�كثBـA�،�)٣(ظـاهر�والبـاطنوالجمـع�بـBن�ال�)٢(السلوك�الصو!ي�القائم�ع;ى�أساس�من�الشريعة�Tس=مية

ولـذلك�يـرون�إرادة�،�بل�هو�منـه�بسـبب�وصـلة،�من�ا%تصوفة�أّن�هذا�ا%عP¯�الباطن�x�يلaي�ا%عP¯�الظاهر

ثـم�يسـتنبط�!ـي�ضـوء�ذلـك�التفسـAB�معPـ¯�إشـارّي�،�ويـرون�ضـرورة�إيـراده�أوx،�التفسAB�الظاهر�للفظ�Åيـة

التأويـــل�،�فالغالـــب�ع;ــى�التـــأوي=ت�الصـــوفية�.)٤(ســـرارهم�خفــّي�يتصـــل�بفيوضـــا®�م�ومقامــا®�م�ومعـــارفهم�وأ

م�طرقهم�ومرن�ع;ى�أسالي�Èم،�الباطOP�الذي�يAsّتب�عليه�صعوبة�فهمه
ّ
�ع;ى�من�تعل

ّ
x٥(إ(.  

 : تأويــل�الباطنيــة) ٣(
ً
�باطنيــا

ً
ه�تفســABا �أّن�مصــطلح�الباطنيــة�،�ومــع�مــا�وصــفنا�مــن�تفســAB�ا%تصــوفة�بعــّدِ

ّ
xإ

عــن�Tســ=م�xنحرافهــا�عنــه�بمــا�انتحلــت�مــن�عقائــد�بعيــدة�عــن�هــذا�الــدين�يتنــاول�طائفــة�أخــرى�خرجــت�

 �.وروحــــه
ً
�وباطنــــا

ً
فجعلــــوا�تــــأوي=®�م�الغريبــــة�للقــــرآن�Ôــــي�،�فمــــن�معتقــــدا®�م�أّن�للشــــريعة�Tســــ=مية�ظــــاهرا

ولـذلك�اقتصـرت�. )٦(وأّن�مـا�يعلمـه�عـوام�النـاس�هـو�الظـاهر،�البـاطن�الـذي�يقـف�علمـه�ـ�!ـي�زعمهـم�ـ�علـ��م

Bتعـــا]ىتفاســـ�بقولـــه�ذلـــك�ع;ـــى�نBمســـتدل�ظـــاهره�وإهمـــال�القـــرآن�ببـــاطن�خـــذ(�ع;ـــى�همA :)�ـــوًرا َتِمُســـوا�نُ
ْ
ال
َ
ف

اُب 
َ

َعــــذ
ْ
ــــاِهُرُه�ِمــــن�ِقَبِلــــِه�ال

َ
�َوظ

ُ
ْحَمــــة ــــُه�َبــــاٌب�َباِطُنــــُه�ِفيــــِه�الرَّ

َّ
ُضــــِرَب�َبْيــــَ�ُ�م�ِبُســــوٍر�ل

َ
وقــــد�ملئــــت�تفاســــABهم�). ٧( )ف

،�وللشــرع�Tســ=مي�و�صــول�اللغــة�وقواعــدها�كــذلك،�رآن�وروحــهبالتــأوي=ت�البعيــدة�ا%خالفــة�%قاصــد�القــ

�عـن�النسـق�القرآنـّي�مـن�تفاسـAB�ا%تصـوفة
ً
وإن�كانـت�جميعهـا�تشـAsك�!ـي�مخالفـة�ظـاهر�،�فكانت�أشّد�بعدا

ومــن�التــأوي=ت�الباطنيــة�الcــO�تأباهــا�. وغABهمــا�)١٠(وا%نصــورية�)٩(ومــن�هــؤxء�الكراميــة،�)٨(القــرآن�والحــديث

 w�وتنبذهاالشريعة�س=مية�تعـا]ى،�قولـه�تـأويلهم�!ـي�جـاء�ـَرْت ( :مـا
َ
ـَماء�انَفط ا�السَّ

َ
إّن�قولـه�: إذ�قـالوا،�)١١( )ِإذ

ـــَرْت (
َ
ـــَماء�انَفط ا�السَّ

َ
ِعـــيٍم (و،�ســـماء�)ديـــان�انشـــقت: معنـــاه�)ِإذ

َ
ِفـــي�ن

َ
ْبـــَراَر�ل

َ
(� هـــم�رجـــال�الـــدين�لـــم�: يعPـــO) ِإنَّ

  .يبق�لهم�أثر�ع;ى�الناس

  :التأويل�الفلسفي)٤(

                                                 
  . ٤جواهر القرآن  )١(
  . ١٧٩عبدالستار حامد . د : ، وينظر مباحث في علم التفسير  ٣٣منيع عبد الحليم : مناهج المفسرين  )٢(
  .  ١٧٩مباحث في علم التفسير  )٣(
  .  ١٥٠بدع التفسير  )٤(
  . ١٨٠ـ  ١٧٩مباحث في علم التفسير  )٥(
  . ٢٩محسن عبد الحميد . د : ، وحقيقة البابية والبهائية  ١٢٢محمد أبو زهرة : ابن حزم حياته وعصره ـ آراؤه وفقهه  )٦(
  . ١٣/ الحديد  )٧(
  . ٢٩٧مباحث في علوم القرآن  )٨(
  .  ١/١٤٤أبو الفتح عبدالكريم الشهرستاني : ينظر الملل والنحل . عبداهللا بن كرام ، من القائلين بالصفات والتجسيم والتشبيه وهم اصحاب أبي : الكرامية  )٩(
،  ٤٤/الطـور ) وان يـروا كسـفا مـن السـماء سـاقطا ( فـي نـزل قولـه تعـالى (( هم أصحاب أبي منصور العجلي ، ادعى اإلمامة لنفسه ، وكان يقول الصحابه : المنصورية  )١٠(

  . ١٥ـ  ٢/١٤، وينظر الملل والنحل  ٧٠ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث 
  ـ ١/االنفطار  )١١(
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،�وبــBن�الفلســفة�والـــدين،�)١(اتخــذ�فريــق�مــن�الف=ســـفة�التأويــل�وســيلة�للتوفيـــق�بــBن�العقــل�والشـــرع�

،�ومايتحّملـه�الـنّص�القرآنـّي�مـن�تأويـل،�فان�Aوا�يؤّولون�النصوص�بما�يبعدها�عن�ظاهر�القرآن�ومقاصـده

ون�النصــوص�القرآنيــة�!ــي�رســائلهم�وكــانوا�كــذلك�يؤّولــ)٢() اخــوان�الصــفا(ويتج;ــى�هــذا�!ــي�مــا�قالتــه�جماعــة�

  . والحديثية�بما�يتناسب�وأفكارهم�الفلسفية

  : تدّل�ع;ى�عدم�قبوله�لها�؛�مثل،�وقد�نعت�ابن�قتيبة�التأوي=ت�ا%رفوضة�بّعدة�نعوت�

�بذلك�القائلBن�به،�ولم�يرتضه،�وهو�ما�استنكره�:التأويل�ا2ستنكر) أ(
ً
ئا ِ

ّ
سبعة�(كما�!ي�تأويلهم�،�ُمخط

�شئتم،�أنزل�القرآن�ع�ى�سبعة�أحرف�كلها�شاٍف�كاٍف (:)����(!ي�قوله�) )حرف �)٣()فأقرأوا�كيف إذ�،

وقد�غلط�!ي�تأويل�هذا�الحديث�:()قوال�الث=ثة�الOc�قيلت�!ي�تأويل�هذه�)حرف�السبعة�قائ=�)٤(ردَّ 

�:وقال�آخرون�.واحتجاج،�وأمثال،�ومواعظ،�وحرام،�وح=ل،�ووعيد،�وعد: السبعة�)حرف: قوم�فقالوا

�الكلمة �!ي �لغات �سبع �قوم. Ôي �ح=ل: وقال �وحرام، �وأمر، ،OÛون� �قبل، �كان �وخ�A�ما وخ�A�ماهو�كائن�،

�بعد �بقوله�.)وأمثال، �ذلك �ع;ى
ً
قا

ّ
�معل �قالوه �استنكر�ما �لهذا�: ()٥(ثم �ا%ذاهب �هذه �من ��Opء وليس

�بتأويل �)الحديث ،� �ـ �عنده �ـ �الصحيح �تأويله �أّن
ً
�متفر (مبّينا �اللغات �من �أوجه �القرآنسبعة �!ي ،�)قة

�ع;ى�ذلك�بسياق�قوله�
ً
x)����(مستد�ذلك�شئتم: (بعد�كيف�أيضا) فاقرأوا�بقوي�ليس�القول�وهذا�،�إذ

ولهذا�رّده�غAB�واحد�من�أهل�العلم�؛�،�أكA�من�سبع،�وÔي�اللهجات،�إّن�اللغات�العربية�الOc�!ي�القرآن

� O°الن� �عن �ذلك �!ي �ا%روّي �يقرىء�)����(�ّن �بأن �أمره �ج�Aيل �العرب��أّن �ع;ى �توسعة �؛ �بلغ��م �قوم كل

   .)٦(بالقراءة�بغAB�لهجة�قريش�

   :التأويل�ا2ستكره) ب(

فيؤدي�به�ذلك�ا]ى�،�)٧(وهو�الذي�يلوي�فيه�ا%فسر�أو�ا%ؤّول�النص�؛�ليت=ءم�واتجاهاته�ومذهبه

): ����(قوله��ووقف�ابن�قتيبة�عند�تأوي=ت�تتصف�بالبعد�ـ�لديه�ـ�كالذي�!ي. مخالفة�كتاب�هللا�سبحانه

  خلق�آدم�،�إّن�هللا�عّز�وجّل (

إّن�هللا�: (وقالوا). أراد�خلق�آدم�ع;ى�صورته�لم�يزد�ع;ى�ذلك: (أ�³م�قالوا�)٩(إذ�بBّن،�)٨()ع�ى�صورته

أي�) فإّن�هللا�تعا]ى�خلق�آدم�ع;ى�صورته،�xتقّبحوا�الوجه: (وقالوا�أيضا،�)خلق�آدم�ع;ى�صورة�عنده

�الوجه �صورة �ذ�.ع;ى �يرتض �قتيبةولم �ابن �لك �باxستكراه، �إياها
ً
�واصفا �التأوي=ت �هذه �استبعد ،�بل

�ا%ستكرهة:(فقال �التأوي=ت �هذه �وقعت �و%ا �ف��ا، �وكA�التنازع �!ي�، �زادوا �أن �ع;ى �اللجاج �قوما حمل

فا®�مهم�) هللا�عز�وجل�خلق�آدم�ع;ى�صورة�الرحمن(أّن�،�)����(روى�ابن�عمر�عن�الن°O�: فقالوا،�الحديث

                                                 
  .  ٩ظاهرة التأويل وصلتها باللغة  )١(
  . ٤٨رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء  )٢(
 . ٢٣ـ  ٩/٢٠، والحديث في صحيح البخاري بشرح فتح الباري  ٣٣تأويل مشكل القرآن  )٣(
 . ٣٤ـ  ٣٣تأويل مشكل القرآن  )٤(
 . ٣٤تأويل مشكل القرآن  )٥(
 . ٩٧ـ  ٩٦شهاب الدين أبو شامه : المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  )٦(
 . ١١٠سيد أحمد خليل : دراسات في القرآن  )٧(
 )بدء االسالم ( باب ) االستئذان (كتاب  ١١/٣، والحديث في صحيح البخاري بشرح فتح الباري  ٢٠٣تأويل مختلف الحديث  )٨(
 . ٢٠٥ـ  ٢٠٤تأويل مختلف الحديث  )٩(
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�فيه�ابن�قتيبة �يرونه �رأ´�م�وما �عضد �من�أجل �من�الخطأ�: (فقال،�بالوضع�!ي�الحديث
ً
�قبيحا فركبوا

وانما�،�وx�ع;ى�إرادة�الرحمن،�)إّن�هللا�تعا]ى�خلق�السماء�بمشيئة�الرحمن: (وذلك�أنه�xيجوز�أن�نقول 

ه�من�غAB�تأويل�ثم�رأى�إمكان�حمل�الحديث�ع;ى�ظاهر �.)يجوز�هذا�اذا�كان�wسم�الثاني�غAB�wسم�)ول 

فهو�،�بذلك�)����(فإن�صّحت�رواية�ابن�عمر�عن�الن°O�: (فقال�)����(بشرط�صحة�رواية�ابن�عمر�،�له

  .)وx�تنازع�فيه،�ف=�تأويل،�)����(كما�قال�رسول�هللا�

  : التأويل�ا2تعّسف) ج(

،�A�علموهو�السAB�ع;ى�غB. ركوب�)مر�من�دون�تدبAB�وx�روية: أّن�التعّسف�)١(جاء�!ي�لسان�العرب

وقد�استبعد�ابن�قتيبة�ما�ورد�من�تأوي=ت�حادت�عن�طريق�الصواب�فوصفها��.و)خذ�ع;ى�غAB�طريق

ِزيٍد (: قوله�تعا]ى�لجهّنم�)٢(فمن�ذلك�حملهم. بالتعّسف ُقوُل�َهْل�ِمن�مَّ
َ
ِت�َوت

ْ َ
Øاْمَت�َهِل�َم ُقوُل�ِلَجَهنَّ

َ
) َيْوَم�ن

�سع��ا،�)٣( �ظاهرهفلم�ُيحَمل�ع;. ع;ى�أنه�إخبار�عن ��.ى �؛�بل�قال معلقا��)٤(ولم�يرتض�ابن�قتيبة�ذلك

فما�يحوج�ا]ى�التعسف�والتماس�ا%خارج�بالحيل�الضعيفة�؟�وما�ينفع�من�وجود�ذلك�!ي�Åية�: (عل��ا

وسائر�ما�جاء�!ي�كتاب�هللا�عز�وجل�من�هذا�الجنس�؟�و!ي�حديث�رسول�هللا�،�وÅيتBن�وا%عP¯�وا%عنيBن

،�ونطق�السماء�و)رض�عجب،�ثم�بBن�أن�ليس�!ي�نطق�جهنم�.)ذه�التأوي=تممتنع�عن�مثل�ه،�)����(

�ع;ى�ذلك�بطائفة�من�الشواهد�القرآنية،�و)رجل،�و)يدي،�وان�هللا�تعا]ى�ينطق�الجلود
ً
xمستد�،�وأّن

�.حس°O�حس°O: أي�)٥()قط�قط(: أّن�جهّنم�تقول ) ����(فقد�ُرِوي�عنه��.!ي�أحاديث�الرسول�ما�يؤكد�ذلك

  .ابن�قتيبة�نطق�جهّنم�!ي�القرآن�والحديث�ع;ى�ظاهره�من�غAB�تأويل�لهفحمل�

  : التأويل�ا2ستحيل�ا2نكوس) د(

�غAB�ممكن�xنحرافه�ومخالفته�الكتب�السماوية�وxسيما�القرآن��
ً
xمحا�قبوله�يكون�ما�التأويل�من

ى�ذلك�!ي�إنكارهم�السحر�الوارد�!ي�حديثه�. الكريم
ّ

ه�(: )����(ويتج;
ّ
وجعل�سحره�[ي�ب��Ó،�حرس) ����(أن

�،�ذي�أروان
ً
 ) ����(وكلما�حل�منه�عقدة�وجد�الن��H،�استخرجه�- كرم�هللا�وجهه��- وأن�عليا

ً
فقام�،�خفة

�H٦()كأنما�أنشط�من�عقال) ����(الن�(�،تعا]ى�بقوله�لذلك�نBمحتج)�ِمْن�xَو�َيَدْيِه�ِنBَْب�ِمن�َباِطُل
ْ
ِتيِه�ال

ْ
x�َيأ

�َح  �َحِكيٍم ْن �ّمِ �ِ¤يٌل
َ
�ت ِفِه

ْ
ل
َ

�)٧()ِميٍد خ �ا%لكBن، �السحر�ع;ى �تعا]ى �هللا �إنزال �عدم �ع;ى �استدلوا �كما بتأويل�،

ْيَماُن (: !ي�قوله�تعا]ى) ما(بعضهم�
َ
َفَر�ُسل

َ
أّن�هللا�تعا]ى�لم�ي�¤ل�السحر�: وا%عP¯�.بأّنه�حرف�نفي،�)٨() َوَما�ك

ُهْم (: وأّنه�تخييل�كما�قال�هللا�تعا]ى�.ع;ى�ا%لكBن�ببابل
ُ
�ِحَبال ا

َ
ِإذ

َ
َ�ا��ف َّ³

َ
ْيِه�ِمن�ِسْحِرِهْم�أ

َ
�ِإل ُل يَّ

َ
ُ�ْم�ُيخ َوِعِص�ُّ

                                                 
 ) .عسف (  ١١/١٥٠ )١(
 . ١١٢تأويل مشكل القرآن  )٢(
 . ٣٠/ ق  )٣(
 . ١١٣ - ١١٢تأويل مشكل القرآن  )٤(
( سـورة / تفسـير القـرآن ( كتـاب   ٩/١٥٨، وسـنن الترمـذي ) ر التفسـي( كتـاب   ٨/٧٦٥، والحديث في صحيح البخاري بشرح فتح الباري  ١١٣تأويل مشكل القرآن  )٥(

 ) )ق 
) السـحر( بـاب ) الطـب ( كتـاب   ١٠/٢٨٩، والحديث في صحيح البخـاري بشـرح فـتح البـاري  ١١٦، وتأويل مشكل القرآن  ١٦٦_  ١٦٥تأويل مختلف الحديث  )٦(

. 
 . ٤٢/فصلت  )٧(
 . ١٠٢/البقرة  )٨(
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ْسÙَى
َ
،�بل�تصّدى�%نكري�حقيقة�السحر�بالرد�عل��م،�ولم�يقف�ابن�قتيبة�إزاء�هذا�القول�صامتا�.)١( )ت

وجميع�أهل�الكتب�ومخالف�،�إّن�الذي�يذهب�ا]ى�هذا�مخالف�للمسلمBن�وال��ود�والنصارى : ()٢(فقال�

� �؛ �كلها �بالر*يلØمم
ً
�إيمانا �أشّدها �وÔي �؛ �كالهند �Tس=م، �و!ي �الجاهلية �!ي �والعرب �والروم ومخالف�،

فمن�القرآن�،�واحتج�لذلك�بنصوص�من�القرآن�والحديث�.أي�بغAB�فهم�له) معاند�له�بغAB�تأويل،�للقرآن

ُعَقِد ( :)����(قول�هللا�تعا]ى�لنبيه�
ْ
اِت�ِ!ي�ال

َ
اث فَّ �النَّ ّرِ

َ
   .)٣()َوِمن�ش

�الحد �ومن �أّنه �وا2ستعضهة( )����(يث �العاضهة �بذلك�.)٤()لعن �الساحرة: أراد �أن�، �تسألها Ocال

إذ�قال�،�بمعP¯�النفي) وما�أنزل�ع;ى�ا%لكBن(!ي�) ما(ثم�استبعد�كذلك�ما�ذهبوا�اليه�!ي�تأويل��.تسحر�لها
Åية�ليثبت�عدم�ا]ى�سبب�نزول��)٧(ثم�عمد�) )٦(فليس�هذا�بمنكر�من�تأوي=®�م�ا%ستحيلة�ا%نكوسة�( )٥(

�،�عدم�صحة�ما�تأّولوه
ً
   .والذي�أنزل�ع;ى�ا%لكBن: فيكون�التقدير�.ا%وصولية) الذي: (ع;ى�معP¯) ما(حام=

  : تأويل�ا2تشابه )هـ(

،�)٨(فأما�ا%حكم�فهو�ما�دل�ع;ى�معناه�بوضوح�x�خفاء�فيه،�كAت�أقوال�العلماء�!ي�ا%حكم�وا%تشابه�

�تعا]ى �: (كقوله
ْ
ِقيُموا

َ
اِكِعBَن َوأ �الرَّ �َمَع

ْ
ُعوا

َ
�َواْرك

َ
اة
َ
ك �الزَّ

ْ
وا �َوآتُ

َ
=ة �. )٩()الصَّ �فأصله �ا%تشابه �يشتبه�(وأما أن

�ا%عاني �اخت=ف �الظاهر�مع �!ي �. )١٠() اللفظ �معناه �ع;ى �دxلته �خفيت �مفهوم��.)١١(وهو�ما �اتسع وقد

�قتيبة �ابن �لدى �ا%تشابه �بش، �بغABها �تلتبس �لم �وان �)لفاظ �من �غامض �كل �بهفشمل �عنده�، وشمل

�وأعداء� �والجهلة �ا%شككBن �قبل �من �والحديث �بالقرآن �للطعن
ً
�مح= �كانت Ocال� �و)حاديث Åيات

�ودّق : ()١٣(فيقول �.)١٢(الدين �ماغمض �لكّل �يقال �الشبه�: قد �جهة �من �فيه �الحABة �تقع �لم �وإن متشابه

�كذلك. )بغABه �قتيبة �ابن �إليه �ذهب �ما �وهذا �قال، �يزعم: ()١٤(إذ �ممن �x��:ولسنا �القرآن �!ي �ا%تشابه أّن

فلو�كان�ا%تشابه�x�يعلمه�غABه�.. .وهذا�غلط�من�متاّوليه�ع;ى�اللغة�وا%عP¯�.يعلمه�الراسخون�!ي�العلم

فهذا�الفريق�يجB¤�تأويل�ا%تشابه�من��.وهو�مايحمد�xبن�قتيبة�.)وتعلق�علينا�بعلة،�للزمنا�للطاعن�مقال

إّن�ا%تشا�Çات�ترّد�ا]ى�ا%حكمات�اللواتي�: وفق�القاعدة�القائلةع;ى��.لدن�من�رسخت�أقدامهم�!ي�العلم

  ).هّن�أم�الكتاب(

  :الخاتمة
                                                 

 .  ٦٦/ طه  )١(
 . ١٦٧تلف الحديث تأويل مخ )٢(
 . ٤ـ ١الفلق  )٣(
 . ٣/٢٥٥، والحديث في النهاية في غريب الحديث و االثر  ١٦٧تأويل مختلف الحديث  )٤(
 . ١٧٠تأويل مختلف الحديث  )٥(
 ) .نكس (  ٨/١٢٧قلب الشيء ورده وجعل أعاله أسفله ، وينظر لسان العرب : النكس في االشياء  )٦(
 . ١٧١تأويل مختلف الحديث  )٧(
  . ٢٨٢مباحث في علوم القرآن  )٨(
 . ٤٣/البقرة  )٩(
 . ٢/٦٩البرهان في علوم القرآن  )١٠(
     . ٢٨٢مباحث في علوم القرآن  )١١(
 . ١٦٩نصر ابو زيد : االتجاه العقلي في التفسير  )١٢(
 . ١٠٢تأويل مشكل القرآن  )١٣(
 . ٩٩ـ ٩٨تاويل مشكل القرآن  )١٤(
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xبن�قتيبة�xبّد�من�خاتمة�) تأويل�مختلف�الحديث(بعد�هذه�الدراسة�ا%تواضعة�للتأويل�!ي�كتاب�

ص�أهّم�نتائجه
ّ

  : للبحث�تلخ

قوا�– ١ بBن�التأويل�والتفسAB�!ي�ا%فهوم�والدxلة��إّن�ابن�قتيبة�من�اللغويBن�وا%فسرين�الذين�فرَّ

�wصط=حية �م��ا، �با%شكل �والتأويل �الغريبة �با�لفاظ
ً
�التفسAB�مختصا �جعل �إذ ،� ��–والتأويل �–لديه

�مع�القرآن�والسّنة
ً
وx�يختلف�مفهومه�،�صرف�اللفظ�عن�ا%عP¯�الظاهر�إ]ى�معP¯�يحتمله�يكون�متفقا

   .ABهم�إx�من�حيث�دواûي�wستعماللدى�علماء�)صول�عن�معناه�عند�غ

��–إّن�التأويل��-٢
ً
و)خAB�ع;ى�ضروب�) مرفوض(و�) مقبول (أو�،�وبعيد،�قريب: ع;ى�نوعBن�-عموما

   .والتأويل�الفلسفي،�وتأويل�الباطنية،�وتأويل�فريق�من�الصوفية،�Tغراب�!ي�التأويل�لدى�ا%تكلمBن: م��ا

�قتيبة�-٣ �ابن �لدى �التأويل �صور �أما �التأويل�: فم��ا، �ذلك �موافقة �أساس �ع;ى �بناه �الذي ا%قبول

�والسنة �للكتاب �العرب، �شروط�.ولغة �من �العلماء �وضعه �عما �التأويل �قبوله �!ي �يخرج �لم �ذلك فهو�!ي

  ا%رفوض�؛: وم��ا،�لقبول�التأويل

ستحيل�وا%،�وا%تعّسف،�وا%ستكره،�ا%ستنكر: وقد�نعته�بعّدة�نعوت�تدّل�ع;ى�عدم�قبوله�له�م��ا

وبذلك�نفي�ابن�قتيبة�كّل�أنواع�التأويل�الخارجة�عن�الحدود�. وا%تشابه،�وما�ُبOPِ�ع;ى�wعتقاد،�ا%نكوس

  .الOc�يقررها�الدين�والعلم�واللغة

�تأويله�ا%تشابه�فكان�!ي�الصفات�Tلهية�وغAB�الصفات�-٤ وقد�أكA�من�إيراده�الشواهد�!ي�،�أما

�م��م��Çما،�ّد�ع;ى�الطاعنBن�بالقرآن�والسّنةوغرضه�!ي�ذلك�الر ،�هذا�الجانب
ً
،�والقائلBن�بتناقضهما�جه=

ن�أّن�ابن�قتيبة�نفي�أّي�تعارض�واخت=ف�بBن�القرآن�والسّنة�مؤّوx�كّل�ما�ظاهره�التناقض َّBوتب�،�
ً
وجامعا

  .بBن�مدلوxت�)لفاظ�القرآنية�والحديثية�الOc�يوهم�ظاهرها�باxخت=ف�والتعارض

 �ومن�صور �-٥
ً
الحمل�ع;ى�النسخ�وذلك�إذا�لم�يمكن�الجمع�بBن�ا%تناقضBن�!ي�: التأويل�عنده�أيضا

عنده��–ومن�صوره�،�!ي�النص�ع;ى�wستحباب�وwختيار) )مر(ومن�هذه�الصور�حمل�صيغة�،�الظاهر

سعة�التأويل�باستنباط�أحكام�بالقياس�ومعان�ٍ�محتملة�بما�أوتيه�من�قدرة�عالية�ع;ى�wستنباط�وال: -

�العربية �علم �!ي �وتراكي�Èا، �ألفاظها �مدلوxت �معرفة �و!ي �الذي�، �الفقيه �مسلك �ذلك �!ي �سلك فقد

�من�النصوص�القرآنية�وأحاديث�الرسول�
ً
  ).ص;ى�هللا�عليه�وسلم(يستنبط�أحكاما

�لديه�-٦ �التأويل ة
ّ
�أدل �أما �العرب�، �ولغة

ً
�منسجما �التأويل �يكون �أن �ع;ى �الشديد �حرصه فم��ا

�ع;ى�فهم�مذاهب�العرب�وفنو�³ا�القولية،�التعبAB�وأسالي�Èم�!ي
ّ

�-عنده�–�ّن�ذلك�،�وقد�أكA�من�الحث

ة�التأويل�عنده�عنايته�واضحة��.مما�ُيسهم�!ي�فهم�معاني�كتاب�هللا�سبحانه�وسّنة�نبّيه�)كرم
ّ
ومن�أدل

وكذلك�،�وتنويعها�بالقرائن�الدxلية�وxسيما�اللفظية�إذ�أدرك�)ثر�الواضح�للسياق�!ي�توجيه�الدxلة

�عن�العقلية�وxسيما�أّن�ا%شكل�من�)لفاظ�يتطلب�من�،�الحالية�ا%تمثلة�بمعرفة�أسباب�ال�¤ول
ً
فض=

فكان�يعّول�عليه�عند�عدم�وقوفه�ع;ى�دليل�نق;ي�من�نصٍ��،�wستنباط�وإعمال�الفكر�ماx�يتطلبه�غABه

  .أو�خ�A�وغAB�ذلك

�إ�-٧
ً
أدلة�ع;ى�صحة�،�]ى�ا%نقول�القرآني�و)حاديث�وك=م�العرباحتكم�ابن�قتيبة�!ي�أدلته�أيضا

�تأويل �من �إليه �يذهب �كالتوراة�. ما �ا%تقدمة �السماوية �الكتب �ع;ى �أحال �بل �ذلك �يقتصر�ع;ى ولم
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ً
�يعارض�التأويل�ما�يدين�به�كّل�مسلم�موّحد�مدرك�. وTنجيل�والزبور�أحيانا

ّ
xأ�ع;ى�حرصه�عن�

ً
فض=

ولذلك�رفض�كّل�تأويل�يتعارض�والعقيدة�Tس=مية�) عل��م�الس=م(و%قام�)نبياء�،�لوحدانية�هللا�تعا]ى

�الحديث� �أم �القرآني �Åي �!ي �أم �ا%تقدمة �السماوية �الكتب �!ي
ً
�وإردا �التأويل �ذلك �أكان سواء

 .الشريف
ً
   .فكانت�أدلته�التأويلية�متعددة�وقوية�يعضد�بعضها�بعضا

�م�-٨ �منهجه�العام �!ي�التأويلكان�ابن�قتيبة�!ي
ً
�التأويل�،�قتصدا �شعوره�بأّن �من فهو�ع;ى�الرغم

�فيه�عن�حّد�wعتدال
َ
�منذ�عهد�مبكر،�ُيAي�النص�إx�أّنه�مع�ذلك�لم�ينأ

ً
�سبيل�،�واضعا�له�أسسا

ً
سالكا

فكان�،�الوسط�ما�بBن�)خذ�بالظاهر�والتأويل�بما�يتفق�مع�القواعد�وا%قاصد�الدينية�والعلمية�واللغوية

  .اللغويBن�الرواد�الذين�خاضوا�!ي�هذا�ا%جالبحق�من�

  :قائمة�ا2صادر

�–مطبعة�أحمد�ع;ى�مخيمر��–الطبعة�الثانية��–محمد�أبو�زهره�: آراؤه�وفقهه�–ابن�حزم�حياته�وعصره� •

  .م�١٩٥٤/ هـ��١٣٩٣مصر�

ليبيا��–ا�منشورات�جامعة�س�È�–عبد�الجليل�مغتاظ�عودة�.د: ابن�حنبل�منهجه�وآثاره�!ي�الدراسة�اللغوية •

  .م�١٩٨٨

• ABالتفس�!ي�العق;ي�تجاهT :.د�زيد�أبو�حامد�–نصر��الثانية�–الطبعة��للطباعة�التنوير�–دار�وتAB١٩٨٣ب�

  .م

�–دار�الكتب�العلمية��–الطبعة�)و]ى��–سيف�الدين�ع;ى�بن�محمد�Åمدي�:Tحكام�!ي�أصول�)حكام •

  .١٩٨٥/ هـ�١٤٠٥بABوت�

�–لجنة�من�العلماء�:تحقيق�–بو�محمد�ع;ي�بن�حزم�)ندل-Op�الظاهري�أ: Tحكام�!ي�أصول�)حكام •

  .م١٩٨٧/ هـ��١٤٩٧بABوت��–دار�الجيل��–الطبعة�الثانية�

محمد�زاهد�بن�:تقديم�–أبو�بكر�الب��قي�:جمعه�–أبو�عبد�هللا�محمد�بن�إدريس�الشافÙي��–أحكام�القرآن� •

  .م�١٩٨٠/ هـ�١٤٠٠بABوت��–دار�الكتب�العلمية�- الحسن�

   .هـ�١٣٨٨ - مطبوع��Çامش�كتاب�)م�له��–أبو�عبد�هللا�محمد�بن�إدريس�الشافÙي�: اخت=ف�الحديث •

الهيئة��-عبد�هللا�محمود�شحاتة��.د:تحقيق�–مقاتل�بن�سليمان�البلLي�: )شباه�والنظائر�!ي�القرآن�الكريم •

  .م�١٩٧٥/ هـ��١٣٩٥القاهرة��–ا%صرية�العامة�للكتاب�

  م��١٩٥٧القاهرة��–دار�الثقافة�العربية��–دار�الفكر�العربي��-أبو�زهرة�محمد: أصول�الفقه •

   .هـ١٣٤٦مصر��–الطباعة�ا%ن�Aية��–أبو�بكر�محمد�بن�موpË¯�الحاز!ي�: wعتبار�!ي�الناسخ�وا%نسوخ •

وعالم��–ال��ضة�العربية��–الطبعة�الثانية��–زهAB�غازي�زاهد�:تحقيق�د�–أبو�جعفر�النحاس�:إعراب�القرآن •

  .م١٩٨٥/ هـ�١٤٠٥مصر��–الكتب�

• �¯p2ا%رت�الق=ئد(أما]ي�ودرر�الفوائد�): غرر�ا%وسوي�نBالحس�بن�ع;ي�¯p2ا%رت�–الشريف�:تحقيق�محمد

  .م�١٩٦٧ –م�١٣٨٧بABوت��–دار�الكتاب�العربي��–الطبعة�الثانية��–أبو�الفضل�إبراهيم�

• ABالتفاس�بدع:�Op-دريT�الغماري�الصديق�محمد�هللا�–عبد�الطب�)و]ى�–عة��القاهرة�–مكتبة��الطاعة�دار
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  .م�١٩٦٥/هـ١٣٨٥القاهرة��–ا%حمدية�

/ هـ��١٣٩٩قطر�–عبد�العظيم�الديب�:تحقيق�–عبد�ا%لك�بن�عبد�هللا�الجويOP�:ال�Aهان�!ي�أصول�الفقه •

  .م�١٩٧٩

–راهيم�محمد�أبو�الفضل�إب:تحقيق–بدر�الدين�محمد�بن�عبد�هللا�الزرك×Op�: ال�Aهان�!ي�علوم�القرآن •

  .م�١٩٥٧/هـ١٣٧٦مصر��–دار�إحياء�الكتب�العربية�–الطبعة�)و]ى�

  .هـ�١٣٠٦مصر�–ا%طبعة�الخABية��–الطبعة�)و]ى��–السيد�محمد�مرتp2¯�الزبيدي�: تاج�العروس •

القاهرة��–إبراهيم�عوضBن�والسيد�عوضBن�: تحقيق�–أبو�منصور�محمد�ا%اتريدي�: تأوي=ت�أهل�السنة •

  .م�١٩٧١/هـ١٣٩١

هـ��١٤٠٥بABوت��–دار�الكتب�العلمية��–أبو�محمد�عبد�هللا�بن�مسلم�بن�قتيبة�: تأويل�مختلف�الحديث •

  .م�١٩٨٥/

دار�الكتب�العلمية�بABوت�–الطبعة�الثالثة�–السيد�أحمد�صقر�:تحقيق�–ابن�قتيبة�: تأويل�مشكل�القرآن •

  .م�١٩٨١/ هـ١٤٠١

مطبعة��–أحمد�حبيب�العام;ي�:تحقيق�–الطوOpË��أبو�جعفر�محمد�بن�الحسن:التبيان�!ي�تفسAB�القرآن •

 .م�١٩٦٣/ هـ�١٣٨٢النجف�)شرف��–النعمان�

) ٤٣(العدد��–مستل�من�مجلة�رسالة�Tس=م�لكلية�أصول�الدين��-كاصد�الزيدي.د:التفسAB�!ي�نهج�الب=غة •

 .م١٩٧١بغداد�

–) ٤(العدد��–ت�Tس=مية�منشور�!ي�مجلة�كلية�الدراسا�-محسن�عبد�الحميد.د: تفسAB�القرآن�بالسنة •

  م١٩٧١/ هـ�١٣٩٢بغداد�

• ABالكب�AB: التفس�الرازي�الدين�فخر�عمر�بن�–محمد��و]ى(�–الطبعة��ية�Èال�–ا%طبعة��مصر)ت:د(.  

�–منشورات�ا%كتب�Tس=مي��–الطبعة�الثانية��–محمد�أديب�صالح�: تفسAB�النصوص�!ي�الفقة�Tس=مي •

  .)ت:د(مصر�

دار��–الشركة�الشرقية�للنشر�–عماد�الدين�القاOpÚ�عبد�الجبار�الهمداني�:ا%طاعن�ت�¤يه�القرآن�عن •

 )ت:د( –ال��ضة�الحديثة�

�١٩٦٧القاهرة��–دار�الكاتب�العربي��–إبراهيم�)بياري�:تحققيق�-أبو�منصور�محمد�)زهري : ®�ذيب�اللغة •

  .م

  .م�١٩٨٨بABوت�–ر�الفكر�دا�–أبو�جعفر�بن�جرير�الط�Aي�:جامع�البيان�عن�تأويل�آي�القرآن •

/ هـ��١٣٨٧القاهرة��–دار�الكاتب�العربي��–أبو�عبد�هللا�بن�أحمد�)نصاري�القرط°O�:الجامع��حكام�القرآن •

 .م�١٩٦٧

/ هـ�١٣٨٨بABوت��–دار�الكتاب�العربي��–الطبعة�الثالثة��–محسن�عبد�الحميد�.د: حقيقة�البابية�وال�Èائية •

 .م�١٩٦٩
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بحث�منشور�!ي�مجلة�آداب��-كاصد�الزيدي.د: ربية�بBن�السياق�اللفظي�والسياق�الحا]يالدxلة�!ي�البنية�الع •

  .م١٩٩٥ –) ٢٦(العدد��–الرافدين�

�–إحسان�عباس�دار�العروبة�.د:تحقيق–ابن�حزم�)ندل-Op�: الرد�ع;ى�ابن�النغريلة�ال��ودي�ورسائل�أخرى  •

 .م�١٩٦٠/ هـ١٣٨٠مصر�

�١٩٥٧/ هـ�١٣٧٦بABوت��–دار�بABوت�ودار�صادر��–لقسم�الرياOpÚ�ا: رسائل�إخوان�الصفاء�وخ=ن�الوفاء •

 .م

القاهرة�–مكتبة�الخانDي��–عبد�الس=م�محمد�هاورن�:تحقيق: أبو�عثمان�الجاحظ–رسائل�الجاحظ� •

 .م�١٩٦٤/ هـ١٣٨٤

�–أبو�الفضل�شهاب�الدين�السيد�محمود�ÅلوOpË�: روح�ا%عاني�!ي�تفسAB�القرآن�العظيم�والسبع�ا%ثاني •

 .م�١٩٨٥/ هـ١٤٠٥بABوت��–دار�إحياء�الAsاث�العربي��–الطباعة�ا%نABية��–لطبعة�الرابعة�ا

مطابع�دار��–الطبعة�الثانية��-أبو�حاتم�أحمد�بن�حمدان�الرازي : الزينة�!ي�الكلمات�Tس=مية�العربية •

 .م�١٩٥٧القاهرة��–الكتاب�العربي�

دار�الكتب�العلمية�–محمد�فؤاد�عبد�البا*ي�:تحقيق�-Oأبو�عبد�هللا�محمد�بن�يزيد�القزويP:س�ن�ابن�ماجة •

 .)ت:د(بABوت��–

 .هـ�١٣٤٩دمشق��–ا%طبعة�الحديثة��–أبو�محمد�عبد�هللا�بن�عبد�الرحمن�الدارمي�:س�ن�الدرامي •

�–احمد�عبد�الغفور�عطار�:تحقيق�–اسماعيل�بن�حماد�الجوهري�: الّصحاح�تاج�اللغة�وصحاح�العربية •

 م��١٩٥٦/ هـ�١٣٧٥مصر��–دار�الكتاب�العربي�

مكتبة�الAsبية�العربي�لدول��–الطبعة�)و]ى��–محمد�ناصر�الدين�)لباني�:تصحيح: صحيح�س�ن�النسائي •

 .م١٩٨٨/ هـ��١٤٠٨الرياض��–الخليج�

�–دار�إحياء�الAsاث�Tس=مي��–الطبعة�الثانية��-أبو�الحسBن�مسلم�بن�الحجاج�النيسابوري: صحيح�مسلم •

 .م١٩٨٤/ هـ�١٤٠٤بABوت�

• ABالتفس�!ي�اللغوي�.د: الضابط�الحميد�عبد�–محسن��س=ميةT�الدراسات�كلية�مجلة�!ي�منشور�بحث–�

 .م�١٩٧٤/ هـ�١٣٩٤-بغداد��–) ٦(العدد�

/ هـ�T١٤٠٠سكندرية�–دار�ا%عرفة�الجامعية��–السيد�أحمد�عبد�الغفار�: ظاهرة�التأويل�وصل��ا�باللغة •

 .م١٩٨٠

 .م�١٩٦٢مصر��–دار�ا%عارف��–محمود�السعران�: ارئ�العربيعلم�اللغة�مقدمة�للق •

ع;ي�محمد�البجاوي�ومحمد�أبو�:تحقيق�–جار�هللا�محمود�بن�عمر�الزمخشري�: الفائق�!ي�غريب�الحديث •

 .)ت:د(مصر��–مطبعة�عي-p¯�البابي��–الطبعة�الثانية��–الفضل�إبراهيم�

عبد�العزيز�بن�عبد�:تصحيح�–حجر�العس=*ي��الحافظ�أحمد�بن�ع;ي�بن:فتح�الباري�شرح�صحيح�البخاري  •

 .م١٩٨٩/ هـ�١٤١٠بABوت��–دار�الكتب�العلمية��–الطبعة�)و]ى��–ومحمد�فؤاد�عبد�البا*ي�،�هللا�بن�باز
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�-ا%طبعة�)دبية��–الطبعة�)و]ى�-أبو�محمد�ع;ي�بن�حزم�)ندل-Op�: الفصل�!ي�ا%لل�و)هواء�والنحل •

 .هـ�١٣١٧مصر�

/ هـ�١٤٠٥بABوت��–الناشر�مؤسسة�ا%عارف��–أبو�العباس�محمد�بن�يزيد�ا%�Aد�:للغة�و)دبالكامل�!ي�ا� •

 .م�١٩٨٥

فؤاد�عبد��.د:تحقيق�–محمد�بن�محمد�بن�العماد�: كشف�السرائر�!ي�معP¯�الوجوه�و)شباه�والنظائر •

 .م١٩٧٦/ هـ�١٣٩٦مصر��–مؤسسة�شباب�الجامعة��–محمد�سليمان�داود�.د:مراجعة�–ا%نعم�احمد�

 ).ت:د(بABوت��–دار�ا%عرفة��–ع=ء�الدين�بن�محمد�الخازن�:لباب�التأويل�!ي�معاني�الت�¤يل •

�–طبعة�مصورة�عن�طبعة�بوxق��–جمال�الدين�محمد�بن�مكرم�)نصاري�ابن�منظور�: لسان�العرب •

 .هـ١٣٠٠مصر��–الدار�ا%صرية�

• ABالتفس�علم�!ي�.د: مباحث�حامد�الستار�–عبد��دار�والنشرمطابع�للطباعة�-الحكمة��١٤١١ا%وصل�هـ /

 .م١٩٩٠

 .م١٩٧٧بABوت��–الطبعة�العاشرة��- دار�العلم�للم=يBن�–صب²ي�الصالح�.د: مباحث�!ي�علوم�القرآن •

دار��- عدنان�محمد�زرزور:تحقيق�–عماد�الدين�القاOpÚ�عبد�الجبار�بن�أحمد�الهمداني�: متشابه�القرآن •

 .م١٩٦٩القاهرة�–ودار�النصر��–الAsاث�

القاهرة��–مطبعة�الفجالة�الجديدة��–طه�محمد�الزيOP�.د: تحقيق�–الشريف�الرOpÚ�:ا%جازات�النبوية •

 .م١٩٦٧/ هـ�١٣٨٧

مكتبة�الخانDي��–الطبعة�الثانية��-محمد�فؤاد�سزكBن.د:تحقيق�–أبو�عبيدة�معمر�بن�ا%ثن÷¯�: مجاز�القرآن •

 .م١٩٦٢/ هـ�١٣٨١مصر��–

 .م١٩٦٦مصر��–مطبعة�محمد�ع;ي�صبيح��–الدين�احمد�بن�تيمية��تقي: مجموعة�الرسائل�الك�Aى  •

 .م�١٩٨٣بABوت��–دار�ال��ضة�العربية��-محمد�طه�الحاجري �.د: مجموعة�رسائل�الجاحظ •

محمد�بن�فراموز�بن�ع;ي�م=�خسرو�صورة�لطبعة�ا%طبعة�العثمانية�: مرآة�)صول�!ي�شرح�مرقاة�الوصول  •

  .م١٩٦٦استبول�

 .هـ١٣١٠مصر��–ا%طبعة�العلمية��–الطبعة�)و]ى��–ود�سليمان�السجستاني�أبو�دا: ا%راسيل •

تحقيق��–شهاب�الدين�عبد�الرحمن�أبو�شامة�ا%قدOpË�: ا%رشد�الوجB¤�إ]ى�علوم�تتعلق�بالكتاب�العزيز •

 .م١٩٧٥/ هـ�١٣٩٥بABوت��–دار�صادر��–طيار�ألOc�قوxج�

بABوت��- دار�صادر�–ا%كتب�Tس=مي�للطباعة��–ر�أحمد�محمد�شاك:تحقيق: مسند�Tمام�أحمد�بن�حنبل •

 .)ت:د(

مطبعة�مجلس�دائرة�ا%عارف��-بABوت�–دار�صادر��–الطبعة�)و]ى��- أبو�جعفر�الطحاوي : مشكل�Åثار •

 .هـ١٣٣٣الهند��–النظامية�

رف�مطبعة�جمعية�دار�ا%عا�–الطبعة�)و]ى��-أبو�بكر�محمد�بن�الحسن�بن�فورك: مشكل�الحديث�وبيانه •
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 .هـ١٣٦٢ –العثمانية�

الطبعة��- عبد�الجليل�عبُده�شل°O.د:تحقيق�- أبو�اسحاق�إبراهيم�بن�السري�الزجاج: معاني�القرآن�وإعرابه •

 .م١٩٨٨/ هـ�١٤٠٨بABوت��–عالم�الكتب��-)و]ى

�- أحمد�شمس�الدين:تصحيح�وضبط�-أبو�الفضل�ج=ل�الدين�السيوطي: معAsك�)قران�!ي�إعجاز�القرآن •

 .م١٩٨٨بABوت��–تب�العلمية�دار�الك

�–محمد�احمد�خلف�هللا�.د:إعداد�–الحسBن�بن�محمد�الراغب�)ص�Èاني�: ا%فردات�!ي�غريب�القرآن •

 .م�١٩٧٠القاهرة��–ا%طبعة�الفنية�الحديثة��–مكتبة�Tنجلو�ا%صرية�

دار�إحيار��- و]ىالطبعة�) �–عبد�الس=م�محمد�هارون�:تحقيق�-أبو�الحسن�احمد�بن�فارس: مقاييس�اللغة •

 م�١٣٦٨القاهرة��–الكتب�العربية�

• ABالتفس�أصول�!ي�: مقدمة�تيمية�بن�احمد�الدين�–تقي�.د:تحقيق��زرزور�–عدنان��)و]ى�-الطبعة��دار

 .١٩٧١الكويت��–القرآن�الكريم�

�–ناني�دار�الكتاب�اللب�–القاهرة��–دار�الكتاب�ا%غربي��–منيع�عبد�الحليم�محمود�.د: مناهج�ا%فسرين •

 .م١٩٧٨القاهرة��–مطبعة�ال��ضة��–بABوت�

/ هـ��١٤٠٤بABوت��–دار�الفرقان�للنشر��–الطبعة�)و]ى��–إبراهيم�السامرائي�.د: من�بديع�لغة�الت�¤يل •

 .م١٩٨٤

�–مطبعة�ا%كتبة�التجارية��-الشيخ�عبد�هللا�دراز:شرح�-أبو�اسحاق�الشاط°O: ا%وافقات�!ي�أصول�الشريعة •

 .)ت:د(مصر

•  ¤Bالرجالم�نقد�!ي�عتدالw�ان :�O°الذه�عثمان�بن�محمد�هللا�عبد�–أبو�:تحقيق�البجاوي�محمد�–ع;ي��دار

 .)ت:د(بABوت�–ا%عرفة�

طاهر�أحمد�:تحقيق�-Tمام�مجد�الدين�أبو�السعادات�بن�)ثAB�الجزري: ال��اية�!ي�غريب�الحديث�و)ثر •

 .)ت:د(بABوت��–ا%كتبة�العلمية��-ومحمود�محمد�الطنا'ي�-الزواوي 

مكتبة��-محمد�عبُده): عليه�الس=م(مجموع�ما�اختاره�الشريف�الرOpÚ�من�أقوال�Tمام�ع;ي�(نهج�الب=غة� •

   ).ت:د(ال��ضة�العربيةـ�مصر�

�–جمال�الدين�أبو�الفرج�عبد�الرحمن�بن�الجوزي�: نزهة�)عBن�النواظر�!ي�علم�الوجوه�والنظائر •

هـ�١٤٠٠ –الجامعة�ا%ستنصرية��–رسالة�دبلوم�عاٍل�!ي�ا%خطوطات� –محمد�عبد�الكريم�الراOpÚ�:تحقيق

  .م١٩٨٠/ 

�الكريم • �القرآن �والنظائر�!ي �: الوجوه ¯pËمو� �بن �.د:تحقيق�–هارون �الضامن �صالح �الثقافة�–حاتم وزارة

  م١٩٨٨/ هـ�١٤٠٩بغداد��–وTع=م�
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  أحاديث�رؤية�اله]ل�[ي�ضوء�أساليب�لغة�القرآن.٨
 يوسف�حس�ن�أحمد. د

  )أستاذ�العربية�والدراسات�Tس=مية(

الحمد�8�رب�العا%Bن�الرحمن�الرحيم�سبحانه�x�نحOpq�ثناء�عليه�حمدا�كثABا،�تبارك�الذي�  

جعل�!ي�السماء�بروجا�وجعل�ف��ا�سراجا�وقمرا�منABا،�وهو�الذي�جعل�الليل�وال��ار�خلفة�%ن�أراد�أن�

رسلBن�سيد�)ولBن�وÅخرين�سيدنا�محمد�خاتم�النبيBن�يذكر�أو�أراد�شكورا،�وص;ى�هللا�ع;ى�أسعد�ا%

   أما�بعد. وع;ى�آله�وأصحابه�أجمعBن�وسلم�تسليما�كثABا

 النبوي  الحديث عن ا%باركة الدولية الندوة �Çذه القائمBن إ]ى الغامرة سعادتي أقدم أن ]ي فيطيب

 أفتخر الOc كwAB وxية !ي وتدريسه وفلسفته لغته عن التسليم وأتم الص=ة أفضل صاحبه ع;ى

 هللا رسول  أحاديث خدمة !ي العالم إ]ى الهند قدم��ا الOc البيضاء )يادي أحد ينكر وx إل��ا، باxنتماء

 �Çذه للقيام سبحانه ا%و]ى وفقكم أن غرو  ف= .الزمان من قرن  من أكA منذ وسلم عليه هللا ص;ى

   السعيدة ناسبةا% �Çذه وأهنؤكم نف-Op وأهöP الجليلة، الخدمة

   ا%قدمة

 أسAB الذي وا%نهج اختياره وأسباب ا%وضوع هذا وأهمية الورقة هذه إعداد من الهدف ذكر !ي

  .والخطة السابقة والدراسات عليه،

 الشهور  أوائل تحديد قضية !ي الواردة النبوية )حاديث دراسة الورقة هذه إعداد من فالهدف

 ا%شا�Çة الكريم القرآن نصوص ضوء !ي خاصة رمضان شهر من يوم أول  تحديد وقضية عامة القمرية

 تلك تؤيده الذي القول  %عرفة رمضان،وذلك صيام وجوب سبب !ي الواردة )حاديث هذه لنصوص

 و)ساليب الكريم القرآن !ي الواردة اللغوية )ساليب أن إذ القرآن؛ !ي الواردة اللغوية )ساليب

 واحد مصدرهما �ن ؛واحدة تكون  أن يجب وسلم عليه هللا ص;ى رسولنا نةس !ي ا%ستخدمة اللغوية

 يو'ى و'ي إx هو إن الهوى  عن ينطق وما: قال حيث العظيم هللا وصدق واحدة، مشكاة من وهما

 إن والرسول  هللا إ]ى نرده أن �Opء !ي تنازعنا إن نصحنا سبحانه الكريم ربنا و�ن ،)٤ ،٣ النجم سورة(

 وأطيعوا هللا أطيعوا آمنوا الذين أ´�ا يا:شأنه جل قال حيث Åخر، واليوم با8 حقا نBنا%ؤم من كنا

 واليوم با8 تؤمنون  كنتم إن والرسول  هللا إ]ى فردوه �Opء !ي تنازعتم فإن منكم )مر وأو]ي الرسول 

  )٥٩ النساء سورة(تأوي= وأحسن خAB ذلك Åخر

 رمضان شهر من )ول  اليوم تحديد قضية أعOP - ضيةالق هذه أن !ي تكمن البحث هذا وأهمية

 مغار�Çا و )رض مشارق  !ي ا%سلمBن معظم بال تشغل عام كل من -  الحجة ذي وشهر شوال وشهر

  .مسلم مليار من أكA عددهم البالغ

Bالكب�الع;ي�هللا�من�راجيا�ا%باركة�الندوة�هذه�!ي�لتقديمه�عنه�للبحث�ا%وضوع�هذا�تAsاخ�هنا�من�و�A

  .التوفيق�والسداد،�ومتوك=�عليه�سبحانه،�فمن�يتوكل�ع;ى�هللا�فهو�حسبه

 كثABة دراسات رمضان شهر من يوم أول  تحديد !ي الواردة )حاديث ولهذه القضية ولهذه هذا
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 كل أصحاب من الكبار و)ئمة )ربعة ا%ذاهب أئمة ع��ا بحث فقد -  أكAها وما – ومعاصرة قديمة

 الفلك، علم !ي وا%تخصصون  Tس=مية الدراسات !ي ا%تخصصون  ا%عاصرون والعلماء مذهب،

 !ي – كلها الدراسات وهذه Tس=مي، العالم !ي الكبABة ا%دن !ي عقدت فقهية مؤتمرات إ]ى با�ضافة

 وهو هللا، بإذن البحث هذا !ي أتناوله أن أريد الذي الجانب هذا تتناول  لم – واط=ûي علمO حدود

  .الكريم القرآن !ي الوارد اللغوي  بالجان

  وأفضل�أن�أقسم�هذا�البحث�إ]ى�مبحثBن�

  

  :-ول  ا2بحث

  .وفقها ومتنا سندا اله]ل رؤية [ي الواردة وسلم عليه هللا ص�ى هللا رسول  أحاديث لدراسة

  .مطلبBن إ]ى ا%بحث هذا وأقسم

  .نصوص�أحاديث�رؤية�اله=ل�سندا: ا%طلب�)ول 

�ال �النصوص �هذا�وردت �بداية �تحدد Ocال� �اله=ل �برؤية �شهر�رمضان �صيام �وجوب �علقت Ocال� نبوية

ومثل�تحديد�بداية�شهر�رمضان�تماما�أمر�تحديد�أوائل�الشهور�القمرية�)خرى�غAB��–الشهر�الفضيل�

  ع;ى�ث=ثة�أساليب�تالية��- رمضان�

  :)سلوب�)ول 

  " إذا�رأيتم�اله=ل�فصوموا�وإذا�رأيتموه�فأفطروا"

لوبه�جملة�شرطية�مبدوءة�بإذا،�وفعل�الشرط�صيغة�فعل�ماض�للجمع�ا%ذكر�الحاضر،�خوطب��Çا�أس

  .هذه�)مة�ا%رحومة،�وجواب�الشرط�صيغة�أمر�للجمع�ا%ذكر�الحاضر�كذلك

  وقد�ثبت�هذا�النص��Çذا�)سلوب�!ي�أكA�من�كتاب�من�كتب�)حاديث�

  :م��ا�صحيح�مسلم�

 َO ِpÚَر�
َ
ِبي�ُهَرْيَرة

َ
اَل �عْن�أ

َ
َم : ُهللا�َعْنُه،�ق

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َرُسوُل�ِهللا�َص; اَل

َ
ُصوُموا،�«: ق

َ
َل�ف

َ
ِه=

ْ
ْيُتُم�ال

َ
�َرأ ا

َ
ِإذ

ِثBَن�َيْوًما
َ

=
َ
ُصوُموا�ث

َ
ْم�ف

ُ
ْيك

َ
�َعل مَّ

ُ
ِإْن�غ

َ
ِطُروا،�ف

ْ
ف
َ
أ
َ
ْيُتُموُه�ف

َ
ا�َرأ

َ
  ١»َوِإذ

   وم��ا�صحيح�البخاري 

َم : فقد�بوب�البخاري�به�حيث�قال�
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص� ِHّ�ِ ْوِل�النَّ

َ
ُصوُموا،�«: َباُب�ق

َ
َل�ف

َ
ُم�الِه]

ُ
ْيت

َ
ا�َرأ

َ
ِإذ

ِطُروا
ْ
ف

َ
أ

َ
ُموُه�ف

ُ
ْيت

َ
ا�َرأ

َ
   ٢»َوِإذ

ُه�َعWُZَْما،�: كما�أخرج�بإسناده�!ي�مكان�آخر�بالضمAB�العائد�إ]ى�اله=ل،�ورد�فيه�
َّ
�الل Hَ ِ¨Øاْبَن�ُعَمَر�َر� نَّ

َ
أ

اَل 
َ
َم�َيُقوُل َسمِ : ق

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ِه�َص;

َّ
ِإْن�«: ْعُت�َرُسوَل�الل

َ
ِطُروا،�ف

ْ
ف
َ
أ
َ
ْيُتُموُه�ف

َ
ا�َرأ

َ
ُصوُموا،�َوِإذ

َ
ْيُتُموُه�ف

َ
ا�َرأ

َ
ِإذ

                                                 
محمد�فؤاد�عبد�البا*ي�،�دار�إحياء�: ت�١٠٨١و��١٠٨٠رقم�) هـ٢٦١: ا%تو!ى(اج�القشABي�النيسابوري�مسلم�بن�الحج: صحيح�مسلم�- ١

  . ٧٦٢و�٧٦٠/ ٢بABوت��–الAsاث�العربي�
محمد�زهAB�بن�ناصر�الناصر،�دار�طوق�النجاة�،�ترقيم�ترقيم�: محمد�بن�إسماعيل�أبو�عبدهللا�البخاري�الجعفي�ت: صحيح�البخاري �- ٢

  ٢٦ص�٣هـ�ج�١٤٢٢)و]ى،�: عبد�البا*ي،�الطبعةمحمد�فؤاد�
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هُ 
َ
ُدُروا�ل

ْ
اق
َ
ْم�ف

ُ
ْيك

َ
�َعل مَّ

ُ
  ١»غ

Tمام�وقد�روى�هذا�النص��Çذا�)سلوب�أيضا�Tمام�الشافÙي�!ي�مسنده�وTمام�أحمد�!ي�مسنده،�و

  )٢( النسائي�!ي�سننه،�وابن�ماجه�!ي�سننه�وغABهم

?�تصوموا�ح��I:")سلوب�الثاني .فالحديث�الشريف�ثابت�ثبوتا�صحيحا��Çذه�الصيغة�و�Çذا�)سلوب

  "تروا�اله]ل�و?�تفطروا�ح��Iتروه

�¯cبح�مغيا�الحاضر،�ا%ذكر�الجمع�بصيغة�ءOp��عن�OÛالن�أسلوب�أسلوبه .  

  :ص��Çذا�)سلوب�!ي�كتب�)حاديث�التاليةوقد�ثبت�هذا�الن

�البخاري � �َعْ�ُ�َما :صحيح ُه
َّ
�الل Oَ ِpÚَر�ُعَمَر� �ْبِن ِه

َّ
�الل �َعْبِد َر�: َعْن

َ
ك
َ
�ذ َم

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
�َص; ِه

َّ
�الل �َرُسوَل نَّ

َ
أ

َقاَل 
َ
ِطُروا�َحIَّ «: َرَمَضاَن�ف

ْ
ف

ُ
�ت

َ
َل،�َو?

َ
ِه]

ْ
َرُوا�ال

َ
��ت َّIُصوُموا�َح

َ
�ت

َ
هُ ?

َ
ُدُروا�ل

ْ
اق

َ
ْم�ف

ُ
ْيك

َ
�َعل مَّ

ُ
ِإْن�غ

َ
َرْوُه،�ف

َ
  ٣»��ت

  و�م��ا�صحيح�مسلم�

َقاَل 
َ
َر�َرَمَضاَن�ف

َ
ك
َ
ُه�ذ نَّ

َ
َم�أ

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; ِOّ°ِ Oَ�ُهللا�َعْ�ُ�َما،�َعِن�النَّ ِpÚَر�ُعَمَر�اْبِن�َعِن :»�� َّIُصوُموا�َح

َ
�ت

َ
?

ِطُروا
ْ

ف
ُ
�ت

َ
َل،�َو?

َ
ِه]

ْ
َرُوا�ال

َ
هُ �ت

َ
ِدُروا�ل

ْ
اق

َ
ْم�ف

ُ
ْيك

َ
ِمَي�َعل

ْ
غ

ُ
ِإْن�أ

َ
َرْوُه،�ف

َ
��ت َّI٤»َح  

�وTمام� �مسنده �!ي �الشافÙي �وTمام �موطاه �!ي �مالك �Tمام �أيضا �)سلوب ��Çذا �النص �هذا �روى وقد

�وابن� �صحيحه �!ي �حبان �وابن �سننه �!ي �النسائي �وTمام �جامعه �!ي �الAsمذي �وTمام �مسنده �!ي أحمد

فهذا�)سلوب�كذلك�ثابت�عن�رسول�هللا� .٥وأبو�داود�الطيال-Op�!ي�مسنده�وغABهمخزيمة�!ي�صحيحه،�

  .تعا]ى�ثبوتا�صحيحا

   صوموا�لرؤيته�وأفطروا�لرؤيته:)سلوب�الثالث�

� �وجوبه �سبب �مبينا �ا%ؤمنBن �جماعة �إ]ى �موجه �أمر�ب×Opء �صيغة �!ي�)لرؤيته(أسلوبه �أسلوبه �وكذلك ،

  .تحديد�أول�يوم�من�شهر�شوال

  بت�هذا�النص��Çذا�)سلوب�!ي�وقد�ث

�أيضا �البخاري هُ  :صحيح
ْ
�َعن ُه

َّ
�الل Hَ ِ¨Øَر�

َ
َبو�ُهَرْيَرة

َ
�أ َم : يقول

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
�َص� ُّH�ِ �النَّ اَل

َ
ُصوُموا�«: ق

ِث�
َ
[

َ
�ث

َ
ْعَبان

َ
�ش

َ
ة وا�ِعدَّ

ُ
ِمل

ْ
ك

َ
أ

َ
ْم�ف

ُ
ْيك

َ
�Hََعل ِ�ّ

ُ
ِإْن�غ

َ
َيِتِه�ف

ْ
ِطُروا�ِلُرؤ

ْ
ف

َ
َيِتِه�َوأ

ْ
 ِلُرؤ

َ
  ٦»ن

اَل  :وصحيح�مسلم�كذلك
َ
َم،�ق

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص� َّH�ِ �النَّ نَّ

َ
ُه،�أ

ْ
�Hَُهللا�َعن ِ¨Øَر�

َ
ِبي�ُهَرْيَرة

َ
ُصوُموا�«: َعْن�أ

                                                 
 ١٩٠٠برقم��٣/٢٥ا%صدر�السابق�:صحيح�البخاري��- ١
: تحقيق�وتعليق) هـ٧٤٥: ا%تو!ى(سنجر�بن�عبد�هللا�الجاو]ي،�أبو�سعيد،�علم�الدين�: ترتيب�٩٨/ ٢،��٦٠٧راجع�مسند�الشافÙي�برقم��- ٢

م�،ومسند�أحمد�!ي�عدة�أماكن�بأرقام��٢٠٠٤ -هـ��١٤٢٥)و]ى،�: الكويت�،الطبعة�ماهر�ياسBن�فحل�،�شركة�غراس�للنشر�والتوزيع،

 ) ١/٥٢٩( ١٦٥٤،�وابن�ماجه�برقم�)٤/١٣٣( ٢١٢٨و�٢١٢٥و�٢١٢٠،�والنسائي�برقم��٧٧٧٨و�٧٥٨١و�٧٥١٦و��٦٣٢٣
  تعليق�مصطفى�البغا�٢٧/ ٣،��١٩٠٦صحيح�البخاري�برقم��- ٣
   ٧٥٩/ ٢،��١٠٨٠صحيح�مسلم�برقم��- ٤
: Tمارات�،�الطبعة�–أبو�ظ°O��- ،�مؤسسة�زايد�بن�سلطان�آل��³يان�لØعمال�الخABية�وTنسانية��٤٠٧/ ٣،��١٠٠١راجع�ا%وطا�برقم��- ٥

،�٥٢٩٤،�ومسند�أحمد�بن�حنبل�!ي�عشرة�أماكن�،�م��ا�رقم�١/٣١٩،��٣٤٤م�والس�ن�ا%أثورة�للشافÙي�برقم��٢٠٠٤ -هـ��١٤٢٥)و]ى،�

 . ،�وغABها�٨/٢٢٩،�٣٤٤٥،�وصحيح�ابن�حبان�برقم�٣/١٠١،��٢٤٤٢الك�Aى�للنسائي�برقم��،�والس�ن�٢١٨/ ٩
   ٣/٢٧ ١٩٠٩رواه�البخاري�!ي�صحيحه�برقم��- ٦
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َعَددَ 
ْ
وا�ال

ُ
ِمل

ْ
ك

َ
أ

َ
ْم�ف

ُ
ْيك

َ
َي�َعل ّمِ

ُ
ِإْن�غ

َ
َيِتِه�ف

ْ
ِطُروا�ِلُرؤ

ْ
ف

َ
َيِتِه�َوأ

ْ
  .١»ِلُرؤ

 T� �)سلوب ��Çذا �النص �هذا �روى �وTمام�كذلك �مسنده �!ي �أحمد �وTمام �مسنده �!ي �الشافÙي مام

الAsمذي�!ي�جامعه�وTمام�النسائي�!ي�سننه�وابن�حبان�!ي�صحيحه�وابن�خزيمة�!ي�صحيحه،�وأبو�داود�

  ٢الطيال-Op�!ي�مسنده�وغABهم

هذه�Ôي�)ساليب�الث=ثة�الOc�وردت�ف��ا�نصوص�توجب�الصيام�والفطر�مبينة�سبب�وجو�Çما�برؤية�

  . له=ل،�وبالتا]ي�تحدد�بداية�دخول�شهر�رمضان�وشهر�شوالا

عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه��-من�حيث�السند��-وكل�أسلوب�من�)ساليب�الث=ثة�ثابت�ثبوتا�صحيحا�

وسلم،��ن�ك=�م��ا�ثابت�سندا�برواية�البخاري�ومسلم�الذين�تلقاهما�)مة�بالقبول�واتفقوا�ع;ى�أ�³ما�

�ك �بعد �الكتب �أحمد،�أصح �و�Tمام �الشافÙي �Tمام �الكبارمثل �)ئمة �رواي��ا �إ]ى �با�ضافة �هللا، تاب

  .وكذلك�Tمام�مالك�مع�أئمة�الحديث�رOpÚ�هللا�ع��مم�أحمعBن�

  

  نصوص�رؤية�اله]ل�شرحا�وفقها :ا2طلب�الثاني

هذه�)حاديث��أنقل�لكم�هنا�معP¯�ما�قدمه�لنا�شراح�أحاديث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�شرح

  .wعتماد�ع;ى�علم�الفلك�!ي�تحديد�بدايات�)شهر�القمرية:ا%وضوع�)ول  :!ي�موضوعBن�اثنBن

  .توحيد�البلدان�Tس=مية�إذا�ثبتت�رؤية�اله=ل�!ي�بلد�واحد�م��ا: ا%وضوع�الثاني

� �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �قوله �شرح �!ي �)حاديث �أشار�شراح �فقد �)ول �ا%وضوع �عليكم��فإن"أما غم

  : قضية�تحديد�أوائل�الشهور�القمرية�اعتمادا�ع;ى�علم�الفلك" فاقدروا�له

ُه�: َفقال�Tمام�النووي
َ
ُدُروا�ل

ْ
اق
َ
َماُء�ِ!ي�َمْعPَ¯�ف

َ
ُعل

ْ
�ال

َ
ف

َ
َتل
ْ

  اخ

ْن  �َوِممَّ َحاِب، �السَّ ْحَت
َ
�ت ُروُه ّدِ

َ
�َوق ُه

َ
�ل ُقوا �َضّيِ �َمْعَناُه َماِء

َ
ُعل

ْ
�ال �ِمَن

ٌ
اِئَفة

َ
�ط ْت

َ
َقال

َ
�َحْنَبٍل��ف �ْبُن ْحَمُد

َ
�أ ا

َ
�Çَِ�ذ اَل

َ
ق

ْيِم�من�َرَمَضاَن،�
َ
غ
ْ
ِة�ال

َ
ْيل
َ
ُز�َصْوَم�َيْوِم�ل ْن�ُيَجّوِ AُBُْه�ِممَّ

َ
  َوغ

ُروُه�ِبِحَساِب  ّدِ
َ
ُروَن�َمْعَناُه�ق

َ
�َوآخ

َ
َتْيَبة

ُ
ِه�وابن�ق

َّ
�ْبُن�َعْبِد�الل

ُ
ف ّرِ

َ
�ِمْ�ُ�ْم�ُمط

ٌ
َناِزِل،�وقال�ابن�ُسَرْيٍج�َوَجَماَعة

َ ْ
  �ا%

َم 
َ
ُه�ت

َ
ُروا�ل ّدِ

َ
�َمْعَناُه�ق نَّ

َ
ى�أ

َ
ِف�ِإ]

َ
ل
َ

خ
ْ

ِف�َوال
َ
ل �َوُجْمُهوُر�السَّ

َ
ُبو�َحِنيَفة

َ
�َوأ اِفÙِيُّ َهَب�َماِلٌك�َوالشَّ

َ
ِثBَن�َوذ

َ
=
َ
َعَدِد�ث

ْ
اَم�ال

" فاقدروا�له"وأيد�جمهور�)ئمة�قولهم�بأحاديث�أخرى�فسرت�معP¯�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم� .٣َيْوًما

��بأنه�إتمام �أيدوه�بحديث�فع;ي�لرسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه��-كما�سبق�–شهر�شعبان�ث=ثBن�يوما كما

                                                 
 .٢/٧٦٢،�١٠٨١رواه�مسلم�برقم��- ١
ئي�برقم�،�وس�ن�النسا٣/٤٤٥،��١٩٨٥ومسند�أحمد�بن�حنبل�!ي�عشرة�أماكن�،�م��ا�رقم��٢/٩٩ ٦٠٨راجع�مسند�الشافÙي�برقم��- ٢

وصحيح�,  ٣/٢٠٤،�١٩١٢،�وصحيح�ابن�خزيمة�برقم��٦٥،�٢/٦١،�٦٨٤،٦٨٨،�وجامع�الAsمذي�برقم��١٥٣و�١٣٦/ ٤،��٢١٨٩و��٢١٢٩

 . ،�وغABها٣/٣٥١،�١٩١٩،�و�مسند�أبي�داود�الطيال-Op�برقم�٢٢٧/ ٨،��٣٤٤٢ابن�حبان�برقم�
،�٣/٢٧٧،�وراجع�wستذكار�٢٧١/ ٤،�راجع�فتح�الباري�٤/١١٧را*ي�وطرح�التAيب�للع. ٧/١٨٨شرح�Tمام�النووي�ع;ى�صحيح�مسلم��- ٣

،�و�مرقاة�ا%فاتيح�شرح�مشكاة�ا%صابيح�٢٧٢/ ١٠،�وعمدة�القاري�١٢٣ -٤/١٢١،�وفتح�الباري�شرح�صحيح�البخاري�xبن�حجر�٢٧٨

وتحفة�, ٦/٣٢٦،�وعون�ا%عبود� ٤/٢٣١،�و�نيل�)وطار�٢/٢٢٦وشرح�الزرقاني�ع;ى�ا%وطا�.١٩٦٩،�!ي�شرح�الحديث�رقم��٤/١٣٧٢

�٣/٣٥٦) شرح�القسط=ني(،�وإرشاد�الساري�لشرح�صحيح�البخاري��٦/٤٢٥،�و�مرعاة�ا%فاتيح�شرح�مصباح�ا%فاتيح�٣٠٨/ ٣)حوذي�

  .١٩٠٦!ي�شرح�حديث�رقمه�
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كان�رسول�هللا�يتحفظ�من�شعبان�ما�x�يتحفظ�من�سائر�الشهور،�: (وسلم�فروى�عن�عائشة�أ�³ا�قالت

  .١)فإذا�رأى�ه=ل�رمضان�صام،�وإن�غم�عليه�عد�شعبان�ث=ثBن�يوًما�وصام

إ]ى�أن�هناك�قوx�مرجوحا�ضعيفا��–ومعه�عدد�كبAB�من�شراح�الحديث��–وي�فقد�أشار�Tمام�النو �

لبعض�التابعBن�يج¤B�wعتماد�ع;ى�علم�الفلك�!ي�تحديد�أوائل�الشهور�القمرية،�ولكنه�ليس�!ي�جميع�

�!ي� �نحو�غيم �الشهر��جل �من �والعشرين �التاسع �اليوم �مساء �اله=ل �رؤية �عدم �حالة �!ي �بل الحاxت

  .،وهذا�القول�شاذ�يخالفه�)حاديث�الصحيحة�القولية�والفعلية�٢ون�رؤية�اله=لالسماء�حال�د

  :فإن�غم�عليكم: ل�Aى�أقوال�شراح�الحديث�الشريف�!ي�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم��

  :قال�زين�الدين�العرا*ي�!ي�طرح�التAيب�!ي�شرح�التقريب
َ

ِه=
ْ
ْي�ال

َ
�أ ْم�ِبالَضّمِ

ُ
ْيك

َ
�َعل مَّ

ُ
ِإْن�غ

َ
ُه�ف

ُ
ْول
َ
ُل،�َمْعَناُه�ق

 ْB
َ
غ
ْ
ِديِدَها�َوال

ْ
ش
َ
يِم�َوت ِ

ْ
ِفيِف�ا%

ْ
Oَ�ِبَتخ ّمِ

ُ
ِمOَ�َوغ

ُ
ِمOَ�َوغ

ْ
غ
ُ
�َوأ مَّ

ُ
ْيٌم،�ُيَقاُل�غ

َ
ْم�َوَبْيَنُه�غ

ُ
�ِف�ِ�َما�َحاَل�َبْيَنك

ٌ
ُن�َمْضُموَمة

 °ِ
َ
ْيًضا�غ

َ
ُموٌم�َوُيَقاُل�أ

ْ
ُهَو�َمغ

َ
ْيته�ف

َّ
ط
َ
ا�غ

َ
Oَْء�إذ

َّ
p×ال�َمْمت

َ
ْوِلك�غ

َ
َباِء�َوُهَو�ِمْن�ق

ْ
ْسِر�ال

َ
ْعَجَمِة�َوك

ُ ْ
Bِْن�ا%

َ
غ
ْ
Oَ�ِبَفْتِح�ال

�ُيَس  ْم
َ
�ل ا

َ
%ِ� َدِة َوحَّ

ُ ْ
�ا% َباِء

ْ
�ال ِديِد

ْ
ش
َ
�َوت Bِْن

َ
غ
ْ
�ال �ِبَضّمِ Oَ ِ°ّ

ُ
�َبْعُضُهْم�غ �َوَرَواُه ِفَي،

َ
ْي�خ

َ
�أ َدِة َوحَّ

ُ ْ
�ِمْن�ا% �َوُهَما ُه

ُ
اِعل

َ
�ف مَّ

Aَ�ِْة�
ُ
غ
ْ
،�َوُهَو�ِشْبُه�ال ّدِ

َ ْ
َباِء�ِبا%

َ
غ
ْ
ْيًضا�ال

َ
ُه�ُرِوَي�ِفيِه�أ نَّ

َ
�أ َعَرِبّيِ

ْ
ِر�ْبُن�ال

ْ
ُبو�َبك

َ
O�أ ِpÚَقا

ْ
َر�ال

َ
ك
َ
َماِء،�َوذ ِإْن�ُعِمOَ�«ِ!ي�السَّ

َ
ف

ْم 
ُ

ْيك
َ
َها» َعل

َ
ْو�ذ

َ
اَهَداِت�أ

َ
ش
ُ ْ
َبَصِر�َعْن�ا%

ْ
َهاُب�ال

َ
ُه�ذ نَّ

َ
اَل�َوُهَو�ِبَمْعَناُه؛�ِ�

َ
َعَم¯�ق

ْ
ِة�ِمْن�ال

َ
ْهَمل

ُ ْ
َعBِْن�ا%

ْ
َبِص ِبال

ْ
AَBِة�ُب�ال

ِت 
َ

xْعُقو
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فتبBن�أن�ا%راد�إذا�حال�عن�رؤية�اله=ل�غيم�أو�غبار�أو�نحو�ذلك�ففيه�)قوال�الث=ثة�السابقة،�أما�!ي�

هل�يجب�صيام�رمضان�قبل�التأكد�من� .حالة�ما�إذا�كانت�السماء�صافية�ف=�يوجد�فيه�إx�قول�واحد

اء�ع;ى�أنه�x�يصام�رمضان�إx�بيقBن�من�خروج�شعبان،�وجمهور�الفقه: قال�ابن�بطال خروج�شعبان؟

إما�برؤية�اله=ل�أو�إكمال�شعبان�ث=ثBن�يوًما،�وكذلك�x�يقp2¯�بخروج�رمضان�إx�بيقBن�مثله،��نه�

�العدة� �كإكمال �اليقBن �وتوجب �ذلك �تصحح �فالرؤية �يوًما، �وعشرين �تسعة �يكون �الشهر�أن �!ى ممكن

�قوله ¯Pمع� �هذا �يقيًنا، �له( :ث=ثBن �)فاقدروا �العلماء، �عند �الصحو� ٤، �بBن �الحديث �!ي �التقسيم هل

�رؤيته؟ �وعدم �اله=ل �رؤية �بBن �أم �وسلم� والغيم �عليه �هللا �ص;ى �قوله �شرح �حجر�!ي �ابن �الحافظ قال

� �اله=ل �تروا ¯cح� �اله=ل،�: قال�–xتصوموا �رؤية �قبل �رمضان �صوم �ابتداء �عن OÛالن� وهو�ظاهر�!ي

وغABها،�ولو�وقع�wقتصار�ع;ى�هذه�الجملة�لكفى�ذلك�%ن�تمسك�به،�لكن��فيدخل�فيه�صورة�الغيم

  " فإن�غم�عليكم�فاقدروا�له"قوله�:اللفظ�الذي�رواه�أكA�الرواة�أوقع�للمخالف�ش�Èة�وهو

فاحتمل�أن�يكون�ا%راد�التفرقة�بBن�حكم�الصحو�والغيم�فيكون�التعليق�ع;ى�الرؤية�متعلقا�بالصحو،�

  . كم�آخر،�ويحتمل�أن�x�تفرقة�ويكون�الثاني�مؤكدا�لØول وأما�الغيم�فله�ح

أي�انظروا�!ي�" فاقدروا�له: "وإ]ى�)ول�ذهب�أكA�الحنابلة،�وإ]ى�الثاني�ذهب�الجمهور�فقالوا�ا%راد�بقوله

                                                 
خالد�ا%طABي�،�،�وراجع�ا%عجم�/ د،�تحقيق��١٩٣،�برقم��٣٣٨/ ١الزيادات�ع;ى�كتاب�ا%زني�: أخرجه�أبو�بكر�النيسابوري�!ي�كتابه��- ١

 .،�تحقيق�عادل�بن�سعد٣١١،�ص��x١٠٠٧بن�ا%قرئ�!ي�من�اسمه�عبد�هللا�بن�محمد�رقم�الحديث�
x�كما�ذهب�إليه�بعض�ا%عاصرين�من�أنه�عام�!ي�الحالتBن�حلة�وجود�نحو�غيم�!ي�السماء�حال�دون�رؤية�اله=ل�،�وحالة�عدم�وجوده��- ٢

  . من�السابقBن�،�وهذا�xقائل�به�
  ٢٧١/ ٤،�راجع�فتح�الباري�٤/١١٧طرح�التAيب�للعرا*ي��-٣
 فما�بعدها��٢/٢٧٥،�وراجع�wستذكار�xبن�عبد�ال�A�. ٢٨،��٢٧/ ٤شرح�ابن�بطال�ع;ى�البخاري��- ٤
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�وهو�قوله� �با%راد، �)خر�ا%صرحة �الروايات �التأويل �هذا �ويرجح �الث=ثBن، �تمام �الشهر�واحسبوا أول

وقول�الجمهور�أو]ى�بالAsجيح؛�: أقول � .١ونحوه،�وأو]ى�ما�فسر�الحديث�بالحديث�" العدة�ث=ثBنفأكملوا�"

�ن�رؤية�اله=ل�xيحول�ع��ا��Opء�حالة�الصحو،�أما�!ي�حالة�الغيم�فاحتماxن�،احتمال�حيلولة�سحاب�

م�الرؤية�x�من�السحب�عن�رؤية�اله=ل�واحتمال�عدم�حيلولته�ع��ا،�فالتقسيم�هنا�بBن�الرؤية�وعد

  .بBن�الصحو�والغيم

  :و�مذهب�أكA�الحنابلة�مبOP�ع;ى�مذهب�ابن�عمر�رOpÚ�هللا�ع��ما�
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فتبBن�مما�تقدم�أنه�x�يوجد�قول�!ي�شرح�هذاه�)حاديث�يج¤B�wعتماد�ع;ى�علم�الفلك�!ي�الحالتBن�

اد�حالOc�الصحو�والغيم�كلت��ما�لتحديد�أوائل�الشهور�القمرية،�كما�تبBن�أن�القول�الشاذ�ا%جB¤�ل=عتم

عليه�!ي�حالة�الغيم�وحده�يج¤B�wعتماد�عليه��ثبات�إمكانية�رؤية�اله=ل�وإثبات�بداية�الشهر�من�ذلك�

أعOP�وقت�معرفة�. الوقت،�x�%عرفة�وقت�وxدة�اله=ل�ووقت�معرفة�خروجه�من�نقطة�الs¤امن�وا%حاق

� ��ثبات�بداية �واحد �القمر�بBن�الشمس�و)رض�بخط �من�نقطة�اجتماع �من�خروجه الشهور�القمرية

  . ذلك�الوقت

إ]ى�بعض�التابعBن�ومن�ذكر�معهم�القول�الثاني،�فقالوا�يجوز��–خطأ��-ولكن�البعض�من�الناس�نسبوا�

�عليه،� �بناء �القمرية �الشهور �بداية �وإثبات �اله=ل �وxدة �وقت �%عرفة �الفلك �علم �ع;ى �wعتماد عندهم

  .بعض�الدول�Tس=مية،�من�غAB�علم�بحقيقة�)مروهذا�قول�يخالف�إجماع�السابقBن،�ولØسف�تبناه�

  :وفيما�ي;ي�أقوال�بعض�علماء�الفلك�ا%عاصرين�ا%تعلق��Çذه�القضية

  . وقال�الدكتور�مسلم�شلتوت�من�علماء�الفلك�ا2عاصرين

�الكواكب� �مدارات �إ]ى �بالنسبة �هو�الحال �كما �الناقص �القطع �شكل �يتخذ �)رض ومدار�القمر�حول

�)خ �التأثAB�الجذبي�السيارة �بسبب �التعقيد �الكثAB�من �وفيه �غAB�منتظم �كونه �عن �يختلف �إx�أنه رى،

الواقع�عليه�من�قبل�كل�من�الشمس�و)رض،�ولهذا�فإن�wخت=ف�!ي�مداره�ا%ركزي�يكون�غAB�ثابت�

  .٣......." .وسرعته�!ي�ا%دار�غAB�ثابتة�أيًضا

  :قال�الشيخ�محمد�كاظم�حبيب��

ا�لهانت�ا%شكلة�وانحسم�الخ=ف،�ولكن�الحسابات�لو�كان�الحساب�  Oيقيني�)هلة�برؤية�ا%تعلق�الفلكي

  ...الفلكية�)كاديمية�بما�تشتمل�عليه�من�)خطاء�حc¯�اللحظة،�عقدت�ا%شكلة�وزادت�الطBن�بلة

�أك�A�وأخطر�من�أخطاء�شهود�الرؤية�البصرية،��:ثم�قال�
ً
وعندنا�: إ]ى�أن�قال....وأخطاء�الفلكيBن�سنويا

                                                 
 ١٢١/ ٤فتح�الباري��- ١
 ٢٧٨،�w٣/٢٧٧ستذكار��- ٢
 ا%نشور�ع;ى�موقع�إس=م�أون�xين�نت" الشهور�العربية�الحساب�الفلكي�لتحديد�أوائل�" !ي�مقال�له�بعنوان��- ٣
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�ظنية� �)كاديميBن�وتضار�Çا�مما�يجعلها�حسابات شواهد�مادية�ع;ى�اخت=ف�نتائج�حسابات�الفلكيBن

غAB�يقينية،�x�يوثق��Çا�وx�يعتمد�عل��ا�شرًعا،�مع�أننا�!ي�عصر�غزو�الفضاء؛�ولذلك�يبقى�wعتماد�ع;ى�

   ١" =م�أفضل�وأقرب�لتوحيد�)مةالرؤية�الشرعية�الجماعية�اليقينية�مع�سرعة�وسائل�wتصال�وTع

  :وقال�فؤاد�محمد�سعيد�وهبة�

�عن�� �أك�A�هو�أمر�خارج �بدقة �وتحديدها �مجهولة، �تبقى �ا%حاق �القمر�من �لخروج �الحقيقية واللحظة

�القمر� �حركات �حسابات �!ي �حصل �الكبAB�الذي �التحسن �من �الحاضر�بالرغم �الوقت �!ي �العلم إمكانات

Bخ(� �سنة �الث=ثمائة �أولر�خ=ل �أمثال �والفلك �الرياضيات �كبار�علماء �يد �وع;ى �نيوتن �عهد �منذ Aة

  :إ]ى�أن�قال�...... وxغرانج�وهاميلتون�وجاكوبي�وليوفيل�وبوانكاريه�

�عن�� �التخ;ي �إمكان �يتوهم �من �زعم �ويبطل �وحده، �الحساب �اعتماد �قاعدة �!ي �يظهر�الضعف وهكذا

و�³اية�شهر�الصوم؛��ن�ا%طلوب�عند�اعتماد�قاعدة�عملية�الرؤية�وwكتفاء�بالحساب�لتحديد�بداية�

�وليس�: ما �شهر�رمضان، �ف��ا �يحل �مرة �كل �و!ي �الجميع، �ع;ى �للتطبيق �وقابلة �عامة �القاعدة �تكون أن

   ٢"%واقع�جغرافية�دون�أخرى،�و!ي�بعض�السنBن�دون�بعض�

  :م�Tس=ميقالت�بثينة�أسامة�وÔي�تتحدث�عن�التقويمات�الهجرية�ا%عمول��Çا�!ي�العال�

فمعظم�تلك�التقويمات�تعت�A�أن�بداية�الشهر�القمري�Ôي�الوصول�إ]ى�نقطة�الs¤امن�أو�wقAsان�بBن��

)رض�والقمر�والشمس،�أي�وقوعها�ع;ى�خط�واحد�مع�وجود�القمر�بBن�)رض�والشمس؛�حيث�يصبح�

ا�يتعارض�مع�البداية�الشرعية�القمر�!ي�هذه�الحالة�غAB�مرئي�تماًما،�وهو�ما�يطلق�عليه�ا%حاق،�وهذا�م

حيث�" صوموا�لرؤيته�وأفطروا�لرؤيته: "للشهور�الOc�دلنا�عل��ا�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�قوله

الذي�x�يمكن�رؤيته�إx�بعد�) اله=ل(اعت�A�هنا�أن�بداية�الشهر�القمري�مع�بداية�القدرة�ع;ى�رؤية�القمر�

  ٣".ق�أي�حوا]ي�ث=ثة�أرباع�يومساعة�من�الوصول�إ]ى�ا%حا�٢٠إ]ى��١٧

و!ي��³اية�هذا�الحديث�عن�ا%وضوع�)ول�أنقل�ما�جاء�!ي�مقال�كتبه�الع=مة�ا%ستشار�عبد�ا%قصود� 

  :ملخصه�-حفظه�هللا��-شلتوت�

  :أن�!ي�Tعتماد�ع;ى�الحساب�الفلكي��ثبات�دخول�الشهر�القمري�خطآن�جسيمان�

  .بة�للصوم�وTفطار�وÔي�الرؤية�البصرية�إسقاط�العلة�الشرعية�ا%وج: أولهما�

  .إحداث�علة�للصوم�والفطر�لم�يشرعها�هللا�وهو�الحساب�الفلكي�وإضفاء�الحجية�عل��ا�: والثاني

  :)حاديث�ا%ثبتة�للعلة�الشرعية�الOc�Ôي�الرؤية�البصرية�ثم�قال�–وهو�يبBن�الخطأ�)ول�- ثم�سرد�

�ك �يرى �أن �)حاديث �هذه �من �ا%قصود �البينة�وليس �شهادة �بذلك �ا%راد �وإنما �بنفسه، �اله=ل �واحد ل

                                                 
  ihsancnr@emirates.net.ae: م�ع;ى�موقع�إس=م�أون�xين�نت�وعنوانه�٢٣/١٢/٢٠٠٠!ي�حوار�له�منشور�بتاريخ��- ١
�٥٤٠العدد�/ هـ�٧/٩/١٤٢٤ - ٢٠٠٣نوفم�A��١تحديد�الصيام�فلكيا�x�يعتمد�عليه�،�ونشر�!ي�مجلة�العربي�الكويتية�: !ي�مقال�له�بعنوان - ٢

م�وصاحب�ا%قال�هذا�باحث�فلكي�سوري�وعضو�الجمعية�الفلكية�٢٠٠٤/ ١٠/١٠و�نقله�ع��ا�موقع�إس=م�أون�xين�نت�بتارخ�

  .ال�Aيطانية
  م٤/١١/٢٠٠٢!ي�مقال�لها�بعنوان�صوموا�لرؤيته�وأفطروا�لرؤيته�،�نشر�!ي�موقع�إس=م�أون�xين�نت�بتاريخ��- ٣

  مقال�محمد�شوكت�عودة�،�تحت�عنوان�ه=ل�رمضان�بBن�الحساب�الفلكي�والرؤية: زيد�من�التفصيلوراجع�كذلك�%

  )٢٠٠٥/ ٩/ ٢٠( ١٤٢٦شعبان��١٦: تاريخ�النشر



123 
 

�الشرعية� �الرؤية �لحجية �وإسقاط �الشرعية، �إهدار�للعلة �الفلكي �الحساب �ع;ى �Tعتماد �و!ي العادلة،

والحجية�القضائية�لحكم�ا%حاكم�الشرعية،�واعتبار�%ا�ألغاه�الشرع�وهو�الحساب�الفلكي،�وشذوذ�عن�

  ".العلم�وفقهاء�ا%ذاهب�الذين�ُحكي�ع��م�Tجماع�ع;ى�عدم�جواز�العمل�بهإتفاق�من�يعتد�به�من�أهل�

  :ويAsتب�عليه�عند�معارضته�مع�الرؤية�الشرعية�:قال�

َيُصْمُه�{ : إن��اك�حرمة�النص�القرآني�
ْ
ل
َ
ْهَر�ف ُم�الشَّ

ُ
ِهَد�ِمنك

َ
َمن�ش

َ
صوموا�« : وحرمة�نص�السنة�الشريفة�} ف

ك�حرمة�الصوم،�وإن��اك�حرمة�العيد،�مما�يؤدي�إ]ى�تعطيل�أحكام�هللا،�وإن��ا»لرؤيته،�وأفطروا�لرؤيته�

  .وإثارة�الق=قل�وwضطراب،�وزيادة�الفرقة�وTنقسام�بBن�ا%سلمBن�

� �الثاني �للخطأ �بالنسبة �وÔي: وأما �سبحانه �هللا �يشرعها �والفطر�لم �للصوم �علة الحساب��فهو�إحداث

  :الفلكي�وإضفاء�الحجية�عل��ا،�وبيان�ذلك

أن�هللا�سبحانه�وتعا]ى�ربط�أحكامه�بعلل�وأسباب�شرعية،�فإذا�وجدت�العلة�الشرعية�وجد�حكم�هللا،�

  .وإذا�انتفت�انتفى�حكم�هللا،�وx�يملك�أحد�أن�يغAB�هذه�العلل�وx�أن�يبدلها

�
ً
  .وقد�ثبت�بالكتاب�والسنة�أن�علة�وجوب�الصوم�والفطر�Ôي�ا%شاهدة�ورؤية�اله=ل�بصريا

،�!ي�السماء�من�غAB�رؤية�حسية�بالعBن،�قال�تعا]ى�وليست�العل
ً
ُم�{ : ة�مجرد�وجوده�علميا

ُ
ِهَد�ِمنك

َ
َمن�ش

َ
ف

� َيُصْمُه
ْ
ل
َ
ْهَر�ف �} الشَّ �وسلم �وآله �عليه �هللا �ص;ى �لرؤيته«وقال �وأفطروا �لرؤيته، �وجوب�»صوموا �فرتب ،

 
ً
�فلكيا �اله=ل �بوجود �العلم �x�ع;ى �بالعBن، �اله=ل �رؤية �والفطر�ع;ى �فالن°O��الصوم �بصرية، �رؤية دون

�من�الوجودين�) صوموا�لوجود�اله=ل�أو�ثبوته�( ص;ى�هللا�عليه�وآله�وسلم�لم�يقل�
ً
حc¯�يعم�الوجود�ك=

�والبصري،�بل�قال� �لرؤيته�« : الفلكي �»صوموا
ً
�والرؤية�أخص�من�الوجود،�فقد�يوجد�اله=ل�فلكيا ،

ى�هذا�أن�الشق�)خAB�من�الحديث�يدل�دxلة�ولكن�x�ُيرى��سباب�كثABة،�ف=�يجب�الصوم،�أضف�إ]

قاطعة�ع;ى�أن�وجود�اله=ل�ليس�هو�العلة،�وإنما�العلة�Ôى�تحقق�الرؤية�الحسية�ا%لموسة،�وذلك��ن�

� �وسلم �وآله �عليه �هللا �ص;ى �« قوله �عليكم �غم �«أو�» فإن �سحاب �وبينه �بينكم �بعض�» حال �!ى كما

�ورا �اله=ل �وجود �عند �بأنه �يفيد �الشهر�ث=ثBن�الروايات، �وإكمال �الصوم، �عدم �يجب �أو�غABه �الغيم ء

،�مما�يقطع�بأن�العلة�ليست�Ôي�مجرد�وجود�اله=ل،�وإنما�Ôي�أخص�من�ذلك،�أx�وÔي�
ً
تحقق�: يوما

  .الرؤية�البصرية

و�Çذا�ألaى�الشارع�الحكيم�اعتبار�الوجود�العلمO�لله=ل�علة�للصوم�أو�الفطر،�وأكد�ع;ى�أن�الوجود�

�الب Op-الح�درجة� �من �أقل �Tثبات �!ى �الفلكي �الحساب �درجة �قوة ��ن �ذلك �وليس �هو�العلة، صري

الشهادة�ع;ى�الرؤية،�أو�لعدم�صحة�مقدمات�ونظريات�علم�الفلك،�ولكن��ن�رحمة�هللا�بعباده�اقتضت�

�للحرج�وا%شقة�ع;ى�الناس،�
ً
أن�يعلق�أسباب�عباد®�م�وعللها�بأمور�حسية�ملموسة�لكل�ا%كلفBن،�دفعا

�وعامة�يسهل�إدراكها�لجميع�ا%كلفBن�دون�مشقة،�وأx�و  �ثابتة�وحسية �وأسبا�Çا �علل�)حكام أن�تكون

�يلتمسها� �أن �يريد �من �وx�كل �الناس، �كل �x�يدركها �معنوية �علمية �عقلية �بأمور �العبادات �هذه ترتبط

  .حc¯�يتحقق�عموم�العلة�مع�عموم�التكليف،�ويسر�إدراكها�مع�يسر�أدائه�

حانه�يعلم�ما�سيصل�إليه�علم�الفلك�من�شأن�عظيم�!ى�مستقبل�)يام،�لكنه�سبحانه�ألaى�إن�هللا�سب

إعتباره�!ى�إثبات�علل�العبادات،�وذلك�فيما�أوحاه�إ]ى�رسوله�ص;ى�هللا�عليه�وآله�وسلم�الذي�صح�عنه�
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شرون�أو�تسعة�وع: ،�أى�»ب،�الشهر�هكذا�وهكذا،�وأشار�بيدهإنا�أمة�أمية�x�نكتب،�وx�نحس« : قوله

،�فهذا�دليل�واضح�ع;ى�رفض�)خذ�بالحساب�الفلكي�!ى�إثبات�)هلة،�إذا�كلفنا�أن�نتعامل�
ً
ث=ثون�يوما

�بعلم� �أو�إزراء �تنقص �ذلك �!ي �وليس �وx�نحسب، �x�نكتب �الفلكي، �الحساب �!ي �أميون �وكأننا �ذلك !ي

�!ي�بعض�شئون�الحيا
ً
�رحبا

ً
xمجا�الفلك�لعلماء�أن�ا%قصود�ولكن�الفلك،�الشرعية،�ا%سائل�خارج�ة،

�حسية� �بأسباب �أحكامها �علل �هللا �ربط Ocال� �العبادات �وأسباب �علل �إثبات �!ي �دور �أي �لهم �ليس فإنه

  .ملموسة�

�ع;ى� �وأجمعوا �لله=ل، �البصرية �الرؤية �وÔي �للصوم �الشرعية �بالعلة �wلs¤ام �ع;ى �الفقهاء �أجمع وقد

�الص �حالة �ذلك �!ي �سواء �الفلكي �بالحساب �)خذ �ا%تأخرين�رفض �من �شذ �إx�من �الغيم �حالة حو�أم

�لم�يشرعه�هللا،�وx�ع�Aة��Çذا�الشذوذ�مع�انعقاد�Tجماع�الفقOÛ�قبله�وTجماع�العم;ي�
ً
وأحدث�سببا

�
ً
�الفلك،�: أيضا �علم �!ي �ا%سلمون �تقدم �حيث �الزاهرة، �Tس=مية �العصور �كافة �!ي �العمل �جرى فقد

نعوه�من�الدخول�!ي�مجال�العلل�الشرعية�لØحكام،�بل�x�يكاد�وأنشأوا�ا%راصد�الفلكية،�ومع�ذلك�م

وx�زال�القضاة�يلون�) ٣(قp2¯�بالحساب�الفلكي��-منذ�عرف�Tس=م�القضاء�إ]ى�اليوم��-ُيعرف�قاض�

إستشراف�اله=ل�بأنفسهم،�أو�ينتظرون�الشهود�العدول�با%حاكم�حc¯�يجيئوا�لهم،�وا%حاكم�الشرعية�

أخذ�قط�!ي�إثبات�الرؤية�بالحساب�الفلكي�منذ�أنشئت�إ]ى�أن�ألغيت،�وكذلك�دار�العليا�!ي�مصر�لم�ت

  .Tفتاء�من�بعدها

�مبOP�ع;ى�أمور�ظنية�وحسابية�وج�Aية،�وأجهزة�فلكية،�وكلها�ظنية�تحتمل� �بأن�الحساب�الفلكي علما

�ا �حسابا®�م �!ي �أنفسهم �الفلكيBن �تقاويم �تعارض �من �ذلك �ع;ى �أدل �وليس �والصواب، لفلكية،�الخطأ

توحيد�: ا%وضوع�الثاني .إنتÛ¯�الك=م�بتصرف�١والذي�يبP¯�ع;ى�الظن�x�يقيم�اليقBن�لقيام�ش�Èة�الخطأ�

�م��ا �واحد �بلد �!ي �اله=ل �رؤية �ثبتت �إذا �Tس=مية �من� .البلدان �هل �هنا �نفسه �يطرح �الذي السؤال

  ا%طلوب�رؤية�جميع�الناس�لله=ل�حc¯�يجب�الصوم�عليه؟

�: لعرا*يقال�الحافظ�ا ُه
ُ
َل «قْول

َ
ِه=

ْ
�ال َرْوا

َ
¯�ت َّcَح� ُصوُموا

َ
�ت

َ
x «�اِس �النَّ �َجِميِع

ُ
َية

ْ
�ُرؤ �َمْعَناُه وَن

ُ
�َيك ْن

َ
�أ �ُيْمِكُن

َ
x

�َبْعِضهِ 
ُ
َية

ْ
ْعَتAُ�َ�ُرؤ

ُ ْ
ِل،�َبْل�ا%

َ
ِه=

ْ
َيِة�ال

ْ
ى�ُرؤ

َ
ْيِه�إ]

َ
ْوِم�َعل ْرٍد�ِ!ي�ُوُجوِب�الصَّ

َ
�ف لُّ

ُ
�َيْحَتاُج�ك

ُ
ِذي�ْم،�َوُهَو�ِبَحْيث

َّ
َعَدُد�ال

ْ
ال

ى�
َ
َعا]

َ
ِن�ِلَقْوِلِه�ت

َ
xَعْد�َوُهَو�ُحُقوُق

ْ
ُبُت�ِبِه�ال

ْ
ث
َ
ْم {ت

ُ
ِهيَدْيِن�ِمْن�ِرَجاِلك

َ
ِهُدوا�ش

ْ
ش
َ
َل�]٢٨٢: البقرة[} َواْست

َ
�ِه= نَّ

َ
�أ

َّ
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ْ
ِعل

ْ
ْهِل�ال

َ
Aِ�أ

َ

ْ

ك
َ
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ْ
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َ
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ُه�َعل
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ْ
ش
َ
ت
َ
ُه؟�أ

َّ
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َّ
xإ�َه

َ
�إل

َ
x�ْن

َ
َهُد�أ

ْ
ش
َ
ت
َ
اَل�أ

َ
َل�ق

َ
ِه=

ْ
ْيُت�ال

َ
ي�َرأ ِ

ّ
َقاَل�إن

َ
ف

 ِ
ّ
ذ
َ
ُل�أ

َ
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َ
َعْم�ق

َ
اَل�ن

َ
ِه؟�ق

َّ
ًداالل

َ
ْن�َيُصوُموا�غ

َ
اِس�أ   ٢»ْن�ِ!ي�النَّ

� اَل
َ
�ُعَمَر�ق �« ولحديث�اْبِن ِه

َّ
�الل Aْ�َت�َرُسوَل

ْ
خ
َ
أ
َ
َل�ف

َ
ِه=

ْ
اُس�ال َراَءى�النَّ

َ
��-ت َم

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل ُه

َّ
ى�الل

َّ
ْيته��-َص;

َ
ي�َرأ ِ

ّ
ن
َ
أ

اَس�ِبِصَياِمِه  َمَر�النَّ
َ
َصاَم�َوأ

َ
Aِْمِذيُّ ٣»ف ِ

ّ
sال�اَل

َ
َعَمُل�عَ : و�ق

ْ
ْقَبُل�َوال وا�تُ

ُ
ال
َ
ِم�ق

ْ
ِعل

ْ
ْهِل�ال

َ
Aِ�أ

َ

ْ

ك
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ْ
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َ
;

                                                 
ما�هو�الحكم�الشرûى�!ى�إثبات�دخول�الشهر�:ا%صدر�موقع�إس=م�أون�xين�،�و�مقال�الشيخ�محمد�إسماعيل�ا%قدم�،�تحت�عنوان��- ١

  بتصرف) ٢٠٠٦/ ١٢/ ١( ١٤٢٧ذو�القعدة��١٠: ساب�الفلكى�؟�تاريخ�النشرالقمرى�بالح
َحاِكُم�ِ!ي�ُمْسَتْدَرِكِه��- ٢

ْ
اَن�ِ!ي�َصِحيِحِه�َوال ْرَبَعِة�َواْبُن�ِحبَّ

َ ْ
ِن�)

َ
� ْصَحاُب�السُّ

َ
  َرَواُه�أ

َحاِكُم�ِ!ي�ُمْسَتْدرَ �- ٣
ْ

اَن�ِ!ي�َصِحيِحِه�َوال ُبو�َداُود�َواْبُن�ِحبَّ
َ
  ِكِه َرَواه�أ
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¯Ûََت ْحَمُد�انْ
َ
�َوأ اِفÙِيُّ َباَرِك�َوالشَّ

ُ ْ
َياِم�َوِبِه�َيُقوُل�اْبُن�ا% �َرُجٍل�َواِحٍد�ِ!ي�الّصِ

ُ
َهاَدة

َ
فتبBن�أنه�x�يجب�ع;ى�كل� ١.ش

�ثبت ت�رؤية�اله=ل�!ي�بلدته�فقد�وجب�الصوم�مكلف�رؤية�اله=ل�حc¯�يجب�الصوم�عليه،�ولكن�إذا

وهنا�يأتي�السؤال�السابق�وهو�أنه�إذا�ثبتت�رؤية�اله=ل�!ي� .عليه،�سواء�رأى�اله=ل�بنفسه�أم�لم�يره

بلد�فهل�يجب�الصيام�ع;ى�جميع�ا%كلفBن�!ي�العالم�Tس=مي�أجمع�أم�x�بد�من�ثبوت�رؤية�اله=ل�!ي�

  بلدته؟

الصوم�ع;ى�أهل� يجب�!ي�بلد�ع;ى�كل�مكلف�رؤية�اله=ل�بل�إذا�رآه�البعض�x�يجب :تحرير�محل�ال�¤اع

وx�يجب�الصيام�با�جماع�ع;ى�أهل�الب=د�البعيدة�. بلد�الرؤية�با�جماع�و�كذلك�ع;ى�أهل�الب=د�القريبة

قرب�واختلفوا�!ي�الب=د�ا%توسطة�x�Ôي�قريبة�كل�ال .أفغانستانكل�البعد�من�بلد�الرؤية�كا�ندلس�من�

وx�Ôي�بعيدة�كل�البعد،�و�مثلوها�بمثل�ما�بBن�ا%دينة�ا%نورة�و�الشام�هل�يحمل�إحداهما�ع;ى�)خرى�

   .إذا�رئي�اله=ل�ف��ا

�مشهوران �قوxن �ا%سألة �)ول  :!ي �الب=د�: ٢القول �!ي �اله=ل �رئي �إذا �يصوموا �أن �ا%سلمBن �ع;ى يجب

وعليه�الحنفية�!ي�ظاهر�الرواية�ا%عتمد�لد´�م،�وهو�رواية�(. ��م�أو�البعيدة�ع��م�بعدا�متوسطاالقريبة�م

�و�بعض� �و�الشافÙي �سعد، �بن �الليث �Tمام �وهو�مذهب �مالك، �Tمام �عن �و�ا%صريBن �قاسم ابن

 ).أصحابه،�وأحمد�بن�حنبل�و�أصحابه

ابن�عباس��وهو�رأي(. ة�اله=ل�!ي�الب=د�البعيدة�ع��مx�يجب�ع;ى�ا%سلمBن�الصيام�برؤي :القول�الثاني

وعكرمة�موxه،�والقاسم�بن�محمد�و�سالم�بن�عبد�هللا،�وإسحق�بن�راهويه،�وابن�ا%بارك،�وهو�الراجح�

�Tمام�مالك،�وحكاه�الAsمذي�عن�أهل�العلم�و�لم�يحك� �عن !ي�ا%ذهب�الشافÙي،�وهو�رواية�ا%دنيBن

�آراءو ).سواه �عدة �والبعد �القرب �تحديد �اختل�:التباعد : أصحها. !ي �كالحجاز�ما �اله=ل �مطالع �فيه فت

اخت=ف�الفهم�: سبب�اخت=ف�الفقهاء .ختلف�فيه�ا%طالع�كبغداد�والكوفةت مل�ما: والعراق،�والتقارب�

فمن�العلماء�من�فهم�أن�الخطاب�ف��ا�موجه�إ]ى�عموم�)مة�بينما�،�!ي�النصوص�الواردة�!ي�رؤية�اله=ل

 .بعض�)مة�دون�جميعهم�يرى�الفريق�الثاني�أن�الخطاب�ف��ا�موجه�إ]ى

استدل�الفريق�)ول�بأدلة�عامة�كثABة�من�النصوص�وTجماع�الOc�xدxلة�ف��ا�ع;ى� :أدلة�الفريق�)ول�

محل�ال�¤اع،�وإنما�تدل�فقط�ع;ى�وجوب�صيام�رمضان،�لذا�فضلت�عدم�سردها�هنا،�واكتفيت�بذكر�

  ٣)دلة�الخاصة

�xالنبوية: أو�:السنة ��هللا�ص;ى�وسلمقال�لرؤيته”:  عليه�وأفطروا�لرؤيته�٤“صوموا�و �لxستدw�:وجه�أن

الخطاب�العام�فيه�موجه�إ]ى�عموم�)مة،�ومعلق�بمطلق�الرؤية،�ومطلق�الرؤية�يتحقق�برؤية�بعض�

  .فوجب�الصوم��Çا�ع;ى�عموم�)مة. الب=د

                                                 
  ١١٥ -١١٤/ ٤طرح�التAيب�للعرا*ي��- ١
و�ابن�رشد�الحفيد�،�بداية�ا%ج��د،دار�الفكر،�بABوت��٣/٢٨٢%عرفة�آراء�العلماء�ومزيد�من�أدل��م�راجع�ابن�عبد�ال�A�،�wستذكار�،��- ٢

�٢٧٦،�٦/٢٧٤م�،�١٩٩٦فكر�،�بABوت�،والنووي�،�ا%جموع�،�دار�ال�٢/٤٨٨م�،١٩٩٤،�والقرا!ي�،�الذخABة�،�دار�الغرب�،�بABوت�١/٢١٠

  وغABها�٣/٥ط�أو]ى��١٤٠٥،�وابن�قدامة�،�ا%غOP�،�بABوت�
  ١٢/ ٣ا%غOP�: %عرفة�تلك�)دلة�العامة�راجع�ابن�قدامة��- ٣
  سبق�تخريجه�- ٤
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�لو�تقاربت: القياس:ثانيــــا �كما �الصيام �فيجب �اله=ل �برؤية �شهدت �الصيام��البينة �يجب �فكما البلدان

   .ع;ى�الب=د�القريبة�من�بلد�الرؤية�باxتفاق،�كذلك�يجب�الصيام�ع;ى�الب=د�البعيدة

 :ناقش�الفريق�الثاني�هذه�)دلة�الOc�استدل��Çا�الفريق�)ول�بما�ي;ي :مناقشة�هذه�)دلة

ة،�وما�دليكم�ع;ى�ذلك؟�لم�أن�الخطاب�فيه�موجه�إ]ى�عموم�)م:x�نسلم�وجه�استدxلكم�من�الحديث�

 x�يجوز�أن�يكون�ذلك��ناس�مخصوصBن؟�

وأما�قياس�البلدان�البعيدة�ع;ى�البلدان�القريبة�فناقشوه�أنه�قياس�مع�الفارق��ن�الب=د�القريبة�من�

  .بلد�الرؤية�يمكن�رؤية�اله=ل�ف��ا�وأما�الب=د�البعيدة�ع��ا�فتستحيل�رؤية�اله=ل�ف��ا

  أحاديث�تعليق�صيام�رمضان�برؤية�اله=ل�: أوx�: استدل�الفريق�الثاني�بما�ي;ي: انيأدلة�الفريق�الث�

  . صوموا�لرؤيته�و�أفطروا�لرؤيته: قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم� .١

  x�تصوموا�حc¯�تروا�اله=ل�وx�تفطروا�حc¯�تروه: قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم .٢

  ١.وإذا�رأيتموه�فأفطرواإذا�رأيتم�اله=ل�فصوموا�:قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم� .٣

�)حاديث �هذه �من �wستدxل �ب=د�: وجه �أهل �وإ]ى �مخصوصBن �أناس �إ]ى �موجه �ف��ا �الخطاب قالوا

�وليس�بموجه�إ]ى�عموم� �الOc�يمكن�رؤية�اله=ل�ف��ا، مخصوصة�وÔي�ب=د�الرؤية�والب=د�القريبة�م��ا

 .)مة�ف=�يدخل�!ي�الحديث�البلدان�البعيدة�من�ب=د�الرؤية

�كريب بالشام�فقال�) رOpÚ�هللا�عنه(ن�أم�الفضل�بعثته�إ]ى�معاويةأ" :وهو :٢والدليل�ع;ى�ذلك�حديث

�وأنا: �رمضان �ع;ي �واس��ل �حاج��ا، �وقضيت �الشام �اله=ل فقدمت �فرأيت �ثم� بالشام �الجمعة، ليلة

� م�اله=ل�؟�مc¯�رأيت: قدمت�ا%دينة�!ي�آخر�الشهر،�فسألOP�عبد�هللا�بن�عباس،�ثم�ذكر�اله=ل�فقال

: نعم�و�رآه�الناس�وصاموا�وصام�معاوية،�فقال�: أنت�رأيته�؟�فقلت�: فقلت�رأيناه�ليلة�الجمعة،�فقال�

� �فقلت �أو�نراه، �ث=ثBن �نكمل ¯cح� �نصوم �ف=�نزال �السبت، �ليلة �رأيناه �معاوية�: لكنا �برؤية أx�تكتفي

   "x،�هكذا�أمرنا�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم:وصيامه،�فقال�

رؤية�ب=د�الشام�غAB�كافية�للمدينة�ا%نورة،��ن�قول�ابن�عباس�رOpÚ�هللا�أن��واضحة�ع;ى)ثر دxلة�و �

دليل�ع;ى�عدم�جواز�اعتماد�رؤية�بلد�آخر�بعيد�عنه�" ف=�نزال�نصوم�حc¯�نكمل�ث=ثBن�أو�نراه�:" ع��ما�

صوم�يوم�عيد�الفطر�ا%حرم�شرعا�بعد�الشام�عن�ا%دينة،�فلو�جاز�%ا�أصر�ع;ى�صوم�الث=ثBن�الذي�هو�

ونسبه�ابن�عباس�إ]ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم� .حسب�رؤية�أمAB�ا%ؤمنBن�معاوية�رOpÚ�هللا�عنه

�وسلم“:بقوله �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �أمرنا �هكذا ،x“�ي!� �الخطاب �أن �!ي �نص �ا%رفوع �الحديث فهذا

  .Bن�وب=د�مخصوصة�x�إ]ى�جميع�)مة)حاديث�الث=ثة�السابقة�موجه�إ]ى�أناس�مخصوص

فقد�قاسوا�رؤية�اله=ل�لوجوب�صيام�رمضان�ع;ى�دلوك�الشمس�لوجوب�ص=ة�الظهر�:  القياس: ثانيا� 

فكما�أن�الخطاب�!ي�أوقات�الصلوات�موجه�إ]ى�كل�مطلع�و�مغرب،�. و�ع;ى�غرو�Çا�لوجوب�ص=ة�ا%غرب

                                                 
 سبق�تخريج�)حاديث�الث=ثة��- ١
ود�،كتاب�الصيام�،�باب�إذا�رؤي�اله=ل�!ي�بلد�قبل�Åخرين�بليلة�،�وأبو�دا١٨١٩رواه�مسلم�،�الكتاب�والباب�السابقان�،�رقم�الحديث� - ٢

،�والنسائي�كتاب�الصيام�باب�اخت=ف�أهل��٢٩٩/ ٢. ،�دار�الفكر�،�بABوت�،�ت�محمد�م²ي�الدين�عبد�الحميد�٢٣٣٢،�ورقم�الحديث�

  .ية�،�ت�عبد�الفتاح�أبو�غدة�هـ�ط�ثان�١٤٠٦مكتب�ا%طبوعات�Tس=مية�،حلب�،.Å٢٠٨٤فاق�!ي�الرؤية�،�رقم�الحديث�
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ب�!ي�وقت�دخول�شهر�رمضان�موجه�إ]ى�كل�مطلع،�كذلك�الخطا .والناس�مختلفون�!ي�أوقات�صلوا®�م

  .فينبaي�أن�يكون�الحكم�يختلف�حسب�اخت=ف�ا%طالع

حديث��- :ا%ناقشة�)و]ى :ناقش�الفريق�)ول�wستدxل�بحديث�كريب�بمناقشتBن :مناقشة�هذه�)دلة�

،�والظاهر�...ته�كريب�x�نسلم�أنه�نص�!ي�ا%سألة�بل�هو�اج��اد�صحابي�وفهمه�!ي�حديث�صوموا�لرؤي

!ي�الحديث�أنه�خطاب�لجميع�)مة،�وقول�الصحابي�إذا�تعارض�مع�ظاهر�النص�فالظاهر�مقدم�ع;ى�

  .فهم�الصحابي

“ هكذا�أمرنا�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم“بأن�قول�ابن�عباس�رOpÚ�هللا�ع��ما� :أجاب�الفريق�الثاني

 :يحتمل�احتمالBن

نصا�حفظه�من�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يدل�ع;ى�أن�) رنا!ي�قوله�أم(أن�يكون�هذا�)مر�-١ 

  .البلدان�البعيدة�x�تحمل�ع;ى�بلد�الرؤية�

أن�يكون�ذلك�فهما�خاصا�منه�رOpÚ�هللا�ع��ما��حاديث�رؤية�اله=ل،�وأن�الخطاب�ف��ا�موجه��-٢ 

  .إ]ى�قوم�مخصوصBن�وليس�عاما�لØمة

يدل�الحديث�ع;ى�أن�الخطاب�!ي�أحاديث�الرؤية�موجه�) هماكونه�نصا�أو�كونه�ف(وع;ى�ك=�wحتمالBن

�هللا�فالدxلة�أوضح �رسول �منه�.  إ]ى�قوم�مخصوصBن،�إن�كان�نصا�حفظه�من �كان�فهما�خاصا وإذا

�الصحابة �من �مخالف �له �يعرف �لم �صحابي �فهم �فهذا �ع��ما �هللا OpÚ. ر�يجب� �سكوتيا �إجماعا فيعد

  .جماع�ع;ى�مثل�هذه�الصورةلذا�حكى�ابن�عبد�ال�A�T . ا%صAB�إليه

 .لعل�ابن�عباس�لم�يعمل�بخ�A�كريب��نه�شهادة،�والشهادة�x�تثبت�بواحد :ا%ناقشة�الثانية

�قلتم�فهو�غAB�صحيح�بدليل�أن�� :رد�الفريق�الثاني �إن�كان�قد�رده�%ا بأن�ابن�عباس�رOpÚ�هللا�ع��ما

يثبت�ذلك�بعشرات�من�العدول�الذين�كانوا�ا%سافرين�من�الشام�إ]ى�ا%دينة�كثAB،�وسهل�ع;ى�كريب�أن�

!ي�القافلة�معه،�فعدم�سؤال�ا%زيد�من�الشهود�من�ح�A�)مة�وعدم�إتيان�كريب��Çم�دليل�ع;ى�أنه�لم�

 .يرده�لكونه�شهادة

�)حاديث� :ا%=حظة �فهم �!ي �بي��ما �الخ=ف �أن �البعض �بعضهما �ومناقشة �الفريقBن �أدلة �من �لنا تبBن

�ب �ا%تعلقة �ببعض�الث=ثة �هو�خاص �أم �الب=د �وجميع �)مة �لجميع �عام �ف��ا �الخطاب �هل �اله=ل، رؤية

 )مة�وبعض�الب=د،

�زالة�هذا�wخت=ف�بBن�الفريقBن�و%عرفة�القول�الصحيح�من�القولBن�علينا�أن�نرده�إ]ى�ك=م�هللا�تعا]ى،�

�Ocال�الث=ثة�)ساليب�هذه�من�ةABكث�أمثلة�البليغ�هللا�ك=م�!ي�ن��ونختار�اله=ل،�رؤية�أحاديث�!ي�وردت

م��ا�بعضها�لنبحث�!ي�تلك�)مثلة�ا%ختارة�هل�الخطاب�ف��ا�موجه�إ]ى�عموم�)مة�أم�الخطاب�موجه�

  . إ]ى�قوم�مخصوصBن،�هذا�ما�ندرسه�!ي�ا%بحث�الثاني

  

  .اله]ل رؤية أحاديث أسلوب أسلوWÚا الHI القرآنية Ðيات دراسة:الثاني ا2بحث

 رؤية لنصوص ا%شا�Çة القرآنية النصوص جمع : )ول  ا%طلب ،مطلبBن ع;ى ا%بحث هذا ي ويحتو 

�: أوx )سلوب !ي اله=ل �رأيتم�اله=ل�فصوموا�"وهو��–النصوص�القرآنية�ا%شا�Çة�لØسلوب�)ول إذا
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�فأفطروا �رأيتموه �ماض" وإذا �فعل �صيغة �الشرط �وفعل �بإذا، �مبدوءة �شرطية �جملة �أسلوب �أسلوبه

�ا%ذكر� �أمر�للجمع �صيغة �الشرط �وجواب �ا%رحومة، �)مة �هذه ��Çا �خوطب �ا%ذكر�الحاضر، للجمع

 .الحاضر

  :م��ا, إذا�بحثنا�!ي�القرآن�لوجدنا�ف��ا�آيات�كثABة�أسلو�Çا�مثل�أسلوب�الحديث�)ول 

عَ : قوله�تعا]ى
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َ
�ف �ُجُنًبا نُتْم

ُ
�ك ُمو ....... َوِإن َتَيمَّ

َ
ًباف ّيِ

َ
�ط �َصِعيًدا

ْ
�....(ا ِذيَن�: وقال )٦ا%ائدة

َّ
�ال َ�ا ُّ́

َ
�أ َيا

ْدَباَر�
َ
وُهُم�)

ُّ
َول �تُ

َ
=
َ
�ف

ً
�َزْحفا

ْ
َفُروا

َ
ِذيَن�ك

َّ
ِقيُتُم�ال

َ
ا�ل

َ
�ِإذ

ْ
ِقيُتْم�: وقال )١٥)نفال�(آَمُنوا

َ
ا�ل

َ
�ِإذ

ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
َ�ا�ال ُّ́

َ
َيا�أ

هَ 
َّ
�الل

ْ
ُروا

ُ
ك
ْ
�َواذ

ْ
ُبُتوا

ْ
اث
َ
�ف

ً
ة ِثAًBا�ِفئَ

َ
   )٤٥...(ك

 :وقال
ً
َبة ّيِ

َ
�ط

ً
ة
َ

ِه�ُمَباَرك
َّ
ْن�ِعنِد�الل �ّمِ

ً
ة ِحيَّ

َ
ْم�ت

ُ
نُفِسك

َ
ى�أ

َ
ُموا�َع; ِ

ّ
َسل

َ
ُتم�ُبُيوًتا�ف

ْ
ل
َ

ا�َدخ
َ
ِإذ
َ
ِكْن�: وقال )٦١النور�..(ف

َ
َول

ِشُروا
َ
انت

َ
�ف ِعْمُتْم

َ
�ط ا

َ
ِإذ
َ
�ف وا

ُ
ل
ُ

اْدخ
َ
�ف �ُدِعيُتْم ا

َ
�......(ِإذ ِقي: وقال )٥٣)حزاب

َ
�ل ا

َ
ِإذ
َ
َضْرَب�ف

َ
�ف َفُروا

َ
�ك ِذيَن

َّ
�ال ُتُم

اِب 
َ
ق �......(الّرِ ْحُصوا� :وقال )٤محمد

َ
�َوأ ِ®ِ�نَّ �ِلِعدَّ ُقوُهنَّ ِ

ّ
ل
َ
ط
َ
�ف َساء ِ

ّ
�الن ْقُتُم

َّ
ل
َ
�ط ا

َ
�ِإذ ُّO°ِ �النَّ َ�ا ُّ́

َ
�أ َيا

 
َ
ة ِعدَّ

ْ
� )١الط=ق..(ال �َوِإنَّ : وقال ِه

َّ
�ِلل ا �ِإنَّ

ْ
وا
ُ
ال
َ
�ق

ٌ
ِصيَبة �مُّ َصاَبْ�ُ�م

َ
�أ ا

َ
�ِإذ ِذيَن

َّ
�ال �َراِجُعوَن ْيِه

َ
�ِإل �(ا و� )١٥٦البقرة

َهْديِ :..... قال
ْ
َما�اْسَتْيَسَر�ِمَن�ال

َ
ْم�ف ْحِصْرتُ

ُ
ِإْن�أ

َ
َما�اْسَتْيَسَر�ِمَن�... ف

َ
�ف َحّجِ

ْ
ى�ال

َ
ُعْمَرِة�ِإ]

ْ
َع�ِبال َمتَّ

َ
َمن�ت

َ
ِمنُتْم�ف

َ
ا�أ

َ
ِإذ
َ
ف

َح 
ْ

اٍم�ِ!ي�ال يَّ
َ
ِة�أ

َ
=ث

َ
ِصَياُم�ث

َ
ْم�َيِجْد�ف

َّ
َمن�ل

َ
َهْدِي�ف

ْ
ا�َرَجْعُتْم ال

َ
�َوَسْبَعٍة�ِإذ َساء�: وقال )١٩٦البقرة�... (ّجِ ِ

ّ
�الن

ْ
وا
ُ
ِ¤ل
َ
sاْع

َ
ف

� ِحيِض
َ ْ
�ا% �.......ِ!ي ُه

َّ
�الل ُم

ُ
َمَرك

َ
�أ

ُ
�َحْيث �ِمْن وُهنَّ تُ

ْ
أ
َ
�ف ْرَن هَّ

َ
ط
َ
�ت ا

َ
ِإذ
َ
� :وقال )٢٢٣.....(ف

ُ
=ة �الصَّ ِضَيِت

ُ
�ق ا

َ
ِإذ
َ
ف

ضْ 
َ
وا�ِمن�ف

ُ
ْرِض�َواْبَتغ

َ
ِشُروا�ِ!ي�)

َ
انت

َ
ِه ف

َّ
  )١٠الجمعة...(ِل�الل

  :لوجدنا القرآنية النصوص هذه !ي نظرنا فإذا

 ا%أمورين وأن غABهم، x عرفات من أفاضوا الذين هم الحرام ا%شعر عند تعا]ى هللا بذكر ا%أمورين أن

 هم الدين بكتابة ا%أمورين وأن xغABهم، مناسكهم قضوا الذين هم :با�òم كذكرهم تعا]ى هللا بذكر

 بدفع ا%أمورين وأن غABهم، x ا%تبايعون  هم با�شهاد ا%أمورين وأن غABهم، x أنفسهم تداينون ا%

 إ]ى قاموا الذين هم بالوضوء ا%أمورين وأن xغABهم، الرشد م��م آنسوا الذين هم اليتامى إ]ى )موال

 xغABهم، الكافرين لقوا ينالذ هم الفرار وعدم بالثبات ا%أمورين وأن غABهم، x محدثون  وهم الص=ة

 ص;ى هللا رسول  بيت بدخول  ا%أمورين وأن غABهم، x البيوت !ي الداخلون  هم بالس=م ا%أمورين وأن

 الذين هم الن°O بيت !ي البقاء وعدم باxنتشار ا%أمورين وأن xغABهم، ا%دعوون هم وسلم عليه هللا

 الذين أي ا%طلقون  هم الطهر أوقات !ي بالط=ق رينا%أمو  وأن غABهم، x الطعام من فرغوا و طعموا

 ا%أمورين وأن xغABهم، ا%حصرون هم الهدي من استيسر بما ا%أمورين وأن غABهم، x الط=ق يريدون 
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 xغABهم، ا%تمتعون  هم البيت إ]ى الرجوع بعد وسبعة الحج !ي أيام ث=ثة فبصيام يجد لم وإن بالهدي،

 )رض !ي باxنتشار ا%أمورين وأن xغABهم، نساؤهم حاضت الذين هم النساء باعs¤ال ا%أمورين وأن

  .غABهم x الجمعة ص=ة واقض الذين هم هللا فضل من وwبتغاء

 ا%شا�Çة القرآنية النصوص :ثانيا .عا%ان ذلك !ي يختلف وx النصوص هذه !ي واضحة ا%عاني وهذه

أسلوبه� )تروه حc¯ تفطروا وx اله=ل تروا حc¯ تصوموا x( اله=ل رؤية لنصوص الثاني لØسلوب

�¯cبح�مغيا�الحاضر،�ا%ذكر�الجمع�بصيغة�ءOp��عن�OÛالن�أسلوب.    

 قائل من عز قوله :م��ا, إذا�بحثنا�!ي�القرآن�لوجدنا�ف��ا�آيات�كثABة�أسلو�Çا�مثل�أسلوب�الحديث�الثاني

َغ  :
ُ
�َيْبل ¯ َّcَح� ْم

ُ
وَسك

ُ
�ُرؤ

ْ
ْحِلُقوا

َ
�ت
َ
xَو�هُ 

َّ
�َمِحل َهْدُي

ْ
¯��:تعا]ى وقال )١٩٦ البقرة.....(ال َّcَح� اِت

َ
ِرك

ْ
ش
ُ ْ
�ا%

ْ
نِكُحوا

َ
�ت
َ
xَو

�  ........ُيْؤِمنَّ
ْ
�ُيْؤِمُنوا ¯ َّcَح� ِرِكBَن

ْ
ش
ُ ْ
�ا%

ْ
نِكُحوا �تُ

َ
xتعا]ى وقال )٢٢١البقرة...(َو":� َ̄ َّcَح� ْقَرُبوُهنَّ

َ
�ت

َ
xَو

ُهْرَن 
ْ
عْ  :وقال )٢٢٢ البقرة.....(َيط

َ
�ت
َ
xهُ َو

َ
َجل

َ
ِكَتاُب�أ

ْ
َغ�ال

ُ
�َيْبل َ̄ َّcَح�اِح

َ
ك �الّنِ

َ
�ُعْقَدة

ْ
� :وقال )٢٣٥......(ِزُموا

ْ
وا
ُ
َنال

َ
ن�ت

َ
ل

وَن  ِحبُّ ا�تُ �ِممَّ
ْ
نِفُقوا ¯�تُ َّcَح� َّA�ِ

ْ
ْم�:"وقال )٩٣ عمران آل.....(ال

ُ
وك

ُ
¯�ُيَقاِتل َّcَح�َحَراِم

ْ
ْسِجِد�ال

َ ْ
وُهْم�ِعنَد�ا%

ُ
َقاِتل َوx�تُ

 
ُ
ل
َ
ات
َ
ِإن�ق

َ
وُهْم�ِفيِه�ف

ُ
ُتل
ْ
اق
َ
ْم�ف

ُ
  )١٩١ البقرة(وك

�ُجُنًبا�:وقال 
َ
xَو� وَن

ُ
ُقول

َ
�ت �َما

ْ
ُموا

َ
ْعل

َ
�ت َ̄ َّcَح� اَرى

َ
�ُسك نُتْم

َ
�َوأ

َ
=ة �الصَّ

ْ
ْقَرُبوا

َ
�ت
َ
x�

ْ
�آَمُنوا ِذيَن

َّ
�ال َ�ا ُّ́

َ
�أ �َعاِبِري��َيا

َّ
xِإ

 
ْ
وا
ُ
ِسل

َ
ت
ْ
غ
َ
�ت َ̄ َّcَح�:"....وقال )٤٣ النساء....(َسِبيٍل�و 

ُ
ِخذ تَّ

َ
�ت
َ
=
َ
ِه ف

َّ
�ِ!ي�َسِبيِل�الل

ْ
َ�اِجُروا ُ́ � َ̄ َّcَح�ْوِلَياء

َ
�ِمْ�ُ�ْم�أ

ْ
 )٨٩( ا

AِBْهِ  :"....وقال
َ
�غ �َحِديٍث �ِ!ي

ْ
وُضوا

ُ
�َيخ ¯ َّcَح� �َمَعُهْم

ْ
ْقُعُدوا

َ
�ت
َ
=
َ
� " ف �َيَضْعَن�:"وقال ¯ َّcَح� ْ�ِ�نَّ

َ
�َعل نِفُقوا

َ
أ
َ
ف

ُهنَّ 
َ
�َحcَّ �:..وقال )١٤٠...(َحْمل ْبaِي

َ
�ت Ocِ

َّ
�ال وا

ُ
َقاِتل

َ
ِه ف

َّ
ْمِر�الل

َ
�أ ى

َ
�ِإ] ِفيَء

َ
�ت نِفُقوا��... :وقال )٩ الحجرات......(¯

َ
أ
َ
ف

ُهنَّ 
َ
�َحْمل �َيَضْعَن ¯ َّcَح� ْ�ِ�نَّ

َ
َفْجِر��:وقال  )٦ الط=ق.....(َعل

ْ
�ال ِع

َ
ل
ْ
�َمط ¯ َّcَح� �Ôَِي �:وقال )٥ القدر........(َس=ٌم

َقاِبَر�
َ ْ
ُم�ا% ¯�ُزْرتُ َّcَح�ُر

ُ
اث
َ
ك ُم�التَّ

ُ
َهاك

ْ
ل
َ
�َما� :سبحانه وقال )٢،�١لتكاثر�ا......(أ

ْ
Aُوا ِBّ

َ
¯�ُيغ َّcَح�ِبَقْوٍم�َما�Aُ ِBّ

َ
�ُيغ

َ
x�َه

َّ
�الل ِإنَّ

نُفِسِهْم 
َ
�ِمَن� :قالو  )١١ الرعد...(ِبأ ْسَوِد

َ
(� ْيِط

َ
خ
ْ

�ال �ِمَن ْبَيُض
َ
(�

ُ
ْيط

َ
خ
ْ

�ال ُم
ُ

ك
َ
�ل َن َّBَب

َ
�َيت ¯ َّcَح�

ْ
َرُبوا

ْ
�َواش

ْ
وا
ُ
ل
ُ
َوك

َفْجرِ 
ْ
  )١٨٧ البقرة( .......ال

 يجوز  هديه الحجاج أحد ذبح إذا أنه ع;ى يدل )ول  النص هل : القرآنية النصوص هذه !ي مليا نفكرل

 يجوز  ا%شركات من مشركة آمنت إذا أنه ع;ى يدل الثاني النص هل ، x رؤوسهم؟ حلق الحجاج لجميع

 بنا®�م يزوج أن اءل+ب يجوز  هل ا%شركBن بعض آمن إذا وهل ؟ إيما�³ن تحقق قبل الباقيات ننكح أن لنا

  x و x ؟ الباقBن للمشركBن

 تحقق قبل نساءهم معاشرة )زواج لجميع يجوز  حيضها من ا%ؤمنBن نساء من زوجة طهرت إذا وهل

 قبل )خريات ينكح أن للمؤمنBن يجوز  أزواجهن ع��ن ا%تو!ى بعض عدة ان��ت إذا وهل ، x طهار®�ن؟

 نقاتل أن لنا يجوز  الحرام ا%سجد عند الكفار بعض قاتلنا إذا وهل ،x عد®�ن؟ من wن��اء من التحقق

 هللا يغAB سيئة أخ=ق من أنفسهم !ي ما الناس بعض غAB إذا وهل ،x عنده؟ ا%قاتلBن غAB الكفار بقية

وهل�إذا�تبBن�الفجر�الصادق�!ي�بلدة�من�بلدان�ا%سلمBن�يحرم� ، x ؟.نقمة من الناس جميع !ي ما تعا]ى

  الصائمBن�جميعا�)كل�و�الشرب�من�غAB�أن�يتحقق�عنده�طلوع�الفجر�الصادق؟�xع;ى�

 وأفطروا لرؤيته صوموا( اله=ل رؤية لنصوص الثالث لØسلوب ا%شا�Çة القرآنية النصوص :ثالثا

إذا��و �)لرؤيته(أسلوبه�أسلوب�صيغة�أمر�ب×Opء�موجه�إ]ى�جماعة�ا%ؤمنBن�مبينا�سبب�وجوبه� )لرؤيته
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   :م��ا, ي�القرآن�لوجدنا�ف��ا�آيات�عديدة�أسلو�Çا�مثل�أسلوب�الحديث�الثالثبحثنا�!

َفْجرِ  : العزة رب قول 
ْ
�ال ْرآَن

ُ
�َوق ْيِل

َّ
�الل َسِق

َ
�غ ى

َ
�ِإ] ْمِس �الشَّ وِك

ُ
�ِلُدل

َ
=ة �الصَّ ِقِم

َ
�:....وقال  )٧٨ Tسراء...(أ

ِحيِض 
َ ْ
َساء�ِ!ي�ا% ِ

ّ
�الن

ْ
وا
ُ
ِ¤ل
َ
sاْع

َ
ْبَيُض��:لقائ من عز وقال )٢٢٢( ...ف

َ
(�

ُ
ْيط

َ
خ
ْ

ُم�ال
ُ

ك
َ
َن�ل َّBَب

َ
¯�َيت َّcَح�

ْ
َرُبوا

ْ
�َواش

ْ
وا
ُ
ل
ُ
َوك

ْيِل�
َّ
ى�الل

َ
َياَم�ِإ] �الّصِ

ْ
وا ِتمُّ

َ
�أ مَّ

ُ
َفْجِر�ث

ْ
ْسَوِد�ِمَن�ال

َ
ْيِط�)

َ
خ
ْ

ْمُسوَن��:وقال )١٨٧ البقرة(ِمَن�ال ِه�ِحBَن�تُ
َّ
ُسْبَحاَن�الل

َ
ف

ْصِبُحوَن� ا�َوِحBَن .....َوِحBَن�تُ Oَوَعِشي��ِهُروَن
ْ
ظ    ).١٨ ،١٧ الروم(تُ

 ع;ى تجب هل البلدان أحد !ي الشمس زالت إذا :لنتساءل ثم القرآنية النصوص هذه !ي قلي= لنفكر 

 أن )زواج جميع ع;ى يجب فهل ا%ؤمنBن زوجات إحدى حاضت إذا x، الظهر؟ ص=ة جميعا الناس

 من يفطروا أن جميعا للصائمBن يجوز  فهل لمBنا%س ب=د بعض !ي الليل أقدم إذا x، زوجا®�م؟ يعs¤لوا

،x،ن وإذا صيامهمBن ب=د بعض !ي الصادق الفجر تبBمساك يجب هل الصائمT جميع ع;ى 

 جميع !ي ا%سلمBن ع;ى يجب فهل Tس=مية الب=د بعض !ي العصر ص=ة وقت دخل إذا x، الصائمBن؟

 التساؤxت هذه عن الجواب .والظهر والعشاء غربوا% الصبح وكذلك العصر؟، ص=ة يصلوا أن الب=د

  بالنفي واحد بصوت يكون 

قلنا�إن�أسلوب�حديث�: أوx .القرآنية )ساليب هذه ضوء !ي السابقة )حاديث دراسة : الثاني ا%طلب

جملة�شرطية�مبدوءة�بإذا،�وفعل�الشرط�ف��ا�صيغة�" إذا�رأيتم�اله=ل�فصوموا�وإذا�رأيتموه�فأفطروا:"

ماض�للجمع�ا%ذكر�الحاضر،�خوطب��Çا�هذه�)مة�ا%رحومة،�وجواب�الشرط�صيغة�أمر�للجمع��فعل

�بجوار�نص� .ا%ذكر�الحاضر �ووضعناها �)سلوب، �هذا �!ي �الواردة �القرآنية �النصوص �بعض فلو�اخAsنا

  .ر�!ي�ا%سألةالحديث�ثم�قارنا�بي��ما�!ي�ا%عP¯�لوجدنا�ا%عP¯�الصحيح�لهذا�الحديث�ولعرفنا�القول�ا%ختا

ُتُبوُه�:" لنأخذ�مث=�قوله�تعا]ى
ْ

اك
َ
¯�ف Oَسم َجٍل�مُّ

َ
ى�أ

َ
َداَينُتم�ِبَدْيٍن�ِإ]

َ
ا�ت

َ
  " ِإذ

َحَراِم�: "وقوله�تعا]ى�
ْ

َعِر�ال
ْ

ش
َ ْ
َه�ِعنَد�ا%

َّ
�الل

ْ
ُروا

ُ
ك
ْ
اذ
َ
اٍت�ف

َ
ْن�َعَرف ْضُتم�ّمِ

َ
ف
َ
ا�أ

َ
ِإذ
َ
  "ف

ْموَ :" و�قوله�تعا]ى
َ
ْ�ِ�ْم�أ

َ
ْعُتْم�ِإل

َ
ا�َدف

َ
ِإذ
َ
ْ�ِ�ْم�ف

َ
�َعل

ْ
ِهُدوا

ْ
ش
َ
أ
َ
ُهْم�ف

َ
  "ال

 "وقوله�
ْ
ُنوا َتَبيَّ

َ
ِه�ف

َّ
ا�َضَرْبُتْم�ِ!ي�َسِبيِل�الل

َ
�ِإذ

ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
َ�ا�ال ُّ́

َ
  ..." َيا�أ

 :" وقوله
ْ
وا
ُ
ِسل

ْ
اغ

َ
=ِة�ف ى�الصَّ

َ
ْمُتْم�ِإ]

ُ
ا�ق

َ
�ِإذ

ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
َ�ا�ال ُّ́

َ
  ...."َيا�أ

ِذيَن�آَمنُ :"وقوله�
َّ
َ�ا�ال ُّ́

َ
ْفِلُحوَن َيا�أ ْم�تُ

ُ
ك
َّ
َعل

َّ
ِثAًBا�ل

َ
َه�ك

َّ
�الل

ْ
ُروا

ُ
ك
ْ
�َواذ

ْ
ُبُتوا

ْ
اث
َ
�ف

ً
ة ِقيُتْم�ِفئَ

َ
ا�ل

َ
�ِإذ

ْ
  "وا

 :"..... و�قوله
ً
َبة ّيِ

َ
�ط

ً
ة
َ

ِه�ُمَباَرك
َّ
ْن�ِعنِد�الل �ّمِ

ً
ة ِحيَّ

َ
ْم�ت

ُ
نُفِسك

َ
ى�أ

َ
ُموا�َع; ِ

ّ
َسل

َ
ُتم�ُبُيوًتا�ف

ْ
ل
َ

ا�َدخ
َ
ِإذ
َ
  ...."ف

  "إذا�رأيتم�اله=ل�فصوموا:سلوب�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلمكل�هذه�)مثلة�تشبه�تماما�!ي�) �

إذا�فكرنا�!ي�هذه�النصوص�وأمثالها�لوجدنا�أن�الخطاب�ف��ا�موجه�إ]ى�عموم�)مة�!ي�الخطاب�الوارد�

  . !ي�فعل�الشرط،�و�إ]ى�بعض�)مة�!ي�الخطاب�الوارد�!ي�جوابه

�تعا]ى َج :" فقوله
َ
�أ ى

َ
�ِإ] �ِبَدْيٍن َداَينُتم

َ
�ت ا

َ
�ِإذ ُتُبوُه

ْ
اك

َ
�ف ¯ Oَسم �مُّ �١"ٍل OPيع� ،–�� �أعلم ��–وهللا �تداينتم أ´�ا��-إذا

بدين،�فاكتبوه�أ´�ا�ا%تداينون�م��م،�فا%أمورون�بكتابة�الدين�هم��- ا%ؤمنون�!ي�مشارق�)رض�و�مغار�Çا�

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �قوله �ع;ى ¯Pا%ع� �هذا �فلو�طبقنا �x�جميعهم، �ا%ؤمنBن �من �: ا%تداينون رأيتم�إذا

                                                 
،�و�٢/٧٧٨تفسAB�ابن�عرفة�:وابن�عرفة�١٦٣/ ١وتفسAB�البيضاوي��١/٣٥٤تفسAB�النكت�والعيون�: راجع�!ي�تف-Op�هذه�Åية�ا%اوردي��- ١

 .فما�بعدها�وغABها�٣/٩٧التحرير�والتنوير�: ،�وابن�عاشور �١/١٤٠روح�البيان�:أسماعيل�حقي�
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اله=ل�فصوموا،�لظهر�لنا�أن�الخطاب�!ي�رأيتم�موجه�إ]ى�جميع�)مة،�و!ي�صوموا�موجه�إ]ى�الذين�رأوا�

  .اله=ل،�فا%أمورون�بالصوم�هم�الذين�رأوا�اله=ل،�x�غABهم

َعِر�ا:" ولو�أخذنا�قوله�تعا]ى�
ْ

ش
َ ْ
َه�ِعنَد�ا%

َّ
�الل

ْ
ُروا

ُ
ك
ْ
اذ
َ
اٍت�ف

َ
ْن�َعَرف ْضُتم�ّمِ

َ
ف
َ
ا�أ

َ
ِإذ
َ
َحَراِم ف

ْ
وهللا�أعلم��–،�يعOP�١"ل

عند�ا%شعر�الحرام،��-أ´�ا�ا%فيضون�م��م��-من�عرفات،�فاذكروا�هللا�–أ´�ا�الحجاج�_ إذا�أفضتم��–

ْ�ِ�ْم : "وكذلك�قوله�تعا]ى
َ
�َعل

ْ
ِهُدوا

ْ
ش
َ
أ
َ
ُهْم�ف

َ
ْمَوال

َ
�أ ْ�ِ�ْم

َ
�ِإل ْعُتْم

َ
�َدف ا

َ
ِإذ
َ
�موجه�إ]ى�٢"ف ،�الخطاب�!ي�فعل�الشرط

ا�:" ى،�والخطاب�!ي�جواب�الشرط�موجه�إ]ى�الدافعBن�م��م�أموالهم،�وكذلك�قوله�تعا]ى�أولياء�اليتام
َ
ِإذ

�
ْ
وا
ُ
ِسل

ْ
اغ

َ
�ف =ِة �الصَّ ى

َ
�ِإ] ْمُتْم

ُ
��٣..."ق �الشرط �فعل �!ي �و!ي�) قمتم(الخطاب �ا%ؤمنBن، �جميع إ]ى

 :"إ]ى�الذين�قاموا�إ]ى�الص=ة�وهم�محدثون،�ومثله�قوله�تعا]ى) فاغسلوا(جوابه
َ
ا�ل

َ
�ِإذ

ْ
َفُروا

َ
ِذيَن�ك

َّ
ِقيُتُم�ال

ْدَباَر 
َ
وُهُم�)

ُّ
َول �تُ

َ
=
َ
�ف

ً
ف=�(إ]ى�جميع�ا%ؤمنBن،�و!ي�جواب�الشرط�)لقيتم(الخطاب�!ي�فعل�الشرط��٤"َزْحفا

  .إ]ى�الذين�التقوا�بالكافرين�فع=) تولوهم�)دبار

ِعْمتُ :" وهكذا�قوله�تعا]ى
َ
ا�ط

َ
ِإذ
َ
وا�ف

ُ
ل
ُ

اْدخ
َ
ا�ُدِعيُتْم�ف

َ
ِكْن�ِإذ

َ
ِشُرواَول

َ
انت

َ
موجه�إ]ى�) دعيتم(الخطاب�!ي�"٥......ْم�ف

ومثله�!ي�بقية�النصوص�من�غAB� إ]ى�ا%دعوين�م��م�خاصة�دون�غABهم،)فادخلوا(الصحابة�عامة،�و!ي�

فرق�بBن�نص�وآخر،�وعليه�فيجب�علينا�أن�نرد�نص�رؤية�اله=ل�ا%ختلف�!ي�فهمه�با�سلوب�)ول�إ]ى�

إ]ى�" رأيتم"إن�الصحيح�!ي�معP¯�و�مفهوم�هذا�الحديث�أن�الخطاب�!ي��هذه�النصوص�القرآنية�فنقول 

  .موجه�إ]ى�الذين�رأوا�اله=ل،�x�أولئك�الذين�لم�يروه" صوموا"عموم�)مة،�و!ي�

 )تروه حc¯ تفطروا وx اله=ل تروا حc¯ تصوموا x( اله=ل رؤية لنصوص الثاني )سلوب إن قلنا :ثانيا

�عن OÛالن� �أسلوب ��أسلوبه ¯cبح� �مغيا �ا%ذكر�الحاضر، �الجمع �بصيغة �هذا�و �.�Opء �مثل �عن �بحثنا %ا

نختار�م��ا�بعضها�, )سلوب�!ي�القرآن�الكريم�وجدنا�ف��ا�آيات�كثABة�أسلو�Çا�مثل�أسلوب�الحديث�الثاني

 :للمقارنة�بي��ا�وبBن�نص�رؤية�اله=ل�

َغ :" قال�تعا]ى
ُ
¯�َيْبل َّcَح�ْم

ُ
وَسك

ُ
�ُرؤ

ْ
ْحِلُقوا

َ
�ت
َ
xَو��ُه

َّ
َهْدُي�َمِحل

ْ
  " ال

ُهْرَن : " وقال
ْ
�َيط َ̄ َّcَح� ْقَرُبوُهنَّ

َ
�ت
َ
xَو..... "  

ْم�ِفيِه�": وقال
ُ

وك
ُ
¯�ُيَقاِتل َّcَح�َحَراِم

ْ
ْسِجِد�ال

َ ْ
وُهْم�ِعنَد�ا%

ُ
َقاِتل   "َوx�تُ

ِه �".... :وقال
َّ
�ِ!ي�َسِبيِل�الل

ْ
َ�اِجُروا ُ́ � َ̄ َّcَح�ْوِلَياء

َ
�ِمْ�ُ�ْم�أ

ْ
وا
ُ

ِخذ تَّ
َ
�ت
َ
=
َ
  " ف

AِBْهِ  ".... :وقال
َ
�ِ!ي�َحِديٍث�غ

ْ
وُضوا

ُ
¯�َيخ َّcَح�َمَعُهْم�

ْ
ْقُعُدوا

َ
�ت
َ
=
َ
  "ف

                                                 
١ -� Å�هذه�ABتفس�!ي�راجع�الزجاج�: ية�وإعرابه�القرآن�١/٢٧١معاني��ا%اوردي�AB١/٢٦٠وتفس��البيضاوي�١/١٩١،و��والتنوير�والتحرير�،

 . فما�بعدها�وغABها�٢/٢٣٧
�٦١،�٦٠/ ٢فما�بعدها�والبيضاوي �١/٤٥٢فما�بعدها�،�وتفسAB�ا%اوردي��٢/٥٢٧راجع�!ي�تفسAB�هذه�Åية�تفسAB�Tمام�الشافÙي��- ٢

 .فما�بعدها٤/٢٣٧لتنوير�،والتحرير�وا
،�وتفسAB��٢/١١٦،�وتفسAB�البيضاوي�١٨،�٢/١٧فما�بعدها�،�وتفسAB�ا%اوردي��٢/٧٠٥راجع�!ي�تفسAB�هذه�Åية�تفسAB�الشافÙي��- ٣

  . فما�بعدها�٦/١٢٥،�وتفسAB�التحرير�والتنوير��١/١٢٠الج=لBن�
فما��٢٨٦/ ٩والتحرير�والتنوير��٥٣/ ٢والبيضاوي��AB٢/٣٠٢�ا%اوردي�،تفس�٨٦٩،�٢/٨٦٨راجع�!ي�تفسAB�هذه�Åية�تفسAB�الشافÙي��- ٤

 بعدها�
والتحرير�و�التنوير��١/٥٥٩فما�بعدها�،�وتفسAB�الج=لBن��٢٣٧/ ٤وتفسAB�البيضاوي��٤١٨/ ٤راجع�!ي�تفسAB�هذه�Åية�تفسAB�ا%اوردي��- ٥

 .فما�بعدها�٢٢/٨١
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xتصوموا�حc¯�تروا�اله=ل�وx�تفطروا�:"كل�هذه�)مثلة�تشبه�!ي�)سلوب�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�تروه ¯cا. "ح� �عموم �إ]ى �موجه �ف��ا �الخطاب �أن �لوجدنا �وأمثالها �النصوص �هذه �!ي �فكرنا لناس،�إذا

ُه�: فالخطاب�!ي�النص�)ول�
َّ
َهْدُي�َمِحل

ْ
َغ�ال

ُ
¯�َيْبل َّcَح�ْم

ُ
وَسك

ُ
�ُرؤ

ْ
ْحِلُقوا

َ
�ت
َ
x١"َو��وفيه�الحجاج�جميع�إ]ى�موجه

�ذبح�أحد�الحجاج�هديه�فهل�يكون� �من�أن�يحلق�رأسه�إx�بعد�ذبح�هديه،�فإذا �م��م منع�لكل�واحد

  x: ذلك�مبيحا�لحلق�بقية�الحجيج�رؤوسهم؟�الجواب

�تعا]ى �قوله �!ي �يطهرن : "والخطاب ¯cح� �أن��٢"وx�تقربوهن �من �لهم �منع �وفيه �)زواج، �جميع �إ]ى موجه

�فهل� �و�تطهرت، �ا%ؤمنBن �زوجات �إحدى �حيض �انقطع �فإذا �الحيض، �انقطاع �قبل �زوجا®�م يعاشروا

  x: يكون�ذلك�مبيحا�لبقية�ا%ؤمنBن�بمعاشرة�زوجا®�م�!ي�حالة�الحيض�وقبل�الطهر�؟الجواب�

�تعا]ى �قوله �!ي �فيه:" والخطاب �يقاتلوكم ¯cح� �الحرام �ا%سجد �عند �تقاتلوهم x٣"و�جميع� �إ]ى موجه

الحكام،�وفيه�منع�لهم�من�ابتداء�قتال�الكفار�عند�ا%سجد�الحرام،�وإباحة�لهم�بقتالهم�إذا�بدأوا�به،�

�للحك �مبيحا �ذلك �يكون �فهل �الحرام �ا%سجد �عند �معنا �القتال �الكفرة �بعض �بدأ �بقية�فإذا �بقتال ام

�x�الجواب�الحرام؟�ا%سجد�عند�الكفار  

�تعا]ى �قوله �!ي ٤"هللا سبيل !ي ´�اجروا حc¯ أولياء م��م تتخذوا ف=..... :"والخطاب
 جميع إ]ى موجه 

 هاجروا الذين باتخاذ لهم وإباحة ´�اجروا، حc¯ أولياء ا%نافقBن يتخذوا أن من لهم منع وفيه ا%ؤمنBن

 أولياء؟ ´�اجروا لم الذين من بقي��م xتخاذ مبيحا ذلك يكون  فهل بعضهم هاجر افإذ أولياء، م��م

  x طبعا

 جميع إ]ى موجه ،٥..."غABه حديث !ي يخوضوا حc¯ معهم تقعدوا ف=" :تعا]ى قوله !ي والخطاب

 ذلك لهم يبيح و غABه، حديث !ي يخوضوا حc¯ وا%س��زئBن الكافرين مع القعود من ا%ؤمنBن،ويمنعهم

 للمؤمنBن يجوز  فهل Åخرون يخض ولم غABه حديث !ي بعضهم خاض فإذا غABه، حديث !ي خاضوا إذا

   .x طبعا ؟ غABه حديث !ي يخوضوا لم الذين مع القعود

xتصوموا�:"فإذا�كان�جواب�هذه�التساؤxت�السابقة�كلها�بالنفي�فلنعد�إ]ى�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

الخطاب�فيه�عام�وموجه�إ]ى�جميع�ا%ؤمنBن�يمنعهم�: فنقول " ا�حc¯�تروهحc¯�تروا�اله=ل،�وx�تفطرو 

من�الصيام�حc¯�رؤية�اله=ل،�ويبيح�لهم�الصوم�بل�يوجب�عل��م�ذلك�إذا�رأوا�اله=ل،�فإذا�رئي�اله=ل�

!ي�بعض�الب=د�ولم�يمكن�رؤيته�!ي�بقية�الب=د،�فهل�يجوز�الصوم�أو�يجب�!ي�بقية�الب=د�الOc�لم�ير�

                                                 
/ ١وتفسAB�الج=لBن��١/١٢٩فما�بعدها�،�وتفسAB�البيضاوي��١/٢٥٤وتفسAB�ا%اوردي��١/٣٠٣راجع�!ي�تفسAB�هذه�Åية�تفسAB�الشافÙي��- ١

 . فما�بعدها�٢/٢٢٤والتحرير�والتنوير��٤١
وتفسAB��١/١٢٩فما�بعدها�وتفسAB�البيضاوي��١/٢٨٢فما�بعدها�وتفسAB�ا%اوردي��١/٣٣٦راجع�!ي�تفسAB�هذه�Åية�تفسAB�الشافÙي��- ٢

 .فما�بعدها�٣٦٨/ ٢تحرير�والتنوير�و�ال�١/٤٧الج=لBن�
فما��٢٠٢/ ٢،�وتفسAB�التحرير�والتنوير��٤٠/ ١،�وتفسAB�الج=لBن��١/١٢٨فما�بعدها�،�وتفسAB�البيضاوي��١/٢٥١تفسAB�ا%اوردي��- ٣

 .بعدها
فتح�:،�و�الشوكاني��١/١١٦=لBن�،�وتفسAB�الج�٨٨/ ٢فما�بعدها�،�وتفسAB�ا%اوردي��٥١٤/ ١راجع�!ي�تفسAB�هذه�Åية�تفسAB�ا%اوردي��- ٤

 .١٥٢،�١٥١/ ٥،�والتحرير�والتنوير��١/٥٧١القدير�
  .فما�بعدها�٥/٢٣٣فما�بعدها�،�وابن�عاشور��٦٠٦/ ١،�و�الشوكاني�١/١٢٨راجع�تفسAB�الج=لBن��- ٥
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  .ل�ف��ا�؟�ينبaي�أن�يكون�الجواب�بالتأكيد�بالنفياله=

أسلوب�أمر�ب×Opء��)لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا( اله=ل رؤية لنصوص الثالث )سلوب إن قلنا :ثالثا

%ا�بحثنا�عن�مثل�هذا� .اله=ل رؤية ع;ى بتعليقه )لرؤيته(موجه�إ]ى�جماعة�ا%ؤمنBن�مبينا�سبب�وجوبه�

ندرسها�من�, كريم�وجدنا�فيه�آيات�معدودة�أسلو�Çا�مثل�أسلوب�الحديث�الثالث)سلوب�!ي�القرآن�ال

�اله=ل �رؤية �نص �وبBن �بي��ا �ا%قارنة �تعا]ى :أجل �قوله �!ي  إ]ى الشمس لدلوك الص=ة أقم":فالخطاب

 عام فالخطاب أمته، فيه وتدخل الص=ة بإقامة وسلم عليه هللا ص;ى للن°O خطاب..." الليل غسق

 البلدان من بلد !ي الشمس زوال تحقق فإذا – الشمس زوال وهو _ وجو�Çا بسبب وعلق ،١ة)م لجميع

  .x طبعا ؟ العالم !ي ا%سلمBن جميع ع;ى الظهر ص=ة تجب هل

 بوجوب ويأمرهم )زواج، جميع يعم ..."ا%حيض !ي النساء فاعs¤لوا:"....شأنه عز قوله !ي والخطاب

٢، حيضهن أوقات !ي نسا�òم اعs¤ال
 ع;ى يجب فهل ا%ؤمنBن نساء من امرأة !ي العلة هذه تحققت فإذا 

 واشربوا وكلوا:"قائل من عز قوله !ي والخطاب x، بالطبع زوجا®�م؟ اعs¤ال ا%ؤمنBن من )زواج جميع

¯cن حBلجميع عام "الليل إ]ى الصيام أتموا ثم الفجر من )سود الخيط من )ييض الخيط لكم يتب 

 الفجر، طلوع وقت إ]ى رمضان شهر ليا]ي !ي والشرب )كل بإباحة )مر :أحدهما أمران، وفيه )مة،

   بعده، Tمساك ووجوب

 فإذا ،٣بعده Tفطار إباحة و الليل، قدوم وقت إ]ى رمضان �³ار !ي الصيام إتمام بوجوب )مر : وثان��ما

 إذا و ؟ ا%سلمBن جميع ع;ى Tمساك يجب فهل Tس=مي العالم بلدان من بلد !ي الفجر طلوع تحقق

 الجواب ا%سلمBن؟ لجميع Tفطار يجوز  فهل Tس=مي العالم بلدان من بلدة !ي الليل قدوم تحقق

  ، وx x بالطبع

 موجه "تظهرون وحBن وعشيا.... تصبون  وحBن تمسون  حBن هللا فسبحان":سبحانه قوله !ي والخطاب

 ا%سلمBن جميع إ]ى
٤OPن 8 فصلوا – أعلم وهللا – يعBن – والعشاء ا%غرب ص=ة وهما – تمسون  حBوح 

 - الظهر ص=ة وÔي – تظهرون وحBن – العصر ص=ة وÔي– وعشيا – الصبح ص=ة وÔي – تصبحون 

� �تعا]ى �قوله �شرح �عند �تساءلنا �ما �مثل �هنا �"ونتساءل �الشمس �لدلوك �الص=ة �الجواب�" أقم ويكون

  .فيمثل�الجواب�هناك�بالن: بالتأكيد

مع�ما�قلنا�!ي��-وهو�صوموا�لرؤيته�و�أفطروا�لرؤيته�–وإذا�قارننا�)سلوب�الثالث�من�نص�رؤية�اله=ل�

� �ف��ا �ما�تساءلنا �رؤية�اله=ل�!ي�بلد،�ولم��–هذه�النصوص،�وتساءلنا�فيه�مثل �تحققت وهو�وهل�إذا

اجب�أن�نجيب�ف��ا�مثل�ما�أو�ليس�من�الو –وÔي�القضية�الOc�نريد�التحقيق�ف��ا��–تتحق�!ي�ب=د�أخرى�

  . أجبنا�!ي�التساؤxت�ا%ذكورة�!ي�نصوص�القرآن�ا%شا�Çة�لنصوص�رؤية�اله=ل�؟�نعم،�هذا�هو�الواجب

                                                 
 راجع�ا%راجع�السابقة�!ي�تفسAB�هذه�Åية�- ١
،�وتفسAB�١/٣٤٧روح�البيان�: ،�وإسماعيل�حقي�٢/٢٦٤التحرير�والتنوير�: ابن�عاشور�فما�بعدها�و �١/٣٣٢راجع�تفسAB�Tمام�الشافÙي��- ٢

،�١/١٣٩فمابعدها،والبيضاوي��١/١٨٥مدارك�الت�¤يل�: ،�فما�بعدها،�و�النسفي٢/٤٣٢البحر�ا%حيط�: ،�وأبو�حيان�١/٤٧الج=لBن�

  . وغABها
  .،�فما�بعدها٢/١٨٠التحرير�و�التنوير�: ،�فما�بعدها�و�ابن�عاشور�١/٢٤٤تفسAB�النكت�والعيون�:،�و�ا%اوردي�١/٢٩٤تفسAB�الشافÙي��- ٣
 مع�التفاسAB�)خرى��٢٥٢/ ٤ا%رجع�السابق�: راجع�الشوكاني��- ٤
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�استعملها� Ocال� �الث=ثة �)ساليب �تشبه Ocال� �الكريم �القرآن �!ي �الواردة �النصوص �جميع �أن �ثبت فإذا

�ع; �تدل �القضية �هذه �!ي �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �من�رسول �،أوليس �غAB�خ=ف �من �واحد ¯Pمع� ى

�واليوم� �با8 �مؤمنBن �كنا �إن �اله=ل �رؤية �أحاديث �فهم �!ي �الوارد �wخت=ف �إليه �نرد �أن �علينا الواجب

�وتعا]ى �سبحانه �امتثاx��مر�ا%و]ى  : Åخر،
َ
(� وِ]ي

ُ
�َوأ ُسوَل �الرَّ

ْ
ِطيُعوا

َ
�َوأ َه

َّ
�الل

ْ
ِطيُعوا

َ
�أ
ْ
�آَمُنوا ِذيَن

َّ
�ال َ�ا ُّ́

َ
�أ ْمِر�َيا

 Å� َيْوِم
ْ
�َوال ِه

َّ
�ِبالل ْؤِمُنوَن �تُ نُتْم

ُ
�ك �ِإن ُسوِل �َوالرَّ ِه

َّ
�الل ى

َ
�ِإ] وُه ُردُّ

َ
�ف Oٍْء

َ
p�� �ِ!ي َناَزْعُتْم

َ
�ت ِإن

َ
�ف ْم

ُ
AٌBْ�ِمنك

َ
�خ ِلَك

َ
ِخِر�ذ

�
ً
ِوي=

ْ
أ
َ
ْحَسُن�ت

َ
  )٥٩النساء�(َوأ

�نصوص� �!ي �سبق �ما �مثل �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �سنة �!ي �نصوص �وهناك �لو��هذا القرآن

َم 
َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل ُه

َّ
�الل ى

َّ
�َص; �هللا �رسول ول

َ
�ق �مثل �أيضا �النتيجة �هذه �إ]ى �الدراسة �بنا ��دت ا�«: درسناها

َ
ِإذ

َرْجُت 
َ

َرْوِني�خ
َ
¯�ت َّcَح�ُقوُموا

َ
�ت

َ
=
َ
�ف

ُ
ة
َ

= ِقيَمِت�الصَّ
ُ
،�أعرضنا�عن�التعرض�إل��ا�نظرا�إ]ى�أن�هذه�الدراسة�١ »أ

  . له=ل�!ي�ضوء�أسلوب�القرآنمخصصة�لدراسة�نصوص�رؤية�ا

  

  الخاتمة�[ي�نتائج�البحث�وخ]صة�الدراسة

xحظنا�أن�هناك�معP¯�عاما� عندما�قمنا�بدراسة�نصوص�رؤية�اله=ل�!ي�ضوء�نصوص�القرآن�الكريم

يشAsك�فيه�جميع�هذه�النصوص،�وهو�أن�الشارع�سبحانه�إذا�أمرنا�ب×Opء�وعلق�هذا�)مر�بوصف�أو�

وثه�من�شخص�إ]ى�شخص�آخر�أو�من�بلد�إ]ى�بلد�آخر�فالحكم�فيه�يختلف�من�بسبب�يختلف�وقت�حد

�الب=د �أو�حسب �)شخاص �حسب �الوقت � .حيث �تعا]ى �فاطهروا: "فقوله �جنبا �كنتم فالشارع�" وإن

�)شخاص،� �باخت=ف �وقته �يختلف �الجنابة �وحدوث �الجنابة، �بحدوث �وعلقه �بالغسل �أمرنا سبحانه

ويجب� هذه�العلة�فيه�يدل�ع;ى�وجوب�الغسل�عليه�فقط�دون�غABه،فحدوث�الجنابة�لشخص�وتحقق�

ووقت�تحققها�!ي�شخص�يختلف�عن�وقت�تحققها�!ي�.الغسل�ع;ى�الغAB�عندما�تتحقق�فيه�هذه�العلة

  .شخص�آخر،�وبالتا]ي�يختلف�وقت�وجوب�الغسل�حسب�)شخاص

�من�حيث�أمر : وقوله�تعا]ى �تطهرن�فأتوهن �حc¯�يطهرن�فإذا فا8�سبحانه�وتعا]ى�"كم�هللاوx�تقربوهن

علق�إباحة�ا%عاشرة�الزوجية�بأوقات�طهرالزوجات،�وأوقات�طهرهن�يختلف�من�امرأة�إ]ى�امرأة�أخرى،�

�آخر �شخص �إ]ى �شخص �من �الخطاب �هذا �تطبيق �وقت �فيختلف �تعا]ى .وعليه �حc¯�:"وقوله �Ôي س=م

�الفجر �"مطلع �وقوله �الشمس"، �لدلوك �الص=ة �وتع"أقم �سبحانه �بطلوع�فا8 �الحكمBن �هذين �علق ا]ى

�–أعOP�طلوع�الفجر�ودلوك�الشمس�_ الفجر�!ي�النص�)ول،�وبدلوك�الشمس�!ي�النص�الثاني،�وهما�

  .يختلفان�باخت=ف�البلدان،�وعليه�فهذان�النصان�يختلف�وقت�العمل��Çما�من�بلد�إ]ى�بلد�آخر

َبارَ : "وكذلك�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
َ
َنا�ت ِ¤ُل�َربُّ

ْ
�َي�

ُ
ث

ُ
ل
ُ
�َيْبَقى�ث َيا�ِحBَن نْ �الدُّ َماِء ى�السَّ

َ
�ِإ] ٍة

َ
ْيل
َ
�ل لَّ

ُ
ى�ك

َ
َعا]

َ
َك�َوت

ْيِل�Åِخُر�َيُقوُل 
َّ
�: الل ُه

َ
ِفَر�ل

ْ
غ
َ
أ
َ
ِفُرِني�ف

ْ
�َيْسَتغ ْعِطَيُه،�َمْن

ُ
أ
َ
OPِ�ف

ُ
ل
َ
�َيْسأ �َمْن ُه

َ
ْسَتِجيَب�ل

َ
أ
َ
�َيْدُعوِني،�ف يختلف�"َمْن

ن�هناك�قاعدتBن�أصوليتBن�يجب�ع;ى�الفقيه�م=حظ��ما�!ي�وبناء�عليه�تبBن�]ي�أ .من�بلد�إ]ى�بلد�آخر

  :اج��اداته�وهما

                                                 
  صحيح: ،�وقال�)لباني��٦٨٧عن�عبد�هللا�بن�أبي�قتادة،�والنسائي�برقم��٥٩٢رواه�الAsمذي�برقم��- ١
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�يختلف� .١ �فالحكم �البلدان �باخت=ف �وقته �يختلف �بوصف �بأمر�وعلقه �ا%كلف �أمر�الشارع إذا

� �تعا]ى �قوله �مثل �الب=د، �الليل:"باخت=ف �إ]ى �الصيام �أتموا �وسلم" ثم �عليه �هللا �ص;ى : وقوله

  "ؤيتهصوموا�لرؤيته�وأفطروا�لر "

إذا�أمر�ا%كلف�بأمر�وعلق�بوصف�يختلف�حدوثه�من�شخص�إ]ى�شخص�آخر�فالحكم�يختلف� .٢

وx�تحلقوا�رؤوسكم�حc¯�يبلغ�الهدي�محله،�:وقته�من�شخص�إ]ى�شخص�آخر،�مثل�قوله�تعا]ى

 .وهللا�أعلم .وعليه�فوقت�حلق�الحجاج�رؤوسهم�يختلف�من�شخص�إ]ى�شخص�آخر
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 )الدراسات�hيرانية�نموذجا(سات�الجامعية�دور�الحديث�النبوي�[ي�الدرا. ٩
  الدكتوره�ك�Aي�روشنفكر

  )ايران�-طهران،�جامعه�تربيت�مدرس(

  ا2لخص

�قول  �من �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �إ]ى �أضيف �ما �کل �بالحديث ¯Pنع� �أو�فعل، �أو�تقرير،  أو�وصف،

قي
ُ
ل
ُ

  .أو�أضيف�إ]ى�الصحابي�أو�التابÙي،�ِخلقي�أو�خ

�هللا� �وصونه هذا�-عز�اسمه�-جعل �بحفظه �وتعهد �و)ديان �الرساxت �خاتمة �الدين فاختص�،

�لحفظ �وفقها �بأن �)مة �نب��ا هذه �حديث �وصيانة �ر�Çا �تبتكر�لحفظ. كتاب ��Çا قواعد� الحديث فإذا

�أدق �ع;ى �الن ا%صطلح �من �ل=ستثبات �يوجد �أن �يمكن Oعلم� �ا%رويةمنهج �هنا�و . وتمحيصها صوص من

کما�نری�اقبال�wیرانیBن�بعيد�الثورة�،�نری�ا%سلمBن�!ی�انحاء�العالم�´�تمون��Çا�اهتماما�علمیا�وعملیا

م�ا]ي�wن�بالتعالیم�wس=میة�وتوظیفها�الAsبوی�!ی�الکتب�التعلیمیة�!ی�w۱۹۷۸س=مية�!ي�ايران�عام�

لدروس�والکتابات�والبحوث�الجامعیة�کما�انتج�الباحثون�العدید�من�مختلف�ا%ستویات�ا%درسیة�ا]ی�ا

�الشأن ��Çذا �العلیا �الدراسات �!ی �وwطروحات �ا%جاxت�. الرسائل �مختلف �تضمنت �هذه �البحوث فإن

  ،�وا%وضوعیة�ف��ا�قد�ترکزت�حول�Tجتماعيات�والسياسيات�وما�ا]ي�ذلك

�ا%قال�خ=ل�ا%نهج�الوصفي�استقراء� ا%وضوعات�ا%تخذة�من�قبل�الباحثBن�ضمن�يقوم�هذا

�من�البحوث�الجامعية�wیرانیة�!ی�مرحلة�ا%اجسAs�بطريقة�عشوائية�وذلک��۴۰دراسة�تحليلية�ل�
ً
بحثا

�ثم�صلة�البحث�
ً
xاو�النبوی�OPالدی�بالنص�نBیرانیw�نBالدارس�إهتمام�مدي�نBليب�ملخصها�قراءة�خ=ل

عه�وتطوره�!ی�مختلف�ا%وسسات�العلمیة�خ=ل�السنوات�الواحدة�بنوعیة�ا%وضوع�الذي�إختاروه�وتنو 

  ) .ش. ه۱۳۹۰ه�ا]ی��۱۳۶۹من�(والعشرین�wخABة

  ايران،�البحوث�الجامعية،�الحدیث�النبوی ،�wس=م: الكلمات�الرئيسية

  مقدمة

�حیث� �wس=م �ظهور �بعد �مصادر�الفکر�wس=می�وادبه �من �هاما �النبوی�مصدرا �الحدیث یعد

�مختلفةتغذی� �جهات �من �الکریم �وهو�القرآن �wول �مصدره �wعظم. من �الرسول �بقی�من ) ص(وقد

ومنذ�عصر�الرسول�. الرسائل�والعقود�والوثائق�وغABها�من�کتاباته�واقواله�بجانب�ما�روی�عن�سماحته

) " ،۲۱�wحزاب(> لقد�کان�لکم�!ی�رسول�هللا�اسوة�حسنة< :إهتم�ا%سلمون�بالحدیث�عم=�بقوله�تعا]ی

کما�) ۴۸،�...الفن�ومذاهبه،�xتا،�ضیف." (فکانوا�یأتّمون�به�کما�یأتّمون�بالقرآن�الکریم�وما�شرع�لهم

   )م.ن.(یو)p¯�الرسول�سفراءه�الحکم�بسنته�وذلک�بعد�کتاب�هللا

و�ترجع�اهمیة�الحدیث�ا]ی�ان�اصول�الدین�wس=می�واحکامه�جاءت�مجملة�!ی�القرآن�الکریم�

�والحد �تفصیل �هو�الذی�فصلهادون �ضیف.(یث �xتا، �العصر�wس=می، �قسم��)٣٥، �امر�تدوین وکان

: " کتلک�الc¯�تتصل�بالزکاة�وغABه�w�ان�wکA�قد�بقی�تابعا�لقوله) ص(محدود�من�wحادیث�!ی�حیاته

�والسبب�!ی�ذاک�عدم�ا%خالطة�بBن) ۳۷،�م. ن." (x�تکتبوا�عP¯�شیئا�w�القرآن�فمن�کتب�شیئا�فلیمحه

وقد�كانت�،�الحديث�تعد�من�أهم�وسائل�حفظ�ا%علومات�ونقلها�لØجيال ان�كتابه. القرآن�وwحادیث
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 :بمرحلتBن مرت الحديث فكتابة .حفظ�الحديث أحد�العوامل�!ي

،�دون�أن�تتداول�بBن�الناس !ي�صحف�خاصة�بمن�يكتب الحديث مرحلة�جمع :ا%رحلة�)و]ى

�تقصد :الثانية ا%رحلة .وبإذنه وهذه�بدأت�منذ�عهده�ص;ى�هللا�عليه�وسلم Ocال�الكتابة �يعتمد�
ً
مرجعا

 .للهجرة عليه�ويتداولها�الناس�وهذه�بدأت�!ي�القرن�الثاني

�x�ُيراûى�ف��ا�تبويب�أو�هاتBن�ا%رحلتBن�م وكانت�!ي�كل�من
ً
جرد�جمع�لØحاديث�!ي�الصحف�غالبا

�معBن ترتيب �منتصف، �!ي �والAsتيب �التبويب �طابع �الكتابة �فيه �اتخذت �الذي �التصنيف �دور �جاء  ثم

  www.4roro4.com .التدوين وبلغ�أوجه�وذروته�!ي�القرن�الثالث�ا%عروف�بعصر،�القرن�الثاني

w�ان�العلماء�قدیما�،�ومما�x�شک�فیه�ان�الوضع�!ی�الحدیث�کان�شائعا�منذ�صدر�wس=م�

اهتموا�بنقد�wحادیث�عن�طریق�wسناد�اوx�ثم�التنقیب�عن�الوثائق�او�wشکال�النAیة�wصلیة�من�

� �اللغوی�وwنشائی�وغABه �شکله �النظر�!ی �من �الحدیث �وکذالک�درس �ا%عایAB�النقدیة�اعتبار�ا%sن من

  )۶۹ -۶۵،�۱۹۹۸،�ا%قدpË¯. (الرائجة�انذاک

و�الیوم�نری�ایضا�ان�الحدیث�یکون�موضع�اهتمام�الدارسBن�من�ا%شرق�وا%غرب�!ی�مختلف�

مسلما�کان�او�غABه�فقد�کتب�ویکتب�کثABا�فیه�یتناصون�ویقتبسون�ویفصلون�ویجعلونه�،�ا%ستویات

cوح�الطریق�!ی�اعی��م�امام�احیاءمرآة�ا%سلمون�مادام�حیا�مازال�فهو�علیه�یرودون�¯.  

� �عام �wس=مية �الثورة �بعيد �وخاصة �ایران �الب=د�۱۹۷۸و�!ی �اطار�دستور �وحسب �wن �ا]ي م

اهتم�ا%سؤولون�بالتعالیم�wس=میة�وتوظیفها�الAsبوی�!ی�،�الحا]ی�الذی�اخذ�مصادره�من�القرآن�والسنة

للمزيد�من�.(تویات�ا%درسیة�ا]ی�الدروس�والکتابات�والبحوث�العلمیةالکتب�التعلیمیة�!ی�مختلف�ا%س

�انظر �ایران�-  w :www.samt.ac.irط=ع �!ی �الجامعیة �الدراسیة �الکتب �تدوین وا%كتبة��-موسسة

عنوان� 1100فهرس�حيث�نشاهد� www.irdc.ir/news.asp?id=806لتاریخ�wس=م�وایران�التخصصية�

   ).من�الکتب�ا%وجودة�!ي�السABه�النبویة�باللغتBن�العربیة�والفارسیة

و�!ی�میدان�الدراسات�الجامعیة�انتج�الباحثون�العدید�من�الرسائل�وwطروحات�!ی�الدراسات�

�الفکریة� �البحوث �من �ا%وضوعیة �ف��ا �الغالبة �والسمة �ا%جاxت �مختلف �تضمنت �حیث العلیا

  .ة�والسياسية�والAsبویة�والنقدیة�وما�ا]ي�ذلكوTجتماعي

�من�البحوث�الجامعية�!ی��۴۰دراسة�تحليلية�ل�،�يقوم�هذا�ا%قال�خ=ل�ا%نهج�الوصفي
ً
بحثا

�والعشرین� �الواحدة �السنوات �خ=ل �العلمیة �ا%وسسات �!ی�مختلف �عشوائية �ا%اجسAs�بطريقة مرحلة

�(wخABة ��۱۳۶۹من �ا]ی �قر ) ش. ه۱۳۹۰ه �ضمن �الدارسBن�وذلک �إهتمام �مدي �ليبBن �ملخصها اءة

�ثم�صلة�البحث�بنوعیة�ا%وضوع�الذي�إختاروه�
ً
xاو�النبوی�OPالدی�بالنص�نBیرانیw .  

 :التعاریف

  .الجديد�والخ�A: ويستعمل�حقيقة�!ي�الخ�A�والحديث،�القديم ضد: الحديث�لغة
ً
 ما: واصط=حا

قي أو�وصف�ِخلقي�أو،�فعل�أو�تقرير�أو ،�أضيف�إ]ى�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�من�قول 
ُ
ل
ُ

أو�أضيف� خ

 ف=�فرق�إذن�عند�الجمهور�بBن. هذا�الفن�مرادف�للحديث والخ�A�عند�علماء ..إ]ى�الصحابي�أو�التابÙي

والحدیث�الصحیح�ما�سلم�لفظه�من�رکاکة�ومعناه�من�مخالفة�) (www.4roro4.com .والخ�A الحديث
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 )۷۳،�۲۰۰۲،�الجرجانی. (آیة�او�خ�A�متواتر�او�اجماع�وکان�روایة�عدل�و!ی�مقابله�السقیم

�بالفاظه x� �بمعانیه �روی �أنه �Ôی �الحدیث �روایة �حول �الفاخوری. (و�wجماع ،۱۹۸۴� ،۲۴۲�

�وضیف �xتا، ،۵۰� �الرافÙی، ،۲۰۰۰� �فان�) ۲۲۳، �الشفوی �النقل �ع;ی ¯Pتبت� �کانت �الروایة �ان فحیث

رجاxت�البحث�والتألیف�والروایة�والتلقی�والکتابة�والتعلیم�وضعوا�أصوله�!ی�میادین�الحدیث�النبوی�

�اصول� �وضعوا �حیث �عشر�قرنا �!ی�بضعة �تنفیذاته �واجروا �العلوم �من �تفرغ�ع��ا �وما �الکریم والقرآن

 ) www. Almultaka.net،�اسد.(الفیلولوجیا

�إلقاء �!ي �الAsبوية �الوسائل بع
ّ
�يت �ذلک �قبل �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� ع;ي� الحديث و�کِان

�لَتحمل�ا%سؤولية ويسلك�سبيل،�اصحایه
ً
 :الك=م فكان�من�شمائله�!ي�توجيه،�الحكمة�كي�يجعلهم�أه=

  الحديث ديسر  أنه�لم�يكن�-أ
ً
�متتابعا

ً
ى�!ي�إلقاء�الك=م�ليستقر�!ي�)ذهان بل،�سردا

ّ
 .يتأن

 .يطيل�)حاديث أنه�لم�يكن�-ب

�ما�يعيد أنه�ص;ى�هللا�- جـ
ً
  )http://www.4roro4.com( .الصدور  عيهلت الحديث عليه�وسلم�كثABا

�الحديث - �وانواعه�: علم �الحدیث �معرفة �ا]ی �تؤدی �وقوانBن �اصول �وضع �عن �فیه �یبحث علم

  )http://iqna.ir،�محمد�الحا&ی. (�Çدف�الحصول�ع;ی�الفهم�الصحیح�منه

  :لحديثأدوار�علوم�ا

 .الصحابة�ا%متد�إ]ى��³اية�القرن�)ول�الهجري  وذلك�!ي�عصر النشوء دور : الدور�)ول 

�الثاني �حیث دور : الدور �علوم. التكامل �الدور  الحديث اكتملت �هذا �!ي �وجدت،   إذ
ً
�واحدا

ً
�واحدا ،�كلها

  .أول�الثالث لعلماء�وذلك�من�مطلع�القرن�الثاني�إ]ىوخضعت�لقواعد�يتداولها�ا

 .الثالث�الهجري�إ]ى�منتصف�الرابع وذلك�من�القرن ،�ا%ختلفة الحديث دور�التدوين�لعلوم: الدور�الثالث

 .كام= دوينادونت�فيه�السنة�وعلومها�ت،�عصر�السنة�الذه°O والقرن�الثالث�هو

القرن�الرابع� ويمتد�من�منتصف،�مدونا الحديث عصر�التآليف�الجامعة�وانبثاق�فن�علوم: الدور�الرابع

السابقBن�والOc�كانت�تجربة�أو]ى� إ]ى�أوائل�القرن�السابع�حیث�ألب�العلماء�!ي�هذه�الفAsة�ع;ى�تصانيف

معتمدين�!ي�كل�،�واستدركوا�ما�فات�السابقBن .فجمعوا�ما�تفرق�!ي�مؤلفات�الفن�الواحد،�التدوين!ي�

 ثم�التعليق�عل��ا�وwستنباط،�إل��م�كما�فعل�سابقوهم ذلك�ع;ى�نقل�ا%علومات�عن�العلماء�بالسند

  .م��ا

السابع�إ]ى�القرن� وذلك�من�القرن  :وwكتمال�!ي�تدوين�فن�علوم�الحديث دور�النضج:الدور�الخامس

  .استوفت�أنواع�هذا�العلم فوضعت�مؤلفات،�وفيه�بلغ�التصنيف�لهذا�العلم�كماله�التام،�العاشر

 .القرن�العاشر�إ]ى�مطلع�القرن�الهجري�الحا]ي وقد�امتد�ذلك�من:الركود�والجمود عصر :الدور�السادس

�توقف �الدور �هذا �التصن !ي �وwبتكار�!ي �العلم �مسائل �!ي �يفwج��اد �علوم، �!ي �ا%ختصرات  وكAت

  الحديث

وفيه�،�الهجري�الحا]ي�إ]ى�وقتنا�هذا من�مطلع�القرن  :والتنبه�!ي�هذا�العصر دور�اليقظة :الدور�السابع

�اتصال �نتيجة �ا%حدقة �لØخطار �)مة �والغرب تن�Èت �بالشرق �Tس=مي  العالم

)http://www.4roro4.com(  
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فهذا�کله�ان�دل�ع;ی��p¯ء�فهو�یدل�ع;ی�طبیعة�الحدیث�واستعداد�ا%سلمBن�wیجابی�!ی�انشاء�  

  . علم�یس��دف�مساعدة�کیان�wنسان�!ی�ا%حاولة�عن�کشف�مسABة�الحیاة�وحقائقها�ومجهوx®�ا

  : الرسائل�الفارسية�وعناوي��ا�وموضوعا®�ا�ومکا�³ا�وتاريخ�ا%ناقشة،�جدول و�فیما�ی;ی�

 :الحدیث�النبوی�وما�یتصل�به�[ي�البحث�عن) الرسائل�الجامعية(جدول�الدراسات�+يرانية�

  

�

  الرقم�

�او�  العنوان�wص;ي� ا%ؤسسة

  الفرع/ الجامعة

ا%وضو 

  ع

عدد�  السنه

الکلمات�

  وا%نهج�

  بعض�النتائج

�قرآن�  ١ �دیدگاه �از آفرینش

   وحدیث

�wس=مية / آزاد

�ا%عارف

  hس]میة

لم�/ ؟  ؟  الخلق

  یذکر

�العناوین� ذکر

  الکلیة

آشنایی�با�احوال�واحادیث�  ۲

�Aپیام�� �راوی از�) ص(زنان

  (حرف�ذال�تا�یاء

راویات�  /تربیت�مدرس

الحدی

  ث

٢٤٥  ١٣٧٧ /

�انه� یبدو

  وصفی

�یذکر / لم

التعریف�

  بالراویات

٣  � �iپیام� در�) ص(سلوک

شؤون�خانوادگی�در�قرآن�

  () وحدیث

حوزۀعلمیۀ�

  قم

الن°¯�

وwسر 

  ة

لم�/ ٤٧  ١٣٧٨

  یذکر

�عناوین� ذکر

  البحث�فقط

�رسول�  ٤ ¯pËسیا� شخصیت

� �قرآن�) ص(اکرم در

  وحدیث

حوزۀعلمیۀ�

  قم

حیاة�

الرسو 

ل�

السیا

  سیة�

لم�/ ٦١  ١٣٧٧

  یذکر

�عناوین� ذکر

  البحث�فقط

�اختصاصات�  ٥ فلسفه

� A) ص(پيام��قرآن� در

  وحديث�

�wس=میة� ازاد

  !ی�فسا

خصائ

ص�

الرسو 

  ) ص(ل

١٢٨  ١٣٨٠  /

�انه� یبدو

صفی�و 

  وتاریLی

�عناوین� ذکر

  البحث�فقط

�از�  ٦ �اس=م Aپيام�� معراج

  ديدگاه�آيات�وروايات

/  ١٠٣  ١٣٧٨  ا%عراج  جامعة�الزهرا

�انه� یبدو

وصفی�

  وتاریLی

�ا%عراج + اثبات

�عناوین� ذکر

  البحث

آشنايي�با�احوال�واحاديث�  ٧

Aپيام��از� �راوي ،�(ص(زنان

الراویا  ربيت�مدرست

  ت

لم�/ ٢١٨  ١٣٧٧

  یذکر

  ذکر�الفصول 
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راوياتي�كه�با�لقب�يا�كينه�

  اند معر!ي�شده

�با�  ٨ �وسنت �قرآن برخورد

�نزول� �عصر جاهليت

  وعصر�حاضر

�الدين� اصول

  بقم

نقد�

الجاه

  لیة

٢٤٣  ١٣٨١ /

�انه� یبدو

وصفی�

  وتاریLی

�الجاهلیة� اثبات

�الن°¯� �العصر !ی

�ودرو� والراهن

�!ی� القران

  امحاءها�

�احاديث�  ٩ �انطباق ¯pËبرر

�احاديث �بر نبوى��شيعه

  در�آيات�wحكام) ص(

�دين� اصول

  بقم

الحدی

ث�

وwح

  کام

یبدو�/ ٦٩  ١٣٧٧

  انه�وصفی

  ذکر�الفصول 

�مناظرات�  ١٠ �وتحليل OpËبرر

�احاديث� �در توحيدي

  (ص)رسول�اكرم�

التوحی  تربيت�مدرس

�!ی� د

wحاد

  یث

٢١٤  ١٣٧٥ /

�انه� یبدو

وصفی�

  وتاریLی

  ذکر�الفصول 

�معاهدات�  ١١ �وتحليل OpËبرر

 Aپيام��OpËسيا��ص(اس=م (

�اطهار� در�قرآن�) ع(وائمه

  وحديث

�دين� اصول

  بقم

العهود�

السیل

  سیة

لم�/ ١٧٨  ١٣٧٨

  یذکر

�ا%عاهدات� هذه

�یکون� �xن تصلح

نموذجا�

�!ی� للمسلمBن

  عصرنا�الحا]ی

�حضرت�  ١٢ سيماي

�قرآن�) ص(محمد در�آيينه

 وحديث

  

�اس=مي� آزاد

  واحد�فسا

شخ

صیة�

(الن°¯

  )ص

لم�/ ٤٤  ١٣٧٥

  یذکر

�رؤوس� ذکر

  باحثا%

١٣  ��Aپيام�� �غيب �علم تحليل

�قرآن� �ديدگاه �از وامام

  وعAsت

علم�  قم جامعة

الغیب�

  والن°¯

�رؤوس�  لم�یذکر  ١٣٧٧ ذکر

  ا%باحث

) ص(خاتميت�پيام�A�اكرم�  ١٤

  از�ديدگاه�قرآن�وحديث

ختم�  آزاد�wس=مية

  النبوة

١٣١  ١٣٨٢ /

�انه� یبدو

وصفی�

  وتاریLی

�رؤوس� ذکر

  ا%باحث

�اك  ١٥ �رسول �در�ديدگاه �Åراء�  ؟/ ٨٢  ١٣٨٠تربیة��  آزاد�wس=ميةرم هذه
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wطفا  مورد�تربيت�كودكان

  ل

�لAsبیة� مفیدة

  wوxد�حالیا

�پيام�Aاکرم  ١٦ با�) ص(رفتار

�قرآن� �برپايه �نفاق پديده

  کريم�وسABه�نبوي 

wمام�

  )ع(الصادق

/ ٤٠٨  ۱۳۸۲  النفاق

�انه� یبدو

وصفی�

  وتاریLی

  

روایات�سABۀ�نبوی�قبل�از�  ١٧

  ثتبع

�بحوث� مرکز

الحوزه�

  والجامعة

سABة�

الن°¯�

قبل�

  البعث

یبدو�/ ٦٧  ١٣٧٩

  انه�تاریLی

  لم�یذکر

در�) ص(سABه�پيام�A�اس=م�  ١٨

�در� �منافقان �با برخورد

  قرآن�وحديث

لم�/ ٢٤٣  ١٣٨٠  النفاق  تربيت�مدرس

  یذکر

�الفصول� ذکر

  استة

١٩  �Aپيام�� سلوك

�در� و عليه هللا ص;ي آله

�در�قرآن �خانوادگي �شئون

  وحديث

الدين� اصول 

 قم

  

لم�/ ٤٠٩  ١٣٧٧  wسرة

  یذکر

یبP¯�)ص(سلوکه

�wدب� ع;ی

وwحAsاام�

�والرأفة� والعدالة

Aوالص�  

�رسول�  ٢٠ OpËسيا� شخصيت

� �قرآن�) ص(اكرم در

  وحديث�

� اصول   /الدين

  فلسفه

شخ

صیة�

الرسو 

ل�

السیا

  سیة�

لم�/ ١٥٠  ١٣٧٧

  یذکر

�ان� حیث

�بید� الحکومة

�فان� الشعب

�یعامل� سماحته

�معاملة�ا%ن ازعBن

�وینظر� التسامح

  ا]ی�ارا�òم

معراج�از�ديدگاه�قرآن� - ٤١  ۲۱

 وروايات

  

�تربيت� مركز

�حوزه� مدرس

�قم  علميه

  

لم�/ ٥٤  ١٣٧٢  ا%عراج

  یذکر

  طکر�العناوین

�دیدگاه�  ٢٢ �از �روانی جنگ

 (ص)نبوی�� قرآن�وسABه

wمام�

  (ع( الصادق 

الحرب�

الباردة�

!ی�

١٣٢  ١٣٦٩ /

�ا�³ا�یب دو

وصفی�

  عناوین�البحث
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القرآن�

والحد

یث�

  النبوی 

  وتاریLی

٢٣  � �اكرم �رسول ) ص(معراج

  از�ديدگاه�قرآن�وحديث

�wس=میة� آزاد

  !ی�فسا

ا%نهج�  ١٣٧٧  ا%عراج

ا%قارن�

بBن�

  wدیان

�کان� ا%عراج

�وقد� جسمانیا

�الرسول� رآی

�العجائب� ضمنه

  السماویة

�شخصيت�  ٢٤ سيماى

�محّمد �هللا�(حضرت ص;ى

�وسلم �وآله  (عليه

  

wمام��مؤسسه

OPالخمي  

شخ

صیة�

الرسو 

  ل

٤٠٩  ١٣٧٩ /

�انه� یبدو

وصفی�

  وتاریLی

  )ص(ذکر�صفاته

�در�  ٢٥ �اس=م Aپيام�� هجرت

  قرآن�وحديث

/ ٢٩٩  ١٣٨١  الهجرة  تربيت�مدرس

ا%نهج�

  التاریLی

�افضل� الهجرة

�والحبشة� الطرق

�wمکنة� انسب

  !ی�ا%رحلة�wو]ی

�الحدیث�  ٢٦ �م(ن �نقد مبانی

  عند�الفریق�ن

العلیا��ا%درسه

ل=مام�

¯P/الخمی�علوم

الحدیث�

  والقرآن

اصول�

النقد�

!ی�

الحدی

  ث

لم�/ ٦٧٧  ١٣٩٠

  یذکر

عناوین�

کیفیة�+ الفصول 

�آلیات� استخدام

�العقل� �من النقد

وwستدxل�

  بالحجج

�قرآن�  ٢٧ �تعالیم �در ادب

  وسنت

جامعة�

علوم�/ هرانط

القرآن�

  والحدیث

wخ= 

  ق

لم�/ ؟  ١٣٧٢

  یذکر

�اجزاء� ذکر

  الرسالة

�دیدگاه�  ٢٨ �از �جسم تربیت

  ،�قرآن�وحدیث

�hس]میة� آزاد

علوم�/ بطهران

القرآن�

  والحدیث

الAsبیة�

الجسم

  یة

لم�/ ؟  

  یذکر

  ذکر�العناوین

�در�قرآن�  ٢٩ �آن �عناوین�لم�/ ؟  ١٣٧٥  الذکرجامعة�ذکر�وموانع ذکر
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علوم�/ هرانط  ،�وحدیث

القرآن�

  والحدیث

  الفصول�الث=ثة  یذکر

�قرآن�  ٣٠ �در �وغنا فقر

  ،�دیثوح

جامعة�

علوم�/ هرانط

القرآن�

  والحدیث

الفقر�

¯Pوالغ  

لم�/ ؟  ١٣٧٠

  یذکر

�عناوین� ذکر

  الفصول�الث=ثة

wلهیات�  س���تدوین�حدیث  ٣١

وا%عارف�

wس=میة�

 وwرشاد

wمام�/ 

 )ع(الصادق�
  

تدوین�

الحدی

  ث

�الفصول�  wسنادی   عناوین

  الث=ثة

�الحدیث  ٣٢ �تدوین ،�تاریخ

�ا2د �ع�ی ارس�وأثره

  الفقهّیة

علوم�

القرآن�

 والحدیث

بجامعه�

 ا%صطفی
  

تدوین�

الحدی

ث�

  والفقه

٣٠٣  ١٣٨٤ /

�انه� یبدو

  تاریLی

  عناوین�الفصول 

در�آمدی�بر�حدیث�پژو¬ی�  ٣٣

�های� �نامه �پایان وچکیده

�êحدی  

الدرا  اصول�الدین

سات�

الحدی

  ثیة

 

١٣٧

٨ 
  

٢١٩ /

�انه� یبدو

  وصفی

�ب �١٠٠التعریف

�علوم� �!ی کتاب

  الحدیث

�در  �١٥٥اسة

�من� ملخصا

الرسائل�

�ا]ی� الجامعیة

   ۱۳۷۸العام

�عاطفی��نقش.   ٣٤ رفتارهای

در�تربیت�اس]می�کودکان�

�دیدگاه� �از ونوجوانان

  وسنت�قرآن

�wمام�مؤ  سسه

�¯Pالخمی

للتعلیم�

  والبحوث

تربیة�

wطفا

  ل

      

٣٥  � �در       ١٣٨٦  التوکل  اصول�الدینوحدیث��قرآنتوکل
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�زندگی��نقشو �در آن

  انسان

  

�تربیت��نقش  ٣٦ �در تفریح

�به�(نوجوان �توجه با

� �های �قرآنآموزه

  )وحدیث

تربیة�  اصول�الدین

ا%راهق

  ین

١٣٨٦  

  

    

�از��نقش  ٣٧ �تربیت �در عقل

  وحدیث�قرآندیدگاه�

العقل�  اصول�الدین

والAsبی

  ة

١٣٨٣  

  

    

�از��نقش  ٣٨ �والدین �Iتربی

  وحدیث�قرآندیدگاه�

جامعه�

  ا%صطفی

دور�

wبوین�

!ی�

  الAsبیة

١٣٨٥      

�ب  ٣٩ وعملکرد��نقشرر©¨�

�علوم��قرآن �در واحادیث

�Iتربی  

/ قم جامعة

�wلهیات� قسم

وا%عارف�

  wس=میة

دور�

القرآن�

وwحاد

�!ی� یث

  الAsبیة�

١٣٨١  

  

    

�اسباب�  ٤٠ �تحلی;ی ¯pËبرر

�در� �نبوی �حدیث ورود

  صحاح�ستة�وکتب�اربعة

ا%نهج�  ١٣٨٦    قم جامعة

ا%قارن�

  بBن�الفرق 

�الفصول� ذکر

  الخمسة

  

�ف��م�اختABت �بما �Tيرانية �الجامعات �ا%اجستAB�من �مرحلة �!ي �الدراسات �بقم��:هذه �الحديث علوم

  . ۱۳۹۰الشمسية�حOc��۱۳۶۹الجامعة�من�سنة�،�تربيت�مدرس،�)مام�الصادق،�وطهران

 :بحث�وتحلیل

دد�إن�الدراسات�wربعBن�والOc�اختABت�عشوائيا�!ي�مختلف�ا%جاxت�العلمية�والدینية�تدل�ع;ي�أن�ع

فا%لخصات�تعاني�من�. قليل�من�الباحثBن�خطوا�خطوات�علمية�من�كتابة�أبحا/�م�ورسائلهم�الجامعية

ضعف�البناء�والكتابة�حيث�xبّد�أن�يتضمن�ا%نهج�وبعض�النتائج�وا%سألة�الOc�®�دف�ا%قالة�لتبيي��ا�

�الهامشي �وذكر�ا%وضوعات �البحث �فصول �تشتمل �الغالبية �فإن �أو�حلها �القضايا�وتوضيحها �دون ة

  . یبدو�انه�وصفی�وتاریLی)ساسية�ا%تصلة�بصلب�البحث�وا%نهج�

�مثل� �ا%ختلفة �ا%وضوعات �حول �تتمحور �وÔي �متنوعة �الدراسات �: ان شخصیة�(السياسة

�السياسية �الرسول �النفاق، �الباردة، �الحرب �)الهجرة، �wعتقادات �التوحيد(؛ �النبوة، �وختم ،�wس=م
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،�)،�التوکل�والذکر،�wسرة،�الAsبیة(وwجتماعیات�و)خ=ق�،�و)حكام،�)ا2عراج ،علم�الغیب،�الخلق

  .وغABها�من�ا%وضوعات) تدوین�الروایة،�نقد�الحدیث،�الراویات(وعلم�الروایة�

  � �السياسية �الرسول �شخصیة �مثل �للدراسات �مشاWÚة �عناوین ) ۲۴و�۲۰و�۵و�۴رقم(هناک

  ).۳۲و�۳۱(وتدوین�الحدیث�) ۱۸و�۱۶رقم�(فاق�والن) ۲۳و�۲۱و�۶رقم(وقضیة�ا2عراج

من�مجموع�البحوث�تن²ی�هذا�% ٦٥الدراسات�غالبا�تAsاوح�بBن�القرآن�والحدیث�حیث�نری�ان��  

  )نموذجا�٤٠رقم�.(والحدیث�اعم�من�wحادیث�النبویة�وغABها�w�ما�تاکذ�علیه�!ی�العنوان. ا%نهج

  .٣٠٠ -١٥٠وا%عیار�هو�تردیده�بBن��٦٧٧و�٤٤بBن�یAsاوح�) اذا�حصلنا�علیه(عدد�کلمات�ا%لخص  

�الدین   �اصول �جامعه �ب �تتعلق �اکA�البحوث �)دراسات�٩(ان ،� �جامعه �hس]میةثم �٧(آزاد

  .وجامعة�الزهرا�اقل�حظا�من�مثل�تلک�البحوث) دراسات

  النتائج�وwقAsاحات

 النتائج -١

 .البحوث�جرت�غالبا�!ی�فروع�الحدیث -

 .النقص�!ی�ا%عیاریة�ان�ا%لخصات�غالبا�تعانی -

- � �ا%وضوعات �!ی �تمت �الدراسات Aوالعقیدیةاک� �السياسة �و)حكام، وwجتماعیات�،

 .وعلم�الروایة،�و)خ=ق

�بالبحوث� - �الباحث �اهتمام �عدم �ذاک �!ی �والسبب �تتشابه �wحیان �بعض �!ی �البحوث ان

 . السابقة�وعدم�وجود�مرکز�یقوم�بجمع�مثل�هذه�ا%وضوعات

 .الدراسات�القرآنیة�والحدیثیة�غالباهناک�جمع�بBن� -

  wقAsاحات -٢

 وضع�ببلوغرافیا�الحدیث�النبوی�!ی�مختلف�البلدان�العا%یة -

- �¯cوال� �والجدیدة �االقدیمة �wفکار�وا%وضوعات �ونشر�کل �بجمع �الکAsونی�یقوم �موقع تأسیس

  .ترتبط�ا]ی�البحوث�الدینیة�النبویة��Çدف�التعریف�باxس=م�wصیل�

 ا2صادر

  قرآن�الکریم�ال -

�أسد - �حاج، �أيمن �م۲۰۰۵، �ا%عاصر�، �والنقد �wستشراقية �الفيلولوجيا �التحقيق؛  .wwwعلم

Almultaka.net 

 لبنان،�دار�الکتاب�العربی�بABوت،�التعریفات) ۲۰۰۲(ع�ی�بن�محمد�بن�ع�ی،�الجرجانی -

�الرافõی - �صادق، �النبویة) ۲۰۰۰(مصطفی �والب=غة �اعجاز�القرآن �۱ط، �ال، ،�علمیةدار�الکتب

  بABوت

 مصر،�دار�ا%عارف،�١٣ط،�الفن�ومذاهبه�!ی�النA�العربی)xتا(شو*ی،�ضیف -

  مصر،�دار�ا%عارف،�٢١ط،�العصر�hس]می،�تاریخ�hدب�العربی) ?تا( -----------  -
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 لبنان،�بABوت،�دارالعلم�للم=ئBن،�۵ط،�)۱۹۸۴(حنا�،�الفاخوری -

�ا2قد©¨� - �الن÷�یة) ۱۹۹۸(انیس، �hسالیب �العربی�تطور �hدب �[ی �۹ط، �للم=یBن، ،�دار�العلم

 مصر

  :ا2واقع

- http://www.4roro4.com/vb/s28478.html 

- http://www.hawzah.net/fa/ 

- http://www.hawzah.net/fa/ThesisView.html?ThesisID=68140  

- http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineArticleID=59428&MagazineNum

berID=5869 

- http://iqna.ir 

- www.irdc.ir/news.asp?id=806 

-  www.samt.ac.ir 
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  الدراسة�ا2وضوعية�للحديث�وتوظيفها�[ي�تفاعل�ا2جتمع�مع�السنة�النبوية. ١٠

  الدكتور�فراس�محمد�إبراهيم

  )رئيس�جمعية�علوم�الحديث�العلمية،�الجامعة�العراقية/كلية�أصول�الدين(

  مقدمة

  .. وبعد،�والص=ة�والس=م�ع;ى�أشرف�ا%رسلBن،�الحمد�8�رب�العا%Bن

�من�جوانب�الحياة�إx�أوضحت�أمرهفإن�السنة�النبوية�لم�تد
ً
وx�حالة�من�الحاxت�النفسية�أو�،�ع�جانبا

�من�أسباب�التقدم�والر*ي�وال��وض�با�مة�إx�بينته�،�العقلية�أو�wجتماعية�إx�أبانت�حكمها
ً
وx�سببا

%دنية�إ]ى�غAB�ذلك�من�ا%زايا�الOc�كانت�من�ا%قومات�الOc��³ضت�با�مة�إ]ى�ا،�وحثت�ع;ى�التمسك�به

�الحسنة �و)خ=ق �الصحيحة �القواعد �ع;ى �ا%ؤسسة ��Çا�، �وسعدوا �)مم �بBن �)وائل �ا%سلمBن فرفعت

�يحفل�به�البشر�إx�وتطرقت�إليه�سواء�بشكل�تفصي;ي�أو�،�وسادوا�ع;ى�غABهم
ً
كما�أ�³ا�لم�تAsك�شيئا

  .بشكل�مجمل

ٌح�ل=رتقاء�با%ج ِ
ّ

وتمس�عملية�التجديد�،�تمعات�والسمو��Çاإن�عملية�تجديد�العلوم�وتطويرها�مطلب�ُمل

وقد�برزت�!ي�Åونة�)خABة�الحاجة�،�العلوم�بمختلفها�بما�!ي�ذلك�العلوم�Tس=مية�وفروعها�ا%تعددة

،�ا%اسة�إ]ى�التجديد�!ي�فهم�السنة�النبوية�وطريقة�تفسAB�نصوصها�بطريقة�تتما�p¯�والواقع�ا%عاصر

�بالع �الحديثية �النصوص �)خرى وتظهر�ع=قة �لوم �كتب�، �!ي �ومدّون �ثابت �النصوص �أصل �أن مع

وأج�Aوا�الناس�ع;ى�،�لكن��ن�النظريات�وا%ناهج�الحديثة�الOc�أطلقها�وسّوق�لها�غAB�ا%سلمBن،�الحديث

التعامل�معها�كثABة؛�ف=�بد�والحالة�هذه�من�إعادة�النظر�!ي�عرض�السنة�النبوية�بطريقة�تواكب�هذه�

م�x�بد�من�إظهار�الصور�الناصعة�للسنة�النبوية�وÔي�تتعامل�وتتحاور�مع�Åخر�ث،�النظريات�وا%ناهج

�الحسنة �وا%وعظة �بالحكمة �لكل�، �يصلح �ما �و)دلة �التعليمات �من �ف��ا �النبوية �السنة �أن �!ي وx�شك

  .زمان�ومكان

 =م�الن°O�ص;ىم�¤لة�فOÛ�تبحث�!ي�ك وأع=ها العلوم أشرف من ا%تعددة بفروعها علوم�السنة�النبوية إن

�وتقريراته وأفعاله وصفاته وسلم عليه هللا ،Ocموضوع ال� �هاتمثل �الحديث�، �شرح �الفروع �هذه ومن

  .وتفسABاته�والOc�تعددت�مناهجه

�لدراسة�الحديث�!ي�العصر�الحاضر
ً
وتوظيفه�،�و®�دف�هذه�الدراسة�إ]ى�Tشارة�إ]ى�ا%نهج�)جدى�نفعا

  .!ي�تفاعل�ا%جتمع�مع�السنة�النبوية

  .وتأتي�أهمية�الدراسة�من�كو�³ا�تبBن�ارتباط�علم�الحديث�بالعلوم�)خرى�وبا%جتمع�وواقعه�ا%عاش

�ا%جال �هذا �!ي �متواضعة �مساهمة �البحثية �الورقة �هذه �وتأتي �بعنوان، �ا%وضوعية�«: جعل��ا الدراسة

�النبوي  �السنة �مع �ا%جتمع �تفاعل �!ي �وتوظيفها �»للحديث ،� �ع;ى �التأكيد �بذلك �الدراسة�قصدت أهمية

�مصادر�التشريع� �من �ا%صدر�الثاني �النبوية �السنة �من �ا%جتمع �تفاعل �!ي �ودورها �للحديث ا%وضوعية

  :ع;ى�النحو�التا]ي،�وقد�انتظمت�هذه�الورقة�بعد�ا%قدمة�!ي�ث=ثة�مطالب�وخاتمة،�Tس=مي

  .مفهوم�الدراسة�ا%وضوعية�وأهمي��ا: ا%طلب�)ول 

  .الدراسة�ا%وضوعية�للحديث�وع=ق��ا�بالسنة�والعلوم�)خرى  مناهج: ا%طلب�الثاني
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  .تفاعل�ا%جتمع�مع�السنة�النبوية: ا%طلب�الثالث

  .أما�الخاتمة�فضمت�أهم�النتائج�والتوصيات

�x�بد�]ي�من�بيان�أن�الندوات�بطبيع��ا�تم;ي�ع;ى�الباحث�wختصار�وعدم�Tسهاب�وwسAsسال
ً
،�وختاما

�عن�عدم�التوسع�!ي�كل�مطلب�وبيان�كل�جوانبه،�ي�هذا�البحثوهذا�ما�راعيته�!
ً
�أن�ما�،�معتذرا

ً
آم=

  .وهللا�و]ي�التوفيق،�سأقدمه�!ي�هذا�البحث�يحقق�أهدافه

  ا2طلب�-ول 

  مفهوم�الدراسة�ا2وضوعية�وأهميWXا

 
ً
  تعريف�الدراسة�ا2وضوعية: أو?

�Èغال� �اتسم �للحديث �ا%وضوعية �للدراسة �عدة �تعريفات �بالوصفوردت �ا �وآخر�تعريف�، �أفضل ولعل

�الشرمان �خالد �الدكتور �إليه �توصل �ما �ا%وضوûي �للحديث �وآخر�خاص،
ً
�عاما

ً
�تعريفا �فعرفه أما�،

،�دراسة�علمية�2وضوع�مع�ن�با?عتماد�ع�ى�حديث�الن��Hص�ى�هللا�عليه�وسلم": التعريف�العام�فهو

  .)١("أو�هو�بيان�موضوع�ما�[ي�السنة�النبوية

،�من�خ]ل�الحديث�ا2قبول ،�بحث�علمي�2وضوع�ما": فهو،�يف�الخاص�للحديث�ا%وضوûيأما�التعر 

  .)٢("وتطبيقه�[ي�الواقع،�للوصول�إ�ى�الهدي�النبوي 

  :وي=حظ�من�التعريفBن�ما�يأتي

  .ـ�ا%حور�)ساOpË�الذي�تدور�عليه�الدراسة�ا%وضوعية�هو�حديث�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�سلم١

�ا%٢ �الدراسة �تعتمد �والحسن الصحيح ا%قبولة )حاديث ع;ى وضوعيةـ �م��ا �الحديث�، �ع;ى وx�تعتمد

 .الضعيف

�العملية٣ �الناس �حياة �!ي �النبوية �السنة �تطبيق �إ]ى �ا%وضوعية �الدراسة �®�دف �ـ �تفاعل�، �ع;ى وتعمل

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �سنة �مع �ا%جتمع �العصر�، �مع �تتوافق �وطريقة �بأسلوب �تخاط�Èم OÛف� لذا

  .لذي�يعيشون�فيها

 
ً
  أهمية�الدراسة�ا2وضوعية�للحديث: ثانيا

  :يمكن�أن�نجمل�أهمية�منهج�الدراسة�ا%وضوعية�للحديث�بالنقاط�Åتية

�ا%وضوعية .١ �الدراسة �منهج �ا%جتمعات فيه تتجدد الذي الحاضر العصر روح مع يتفق ،�حاجات

�والتقOP العلمO التقدم مع جديدة ونظريات أفكار فيه وت�Aز �هذه حيث، رؤى� الدراسات تعطي

 
ً
xصحيحة وحلو�للناس وتخرج،  

ً
 .)٣(الوضعية القوانBن إ]ى اللجوء عن تغن��م عامة أحكاما

 أن بوضوح تؤكد والOc الصحيحة الّسنة�النبوية !ي Tعجاز من متعددة جوانب الدراسات هذه�Aز�ت .٢

 يتسT x ¯Pعجاز هذا مثل �ن،�فظالل دون  با%عP¯ وإن�كان تعا]ى هللا عند من يو' النبوية الّسنة

   .)١(إلOÛ مصدر إx�عن قرون قبل معرفته لبشر
                                                 

  .٢١: ٢٠١٠لسنة  ١/عمان، ط-طبيقية، للدكتور خالد حممد حممود الشرمان، دار الفرقاناحلديث املوضوعي دراسة تأصيلية ت )١(

  .املصدر نفسه: ينظر )٢(

  30 ص مسلم، مصطفى. د املوضوعي، التفسري يف ومباحث، 69: ص الفرماوي، احلي عبد.د املوضوعي، التفسري يف البداية: ينظر )٣(
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�هذه .٣   نشأت الOc الجديدة الشرعية العلوم تأصيل !ي الدراسات تساعد
ً
�حاجات حديثا  لتلبية

،�Tس=مي وTع=م،�النفس�Tس=مي علم :مثل Tنسانية ا%عرفة مجاxت شc¯ !ي العلمية ا%سلمBن

  .)٢(اوغABه Tس=مي صادوwقت

 بل،�الدعاة�والباحثBن من لكٍل  الدراسات هذه مثل تقدمها الOc الجليلة الفوائد إ]ى با�ضافة وهذا .٤

 مكان !ي الدراسة بموضوع ما�يتعلق بكل وسهولة بيسر تامة إحاطة من كله ا%سلم ا%جتمع أفراد

  .)٣(واحد

  ا2طلب�الثاني�

  ث�وع]قWXا�بالسنة�والعلوم�-خرى ة�للحديمناهج�الدراسة�ا2وضوعي

 
ً
 ة�للحديثمناهج�الدراسة�ا2وضوعي: أو?

 حدد�الدكتور�رمضان�إسحاق�الزيان�ا%ناهج�ا%تبعة�للدراسة�ا%وضوعية�للحديث�من�خ=ل�استقراءه

فوجد� للحديث�ا%وضوعية بالدراسات وعلومه�وبحو/�م�ا%تعلقة الشريف الحديث !ي ا%تخصصBن لجهود

  :)٤(ور�حول�ث=ثة�مناهجأ�³ا�تد

ثم�يتو]ى�الباحث�،�عن�موضوع�الدراسة النبوية الّسنة كتب كل�!ي الواردة )حاديث جمع يبP¯�ع;ى :-ول 

�بالواقع ربط �)حاديث تبسيط� مع شمولية بطريقة ا%سلم ا%جتمع قضايا %عالجة ا%عاصر موضوعات

  .معاصر وبأسلوب علمO بشكل الّسنة تطبيق عملية

�ع;ى�:نيالثا ¯Pمعينة مصادر من )حاديث مجموعة جمع يب�  أو الستة والكتب كالصحيحBن حديثية

�تفي �أن �شريطة �للوصول  موضوع أبعاد شرح بغرض التسعة  أبعاد فهم !ي تساهم نتائج إ]ى معBن

 .ا%سلمBن حياة واقع !ي للمساعدة�ع;ى�تطبيقها الشريفة النبوية الّسنة موضوعات

 الدراسة محور  يكون  حديث�شريف�واحد روايات جمع خ=ل من معBن موضوع حشر  !ي يبحث�:الثالث

  .ا%عاصر بالواقع وربطه موضوعية ونقده�دراسة الشريف الحديث تحليل جانب إ]ى يستوعب بحيث

 
ً
  ع]قة�الدراسة�ا2وضوعية�بفروع�السنة�النبوية�والعلوم�-خرى : ثانيا

 لنبويةا ـ�ع]قة�الدراسة�ا2وضوعية�بفروع�السنة١

 ،�تتعلق�الدراسة�ا%وضوعية�للحديث�بفروع�السنة�النبوية�كافة
ً
�وثيقا

ً
فOÛ�تستخدم�مجموعة�،�تعلقا

�بالحديث �تتعلق Ocال� �العلوم �واختيار�، �بنقدها
ً
�مرورا �مظا�³ا �من �النبوية �)حاديث �جمع �من

ً
ابتداءا

ثم�،�وتحرير�مسائلها�الفقهية،�ف��اوبيان�الناسخ�وا%نسوخ�،�ألفاظها�ورفع�التعارض�الوارد�ف��ا�ـ�إن�وجد�ـ

 الحديثية الدراسات لجميع ا%نهج�الدراOpË�ثمرة هذا يعد لذا،�عرضها�بطريقة�تناسب�العصر�الحاضر

  . )٥(النبوية علوم�الّسنة فروع بشc¯ صلة ذو �نه

                                                                                                                                                         
 .٢١٥: احلديث املوضوعي دراسة نظرية: ينظر )١(

  .٢١٦: املصدر نفسه: ينظر )٢(

 .املصدر نفسه: ينظر )٣(

 .٢٢٧-٢٢٦: احلديث املوضوعي دراسة نظرية: ينظر )٤(

 .٢٢٥: املصدر السابق: ينظر )٥(
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 ع;ى للوقوف الشريفة )حاديث�هتناولت معBن موضوع خدمة !ي مجتمعة كلها الّسنة علوم تتضافر وهكذا

  .)١(!ي�عصرنا�الحاضر تطبيقه إمكانية ع;ى والتعرف وحدوده مفهومه

  ـ�ع]قة�الدراسة�ا2وضوعية�للحديث�بالعلوم�-خرى ٢

إنما�يعOP�البحث�!ي�مجموعة�،�إن�البحث�من�خ=ل�منهج�الدراسة�ا%وضوعية�للحديث�!ي�موضوع�ما

�العلوم �من ،� �ا%تعلقة �ا%عرفة �صور �أنواع �جميع �عندها �با%وضوعتلتقي �النقد�، �منهجية �فإن ولذا

وتلك�،�والتحليل�تعOP�التقاء�جميع�أنواع�صور�التحليل�ا%عر!ي�للموضوعات�ا%تعلقة�بموضوع�الدراسة

وبالتا]ي�فإن�التحليل�xبد�وأن�يتطرق�إ]ى�جميع�النوا'ي�الOc�،�نتيجة�طبيعية�تتعلق�ببنية�ا%نهج�ذاته

  .تتعلق�با%وضوع

�)حاد �النظر�!ي �العلوم�فعند �موضوعات �عن �بمعزل �ليست �موضوعا®�ا �أن �نجد �الشريفة �النبوية يث

�)خرى  ،ABالتأث� �يتبادل �ك=هما �بل �الصواب�، �إ]ى �الوصول �شأنه �من �Åخر�فيما �من �م��م �كلٌّ ويستفيد

  .وإسعاد�البشرية،�والحق

�تطبيقاته �وردت �وقد �Tس=م؛�ـ �!ي �العام �الرأي �موضوع �أخذنا �إذا �ا%ثال �سبيل �!ي��وع;ى �إليه وTشارة

�ـ
ً
  . فإن�العلوم�Tنسانية�)خرى�تخدمه�!ي�كثAB�من�مباحثه�ومسائله،�السنة�النبوية�كثABا

�ABجماه� �بBن �السائد �ا%نضبط �الرأي �عن �ـ؛�يبحث OpËالسيا� �بالنظام �ا%رتبط �ـ �Tس=م �!ي �العام فالرأي

�ا%سلمBن �معBن، �ومجتمع �وقت �الجماهAB�!ي �هذه �®�م �نحو�قضية �يوافق��بعد، �وحوار�ونقاش مشاورة

  .)٢(الشريعة�ويسAB�!ي�حدودها

  :وعليه�فإن�موضوع�الرأي�العام�يتصل�بالعلوم�Åتية

  .ـ�العلوم�السياسية١ 

 .ـ�علم�wتصال٢ 

 ٣OpËالسيا�جتماعw�ـ.  

إن�منهج�الدراسة�ا%وضوعية�للحديث�يجمع�بBن�العمل��ظهار�الصورة�الناصعة�للسنة�النبوية�وتثبيت�

 T 
ً
�وشريعة�ونظاما

ً
 ،�س=م�رسالة�وكيانا

ً
�وحضاريا

ً
ويتطلب�هذا�،�والعمل�ل=رتقاء�با%جتمع�Tس=مي�علميا

،�وسعة�Tط=ع�!ي�العلوم�الحديثة،�ا%نهج�الصلة�العلمية�ا%تينة�بBن�سعة�Tط=ع�!ي�العلوم�Tس=مية

�تخطر�بب �تكن �لم �العلوم �!ي �هائل �تتمB¤�بتقدم �ا%عاصرة �القدماءفا%دنية �ا%ج��دين �ال �تفتح�، بينما

�والشريعة �الدين �بأصول �غزيرة �خ�Aة �م��م �تتطلب �واسعة
ً
�آفاقا �ا%عاصرين �للمج��دين �واسعة�، وخ�Aة

هاتان�الخ�Aتان�ا%تكاملتان�اللتان�،�بالتطورات�الحاصلة�!ي�ميادين�ا%عرفة�النظرية�والتطبيقية�ا%ختلفة

�ا%وضوعي �الدراسة �منهج �!ي �هذاx�تنفص=ن �عصرنا �!ي �للحديث �ة �الAsابط�، �ذلك �حتمية �ت�Aز وبذلك

�Oالعلم� �وwختصاص �Tس=مية �العلوم �!ي �wختصاص �بBن �وwسAsشاد �Tرشاد �طريق �عن ا%��Dي

  .التطبيقي�وTنساني

                                                 
 .٢٢٦: املصدر نفسه: ينظر )١(

  .١٩: مراعاة الرأي العام يف اال السياسي يف ضوء السنة النبوية: ينظر )٢(
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  ا2طلب�الثالث

  تفاعل�ا2جتمع�مع�السنة�النبوية

 
ً
  ع]قة�ا2جتمع�بالسنة�النبوية: أو?

�قيمة �!ي �أحد �يشك x�النبوية� �بالسنة �ا%جتمع �ع=قة �وأهمية �تمسك�، �ضرورات �من �ضرورة OÛف

�ع��ا ¯Pيستغ�x� �بدي��م �ا%سلمBن �وسلم�، �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �بسنة �ا%سلمBن �ع=قة �!ي �التأمل وعند

�ا%سلمBن �كثAB�من �عند �الصحيح �وجهها �ع;ى �ليست �الع=قة �هذه �أن �لنا �يتبBن �معها �وتفاعلهم فقد�،

xسيما�!ي�زمننا�الحاضر�زمن�التحديات�والتغABات�ا%تسارعة�الOc�،�ورأي�ورأي�آخر،�ر اعAsاها�مد�وجز 

Aك�(� �الناس �هم �أصبحت �الشاغل، �وشغلهم �للسنة�، �جديد �عرض �إ]ى �الحاجة �ت�Aز �التحديات ومع

�العصر�الحاضر �مع �يتوافق �النبوية �زمان�، �كل �!ي �حياة �كمنهج �وص=حي��ا �النبوية �السنة �أهمية وت�Aّز

  .نومكا

�والسياسة� �كالAsبية �ا%ختلفة �الحياة �مجاxت �!ي �الوضعية �النظريات �مع �يتفاعل �ا%جتمع �كان وإذ

؛�ويحتاج�إل��ا
ً
�كبABا

ً
�من�هذه�النظريات�له�مردود�،�وwجتماع�وغABها�من�العلوم�تفاع=

ً
ـ�وx�شك�أن�كثABا

فإذا�علمنا�أن�،�ن�حاجة�فطريةففي�الوقت�ذاته�فإن�حاجة�Tنسان�إ]ى�الدي،�إيجابي�ع;ى�حياة�الناس�ـ

!ي�ديننا�وسنة�نبينا�عليه�الص=ة�والس=م�من�النظريات�والتطبيقات�العملية�ما�يوافق�الكثAB�من�منا'ي�

 
ً
�كبABا

ً
شرط�أن�،�الحياة�ا%عاصرة�ويغOP�عن�هذه�النظريات�تأكد�لنا�أن�ا%جتمع�سيتفاعل�معها�تفاع=

  . عيشه�ا%جتمعتقدم�وتعرض�بطريقة�تت=ءم�والعصر�الذي�ي

 
ً
  أثر�الدراسة�ا2وضوعية�للحديث�ع�ى�ا2جتمع: ثانيا

يقابل�،�إن�ا%تتبع�للدراسات�الحديثية�يلحظ�انحسار�wهتمام�بربط�)حاديث�النبوية�بالواقع�ا%عاصر

تتمثل�!ي�تأخر�،�لذا�فإن�دراسات�السنة�النبوية�تواجه�مشكلة،�ذلك�اهتمام�بدراسة�)سانيد�والرجال

  . ومساير®�ا�للحضارة�والتقدم�العلمO،�لدراسات�وعدم�مواكب��ا�للتطور�والعصرهذه�ا

وع;ى�الرغم�من�وجود�نماذج�حية�!ي�نصوص�الحديث�النبوي�تبBن�التعاطي�الرائع�للمنهج�النبوي�مع�

�القضايا �مختلف �Åخرين�، �تقنع �بطريقة �طرحها �من �يتمكنوا �لم �للحديث �الدارسBن �من
ً
�كثABا إx�أن

  . ��مة�عن�السنة�بعدم�كفاء®�ا�!ي�wستجابة�للمستجدات�ا%عاصرةوتنفي�ال

�،�)١(فالناظر�!ي�تفسABات�)حاديث�النبوية�وأبحا/�ا�يلحظ�غلبة�الرتابة�والجفاف�عل��ا
ً
بل�تفتقر�أحيانا

وذلك�بخ=ف�ما�تقدمه�العلوم�التطبيقية�من�تفسABات�وحلول�،�)٢(إ]ى�عرض�تصور�واضح�عن�أهدافها

�مخت �لفةلقضايا �والتجدد، �والحيوية �با%رونة �تتسم Ocوال� �ا%باشر�ل�نسان، �النفع �وتقدم )مر�الذي�،

�ع;ى�حساب�ما�تقدمه�السنة�من�التفسABات�الرتيبة�لنصوص�الحديث�النبوي�
ً
�ومقبولة

ً
يجعلها�حاضرة

)٣(.  

�وتفسAB�نصوصها �النبوية �السنة �عرض �طريقة �!ي �التجديد �من �ف=�بد �هنا �ومن �مو ، �من اكبة�لتتمكن
                                                 

  . ٤٠٨:العلوم اإلنسانية للدكتور صالح قنصوه املوضوعية يف: ينظر )١(
  .٥٢: مشكلة العلوم اإلنسانية: ينظر )٢(
  .١٦: املصدر نفسه: ينظر )٣(
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�العصر �ا%عاصرة، �الفكرية �والتوجهات �النظريات �إ]ى �النصوص �هذه �نخضع x� �أن �ع;ى �فعل�، كما

��صوله�وخصائص�الOc�امتاز��Çا�عن�غABها
ً
�ع;ى�حرمة�الدين�وسلبا

ً
ولكن�،�بعضهم�ليكون�ذلك�تعديا

ف��ا�وطرق��وتغيAB�النمط�الذي�تسAB�عليه�)بحاث،�التجديد�الذي�نريد�يتمثل�!ي�إحياء�هذه�النصوص

�للمجتمع،�ليكون�لها�الحضور�الفاعل�ويتفاعل�ا%جتمع�معها،�عرضها
ً
�مباشرا

ً
  .وبذلك�تقدم�نفعا

�ن�هذا�النوع�من�الدراسات�يجعل�السنة�،�إن�دراسة�الحديث�دراسة�موضوعية�أمر�!ي�غاية�)همية

ديد�من�ا%شك=ت�الOc�وتستثمر�نصوصها�الحديثية�!ي�تقديم�الحلول�للع،�النبوية�متعايشة�مع�الواقع

ويظهر�للمجتمع�،�فالدارس�للحديث�وفق�هذا�ا%نهج�يظهر�معناه�بأوضح�وأبÛ¯�صورة،�يواجهها�ا%جتمع

�ا%عاصر �بالواقع O8الحدي� �النص �ربط �خ=ل �من �ما �مسألة �!ي �النبوي �ا%نهج �معاصرة�، �قضية ليعالج

�علمية �بطريقة �جوان�Èا �تعا .ويناقش �للحديث �ا%وضوعية �الفرد�فالدراسة �®�م �أو�إشكالية �قضية لج

ومن�خ=ل�هذا�النوع�من�،�وتقلق�واقع�الحياة�%ا�تتطلبه�من�حلول�وتوج��ات،�وا%جتمع�وتشغل�الفكر

  .)١(الدراسات�يتم�التعرف�ع;ى�مقصد�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�ا%وضوع�بشكل�شمو]ي

  الخاتمة

توظيفها�!ي�تفاعل�ا%جتمع�مع�السنة�النبوية؛�بعد�أن�بحثنا�!ي�موضوع�الدراسة�ا%وضوعية�للحديث�و 

�للحديث� �دراس��م �عند �ا%وضوûي �ا%نهج �باعتماد �للحديث �للدارسBن �توجيه �إ]ى �بحاجة �اليوم �أننا أرى

�تلك�الدراسات�ا%وجهة�لعامة�الناس
ً
وأول�،�لتعرض�السنة�بطريقة�تواكب�العصر�الحاضر،�خصوصا

  :يته�جملة�النتائج�والتوصيات�التاليةما�أسجله�هنا��حكم�ع;ى�هذا�البحث�!ي�جد

 
ً
  :النتائج: أو?

وتعمل�بدرجة�كبABة�ع;ى�تحديد�،�إن�مناهج�تفسAB�الحديث�لها�الدور�)ك�A�!ي�صياغة�ذهن�ا%تلقي .١

وذلك�وفق�التصورات�،�وكيفية�تعاطيه�مع�ا%ستجدات�العا%ية�من�حوله،�كيفية�تعامله�مع�السنة

  .ه�من�خ=ل�قراءته�وفهمه�للسنة�النبويةوالصور�الOc�غرست�!ي�عقله�ونفس

�من� .٢ �ليستنتجوا �الدارسBن �أمام �مفتوح
ً
�معاصرا

ً
�عرضا �وعرضها �تفسAB�السنة �!ي �wج��اد �باب إن

  .وإشارات��حداث�مستقبلية،�نصوصها�ما�فيه�ع=ج�لقضايا�ا%جتمع

  . فهم�السنة�النبوية�والتفاعل�معها�واتخاذها�منهج�حياة�واجب�ع;ى�كل�مسلم .٣

كل�م��ما�يؤدي�دوره�ا%كمل�،�!ي�تكامل�وانسجام،�لوم�الشرعية�والعلوم�Tنسانية�والتطبيقيةالع .٤

  .ف=�يصح�أن�يفصل�هذان�عن�بعض،�ل+خر

�البحثية إ]ى للوصول  النبوية الّسنة علوم فروع كافة ا%وضوûي الحديث يستخدم .٥  سواء أهدافه

  . ا%sن أو بالسند الخاصة العلوم مجموعة

�والر  .٦ �مهم��االجمود �أداء �عن �ويصدها �مسارها �عن �يبعدها �النبوية �السنة �عرض �طريقة �!ي ،�تابة

  .ويوجد�البون�الشاسع�بي��ا�وبBن�العلوم�)خرى 

 إمكانية ع;ى والتعرف الحديثية النصوص لفهم الحاضر العصر !ي قصوى  أهمية ا%وضوûي للحديث .٧

                                                 
 .١٩٥: احلديث املوضوعي دراسة تاصيلية تطبيقية: ينظر )١(
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  . العصر بفقه تطبيقها

كنظريات�حديثية�!ي�،�يات�حديثية�!ي�شc¯�جوانب�الحياةيصل�منهج�الدراسة�ا%وضوعية�إ]ى�نظر  .٨

  .Tع=م�أو�السياسية�وغABها�من�العلوم

يركز�منهج�الدراسة�ا%وضوعية�ع;ى�توجيه�ا%جتمع�للتفاعل�مع�السنة�النبوية�وwهتمام�بالناحية� .٩

  .عليه�وسلممع�الAsكB¤�ع;ى�مبدأ�wقتداء�بالن°O�ص;ى�هللا�،�العملية�ا%رتبطة�بالحديث�النبوي 

 
ً
  :التوصيات: ثانيا

�السنة� .١ �دور �تفعيل �ع;ى �)مر�للعمل �هذا �وتوظيف �النبوي �الحديث �العصر�لنصوص النظر�بعBن

�وأهدافها �ومتطلبا®�ا �Tنسانية �الحياة �بواقع �وربطها �النبوية �أصال��ا، �ع;ى �والتأكيد �بBن�، وم�¤ل��ا

  .العلوم�)خرى 

 و !ي�تقدمه تساهم الOc و ا%عاصر ا%سلم ا%جتمع إل��ا اجيحت الOc ع;ى�الباحثBن�اختيار�ا%وضوعات .٢

 !ي تواجهه قد الOc ا%شاكل الOc�تحل ا%وضوعات إ]ى با�ضافة ،به اعs¤ازه و بدينه والs¤امه ،رفاهيته

  . حياته

�النبوي  .٣ �الحديث �لنصوص �ا%عاصرة �بالدراسات ¯Pع
ُ
�ت Ocال� �والندوات �ا%ؤتمرات �عقد �هذا�، لجعل

�!ي�أوساط�أهل�الحديث�وا%فكرين�وللعمل�ع;ى�Åتيالنوع�من�الدر 
ً
xتداو�Aأك�اسات:  

�النبوي   . أ �ا%نهج �من �ا%عاصرة �والقضايا �ا%شك=ت �!ي �دراسات �آفاق �فتح �إ]ى�، �تضيف بطريقة

 .ا%عرفة�Tس=مية�كل�جديد

   . ب
ً
�ومعنويا

ً
 العا%Bن رب 8 الحمد أن دعوانا آخر و .تشجيع�البحث�العلمO�ماديا

  ا2صادر

 عبد�ال²ي�الفرماوي .د،�لبداية�!ي�التفسAB�ا%وضوûيا ١

�تطبيقية ٢ �تأصيلية �دراسة �ا%وضوûي �الحديث �الشرمان، �محمود �محمد �خالد �للدكتور دار�،

 .م٢٠١٠لسنة��١/ط،�عمان-الفرقان

�نظرية ٣ �دراسة �ا%وضوûي �الحديث �الزيان، �إسحاق �رمضان �للدكتور �مجلة�، �!ي �منشور بحث

 ا%جلد�العاشر،�م٢٠٠٢ثاني�لسنة�العدد�ال،�الجامعة�Tس=مية

 مصطفى�مسلم. د،�مباحث�!ي�التفسAB�ا%وضوûي ٤

بحث�غAB�منشور�للدكتور�فراس�،�مراعاة�الرأي�العام�!ي�ا%جال�السياOpË�!ي�ضوء�السنة�النبوية ٥

 .الجامعة�Tس=مية�!ي�بغداد/محمد�إبراهيم

�حلها ٦ �وإمكانية �تقني��ا �Tنسانية �العلوم �مشكلة �يم، �الخو]يللدكتورة �طريف ¯P� دار�،

 .م١٩٩٦لسنة��٢ط. القاهرة/الثقافة

�البحث �%ناهج �نقدي �عرض �Tنسانية �العلوم �!ي �ا%وضوعية �قنصوه، �ص=ح �للدكتور دار�،

 .م١٩٨٠لسنة�،�القاهرة/الثقافة
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  النقاط�ا2نهجية�لتحليل�الحديث�الشريف. ١١
  حمزة�عبد�هللا�ا%ليباري . د. أ

  )لعربية�دبيكلية�الدراسات�Tس=مية�وا(

 بBن�يدي�البحث

�)مBن،�الحمد�8�رب�العا%Bن ،�وع;ى�آله�وصحبه�الغر�ا%يامBن،�والص=ة�والس=م�ع;ى�رسوله

  :وبعد

�النصوص� �مع �التعامل �أصول �بيان �!ي �للدخول �تمهيدا �)سئلة �بعض �إثارة �)فضل �من فلعل

  :الحديثية�شرحا�وتحلي=

o  موضو�إثارة�إ]ى�اليوم�ا%جتمع�حاجة�؟ما�فهمها�وضوابط�الحديث�بلغة�يتعلق�ع!  

o صحيح�منهج�تأسيس�ضرورة�ما�؟،�وتأويله�الحديث�تحليل�!ي�ا%نهج�تصحيح�أو! 

o ؟�ا%جتمع�!ي�ذلك�إهمال�آثار�ما 

o وشرحه�الحديث�تحليل�يتم�كيف�؟،�لذلك�ا%نهجية�النقاط�وما!  

o ؟�التعليمية�ا%ؤسسات�!ي�ا%وضوع�هذا�تدريس�ضرورة�ما  

   .عن�هذه�)سئلة�ع;ى�استيعاب�موضوع�هذه�ا%داخلة�ويتوقف�الجواب

  مع���تحليل�النص�وأهميته�

بحيث�يفهم�الجميع�معناها�،�كل�!ي�مجال�تخصصه،�لقد�شاع�بيننا�استخدام�كلمة�التحليل

� �عموما؛ �ا%اءا%قصود �له: فتحليل �العناصر�ا%كونة �عن �البحث OPالدم. يع� �عن�: وتحليل �البحث OPيع

وx�يختلف�ذلك�كثABا�عما�جاء�!ي�معاجم�اللغة�عموما�.. وهكذا. ية�لدم�شخص�معBنالعتاصر�)ساس

�م��ا: تحليل�الجملة" :من�قوله  .١"بياُن�أجزا�òِا�ووظيفِة�كّلٍ

�هو ف �النص �تحليل �!ي �ما �وتراكيبه��غاية �وألفاظه �حروفه �تفحص �خ=ل �من �أو�تفسABه شرحه

�وسياقاته �ومناسباته �وإشاراته �ف. ودxxته �وبحث�وعليه �وخ�Aة �ووقت �جهد �إ]ى �تحتاج �التحليل عملية

  . أما�قراءة�النص�السريعة�العج;ى�ف=�تعد�تحلي=. ومقارنة�وإعادة�القراءة�أكA�من�مرة

لعل�من�)نسب�أن�نشAB�إ]ى�ذلك�)ثر�ا%شهور�الذي�يشد�انتباهنا�نحو�الغاية�ا%نشودة�!ي�

�الحديث �سيما x� �الشرعية �العلوم �تدريس ،� �تلك�وضرورة �تحقيق �أجل �من �الجهد �قصارى بذل

ه�" :أx�وهو،�الغاية
ُ
ٍف�ُعُدول

َ
ل
َ

�خ   :نَفْوَن�عنهيَ يحمُل�هذا�العلَم�من�كّلِ

o �نBالغال�
َ

  .تحريف

o �نBالجاهل�وتأويَل.  

o �نBْبِطل
ُ
 ".وانتحاَل�ا%

                                                 
 ١/١٩٤انظر مثال املعجم الوسيط  -  ١
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إذ�يرشدنا�هذا�)ثر�إ]ى�ضرورة�التحصيل�ا%��Dي�لنكون�قادرين�ع;ى�حفِظ�الدين�وحمايِة�

�مصدر�كان�نصوِصِه  �أي �من �الباطِل �والتأويِل �والتحريِف �َمظاهِر�wنتحاِل �جميِع �من �كان�، �أ سواء

  .ذلك�تعمدا�أم�غفلة

ينبaي�أن�يفهم�عن�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�مراده�من�غAB�" :يقول�ابن�القيم

ABتقص�xو�لّوٍ
ُ
،�الهدى�والبيانوما�قصده�من�،�وx�يقصر�به�عن�مراده،�ف=�يحمل�ك=مه�ما�x�يحتمله،�غ

بل�سوء�،�وقد�حصل�بإهمال�ذلك�والعدول�عنه�من�الض=ل�والعدول�عن�الصواب�ما�x�يعلمه�إx�هللا

�!ي�)صول�،�الفهم�عن�هللا�ورسوله�أصل�كل�بدعة�وض=لة�نشأت�!ي�Tس=م �خطأ بل�هو�أصل�كّلِ

  .."والفروع

�وا%عs¤لة�والجهمية�"  �وا%رجئة�والخوارج والرافضة�وسائر�طوائف�وهل�أوقع�القدرية

حc¯�صار�الديُن�بأيدي�أكA�الناس�،�أهل�البدع�إx�سوء�الفهم�عن�هللا�ورسوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�)فهام �هذه �هو�موجب �وسلم�، �عليه �هللا �ص;ى �ورسوله �هللا �عن �تبعهم �ومن �الصحابة �فهمه والذي

 !!. )١(" وx�يرفع�هؤxء�به�رأسا،�فمهجور�x�يلتفت�إليه

�فإذا�أ
َ

   :- أWûا�القارئ��–ردت

� � ُّO°الن�أراده�كما�الحديِث�¯Pمع�تفهَم�وسلم(أن�عليه�هللا�ص;ى .(  

َح�بBن�)قواِل�الواردة�!ي�معP¯�الحديث � رّجِ  . أو�تُ

َ¤�بBن�التأويِل�الباطِل�والتأويِل�الصحيِح  � ِBَّم
  .وأن�تُ

�الغالBن �
َ

�تحريف �ونصوصه �Tس=م �عن �وتنفَي �وانتحاَل ، �الجاهلBن �وتأويَل

 .ا%بطلBن

َل�النصوص�!ي�ضوِء�النقاِط�الِعلمّية�ا%نهجيِة�Åتيةفما�عليَك�� ِ
ّ
َحل وينبaي�أن�نشAB�إ]ى�. إx�أن�تُ

�الحديث�فقط بل�!ي�التعامل�مع�جميع�أنواع�،�أن�فائدة�منهج�التحليل�x�تنحصر�!ي�قراءة�نصوص

وأن�نصوص�Åخرين�تعد�،�- قديمة�كانت�أم�حديثة�-وقراءة�نصوص�أي�كتاب�من�الكتب�،�النصوص

  .وx�يجوز�التصرف�!ي�تأويلها�وفق�الهوى�وقصد�التضليل،�أمانة�يجب�ا%حافظة�عل��ا

  النقاط�ا2نهجية�لتحليل�الحديث�الشريف�وشرحه

�مطالبون�بقراءة�نصوص�الحديث�قراءة�صحيحة وفهم�لغ��ا�فهما�،�و!ي�ضوء�ما�سبق�فإننا

  :وÔي،�%نهجية�الOc�ينبaي�تطبيقها�ع;ى�الخطوات�ا%رحليةالنقاط�ا�!ي�ضوءوx�يتم�ذلك�إx�،�سديدا

�)و]ى -١ �!ي�: الخطوة �وردت Ocال� �ألفاظه �من �الصحيح �لفظه �من �والتأكد �الحديث تخريج

  . الرواية

 .جمع�أقوال�الشراح�والنظر�ف��ا: الخطوة�الثانية -٢

 :تحليل�النصوص�بمراعاة�النقاط�Åتية: الخطوة�الثالثة -٣

                                                 
 ٩٢ – ٩١كتاب الروح   -  ١
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  .حديثما�يقتOp2�سياق�ال�-أ�

  .ما�تدل�عليه�مناسبة�ورود�الحديث�- ب�

  .النظر�كيف�كان�العمل�بمقتp2¯�الحديث�!ي�عصر�الصحابة�والتابعBن�-ج�

� ر�بعُضها��- د �ُيَفّسِ �إذ �الحديث؛ �بموضوع �ا%تعلقة �والحديثية �القرآنية �النصوص جمع

  .بعًضا

  .ر�)و]ىالنظر�!ي�مواقع�استخدام�الكلمات�الواردة�!ي�الحديث�!ي�العصو �-هـ�

التميB¤�بBن�التأويل�الصحيح�والتأويل� وبتحليل�الحديث�!ي�ضوء�هذه�النقاط�العلمية�نستطيع

أن�نبدع�!ي�ذلك�أيما�إبداع�بل�نستطيع�،�الAsجيح�بBن�)قوال�ا%ختلفة�حول�شرح�الحديثأو�،�الباطل

القول�الذي�ينسجم�مع�وما�علينا�إx�أن�ننظر�ونتأمل�ما�الفهم�أو� .يقدره�ويحAsمه�كل�منصف�فاهم

�،�فالذي�ينسجم�هو�التأويل�الصحيح؛�والذي�x�ينسجم�معها،�هذه�النقاط
ً
�تأوي= وما�x�ينسجم�فُيعدُّ

  .ومع�احAsام�حقه�وحريته�وقناعته،�بغض�النظر�عن�شخصية�صاحبه�ومكانته،�غAَB�صحيح

،�نواع�ا%ذكورةومن�الجدير�بالذكر�أن�النقاط�ا%نهجية�لتحليل�النصوص�ليست�محصورة�!ي�) 

�الخاصة �تجربته �ع;ى �بناء �يوسعها �أن �للباحث �يمكن �بل �القدامى، �)ئمة �تطبيقات �ع;ى ،�أو�بناء

قBن ِ
ّ
  .!ي�تعاملهم�مع�النصوص�الشرعية�شرحا�وتأوي=،�أصحاِب�ا%ذاهب�الفقهية�أو�الشراح�ا%دق

�)ئم �ألفها Ocال� �ا%نهجية �الكتب �ظ=ل �!ي �نعيش �أننا �العجاب �العجب �السابقون ومن �ة بل�،

�الدقيقة �ا%نهجية �بالقضايا �العناية �ضرورة �إ]ى �وسنة �كتابا �التشريع �مصادر �ترشدنا و)ساليب�،

�كانت�أم�عملية �ما�يصدر�م��م�من�مواقف؛�قولية �Åخرين�!ي�جميع ومع�،�الحضارية�!ي�التعامل�مع

  !. ذلك�أصبحنا�نحن�أفقر�الناس�إ]ى�ا%نهج

  :ة�مراعاWüا�عند�التحليلتفصيل�النقاط�ا2نهجية�وأهمي

  والنظر�[ي�تفاوت�ألفاظه�والتأكد�من�اللفظ�الصحيح�مWZا،�تخريج�الحديث: أو?

�التخريُج�أوَل�خطوٍة�ُمِهّمٍة�وضروريٍة�!ي�سبيل�التحليِل؛��ن�الحديث�النبوي�من�شأنه  :ُيعدُّ

o ��ألفاظه�تتفاوت�أن  

o �راو�إ]ى�راو�من�سياقه�ABويتغ .  

�وال �كA�الرواة �فكلما �وتغAB�سياقه�تعرضروايات �ألفاظه �xخت=ف �ولذا. الحديث �الوقوف�، فإن

بات�ضروريا�لفهم�معناه�،�أو�السياق�الذي�يكون�أقرَب�إ]ى�الصواب،�ع;ى�اللفظ�الصحيح�من�ألفاظه

ويمكن�معرفة�ذلك�عند�اتفاق�أغلب�رواة�الحديث�الثقات�ع;ى�لفظ�معBن�دون�. والوقوف�ع;ى�مغزاه

�يذكر �راو��وعليه. اخت=ف �ذكره �مما �الصواب �إ]ى �أقرب �يكون �الثقات �أكA�الرواة �ذكره �الذي فاللفظ

  . بخ=فهم

�التخريج �قبل �الحديث �فهم �محاولة �وأما �الكامل، �الصحيح �سياقه �ع;ى �الوقوف �وقبل ،� فتعدُّ

�ذلك�. x�سيما�غAB�ا%تخصصBن�!ي�الحديث،�اسAsواحا�يميل�إليه�كثAB�من�الباحثBن�ا%ستعجلBن بل�ُيعدُّ
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�أسباب�wنزxق�الفكري�والعقدي�والسلوكي� ا%اOpÚ�ويشهد�ع;ى�!ي�تاريخ�)مة�الذي�حدث�أحَد�أهّمِ

  . ذلك�الحاضر

  . جمع�أقوال�الشراح: ثانيا

x�شك�أن�جمع�أقوال�الشراح�أمر�x�بد�منه�عند�تحليل�الحديث؛�إذ�يفتح�للباحث�آفاقا�واسعة�

�النص �لفهم �الـَحيْ ، �ع;ى �الوقوف �ع;ى �!ي�ويساعده �عل��ا لون �ُيَعّوِ �الشراح �كان Ocال� �العلمّية ِثّيات

�وآرا ��مòشروحهم اح، رَّ
ُ

�الش �بBن �عليه �wتفاُق �تمَّ �ما
َ
�صحة �وُيْقِنعه Aِي�،

ْ
 �تُ ة �ِعلمّيِ اٍت فيَّ

ْ
ل
َ

�خ �فيه ُن ّوِ
َ
وُيك

�wنتماءات� �ع;ى �بناًء �ليس �ا%ختلفة؛ �Åراء �من �الصواب �إ]ى �أقرب �هو �ما �لAsجيح �ا%��Dيَّ تفكAَBه

ة،�الشخصّية�أو�ا%ذهبّية�أو�الحزبّية بل�بناًء�ع;ى�منهج�صحيح�سيأتي�بيان�بعض�عناصره�،�أو�الطائفيَّ

= ذكر�. مفصَّ ة�تُ ة�ِعلميَّ ِفيَّ
ْ
ل
َ

�الطرف�عن�شروح�السابقBن�لينطلق�!ي�الشرح�والتحليل�دون�خ ضُّ
َ
أما�غ

  .فليس�ذلك�من�أساليب�القراءة�الصحيحة

�العنصر� �هذا �مصدقية �ع;ى �الشروحويشهد �كتب �محتوى �مثل�، �أيضا؛ �)حاديث �كتب بل

وكذلك�كتب�الصحاح�. ا%صنفات�وا%وطآت�الOc�تذكر�أقوال�السابقBن�من�)ئمة�مشفوعة�با�حاديث

والجوامع�والس�ن؛�إذ�x�تستغOP�عن�نقل�تلك�)قوال�!ي�)بواب�أو�غABها�بأساليب�متنوعة�يعرفها�كل�

  . من�يراجعها

  يث�ِسياق�الحد: ثالثا

ر�من�الجمل�أو�الكلمة: ا%قصود�بالسياق�هو . أو�كل�ما�يحيط�بالنص. ما�سبق�!ي�النص�أو�تأخَّ

�بالنحو �متعلقا �السياق �يكون �وقد �أو�الب=غة، �أو�غAB�ذلك، �سياق�. أو�ا%قِصد �يوافق �الذي فالفهم

� �أو�ا%قصدّي �أو�الب=5ّي �النحوّي �تأوي=�صحيحا�-مث=��–الحديث �ك�.يكون �إذا �مخالفا�وأما �الفهم ان

�تأوي=�باط=   .لذلك�فيعدُّ

�به� إن�النظر�!ي�سياق�الحديث�يكون�من�أهم�النقاط�العلمية�ا%نهجية�لتحليل�الحديث؛�إذ�يحلُّ

�ُمْنصٍف�فاهٍم ،�كثAٌB�من�الُعَقد ومن�الجدير�بالذكر�أن�فائدة�النظر�!ي�السياق�x�تنحصر�. ويقتنع�به�كلُّ

�النبويَّ 
َ

�الحديث أم�تاريخية�أم�نصا��يةقرآن�تسواء�أكان�؛النصوصأنواع�وإنما�!ي�جميع�،�فيما�يخصُّ

  .�مام�أو�لغABه

  . و�همية�هذه�النقطة�ا%نهجية�سأذكر�لها�بعض�)مثلة�من�القرآن�والسنة

  : ا2ثال�-ول�قوله�تعا�ى

ٍح �﴿
ْ

ل
َ
�َوط ُضوٍد

ْ
�ِسْدٍر�َمخ �ِ[ي َيِم�ِن

ْ
�ال ْصَحاُب

َ
�أ �َما َيِم�ِن

ْ
�ال ْصَحاُب

َ
�َوَماٍء��َوأ �َمْمُدوٍد �َوِظّلٍ ُضوٍد

ْ
َمن

َج 
َ
اًء�ف

َ
ش

ْ
�ِإن اُهنَّ

َ
ن

ْ
أ

َ
ش

ْ
ن

َ
ا�أ

َّ
وَعٍة�ِإن

ُ
ُرٍش�َمْرف

ُ
وَعٍة�َوف

ُ
�َمْمن

َ
وَعٍة�َو?

ُ
ط

ْ
�َمق

َ
ِث�َ�ٍة�?

َ
اِكَهٍة�ك

َ
وٍب�َوف

ُ
اًرا�َمْسك

َ
ْبك

َ
�أ اُهنَّ

َ
ن

ْ
َعل

َيِم�ِن 
ْ
ْصَحاِب�ال

َ
َراًبا�ِ¶

ْ
ت

َ
  .١﴾�ُعُرًبا�أ

ُرٍش ﴿��:ما�معP¯�كلمة
ُ
وَعٍة �َوف

ُ
  ﴾�؟��َمْرف

 : وÔي�قوله�تعا]ى،�!ي�سورة�أخرى �)فرش(جاءت�كلمة�
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ْ�ِن�َداٍن �﴿
َ
ت َجنَّ

ْ
��ال

َ
iَْ�ٍق�َوَج�

َ
اِئWَZُا�ِمْن�ِإْست

َ
ُرٍش�َبط

ُ
ى�ف

َ
�َع�

َ
ِكِئ�ن    ١﴾� ُمتَّ

�أقوw�مختلفة؛�قيل �!ي�كتب�التفسAB�وجدنا �نظرنا وَعٍة ﴿�: إذا
ُ
ُرٍش�َمْرف

ُ
�مرفوع�بعضها��َوف ﴾�أي

وارتفاعها�،�كناية�عن�النساء�اللواتي�!ي�الجنةإن�الفرش�هنا�: وقيل. أو�مرفوعة�ع;ى�)سرة،�ضفوق�بع

 ..أو�كو�³ا�مرتفعات�)قدار�!ي�الحسن�والكمال،�كو�³ا�ع;ى�)رائك

   :السؤال

  مالذي�يAsجح�من�القولBن�!ي�ضوء�السياق�؟�

   وما�السياق�؟

�: الجواب �كناية �هنا �الفرش �أن �ع;ى �السياق �النساءيدل �عن �ما�، �الكلمة �هذه �بعد �ورد حيث

�)وصاف �من �بالنساء �يختص �تعا]ى، �قوله �!ي �هنا �السياق � ﴿: ويتمثل اُهنَّ
َ
ن

ْ
َجَعل

َ
�ف اًء

َ
ش

ْ
�ِإن اُهنَّ

َ
ن

ْ
أ

َ
ش

ْ
ن

َ
�أ ا

َّ
ِإن

َيِم�ِن 
ْ
ْصَحاِب�ال

َ
َراًبا�ِ¶

ْ
ت

َ
اًرا�ُعُرًبا�أ

َ
ْبك

َ
  .هذا�وقد�كان�العرب�يطلقون�كلمة�الفرش�كناية�عن�النساء. ﴾�أ

 : وا2ثال�الثاني�قوله�تعا�ى

﴿� 
ُ
ِئَك�َيت

َ
ول

ُ
أ

َ
ِريٍب�ف

َ
�ِمْن�ق

َ
وُبون

ُ
�َيت مَّ

ُ
ٍة�ث

َ
وَء�ِبَجَهال �السُّ

َ
ون

ُ
ِذيَن�َيْعَمل

َّ
ِه�ِلل

َّ
ى�الل

َ
�َع�

ُ
ْوَبة َما�التَّ

َّ
ُه�ِإن

َّ
وُب�الل

و 
ُ
ِذيَن�َيْعَمل

َّ
�ِلل

ُ
ْوَبة ْيَسِت�التَّ

َ
ُه�َعِليًما�َحِكيًما�َول

َّ
�الل

َ
ان

َ
WِÑْْم�َوك

َ
�َعل

ُ
ْوت

َ ْ
َحَدُهُم�ا2

َ
ا�َحَضَر�أ

َ
��ِإذ َّIاِت�َح

َ
ئ ّيِ

�السَّ
َ

ن

ِليًما
َ
اًبا�أ

َ
ُهْم�َعذ

َ
ا�ل

َ
ْدن

َ
ْعت

َ
ِئَك�أ

َ
ول

ُ
اٌر�أ

َّ
ف

ُ
�َوُهْم�ك

َ
ون

ُ
ِذيَن�َيُموت

َّ
�ال

َ
�َو?

َ
ن

َ ْ
Ð�

ُ
ْبت

ُ
ي�ت ِ

ّ
اَل�ِإن

َ
  ٢﴾��ق

ِريٍب (يدل�سياق�Åية�ع;ى�أن�قوله�
َ
ون�ع;ى�سبيل�ويمكن�أن�يك. لم�يرد�ع;ى�سبيل�القيد) ِمْن�ق

�التوبة �إ]ى �با�سراع �. الAsغيب �قوله ٍة (وكذا
َ
�القيد) ِبَجَهال �سبيل �ع;ى �أيضا �يرد �لم �وصفا�، �جاء وإنما

�جهالة   .للمعصية�ب=زمها؛�إذ�كل�ما�يكون�بخ=ف�الحّق�يعدُّ

  ! وما�هذا�السياق�يا�ترى�

 ﴿�: السياق�هنا�قوله�تعا]ى
ُ
ِذيَن�َيْعَمل

َّ
�ِلل

ُ
ْوَبة ْيَسِت�التَّ

َ
�َول

ُ
ْوت

َ ْ
َحَدُهُم�ا2

َ
ا�َحَضَر�أ

َ
��ِإذ َّIاِت�َح

َ
ئ ّيِ

�السَّ
َ

ون

ِليًما
َ
اًبا�أ

َ
ُهْم�َعذ

َ
ا�ل

َ
ْدن

َ
ْعت

َ
ِئَك�أ

َ
ول

ُ
اٌر�أ

َّ
ف

ُ
�َوُهْم�ك

َ
ون

ُ
ِذيَن�َيُموت

َّ
�ال

َ
�َو?

َ
ن

َ ْ
Ð�

ُ
ْبت

ُ
ي�ت ِ

ّ
اَل�ِإن

َ
﴾؛�حيث�يدل�ع;ى�أن��ق

وأن�يموت�الكافر�،�العبد�عند�موته�أن�يتوب: هللا�تعا]ى�يغفر�الذنوب�جميعا�إx�!ي�حالتBن�فقط؛�وهما

ن�الفهُم�من�قوله�تعا]ى. ففي�هاتBن�الحالتBن�x�يغفر�هللا�الذنوب .ع;ى�كفره َّBتع�ِريٍب : (ولذا
َ
أنه�لم�) ِمْن�ق

ويحتمل�أن�يكون�الغرض�تربويا؛�إذ�يتضمن�الAsغيب�،�وإنما�لغرض�آخر،�يأت�ذكره�قيدا�لقبول�التوبة

T�ن��بالتوبة؛�سراعT�أجلهإ]ى�OÛينت�¯cم�يعلم�x�نسان�تعا]ى،�قوله�من�الفهم�نBيتع�ٍة : (وكذا
َ
) ِبَجَهال

  . وإنما�جاء�وصفا�للمعصية�ب=زمها�كما�سبق،�أنه�ليس�ع;ى�سبيل�القيد

  :تعا�ى�وا2ثال�الثالث�قوله

ى�َربِّ �﴿
َ
�ِإ� اَل�اْرِجْع

َ
ُسوُل�ق ا�َجاَءُه�الرَّ مَّ

َ
ل

َ
وِني�ِبِه�ف

ُ
ت

ْ
ِلُك�ائ

َ ْ
اَل�ا2

َ
ِتي�َوق

َّ
ْسَوِة�ال] ِ

ّ
ُه�َما�َباُل�الن

ْ
ل

َ
اْسأ

َ
َك�ف

�َعِليٌم� ْيِدِهنَّ
َ

ي�ِبك �َرّبِ �ِإنَّ ْيِدWُûَنَّ
َ
ْعَن�أ

َّ
ط

َ
ِه��*ق

َّ
َن�َحاَش�ِلل

ْ
ل

ُ
ِسِه�ق

ْ
ف

َ
�َعْن�ن

َ
�ُيوُسف نَّ

ُ
�َراَوْدت

ْ
�ِإذ نَّ

ُ
ُبك

ْ
ط

َ
اَل�َما�خ

َ
ق

 
َ ْ
Ðَعِزيِز�

ْ
�ال

ُ
ة

َ
�اْمَرأ ِت

َ
ال

َ
�ق �ُسوٍء �ِمْن ْيِه

َ
�َعل ا

َ
�َعِلْمن َن�َما ِ

َ
2� ُه

َّ
�َوِإن ِسِه

ْ
ف

َ
�ن �َعْن ُه

ُ
�َراَوْدت ا

َ
ن

َ
�أ َحقُّ

ْ
�ال �َحْصَحَص

َ
ن

�
َ

اِدِق�ن  �*الصَّ
َ

اِئِن�ن
َ

خ
ْ

�ال ْيَد
َ

�ك �Wْûَِدي
َ

?� َه
َّ
�الل نَّ

َ
�َوأ ْيِب

َ
غ

ْ
�ِبال ُه

ْ
ن

ُ
خ

َ
�أ ْم

َ
�ل ي ِ

ّ
ن

َ
�أ َم

َ
�ِلَيْعل ِلَك

َ
� ذ �ِإنَّ H ِ¨�

ْ
ف

َ
�ن َبّرُِئ

ُ
�أ َوَما
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َّ

وِء�ِإ? �ِبالسُّ
ٌ
اَرة مَّ

َ َ
َس�¶

ْ
ف وٌر�َرِحيٌم�النَّ

ُ
ف

َ
ي�غ �َرّبِ ي�ِإنَّ ��H*�َما�َرِحَم�َرّبِ ِ¨�

ْ
ف

َ
ِلْصُه�ِلن

ْ
خ

َ
ْست

َ
وِني�ِبِه�أ

ُ
ت

ْ
ِلُك�ائ

َ ْ
اَل�ا2

َ
َوق

ِم�ٌن 
َ
ا�َمِك�ٌن�أ

َ
َدْين

َ
َيْوَم�ل

ْ
َك�ال

َّ
اَل�ِإن

َ
َمُه�ق

َّ
ل

َ
ا�ك مَّ

َ
ل

َ
 ١﴾��ف

ْم ﴿يدل�السياق�ا%وضوûّي�وا%قصدّي�ع;ى�أن�جملة�
َ
ي�ل ِ

ّ
ن

َ
َم�أ

َ
ِلَك�ِلَيْعل

َ
َه��ذ

َّ
�الل نَّ

َ
ْيِب�َوأ

َ
غ

ْ
ُه�ِبال

ْ
ن

ُ
خ

َ
أ

 
َ

اِئِن�ن
َ

خ
ْ

ْيَد�ال
َ

�Wْûَِدي�ك
َ

وٌر�َرِحيٌم  ?
ُ

ف
َ
ي�غ �َرّبِ ي�ِإنَّ �َما�َرِحَم�َرّبِ

َّ
وِء�ِإ? �ِبالسُّ

ٌ
اَرة مَّ

َ َ
َس�¶

ْ
ف �النَّ �Hِإنَّ ِ¨�

ْ
ف

َ
َبّرُِئ�ن

ُ
�﴾َوَما�أ

 . إنما�Ôي�من�يوسف�وليس�من�امرأة�العزيز

  !وما�هذا�السياق�ا%وضوûي�؟

�من� �والس=م �الص=ة �عليه �يوسف �ت�Aئة �هو�إع=ن �Åية �حوله �تدور �الذي �العام �ا%وضوع إن

وذلك�تحصنا�مما�سيحاك�حوله�تدريجيا�مرة�أخرى�عندما�تش��ر�،�جميع�الش�Èات�وال��م�أمام�ا%جتمع

الOc�ستكون�موضع�اهتمام�الشعب�!ي�ضوء�)زمة�wقتصادية�،�شخصيته�بعد�توليه�خزائن�الدولة

و�Çذا�ينسجم�،�كما�أن�تلك�الكلمة�بمثابة�جواب�لسؤال�يظهر�من�رفض�يوسف�دعوة�ا%لك. الخانقة

  . أول�Åية�مع�آخرها

�هنا �استطراديا �ذكرها �فجاء �يوسف �امرأة �وأما ،�¯cح� �بذا®�ا �مقصودة �ساح��ا �ت�Aئة �تكن ولم

ْيِب ينسب�قوله�﴿
َ
غ

ْ
ُه�ِبال

ْ
ن

ُ
خ

َ
ْم�أ

َ
ي�ل ِ

ّ
ن

َ
َم�أ

َ
ِلَك�ِلَيْعل

َ
وÔي�الOc�أعلنت�،�وكيف�تتحقق�لها�الت�Aئة�؟،�﴾�إل��اذ

�H�ِ﴿: وقد�سبق�!ي�القصة�قوله�تعا]ى!. أمام�ا%Ø�أ�³ا�راودت�يوسف�عن�نفسها نَّ
ُ
ت
ْ ُ
ِذي�2

َّ
�ال نَّ

ُ
ِلك

َ
ذ

َ
�ف

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

� نَّ
َ
ُيْسَج�

َ
�ل �آُمُرُه َعْل�َما

ْ
�َيف ْم

َ
Óِْن�ل

َ
�َول ْعَصَم

َ
اْست

َ
�ف ِسِه

ْ
ف

َ
�َعْن�ن ُه

ُ
�َراَوْدت ْد

َ
ق

َ
�َول �ِفيِه اِغِريَن ا�ِمَن�الصَّ

ً
ون

ُ
َيك

َ
* َول

�وَ  WِÑْنَّ
َ
�ِإل ْصُب

َ
�أ ْيَدُهنَّ

َ
�ك H �َعّ�ِ

ْ
ْصِرف

َ
�ت

َّ
�َوِإ? ْيِه

َ
�ِإل H�ِ

َ
�َيْدُعون ا �ِممَّ يَّ

َ
�ِإ� َحبُّ

َ
�أ ْجُن �الّسِ �َرّبِ اَل

َ
�ِمَن�ق ْن

ُ
ك

َ
أ

�
َ

َجاِهِل�ن
ْ

�ُهَو�ال* ال ُه
َّ
�ِإن ْيَدُهنَّ

َ
�ك ُه

ْ
�َعن

َ
َصَرف

َ
�ف ُه �َربُّ ُه

َ
�ل َجاَب

َ
اْست

َ
َعِليُم ف

ْ
�ال ِميُع �تعا]ى ٢﴾سَّ ْد�﴿�:وقوله

َ
ق

َ
َول

�مِ  ُه
َّ
�ِإن اَء

َ
ْحش

َ
ف

ْ
�َوال وَء �السُّ ُه

ْ
�َعن

َ
ْصِرف

َ
�ِلن ِلَك

َ
ذ

َ
�ك ِه �َرّبِ

َ
�ُبْرَهان ى

َ
�َرأ ْن

َ
�أ

َ
ْو?

َ
�ل �WَÚِا �َوَهمَّ �ِبِه

ْ
ت ا�َهمَّ

َ
�ِعَباِدن ْن

 
َ

ِص�ن
َ
ل

ْ
خ

ُ ْ
ومع�ذلك�فإن�. لك��ا�فشلتوهذه�Åيات�كلها�تؤكد�ع;ى�أ�³ا�أرادت�الخيانة�وسعت�لها�. ٣﴾ا2

ُه�ك=م�امرأة�العزيز�!ي�معرض�الرد�ع;ى�ا%لك�x�يثAB�تساؤx�حc¯�يجاب�بقوله�﴿
ْ
ن

ُ
خ

َ
ْم�أ

َ
ي�ل ِ

ّ
ن

َ
َم�أ

َ
ِلَك�ِلَيْعل

َ
ذ

ْيِب 
َ
غ

ْ
فإنه�رفض�دعوة�ا%لك�بعد�أن�كان�راغبا�!ي�،�بعكس�موقف�يوسف�عليه�الص=ة�والس=م،�﴾..ِبال

اُن�﴿: وقال�تعا]ى. التحرر�من�السجن
َ
ْيط

َّ
َساُه�الش

ْ
ن

َ
أ

َ
َك�ف َد�َرّبِ

ْ
ْرِني�ِعن

ُ
ك

ْ
اٍج�ِمWُZَْما�اذ

َ
ُه�ن

َّ
ن

َ
�أ نَّ

َ
ِذي�ظ

َّ
اَل�ِلل

َ
َوق

 
َ

ْجِن�ِبْضَع�ِسِن�ن �ِ[ي�الّسِ
َ

ِبث
َ
ل

َ
ِه�ف َر�َرّبِ

ْ
: فموقف�يوسف�عليه�الص=ة�والس=م�يثAB�بحد�ذاته�تساؤx .٤﴾ِذك

  %اذا�هذا�الرفض�إذن؟

ِلَك�ِليَ �و%ا�كان�قوله�﴿
َ
ْيِب ذ

َ
غ

ْ
ُه�ِبال

ْ
ن

ُ
خ

َ
ْم�أ

َ
ي�ل ِ

ّ
ن

َ
َم�أ

َ
أيا��-﴾�قد�تضمن�تزكية�مباشرة�لنفس�قائله��ْعل

جاء�بعده�،�-ويتعBن�هنا�أن�يكون�يوسف�هو�القائل�!ي�ضوء�السياق�ا%وضوûي�كما�سبق�،�كان�قائله

                                                 
  ٥٤ -  ٥٠سورة يوسف  -  ١
 ٣٤ -  ٣٢: ، اآلية سورة يوسف -  ٢

بدليل قوله نعاىل يف آخر  كما مهت به امرأة العزيز،  أي مل يهم ا ﴾لْوَال َأْن رََأى بـُْرَهاَن رَبهِ ﴿مرتبط بقوله  ﴾َوَهم ِبَها﴿يدل سياق اآلية أن قوله  -  ٣

هذا وقد عرب اهللا تعاىل عن مراودة امرأة العزيز لنفس يوسف وسعيها لذلك، بأا مهت به، وهذا النوع من اهلم مل .  ﴾نَا اْلُمْخَلِصينَ ِإنُه ِمْن ِعَبادِ ﴿اآلية 

 . يصدر من يوسف عليه الصالة والسالم قطعا
 ٤٢: ، اآليةسورة يوسف -  ٤
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�َما�َرِحَم�قوله�﴿
َّ

وِء�ِإ? �ِبالسُّ
ٌ
اَرة مَّ

َ َ
َس�¶

ْ
ف �النَّ �Hِإنَّ ِ¨�

ْ
ف

َ
َبّرُِئ�ن

ُ
وٌر�َرِحيٌم َوَما�أ

ُ
ف

َ
ي�غ �َرّبِ ي�ِإنَّ ﴾�إزاحة�لش�Èة�َرّبِ

  . تزكية�النفس

  : وا2ثال�الرابع�قوله�ص�ى�هللا�عليه�وسلم

  : ورد�!ي�حديث�سؤال�ج�Aيل�عن�Tيمان�وTس=م�وTحسان�قوله

ْحَساِن : قال« ِ
ْ

T�عن�ِنيAْ�ِ
ْ

خ
َ
أ
َ
 : قال. ف

َ
ِإْن�لم�ت

َ
َراُه�ف

َ
َك�ت نَّ

َ
أ
َ

َه�ك
َّ
ْعُبَد�الل

َ
ْن�ت

َ
َراُه�فإنه�َيَراَك أ

َ
ْن�ت

ُ
تأول� .».ك

َراه�« كلمة�بعضهم�
َ
ْن�ت

ُ
ك
َ
ِإْن�لم�ت

َ
تقرب�إ]ى�هللا�عند�مراتب�الأع;ى� يوÔ. الفناء�مرتبةهذا�يدل�ع;ى�بأن� :»ف

  . وكأن�الدنيا�كلها�فانية،�وÔي�أن�يصل�العبد�إ]ى�مرتبة�أنه�x�يرى�!ي�هذه�الدنيا�إx�هللا. غ=ة�الصوفية

َراه�« ملة�ووجه�تأويلهم�لج
َ
ْن�ت

ُ
ك
َ
ِإْن�لم�ت

َ
ْن «قوله��أن: هو» ف

ُ
ك
َ
ِإْن�لم�ت

َ
أي�،�جملة�شرطيةيعد��»ف

�: معناه �موجوداإن �أنت �تكن �تشعر�بأن�. لم �أنك �درجة �إ]ى �هللا �والتفكAB�!ي �بالتأمل �وصلت �أنك ¯Pبمع

  . وصلت�إ]ى�مرتبة�الفناءأي�،�العالم�كله�صار�فانيا

َراه« وقوله
َ
�هللا» ت �ترى �أي �للشرط �وانتحال�.�تعا]ىجواب �باطل �التأويل �هذا �ذلك�. لكن ويعرف

 . بج=ء�بالتأمل�!ي�سياق�الحديث�النحوي 

  وما�هذا�السياق�النحوي�؟

َراه«إن�السياق�النحوي�هو�أن�هذه�الجملة�
َ
ْن�ت

ُ
ك
َ
ِإْن�لم�ت

َ
وx�يمكن�أن�يكون�،�كلها�شرطية» ف

ْن�« قوله�
ُ

ك
َ
ِإْن�لم�ت

َ
َراه«شرطا�وقوله�» ف

َ
َرهُ : (�نه�لو�كان�كذلك�لصار�اللفظ�هكذا،�شرطجوابا�لل» ت

َ
) ت

ع;ى�أنه�لم�تأت�هذه�الكلمة�!ي�جميع�الروايات�إx�مرفوعة�بإثبات�حرف�)لف�،�مجزوما�بحذف�)لف

َراه«
َ
  . »ت

  :النظر�[ي�سبب�ورود�الحديث�:ثالثا

حا�بشرط�أن�يكون�السبب�صحي،�هذا�)مر�يندرج�تحت�مفهوم�السياقومما�x�شك�فيه�أن�

�الرواية �!ي �وثابتا �عل��ا، �ُيعتمد
ً
�ثابتة

ً
�صحيحة �أو�قصٍة �سبٍب �من �الرواية �!ي �َيِرُد �ما �كلُّ �وليس ،�OPلك

،��زالة�ش�Èة�قد�تظهر�!ي�هذه�ا%ناسبة�الOc�نحن�بصددها،�أخص�بالذكر�هنا�بعد�بيان�أهمية�السياق

�تقول  �)صولية �القاعدة �أن �ه: وذلك �الحديث �ورود �سبب �wعتبار�!ي �x�خصوص�إن �النص و�عموم

وهذا�x�يعOP�أن�هذه�القاعدة�)صولية�تنفي�ضرورة�wعتماد�ع;ى�سبب�ورود�الحديث�،�سبب�وروده

وإذا�،�أن�التأويل�ينبaي�أن�x�يتناقض�مع�سبب�ورود�الحديث: �ن�غاية�ما�!ي�)مر�Ôي،�عند�تحليله

�الـتأويل�غلطا�وباط=    .تناقض�فُيَعدُّ

 ان�فهم�الصحابة�والتابع�ن�للحديثالنظر�كيف�ك: رابعا

�عليه� �هللا �ص;ى O°الن� �عن �نقلوه �ما �بفهم �أدرى �الصحابة ��ن �جدا �مهمة �النقطة �هذه تكون

ولذا�ينبaي�أن�يكون�تأويل�الحديث�بحيث�x�يتناقض�مع�فهم�الصحابة�أو�عملهم�به�أو�قولهم�،�وسلم

�) �.بمقتضاه �خ=ل �من �فقهه �تتضمن Ocال� �الحدبث �لكتب �والخاصةوا%تتبع �العامة �والعناوين ،�بواب

�و)جزاء �والجوامع �والس�ن �ا%صنفات �مثل �عموما، �الشرح �وكتب �فقهاء�، �اهتمام �مدى �جليا �له يتبBن

ا%حدثBن�والشراح�بجمع�أقوال�الصحابة�وكبار�التابعBن�وأعمالهم�لدى�التعامل�مع�)حاديث�شرحا�أو�

  . فقها
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ن�Tمام�الAsمذي؛�إذ�قام�بAsتيب�)حاديث�فيه�ع;ى�ومن�أبرز�ما�يذكر�!ي�هذا�الصدد�كتاب�س�

بوضع�،�بعد�أن�اس��ل�كل�مجموعة�من�)حاديث�الOc�تتفق�!ي�ا%وضوع،�ا%وضوعات�الفقهية�وغABها

�ومحتواها �مضمو�³ا �توافق �عناوين �بقوله، �باب �كل �يختتم �كان �من�: "ثم �وف=ن �ف=ن �عمل وعليه

يدل�ع;ى�اهتمامه�بالوقوف�ع;ى�عمل�الصحابة�أو�التابعBن�بل�أو�نحو�ذلك�مما�" الصحابة�أو�التابعBن

  . كبار�الفقهاء�السابقBن�بمقتp2¯�أحاديث�الباب

فإنما�يدل�ع;ى�أن�شرح�الحديث�وفهمه�!ي�،�وهذا�)سلوب�!ي�س�ن�الAsمذي�إن�دل�ع;ى��Opء

ولم�يكن�،�ذيضوء�أقوال�الصحابة�والتابعBن�وأعمالهم�يشكل�منهجا�علميا�ضروريا�لدى�Tمام�الAsم

�منه �بدعا �هذا �الAsمذي، �Tمام �قبل �)ئمة �بBن �متواص= �عم= �كان �بل �در�Çم�، �صار�هو�ع;ى ¯cح

  . ومنهجهم�!ي�ذلك

�هذا �والثالث، �والثاني �)ول �القرنBن �!ي �ا%حدثBن �صنيع �دل �وقد ة، �السنَّ ي �تلّقِ �!ي ،�ورواي��ا،

أبرز�عناصر�التحليل�لدى�فقهاء�ا%حدثBن�ع;ى�أن�جمع�أقوال�الصحابة�والتابعBن�يعد�من�،�وتدوي��ا

وتعاملوا�معهما�بأسلوب�،�إذ�لم�´�ملوا�Åثار�بل�جمعوا�بي��ا�وبBن�)حاديث�!ي�مصنف�واحد،�قاطبة

  . ونرى�ذلك�جليا�!ي�ا%صنفات�وا%وطآت،�واحد

�وكبار� �وآثار�الصحابة �ا%وقوفات �النظر�!ي �عن OPيستغ� �)حاديث �لنصوص �تأويل �فأي ولذلك

  .بل�قد�يؤدي�إ]ى�wنزxق�من�الخط�ا%ستقيم،�ابعBن�فإنه�يكون�غAB�مضمون�بسدادهالت

جمع�النصوص�القرآنية�والحديثية�و-عمال�التطبيقية�وغ��ها�مما�له�صلة�بموضوع�: خامسا

  .الحديث�الذي�تريد�شرحه

�بموضوع� �صلة �له �ما �ع;ى �الوقوف �تستدûي Ocال�النظر� �شمولية �ع;ى �الحديث �تحليل يتوقف

أن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم��ويتضح�ذلك�جليا�عند�ما�نعلم. الحديث�من�نصوص�وأعمال�وأحداث

ث�!ي�مجال�التشريع�فإنه�يخاطب�)مة وx�شك�أن�مناسبة�الك=م�لها�أثر�واضح�!ي�،�كافة�حBن�ُيحّدِ

وx�عما�=�ينبaي�فهم�النص�معز عليه�فو . كون�ظاهر�الك=م�مقصوداومن�ثم�قد�x�ي. طبيعة�صياغته

   .يفسره�من�نصوص�وأعمال

 ذا�تناقضفإ،�)خرى الصحيحة�النصوص�مع�الفهم�الصحيح�x�يتناقض�أن�: الجدير�بالذكرو 

أم�قرآنية�كانت��-ولذلك�فإن�أئمتنا�قد�كانوا�يولون�جمع�النصوص�. غAB�صحيح�فيعOP�ذلك�أن�الفهم

%ن�تتبع�كتب�الس�ن�وا%صنفات��وذلك�واضح�جدا. عناية�كبABة�لدى�تأويل�الحديث�وشرحه�- حديثية

�أو� �قرآنية �آيات �ا%صادر�الحديثية �تلك �!ي �)بواب �عناوين �تتضمن �إذ �عامة؛ �الشروح �وكتب والجوامع

وأما�!ي�كتب�الشروح�فإن�ذلك�واضح�جدا�. وذلك�ليستوضح�معاني�)حاديث�وفقهها،�نصوصا�حديثية

  . لحديثx�سيما�عند�اخت=ف�Åراء�حول�تأويل�ا،�%ن�يراجعها

�اللغوي : سادسا �العرف �مراعاة �[ي�، �الحديث �[ي �الواردة �الكلمة �استخدام �مواقع والنظر�[ي

�ذلك �[ي �أهلها �ومنهج �-و�ى �تتغAB� .العصور �خاصة �العلمية �وا%صطلحات �عامة �العربية �اللغة �ن

�أيضا �ا%ناطق �باخت=ف �بل �الزمن Op2بم� �إط=قا®�ا �)لفاظ، �أو�بعض �ا%صطلحات !ي��وتستقر�بعض

�عصر �عصر�دون �!ي �معان��ا �بعض �أخرى ، �دون �أو�منطقة �أو�، �Tط=ق �عند �إليه �يتبادر�الذهن بحيث
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ABمتأخرا. التعب� xإ� �wصط='ي �تش��ر�بوضعها �أو�لم �تعرف �لم �ا%صطلحات �بعض �ولذا. وأن فإن�،

�ع �هللا �ص;ى O°الن�عصر� �!ي �ا%عروفة �با%عاني �تفسABها �ينبaي �الحديث �!ي �الواردة �وسلمالكلمات أي� ليه

  . بمراعاة�العرف�اللغوي 

�الحديث �نصوص �تتضم��ا �كثABة �كلمات �هناك �العصور�، �اش��ر�!ي �الذي ¯Pا%ع� �!ي �أطلقت قد

�)و]ى �اليوم، �هو�متداول �بما �تفسABها �وx�ينبaي ِة ،
َّ
�والُقل ة يَّ �الّنِ �كلمة �مثل �والِفْقِه ، �والص=ة، وكذلك�،

ْسِخ�وغABها
َّ
  !!. كلمة�الن

  :تنبيه�مهم

  :�ن�فيه،�أيضا�wعتناء�بطبيعة�نص�الحديث�ونوعيتهن�القضايا�ا%نهجية�ا%همة�وم

 .ما�يتعلق�با�حكام •

  .وما�يتعلق�بالغيبيات •

  .وما�يتعلق�بالAsغيب�والAsهيب •

  . وما�يتعلق�با%عجزات •

فف��ا�ما�،�وأسلوب�واحد،�إن�التعامل�مع�هذه�)نواع�من�الحديث�x�يكون�ع;ى�صورة�واحدة

�لل �تأويليصلح ،� �يصلح؛ x� �ما �عن�وف��ا �معه �التعامل �يختلف �والAsهيب �بالAsغيب �يتعلق �ما فمث=

�و)حكام �النصوص �بBن �والتوفيق �للتأويل �الخضوع �شأ�³ا �من Ocال� �)حكام �أحاديث�. أحاديث أما

�ن�ذلك�يؤدي�إ]ى�إفراغ�النص�من�محتواه�،�الAsغيب�والAsهيب�فيجب�إمرارها�ع;ى�ظاهرها�دون�تأويل

ومن�ا%علوم��.�نه�قد�يتناقض�مع�نصوص�أخرى�!ي�الحكم،�ودون�اعتباره�حكما�من�)حكام،�Asبوي ال

  .أن�الهدف�من�الAsغيب�والAsهيب�هو�الAsبية�بالدرجة�)و]ى

  الخاتمة

�الدقيقة �ا%نهجية �القضايا �Ôي �تلك �مع�، �تعامله �لدى �وwنزxق �الخطأ �عن �الباحث Oتحم� Ocال

O�،�النصوص نّمِ ة�!ي�wستنتاج�وwستدراك�وTبداعوالOc�تُ هنيَّ ِ
ّ

A�َِهن�ع;ى�،�!ي�نفسه�ا%هارات�الذ والOc�تُ

ا Oقافي
َ
ا�وث Oوَحَضاٍري�ا Oِفكري�نسانT�خدمة�!ي�شيئا�كAsي�لم�س=مT�أن�ن،Bالجاهل�¯pÚفو�من�بريء�وأنه�،

لBن دين،�وغوغاية�ا%تطّفِ ِ
ّ
ب�ا%قل Bن�وتعصُّ �عن�انفعال�السطحّيِ ٌّOPِ

َ
  . وغ

  . لغة�الحديث�وفلسفته�ودراساته: ومن�هنا�تظهر�جليا�حاجة�ا%جتمع�إ]ى�طرح�موضوع

ر
َّ

�لنتذك
َ
  : قول�Tمام�الشافÙي�رحمه�هللا�تعا]ى... وختاما

فع،�ليس�العلم�ما�ُحفظ
َ
 . العلم�ما�ن

  وآخر�دعوانا�أن�الحمد�8�رب�العا%Bن
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  أهمية�تدريس�السنة�النبوية�وضرورة�تطويرها�. ١٢
  د�هللا�بن�محمد�السماعيلعب.د

  )ا%ملكة�العربية�السعودية،�كلية�Åداب�ـ�جامعة�ا%لك�فيصل(

  

  ملخص�البحث

يعـــد�تـــدريس�الســـنة�النبويـــة�مـــن�أعظـــم�ا%ـــؤثرات�ع;ـــى�فكـــر�Tنســـان�وعقلـــه�%ـــا�يحتـــوي�مـــن�أحاديـــث�

أن�للسـنة�نبوية�عظيمـة�وسـABة�عطـرة�عـن�ا%صـطفى�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم�وتكمـن�أهميـة�هـذا�البحـث�!ـي�

حيــــث�أن�تــــدريس�مقــــرر�الســــنة�النبويــــة�يعمــــل� النبويــــة�)ثــــر�الفاعــــل�والكبBــــA�ع;ــــى�عقــــل�Tنســــان�وفكــــره

ونوعيــة�تعاطيــه�مـــع�ا%ســتجدات�العا%يــة�مـــن�،�بدرجــة�كبBــAة�!ــي�تحديـــد�كيفيــة�تعامــل�الفــرد�مـــع�مجتمعــه

ا%ختلفـة�ويـأتي�هـذا�وذلك�وفق�التصورات�والصور�الOc�غرست�!ي�عقله�ونفسه�!ـي�مراحـل�حياتـه�،�حوله

  .البحث�لبيان�أهمية�هذا�لجانب�وطرق�wستفادة�من�الوسائل�الحديثة�الOc�تحقيق�هذا�الجانب

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  ا2قدمة

نبينــــا�محمــــد�وع;ــــى�آلــــه�،�والصــــ=ة�والســــ=م�ع;ــــى�ا%بعــــوث�رحمــــة�للعــــا%Bن،�الحمــــد�8�رب�العــــا%Bن

  :أما�بعد،�وصحبه�أجمعBن

 T�العالم�للهويـةفإن�وفقـدان�وتقليـد�ونقـل�تـردد�أزمـة�يعيش�س=مي�،�هـذه�تعنيـه�مـا� أزمـة�فكـٍر�بكـّلِ

والــــدليل�ع;ــــى�أن�ا%شــــكلة�تــــراوح�مكا�³ــــا�حــــول�الفكــــر�هــــو�نظــــرة�wنــــزواء�وwضــــمح=ل�،�الكلمــــة�مــــن�معPــــ¯

. يمهموغيـاب�التعلـيم�الفعـال�عـن�أنظمـة�تعلـ،�لواقع�ا%سلمBن�مـا�جـاء�إx�نتيجـة�غيـاب�الفكـر�مـن�حيـا®�م

إx�أن�إخفاقـــه�!ـــي�إ�³ـــاض�)مـــة�دليـــل�ع;ـــى�عـــدم�فعاليتـــه�،�والفكـــر�موجـــود�عنـــد�ا%ســـلمBن�بشـــكل�أو�بـــآخر

وwســتدxل�بــه�،�وماهيتــه�-ومنــه�الفكــر��-لــذا�كــان�علينــا�تقريــر�مــدى�أهميــة�العقــل�. بالصــفة�الcــO�هــو�عل��ــا

  .wستدxل�الصحيح�ا%فOp2�إ]ى�فكٍر�مجٍد�وفعال

أهميـــة�تـــدريس�": جعل��ـــا�بعنـــوان،�علميـــة�مســـاهمة�متواضـــعة�!ـــي�هـــذا�ا%جـــالوتـــأتي�هـــذه�الورقـــة�ال

قصـــدت�بـــذلك�التأكيـــد�ع;ـــى�أهميـــة�التعلـــيم�الـــديOP�الفعـــال�الـــذي�،�"الســـنة�النبويـــة�وضـــرورة�تطويرهـــا�

وقـد�انتظمـت�هـذه�الورقـة�بعـد�ا%قدمـة�!ـي�،�وللفـرد�الرضـا�والقناعـة�بمـا�يعتقـده،�يحقق�للمجتمع��³ضـته

  :ع;ى�النحو�التا]ي،�اتمةأربعة�مباحث�وخ

  .!ي�ماهية�العقل�وأهميته�:ا2بحث�-ول 

  .مشكلة�مقرر�السنة�النبوية��:ا2بحث�الثاني

  .من�خصائص�مقررات�السنة�النبوية��:ا2بحث�الثالث

  .أثر�تدريس�مقرر�السنة�النبوية�!ي�Tص=ح�:ا2بحث�الرابع

  .لورقةوف��ا�عرض�التوصيات�الOc�أسفرت�ع��ا�هذه�ا�:الخاتمة

 ٍAــــBخ�فاتحـــة�تكــــون�النـــدوة�هــــذه� �للعنايــــة�وwهتمـــام�بالســــنة�النبويـــة�وتطــــوير� ،وبعـــد�فلعـــلَّ
ً
ومنطلقـــا

ثـم�إنـي� ،حc¯�تكون�هذه�ا%قررات�م=ئمة�مـع�ا%تغBـAات�العا%يـة�وا%حليـة ،تدريسها�ل=رتقاء�بجودة�التعليم
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�هللا�تعــــا]ى�أن�،�للمشــــاركة�أتوجــــه�بالشــــكر�الجزيــــل�للقــــائمBن�ع;ــــى�هــــذه�النــــدوة�ع;ــــى�إتاحــــة�الفرصــــة
ً
ســــائ=

�م�ع;ى�ذلك�خAB�الجزاء   .وأن�يبارك�!ي�الجهود�إنه�سميع�مجيب،�يج́ز

  :!ي�ماهية�العقل�وأهميته�:ا%بحث�)ول 

 
ً
ف�العقـــــل�!ـــــي�معــــــاجم�اللغـــــة�بتعريفـــــات�مختلفـــــة�:ماهيـــــة�العقـــــل�:أو? فيعـــــرف�بأنـــــه�الِحْجــــــر�،�ُيعـــــرَّ

،�ويوصـــــف�كـــــذلك�بأنـــــه�مكـــــان�الـــــوûي،�بصـــــفات�)شـــــياء�وTمســـــاك�والـــــتحكم�والضـــــبط�والعلـــــم،�والُنÛـــــ¯

 :وقيــل،�مــأخوذ�مــن�عقلــت�البعBــA�إذا�جمعــت�قوائمــه: والعقــل. . . . ،�والقلــب،�وTرادة،�والشــعور ،�والفكــر

؛��نـه�يعقـل�صـاحبه�عـن�التـورط�!ـي�،�الذي�يحـبس�نفسـه�ويردهـا�عـن�هواهـا" العاقل"
ً
وُسـمO�العقـل�عقـ=

  .)١(ا%هالك

 
ً
  :عقلأهمية�ال�:ثانيا

  :ترجع�أهمية�العقل�إ]ى�أمور�م��ا�

بالعقـل�مBـ¤�هللا�Tنسـان�؛��نــه�منشـأ�الفكـر�الــذي�جعلـه�مبـدأ�كمـال�Tنســان�و�³ايـة�شـرفه�وفضــله� -١

بمــا�وهبــه�مــن�العقــل�ومــا�،�ومBــ¤ه�بــا�رادة�وقــدرة�التصــرف�والتســخAB�للكــون�والحيــاة،�ع;ــى�الكائنــات

ـْم {: أودعه�فيه�من�الفطـرة�قـال�هللا�تعـا]ى
َ
ل
َ
ْرِض��أ

َ
َمــــاواِت�َوَمـا�ِ!ـي�) ـا�ِ!ـي�السَّ ـم�مَّ

ُ
ك
َ
َر�ل ـَه�َسـخَّ

َّ
�الل نَّ

َ
ـَرْوا�أ

َ
ت

�
ً
�َوَباِطَنة

ً
ــــاِهَرة

َ
ْم�ِنَعَمُهو�ظ

ُ
ْيك

َ
ْسَبَغ�َعل

َ
 . )٢(} َوأ

وبالعقـــل�يســـتطيع�Tنســـان�التميBـــ¤�والتمحـــيص�وفهـــم�نصـــوص�الشـــريعة�وت�¤يلهـــا�ع;ـــى�الواقـــع�فـــإن� -٢

راكيــة�أودعهــا�هللا�فيــه�ذات�دور�مهــم�!ــي�wج��ــاد�والتجديــد�إ]ــى�يــوم�العقــل�بمــا�يملــك�مــن�طاقــات�إد

فالعقـــــــل�لـــــــه�دور�!ـــــــي�استــــــــقراء�الجزئيـــــــات�و)دلـــــــة�،�القيامـــــــة؛�وذلـــــــك�بـــــــالنظر�إ]ـــــــى�انقطـــــــاع�الـــــــو'ي

،�وÔـى�)صـول�الكليـة،�باعتباره�مبP¯�من�مباني�العدل،�التفصيلية�الOc�يجمعها�مفهوم�معنوي�عام

تــــشرف�مقاصـــد�ومصـــالح�إنســـانية�ماديـــة�ومعنويـــة�يع�ـــA�ع��ـــا�بالحاجـــات�والقواعـــد�العامـــة�الcـــO�تس

ولـــــيس�لهـــــا�نـــــص�إ]ـــــى�)صـــــول�،�والعقـــــل�يـــــرد�الفـــــروع�والجزئيـــــات�الcـــــO�ت�ـــــ¤ل�!ـــــي�الواقـــــع،�وا%طالـــــب

  .وبدونه�x�يمكن�ربط�الدين�بالواقع�. والكليات�ا%نصوصة�من�خ=ل�ما�ُعرف�بالقياس�وغABه

؛��ن�التكليـــــف�خطـــــابالعقـــــل�منـــــاط�التكليـــــف�بخطـــــاب�الشـــــا -٣
ً
�أو�وضـــــعا

ً
ـــــا�أو�تخيBـــــAا Oكف�أو�

ً
،�رع�طلبـــــا

يتعـــــذر�تكليفـــــه؛��ن�،�والصــــ°O�الـــــذي�x�يمBــــ¤،�فـــــا%جنون ،�وخطــــاب�مـــــن�x�عقــــل�لـــــه�وx�فهــــم�محـــــال

  .التكليف�خطاب�من�هللا�وx�َيـتلقى�ذلك�الخطاب�إx�من�يعقل�ويدرك�معناه

�مـن�أ
ً
صـول�ا%صـالح�الcـO�بـدو�³ا�x�مجـال�للتلقـي�وهكذا�تبدو�ضـرورة�العقـل�وأهميتـه�بوصـفه�أصـ=

�للمعرفــــة�والعلــــم�والتوجيــــه
ً
وx�مجــــال�%ســــئولية�الخ=فــــة�Tنســــانية�،�عــــن�رســــالة�الــــو'ي�بوصــــفها�مصــــدرا

وإعمـــــــار�الكـــــــون�دون�وجـــــــود�العقـــــــل�وإعمـــــــال�دوره�ووظيفتـــــــه�!ـــــــي�الفهـــــــم�وTدراك�والتميBـــــــ¤�بـــــــBن�ا%صـــــــالح�

ً◌�!ــي�Tنســانومــن�هنــا�كفلــت�الشــريعة�أحكــام�حفظــ،�وا%فاســد
ً
�وجوديــا

ً
�لــدوره�،�ه�باعتبــاره�كيانــا

ً
وضــابطا

  .ووظيفته�!ي�الكون 

ســــــواء�مـــــن�ناحيــــــة�الوجــــــود�ابتــــــداء�،�ومـــــن�هــــــذا�ا%نطلــــــق�يـــــأتي�منظــــــور�الشــــــريعة�!ــــــي�حفـــــظ�العقــــــل

                                                 
  . ١١/٤٥٨لسان العرب مادة عقل : انظر )١(
  ) . ٢٠(  سورة لقمان ، آية رقم )٢(
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  . بتحصيل�منفعته�أو�من�ناحية�درء�ا%فاسد�عنه�أو�ا%ضار�ال=حقة�به

م�الcـO�تقـيم�أركانـه�وتثبـت�قواعـده�بحيـث�تثمـر�Ôـي�)حكـا،�فأحكام�حفظ�العقل�من�ناحية�الوجود

 
ً
�مستقيما

ً
�نافعـة ،منفعته�فكرا

ً
فقـد�جـاءت�نصـوص�الشـريعة�تحـث�ع;ـى�العلـم� ،ومعـارف�صـالحة ،وعلومـا

والتفكـــر�ف��ــــا�بمــــا�يعمــــق�Tيمــــان�بــــا8�تعـــا]ى�وÔــــي�أكــــA�مــــن�أن�يتســــع�لهــــا�،�والنظـــر�!ــــي�آيــــات�هللا�!ــــي�الكــــون 

 {: قال�هللا�تعا]ى. السياق�هنا
َ
ـوَن أ

ُ
ْعِقل

َ
�ت
َ
ـ=
َ
َقـْوَل�{ ،�)١(}ف

ْ
ُروا�ال بَّ ـْم�َيـدَّ

َ
ل
َ
ف
َ
ْبِصـُروَن�{ ،�)٢(}أ �تُ

َ
ـ=
َ
ف
َ
إ]ـى�غBـA�ذلـك�،�)٣(}أ

¯Pا%ع�هذا�ع;ى�الدالة�ياتÅ�من .  

�بازديـــــــــــاد�ا%عــــــــــــارف�والعلــــــــــــوم
ً
�وصــــــــــــق=

ً
�و®�ــــــــــــذيبا

ً
  فــــــــــــإن�مفهــــــــــــوم�العلــــــــــــم�. إن�Tنســـــــــــان�يــــــــــــزداد�عقــــــــــــ=

،�مفهــوم�شــامل�يــؤدي�إ]ــى�معرفــة�هللا�تعــا]ى�والتقــرب�إليــه،�دة�عقــلالــذي�يفيــد�زيــا�-!ــي�الرؤيــة�Tســ=مية��-

  . وعمارة�الكون�والحياة،�بما�يحقق�مهمة�الخ=فة�!ي�)رض

أمــا�تــدابAB�حفــظ�عقــول�)مــة�مــن�ناحيــة�مــا�يــدرأ�ع��ــا�الخلــل�الواقــع�أو�ا%توقــع�فيتمثــل�!ــي�موقــف� 

  . Tس=م�من�صور�الغلو�وwنحراف�الفكري 

وقــد�يكــون�عقيــدة�عنــد�wقتنــاع�،�مجــرد�رأي�وصــل�إليــه�العقــل�بطريقــة�أو�بــأخرى �والفكــر�قــد�يكــون 

�يظهـر�أثـره�!ـي�القلـب�والسـلوك،�به�وتحرك�الوجدان�نحوه
ً
xانفعـا�بـه�الـنفس�وانفعـال�،�!ـي�نحـرافw�ومـن

ومــن�wنحــراف�!ــي�العقيــدة�إنكــار�. الــرأي�التعصــب�لحكــم�اج��ــادي�لــيس�لــه�دليــل�قــاطع�!ــي�ثبوتــه�أو�دxلتــه

�يتنا!ى�مع�ما�يجب�له�من�الج=ل�والجمال،�وكذلك�الغلو�!ي�Tيمان�بوجوده،�وجود�Tله�الخالق
ً
  . غلوا

 
ً
�أو�تفريطــــا

ً
ذلــــك�أن�،�فمــــن�أخطــــر�أنــــواع�wنحــــراف�انحــــراف�الفكــــر�والبعــــد�بــــه�عــــن�القصــــد�إفراطــــا

أول�نقطــة�!ــي�أي��ولهــذا�كانــت�العنايــة�بتقــويم�الفكــر�وتصــحيح�wعتقــاد�Ôــي،�الســلوك�نــابع�منــه�ومتــأثر�بــه

أ?�وإن�[ــي�: "ولــذلك�يقــول�الرســول�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم،�برنــامج�مــن�بــرامج�Tصــ=ح�الcــO�جــاء��Çــا�)نبيــاء

متفـق�(" أ?�و¬ـي�القلـب،�وإذا�فسدت�فسد�الجسد�كله،�الجسد�مضغة�إذا�صلحت�صلح�الجسد�كله

  . )٤(والقلب�أحد�معاني�العقل�كما�سبق. )عليه

وهذا�الخلـل�قـد�يعـود�إ]ـى�)مـور�التاليـة�أو�إ]ـى�،�تج�عن�خلل�!ي�البناء�الفكري وwنحراف�الفكري�ين

  : أحدها

أو�Tعـراض�عــن�)خـذ��Çــذه�)صــول�أو�،�القيــاس،�Tجمــاع،�السـنة،�الكتــاب: الجهـل�بأصــول�التشـريع -١

 ،�إحداها
ً
  . مثل�من�ينكر�حجية�السنة�مث=

)دلـة�وأدوات�wسـتنباط�أو�الجهـل�باللغـة��كالجهـل�بمآخـذ،�الجهل�بمناهج�التعامل�مع�هـذه�)صـول  -٢

�بمنهج�تحليل�نصوص�الو'ي�واستنباط�الحكم�م��ا،�وأسالي�Èا�-لغة�الو'ي��-العربية�
ً
xوإجما .  

وجمـــــاع�)مـــــرين�الســـــابقBن�صـــــدور�wج��ـــــاد�مـــــن�غBـــــA�أهلـــــه�مـــــع�الجهـــــل�بمقاصـــــد�الشـــــريعة�وا%صـــــالح� -٣

 
ً
  . ا%عت�Aة�شرعا

،�ري�تعــود�!ــي�بعــض�أســبا�Çا�إ]ــى�الخلــل�!ــي�البنــاء�الفكــري�وا%��Dــيإن�ظــاهرة�wنحــراف�والغلــو�الفكــ

                                                 
  ) . ٦٥( سورة آل عمران ، آية رقم   )١(
  ) . ٦٨( سورة المؤمنون ، آية رقم   )٢(
  ) . ٢١( سورة الذاريات ، آية رقم   )٣(
  . ٣في ص  )٤(
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  . الذي�أدى�إ]ى�كثAB�من�السلبيات�وا%واقف�الOc�تـتـناقض�مع�ا%قاصد�وا%صالح�الشرعية�العامة�لØمة

وتعمــــل�،�و%ــــا�كانــــت�مقــــررات�الســــنة�النبويــــة�تلعــــب�الــــدور�)ك�ــــA�!ــــي�صــــياغة�ذهــــن�Tنســــان�وفكــــره

�بدرجــة�كبBــAة�!ــي�تح
ً
ديــد�كيفيــة�تعاملــه�مــع�مجتمعــه�ونوعيــة�تعاطيــه�مــع�ا%ســتجدات�العا%يــة�؛�كــان�لزامــا

ووضـــع�،�ع;ـــى�علمـــاء�الشـــريعة�وا%ـــربBن�وا%تخصصـــBن�النظـــر�!ـــي�مشـــكلة�هـــذه�ا%قـــررات�ــــــــــــــــ�والوقـــوف�عل��ـــا

  . الحلول�ا%ناسبة�لتطويرها�ل�رتقاء�بجودة�أدا�òا�!ي�واقع�العالم�Tس=مي

  : ة�مقررات�السنة�النبويةمشكل: ا2بحث�الثاني

�ــا�مشــكلة�قائمــة Ásوتع�حــادة�أزمــة�تواجــه�النبويــة�الســنة�مقــررات�أن�البــاحثون�أدرك�لقــد�،�تتمثــل

فالنـــاظر�!ـــي�أبحا/�ـــا�وطرائـــق�عرضـــها�. !ـــي�تـــأخر�هـــذه�ا%قـــررات�وعـــدم�مواكب��ـــا�للتطـــور�ومســـاير®�ا�للحضـــارة

�إ]ـى�إعطـاء�تصـور�واضـح�عـن�أهـدافها�ومناهجهـا�وافتقارهـا�أحيانـ،�)١(يلحـظ�غلبـة�الرتابـة�والجفـاف�عل��ـا�
ً
ا

  .)٢(ا%شAsكة�

ومــن�هنــا�نــادى�ا%خلصــون�بضــرورة�التجديــد�!ــي�هــذه�ا%نــاهج�لتخــرج�مــن�الــدائرة�ا%غلقــة�الcــO�تــدور�

لكـــن�x�يعPـــO�ذلـــك�أن�نخضـــع�مناهجنـــا�الدينيـــة�للمنـــاهج�)خـــرى�،�وتســـتطيع�بـــذلك�مواكبـــة�العصـــر،�فيـــه

�جنايـــة�!ـــي� ��صـــولها�وخصائصـــهافـــإن�هـــذا�ُيَعـــدُّ
ً
�ا%نـــاهج�الدينيـــة�وســـلبا ،�الcـــO�انفـــردت��Çـــا�عـــن�غABهـــا،�حـــّقِ

ولكــن�التجديــد�الــذي�ننشــده�يتمثــل�!ــي�إحيــاء�هــذه�ا%قــررات�وتغيBــA�الــنمط�الــذي�تســAB�عليــه�!ــي�)بحــاث�

  .كما�هو�مأمول�م��ا،�وتسهم�!ي�تقديم�النفع�للبشرية،�حc¯�تحظى�بحضور�حافل،�وطرائق�العرض

�ع;ـــى�أحـــد�هـــذا�التقـــدم�ا%�Èـــر�الـــذي�حققتـــه�العلـــوم�الطبيعيـــة�والتطبيقيـــة�ثـــم�إنـــه�لـــم
ً
،�يعـــد�خافيـــا

�مــن�نتــائج�ذلــك�هــذه�wبتكــارات�وTنجــازات�الحديثــة فــ=�يكــاد�يمــر�يــوم�إx�ونســمع�عــن�جملــة�مــن�،�ولعــلَّ

لـــــم�إن�أكـــــA�مـــــن�ث=ثــــة�أربـــــاع�ع: حcـــــ¯�قيــــل،�wبتكــــارات�والصـــــناعات�وتطــــوير�)بحـــــاث�وتحســـــBن�ا%نتجــــات

  .الفB¤ياء�قد�أنتجه�هذا�القرن 

وغـدت�لهــا�قدسـية�عنــد�،�لقـد�احتلـت�العلــوم�الطبيعيـة�والتطبيقيـة�مكانــة�مرموقـة�!ـي�هــذا�العصـر

فهــــذا�مصــــطلح�العلــــم�يكــــاد�ينحصــــر�!ــــي�الوقــــت�الــــراهن�ع;ــــى�العلــــوم�الطبيعيــــة�والتطبيقيــــة�دون�،�النــــاس

�،�عـن�مسـم¯�العلـم�-ا�العلـوم�الشـرعية�وم��ـ�-ولهـذا�السـبب�تـم�تنحيـت�العلـوم�Tنسـانية�،�)٣(غABهـا� ولعــلَّ

�
ً
هــذا�هـــو�الســـّر�!ــي�نشـــوء�التقســـيم�!ــي�بعـــض�مراحـــل�الدراســة�و!ـــي�الكليـــات�ع;ــى�أســـاس�أن�هنـــاك�أقســـاما

ويقصـــد�با�قســـام�العلميـــة�تلـــك�الcـــO�يـــدرس�ف��ـــا�العلـــوم�التطبيقيـــة�،�وتخصصـــات�علميـــة�وأخـــرى�أدبيـــة

ولعلنـا�،���ا�العلوم�الشـرعية�واللغويـة�وwجتماعيـة�ونحوهـاو)قسام�)دبية�Ôي�الOc�يدرس�ف،�والطبيعية

�!ي�تعميق�هذه�ا%شكلة�وتوسيع�نطاقها
ً
�أساسا

ً
  .x�نجانب�الحقيقة�إذا�قلنا�إن�للتخصص�دورا

  :من�خصائص�مقررات�السنة�النبوية�:ا%بحث�الثالث

  :تتمB¤�مقررات�السنة�النبوية�بسمات�وخصائص�لعل�من�أهمها

؛��ن�صـحة�العبــادة�،�)٤(م��ـا�مــا�هـو�واجــب�تعلمـه�أن�هـذه�ا%قــررات� -١
ً
�أو�كفائيــا

ً
�عينيـا

ً
ســواء�كـان�واجبــا

                                                 
  ) .  ٤٠٨( الموضوعية في العلوم اAنسانية للدكتور ص:ح قنصوه ص : انظر  )١(
  ) . ٥٢( مشكلة العلوم اAنسانية ص : انظر  )٢(
  ) . ٥( مشكلة العلوم اAنسانية للدكتورة يمنى الخولي ص : انظر  )٣(
  ) . ٢٨/٨٠( مجموع فتاوى ابن تيمية   )٤(
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بـل�حcـ¯�،�وموافقة�العقود�وا%عام=ت��حكام�الشريعة�مـرتبط�بـتعلم�هـذه�ا%قـررات ،مرتبطة�بتعلمه

،�وانخـــــراط�ا%ســـــلم�بعمـــــل�مـــــن�)عمـــــال�ا%باحـــــة،�ومزاولـــــة�بعـــــض�ا%هـــــن،�ممارســـــة�بعـــــض�الصـــــناعات

 .تعلم�هذه�ا%قررات�ا%تعلقة�بعمله�يوجب�عليه

حيــث�x�تــدان��ا�!ــي�ذلــك�العلــوم�)خــرى�،�تمBــ¤�هــذه�ا%قــررات�بكــAة�فنو�³ــا�وعلومهــا�وتشــع�Èا�وتعــددها -٢

وتحــت�كــل�علـــم�،�وع;ــى�ســبيل�ا%ثــال�فا%نــاهج�ا%تعلقــة�بعلـــم�الشــريعة�تح��ــا�عــدة�علــوم،�وx�تلحقهــا

�وا%نـــــاهج�ا%تعلقـــــة�ب،�جملـــــة�وافـــــرة�مـــــن�العلـــــوم
ً
،�)١(علـــــم�القـــــرآن�الكـــــريم�تح��ـــــا�حـــــوا]ي�ثمـــــانون�علمـــــا

 
ً
�و!ي�غABها،�ونجد�هذا�!ي�علوم�السنة�النبوية،�وا%تعلقة�بالحديث�ستون�علما

ً
  .وعلوم�اللغة�أيضا

�
ً
إن�ا%نـــاهج�الدينيـــة�!ـــي�الوقـــت�الحاضـــر�x�بـــد�أن�تجمـــع�بـــBن�العمـــل�بأحكـــام�Tســـ=م�رســـالة�وكيانـــا

 
ً
 �والعمـــل�لAsقيـــة،�وشـــريعة�ونظامـــا

ً
�وحضـــاريا

ً
وهـــذا�ا%ـــنهج�x�يتحقـــق�إx�بالصـــلة�،�ا%جتمـــع�Tســـ=مي�علميـــا

فا%دنيــة�ا%عاصــرة�تتمBــ¤�بتقــدم�،�والخ�ــAة�العمليــة�والتقنيــة�الحديثــة،�العلميــة�ا%تينــة�بــBن�الخ�ــAة�العلميــة

�بينما�تفـتح�للمج��ـدين�ا%عاصـري،�هائل�!ي�العلوم�والتقنية�لم�تكن�تخطر�ببال�ا%ج��دين�القدماء
ً
ن�آفاقـا

وخ�ـــAة�واســـعة�بـــالتطورات�الcـــO�حصـــلت�!ـــي�،�واســـعة�تتطلـــب�مـــ��م�خ�ـــAة�غزيـــرة�بأصـــول�الـــدين�والشـــريعة

هاتــان�الخ�Aتــان�ا%تكاملتــان�اللتــان�x�تنفصــ=ن�!ــي�منهجيــة�wج��ــاد�،�ميــادين�ا%عرفــة�النظريــة�والتطبيقيــة

شـاد�وwسAsشـاد�بـBن�wختصـاص�وبـذلك�ت�ـAز�حتميـة�ذلـك�الsـAابط�ا%��Dـي�عـن�طريـق�Tر ،�!ي�عصرنا�هذا

O°التجري�Oالعلم�ختصاصwو�يûالشر.  

  :أثر�تدريس�مقررات�السنة�النبوية�[ي�+ص]ح�:ا2بحث�الرابع

�وا%وعظة�الحسنة �تدعو�إ]ى�نشر�الدين�بالحكمة ،�إن�ا%تأمل�!ي�مقررات�السنة�النبوية�يجد�أ�³ا

� �سبحانه �هللا �والحوار�قال �الدعوة �!ي �واللBن �الحسنة(والرفق �وا%وعظة �بالحكمة �ربك �سبيل �إ]ى �)ادع

�)زمان ،فالقول�اللBن�وصية�هللا�%وpË¯�وهارون�عل��ما�الس=م �الناصحBن�!ي�كّلِ اللBن�،�وÔي�وصية�لكّلِ

�الدعوة �وعاء �الرحمة، �ودليل ، 
ً
xقبو� �للكلمة �يجعل ، 

ً
�تأثABا �النفس ،وللدعوة �ك�Aياَء B�ُِن� ،x�َيْجَرُح ُ́ �xو

  .كرام��ا

ِمَر�بالقول�اللBن ،ا�كان�موpË¯�عليه�الس=م�وهو�ن°O�معصوموإذ
ُ
فما�بال�غAِB�،�مؤيد�بقوى�السماء�أ

أx�يعلمون�أن�التمرد�ع;ى�)حكام�والنفور�من�خطاب�الدعوة� ،ا%عصومBن�يغفلون�عن�هذه�الوصية

�والقسر�والشدة �والفظاظة �الغلظة �أساليب �شرٌّ  ،نتاج �يدعو�³م �من �وهل �موpË¯؟ �خAB�أم من��أهم

�إx�زانه"فرعون؟� ��Opء �!ي �x�يكون �الرفق �إن �إx�شانه، ��Opء �من �"وx�ي�¤ع �مسلم، �يحرم�"و ،رواه من

ABالخ�يحرم�مسلم" الرفق�رواه�،�وسلم�عليه�هللا�ص;ى�محمد�لنبينا�يقول�تعا]ى�{ وهللا�ّمَن� �َرْحَمٍة ِبَما
َ
ف

 
َ
x�ِب

ْ
َقل
ْ
�ٱل

َ
ِليظ

َ
�غ

ً
ا
ّ
ظ
َ
ْنَت�ف

ُ
ْو�ك

َ
ُهْم�َول

َ
ِه�ِلنَت�ل

َّ
�ِمْن�َحْوِلَك�ٱلل

ْ
وا َفضُّ   . }نْ

و�Çذا�)سلوب�الرا*ي�،�لقد�كان�نبينا�محمد�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يدعو�بالحكمة�وا%وعظة�الحسنة

 
ً
�جما

ً
وبذلك�دخل�الناس�!ي�دين�هللا� ،وإن�أمر�تبادروا��مره ،إن�قال�استمعوا�لقوله ،أحبه�الصحابة�حبا

 
ً
  .أفواجا

يستأذنه�!ي�أمر� ،سلم�مع�الشاب�الذي�جاء�يستأذنه�!ي�أمر�عظيمتأمل�هدي�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�و 

                                                 
  ) . ١/٢٠( اAتقان في علوم القرآن للسيوطي : انظر  )١(
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... xبنتك؟...الزنا�فالن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يعنف�عليه�وإنما�حاوره�فقال�له�هل�ترضاه��ختك؟�

  .....وكذلك�الناس�x�يرضونه�:فقال�له�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم... x: وهو�يقول ،�...�مك؟

فلم� ،;ى�هللا�عليه�وسلم�مع�)عرابي�الذي�بال�!ي�طائفة�ا%سجد�فزجره�الناسكذلك�هدي�الن°O�ص

�من�ماء ،دعوه: يعنف�عليه�ا%صطفى�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�بل�قال
ً
  ....وأريقوا�ع;ى�بوله�سج=

�هللا �حدود �!ي �التساهل �ذلك ¯Pمع� �وليس �هللا�، �حدود �من �حد �!ي �يشفع �زيد �بن �أسامة �جاء فقد

�هللا �ص;ى O°الن� �بنت�فغضب �فاطمة �لو�أن �هللا �وايم �هللا �حدود �من �حد �!ي �أتشفع �وقال �وسلم �عليه

و%ا�رأى�قطعة�من�التوراة�!ي�يد�عمر�بن�الخطاب�رOpÚ�هللا�عنه�قال�ما� .محمد�سرقت�لقطعت�يدها

�ما�وسعه�إx�إتباûي� ،هذا�يا�عمر
ً
وإنما� ،وx�غلو�وx�مجافاة ،ف=�إفراط�وx�تفريط .لو�أن�أGي�موpË¯�حيا

�ع;ى�العلماء� .هكذا�كان�هديه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم ،وشدة�!ي�رفق ،زم�!ي�لBنح
ً
إذا�أدركنا�هذا�كان�لزاما

�الدينية �ا%ناهج �!ي �Tس=مي �الخطاب �تجديد �وا%ربBن �Tس=م�، �بمبادئ �ا%ساس �دون �للناس وتقريبه

  . وأحكامه�الثابتة

  الخاتمة

تمPــــ¯�أن�تســــهم�!ــــي�تطــــوير�مقــــررات�الســــنة�!ــــي�ختــــام�هــــذه�الورقــــة�أعــــرض�بعــــض�التوصــــيات�الcــــO�أ

  :ولعل�من�أهم�ذلك ،النبوية��ص=ح�الواقع�!ي�العالم�Tس=مي

،�العمـــــل�ع;ـــــى�تفعيـــــل�دور�العلـــــوم�الشـــــرعية�وربطهـــــا�بواقـــــع�الحيـــــاة�Tنســـــانية�ومتطلبا®�ـــــا�وأهـــــدافها -١

 . وم�¤ل��ا�بBن�العلوم�)خرى  ،والتأكيد�ع;ى�أصالة�هذه�العلوم

وإx�فــــإن�تخصصــــات�،�ورصــــد�ا%B¤انيــــات�لهــــذا�الغــــرض ،مقــــررات�الســــنة�النبويــــةwهتمــــام�بتــــدريس� -٢

�لشح�ا%وارد�و)طر�التعليمية
ً
؛�نظرا

ً
�محدقا

ً
  .العلوم�الشرعية�!ي�الجامعات�وغABها�تواجه�خطرا

��ــOpء�ويتحــدث�!ــي� -٣ wعتنــاء�بالتخصــص؛�فقــد�م2ــp¯�الوقــت�الــذي�يمكــن�أن�تجــد�فيــه�مــن�يعــرف�كــلَّ

�يدركه�ا%تخصـصوحc¯�العلوم�،�كل�فن
ً
�واحدا

ً
�و , الشرعية�لم�تعد�فرعا

ً
إنمـا�اتسـعت�لتشـمل�فروعـا

إ]ـــى�التخصصـــات�العلميـــة� إن�النـــابغBن�وا%تفـــوقBن�يوجهـــون�!ـــي�)غلـــب�.عـــدة�!ـــي�التخصـــص�الواحـــد�

فهــل�يليــق�أن�يوجــه�إ]ــى�التخصصــات�الشــرعية�أولئــك�, ). . .الهندســة�،�الحاســب،�الطــب(التطبيقيــة�

 ! .x®�م؟الذين�لم�تسعفهم�معد

ورغـم�آثـاره�الحميـدة�!ــي�،�wرتقـاء�بـالتعليم�الشـرûي؛�فـرغم�انتشــار�مـدارس�التعلـيم�الشـرûي�ومعاهــده -٤

،�ويتسـم�بالنمطيـة�والتقليديـة،�إx�أنه�يعاني�من�ضعف�وقصـور ،�نشر�العلم�الشرûي�والحفاظ�عليه

  . تطلباتهومخرجات�التعليم�الشرûي�اليوم�دون�تحديات�الواقع�وم. ويدار�بطريقة�بدائية

وكثAB�من�مطالب�التغيAB�!ـي�التعلـيم�. ومعلمو�العلوم�الشرعية�بحاجة�إ]ى�نقلة�!ي�طريقة�أدا�òم�وتفكABهم

. الواقع�الفع;ي�لهذا�التعليم�وحاجتـه�إ]ـى�التطـوير�-ا%علن�ع;ى�)قل��-الشرûي�الOc�يثABها�Åخر�منطلقها�

ا%طالبــة�بــه�صــادرة�مــن�العــاملBن�فيــه�الغيــورين��ومــا�لــم�تكــن�)صــوات،�ومــا�لــم�يــتم�التطــوير�مــن�الــداخل

 . عليه�فلن�يكون�التطوير�!ي�مصلحة�التعليم�الشرûي

  :وتشمل�متطلبات�التطوير�بوجه�أخص

تطـــــــوير�أداء�ا%علمـــــــBن؛�فـــــــنحن�بحاجـــــــة�ماســـــــة�إ]ـــــــى�wرتقـــــــاء�بكفايـــــــات�وقـــــــدرات�معلمـــــــO�العلـــــــوم� •
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 .مكانيات�التعليم�ومخرجاتهحc¯�يسهموا�!ي�تضييق�الفجوة�بBن�إ،�الشرعية�!ي�مجتمعاتنا

تطـــــوير�ا%نـــــاهج�و)خـــــذ�بـــــا%فهوم�الحـــــديث�للمـــــنهج؛�ومـــــن�ثـــــم�فـــــالتطوير�يجـــــب�أن�يشـــــمل�كافـــــة� •

OpËمدر�وكتاب�وأنشطة�وتقنيات�ووسائل�تدريس�وطرق�أهداف�من�ا%نهج�عناصر. 

 .تطوير�)داء�Tداري�والبيئة�ا%درسية�للمعاهد�وا%دارس�الشرعية •

وبتدريســـهم�،�التعلـــيم�وعـــدم�إهمالـــه�وذلـــك�بتعلـــيم�الطـــ=ب�كيـــف�يفكـــرون�ضــرورة�إعمـــال�العقـــل�!ـــي -٥

�ABالتفك�طرائق.  

 
ً
�لوجهــه� ،أحمــد�هللا�وأشــكره�ع;ــى�التســهيل�والتيســAB: وختامــا

ً
وأســأله�أن�يجعــل�هــذا�العمــل�خالصــا

  . وص;ى�هللا�وسلم�ع;ى�نبينا�محمد�وع;ى�آله�وصحبه�أجمعBن�،�إنه�و]ي�ذلك�والقادر�عليه،�الكريم

 ا%راجع�أهم

 .هـ�١٤٢٣ ١ط. بABوت. دار�ابن�حزم. أبجد�العلوم�لصديق�حسن�القنو&ي -١

  .هـ�١٤١٦ ٣ط. دمشق. دار�ابن�كثT .ABتقان�!ي�علوم�القرآن�لج=ل�الدين�السيوطي -٢

 هـ١٤٢٠ ٢ط. الرياض. دار�طيبة. أحكام�التصوير�!ي�الفقه�Tس=مي�%حمد�بن�أحمد�واصل -٣

 .هـ�١٣٨٨ ٢ط. القاهرة. مطبعة�العاصمة. بد�ال�A�القرط°Oجامع�بيان�العلم�وفضله�xبن�ع -٤

  . مصر. مطبعة�ا%دني. الطرق�الحكمية�xبن�قيم�الجوزية -٥

 ١ط. بABوت. ا%ؤسسة�الجامعية�للدراسات. علم�القانون�والفقه�Tس=مي�للدكتور�سمAB�عالية -٦

 .هـ�١٤١٢

 .بABوت ،دار�الفكر ،لسان�العرب�xبن�منظور  -٧

  .هـ�١٤١٦. ا%دينة�ا%نورة. مجمع�ا%لك�فهد. جمع�ابن�قاسم. تيميةمجموع�فتاوى�ابن� -٨

 .هـ�١٤٢٣. الرياض. دار�الكتب. ا%جموع�شرح�ا%هذب�%ح÷O�الدين�النووي -٩

مطبوعات�جامعة�Tمام�محمد�بن�سعود�. ا%دخل�إ]ى�السياسة�الشرعية�لعبد�العال�عطوة - ١٠

  .هـ�١٤١٤الرياض�. Tس=مية

 ١ط. بريطانيا. سلسلة�إصدارات�الحكمة. دة�للدكتور�محمد�النتشةا%سائل�الطبية�ا%ستج - ١١

 .هـ�١٤٢٢

. دار�الثقافة. مشكلة�العلوم�Tنسانية�تقني��ا�وإمكانية�حلها�للدكتورة�يمP¯�طريف�الخو]ي - ١٢

 .م�١٩٩٦ ٢ط. القاهرة

. دار�الثقافة. ا%وضوعية�!ي�العلوم�Tنسانية�عرض�نقدي�%ناهج�البحث�للدكتور�ص=ح�قنصوه - ١٣

 .م�١٩٨٠. القاهرة

منشورات�جامعة�. عبد�الس=م�العالم: نظرية�السياسة�الشرعية�الضوابط�والتطبيقات�للدكتور  - ١٤

 .م�١٩٩٦ ١ط. ليبيا. قازيونس

  هـ١٤٠٢ ١ط. دمشق. دار�البيان. وسائل�Tثبات�!ي�الشريعة�Tس=مية�للدكتور�محمد�الزحي;ي - ١٥
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  واقع�بنغ]ديش-�ى�اللغة�البنغاليةجهود�العلماء�[ي�ترجمة�الحديث�النبوي�إ. ١٣

  الدكتور�محمد�إحسان�هللا�مياه

  )بنغ=ديش�–الجامعة�Tس=مية�العا%ية�شيتاغونغ�،�قسم�اللغة�العربية�وآدا�Çا(

  : ملخص�البحث

الحمد�8�رب�العا%Bن�والص=ة�والس=م�ع;ى�سيد�ا%رسلBن�وخاتم�النبيBن�محمد�بن�عبد�هللا�وع;ى�آله�

  : وبعد...Bن�ومن�تبعهم�بإحسان�إ]ى�يوم�الدينوصحبه�أجمع

فإن�اهتمام�علماء�بنغ=ديش�با�حاديث�النبوية�وعناي��م��Çا�يرجع�إ]ى�تاريخ�دخول�Tس=م�!ي�منطقة�

  .!ي�القرن�السابع�ا%ي=دي�ا%وافق�القرن�)ول�الهجري " البنغال"

�إذ �ذلك �!ي �غرابة xس=  وT� �أك�A�الدول �ثانية �بنغ=ديش �تعد �حيث �تمثل�% ٨٩٫٧٠مية �شع�Èا من

�علما�òا.مسلمBن �تعت�A�جهودا وجهود �والوسائل �)ساليب ¯cبش� �النبوي �الحديث �دراسة ملموسة� !ي

�لد´�م �وتفهيمه �ا%سلمBن �قلوب �إ]ى �النبوي �الحديث �تقريب �دراسة�. تس��دف �!ي �جهودهم �أهم ومن

�الب �اللغة �إ]ى �العربية �من �)حاديث �كتب �ترجمة �وعلومه �نغاليةالحديث ،� �أكA�من مليون��١٥٠لغة

�!ي�.مسلم �العلماء �ومناهج �للAsجمة �ا%ختارة �الحديث �وكتب �ا%Asجمون �وعلماؤها �دواع��ا �الAsجمة ولهذه

وتجدر�دراسة�هذه�الجهود�خ=ل�البحث�.الAsجمة�وترجمة�الحديث�ووفوائدها�ومشاكلها�غABها�من�أمور 

لذا�اختار�الباحث�هذا�البحث�. !ي�واقع�بنغ=ديش�ا%��Dي�يكشف�عن�جوانب�ترجمة�)حاديث�النبوية

  " واقع�بنغ]ديش-جهود�العلماء�[ي�ترجمة�الحديث�النبوي�إ�ى�اللغة�البنغالية": بعنوان

  : ويتطرق�البحث�إ]ى�ما�ي;ي

 
ً
xإل��ا: أّو� �Tس=م �دخول �وتاريخ �بنغ=ديش �دولة �عن �مختصرة �نبذة �وتشمل  . ا%قدمة

ً
النظام�: ثانيا

!� OالتعليمOPالدي� �التعليم �!ي �النبوي �الحديث �دراسة �ومكانة �بنغ=ديش  . ي
ً
�الحديث�: ثالثا �دراسة تطور

 . النبوي�وتاريخ�ترجمته�ودواûي�الAsجمة
ً
كتب�)حاديث�ا%Asجمة�واللغات�الOc�ترجمت�إل��ا�!ي�واقع�: رابعا

 . بنغ=ديش
ً
  العلماء�البارزون�لهم�إسهامات�!ي�الAsرجمة�ومناهجهم�ف��ا: خامسا

 
ً
و!ي�الخاتمة�تسجيل�النتائج�الOc�. فوائد�الAsجمة�ومشاكلها�!ي�بنغ=ديش�والحلول�ا%قAsحة�لها: سادسا

�البحث �هذا �خ=ل �من �إل��ا �ا%صادر�.يتوصل �من �ا%علومات �جمع �خ=ل �ستسAB�من �البحث ومنهجية

�أصحا�Çا �إ]ى �)قوال �وعزو �التوثيق �مع �البحث �بموضوع �الع=قة �ذات �وا%راجع �يتطلبه��وغABها، مما

  ... وهللا�ا%وفق. البحث�ا%��Dي

 
ً
  . ا2قدمة�وتشمل�نبذة�مختصرة�عن�دولة�بنغ]ديش�وتاريخ�دخول�+س]م�إلWÑا: أّو?

�شملت Ocال� �القديمة �الهند �مناطق �من
ً
�قديما �بنغ=ديش �الهند: كانت �وباكستان، ،�وبنغ=ديش،

م�شهدت�الب=د�عدة�تقلبات�سياسية�١٩٧١م�وقبل�ظهورها�كدولة�مستقلة�عا�١.وا%الديف،�وسري=نكا

  ٢: وكانت�تخضع�للحكومات�ا%ختلفة�تتمثل�فيما�ي;ي

                                                 
  السعودية�القرى،مكة�ا%كرمة،�ا%ملكة�العربية� انتشار�Tس=م�!ي�الهند،�بحث�أعد®�ا�الطالبة�الصام;ي،�جامعة�أم. ١
تاريخ�موجز�لØستاذ�: ونظام�التعليم�Tس=مي��١٣م�ص�١٩٩٤تاريخ�ا%سلمBن�!ي�البنغال،�عباس�ع;ي�خان،ا%ركز�Tس=مي�بنغ=ديش،. ٢

خوندكار�أبو�. تاريخ�ومقارنة،د:ومناهج�التعليم�Tس=مي�ومدارسها�.فما�بعدها��٣٥محمد�عبد�الرب،�إس=ميك�إيدوكيشن�سوشايOc،�ص�
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م�ا%وافق�١٢٠٥م�إ]ى�٧١٢وذلك�قرابة�خمسة�قرون�من�،�وغABهما�بالهند" الغور " و" البال"حكم�) ١(

�غAB�Tس=مي �آنذاك �الحكم �كان ،� �الهند �الكبAB�من �الجزء �ف��ا �كان Ocال� �الفAsة �الحكم�باستثناء تحت

  Tس=مي�فور�الفتح�Tس=مي�بيد�القائد�محمد�بن�القاسم�بداية�القرن�الثامن�ا%ي=دي�

  م�١٧٥٧م�إ]ى�١٢٠٥وذلك�%دة�أكA�من�خمسة�قرون�ونصف�من�،�حكم�عصر�الس=طBن�موغول ) ٢(

]ى�استق=ل�م�إ١٧٥٧الحكم�ال�Aيطاني�وذلك�%دة�مائة�وتسعBن�عام�من�wحت=ل�ال�Aيطاني�!ي�عام�) ٣(

  م�١٩٤٧الباكستان�!ي�عام�

)٤ (� �الشر*ي �الباكستان �ع;ى �يحكم �كان �الباكستاني  (الحكم
ً
�حاليا �الغربي�) بنغ=ديش والباكستان

�من�) الباكستان�الحا]ي(
ً
  .م١٩٧١م�إ]ى�١٩٤٧%دة�أربعة�عشرين�عاما

  .م١٩٧١حكم�جمهورية�بنغ=ديش�الشعبية�منذ�استق=لها�عام�) ٥(

WXمكان� �حيث �تعت��iبنغ]ديشومن �+س]مي �العالم �[ي �كثافة��ا �حيث �من �Tس=مية �أك�A�الدول ثانية

  . مليون�نسمة�١٥٠من�مجموع�سكا�³ا�بعدد�% ٨٩٫٧٠السكان�ا%سلمBن�إذ�نسبة�ا%سلمBن�ف��ا�

�بنغ]ديش �تقع �الجغرا[ي �الوضع �حيث �الغرب��ومن �جهة �من �الهند �وتحدها �آسيا �شرق �جنوب !ي

  .شرق�وبورما�من�الشرق�الجنوب�وخليج�البنغال�من�الجنوبوالشمال�والشمال�ال

�الحكم �نظام �حيث �الديمقراطي�ومن �النظام �أربع�.يطبق �ا%حافظات �وعدد �سبع �ف��ا �ا%ناطق وعدد

  . ستون 

�الهجري  �)ول �القرن �ا%وافق �ا%ي=دي �السابع �القرن �إ]ى �ف��ا �دخوله �تاريخ �فABجع �Tس=م �دخول . وأما

   ١.من�الهند�لغرض�التجارة�ونشر�Tس=م" مليبار" ة�والتجار�العرب�الذين�قدموا�وذلك�عن�طريق�الدعا

ثم�. ثم�بالفتح�Tس=مي�بيد�القائد�محمد�بن�القاسم�!ي�بداية�القرن�الثامن�ا%ي=دي�حBن�فتح�السند

نطقة�بالفتح�Tس=مي�بيد�محمد�بن�بختيار�الخلDي�!ي�بداية�القرن�الثالث�عشر�ا%ي=دي�حBن�فتح�م

   ٢.من�ب=د�البنغال" بورندو" و" رار"

 
ً
  .النظام�التعليمي�[ي�بنغ]ديش�ومكانة�دراسة�الحديث�النبوي�[ي�التعليم�الدي�H: ثانيا

ل�[ي�ث]ثة�أقسام�رئيسة
ّ
   ٣: نظام�التعليم�[ي�بنغ]ديش�يتمث

  .للعلوم�العصريةهو�ما�يتم�تقديمه�!ي�ا%ؤسسات�التعليمية�الحكومية�و)هلية�: التعليم�العصري �-١

٢-�Hالدينية: التعليم�الدي��للعلوم�و)هلية�الحكومية�التعليمية�ا%ؤسسات�!ي�تقديمه�يتم�ما�هو .  

٣-�H�2والتقنية: التعليم�ا�ا%هنية�للعلوم�و)هلية�الحكومية�التعليمية�ا%ؤسسات�!ي�تقديمه�يتم�ما�هو  

  : تعليم�بنغ]ديشمكانة�دراسة�الحديث�النبوي�من�التعليم�الدي��H[ي�

�مرموقة �مكانة �بنغ=ديش �!ي OPالدي� �التعليم �من �النبوي �الحديث �دراسة �ذلك.تحتل �بواعث �أهم : ومن

                                                                                                                                                         
انتشار�Tس=م�!ي�. م٢٠٠٠يونو�. محمد�عبد�هللا�جهانغAB،نشر�!ي�مجلة�دراسات�الجامعة�Tس=مية،�ا%جلد�الثامن،�الجزء�الثاني�نصر 

   مكة�ا%كرمة�–الهند�بحث�من�إعداد�الطالبة�الصوماي;ي،�جامعة�أم�القرى�
  ١٨تاريخ�ا%سلمBن�!ي�البنغال،�ص�.  ١
  ٢٢ تاريخ�ا%سلمBن�!ي�البنغال،�ص.  ٢
   www.banbeis.gov.bd Bangladesh Bureau of Educational and Stasticsموقع�.  ٣
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وتطوير�،�التدّين�الفريد�الذي�يتمتع�به�ا%سلمون�!ي�هذه�الب=د�وا%يل�الطبيÙي�نحو�تعليم�أمور�الدين

  .ل�التعليم�الديOP�والتعليم�العصري مناهج�التعليم�الديOP�بضم�ا%قررات�الدراسية�!ي�مختلف�مراح

 
ً
  : تطور�دراسة�الحديث�النبوي�وتاريخ�ترجمته�ودوا�ي�ال(�جمة: ثالثا

وx�يعرف�بَيِد�َمن�،�x�يوجد�دليل�فاصل�ع;ى�تحديد�تاريخ�بداية�دراسة�الحديث�النبوي�!ي�ب=د�البنغال

يرجح�الرأي�أن�يكون�ذلك�بدخول��ولكنه. كانت�النواة�)و]ى�!ي�دراسة�الحديث�النبوي�!ي�هذه�الب=د

و!ي�أيام�. Tس=م�إل��ا�بيد�الدعاة�القادمBن�من�العرب�والفرس�واليمن�إ]ى�هذه�الب=د�للدعوة�Tس=مية

م�١٢٢٨من�(و�!ي�حكم�السلطان�غياث�الدين�بلبان.حكام�الشاه�والنواب�كان�wهتمام�بدراسة�الحديث

هـ�قدم�الع=مة�الشيخ�٦٦٨/ م�١٢٧٠ففي�عام�. ء�ا%حدثBنقدم�إ]ى�البنغال�عدد�من�العلما�)م١٢٨١ –

 "(سونار�غاو"شرف�الدين�أبو�توامة�إ]ى
ً
وأقام�فيه�مدرسة�دينية�وخاىكاه�قدم�ف��ا�) !ي�منطقة�داكا�حاليا

و!ي�حكم�ع=ء��١.هـ٧٠٠/ م�١٣٠٠دروس�التفسAB�والحديث�الشريف�والAsبية�الصوفية�إ]ى�أن�تو!ي�عام�

وكان�أول�من�،�م١٥١٩م�إ]ى�١٤٩٣سعيد�أشرف�مكي�ع;ى�البنغال�!ي�فAsة�من�الدين�حسBن�شاه�بن�

" مالداها" وÔي�!ي�منطقة�(" غورباه" وقام�بتأسيس�مدرسة�متطورة�!ي�،�اهتم�باللغة�البنغالية�وآدا�Çا

 
ً
م�قام�١٥٠٣و!ي�عام�. كما�أسس�كلية�أخرى�فكان�´�تم�بدراسة�الحديث�الشريف�ف��ما)بالهند�حاليا

م�١٨٣٣م�إ]ى�عام�١٧٨١ثم�من�عام�. يزدان�بخش�بنقل�صحيح�البخاري�!ي�ث=ثة�مجلداتمحمد�بن�

�!ي�ا%درسة�العالية�!ي�كلكتا
ً
  .كان�مشكاة�ا%صابيح�!ي�الحديث�مقررا

وكان�wعتناء�البالغ�باxستفادة�من�الحديث�الشريف�وخدمته�وحفظه�ثم�تعليمه�وتطبيقه�!ي�مجاxت�

�وال �الدراسة �طريق �عن �والتعليمالحياة �الندوي . بحث OPالحس� �الرابع �محمد �السيد �الع=مة : " ويقول

وأذكر�هنا�كمثال�لعناية�ا%سلمBن�الشاملة�بحفظ�الحديث�الشريف�وwستفادة�منه�مما�قام�به�علماؤه�

فقد�اش��ر�وامتاز�شبه�القارة�الهندية�بما�فيه�الهند�وباكستان�وبنغ=ديش�منذ�،�!ي�شبه�القارة�الهندية

   ٢..."ا%اOpÚ�!ي�تدريس�الحديث�الشريف�وwهتمام�بدراسته�وتأليف�شروح�أمهات�كتبهعهده�

�بنغ]ديش �[ي �بانتظام �الشريف �النبوي �الحديث �دراسة �حBن��أما �العشرين �القرن �بداية �منذ فكانت

وÔي�أو]ى�ا%دارس�القومية�أو�.م١٩٠١أسست�دار�العلوم�معBن�Tس=م�هات�هازاري�!ي�شيتاغونغ�عام�

  ٣: وتاريخ�تطور�دراسة�الحديث�!ي�بنغ=ديش�مر�بمرحلتBن.لية�!ي�بنغ=ديش�ع;ى�نظام�ديوبند)ه

ما�قبل�ا%درسة�العالية�!ي�كلكتا�ودار�العلوم�معBن�Tس=م�هات�هازاري�!ي�شيتاغونغ�الOc�: ا%رحلة�)و]ى

  عدهماما�ب�:وا%رحلة�الثانية�٤.م١٩٠٨بدأت�ف��ا�دراسة�الحديث�الشريف�وعلومه�عام�

الشيخ�شاه�ج=ل�: ومن�رواد�علم�الحديث�الشريف�وأبرز�علمائه�[ي�بنغ]ديش�خ]ل�ا2رحلة�-و�ى�

                                                 
،وتاريخ�تدوين�الحديث�للشيخ�محمد�١٩٩م،�ص�١٩٩٢علم�الحديث�وتاريخه،نور�محمد�أعظمO،ا%كتبة�Tمدادية،�الطبعة�الرابعة،�.  ١

   ٤٧٨م،�ص�١٩٩٧بروكاشوني،�عبد�الرحيم،�خABن�
الحديث�الشريف�وأهميته�!ي�مواجهة�تحديات�العصر�ومكانته�!ي�حياة�ا%سلمBن�ومساهمة�علماء�الهند�فيه،الحديث�الشريف�و�.  ٢

 م،كتاب�الندوة،�الجزء�الثالث�ص٢٠٠٥تحديات�العصر،ندوة�علمية�دولية�ثانية�!ي�كلية�الدراسات�Tس=مية�والعربية�بدبي�!ي�عام�

١٠٨٠-١٠٧٩   
   ١٩٩م،�ص�١٩٩٢علم�الحديث�وتاريخه،نور�محمد�أعظمO،ا%كتبة�Tمدادية،�الطبعة�الرابعة،�.  ٣
  ٤٣٧م،ص��٢٠١٠أصول�دراسة�الحديث،�الشيخ�أبو�الفتح�محمد�يح÷¯،�الطبعة�الثانية،مكتبة�)زهربداكا،.  ٤
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ومعاصره�السيد�أحمد�.هـ٨١٥/م١٤١٢ومات��Çا�عام�،�"سلهت"اليمOP�الذي�قدم�من�اليمن�إ]ى�منطقة�

�من�بغداد�إ]ى�دلOÛ�أوx�ثم�إ]ى�منطقة� ع;ي�بغدادي�الذي�والسيد�شاه�،�"نواخا]ي�"تنوري�الذي�قدم

� �منطقة �إ]ى �الهند �طريق �عن �بغداد �من �بور " قدم �داكا" فريد �إ]ى �ثم
ً
xأو� ،� �!ي ��Çا عام�" مABبور "ومات

�هللا�من�مواليد�،�هـ٩١٣/م١٥٠٧ �وموxنا�١٢٥٦/م١٨٤٠ا%تو!ى�عام�" فريدبور "الشيخ�حا&ي�شريعت هـ

هـ�وموxنا�عبد�١٢٩٠/م�١٨٧٣ى�عام�م�والشيخ�كرامت�ع;ي�جونبوري�ا%تو!١٢٧٩حبيب�هللا�ا%تو!ي�عام�

  هـ�وغABهم�ممن�قاموا�بخدمات�تطوير�علم�الحديث١٣٢٨/م١٩١٠الواحد�ساتغامي�ا%تو!ى�عام�

موxنا�عبد�هللا�راي�: ومن�رواد�علم�الحديث�الشريف�وأبرز�علمائه�[ي�بنغ]ديش�خ]ل�ا2رحلة�الثانية

،�وموxنا�عبد�الحميد�الذي�من�هات�هازاري  ،هـ١٣٣٠/م١٩١٢ا%تو!ى�عام�" نواخا]ي"بوري�من�منطقة�

�" شيتاغونغ"بـ �عام �١٣٣٨/م١٩١٩ا%تو!ى �من �الذي �الرحمن �عبد �وموxنا �عام�" ميمنشينغ"هـ ا%تو!ى

�بـ١٣٣٧/م١٩٣٠ �كانيغهات �من Oسل��طاهر� �محمد �وموxنا �" سلهت"هـ وغABهم�. هـ١٣٥٩/م١٩٤٠ا%تو!ى

وx�يتسع�،�بلغ�عددهم�أكA�من�خمسBن�من�ا%حدثBنوي،�ممن�قاموا�بخدمات�الحديث�الشريف�وعلومه

�هنا �لذكر�أسما�òم �قيد�. ا%جال �ع;ى �زالوا �ما �وعلومه �الحديث �علماء �كبAB�من �عدد �يوجد وبا�ضافة

�ا%دارس� �آxف �!ي �وعلومه �الحديث �تطوير�وتعليم �!ي �الخدمات �أنواع ¯cش� �بتقديم �يقومون الحياة

�بنغ=ديش �مناطق �مختلف �!ي �هات�: �مم�.Tس=مية �!ي �شفيع �أحمد �وموxنا �داكا �!ي �عزيز�الحق موxنا

وموxنا�أشرف�ع;ي�!ي�كوم=�ووموxنا�محمد�،�هازاري�بشيتاغونغ�ووموxنا�قاOpÚ�معتصم�با8�!ي�داكا

�بشيتاغونغ �دار�ا%عارف �!ي �ذوق �سلطان �!ي�، �الحق �عبد �ووموxنا �سلهت �!ي �حق �تفضل ووموxنا

Bا%حدث�فxآ�همABوغ�ميمنشينغ�ا%دارس�!ي�وعلومه�الحديث�خدمات�!ي�جهودهم�يبذلون�وا%حدثات�ن

   ١. Tس=مية

�تاريخ�الAsجمة�فأول�ترجمة�كانت�إ]ى�اللغة�ال=تينية�!ي�أوربا�عام� الذي�" كنت" م�وذلك�بيد١١٤٣أما

�تطلق�ع;ى�معان. أما�تعريف�الAsجمة�٢.استعان�!ي�عمله�ببطرس�الطليط;ي�وعالم�ثان�عربي
ً
   :فOÛ�لغة

ومعناها�. وا%Asجم�هو�الذي�يAsجم�الك=م�أو�ينقله�من�لغة�إ]ى�أخرى .نقل�الك=م�من�لغة�ع;ى�أخرى : م��ا�

  ٣.التعبAB�من�معP¯�ك=م�!ي�لغة�بك=م�آخر�من�لغة�أخرى�مع�الوفاء�بجميع�معانيه�ومقاصده: العر!ي

وÔي�اللغة�الخامسة�من�اللغات�. مليون�من�الناس�!ي�العالم�الحا]ي�٢٥٠وتعت�A�اللغة�البنغالية�لسان�

�العالم �!ي �.ا%عAsفة �الفتية�١٥٠و�أكA�من �اللغة ��Çذه �يتكلمون �ا%سلمBن �الضرورة�.من �كانت �هنا ومن

�البنغالية �اللغة �إ]ى �العربية �من �النبوي �الحديث �لAsجمة �ال=زمة �فيما��٤.والدواûي �الدواûي �هذه وتتمثل

   ٥: ي;ي

لمO�أهل�اللغة�البنغالية�%ا�له�من�أهمية�بالغة�كمصدر�ثان�من�بيان�مكانة�الحديث�الشريف�لدى�مس�-

                                                 
  فما�بعدها�٤٤٤ فما�بعدها،وأصول�دراسة�الحديث،�ص�٢٠٨علم�الحديث�وتاريخه،�ص�.  ١
   ١٠٨دار�الفكر،�الجزء�الثاني،�ص" مناهل�العرفان�!ي�علوم�القرآن،محمد�عبد�العظيم�الزرقاني�.  ٢
  ١١١-١١٠ومناهل�العرفان�!ي�علوم�القرآن،�ص" ترجم" لسان�العرب�مادة�.  ٣
ندن،ومقدمة�ترجمة�كتاب�رياض�الصالحBن�مقدمة�ترجمة�التفسAB�!ي�ظ=ل�القرآن�بالبنغالية،�الجزء�)ول،�أكاديمية�القرآن�بل.  ٤

   ٨بالبنغالية،لجزء�)ول،بنغ=ديش�إس=ميك�سنAs،داكا،ص�
  مقدمة�ا%جلد�)ول�من�كتاب�ا%شكاة�و�رياض�الصالحBن�وصحيح�البخاري�ا%Asجم�باللغة�البنغالية.  ٥
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  مصادر�الشريعة�Tس=مية

هروب�كثAB�من�ا%سلمBن�من�دراسة�الحديث�وفهم�معانيه�لسبب�عدم�توفر�كتب�الحديث�وشروحه��-

  مليون�مسلم�١٥٠باللغة�البنغالية�الOc�يتكلم��Çا�أكA�من�

  .غالية�!ي�دراسة�الحديث�الشريف�بجانب�دراسة�القرآن�الكريمترغيب�ا%سلمBن�من�أهل�اللغة�البن�-

وجود�القلة�ممن�´�تم�بالحديث�الشريف�لسبب�ظهور�الكتب�ا%Asجمة�باللغة�)ردية�والفارسية�اللتBن��-

والAsجمة�إ]ى�اللغة�البنغالية�تساعد�ع;ى�تخفيف�العناء�.x�يجيدهما�إx�خواص�العلماء�البنغ=ديشيBن

  .ث�الشريف�باللغتBن�السابقتBنمن�فهم�الحدي

-� 
ً
�صحيحا

ً
  .تقريب�معاني�غريب�الحديث�الذي�يسبب�عدم�T%ام�بمعاني�الحديث�الشريف�وفهمه�فهما

�من� - �الشريف �الحديث �قراء �لدى �خاصة �الحقيقي ¯Pا%ع� �عن �البعيد �والشرح �الفاحش �الخطأ وقوع

  ا%ثقفBن�بالثقافات�العلمية�العصرية

�وا�- �الط=ب �تمكن �التعليم�عدم �مقررات �!ي �الشريف �الحديث �موضوعات �معظم �دراسة �من لطالبات

  .الديOP�لسبب�عدم�توافق�ا%دة�الدراسية�مع�ا%فردات�الOc�يدرسو�³ا

�عوام��- �جل �إل��ا �يحتاج Ocال� �وشروحه �نحو�الحديث �البنغالية �اللغة �أهل �من �ا%سلمBن �حاجات سد

  .الشعب

 
ً
  : غة�البنغاليةكتب�-حاديث�ا2(�جمة�إ�ى�الل: رابعا

�البنغالية �اللغة �إ]ى �العربية �من �ترجمت Ocال� �)حاديث �كتب �إن �)جزاءوهو�، �بكامل �هو�مAsجم �ما م��ا

 
ً
�حاليا �أو�مراجعة �الAsجمة �استمرار�عمل �مع �)جزاء �ببعض �هو�مAsجم �ما �وم��ا �الغالب �ي;ي�، وفيما

  :تفصيل�ذلك

 
ً
ونتناول�هذه�الكتب�ابتداء�بكتب�الصحاح�الستة�مع� :كتب�م(�جمة�إ�ى�البنغالية�بكامل�-جزاء: أو?

� �كتاب �لكل �)و]ى �الطبعة �تارخ �إ]ى �وجد�–Tشارة ��-إن �وTصدارت �الطبعات �أكA�من�-وعدد �كان إن

  .ومحتوى�كل�مجلد�من�ا%جلدات�التمرجمة�-واحد

   .هـ�٢٥٦¶بي�عبد�هللا�محمد�بن�إسماعيل�البخاري�ا2تو[ى�سنة�: صحيح�البخاري �-١

  : هذا�الكتاب�ا%Asجم�أربعة�إصدارات�كما�ي;يول

�من�العلماء�بمشاركة�: [ي�داكا" ا2ؤسسة�+س]مية"إصدار� -أ من�العلماء��٢١قام�بAsجمته�مجموعة

�الAsجمة �جودة �!ي �.)كفاء �بمراجعته �البارزين�١٣وقام �العلماء �.من �!ي �كانت��١٠وطبع �حيث مجلدات

  : ومن�أهم�ممB¤اته�ما�ي;ي١. راء�طبع�الكتاب�عدة�طبعاتو�قبال�الق.م١٩٨٩الطبعة�)و]ى�عام�

�بجميع�)جزاء�بحجم��-
ً
  مجلدات�١٠ترجمة�الكتاب�كام=

ثم�،�أسماء�أعضاء�لجنة�ا%راجعة،�فهرس�ا%حتويات،�!ي�بداية�كل�مجلد�بيان�بدار�النشر�والطباعة�-

  .الطباعة�والنشرأسماء�ا%AsجمBن�فكلمة�مدير�ا%ؤسسة�Tس=مية�وكلمة�مدير�إدارة�

مصطلحات�،�تعريف�الحديث�والفرق�بينه�وبBن�السنة،�تشمل�بيان�مكانة�الحديث�٢مقدمة�الكتاب�-

                                                 
  م،�٢٠٠٥،الطبعة�السادسة،�صحيح�البخاري�باللغة�البنغالية،�ا%جلد�)ول،�ا%ؤسسة�Tس=مية،�داكا.  ١
  ا%رجع�السابق�.  ٢
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أسماء�كتب�)حاديث�،�طبقات�كتب�الحديث�الخمس،�أنواع�مصنفات�الحديث�وتعريفها،�علم�الحديث

دراسة�،�ين�السنةتاريخ�تدو ،�عدد�الحديث�الوارد�!ي�كل�من�كتب�الحديث،�الصحيحة�غAB�الصحيحBن

�الهندية �القارة �شبه �!ي �الحديث �البخاري ، �Tمام �حياة �عن �نبذة �وبعض�، �البخاري �صحيح �عن نبذة

  . وضوابط�الAsجمة،�شروحه

  ١: محتويات�ا2جلدات�بعد�ال(�جمة

�الص=ة� �كتاب �إ]ى �الو'ي �بدء �كتاب �من �)ول �ا%جلد �كتاب�، �إ]ى �الص=ة �كتاب �بقية �من �الثاني ا%جلد

�wعتكاف�الجنائز  �كتاب �إ]ى �الزكاة �كتاب �من �الثالث �ا%جلد �كتاب�، �إ]ى �البيوع �كتاب �من �الرابع ا%جلد

  الشهادات

  ا%جلد�السادس�من�كتاب�)نبياء�إ]ى�كتاب�ا%غازي�،�ا%جلد�الخامس�من�كتاب�الصلح�إ]ى�كتاب�الجهاد�

ABالتفس� �كتاب �إ]ى �الجهاد �كتاب �بقية �من �السابع �ا%جلد �الثامن، �التفسAB�إ]ى��ا%جلد �كتاب �بقية من

�النكاح �كتاب �كتاب�، �بقية �العاشر�من �وا%جلد �الدعوات �كتاب �إ]ى �الط=ق �كتاب �من �التاسع ا%جلد

  .العوات�إ]ى�كتاب�التوحيد

�٥قام�بAsجمته�مجموعة�من�العلماء�ا%AsجمBن�بمشاركة�: [ي�داكا" أدهونيك�بروكاشوني"إصدار��–ب�

�ال �جودة �!ي �)كفاء �العلماء �العلماء�. Asجمةمن �أحد �طالب �ا%نان �عبد �الشيخ �بمراجعته �قام كما

و�قبال�القراء�الهائل�طبع�الكتاب�. م١٩٧٩مجلدات�حيث�كانت�الطبعة�)و]ى�عام��٦وطبع�!ي�. البارزين

  : ومن�أهم�ممB¤اته�ما�ي;ي�٢.عدة�طبعات

�بجميع�)جزاء�بحجم��-
ً
  مجلدات�٦ترجمة�الكتاب�كام=

  .يليه�مقدمة�الكتاب�ففهرس�محتويات�ا%جلد�)ول ،�)ول�بيان�بدار�النشر�والطباعة�!ي�بداية�ا%جلد�-

  . مقدمة�ا%جلد�)ول�تشمل�نفس�الك=م�ا%ذكور�!ي�مقدمة�ا%جلد�)ول�!ي�إصدار�ا%ؤسسة�Tس=مية�-

  ٣: محتويات�ا2جلدات�بعد�ال(�جمة

،�لد�الثاني�من�كتاب�أسماء�الن°O�إ]ى�كتاب�الو'يا%ج،�ا%جلد�)ول�من�كتاب�الو'ي�إ]ى�كتاب�الجنائز

�ا%ناقب �كتاب �إ]ى �الصلح �كتاب �من �الثالث �ا%جلد �فضائل�، �كتاب �إ]ى �ا%غازي �كتاب �من �الرابع ا%جلد

وا%جلد�السادس�من�كتاب�الرقاق�إ]ى�،�ا%جلد�الخامس�من�كتاب�النكاح�إ]ى�كتاب�الدعوات،�القرآن

  كتاب�التوحيد�

وهو�محاضرات�.مجلدات�٧قام�بAsجمته�موxنا�عزيز�الحق�!ي�: [ي�داكا" تبة�+مداديةا2ك" إصدار��- جـ

 
ً
  ٤.سجلها�أثناء�الدرس�!ي�دروس�البخاري�وليس�ترتيب�الكتاب�ا%Asجم�ع;ى�ترتيب�البخاري�تماما

  ".أدهونيك�بروكاشوني" مجلدات�ولكن�x�يزيد�ع;ى�إصدار��٦!ي��[ي�داكا" شركة�تاج�" إصدار��-د

  .هـ�٢٦١¶بي�الحس�ن�مسلم�بن�الحجاج�القش��ي�ا2تو[ى�سنة��:يح�مسلمصح�-٢

                                                 
  محتوى�كل�مجلد�من�صحيح�البخاري�بالبنغالية،�ا%ؤسسة�Tس=مية.  ١
  م،�أدهونيك�بروكاشوني،�داكا٢٠٠٠صحيح�البخاري�بالبنغالية،�ا%جلد�)ول،�الطبعة�الحادية�عشر،�.  ٢
  بروكاشوني،�داكامحتوى�كل�مجلد�من�صحيح�البخاري�بالبنغالية،�أدهونيك�.  ٣
  م،�ا%كتبة�الحميدية،�داكا٢٠٠٩صحيح�البخاري�بالبنغالية،موxنا�عزيز�الحق،�ا%جلد�)ول،�الطبعة�العاشرة،�.  ٤
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  : ولهذا�الكتاب�ا%Asجم�إصداران�كما�ي;ي

�+س]مية"إصدار� -أ �داكا" ا2ؤسسة �: [ي �شارك �العلماء �من �مجموعة �بAsجمته �العلماء��١٦قام من

مجلدات�حيث�كانت��٨طبع�!ي�و . من�العلماء�البارزين�١٣كما�قام�بمراجعته�.)كفاء�!ي�جودة�الAsجمة

  : ومن�أهم�ممB¤اته�ما�ي;ي�١.و�قبال�القراء�الهائل�طبع�الكتاب�عدة�طبعات. م١٩٨٩الطبعة�)و]ى�عام�

  .مجلدات�٨ترجمة�الكتاب�بجميع�)جزاء�بحجم��-

  .!ي�بداية�ا%جلد�)ول�مقدمة�الكتاب�الطويلة�تحتوي�ع;ى�ففهرس�محتويات�ا%جلد�)ول �-

�ا - �)ول (لكتابمقدمة �ا%جلد �الحديث)!ي �مكانة �عن �الك=م �تشمل �الحديث، �تعريف �ومراحل�، طرق

�الحديث �تدوين �ورواد �الهندية، �القارة �شبه �!ي �الحديث �دراسة �وصحيح�، �مسلم �Tمام �حياة �عن نبذة

�٦٥وتمتاز�بمقدمة�طويلة�!ي�. مسلم�مع�ذكر�أسماء�ا%AsجمBن�وا%راجع�الذين�قاموا��Çذا�العمل�الجليل

  .صفحة

  ٢: محتويات�ا2جلدات�بعد�ال(�جمة

ا%جلد�،�ا%جلد�الثاني�من�كتاب�الطهارة�إ]ى�كتاب�الص=ة،�ا%جلد�)ول�من�ا%قدمة�إ]ى�كتاب�Tيمان

�wعتكاف �كتاب �إ]ى �الص=ة �كتاب �بقية �من �الثالث �ا%ساقاة�، �كتاب �إ]ى �الحج �كتاب �من �الرابع ا%جلد

ا%جلد�السادس�من�كتاب�الفرائض�،�ية�كتاب�الحج�إ]ى�كتاب�البيوعا%جلد�الخامس�من�بق،�وا%زارعة

  إ]ى�كتاب�)ضا'ي�

�الصحابة �فضائل �إ]ى �)شربة �كتاب �من �السابع �ا%جلد �إ]ى�، �الصحابة �فضائل �بقية �من �الثامن ا%جلد

�ABالتفس�كتاب  

. مجلدات�٨!ي�وطبع� قام�بAsجمته�موxنا�محمد�أف=تون�قيصر: [ي�داكا" إس]ميك�سن(�"إصدار��-ب

 �٣.و�قبال�القراء�الهائل�طبع�الكتاب�عدة�طبعات
ً
  .وممB¤اته�كما�!ي�Tصدار�ا%ذكور�سابقا

  .هـ�٢٧٩ل¢مام�أبي�عي�¨��محمد�بن�عي�¨��ال(�مذي�ا2تو[ى�سنة�: جامع�ال(�مذي�-٣ 

  : ولهذا�الكتاب�ا%Asجم�إصداران�كما�ي;ي

�١٣و�قام�بمراجعته�،�Aجمته�موxنا�فريد�الدين�مسعودقام�بs :[ي�داكا" ا2ؤسسة�+س]مية" إصدار -أ

م�و�قبال�القراء�الهائل�١٩٨٩مجلدات�وكانت�طبعةا%جلد�)ول�عام��٦وطبع�!ي�.من�العلماء�البارزين

  : ومن�ممB¤اته٤.طبع�الكتاب�عدة�طبعات

�بجميع�)جزاء�بحجم��-
ً
  مجلدات�٦ترجمة�الكتاب�كام=

- � �بيان �)ول �ا%جلد �بداية �بدار�النشر�والطباعة!ي �الطويلة، �ا%قدمة �تليه �ا%جلد�، �محتويات ففهرس

  .)ول 

طرق�ومراحل�،�تعريف�الحديث،�الك=م�عن�مكانة�الحديث: تشمل�)!ي�ا%جلد�)ول (مقدمة�الكتاب��-

                                                 
  م١٩٩٤صحيح�مسلم�بالبنغالية،�ا%جلد�)ول،�ا%ؤسسة�Tس=مية،�داكا،�طبعة�عام�.  ١
٢  . T�ا%ؤسسة�بالبنغالية،�مسلم�صحيح�من�مجلد�كل�س=ميةمحتوى  
  م،�١٩٩٢صحيح�مسلم�بالبنغالية،�ا%جلد�)ول،�إس=ميك�سنAs،�داكا،�طبعة�عام�.  ٣
  م�١٩٩٧جامع�الAsمذي�بالبنغالية،�ا%جلد�)ول،�ا%ؤسسة�Tس=مية،�داكا،�طبعة�عام،�.  ٤
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�الحديث �تدوين �ورواد �الهندية، �القارة �شبه �!ي �الحديث �دراسة ،�¯p-عي� �أبي �Tمام �حياة �عن نبذة

  .ذة�عن�جامع�الAsمذي�وخصائصه�مع�ذكر�أسماء�ا%راجع�الذين�قاموا��Çذا�العمل�الجليلالAsميذي�ونب

  ١: محتويات�ا2جلدات�بعد�ال(�جمة

�ما�جاء�!ي�)ذان �من�أبواب�الطهارة�إ]ى�باب �من�أبواب�الص=ة�إ]ى�أبواب�،�ا%جلد�)ول ا%جلد�الثاني

�السفر �البي، �كتاب �إ]ى �الزكاة �كتاب �من �الثالث �وعا%جلد �أبواب�، �إ]ى �)حكام �أبواب �من �الرابع ا%جلد

�القيامة �صفة ،ABالتفس� �كتاب �إ]ى �الجنة �صفة �أبواب �من �الخامس �ا%جلد �بقية�، �من �السادس ا%جلد

  .كتاب�التفسAB�إ]ى�كتاب�الشمائل

مجلدات�وكان�آخر��٦وطبع�!ي��.قام�ب(�جمته�مو?نا�محمد�مو©¨��:[ي�داكا" إس]ميك�سن(��" إصدار -ب

��طبعة �طبعات. م٢٠٠٤عام �عدة �الكتاب �طبع �الهائل �القراء �إصدار�. و�قبال �كممB¤ات " وممB¤اته

�إx�!ي�بعض�)مور " ا%ؤسسة�Tس=مية
ً
  ٢.ا%ذكور�سابقا

وله�إصدار��هـ�٣٠٣ل¢مام�أبي�عبد�الرحمن�أحمد�بن�شعيب�النسائي�ا2تو[ى�سنة�: س�ن�النسائي�-٤

من��٥وراجعه�،�قام�بAsجمته�موxنا�رضاء�الكريم�إس=م�آبادي: كا!ي�دا" ا%ؤسسة�Tس=مية"واحد�من�

م�و�قبال�القراء�الهائل�طبع�٢٠٠٠مجلدات�وكانت�طبعة�ا%جلد�)ول�عام��٥وطبع�!ي�. العلماء�البارزين

   :ومن�أهم�ممB¤اته�٣.الكتاب�عدة�طبعات

�بجميع�)جزاء�بحجم��-
ً
  مجلدات�٥ترجمة�الكتاب�كام=

�ا%�- �بداية �بدار�النشر�والطباعة!ي �بيان �)ول �جلد �ا%قدمةالطويلة، �تليه �ا%جلد�، �محتويات ففهرس

  .)ول 

طرق�ومراحل�،�تعريف�الحديث،�الك=م�عن�مكانة�الحديث: تشمل�)!ي�ا%جلد�)ول (مقدمة�الكتاب��-

الرحمن��نبذة�عن�حياة�Tمام�أبي�عبد،�دراسة�الحديث�!ي�شبه�القارة�الهندية،�ورواد�تدوين�الحديث

  .النسائي�ونبذة�عن�س�ن�النسائي�وخصائصه�مع�ذكر�أسماء�ا%راجع�الذين�قاموا��Çذا�العمل�الجليل

  ٤: محتويات�ا2جلدات�بعد�ال(�جمة

  : !ي�بداية�كل�مجلد�ترجمة�حياة�Tمام�النسائي�ونبذة�عن�س�ن�النسائي�ثم�يبدأ�بذكر�ا%حتوى�كالتا]ي

،�ا%جلد�الثاني�من�كتاب�wفتتاح�إ]ى�كتاب�الجنازة،�ة�إ]ى�باب�Tمامةا%جلد�)ول�من�ا%قدمة�والطهار �

�الط=ق �كتاب �إ]ى �الصوم �كتاب �من �الثالث �ا%جلد �البيوع�، �كتاب �إ]ى �الخيل �كتاب �من �الرابع ا%جلد

  وا%جلد�الخامس�من�كتاب�القسامة�إ]ى�كتاب�)شربة

  . هـ�٢٧٥ن�ماجه�ا2تو[ى�سنة�ل¢مام�أبي�عبد�هللا�محمد�بن�يزيد�ب: س�ن�ابن�ماجه�-٥

  : ولهذا�الكتاب�ا%Asجم�إصداران�كما�ي;ي

�+س]مية" إصدار�-أ �داكا" ا2ؤسسة �: [ي �بAsجمته �البارزين�٥قام �العلماء �العا%ان��.من �قام كما

                                                 
  محتوى�كل�مجلد�من�جامع�الAsمذي�بالبنغالية،�ا%ؤسسة�Tس=مية.  ١
  م�٢٠٠٤الية،�إس=ميك�سنAs،طبعة�عام�جامع�الAsمذي�بالبنغ.  ٢
  م٢٠٠٤س�ن�النسائي�بالبنغالية،�ا%جلد�)ول،�ا%ؤسسة�Tس=مية،�داكا،�طبعة�عام�.  ٣
  محتوى�كل�مجلد�من�س�ن�النسائي�بالبنغالية،�ا%ؤسسة�Tس=مية.  ٤
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�ا%Asجم �الكتاب �. بمراجعة �!ي �.مجلدات�٣وطبع �عام �)ول �ا%جلد �طبعة �القراء�٢٠٠٠وكانت �و�قبال م

  : ومن�أهم�ممB¤اته�١.ع�الكتاب�عدة�طبعاتالهائل�طب

�بجميع�)جزاء�بحجم��-
ً
  مجلدات�٣ترجمة�الكتاب�كام=

بدأ�ا%جلد�)ول�با%قدمة�ذكر�ف��ا�تعريف�الحديث�وما�يتعلق�با%وضوع�من�مصطلح�الحديث�وتاريخ��-

  ٢. وضوابط�الAsجمة،�تدوين�الحديث�وحياة�Tمام�ابن�ماجه�وآثاره

   ٣: ات�بعد�ال(�جمةمحتويات�ا2جلد

�أين�توضع�النعل�إذا�خلعت�!ي�الص=ة: ا%جلد�)ول  �ما�جاء�!ي ا%جلد�،�من�باب�اتباع�السنة�إ]ى�باب

  .من�كتاب�ا%ناسك�إ]ى�كتاب�الزهد: من�كتاب�الجنائز�إ]ى�كتاب�الجهاد�وا%جلد�الثالث: الثاني

. وليس�له�لجنة�ا%راجعة،�محمد�موpË¯�قام�بAsجمته�موxنا: [ي�داكا" أدهونيك�بروكاشوني"إصدار��-ب

� �!ي �مجلدات�٤وطبع ،� �عام �)ول �ا%جلد �طبعة �عدة�.م٢٠٠٠وكانت �الكتاب �طبع �الهائل �القراء و�قبال

  : ومن�أهم�ممB¤اته�٤.طبعات

�بجميع�)جزاء�بحجم� -
ً
  مجلدات�٤ترجمة�الكتاب�كام=

علق�با%وضوع�من�مصطلح�الحديث�وتاريخ�بدأ�ا%جلد�)ول�با%قدمة�ذكر�ف��ا�تعريف�الحديث�وما�يت -

 .تدوين�الحديث�وحياة�Tمام�ابن�ماجه�وآثاره�ثم�تناول�أبواب�الحديث

   ٥.و!ي�ا%جلد�)خAB�أضاف�الرموز�ا%ختصرة�الOc�استخدمها�للتوضيح�-

  ٦: محتويات�ا2جلدات�بعد�ال(�جمة

ا%جلد�الثاني�من�بقية�كتاب�،�لسنة�ف��اا%جلد�)ول�من�باب�اتباع�السنة�إ]ى�كتاب�إقامة�الص=ة�وا�

�الكفارات �كتاب �إ]ى �ف��ا �والسنة �الص=ة �إقامة �الصيد�، �كتاب �إ]ى �التجارة �كتاب �من �الثالث ا%جلد

  .وا%جلد�الرابع�من�كتاب�)طعمة�إ]ى�كتاب�الزهد

   .هـ�٢٧٥ل¢مام�أبي�داود�سليمان�بن�-شعث�السجستاني�ا2تو[ى�سنة�: س�ن�أبي�داود�-٦

  : لهذا�الكتاب�ا%Asجم�إصداران�كما�ي;يو 

�+س]مية" إصدار�-أ �داكا" ا2ؤسسة �: [ي �بAsجمته �البارزين�٣قام �العلماء �العا%ان��.من �قام كما

�. بمراجعة�الكتاب�ا%Asجم �طبعة�ا%جلد�)ول�عام�. مجلدات�٥وطبع�!ي م�و�قبال�القراء�١٩٩٠وكانت

  : ممB¤اته�ومن�أهم�٧.الهائل�طبع�الكتاب�عدة�طبعات

  مجلدات��٥ترجمة�الكتاب�كام=�بجميع�)جزاء�بحجم��-

طرق�ومراحل�ورواد�،�!ي�بدء�ا%جلد�)ول�مقدمة�الكتاب�تشمل�الك=م�عن�مكانة�الحديث�وتعريفه�-

                                                 
  م٢٠٠٢ س�ن�ابن�ماجه�بالبنغالية،�ا%جلد�)ول،�ا%ؤسسة�Tس=مية،�داكا،�طبعة�عام.  ١
  ا%رجع�السابق�مقدمة�ا%جلد�)ول�. ٢
  محتوى�كل�مجلد�من�س�ن�ابن�ماجه�بالبنغالية،�ا%ؤسسة�Tس=مية.  ٣
  م٢٠٠٢س�ن�ابن�ماجه�بالبنغالية،�ا%جلد�)ول،�أدهونيك�بروكاشوني،�داكا،�طبعة�عام�.  ٤
   ١٧ا%رجع�السابق�ا%جلد�الرابع�ص�.  ٥
  .ن�ماجه�بالبنغالية،�أدهونيك�بروكاشونيمحتوى�كل�مجلد�من�س�ن�اب.  ٦
  م٢٠٠٢س�ن�أبي�داود�بالبنغالية،�ا%جلد�)ول،�ا%ؤسسة�Tس=مية،�داكا،�طبعة�عام�.  ٧
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نبذة�عن�حياة�Tمام�أبي�داود�وس�ن�أبي�داود�،�دراسة�الحديث�!ي�شبه�القارة�الهندية،�تدوين�الحديث

  ١.وخصائصه

  ٢: ويات�ا2جلدات�بعد�ال(�جمةمحت

�الص=ة� �كتاب �إ]ى �الطهارة �كتاب �من �)ول �ا%جلد �كتاب�، �إ]ى �الص=ة �كتاب �بقية �من �الثاني ا%جلد

  ،�اللقطة

  ا%جلد�الرابع�من�كتاب�الطب�إ]ى�كتاب�الس=م،�ا%جلد�الثالث�من�كتاب�ا%ناسك�إ]ى�كتاب�الجهاد

  . كتاب�)طعمة�وا%جلد�الخامس�من�بقية�كتاب�الجهاد�إ]ى

�سن(�" إصدار�-ب �داكا" إس]ميك �البارزين: [ي �العلماء �من �العا%ان �بAsجمته �العلماء��.قام �قام كما

�ا%Asجم �الكتاب �بمراجعة �مجلدين. البارزون �!ي �. وطبع �عام �)ول �ا%جلد �طبعة �و�قبال�١٩٩٠وكانت م

  ٣: ومن�أهم�ممB¤اته. القراء�الهائل�طبع�الكتاب�عدة�طبعات

  رجمة�الكتاب�كام=�بجميع�)جزاء�بحجم�مجلدينت�-

-�� �)ول �الراوي �اسم �ذكر �الAsجمة �و!ي �الكامل �السند �مع �للحديث �العربي �النص اسم�(ذكر

  فقط)الصحابي

  استخدام�اللغة�السهلة�والبليغة��-

  ذكر�ترجمة�ا%ؤلف�!ي�البداية�من�ا%جلد�)ول�من�الكتاب�ا%Asجم��-

  لنص�العربي�من�ا%sن�وبBن�الAsجمة�مراعاة�ا%طابقة�بBن�ا�-

  توضيح�ا%علومات�!ي�الهوامش�أسفل�من�الصفحة��-

   .هـ�١٧٩ل¢مام�أبي�عبد�هللا�مالك�بن�أنس�ا2تو[ى�سنة�: موطأ�مالك�-٧

قام�بAsجمته�أحد�العلماء�البارزين�: !ي�داكا" ا%ؤسسة�Tس=مية" ولهذا�الكتاب�ا%Asجم�إصدار�واحد�من�

�مجلد �!ي �ينوطبع ،� �عام �)ول �ا%جلد �طبعة �١٩٨٢كانت �عام �الثاني �ا%جلد �وطبعة �م١٩٨٧م وأهم�،

  ٤: ممB¤اته

  ترجمة�الكتاب�كام=�بجميع�)جزاء�بحجم�مجلدين�-

  !ي�ا%جلد�)ول�افتتح�بمقدمة�ف��ا�ترجمة�حياة�Tمام�مالك�وآثاره�وت=ميذه��-

  .بداية�!ي�كل�باب�ذكر�عدد�حديث�الباب�-

  ٥: جلدين�بعد�ال(�جمةمحتويات�ا2

ا%جلد�)ول�من�كتاب�وقوت�الص=ة�إ]ى�كتاب�الحج�وا%جلد�الثاني�من�كتاب�الجهاد�إ]ى�كتاب�أسماء�

�O°الن  

                                                 
  ا%رجع�السابق.  ١
  محتوى�كل�مجلد�من�س�ن�أبي�داود�بالبنغالية،�ا%ؤسسة�Tس=مية�.  ٢
٣�sسن�إس=ميك�)ول،�ا%جلد�بالبنغالية،�داود�أبي�س�ن�عام�طبعة�داكا،�،Aم١٩٩٠  

  م١٩٨٧موطأ�Tمام�مالك�بالبنغالية،�ا%جلد�)ول،�ا%ؤسسة�Tس=مية،�داكا،�طبعة�عام�.  ٤
  محتوى�كل�مجلد�من�موطأ�Tمام�مالك�بالبنغالية،�ا%ؤسسة�Tس=مية،�داكا.  ٥
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ويعت�A�هذا�هـ�٧٤٠مشكاة�ا2صابيح�لو�ي�الدين�محمد�بن�عبد�هللا�الخطيب�الت�iيزي�ا2تو[ى�سنة�-٨

  : وله�أربع�تراجم�إ]ى�اللغة�البنغالية�١.ة�البنغاليةالكتاب�أول�كتاب�!ي�الحديث�النبوي�ترجم�إ]ى�اللغ

  .م�!ي�مجلدين�مع�ا%تون�بالعربية١٩٥٤ترجمة�فضيلة�الشيخ�فضل�الكريم�طبعت�عام��-أ

مجلدات��٥ترجمة�فضيلة�الشيخ�خان��Çادر�أحسن�هللا�خ=ل�منتصف�القرن�العشرين�طبعت�!ي��-ب

  من�دون�ا%تون�بالعربية

م�و%ا�أكمل�إ]ى�ا%جلد�الخامس�انتقل�إ]ى�رحمة�١٩٦٥محمد�عظمO�بدأ��Çا�عام�ترجمة�موxنا�نور��-جـ�

 �١١مجلدات�إضافية�فصارت��٦هللا�تعا]ى�ثم�أكمل�ترجمته�موxنا�محمد�أف=تون�قيصر�
ً
وطبع�. مجلدا

  من�مطبعة�مراد�وكذلك�من�مكتبة�إمدادية�

طبعة�. مجلدات�من�مطبعة�مراد�٤ترجمة�فضيلة�الشيخ�إي�بي�إم�عبد�الخالق�معجمدار�طبعت�!ي��-د

�طبعة�ا%جلد�الثاني�عام�،�م�٢٠٠٠ا%جلد�)ول�عام� �طبعة�ا%جلد�الثالث�والرابع�عام�٢٠٠١ثم م�ثم

  م�٢٠٠٥

�ويسم¯�
ً
وأفضلهما�وأتق��ما�ب=�". مشكاة�شريف"الAsجمتان�الثانية�والثالثة�تمs¤ان�بالAsجمة�والشرح�معا

 
ً
  ٢: أهم�ممB¤اته�ومن. شك�الAsجمة�!ي�أحد�عشر�مجلدا

-� 
ً
  .ترجمة�الكتاب�كام=�بجميع�)جزاء�!ي�أحد�عشر�مجلدا

  ترجمة�الحديث�مع�الشرح�والتوضيح�باللبغة�البنغالية -

�تأليف��- ¯cح� �%دة �الAsجمة �عن �عدوله �وسبب �الكتاب �هذا �ترجمة �سبب �بيان �ف��ا �ا%Asجم �بكلمة بدأ

صفحة�كمقدمة��٣٠٣ويعت�A�هذا�الكتاب�البالغ�،�"علم�الحديث�وتاريخه" كتاب�آخر�باللغة�البنغالية�

�ا%شكاة �كتاب �ترجمة �الكتاب. قبل �هذا �ترجمة �ع;ى �العلماء �ثناء �ثم �الكتاب، �محتويات �فهرس ذكر�،

�كتب� �وأنواع �ا%ختلفة �الحديث �مصطلحات �وتعريف �الو'ي �وأقسام �وأقسامه �والحديث �السنة تعريف

�ت �!ي �ا%تبع �وا%نهج �الكتب �هذه �وطبقات �حول�الحديث �الغرب �علماء �وآراء �وشرحه �الحديث رجمة

�النبوي  �ومراجعه.الحديث �وشروحه �ا%شكاة �كتاب �تعريف �ثم �ترجمة�، �وا%صادر�!ي �ا%راجع وأسماء

�زال�العلماء�!ي�ضبط�الكتاب�ا%Asجم�. ثم�بدأ�ترجمة�الكتاب�بالدقة�والشرح�الوا!ي�ا%يّسر.الكتاب وما

�تر  �تحسBن �بغية �والتعليقات �الهوامش �القيمبوع �الكتاب �هذا �الهائل�. جمة �القراء �إقبال �لقي ولقد

  .ولم�أذكر�محتويات�ا%جلدات�ح¯c�x�يطول�البحث.فطبعت�طبعات�عديدة�!ي�مختلف�ا%جلدات

�النبوي �-٩ �شرف �بن �يح�� �زكريا �أبي �الدين ��2ي �الصالح�ن �رياض �.كتاب �سنة ولهذا��هـ٦٧٦ا2تو[ى

  : الكتاب�ا%Asجم�إصداران

�سن(�إس] "إصدار��-أ �داكا" ميك �: [ي �بAsجمته �العا%ان�٤قام �بمراجعته �وقام �العلماء �.من �!ي �٤طبع

  .م٢٠٠٠و�قبال�القراء�الهائل�طبعت�الطبعة�العاشرة�عام�،�م١٩٨٥الطبعة�)و]ى�عام�،�مجلدات

  ٣: ومن�أهم�ممB¤اته

                                                 
  ٩م�ص�٢٠٠٠ميك�سنAs،�داكا،طبعة�عام�مقدمة�ترجمة�كتاب�رياض�الصالحBن�بالبنغالية،ا%جلد�)ول،بنغ=ديش�إس= .  ١
  مقدمة�ا%جلد�)ول�من�ترجمة�كتاب�ا%شكاة�.  ٢
  مقدمة�كتاب�رياض�الصالحBن�بالبنغالية،ا%جلد�)ول،بنغ=ديش�إس=ميك�سنAs،داكا،.  ٣
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ذكر�عدد�الصفحات��احتواء�بداية�كل�مجلد�كلمة�الناشر�بأهمية�الكتاب�ا%Asجم�وأسماء�ا%AsجمBن�مع

  . الOc�قام��Çا�كل�مAsجم�ومحتوى�ا%جلد�من�ا%وضوعات

  : محتويات�ا2جلدات�بعد�ال(�جمة

ا%جلد�الثاني�،�ا%جلد�)ول�من�باب�Tخ=ص�وإحضار�النية�إ]ى�باب�إجراء�أحكام�الناس�ع;ى�الظاهر

الث�من�باب�عيادة�ا%ريض�إ]ى�ا%جلد�الث،�من�باب�إجراء�أحكام�الناس�ع;ى�الظاهر�إ]ى�باب�ا%صافحة

  . من�باب�فضل�الدعاء�إ]ى�باب�ما�أعد�هللا�للمؤمنBن�!ي�الجنة: وا%جلد�الرابع،�باب�الدعاء�عند�النوم

�محل"إصدار��-ب �قرآن �داكا" إس]مية �وx�: [ي �Tس=م �سراج �إم �إم �إي �الشيخ �فضيلة �بAsجمته قام

  .م٢٠٠١الطبعة�)و]ى�عام� ،مجلدات�٤وطبع�!ي�.مراجع�له�كما�للطبعة�السابقة

�ممB¤اته �أهم �النبوي�: ومن �Tمام �وحياة �ا%Asجم �الكتاب �بأهمية �ا%Asجم �كلمة �مجلد �كل �بداية احتواء

  ١.وآثاره�ومحتوى�ا%جلد�من�ا%وضوعات

  ٢: محتويات�ا2جلدات�بعد�ال(�جمة

ا%جلد�الثاني�،�ى�الظاهرا%جلد�)ول�من�باب�Tخ=ص�وإحضار�النية�إ]ى�باب�إجراء�أحكام�الناس�ع;

ا%جلد�الثالث�من�باب�عيادة�ا%ريض�إ]ى�باب�،�من�باب�الخوف�إ]ى�باب�استحباب�ا%صافحة�عند�اللقاء

  . من�باب�فضل�الدعاء�إ]ى�باب�ما�أعد�هللا�للمؤمنBن�!ي�الجنة: وا%جلد�الرابع،�ما�يقوله�عند�النوم

   .هـ�٢٥٦ل�البخاري�ا2تو[ى�سنة�¶بي�عبد�هللا�محمد�بن�إسماعي�:-دب�ا2فرد�- ١٠

� �بإشراف �آبادي �ج=ل �سعيد �بن �هللا �عبد �موxنا �بAsجمته �" قام �Tس=مية �محمد�" ا%ؤسسة وموxنا

� �بإشراف ¯pËبابليكيشون "مو� �" أحسن �عام �واحد �مجلد �!ي �إصداره �كلمة�١٩٨٤وتم �ف��ا �بمقدمة م

�البخاري  �Tمام �حياة �وترجمة �ع.ا%Asجم �فيحتوي �أبوابه �وأما �قوله�٦٥٤;ى �من �ابتداء
ً
ووصينا�: بابا

  ٣... Tنسان�بوالديه

  : معارف�الحديث�لفضيلة�الشيخ�منظور�نعماني�وفضيلة�الشيخ�محمد�زكريا�- ١١

�موxنا� �بAsجمته � وقام �!ي �ال²ي �عبد �محمد �عبد��٨أبوسعيد �إم �كي �إي �موxنا �بمراجعته �وقام مجلدات

�تمت�ترجم��ا�من�هذ٤.م�٢٠٠٧الس=م�وطبع�الكتاب�ا%Asجم�عام�
ً
ه�الكتب�البالغ�عددها�أحد�عشر�كتابا

  .اللغة�العربية�إ]ى�اللغة�البنغالية�بكاملها

�ف��Hما�ي�ي
ً
  : أما�الكتب�ال�HIم(�جم�ببعض�-جزاء�مع�استمرار�عمل�ال(�جمة�أو�مراجعة�حاليا

ا%جلد�)ول�تمت�ترجمة��.هـ�٢٤١ل¢مام�أبي�عبد�هللا�أحمد�بن�محمد�بن�حنبل�ت��:مسند�أحمد�-١

Asسن�وإس=ميك�س=ميةT�ا%ؤسسة�بإشراف�جار.فقط�جمةAsال�عمل�إذ�اليوم�إ]ى�يصدر�ولم.  

  .هـ�٢٧٣س�ن�الدارمي�¶بي�محمد�عبد�هللا�بن�عبد�الرحمن�ا2تو[ى�سنة� -٢

Asسن�إس=ميك�بإشراف�¯pËمو�محمد�ناxمو�بمراجعة�العلماء�بيد�الكتاب�. ترجم�!ي�)ول�ا%جلد�وطبع

                                                 
  م٢٠٠١كتاب�رياض�الصالحBن�بالبنغالية،ا%جلد�)ول،إس=مية�قرآن�محل،�داكا،�طبعة�عام�.  ١
  م٢٠٠١جلد�من�كتاب�رياض�الصالحBن�بالبنغالية،إس=مية�قرآن�محل،داكا،طبعة�عام�كل�م.  ٢
  م١٩٨٤كتاب�)دب�ا%فرد�باللغة�البنغالية،ا%ؤسسة�Tس=مية،داكا،�طبعة�عام�. ٣
  م٢٠٠٧معارف�الحديث�باللغة�البنغالية،�ا%جلد�)ول،�ا%ؤسسة�Tس=مية،�داكا�طبعة�عام�. ٤
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  ١.ا�العام�وسيكون�طبع�ث=ثة�مجلدات�أخرى هذ

  . هـ٣٨٥س�ن�دار�قط��H¶بي�محمد�عبد�هللا�بن�عبد�الرحمن�ا2تو[ى�سنة��-٣

�Tس=مية �ا%ؤسسة �بإشراف �أبو�الك=م �الشيخ �فضيلة �بAsجمته �العام�. قام �هذا �!ي �)ول �ا%جلد وطبع

  ٢.وسيكون�طبع�ث=ثة�مجلدات�أخرى 

  هـ�١٣٩٤فر�أحمد�عثماني�ا2تو[ي�سنة�إع]ء�الس�ن�للع]مة�جع�-٤

� �بمراجعته �وقام �البارزين �العلماء �من �العا%ان �بAsجمته �البارزين�٤قام �العلماء �بإشراف�. من وذلك

  ٣.م٢٠٠٥وطبع�!ي�أربعة�مجلدات�ابتداء�من�عام�.ا%ؤسسة�Tس=مية�!ي�داكا

�البنغالية �باللغة �الشريف �الحديث �كتب �من �إ�وهناك�عدد �مAsجمة ��Çابعضها �مؤلفة �وبعضها . ل��ا

وكتاب�الAsغيب�والAsهيب�،�ككتاب�)حاديث�القدسية�للع=مة�محمد�ا%دني�بAsجمة�ممتاز�الدين�أحمد

وككتاب�ألف�. بAsجمة�موxنا�محمد�سعيد�الحق�وموxنا�محمد�مجيب�الرحمن�وموxنا�محمد�إمداد�هللا

�)حاديث �وكتاب �الرحمن �مجيب �محمد �موxنا �تأليف �من �رضاء��حديث �محمد �تأليف �من )ربعون

من�تأليف�موxنا�محمد�عبد��)الجزء�)ول�والجزء�الثاني(الكريم�إس=م�آبادي�وكتاب�الحديث�الشريف

  .الرحيم�وغABها�من�الكتب

 
ً
  : العلماء�البارزون�لهم�إسهامات�[ي�ال(�جمة�إ�ى�اللغة�البنغالية�ومناهجهم�فWÑا: خامسا

�البخاري  �لصحيح �با8مو ٤ :ا2(�جمون �معتصم OpÚقا� �xنا �الجليل، �عبد �محمد �موxنا �مشّرف�، موxنا

موxنا�خالد�،�موxنا�محمد�إسماعيل،�موxنا�محمد�سراج�الحق،�موxنا�أبو�الفتاح�محمد�يح÷¯،�حسBن

موxنا�محبوب�الرحمن�،�موxنا�أبو�طاهر�مصباح،�موxنا�عبد�الرب،�موxنا�إسحاق�فريدي،�سيف�هللا

�،��Çويان �خانموxنا �موxنا�عبد�ا%ؤمن،�روح�)مBن موxنا�،�موxنا�مشتاق�أحمد،�موxنا�قطب�الدين،

  موxنا�محمد�فاروق�،�موxنا�رفيق�هللا�نسارابادي،�موxنا�عبد�النور ،�موxنا�قاOpÚ�أبو�هريرة،�عبد�ا%تBن

موxنا�عبد�،�قموxنا�عبد�الخال،�موxنا�مزمل�حق،�موxنا�محمد�ه=ل�الدين،�موxنا�سيد�محمد�ع;ي

  وموxنا�محمد�أف=تون�قيصر�وموxنا�عتيق�الرحمن،�الرزاق

�البخاري  �صحيح �ل(�جمة �الحق�٥ :ا2راجعون �عبيد �موxنا �با8، �معتصم OpÚقا� �موxنا �رضاء�، موxنا

موxنا�روح�)مBن�،�الدكتور�قاOpÚ�دين�محمد،�فضيلة�الشيخ�محمد�عبد�الس=م،�الكريم�إس=م�آبادي

موxنا�محمد�فريد�،�موxنا�أمBن�Tس=م،�موxنا�فريد�الدين�مسعود،�عبد�الس=م. إم.كي.ا�إيموxن،�خان

  .وموxنا�عبد�ا%نان�طالب. موxنا�عبد�ا%قيت�شودوري،�موxنا�إمداد�الحق،�الدين�عتار

  ٦: مناهج�ترجمة�صحيح�البخاري 

ي�)ول�من�السند�واسم�الصحابي�!ي�ذكر�السند�الكامل�!ي�النص�العربي�للحديث�واكتفاء�بذكر�الراو �-

                                                 
  م٢٠١١للغة�البنغالية،ا%جلد�)ول،�بنغ=ديش�إس=ميك�سنAs،طبعة�عام�س�ن�الدارمي�با.  ١
  م٢٠١١س�ن�دار�قطOP�باللغة�البنغالية،ا%جلد�)ول،�ا%ؤسسة�Tس=مية،داكا،،طبعة�عام�.  ٢
  م٢٠٠٥إع=ء�الس�ن�باللغة�البنغالية،ا%جلد�)ول،�ا%ؤسسة�Tس=مية،داكا،،طبعة�عام�.  ٣
  من�صحيح�البخاري�باللغة�البنغالية�من�طبعة�ا%ؤسسة�Tس=مية�و�أدهونيك�بروكاشونيا%جلد�)ول�.  ٤
  ا%جلد�)ول�من�صحيح�البخاري�باللغة�البنغالية�من�طبعة�ا%ؤسسة�Tس=مية�و�أدهونيك�بروكاشوني.  ٥
  ا%رجع�السابق.  ٦
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  .�³اية�السند�!ي�الAsجمة�وذكر�اسم�الراوي�)خAB�من�السند�فقط�!ي�بعض�Tصدارات

  !ي�حالة�تحويل�!ي�السند�ذكر�اسم�الراوي�ا%حول�إليه�مع�الراوي�)ول �-

�تأ�- �من �الهجائية �الحروف �بمقارنة �بالبنغالية OpËوالفار�و)ردو� �العربي �اللفظ �ا%ؤسسة�كتابة ليف

  Tس=مية�

�هللا�"و" عليه�الس=م"و" ص;ى�هللا�عليه�وسلم" استخدام�الرموز�الحرفية�للجمل�wعAsاضية�كـ�- OpÚر

  ".رحمة�هللا�عليه�وعل��ا�وعل��م"و" عنه�وع��ا�وع��م

: مثل،�عدم�تكرار�العبارات�الOc�تدل�ع;ى�الدعاء�!ي��³اية�أسماء�الرواة�ا%ذكورة�تسلس=�دون�wنقطاع�-

  "رOpÚ�هللا�ع��م�–أنس�وعباس�وأبو�هريرة�"

  .إحالة�Åيات�القرآنية�برقم�السورة�فرقم�Åية�!ي�النص�ا%Asجم�وليس�الهامش�-

  ذكر�الكتاب�والباب�والنص�بالعربية�ثم�الAsجمة�بالبنغالية�-

  .رجع!ي�الهامش�بيان�الغموض�والناسخ�وا%نسوخ�وبعض�)حكام�مع�إحالة�الك=م�إ]ى�ا%�-

�مسلم �لصحيح �آبادي�١: ا2(�جمون �إس=م �الكريم �رضاء �موxنا �الدين، �موxناقطب �بن�، �عبد موxنا

�آبادي �ج=ل �سعيد �الحق، �مؤمن �موxنا �أبو�البشر�أكوند، �موxنا �أحمد، �مشتاق �موxنا �محمد�، موxنا

�الجليل �عبد ،Ocرحم� �موxنا ،¯pËمو� �محمد �موxنا �حسBن، �أحمد �موxنا �برهان، �الدين�موxنا موxنا�،

�الدين �خورشيد �الدين، �حماية �موxنا �مسعودي، �التBن �عبد �موxنا �إسماعيل، �محمد �موxنا فضيلة�،

  .الشيخ�مأمون�الرشيد

موxنا�رضاء�الكريم�،�موxنا�قاOpÚ�معتصم�با8،�موxنا�عبيد�الحق�٢: ا2راجعون�ل(�جمة�صحيح�مسلم

�إس=م�آبادي �محمدالدكتو ،�موxنا�محمد�عبد�الس=م، �ر�قاOpÚ�دين موxنا�،�موxنا�روح�)مBن�خان،

�مسعود �الدين �فريد �إي، �الس=م. إم.كي.موxنا �عبد �القيوم، �عبد �حسن �موxنا �حسBن�، �مفضل موxنا

�خان �الحق، �لطف �موxنا �الحق، �سعيد �محمد �وموxنا �فريدي �إسحاق �محمد .موxنا أف=تون� موxنا

  قيصر

  . جمون�[ي�ترجمة�صحيح�مسلم�ف��Hنفس�مناهج�ترجمة�البخاري أما�ا2ناهج�ال�HIسار�علWÑا�ا2(� 

   موxنا�محمد�موpË¯و�موxنا�فريد�الدين�مسعود ٣: ا2(�جمان�لجامع�ال(�مذي

موxنا�رضاء�الكريم�،�موxنا�قاOpÚ�معتصم�با8،�موxنا�عبيد�الحق ٤ :ا2راجعون�ترجمة�جامع�ال(�مذي

�إس=م�آبادي �محمدا،�موxنا�محمد�عبد�الس=م، �لدكتور�قاOpÚ�دين موxنا�،�موxنا�روح�)مBن�خان،

�مسعود �الدين �فريد �إي، �الس=م. إم.كي.موxنا �عبد �القيوم، �عبد �حسن �موxنا �حسBن�، �مفضل موxنا

   .وموxنا�محمد�سعيد�الحق،�موxنا�إسحاق�فريدي،�موxنا�لطف�الحق،�خان

�جام� �ترجمة �[ي �ا2(�جمون �سار�علWÑا HIال� �ا2ناهج �اتبعها�أما HIال� �ا2ناهج �نفس Hف�� �ال(�مذي ع

                                                 
  Tس=مية�و�وبنغ=ديش�إس=ميك�سنAs�ا%جلد�)ول�من�صحيح�مسلم�باللغة�البنغالية�من�طبعة�ا%ؤسسة�.  ١
٢  .Asسن�إس=ميك�وبنغ=ديش�س=ميةT�ا%ؤسسة�طبعة�من�البنغالية�باللغة�مسلم�صحيح�من�)ول�ا%جلد  
٣  .Asسن�إس=ميك�وبنغ=ديش�س=ميةT�ا%ؤسسة�طبعة�من�البنغالية�باللغة�مذيAsال�جامع�من�)ول�ا%جلد  
  ا%رجع�السابق�.  ٤
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  : ا2(�جمون�[ي�ترجمة�صحيح�مسلم�وترجمة�صحيح�البخاري�ويضاف�إلWÑا�ما�ي�ي

" آراء�العلماء�Åخرين" أو�" قال�أبو�عي-p¯" و" و!ي�هذا�ا%وضوع" بالبنغالية�" و!ي�الباب" ترجمة�قوله�-

  .باللغة�البنغالية" -رحمه�هللا��–قال�أبوعي-p¯�"بأنه�

  سرد�رأي�اإمام�أبي�حنيفة�عند�مناقشة�أقوال�العلماء�-

�ترجم�بـ" كراهية"  -
ً
�بـ" مكروه" أحيانا

ً
  ١".حرام"وأحيانا

  موxنا�رضاء�الكريم�إس=م�آبادي��:م(�جم�س�ن�النسائي�

�النسائي �س�ن �ل(�جمة �الحق :ا2راجعون �محبوب �موxنا �ا%لك، �عبد �موxنا �أبو�بكر�، �الدكتور فضيلة

   ٢.أبو�بكر�الصديق. م.ف.فضيلة�الدكتور�أ،�فضيلة�الدكتور�أبو�الك=م�بتواري ،�حمدرفيق�أ

�اتبعها�  HIال� �ا2ناهج �نفس Hف�� �النسائي �س�ن �ترجمة �[ي �ا2(�جمون �سار�علWÑا HIال� �ا2ناهج أما

  : ا2(�جمون�[ي�ترجمة�صحيح�مسلم�وترجمة�صحيح�البخاري�ويضاف�إلWÑا�ما�ي�ي

  ٣. ى�النسخة�ا%طبوعة�!ي�الهندعند�الAsجمة�اعتمد�ع;�-

�ابن�ماجه �إمداد�هللا :ا2(�جمون�لس�ن �موxنا �الجليل�وموxنا�محمد�،�موxنا�سعيد�الحق، موxنا�عبد

¯pËمو.  

  ٤.عبد�الس=م.إم.بي.أبو�بكر�الصديق�وإي.م. ف. الدكتور�أ :ا2راجعان�ل(�جمة�س�ن�ابن�ماجه

�ت  �[ي �ا2(�جمون �سار�علWÑا HIال� �ا2ناهج �اتبعها�أما HIال� �ا2ناهج �نفس Hف�� �ماجه �ابن �س�ن رجمة

  . ا2(�جمون�[ي�ترجمة�صحيح�مسلم�وترجمة�صحيح�البخاري 

  أبو�بكر�الصديق�وموxنا�نور�محمد�. م.ف. موxنا�أ،�موxنا�يعقوب�شريف: ا2(�جمون�لس�ن�أبي�داود

  ٥موxنا�يعقوب�شريف�وموxنا�محمد�موpË¯� :ا2راجعان�ل(�جمة�س�ن�أبي�داود

  .و�ا2ناهج�ال�HIسار�علWÑا�ا2(�جمون�[ي�ترجمة�س�ن�أبي�داود�¬ي�مناهج�ترجمة�صحيح�البخاري 

�ا2صابيح�- �مشكاة �لكتاب �الكريم ٦ :ا2(�جمون �فضل �موxنا �هللا�، ��Çادر�أحسن �خان �الشيخ فضيلة

  .اروموxنا�نور�محمد�عظمO�وموxنا�محمد�أف=تون�قيصر�وموxنا�إي�بي�إم�عبد�الخالق�معجمد

OÛف�مجلًد�عشر�أحد�!ي�الكتاب�هذا�ترجمة�!ي�عل��ا�سار�Ocال�ا%ناهج�أما�و :  

�استنباط��- �!ي �الخطأ �وقوع �من
ً
�خوفا �الحرفية �الAsجمة �والAsكB¤�ع;ى �والبليغة �السهلة �اللغة استخدام

  )حكام�

  .زيادة�)لفاظ�أو�نقصها�لبيان�ا%عاني�ع;ى�الوجه�ا%طلوب�-

  الحديث�مباشرة�وترجيح�آراء�ا%تقدمBن�باعتبارهم�أعلم�منا��سرد�الشرح�بعد�ترجمة�-

عند�استعمال�العربية�والفارسية�وضع�اللفظ�البنغا]ي�!ي�،�استعمال�)لفاظ�وا%صطلحات�Tس=مية�-

                                                 
  دمة�ا%رجع�السابقمق.  ١
  ا%جلد�)ول�من�س�ن�النسائي�باللغة�البنغالية�من�طبعة�ا%ؤسسة�Tس=مية�.  ٢
  مقدمة�ا%رجع�السابق.  ٣
  ا%جلد�)ول�من�س�ن�ابن�ماجه�باللغة�البنغالية�من�طبعة�ا%ؤسسة�Tس=مية�و�أدهونيك�بروكاشوني.  ٤
  بنغالية�من�طبعة�ا%ؤسسة�Tس=مية�وبنغ=ديش�إس=ميك�سنAsا%جلد�)ول�من�س�ن�أبي�داود�باللغة�ال.  ٥
  ا%جلد�)ول�من�ا%شكاة�باللغة�البنغالية.  ٦



185 
 

  القوسBن

  ترجمة�ا%شكاة�بالفارسية�للشيخ�عبد�الحق�الدهلوي�" )شعة�اللمعة�"wستعانة�بكتاب��-

�لكتا�- �الصالح�نا2(�جمون �رياض �خان ١ :ب �الحق �شمس �موxنا �عبد�، �وموxنا �أحمد �سعيد موxنا

  .ا%نان�طالب�وموxنا�إي�إم�إم�سراج�Tس=م

موxنا�محمد�موpË¯�وموxنا�مزمل�،�موxنا�عبد�ا%نان�طالب: ا2راجعون�ل(�جمة�كتاب�رياض�الصالح�ن

  حق

  ٢: Hوأما�ا2ناهج�ال�HIسار�علWÑا�[ي�ترجمة�هذا�الكتاب�ف�

�إ]ى��- �ا%ؤدية �الخفيفة �الكلمات �استخدام �وعدم �الغريبة �)لفاظ �وترك �والبليغة �السهلة اختيار�اللغة

  الخلل

  كتابة�الهوامش�الضرورية�لعوام�الناس�وترجمة�الشروح�والتعليقات�الOc�وضعت�بيد�Tمام�النبوي �-

  .وضع�نص�الحديث�والتعليقات�عليه�!ي�فقرات�فاصلة�بي��ما�-

  .مصطلحات�علم�الحديث�!ي�ا%قدمة�لتيسAB�فهم�درجات�الحديث�الOc�بي��ا�Tمام�النبوي بيان��-

�الكتاب�Ôي�نفس�.وx�يوجد�ا%راجع�له موxنا�محمد�موpË¯: ا2(�جم�2وطأ�مالك�- �هذا ومناهج�ترجمة

  .ا%ناهج�الOc�اتبعها�ا%Asجمون�!ي�ترجمة�صحيح�مسلم�وترجمة�صحيح�البخاري 

  ٣.إي�كي�إم�عبد�الس=م: موxنا�أبوسعيد�محمد�عبد�ال²ي�وا%راجع: رف�الحديثم(�جم�كتاب�معا�-

  ٤. موxنا�محمد�موpË¯: م(�جم�كتاب�-دب�ا2فرد�-

  . ا%راجع�له�موxنا�محمد�موpË¯م(�جم�كتاب�س�ن�الدارمي��-

- H:م(�جم�كتاب�س�ن�دار�قط��الك=م�أبو�ناx٦مو  

  

  موxنا�سيف�Tس=م�وموxنا�أبو�طاهر�مصباح،�إسحاق�فريدي�موxنا٥: ا2(�جمون�لـ�إع]ء�الس�ن -

  .و�الكتب�ا%Asجمة�ا%ذكورة�بعد�موطأ�Tمام�مالك�ليس�لAsجم��ا�منهج�خاص�الذي�سار�عليه�ا%Asجمون 

 
ً
  : فوائد�ال(�جمة�ومشاكلها�[ي�واقع�بنغ]ديش�والحلول�ا2ق(�حة�لها: سادسا

وإن�كانت�Ôي��٦.كرها�مؤلف�كتاب�مناهل�العرفان�!ي�علوم�القرآنللAsجمة�فوائدها�ذ: فوائد�ال(�جمة�-أ

  : وهذه�الفوائد�Ôي،�فوائد�ترجمة�القرآن�الكريم�ولك��ا�تعود�كذلك�ع;ى�فوائد�ترجمة�الحديث�الشريف

�العربية� - �بمنظار�اللغة �يراها �أن �x�يستطيع �%ن �ومحاسنه �الشريف �الحديث �جمال �عن �النقاب رفع

�والل �)ردية �البنغاليةواللغة �اللغة �أهل �ا%سلمBن �من �الفارسية �غة �خ=ل�، �من �عل��م �فهمه وتسهيل

                                                 
  م٢٠٠١م�و٢٠٠٠ا%جلد�)ول�من�كتاب�رياض�الصالحBن�باللغة�البنغالية،طبعة�بنغ=ديش�إس=ميك�سنAs�وإس=مية�قرآن�محل�عام�.  ١
  ا%رجع�السابق. ٢
  م٢٠٠٧كتاب�معارف�الحديث�باللغة�البنغالية،طبعة�ا%ؤسسة�Tس=مية�عام��ا%جلد�)ول�من.  ٣
  م١٩٨٤كتاب�)دب�ا%فرد�باللغة�البنغالية،طبعة�ا%ؤسسة�Tس=مية�عام�.  ٤

  ا%جلد�)ول�من�س�ن�الدارمي�من�طبعة�إس=ميك�سنAs�وس�ن�دار�قطOP�باللغة�البنغالية�من�طبعة�ا%ؤسسة�Tس=مية�.٦
  م٢٠٠٩- م٢٠٠٥جلد�)ول�من�كتاب�إع=ء�الس�ن�باللغة�البنغالية،طبعة�ا%ؤسسة�Tس=مية�عام�ا%.  ٥
   ١٣٩-٢/١٣٧مناهل�القرآن�!ي�علوم�القرآن�.  ٦
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  .الAsجمة

�وا%نكرين��- �Tيمان �!ي �الضعفاء �ا%سلمBن �وبعض �Tس=م �أعداء �إل��ا �نس�Èا �بالحديث �الش�Èات دفع

  .للسنة

-� ABالن� �الفكرة �وإعطاء �الحديث �خ=ل �وتعاليمه �Tس=م �حقائق �!ي �السABة�تنوير�غAB�ا%سلمBن �حول ة

  النبوية�

ص;ى��-إزالة�الحواجز�الOc�وضعوها�ا%اكرون�بأكاذيب�افAsوها�تارة�ع;ى�Tس=م�وأخرى�ع;ى�ن°O�Tس=م�-

�وسلم �عليه �وسABته��- هللا �الرسول �تاريخ �وإ]ى �الكريم �القرآن �إ]ى �وا%فAsيات �)كاذيب �هذه ونسبوا

�.العطرة �إذ �جلد®�م OPب� �بعض �بلسان �عل��م �الرد �وكان �wنجلB¤ي �الكاتب �طبع�": برناردشو" يقول لقد

 ،�رجال�الكنيسة�!ي�القرون�الوسطى�بدين�Tس=م�بطابع�أسود�حالك
ً
�وإما�تعصبا

ً
إ�³م�كانوا�،�إما�جه=

�للمسيح،�!ي�الحقيقة�مسوقBن�بعامل�بغض�محمد�ودينه
ً
�كان�عدوا

ً
ولقد�درست�،�فعندهم�أن�محمدا

�للمسيحو!ي�رأيي�أ،�سABة�محمد�الرجل�العجيب
O
�من�أن�يكون�عدوا

O
إنما�ينبaي�أن�يدûى�،�نه�بعيد�جدا

   ١... منقذ�البشرية

�نص��- �بBن �جمعت �البنغالية �باللغة �الAsجمة �إذ �ومعناه �بلفظه �تبليغ�الحديث �واجب �من �الذمة براءة

ة�الحديث�الشريف�باللغة�العربية�وبBن�معاني�الحديث�الشريف�ع;ى�ما�فهمه�ا%Asجم�والشارح�له�باللغ

�علماء�. البنغالية �بعض �يرى �كما �لفظه �دون �بمعناه �تبليغه �يصح �الذي �هو�الو'ي �الشريف والحديث

  ٢.الحديث

  : مشاكل�ال(�جمة�وحلولها�ا2ق(�حة�[ي�واقع�بنغ]ديش�-ب

x�شك�!ي�أن�ترجمة�الحديث�الشريف�!ي�بنغ=ديش�يتمثل�!ي�إيجابيات�مشكورة�غAB�أنه�x�يسلم�من�

وفيما�ي;ي�بعض�هذه�ا%شاكل�والحلول�ا%قAsحة�لعلها�تعBن�.نتظر�حلولها�السريعةالسلبيات�وا%شاكل�ت

  : ع;ى�أداء�هذه�الرسالة�العظيمة–بفضل�هللا�–

�كتب��-١ �ترجمة �ع;ى �القائمة �الجهات �جميع �لدى �موحدة ABغ� �ومراجع��ا �الحديث �ترجمة مناهج

�الحدي.الحديث �ترجمة �مناهج �هو�تطبيق �ا%شكلة �لهذه �الوحيد �الجهات�والحل �جميع �بBن �ا%وحدة ث

  .القائمة�ع;ى�نشاط�الAsجمة

عدم�التنسيق�بBن�الجهات�الOc�تقوم�بالAsجمة�سواء�مؤسسات�أو�أفراد�%ا�يؤدي�إ]ى�عدم�الجودة��-٢

والحل�لهذه�ا%شكلة�إقامة�التنسيق�والتعاون�بBن�القائمBن�ع;ى�هذا�.وTتقان�!ي�بعض�الكتب�ا%Asجمة

�البي�-٣. العمل �الAsجمةأزمات �لعملية �الحديثة �والوسائل �)ماكن�.ئة �تخصيص �ا%شكلة �لهذه و�الحل

  .ا%ناسبة�وتوفAB��جهزة�والوسائل�الحديثة�لتتم�الAsجمة�ا%ثالية�بعيدا�عن�ا%شاكل

٤-� 
ً
والحل�لهذه�ا%شكلة�. عدم�وجود�تلقى�الدعم�الحكومي�الكا!ي�وx�الدعم�الشخOpq�للAsجمة�إx�نادرا

  .ال�الحكومة�ومع�)غنياء�!ي�ا%جتمع�وبيان�أهمية�الدعم�ا%ا]ي�وفضل�العمل�الخABي التنسيق�مع�رج

. عدم�wستعانة�بالخ�Aاء�ا%متازين�!ي�دراسة�الحديث�وعدم�اختيار�ا%تخصصBن�!ي�اللغة�البنغالية�-٥

                                                 
  م١٩٣٣نق=�عن�مجلة�ذي�مسلم�رفيو�بلكهنو،�الهند�!ي�جزء�مارس�سنة�.  ١
   ٢/١٣٩ناهل�العرفان�م��م�Tمام�السيوطي�وابن�بطال�وابن�حجر�العسق=ني،�ينظر�م.  ٢
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�أسالي �وحسن �اللغة �!ي �الثالث �البعد �له �من �بAsشيح �وwعتناء �wهتمام �ا%شكلة �لهذه �وخ�Aة�والحل �Èا

  .الAsجمة

�بصفة��-٦ �الAsجمة �استمرار �وعدم �كاف �بعدد �الشريف �الحديث �ترجمة �مراكز �وجود عدم

والحل�لهذه�ا%شكلة�تكثيف�الجهود�والعناية�بتوفAB�ا%راكز�وا%نظمات�لAsجمة�الحديث�وتوفAB�.مستديمة

  وسائل�تشغيلها�بصفة�دائمة

والحل�ا%ناسب�. عة�للكتب�ا%Asجمة�!ي�الحديث�الشريفعدم�وجود�اللجنة�ا%ركزية�للمراقبة�وا%تاب�-٧

�)مانة� ��داء �مساعدة
ً
�سابقا �ا%ذكورة �)مور �وتدقيق �تحقيق �مهم��ا �ا%ركزية �الشرعية �اللجنة تشكيل

  .العلمية�والدينية

  : و[ي�الختام�نسجل�بعض�النتائج�ال�HIتوصلنا�إلWÑا�من�خ]ل�هذا�البحث�ا2تواضع

-�!� �التعليم �نظام �التقنية�إن �والعلوم �الدينية �والعلوم �العصرية �العلوم �تعليم �!ي �يتمثل �بنغ=ديش ي

  وا%هنية�

�للتعليم��- �و)هلية �الحكومية �ا%ؤسسات �جهود �بوجود �مرموقة �مكانة �تحتل �وعلومه �الحديث دراسة

OPالدي.  

ديث�!ي�مرحلة�قبل�دراسة�الح: تطور�دراسة�الحديث�الشريف�وعلومه�!ي�بنغ=ديش�مرت�بمرحلتBن�-

  .ومرحلة�بعدهما. ا%درسة�العا%ية�!ي�كلكتا�و!ي�دار�العلوم�معBن�Tس=م�هات�هازاري�!ي�شيتاغونغ

  تاريخ�الAsجمة�)و]ى�يرجع�إ]ى�القرن�السادس�عشر�ا%ي=دي�وكانت�الAsجمة�)و]ى�إ]ى�اللغة�ال=تينية� -

  .ن�أهمها�الكتب�الصحاح�الستة�وغABهاترجمت�كتب�الحديث�الشريف�ا%ختلفة�إ]ى�اللغة�البنغالية�م�-

: أهمها.مؤسسات�وأفراد�–تبذل�قصارى�الجهود�!ي�ترجمة�أمهات�كتب�الحديث�من�الجهات�ا%ختلفة��-

  .ا%ؤسسة�Tس=مية�وأدهونيك�بروكاشوني�وبنغ=ديش�إس=ميك�سنAs�وا%كتبة�Tمدادية�!ي�داكا

  ".مشكاة�ا%صابيح" بنغالية�هو�أول�كتاب�!ي�الحديث�الشريف�ترجم�إ]ى�اللغة�ال�-

  أول�كتاب�كامل�ترجم�إ]ى�اللغة�البنغالية�هو�صحيح�البخاري�ترجم�وطبع�!ي�عشرة�مجلدات��-

  .أكA�الكتب�ترجمت�!ي�ضوء�مناهج�الAsجمة�وضعت�من�قبل�ا%ؤسسة�Tس=مية�بداكا�-

  .العربية�واللغة�البنغاليةأكA�الكتب�ترجمت�وروجعت�بأيدي�نخبة�من�العلماء�التخصصBن�!ي�اللغة��-

  .أن�ترجمة�الحديث�الشريف�إ]ى�اللغة�البنغالية�ف��ا�إيجابيات�مشكورة�وف��ا�مشاكل�قابلة�للحلول �-
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 : -ساليب�التعليمية�[ي�السنة�النبوية. ١٤
ً
  أسلوب�القصة�نموذجا

  وفاء�بنت�عبدالعزيز�بن�حمد�الزامل.د

  )الرياض/ة�العربية�السعودية�ا%ملك،�جامعة�)مABة�نورة�بنت�عبدالرحمن(

�فيه،�بسم�هللا�الرحمن�الرحيم
ً
�مباركا

ً
�طيبا

ً
�كثABا

ً
وملء�،�ملء�السماوات�وملء�)رض،�الحمد8�حمدا

  .وأهل�التقوى�وا%غفرة،�أهل�الثناء�وا%جد،�وملء�ما�شاء�من��Opء�بعد،�ما�بي��ما

�كله �الحمد �له �الشكر�كله، �وله �الحسن، �الثناء �وله �ح، �الحمد �يرpÚ¯له ¯c� �بعد�، �الحمد وله

¯pÚالر�عليه،�ثناء�Opqنح�x�،نفسه�ع;ى�¯Pأث�كما�هو�عليه،�OPنث�ما�وفوق�هدانا،�كما�الحمد�له�،�وله

له�الحمد�،�وله�الحمد�بالسنة�والقرآن،�وله�الحمد�با�يمان،�له�الحمد�با�س=م،�الحمد�كما�كفانا�وآوانا

منا�القرآن،�س=مهدانا�ل� ،�كما�ينبaي�لج=ل�وجهه�وعظيم�سلطانه
َّ
وأرسل�لنا�خAB�معلم�ورسوٍل�،�وعل

  .ع;ى�مدى�)زمان

x�يمكن�الحديث�عن�القضايا�التعليمية�وا%شك=ت�الOc�تواجه�العاملBن�!ي�هذا�ا%جال�دون�اللجوء�إ]ى�

ه�كما�يرا�-فا%علم�الناجح� ،الحديث�عن�)ساليب�التعليمية�باعتبارها�ركB¤ة�هامة�!ي�العملية�الAsبوية

إضافة�إ]ى�العناصر�)خرى�الOc�يجب�أن�يتمتع� ،هو�الذي�يحسن�يستخدم�هذه�)ساليب –الكثABون�

�Çا�!ي�ا%واقف�الAsبوية�ا%ختلفة�وإذا�كانت�هذه�Ôي�مكانة�)ساليب�التعليمية�!ي�ا%جال�التعليمO�فمن�

�ويذ �يجهلها �%ن �الحقيقة �هذه �يوضح �بAsكB¤�قوي �عل��ا �الضوء �تسليط �عن�الضروري كر�ا%تغافلBن

  . أهمي��ا

فقد�استخدم� ،وقد�كان�الن°O�عليه�الص=ة�والس=م�القدوة�العملية�الحية�للمسلمBن�إبان�حياته�بي��م

�وأبلغه �أسلوب �بأحسن �الرسالة �xيصال �متنوعة �تعليمية �أساليب �والس=م �الص=ة �هذه� ،عليه ومن

الضوء�عل��ا�خ=ل�هذا�البحث�والذي�نسأل��والOc�سنلقي ،)ساليب�التعليمية�ا%ؤثرة�أسلوب�القصة

  .هللا�تعا]ى�أن�ينفع�به�

  :أهداف�البحث* 

  .إلقاء�الضوء�ع;ى�)ساليب�التعليمية�!ي�السنة�النبوية�/١

 .وإلقاء�الضوء�ع;ى�خصائصها�وأنواعها�وأهدافها�وآثارها�الAsبوية،�التعريف�بالقصة�النبوية/  ٢

 .صإبراز�ا%نهج�النبوي�!ي�عرض�القص/٣

�ا%علومات�/ 4 �إيصال �!ي �وفعالة �جذابة �تعليمية �وسيلة �باعتبارها �القصة ��سلوب Oالتعليم�ثر(� بيان

 .ودورها�!ي�تكوين�القيم�وwتجاهات�!ي�نفوس�ا%تعلمBن،�وشّد�wنتباه

 :أهمية�ا%وضوع

Bوا%رب�نBا%علم�ع;ى�بالنفع�تعود�
ً
�علميا

ً
ن�حيث�يقفون�من�تكمن�أهمية�هذه�الدراسة�!ي�كو�³ا�إسهاما

�والتعليم �الAsبية �!ي �النبوية �)ساليب �ع;ى �خ=لها �القصة، �أسلوب �وخاصة �)سلوب�، �هذا �تضمنه وما

وتنشئة�)جيال�تنشئة�،�من�مضامBن�تربوية�!ي�ا%حتوى�و)هداف�والطريقة�الOc�يتم��Çا�توصيل�)فكار

  .صالحة

  :خطة�البحث
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  . وخاتمة�ثم�ثبت�ا%صادر�وا%راجع�والفهارس�العامة ،وأربعة�مباحث،�مقدمة: جاء�هذا�البحث�!ي

  :مباحث�البحث

  .مفهوم�القصة�:)ول 

  .خصائص�القصص�النبوي : الثاني

  .أنواع�القصص�النبوي : الثالث

  .)هداف�الAsبوية�من�القصص�النبوي �:الرابع

  .وتتضمت�أهم�النتائج�والتوصيات�:الخاتمة

  :تعريف�القصة�لغـة* 

ة   ة�–ر�القاف�وتشديد�الصاد�ا%فتوحة�بكس�- : الِقصَّ ة،�)خبار�ا%رويَّ ¯�هللا�،�و)نباء�ا%حكيَّ وقد�سمَّ

 
ً
ثنا�به�!ي�كتابه�من�أنباء�الغابرين�قصصا ْد�� :قال�سبحانه،�تعا]ى�ما�حدَّ

َ
َباِء�َما�ق نْ

َ
�َعليَك�ِمن�أ ُقصُّ

َ
ذِلَك�ن

َ
ك

هُ � وقال،�)١( �َسَبَق  ُقصُّ
َ
ُقَرى�ن

ْ
�ال نْباِء

َ
لَك�ِمْن�أ

َ
�َوَحِصيٌد �ذ ائٌم

َ
�َعليَك��� :وقال،�)٢(�َعليَك�ِمْ�َ�ا�ق ُقصُّ

َ
ْحُن�ن

َ
ن

َقَصِص 
ْ
ْحَسَن�ال

َ
 �� :وقال،�)٣( �أ

ٌ
َصِصهم�ِعAَ�ْة

َ
اَن�ِ!ي�ق

َ
َقْد�ك

َ
  .)٤( �ل

�)ثر   ع �تتبُّ �العرب �عند �القّصِ �وأصل �سيده، �ابن �" :قال
ً
�وقصصا

ً
ا صَّ

َ
�ق �يقّصها �آثارهم صَّ

َ
ق

صها�تتّبعها�بالليل ع�)ثر�أي�وقت�كان: قيلو ،�وتقصَّ يِه  �: قال�تعا]ى،�)٥("هو�تتبُّ ّصِ
ُ
ِتِه�ق

ْ
خ
ُ
ْت�ِ�

َ
ال
َ
�)٦( �...َوق

�أثره �اتبÙي �أي  �� :وقال،
ً
َصَصا

َ
�ق اِرِهَما

َ
�آث �َع;ى ا دَّ

َ
اْرت

َ
�)٧( �ف �يقّصاِن�، �سلكاه �الذي �الطريق �من �رجعا أي

  .)٨()ثر

�ع;ى�تتبع�ال×Opء: "قال�ابن�فارس   ،�اقتصصت�)ثر�إذا�تتبعته: قولكمأخوذ�من�،�القصُص�يدلُّ

�أثره،�وذلك�أنه�يفعل�به�مثل�فعله�با�ول ،�ومن�ذلك�اشتقاق�الِقصاص�!ي�الجراح ومن�،�فكأنه�اقتصَّ

ع�الخ�A�فُيذكر بَّ
َ
�والَقصص�حيث�ُيَتت ة �نه�،�وهو�عندنا�قياس�الباب،�والصدر�هو�الَقصُّ ،�الباب�الِقصَّ

عر،�Åخركأن�كل�عظم�م��ا�يتبع�،�متساوي�العظام �الشَّ صُّ
َ
وذلك�أنك�إذا�قصصته�فقد�،�ومن�الباب�ق

يت�بBن�كل�شعرة�وأخ��ا   .)٩("فصارت�الواحدة�كأ�³ا�تابعة�لØخرى�مساوية�لها�!ي�طريقها،�سوَّ

  Aالخ��بالِقّصه�ويراد�والحديث،�)مر�ورواية�منظور ،�ابن�قال" :Aالخ��ة �خ�Aه�،�والِقصَّ �ع;يَّ صَّ
َ
وق

 
َ
�وق

ً
ا صَّ

َ
ه�ق  َيُقصُّ

ً
وضع�موضع�ا%صدر�حc¯�،�الخ�A�ا%قصوص�–بفتح�القاف��–والَقصص�،�أورده�:َصصا

�عليه �صار�أغلب ،� ��–والقصص كتب�–بكسر�القاف �تُ Ocال� �الِقصة �جمع ،Aالخ�� ص َقصَّ
َ
�وت عه، ،�تتبَّ

                                                 
  .  ٩٩سورة�طه،�Åية�  )١(

  .  ١٠٠سورة�هود،�Åية�  )٢(

  . ٣سورة�يوسف،�Åية�  )٣(

  . ١١١سورة�يوسف،�Åية�  )٤(

  ). ٦/١٠١(ا%حكم�  )٥(

  . ١١سورة�القصص،�Åية�  )٦(

  . ٦٤سورة�الكهف،�Åية�  )٧(

  ). ٣/٢٩٧٧(®�ذيب�اللغة�لØزهري�  )٨(

  ). ٥/١١(معجم�مقاييس�اللغة�  )٩(
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�ع;ى�وجهه،�واقتصصُت�الحديث،�والِقّصة�)مر�والحديث  ،�رويته
ً
َصصا

َ
�عليه�الخ�A�ق والقاّص�،�وقصَّ

  .)١("ي�يأتي�بالِقّصة�ع;ى�وجهها�كأنه�يتتبع�معان��ا�وألفاظهاهو�الذ

�العظام   �كقّص
ً
�ماديا �التتّبع �كان �سواء �التتبع ¯Pمع� �ع;ى �تقوم �اللغة �!ي �فالقصة �هذا ،�وع;ى

َعر �كقّص�)خبار،�وقّص�)ثر،�وقّص�الشَّ
ً
وهذا�معP¯�ملحوظ�!ي�،�وقّص�الك=م،�أو�كان�التتبع�معنويا

والقصة�تكتسب�هذا�wسم�من�معP¯�فعل�القاّص�حBن�،�لة�من�الك=م�ا%قصوصالقصة�الOc�Ôي�الجم

ويقتفي�آثار�أحدا/�ا�!ي�ترتيب�،�فهويأتي��Çا�ع;ى�وجهها�كأنه�يتتبع�معان��ا�وألفاظها،�يقوم�بقّص�القّصة

�بالخاتمة �وان��اًء �الحدِث
ُ
�معه�حيث�ذروة

ً
جا �الحدث�من�بدايته�متدّرِ

ً
�متتبعا �ع;ى�بعض �بعضها أن�وك،

�)ثر�وهو�يتتبع�آثار�)قدام�ع;ى�)رض�و!ي�منعرجات�الدروب�حc¯�يعرف� القاص�!ي�ذلك�يحاكي�قاصَّ

  .)٢(ويصل�إ]ى�نقطة�ال��اية�بالنسبة�لها،�مصAB�تلك�)قدام

  :القصة�عند�-دباء* 

د   ة�فOÛ�تارة�تستعمل�للدxل،�القصة�!ي�wصط=ح�)دبي�ا%تداول�لم�تستقر�ع;ى�مدلول�محدَّ

�بعامة Opqالقص� �الفن �مشتم=ت �ع;ى �ونادرة، �وحكاية �وأقصوصة �رواية �وغABها... من �بعض�، �!ي وÔي

�الرواية َدُم�للدxلة�ع;ى�نوع�من�الفن�القصOpq�x�يطول�ليبلغ�حدَّ
ْ

ْسَتخ
ُ
وx�يقصر�ليقف�عند�،�)حيان�ت

 .)٣(حّد�)قصوصة

  � �كتابه ار�!ي �طاهر�حجَّ �)دبية"يقول �و)نواع �م": ")دب
ً
�شام=

ً
�تحديدا �نعطي �أن �الصعب ن

�ما�هو�الفرق�بBن�الرواية�،�للقصة�بحيث�نفهم�كل�إمكانيات�هذا�النوع�)دبي�الذي�لم�يثبت�بعد
ً
وفع=

  . )٤( ..."والقصة�والقصة�القصABة

نا�x�نجاوز�الحقيقة�عندما�نزعم�أن�": ")دب�وفنونه"ويقول�عز�الدين�إسماعيل�!ي�كتابه�  
َّ
لعل

�ت �وجود �عدم �%صطلح �محدد �القصABة(عريف �بBن�) القصة �wخت=ط �أوجدت Ocال� �)سباب هو�أهم

  .)٥("القصة�القصABة�وغABها�من�)نماط�)دبية

�اخت=ف�   �!ي
ً
�سببا �كان �)دبية �للقصة �الفنية �العناصر �تحديد �!ي قاد �النُّ �اخت=ف �أن كما

�للقصة �تعريفا®�م �التعريف، �ضوابط �Ôي �العناصر�الفنية �إذ �تعريفا®�م�ويظه، �عرض �عند
ً
�جليا ر�هذا

  :وÔي�كما�ي;ي،�للقصة

�لØحداث�ينتOÛ�إ]ى�غرض�مقصود  - ١
ً
  :وتأثAB�!ي�قار�òا،�اكتفى�بعضهم�بجعل�القصة�سردا

• � �!ي �الشامل �بمدلولها �القصة فت �ُعّرِ �وÅداب"فقد �اللغة �!ي ل �ا%فصَّ �ألوان�: "بأ�³ا" ا%عجم �من لون

ويسوق�الحكايات�،�وينقل�ا%آثر،�ى�أنواعها�ويعرض�)حداث)دب�القصOpq�الذي�يروي�)خبار�ع;

�للمتعة�والفائدة،�والنوادر
ً
 .)٦("وينسج�)ساطAB�والخرافات؛�طلبا

                                                 
  ). ٧٤،�٧/٧٣(لسان�العرب�  )١(

  ). ٤٨(القصص�!ي�الحديث�النبوي�للزير�  )٢(

  ). ٢/٩٨٠(ا%عجم�ا%فصل�!ي�اللغة�وÅداب�: انظر  )٣(

  ) . ٩٩(صـ�  )٤(

  ) ١٤(صـ�  )٥(

)٢/٩٨٠(  )٦ .(  
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فها�مجدي�وهبة�وكامل�ا%هندس�!ي�كتا�Çما� • َسْرد��حداٍث�x�ُيشAsط�: "بأ�³ا" معجم�ا%صطلحات"وعرَّ

��ا�تنحصر�!ي�حكاية�)حداث�وإثارة�اهتمام�القارئ�وأهمي،�ولكنه�ُينسب�إ]ى�راوٍ ،�ف��ا�إتقان�الحبكة

 .)١("وال�Aاعة�!ي�رسم�الشخصيات،�x�الكشف�عن�خبايا�النفس،�أو�ا%ستمع

فها�محمود�تيمور�بأ�³ا • ت�بخاطر�الكاتب: "وعرَّ رت��Çا�مخيلته،�عرض�لفكرة�مرَّ
َّ
،�أو�تسجيل�لصورة�تأث

A�ع،�أو�بسط�لعاطفة�اختلجت�!ي�صدره �فأراد�أن�يعّ�ِ
ً
xمحاو�الُقّراء�أذهان�إ]ى�ا�Ç�ليصل�بالك=م�ا��

 .)٢("أن�يكون�أثرها�!ي�نفوسهم�مثل�أثرها�!ي�نفسه

وÔي�تتناول�حادثة�واحدة�،�القصة�مجموعة�من�)حداث�يرو´�ا�الكاتب: "وقال�محمد�يوسف�نجم •

اة�ع;ى�تتعلق�بشخصيات�إنسانية�مختلفة�تتباين�أساليب�عيشها�وتصرفها�!ي�الحي،�أو�حوادث�عدة

�)رض �وجه �ع;ى �الناس �حياة �تتباين �غرار�ما ر�،
ُّ
�التأث �حيث �من

ً
�متفاوتا �القصة �!ي �نصي�Èا ويكون

AB٣("والتأث(. 

 .)٤("فن�حكاية�الحوادث�و)عمال�بأسلوب�لغوي�ينتOÛ�إ]ى�غرٍض�مقصود: "وعرفها�)شقر�بأ�³ا •

�مقالته • �!ي �وا]ي �فاضل �العربي: "وقال �)دب �!ي �القصة �من�القص": "جذور �مجموعة �عن �عبارة ة

و!ي�إطار�،�)حداث�الجزئية�الOc�تقع�!ي�الحياة�اليومية�!ي�ا%جتمع�مرتبطة�ومنظمة�ع;ى�وجٍه�خاص

خاص�بحيث�تمثل�بعض�جوانب�الحياة�وتجلوها�!ي�شc¯�وجوهها�بغرض�الوصول�من�خ=ل�الوûي�

�إ �عدم �مع �Tنسانية �الحقائق �إ]ى �wجتماعية �والظروف �با�حداث �ع;ى�الكامل �التام �الحرص غفال

 .)٥( .."وجانب�التثقيف�وال��ذيب،�جانب�التسلية�وTمتاع

أو�كدودة�)رض�،�حكاية�تتسلسل�أحدا/�ا�!ي�حلقات�كحلقات�فقرات�الظهر"وعرفها�فورسAs�بأ�³ا� •

 .)٦("تتموج�أجزاؤها�!ي�تتابع

• � �كتاب �!ي �تعريفها �النبوي "وجاء �الذ" :بأ�³ا�)٧("القصص �)دبي �العمل �تصوير�ذلك �نتيجة �يكون ي

م�بعضها�،�القاص��حداث�وقعت�من�بطل�له�وجود لك��ا�نظمت�ع;ى�أساس�أدبي�أو�عاطفي�فقّدِ

�إ]ى�الحد�الذي�يستأثر�بعواطف�القارئ�أو� �وذكر�آخر�أو�بولغ�!ي�تصويرها رآخر�وحذف�بعضها ِ
ّ

وأخ

 ".السامع

تدرج�الحدث�من�البداية�إ]ى�أن�في،�اشAsط�بعض�النقاد�اشتمال�أي�قصة�ع;ى�بداية�ووسط�و�³اية  - ٢

فن�القصة�"رشاد�رشدي�!ي�كتابه�: من�هؤxء،�)ال��اية(ثم�تأتي�لحظة�التنوير�) العقدة(يبلغ�ذروته�

� �تصوير�"القصABة �القصة �أن �إ]ى ��³ايته �!ي ص
ُ
ل
َ

�خ �القصABة �للقصة �ضوابط �لوضع �فيه ج �تدرَّ حيث

                                                 
  ) ٢٨٩( صـ�  )١(

  ) ٤٧(،�ص�"فن�القصص"  )٢(

  . ٩،�ص�"فن�القصة"  )٣(

  ). ٣٢٠(محمود�بن�سليمان�)شقر،�.ية،�دمعجم�علوم�اللغة�العرب  )٤(

  ). ٤٢ص�(هـ�١٤١٩شوال�/ السنة�)و]ى��–العدد�الرابع��–مجلة�رؤى�  )٥(

  ). ٣ص(دراسات�!ي�القصة�العربية�الحديثة،�محمد�زغلول�س=م�: انظر  )٦(

  ).٨ص(والسيد�تقي�الدين�, السيد�شحاته  )٧(
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�–الشخصيات�والحوادث�وا%عP¯��–ث=ثة�وتقوم�بBن�أركانه�ال،�حدث�متكامل�له�بداية�ووسط�و�³اية

�–كل�م��ا�يقوم�ع;ى�خدمة�Åخر��–ع=قة�عضوية�كالع=قة�الOc�تقوم�بBن�أعضاء�الجسم�ال²ي�

  .)١(فOÛ�وحدة�x�يمكن�أن�تتجزأ

• � �كتا�Çا �!ي �مريدن �والرواية"وعزيزة �قالت" القصة �التعبAB�يعتمد�: "حيث �قوالب �من �قالب القصة

يستند�!ي�،�تجري�بBن�شخصية�وأخرى�أو�شخصيات�متعددة،�داث�معينةفيه�الكاتب�ع;ى�سرد�أح

�عنصر�التشويق �إ]ى �وسردها �قصها �ف��ا�، �تتأزم �معينة �نقطة �إ]ى �أو�السامع �بالقارئ �يصل ¯cح

 .)٢("حc¯�يأتي�!ي�ال��اية،�ويتطلع�ا%رء�معها�إ]ى�الحل" العقدة")حداث�وتسم¯�

• � �كتابه �!ي �إسماعيل �وفنون"وعز�الدين �القائل" ه)دب �اختار�التعريف �القصABة�: حيث �القصة إن

�حاسمة� �شخصية �تتطلب �مسببة �حالة �خ=لها �تنشأ �ا%وصوفة �ا%شاهد �من �سلسلة �Ôي ا%حكمة

�تتعرض� Ocال� �)حداث �بعض �خ=ل �من �ا%شكلة �من
ً
�نوعا �تحل �أن �تحاول �مسيطرة �صفة ذات

� �والتصعيدات �العوائق �قرار�) العقدة(لبعض �نتيجة �إ]ى �تصل ¯cح�فيما� �ال��ائي �الشخصية تلك

�التنوير�أو�الحل �بلحظة �يعرف �للبعد�، �يكون �أن �دون �الدx]ي �يتمB¤�بالAsكB¤�والتكثيف �أسلوب !ي

ABكب�شأن�ف��ا�O٣(الكم(. 

  .)٤("كتابة�القصة�القصABة"وهذا�هو�تعريف�ولسن�ثوري;ي�للقصة�كما�جاء�!ي�ترجمة�كتابه�

  :القصة�[ي�الحديث�النبوي * 

م�خطاه�!ي�توظيف�القصة�من�،�أول�من�سلك�نهج�القرآن�الكريم�– � –كان�الرسول�    وترسَّ

�النفوس �!ي �Tس=م �مبادئ �وتعميق �نشر�الوûي �أجل ،� �الرسول �نجد �القصة��– � –حيث �من يتخذ

�الدعوة �أساليب �من
ً
�مهما

ً
�أسلوبا �ومعانيه، �Tس=م �قيم لها �يحّمِ �الصحابة، �عل��ا �ويربي �من�، ويوجههم

�!ي�الفكر�خ=لها�إ]ى�فهم
ً
�!ي�السلوك�وواقع�الحياة،�هذا�الدين�عقيدة

ً
  .وطريقة

�الرسول    �اهتمام �لنا �يعكس �يكرر��– � –ومما �كان �أنه �وتربي��م �الصحابة �تعليم �!ي بالقصة

وربما�كان�السبب�!ي�ذلك�هو�تجدد�الوافدين�ع;ى�،�القصة�الواحدة�أكA�من�مرة�و!ي�أكA�من�مجلس

 -عليه�الص=ة�والس=م�-مجلسه�
ً
أو�من�الصحابة�الذين�كانوا�يتعاقبون�!ي�wستماع�،�من�ا%سلمBن�حديثا

�إليه ،� �الرسول �عليه �يحرص �ما
ً
�أيضا �السبب �كان �من��– � –وربما �القصة �إليه �®�دف �تقرير�ما من

وظاهر�تكرار�القصة�الواحدة�!ي�أكA�من�،�وما�تتحدث�عنه�من�موضوعات�!ي�نفوس�مستمعيه،�غايات

فقد�جاء�!ي�س�ن�الAsمذي�عند�رواية�قصة�،�ق��Çا�عدة�نصوص�!ي�كتب�الحديثمناسبة�تؤكدها�وتنط

�)خدود �: قال"... أصحاب �Åخر�– � –وكان �الحديث ��Çذا ث �حدَّ �الحديث ��Çذا ث �حدَّ �إذا كان�: قال،

                                                 
  .٩٣-٩٢ص�  )١(

  ١٢ص�  )٢(

  . ١٤ص�  )٣(

هاانظــر�مقالـــ  )٤( مـــانع�حمـــاد�. ترجمـــة�د�–ولســـن�ثـــوري;ي�: كتابـــة�القصـــة�القصـــABة�تــأليف: كتـــاب: [محمـــد�محمـــد�باشــا�بعنـــوان�: ة�أعـــدَّ

العـــدد�الرابـــع،�الســـنة�العشــــرون،�رجـــب،�شـــعبان،�رمضــــان��–مجلـــة�الــــدارة�] الج�ـــO�كضـــرورة�أساســـية�للمكتبــــة�)دبيـــة�العربيـــة

  .٢٤٢هـ،�ص�١٤١٥
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لقد�سمعت�من�رسول�" :-� -قال�ابن�عمر�" الكفل�من�بOP�إسرائيل"وعن�قصة�،�)١( .."ملك�من�ا%لوك

�لو�لم�أسمعه�إx�مرة�أو�مرتBن��– � –هللا�
ً
�سبع�مرات��–حديثا ولكن�سمعته�أكA�من�ذلك��–حc¯�عدَّ

  .)٢( .."كان�الكفل�من�بOP�إسرائيل: قال

 �–من�صحاح�وس�ن��–وقد�اشتملت�كتب�الحديث�ا%عتمدة�  
ً
،�ع;ى�نصوص�قصصية�كثABة�جدا

 
ً
�وقصرا

ً
xطو�متفاوتة�يÔو�ا،�بروز�من�حظها�ي!�

ً
  .لعنصر�القصOpqكما�تتفاوت�أيضا

وا�ع;ى�تسمي��ا�   وقد�فطن�ا%حدثون�)وائل�إ]ى�هذه�)حاديث�والOc�تتمB¤�بشكلها�القصOpq�ونصُّ

�قصة �قوله، �البخاري �عند �ذلك �أمثلة �الحبش: "ومن �قصة �)٣("باب ،� �بدر"وقوله �غزوة �قصة ،�)٤("باب

�ومأجوج" :وقوله �يأجوج �وغABها�)٥("قصة �كقوله، �مسلم �عو : "وعند �ابن �أنس�حدثنا �عن �محمد �عن ن

�يزيد �نحو�حديث �القصة �")٦(...�Çذه �بقصته: "... وقوله، �ذكر�سائر�الحديث �)٧( ..."ثم �Çذا�: "... وقوله،

�عن�سائر�القصة�– � –الحديث�عن�الن°O�،�Tسناد
ً
كما�نجد�عند�الAsمذي�!ي�سننه�هذا�،�)٨( .."مجردا

�
ً
�ما�يقول �–" القصة"أعOP�لفظ��–اللفظ�كثABا

ً
فذكر�قصة�!ي�هذا�"..و�)٩("و!ي�الحديث�قصة�:"فغالبا

�قصة�"...،�)١٠("الحديث�طويلة �نجده�عند�أبي�داود،�)١١( .."وذكر�ووعظ�فذكر�!ي�الحديث وابن�،�وكذا

  .والنسائي�!ي�سن��م،�ماجه

  � �!ي �القاف: )١٢("ك�¤�العمال"ونجد �حرف �من �الثالث �القصص: الكتاب �كتاب وذكر�قصة�،

  . وغABهما،�ضر�عل��ما�الس=موقصة�موpË¯�والخ،�أصحاب�الغار

��–وجديٌر�بالذكر�   �النبوية �السنة �!ي �القصص �عن �نتحدث �!ي��–ونحن �القصة �بBن ق �نفّرِ أن

،�فقصص�السنة�محكوم��Çدف�التوجيه�والAsبية�وليس��Çدف�التاريخ،�السنة�والقصة�!ي�)دب�ا%عاصر

عليه�الص=ة�والس=م�قليل�!ي�مبناه�فك=مه�،�الذي�أوتي�جوامع�الكلم�– � –والقائل�له�هو�رسول�هللا�

�معناه �كثAB�!ي �نرى�أن�قصص�السنة�يتحقق�فيه�مدلول�القصة�بوجه�عام�سواء�، �من�هذا
ً
وانط=قا

                                                 
�!ـي�موضـعه��- � -عـن�صـهيب�) ٣٣٤٠سـورة�ال�ـAوج�ح�ومـن�/ التفسـAB(أخرجـه�الAsمـذي�  )١(

ً
الفصـل�(؛�وسـيأتي�تخـريج�الحـديث�تامـا

  ) ٢٣٥:ا%بحث�الثاني�ص/ )ول 

،�وابـن�)١٠/٣١٩(،�وا%ـزي�!ـي�®�ـذيب�الكمـال�)٥٧٢٦ح��١٠/٩٠(،�وأبو�يع;ى�!ـي�مسـنده�)٤٧٤٧ح��٢/٢٣(أخرجه�أحمد�!ي�مسنده�  )٢(

وفيـه�سـعد��–عن�)عمش�عن�عبدهللا�الرازي�عن�سعد�مو]ى�طلحـه�عـن�ابـن�عمـر�،�من�طرق�)١٧/٣٧٩(عساكر�!ي�تاريخ�دمشق�

�!ي�محلق�)حاديث�الضعيفة�!ي�آخر�البحث،ص�) ٢٧٧(التقريب��–مجهول�: مو]ى�طلحة
ً
  .٥٩١:وانظر�تخريجه�مفص=

  ). ٣/١٢٩٨) (الباب�الثالث�عشر�–كتاب�ا%ناقب�(  )٣(

  ). ٤/١٤٥٤) (الباب�الثالث�–كتاب�ا%غازي�(  )٤(

  ). ٣/١٢٢٠) (الباب�العاشر�-كتاب�)نبياء(  )٥(

  ). ٣/١٦٩٠) (٢١٤٤ح�/ كتاب�Åداب(  )٦(

  ). ٣/١٦١٤) (٢٠٤٠ح�/ كتاب�)شربة(  )٧(

  ). ٣/١٦٧٨) (٢١٢٥كتاب�اللباس�والزينة�ح�(  )٨(

،�)٤/٦٢٧(،�)٤/٥٠٢(،�)٤/٣١٣(،�)٤/٢٣٦) (٤/١٣٥،�)٤/١٣١(،�)٤/٧٧(،�)٤/٤٣(،�)٤/٢٢(،�)٣/١٩٦(،�)٢/٣٦٣: (انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�  )٩(

  . وغABها) ٥/٤٦(،�)٥/٣٩(

)٤/٢١٣(  )١٠ .(  

)٣/٤٦٧(  )١١ .(  

ب�كتاب�  )١٢(   . للسيوطي" جمع�الجوامع"لع=ء�الدين�ع;ي�بن�حسام�الدين�الهندي�الشهAB�با%تقي،�وفيه�رتَّ
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  .قصرت�نصوصه�أو�طالت�بحسب�الغرض

إذ�x�يصح�أن�نخضع�ا%تقدم�،�وx�يمكن�أن�نخضع�القصة�النبوية�للمقاييس�النقدية�ا%عاصرة  

مه�وفق�ظروف�تختلف�!ي�الزمان�وا%كان�–بظروفه�wجتماعية��–   .)١(ونقّوِ

�د   �عفيفي. يقول �النبوي�: "طلعت �القصص �أمامنا �نضع �أن �wتجاه �وفساد �الرأي �خطل فمن

ر�بنحو�ألف�وأربعمائة�سنة�ونحاول�أن�نبحث�،�ا%و'ى�به�من�هللا والضارب�!ي�أعماق�ا%اOpÚ�%دة�تقدَّ

  .)٢("فيه�عن�سمات�قصة�اليوم�وعناصرها

  :ائص�القصص�النبوي خص*

ا�سواه�من�القصص   وتبدو�هذه�الخصائص�،�امتاز�القصص�النبوي�بخصائص�فريدة�مB¤ته�عمَّ

�لكل�من�قرأ�هذه�القصص�وتأملها
ً
ة   :ويمكن�إجمال�هذه�الخصائص�فيما�ي;ي،�جليَّ

�التاريLي�والغي°O�ا%ستقب;ي��–القصص�النبوي�!ي�غالبه�  - ١
ً
د�وق،�و'ٌي�من�هللا�عز�وجل�–وخصوصا

ِ�ْم� �: قال�تعا]ى،�جاء�ما�يشAB�لذلك�!ي�القرآن�الكريم ْ́ َد
َ
نَت�ل

ُ
يَك�َوَما�ك

َ
وِحيِه�ِإل ْيِب�نُ

َ
غ
ْ
نَباء�ال

َ
ِلَك�ِمْن�أ

َ
ذ

َتِصُموَن�
ْ

�َيخ
ْ
ِ�ْم�ِإذ ْ́ َد

َ
نَت�ل

ُ
ُفُل�َمْرَيَم�َوَما�ك

ْ
ُ�ْم�َيك ُّ́

َ
َمُهْم�أ

َ
=
ْ
ق
َ
ُقون�أ

ْ
�ُيل

ْ
  �وقال،�)٣( �ِإذ

َ
غ
ْ
نَباء�ال

َ
َك�ِمْن�أ

ْ
ْيِب�ِتل

ِقBَن� ُمتَّ
ْ
�ِلل

َ
َعاِقَبة

ْ
�ال اْصAْ�ِ�ِإنَّ

َ
ا�ف

َ
�َهـذ ْبِل

َ
ْوُمَك�ِمن�ق

َ
�ق
َ
xَو�نَت

َ
�أ ُمَها

َ
ْعل

َ
نَت�ت

ُ
ْيَك�َما�ك

َ
�ِإل وِح�َ�ا  وقال،�)٤( �نُ

� ِ
َ

ْبِلِه�%
َ
نَت�ِمن�ق

ُ
ُقْرآَن�َوِإن�ك

ْ
ا�ال

َ
ْيَك�َهـذ

َ
ْوَحْيَنا�ِإل

َ
َقَصِص�ِبَما�أ

ْ
ْحَسَن�ال

َ
ْيَك�أ

َ
�َعل ُقصُّ

َ
ْحُن�ن

َ
اِفِلBَن�ن

َ
غ
ْ
َن�ال

�)٥(� ���وقال، َهَوى
ْ
�ال �َعِن �َينِطُق �َوْ'يٌ . َوَما

َّ
xِإ�ُهَو� �    ِإْن �لصحيح� .)٦(�ُيوَ'ى �تضيف �ا%B¤ة وهذه

�من�القداسة
ً
  .)٧(وتزيد�الثقة�به�وتقديره،�القصص�النبوي�نوعا

�هادف  - ٢ �سامية،�القصص�النبوي�قصص لنبوي�ع;ى�فا%تأمل�للقصص�ا: وأهدافه�تربوية،�أغراضه

�ومقصده �غرضه �!ي �يشAsك �أنه �يجد �أنواعه �اخت=ف ،� O°الن� �ساقها �إنما �القصص �– � –فهذه

ABالخ�ي!�
ً
�من�الشر،�بغرض�الAsبية�والتوجيه�والدعوة�ترغيبا

ً
يعرض��– � –فما�كان�الن°O�،�وترهيبا

�جميلة �فنية �طريقة �ذات �قصصية �كأنماط �لذا®�ا �أنواعها �بمختلف �القصص �تلك �لم�، �أنه أي

� Opqالقص� �الفن �لذات ��–يعرضها
ً
�تبعا �يتحقق �هذا �كان �وهو�يس��دف��–وإن �يعرضها �كان وإنما

  .)٨(بالدرجة�)و]ى�ا%بادئ�و)هداف�السامية�الOc�يريد�نقلها��مته

  :وتنوعها،�وقو®�ا،�أصالة�موضوعات�القصص�النبوي   - ٣

  !�ABيث�الذي�النوع�من�أ�³ا�يجد�النبوي�القصص�%وضوعات�فا%تأمل�
ً
ي�السامع�أو�القارئ�كثABا

                                                 
  . وما�بعدها) ٨٩(القصص�!ي�الحديث�النبوي�للزير�: انظر  )١(

  ). ٢٦. (دراسة�تحليلية�تربوية�–نة�النبوية�مختارات�من�القصص�الصحيح�!ي�الس  )٢(

  . ٤٤سورة�آل�عمران،�Åية�  )٣(

  . ٤٩سورة�هود،�Åية�  )٤(

  . ٣سورة�يوسف،�Åية�  )٥(

  . ٤سورة�النجم،�Åية�  )٦(

  ). ١/٢٣٦(للع�¤ي��–رواية�ودراية��–الوسائل�التعليمية�!ي�السنة�النبوية�  )٧(

،�القصـــة�!ــــي�الســــنة�)١/٢٣٧(،�الوســـائل�التعليميــــة�!ــــي�الســـنة�النبويــــة�للع�ــــ¤ي�)٤٢٧(زيــــر�القصــــص�!ــــي�الحـــديث�النبــــوي�لل: انظـــر  )٨(

  ). . ١٨(النبوية�وآثارها�الAsبوية�للعرياني�
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�بمتابعة�القصة�إ]ى��³اي��ا،�ويحّرك�فيه�شc¯�العواطف�وا%شاعر،�من�wنفعاxت
ً
وذلك�،�ويجعله�مرتبطا

بحيث�تس��وي�ا%تلقي�وتشّده�إ]ى�درجة�أن�يظل�،�%ا�تتمتع�به�ا%وضوعات�!ي�القصة�من�القوة�و)صالة

�!ي�تفكABه
ً
�!ي�ذهنه�حc،�ا%وضوع�حيا

ً
  .¯�بعد�ان��ائه�من�القصة�بفAsة�طويلةعالقا

إذ�تتناول�جوانب�،�ما�ُي=حظ�!ي�أفكارها�من�العمق�والغP¯�:ومما�يمنح�موضوعاته�هذه�)صالة  

،�كما�تتناول�قضايا�غاية�!ي�الخطورة�كقضايا�البعث�والثواب�والعقاب،�مهمة�من�قيم�Tس=م�ومبادئه

T�حياة�من�حية�جوانب�تناوله�إ]ى�ا%تعددةبا�ضافة�ا�Èبجوان�وطبائعه�وسلوكه�نسان�،�
ً
وتحاول�أحيانا

فتتناول�موضوعات�®�دف�من�،�أن�تتغلغل�!ي�بواطن�بعض�القضايا�الOc�ربما�غابت�عن�وûي�Tنسان

 ")م�والرضيع"كما�نجد�مثل�ذلك�!ي�قصة�،�ورا�òا�إ]ى�تبصABنا�ببعض�الحقائق�الخافية�!ي�باطن�حياتنا

�تصوِّ  �أن �القصة �تحاول �الشارةحيث �ذي �الراكب �من �Åخر�لكٍل �الوجه �لنا �ر �السوداء، �والجارية وما�،

�والج�Aوت �الشرُّ �Ôي �خافية �حقيقة �من �)ول �وراء �ينطوي ،�ABخ� �من �ا%سكينة �الجارية �تلك �وراء وما

اقة�تحول�بينه�وبBن�أن�يرى�الحقيقة�الناصعة،�وص=ح ،�كما�تعكس�ما�ينخدع�به�Tنسان�من�مظاهر�برَّ

�!ي�غاية�من�)همية�والخطورة" ا%تصدق�ع;ى�زانية�وغOP�وسارق "ي�قصة�وكذلك�!
ً
،�فOÛ�تعالج�موضوعا

  . وبطريقة�تحمل�فكرة�عميقة�عن�الحياة�وا%جتمع

�عليه�من�كAة�القصص�الOc�تربو�عن�   وأما�الغP¯�!ي�موضوعات�القصة�النبوية�والتنوع�ف=�أدلُّ

�من�جوان�Èاتع،�وكل�قصة�تحمل�فكرة�أو�أكA،�ا%ئة�قصة
ً
وكل�حادثة�أو�موقف�،�رض�قضية�ما�أو�جانبا

  .)١(أو�ع=قة�!ي�قصة�من�القصص�xبد�أن�تنتOÛ�إ]ى�تقرير�فكرة�أو�نظرة�أو�مضمون�ما

ع�القصة�عن�قيود�الزمان�وا%كان�لتستوعب�   :wهتمام�بالناحية�الشعورية  - ٤
ُّ
ونعOP�بذلك�ترف

(� �فناء �بعد ¯cح� �آثارها �وتبقى �كلها �ف��االحياة AِضBن
َ
sا%ف� �شخاص �قطب، �سيد بعض�: "يقول

ر�لنا�الحوادث�والشخصيات�بغاية�الدقة�وال�Aاعة�من�الناحية�القصصية اص�يصّوِ ولكنه�،�الُقصَّ

x�يتجاوز�بنا�محيط�هذه�الحوادث�والشخصيات�ا%حدودة�وx�محيط�الفAsة�الزمنية�الOc�تجري�

�الحوادث �...ف��ا �الحواد�- وبعضهم�يوقفنا، �كلها�-ثبعد �الحياة �أمام �لوجه
ً
�و�: وجها �الخالدة سن��ا

  .)٢("أوضاعها�الكونية�وأقدارها�الشاملة

،�وإنما�تعمد�إ]ى�عالم�الواقع،�فالقصة�النبوية�x�تجنح�إ]ى�الخيال�!ي�اختيار�موضوعا®�ا: الصدق  - ٥

�حدثت" �أمور �عن Aتخ�� OÛف� �للشخصيات، �اخAsاع �ف��ا �ليس �وجدت �وشخصيات �تلفيق�، أو

  .)٣("ادثللحو 

�وواقعية: الواقعية  - ٦ �ودقة �بأمانة �Tنسانية �الشخصية �النبوية �القصة �لنا �نقلت �حيث رت�، فصوَّ

Tنسان�كما�خلقه�هللا�،�وTيمان�والكفر،�الخAB�والشر�والقوة�والضعف: Tنسان�بمختلف�جوانبه

،�إ]ى�رغبات�)رضواقع�Tنسان�وهو�´�بط�إ]ى�)رض�و ،�بما�فيه�من�جوانب�روحية�وجوانب�مادية

                                                 
القصــص�!ــي�"انظــر�ا%حــاور�)ساســية�الcــO�تنضــوي�تح��ــا�وتلتقــي�عنــدها�جميــع�)فكــار�!ــي�كــل�قصــة�كمــا�جمعهــا�الزيــر�!ــي�كتابــه�  )١(

  ) . ا�بعدهاوم�٣٧٩"( الحديث�النبوي 

  ) . ٧٩(أصوله�ومناهجه��–النقد�)دبي�  )٢(

  ). ٢٢٩(خصائص�القصة�Tس=مية،�لجرار�  )٣(
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�الروح �نفخة �مستوى �إ]ى �وهو�يرتفع �وواقعه �الشر�ويدافعها�، �جوانب �وهو�يصارع
ً
�أيضا وواقعه

�بذلك�أصالة�الخAB�فيه�وقوته�!ي�كيانه
ً
  .وينتصر�عل��ا�!ي�ال��اية�مؤكدا

وحBن�ننتقل�إ]ى�نصوص�القصة�نجد�أن�جانب�الضعف�Tنساني�واضح�!ي�كثAB�من�شخصيا®�ا�نجده�

�
ً
ل�دور�Tثم�والخطيئة�بصورة�قوية�ومع�أ�³ا�،�"جريج"!ي�قصة" البaيّ "!ي�شخصية�مث= ِ

ّ
مث فهذه�ا%رأة�تُ

�بaيّ  ،�Ocال�ABللجماه� �وتت�Aع �الهابط �السبيل �هذا �!ي �تتوغل �الشر�فإ�³ا �!ي �إغراقها �بيان �!ي �كاٍفٍ◌ وهذا

� �العابد �ص=ح �وإفساده" جريج"أغاظها �بإغرائه �تقوم �بأن �م، �ذلك �!ي �تفشل �للراûي�وحBن �تتعرض عه

�منه �لتحمل �نفسها �من نه ِ
ّ

�وتمك �الصالح، �العابد �ذلك �الحمل ��Çذا �ت��م �ثم �ا%وقف�، �هذا �!ي ويشاركها

�وتصرفه�عن�عبادته" الجماهAB"الدنيء�
ً
ثم�قاموا�،�الOc�شجع��ا�!ي�بداية�القصة�ع;ى�أن�تفsن�جريجا

ت�يضربونه�ويشتمونه �دمون�صومعته�بإيذائه�حBن�اندفعوا�!ي�غAB�روّية�أو�تثبُّ   .́و

  � �قصة �وÔي �أخرى �قصة �و)عم¯"و!ي �و)برص �جانب�" )قرع �يمث=ن �و)قرع �)برص نجد

وغP¯�بعد�،�والكفر�السافر�للنعمة�الOc�أسبغها�هللا�عل��ما�صحة�بعد�مرض،�الجحود�والنكران�للجميل

�فقر �يشكران، xو� �يكفران �ولك��ما ،� �لم �الذي �Tنسان �نفس �!ي �موجود �بمنهج�وهو�واقع
ً
�تماما يلs¤م

َفَرهُ � :Tس=م
ْ

ك
َ
نَساُن�َما�أ ِ

ْ
T�ِتَل

ُ
ى �،�)١( �ق

َ
a
ْ
َيط

َ
نَساَن�ل ِ

ْ
T� �ِإنَّ

َّ
=
َ

Pَ¯،�ك
ْ
آُه�اْسَتغ ن�رَّ

َ
  .)٢( �أ

والطغيان�والج�Aوت�والكفر�با8�ناحية�تلح�عل��ا�القصة�النبوية�!ي�أكA�من�قصة�تعكس��Çا�  

�ا%ل �نفوس �عليه �ينطوي �الشر�الذي �قصة�جانب �!ي �جلية �فAsاها �السلطان �وذوي �خاص �بشكل وك

  .وغABها" سارة�امرأة�إبراهيم�عليه�الس=م�وا%لك�الجبار"و�،�"أصحاب�)خدود"

�والص=ح�   ABالخ� �جانب
ً
�أيضا �رسمت �Tنسان �!ي �الشر �جانب �النبوية �القصة �رسمت وكما

�والفضيلة ،� �قصة �ا%قAsض"ففي �" خشبة �الخAB�البارزة �جوانب Aِضمث=�ترى
َ
sْق
ُ
�وا% قرض

ُ
�ا% �!ي وقيمة�،

  .Tيمان�الك�Aى�ا%تمكنة�!ي�نفس��ما

  � �قصة �هللا"و!ي �!ي �النفس�" الزائر�أخاه �!ي �الناحية �هذه �أصالة �ع;ى �آخر�يدل
ً
�مث= نواجه

�!ي�هللا"Tنسانية�
ً
  .يAsفع�عن�)غراض�الشخصية�وا%كاسب�ا%ادية" حبا

وأن�،�تصور�قدرة�Tنسان�ع;ى�wنتصار�ع;ى�ضعفهكما�تقدم�لنا�القصة�النبوية�صورة�رائعة�  

�Tيمان �غيبة �!ي �يحدث ◌ٍ �هو�ترٍدّ �إنما �الهبوط �هذا �شهواته�، �وينتصر�ع;ى �العبد �يفيق �أن �يلبث فما

� �قصة �!ي �كما �الغار"ونزواته �كان�" أصحاب �بأمرأة �الفاحشة �فعل �من ن ِ
ّ

�ُمك �قد �م��م �رجل �كان حيث

ر�بربه ِ
ّ

ك
ُ
�من�هللاستيقظت�فطر ،�´�واها�فلما�ذ

ً
فما�كان�منه�إx�أن�انصرف�ع��ا�،�ته�وارتعد�جسده�خوفا

�يتقرب�به�8�تعا]ى،�لم�يمسسها�بسوء
ً
�خالصا

ً
  .واحتسب�هذا�عم=

أx�وهو�أن�النفس�العاصية�قد�يوجد�ف��ا�،�كما�لفتت�القصة�النبوية�)سماع�إ]ى�جانب�مهم  

�ف،�جوانب�مضيئة�مشرقة
ً
اء�الذي�،�غفر�هللا�لهاكما�!ي�قصة�البaي�الOc�سقت�كلبا

ّ
وقصة�الرجل�الخط

�مئة�نفس،�طلب�من�أوxده�أن�يحرقوه�بعد�موته�خشية�8 �القاتل �!ي�،�وكذا
ً
رقا

ْ
�ُمغ

ً
�كان�مجرما فقد

ويسÙى�ويحاول�هنا�وهناك�!ي�حركة�دؤوبة�جاءت�،�Tجرام�يسفك�الدماء�و!ي�لحظة�ما�يدرك�أنه�أخطأ

                                                 
  . ١٧سورة�عبس،�Åية�  )١(

  . ٧-٦سورة�العلق،�Åية�  )٢(
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  .)١(´�امن�أجل�wنتصار�ع;ى�النفس�والعودة�لبار 

  :wلتــزام  - ٧

wلs¤ام�!ي�)دب�يعOP�أن�ينحو�)ديب�بفنه�إ]ى�تحقيق�ا%ثل�العليا�!ي�ا%جتمعات�Tنسانية�من�  

ى�هذا�ا%عP¯�بوضوح�!ي�القصة�النبوية�!ي�مضمو�³ا�،�خ=ل�الدعوة�إ]ى�تثبيت�الدعائم�الخلقية
َّ

ولقد�تج;

وأما�طريقة�)داء�فإن�أبرز�،�عقائد�Tس=م�وأخ=قه�أما�ا%ضمون�فإنه�مستمد�من،�و!ي�طريقة�أدا�òا

فليس�ف��ا�،�مظاهر�wلs¤ام�ف��ا�استخدام�الوسيلة�النظيفة�!ي�التعبAB�والتصوير�للشخصيات�وا%واقف

�الرجل�با%رأة،�ما�يثAB�الغرائز�أو�يدغدغ�ا%شاعر ر�همَّ �من�مواقف�جنسية�تصّوِ
ً
،�مع�ما�َيِرُد�ف��ا�أحيانا

مه�بأسلوب�رفيع�ا%ستوى�تتشح�عباراته�بالعفةإx�أ�³ا�ت   .وترتدي�أثواب�ال�¤اهة،�قّدِ

  � �قصة �!ي �العبارات �هذه
ً
�مث= �بحس��ا": "جريج"تأمل �ُيتمثل �"امرأة �فوقع�"، �نفسها �من فأمكنته

،�"فطلبت�م��ا"،�"أحبب��ا�كأشد�ما�يحب�الرجال�النساء": "و!ي�قصة�أصحاب�الغار،�"أي�الراûي�–عل��ا�

علقته�امرأة�": "أم�الخبائث"و!ي�قصة�،�"اتق�هللا�وx�تفض�الخاتم�إx�بحقه"،�"قعت�بBن�رجل��افلما�و "
َ
ف

ة ل�،�إ�³ا�إ%احات�سريعة،�"فلم�َيرْم�حc¯�وقع�عل��ا"،�"غويَّ وكنايات�دقيقة�تدل�ع;ى�ا%قصود�وx�تفّصِ

�ا%شاعر�الجنسية،�فيه
ُ

وما�Ôي�عليه�من�،�ات��اوتصوير�مف،�وx�®�تم�بوصف�محاسن�ا%رأة،�ف=�تِصف

�القصة �أو�سامع �لقارئ �خفية �يثAB�كوامن �إغراء �القصة�، �بطل �نفس �تختار�من �النبوية �القصة �إن بل

�النظيفة �ا%ستعلية �ا%Asفعة �اللقطة �باxرتفاع، �وتغري �للقدوة �تصلح Ocال� �الفنون�، �تصنع �كما x�تصنع

�ل�نسان �بالتفسAB�الحيواني �ا%تأثرة �الحديثة �من، �Tعجاب��وx�تجعل �تستحق �بطولة �الضعف لحظة

�والتصفيق ، 
ً
�طوي= �عندها �x�تقف

ً
�خالصا

ً
�واقعيا

ً
�عرضا �تعرضها �إ�³ا �)نوار�ع;ى�، �لتسلط �تسرع وإنما

  .)٢(��³ا�Ôي�الجديرة�بتسليط�)نوار�عل��ا،�لحظة�التغلب�ع;ى�الضعف�البشري 

�Tعجاز  - ٨ �Tيجاز�وبراعة �وس: )٣(دقة �النبوية �القصة �موجزةفعبارات �قصABة �ائر�تراكي�Èا �!ي�، تتج;ى

�والوصل �الفصل �جيد �متماسك �نظم ،ABالتأخ�أو� �بالتقديم �التعقيد �أنواع �من �نوع �أي �من ،�خاٍل

Aتع�أو�عناء�بأدنى�خ=لها�يشعر�x�جيدة�متابعة�!ي�القصة�مع�السامع�أو�القارئ�سلAsيس�٤(بحيث(�،

�!ي�أسلوبه�بBن�ا%هابة�والح=وة
ً
،�Tفهام�وقلة�الك=م�مع�استغنائه�عن�إعادتهوبBن�حسن�،�جامعا

ت�له�قدم،�وقلة�حاجة�السامع�إ]ى�معاودته
َّ
لم�يسمع�،�وx�بارت�له�حجة،�لم�تسقط�له�كلمة�وx�زل

�xو�
ً
�مطلبا �وx�أكرم

ً
�مذهبا �وx�أجمل

ً
�وزنا �وx�أعدل

ً
�لفظا �وx�أصدق

ً
�نفعا �أعم �قط �بك=م الناس

�وx�أ
ً
�مخرجا �وx�أسهل

ً
�موقعا �من�أحسن �الكريم �القرآن �بعد �فحواه �!ي �وx�أبBن �معناه �عن فصح

  .)٥( – � –ك=مه�

ف  - ٩
ُّ
�وجاذبية؛�: بساطة�التعبAB�وترك�التكل

ً
وÔي�البساطة�الزاخرة�بالحياة�والقوة�الOc�تجعله�أكA�تأثABا

                                                 
  . بتصرف) ٤٦٨(القصص�!ي�الحديث�النبوي�  )١(

  ). ٤٨٠(للزير��،�القصص�!ي�الحديث�النبوي )١٥٩(منهج�الفن�Tس=مي�%حمد�قطب�: انظر  )٢(

قصـة�الهـرة�السـجينة،�وسـا*ي�الكلـب�ال=هـث،�والزائرأخـاه�!ـي�هللا،�: جاء�عدٌد�من�القصص�النبوي�!ي�عبارات�قصABة�وموجزة�م��ا  )٣(

  . وا%ميط�)ذى�عن�الطريق،�وغABها�كثAB�تجدها�!ي�ثنايا�هذا�البحث

  ). ١٦٨(القصص�!ي�الحديث�النبوي�للزير�  )٤(

)٥(  Bوالتبي�البيان�للجاحظ�ن)٢/٢٢١ (–��وانظر-بتصرف�: ،�يÙالراف�صادق�%صطفى�النبوية�والب=غة�القرآن�إعجاز)٢٨٢ .(  
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�%ا�يتمتع�به�من�تنوع�!ي�الصياغة�والتعبAB�حسب�ما�يتطلبه�عرض�القضايا
ً
�عن�ال،�نظرا

ً
�Èرجة�بعيدا

  .اللفظية�أو�ا%حسنات�الOc�x�طائل�تح��ا

�التشويق  - ١٠ �أسلوب �استخدام �العمل�، �ع;ى �الحيوية �إضفاء �!ي �ك�Aى �أهمية �عنصر�ذو وهذا

به�وتوقعاته�ا%ختلفة�%ا�سيحصل�،�القصOpq�وضمان�استمرار�ا%تلقي�!ي�متابعة�)حداث
ّ
وإثارة�ترق

  .)١(!ي�ا%ستقبل

�: رالتأثAB�من�خ=ل�التصوي  - ١١
ً
فقد�اعتمد�كثAB�من�القصص�النبوي�ع;ى�التصوير�الذي�يشيع�جوا

من�الحياة�!ي�ثنايا�القصة�بحيث�تجعل�ا%ستمع�والقارئ�يتخيل�هذه�القصة�كما�وقعت�فتوقع�!ي�

  .قلبه�التأثر�كأنه�يراها

  :وقد�برز�التصوير�!ي�القصة�النبوية�!ي�ث=ثة�أنـواع

  .تصوير�ا%شاهد�وا%واقــف •

 .واطف�وwنفعاxتتصوير�الع •

 . )٢(تصوير�الشخصيـــات •

  :أنواع�القصص�النبوي * 

  :إ]ى�ث=ثة�أنـواع-باعتبار�زمنه��-يمكن�تقسيم�القصص�النبوي 

ومادة�هذه�القصص�مأخوذة�من�أحداث�التاريخ�الواقعة�فيما�مp2¯�من�سالف�: القصص�التاريLي - ١

�ا�منتقاة�من�تلك�ا%واد�التاريخية�هنا�ي=حظ�أ³�– � –ولكن�القصة�الOc�يعرضها�الرسول�،�الدهر

�السابقة ،� �حرص ��–إذ �والس=م �الص=ة �وتأييد��–عليه �والتوجيه �الAsبية �أثر�!ي �له �ما �تقديم ع;ى

�Tس=مية�وتحقيق�أغراضها �التاريخية،�أهداف�الدعوة وعند�،�دون�wعتناء�بكل�تفاصيل�الواقعة

،�قصص�)نبياء�وا%رسلBن: ث=ثة�أنواع�النظر�إ]ى�هذا�النوع�من�القصص�يمكن�تصنيف�قصصه�إ]ى

والجامع�بي��ا�كلها�أ�³ا�وقعت�!ي� .قصص�لم�يحدد�زما�³ا�وx�مكا�³ا�وx�أقوامها،�قصص�بOP�إسرائيل

OpÚا%ا�الزمن�هللا،�رسول�يشهده�لم�– � –مما�صحابته�xو�،�هللا�رسول�إ]ى�هAخ��– � –فجاء��عن

ه� ه�وبينَّ �َوْ'ٌي�ُيوَ'ى. ُق�َعِن�الَهوى َوَما�َيْنِط �طريق�الو'ي�فقصَّ
َّ

xإ�ُهو�٣( �ِإْن(. 

وÔي�أحداث�،�!ي�حياته�قبل�البعثة�أو�بعدها�– � –القصص�الذاتي�الشخOpq�الواقع�لرسول�هللا� - ٢

� O°الن� �حياة �واقع �من �نبعت �صادقة �)عمال�– � –حقيقية �بج=ئل �الحافلة �للعظة�، ها وقصَّ

                                                 
�رؤياه�: طرح�السؤال�قبل�سرد�القصة: * "من�صور�التشويق�!ي�القصص�النبوي   )١( ،�"هـل�رأى�أحـد�مـنكم�رؤيـا؟"كسؤاله�قبل�قّصِ

  ".وهل�تدرون�بم�ذاك؟�أنا�سيد�الناس�يوم�القيامة،: وكسؤاله�!ي�قصة�الشفاعة�

الغمـوض�و�ÇTــام�!ـي�أحــداث�القصــة�وتأجيـل�كشــفه�:خـر�القصــة،�كمــا�!ـي�قصــة�موËـp¯�والخضــر�عل��مــا�السـ=م،�وقصــة�رؤيــاه�* 

  .للمعذبBن�!ي�ال�Aزخ

  . تحويل�مجرى�)حداث�كما�!ي�قصة�الغ=م�والساحر�والراهب* 

  .دها�وما�بع) ٢٠٧(قصص�الحديث�النبوي�للزير�:انظر�تفصيل�ذلك�

خصــائص�)ســلوب�!ــي�القصــص�: "،�ومقالــة)١٧٧-١٦٩(للزيــر�" القصــص�!ــي�الحــديث�النبــوي "انظــر�تفصــيل�هــذه�ا%Bــ¤ة�!ــي�كتــاب�  )٢(

  . ٤٠-٣٦هـ،�ص�١٤١٧ذو�الحجة�) ٦٢(العام�) ٥٨(،�ا%جلد�)٥٣٩(العدد��–مجلة�ا%��ل��–لعبدالباسط�أحمد�حمودة�" النبوي 

  . ٤-٣سورة�النجم،�Åية�  )٣(
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تكون�بالسABة�الذاتية�الOc�يسجلها�Tنسان�عن�بعض��وهذه�القصص�أشبه�ما" .وwعتبار�وwقتداء

�به�!ي�حياته A�أكAها�إثارة�،�!ي�هذا�النوع�ينتخب�أهم�تجاربه�الذاتية�– � –والرسول�،�ما�يمرُّ َّBويتخ

�من�وراء�ذلك�ما�يحققه�غرض�هذه�التجارب�من�تعميق�Tيمان
ً
 .)١("ليقصها�ع;ى�أصحابه�مس��دفا

�: القصص�الغي°O�ا%ستقب;ي - ٣
ً
وهذا�النوع�يمثله�عدد�من�القصص�ذي�موضوعات�شc¯�تتناول�أمورا

�بBن�كل�قصة�من�هذه�ا%جموعة�،�مختلفة
ً
�مشAsكا

ً
�يجمعها�كلها�ويشكل�قاسما

ً
�واحدا

ً
ولكن�رابطا

وx�سبيل�ع;ى�Tط=ق��–دنيوية�أوأخروية��–وهو�أ�³ا�كلها�تتحدث�عن�أمور�غيبية�خاصة�،�وأخ��ا

 � –وهذا�النوع�من�القصص�يؤيد�صدق�نبوة�محمد�،�إx�عن�طريق�الو'يإ]ى�معرفة�أي��Opء�م��ا�

ق�Tيمان�بالغيب�!ي�نفوس�سامعيه،�– ومع�هذا�كله�فهو�معBن�x�ينضب�من�التوج��ات�و�،�ويعّمِ

 .)٢( الدروس�الAsبوية�الOc�تنفع�من�تأملها

  :أهداف�القصص�النبوي * 

�بنا�أن�من�خصائص�القصص�النبوي�سمو�أهداف    وا%تأمل�للقصص�النبوي�يرى�،�ه�وغاياتهمرَّ

�!ي�هدف�واحد�أسم¯�هو�الدعوة�إ]ى�هللا�تعا]ى�وتبليغ�دينه
ً
  .اشAsاكه�جميعا

�)غراض�   �هذه �إx�أن �النظر�ف��ا �أمعن �تبدو�%ن �جزئية �تفصيلية �أغراض �قصة �لكل �كان وإن

�مجتمعة�!ي�الغاية�العظم¯�وÔي�الدعوة�إ]ى�هللا�تعا]ى   .تصبُّ

�نت   �إذ �Ôي�ونحن Ocال� �العامة �الرئيسة �)هداف OPنع� �فإننا �النبوي �القصص �أهداف �عن حدث

�أو�أغل�Èا �النبوي �القصص �جميع �بBن �ا%شAsك �ا%حور �بمثابة �والع�A�التفصيلية�، �الجزئية �)هداف أما

  .فإنك�ستجدها�!ي�موضعها�عند�تحليل�)حاديث

  :ويمكن�إجمال�أهداف�القصص�النبوي�العامة�فيما�ي;ي  

وأهم�قضية�!ي�أمور�العقيدة�Ôي�: العقيدة�Tس=مية�الصحيحة�وتثبي��ا�!ي�نفوس�ا%ستمعBنبناء� - ١

 .والتحذير�من�الشرك�وبيان�سوء�عاقبته،�وأهميته،�وبيان�عظمته،�قضية�التوحيد

 "ففي�قصة�
ً
فOÛ�،�ت�Aز�لنا�أهمية�كلمة�التوحيد" بطاقة�أثقل�من�تسعة�وتسعBن�سج=

�ا �الرجل �لذلك �الوحيد �البصرا%نقذ �مد �سجل �كل
ً
�سج= �وتسعون �تسعة ِشر�له

ُ
�ن �لذي و!ي�،

عليه�-تجد�أول�تلك�الخمس�الOc�أعل��ا�يح÷¯�" يؤمر�بخمس�كلمات�-عليه�الس=م-يح÷¯�"قصة�

 �-الس=م
ً
-عليه�الس=م��-إبراهيم"و!ي�قصة�،�ع;ى�الناس�Ôي�أن�يعبدوا�هللا�وx�يشركوا�به�شيئا

                                                 
  .  -بتصرف��–) ٣٣٣(لقصص�!ي�الحديث�النبوي�للزير�ا  )١(

�مــن�أنـواع�القصــص�النبــوي�مــ��م  )٢(
ً
ف�!ــي�القصــص�النبــوي�القصـة�التمثيليــة�نوعــا �بعــض�مــن�صـنَّ السـيد�شــحاته�والســيد�تقــي�: عـدَّ

يـــة�نـــوع�مـــن�القصـــة�التمثيل: "فقـــال) ٣٤٤" (القصـــص�!ـــي�الحـــديث�النبـــوي "،�والزيـــر�!ـــي�كتابـــه�)٩٠٨" (القصـــص�النبـــوي "الـــدين�!ـــي�

�O°الن�ا�Çيضر�النبوية�القصة– � –��
ً
�للفكرة�ا%طروحة�أو�القضية�ا%قررة،�بصرف�النظر�عن�كون�هذا�ا%ثال�قد�وقع�فعـ=

ً
xمثا

،�وبـدر�محمـد�)١١٥" (خصائص�القصة�Tسـ=مية"مأمون�فريز�جرار�!ي�كتابه�. د: ،�وتبعه�!ي�هذا"من�الناحية�التاريخية�أو�لم�يقع

" الوســائل�التعليميــة�!ــي�الســنة�النبويــة"،�و�ســعيد�نــزال�الع�ــ¤ي�!ــي�رســالته�)١١" (– � –قصــص�رواهــا�الرســول�"ملــك�!ــي�كتابــه�

ــل�الزيــر�ع;ــى��–وهللا�أعلــم��–،�والــذي�يظهــر�]ــي�)٢٣١(
َّ
�بــل�Ôــي�مــن�بــاب�ضــرب�)مثــال�وتقريــب�ا%عــاني،�وقــد�مث

ً
أ�³ــا�ليســت�قصصــا

أن�يطلق�عليه�لفظ�قصـة،�وإنمـا�Ôـي�أخبـار�ومشـاهد�وأمثـال�كمـا�جـاء�الـنص��هذا�النوع�بثمانية�أحاديث،�ولم�أجد�ف��ا�ما�يمكن

  ".. مثل�كذا�ككذا�وكذا" – � –ف��ا�بقول�رسول�هللا�
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  .د�قبح�الشرك�وسوء�عاقبتهتج" يلقى�أباه�أزر�!ي�عرصات�القيامة

�!ي�القصص�النبوي�إثبات�صفات�هللا�تعا]ى�
ً
ومن�الجوانب�العقدية�الOc�تكررت�كثABا

وهو�الكريم�الذي�،�فهو�الرحمن�الرحيم�الذي�يقبل�التوبة،�الOc�تدل�ع;ى�ج=له�وكماله�سبحانه

لوجود�ف=�يقع�وهو�ا%هيمن�ا%تصرف�!ي�هذا�ا،�وهو�العليم�الحكيم�سبحانه،�يعطي�ب=�حساب

�وإذنه �صغر�أو�ك�A�إx�بأمره ��Opء �فيه ،� �قصة �!ي
ً
��-سليمان"فمث= �الس=م �بنصف�- عليه يرزق

�وإذنه" إنسان �هللا �بمشيئة �ا%ستقبلية �أموره �تعليقه �ع;ى �ا%سلم �تربية �نجد ،� �سليمان �–فهذا

!ي�سبيل��ن°O�هللا�ُيحرم�من�تحقيق�مراده�وغايته�النبيلة�من�إنجاب�مجاهدين�–عليه�الس=م�

  .هللا�بسبب�غفلته�عن�التعليق�بمشيئة�ا%لك�الوهاب

واله=ك�،�نجد�ال��اية�ا%ؤ%ة" وهللا�x�يغفر�هللا�لك: "القائل" ا%تأ]ي�ع;ى�هللا"و!ي�قصة�

ûى�عليه�ماx�علم�له�به ل�ع;ى�هللا�وادَّ   .ا%حقق�%ن�تقوَّ

،�وتفويض�)مر�إليه ،كما�تجد�!ي�بعض�القصص�التأكيد�ع;ى�أهمية�التوكل�ع;ى�هللا

� �قصة �!ي �"كما �محمد �أمة �من
ً
�ألفا �بغAB�حساب��سبعون �الجنة �"يدخلون ،� خشبة�"وقصة

�"ا%قAsض ،� �قصة �بقومه"و!ي �أعجب �الذي O°الن "� O°الن� ��³اية��– � –تجد �!ي �)سماع يلفت

اللهم�" القصة�إ]ى�ع=ج�الُعجب��Çذا�الدعاء�النابض�بالتوكل�وwعAsاف�8�تعا]ى�بالحول�والقوة

  " .بك�أقاتل�وبك�أصاول�وx�حول�وx�قوة�إx�بك

�البعث� �قضية
ً
�كثABا �النبوية �القصة �معها �وقفت Ocال� �ا%همة �العقيدة �قضايا ومن

  .والنشور�وTيمان�باليوم�Åخر

وهو�)مّي��– � –فالرسول�: وإبراز�مكانته�العليا�عند�ربه�سبحانه،�– � –إثبات�صدق�نبوة�محمد� - ٢

�يكن �لم �والكتابة�الذي �القراءة �يحسن �عرب�، �من �يحسنه �كان ن �عمَّ �العلم �بطلب �ُعرف xو

وقد�جاء�بعضها�!ي�دقة�،�يتلو�ع;ى�قومه�هذه�القصص،�الجاهلية�أو�غABهم�من�أهل�الكتاب

وِح�َ�ا�إليَك��� :قال�تعا]ى،�وهذا�مما�يؤكد�أ�³ا�و'ي�من�هللا�تعا]ى،�وإسهاب يِب�نُ
َ
َباِء�الغ نْ

َ
ِتلَك�ِمْن�أ

 
ُ

ِقBَن َما�ك �للُمتَّ
َ
�العاِقبة اْصAْ�ِ�ِإنَّ

َ
ا�ف

َ
ْبِل�َهذ

َ
وُمَك�ِمْن�ق

َ
�ق

َ
xَو�َت نْ

َ
ُمَها�أ

َ
عل

َ
 .)١( �نَت�ت

كما�!ي�،�العظيمة�عند�ربه�سبحانه�– � –وقد�جاء�!ي�بعضها�التنويه�بمكانة�محمد�   

�من�أمة�محمد�"وقصة�،�"الشفاعة"وقصة�،�"Tسراء�وا%عراج"قصة�
ً
يدخلون���سبعون�ألفا

ل�هذه�القصص�وغABها�وقف�ع;ى�تكريم� "تفاؤل�رغم�الجراح"و،�"جنة�بغAB�حسابال فمن�تأمَّ

 .واعتنائه�بشأنه�-  �-هللا�سبحانه�لنبيه�محمد

 :إبراز�النماذج�Tيمانية�الخABّة�ا%شرقة�ا%تعاقبة�ع;ى�مدى�)زمان�ل=قتداء��Çا - ٣

� َّBخ� �نماذج �من �تخُل �لم �عل��ا �ومن �)رض �هللا �خلق �أن �نهج�فمنذ �ومن �وا%رسلBن �كا�نبياء Aة

  .طريق��م�واهتدى��Çد´�م

   � ��–فا�فراد �هو�م=حظ �يتمتعون��–كما �الذين �)شخاص �سلوك �محاكاة �إ]ى يميلون

                                                 
  . ٤٩سورة�هود،�Åية�  )١(



201 
 

أو�خصائص�جذابة�أكA�من�محاكا®�م��فراد�x�يمتلكون�مثل�هذه�،�بمكانة�اجتماعية�مرموقة

  . )١(السمات

xبا� �يغري �والتمB¤�الذي �القدوة �وكمال �هللا �أنبياء �متوفر�!ي �وا%حاكاة ��–قتداء �الس=م �–عل��م

�صف��م� �عن �x�يخرجون �البشر�وصفا®�م �خصائص �لهم �آدم OPب� �من �هو�معلوم �كما والرسل

�البشرية ،� �هللا ��–ولكن هم��–عز�وجل �وخصَّ �للناس
ً
�رس= �باختيارهم �عل��م �وأنعم اصطفاهم

�بقي �معهم �يشAsك x� Ocال� �والصفات �الخصائص �ببعض �البشر�ف��الذلك �ة �عز�وجل�، و8

 
ً
فلو�لم�يكونوا�كذلك�لم�يكن�هناك�مجال�ل=قتداء��Çم�،�الحكمة�البالغة�!ي�كون�)نبياء�بشرا

  .)٢(والتأOpË�بأحوالهم

�فقط �با�نبياء �wقتداء �!ي �الAsغيب �حد �عند �تقف �لم �النبوية �والقصة �كثAB�من�، �!ي �إ�³ا بل

�بأنبيا �ليسوا �أخرين
ً
�أشخاصا �ت�Aز �ء)حيان �حميدة، �وأخ=ق �نبيلة �بمواقف �اش��روا ،�لك��م

� �كقصة �ذكراهم �لتخليد
ً
�سببا �ا%قAsض"كانت �النفوس"و" خشبة �!ي �وأثره أصحاب�"و�" الورع

�ا%طالبة"و" الغار �!ي �الرفق �ال=هث"و" فضل �الكلب �سحابة"و" سا*ي �!ي اء�"و" صوت
ّ
الخط

اب   .وغABها" التوَّ

  :السابقةwعتبار�وwتعاظ�%ا�جرى�لØمم�  - ٤

وx�شك�أن�تأثAB�،�من�قصص�ا%اضBن�ما�يفيض�بالعظة�ا%ؤثرة�– � –لقد�اختار�رسول�هللا�"  

Opqقص�عرض�خ=ل�من�ا�®Aع��تبدو�نBح�القلب�إ]ى�وأنفذ�أشد�يكون�)٣("ا%وعظة�،�بالوقائع�عتبارwو

�و)خبار�ا%اضية �و)حداث �و ، �ويتفكرون �ينظرون �الذين �العق=ء �نصيب �من �Ôي �يتدبرونإنما فتتأثر�،

وتنصرف�عن�وساوس�،�وتستجيب�نفوسهم�لدواûي�الخAB�وال�A،�قلو�Çم�وعقولهم�مما�علموا�أو�شاهدوا

دون�أن�يدركها�ويتأثر��Çا�أو�يعت�A�عندها�يكون�كمن�،�فالذي�يمر�ع;ى�العظة�والع�Aة،�الشر�ودواûي�Tثم

د�شعوره�وإحساسه،�أو�فقد�بصره،�فقد�عقله
َّ
  .)٤(Aه�وإدراكهوتجمد�تفكB،�وتبل

  �O°– � –فالن��مقصده�كان�وإنما�والوقائع�حداثØل�التأريخ�
ً
�ساق�قصص�ا%اضBن�قاصدا ما

�ف��ا �wعتبار�بما ،� �قصة �!ي
ً
�مث= �بقومه"فAsاه �ا%عجب O°" الن�من�

ً
�محذرا �القصة �هذه �من �الع�Aة ي�Aز

ل�وx�حول�وx�قوة�إx�بك�اللهم�بك�أقاتل�وبك�أصاو "فيصدع�بدعائه�،�العجب�بالنفس�والقوة�والكAة

�بما�جرى�لهذا�الن°O�قبله"
ً
  .اعتبارا

" ا%تأ]ي�ع;ى�هللا"بعد�روايته�لحديث��– � - وسار�ع;ى�هذا�النهج�بعده�صحابته�فتجد�أبا�هريرة�  

ت�اللسان�فيقول 
َّ

xز�من�ر
ّ

  ".تكلم�بكلمة�أو�بقت�دنياه�وآخرته: "يحذ

�Tنسانية�من�طبيعOc�الخوف�وÔي�نابعة�أس،�الAsبية�بالAsهيب�والAsغيب  - ٥ ب�!ي�النفس ِ
ّ

�ُرك �مما
ً
اسا

والخوف�والرجاء�،�والرجاء�ا%تقابلتBن�!ي�هذه�النفس�من�ناحية�وا%تجاورتBن�ف��ا�من�ناحية�أخرى 

                                                 
  ). ٢٠٩(علم�النفس�الAsبوي�وتطبيقاته،�%حمد�البي;ي�وآخرين،�  )١(

  ). ٣/٢٧(ل�وقفات�تربوية�!ي�ضوء�القرآن�الكريم،�لعبدالعزيز�الجلي  )٢(

  ). ٥٤٤(سيكولوجية�القصة�!ي�القرآن،�لل��امي�نقرة�  )٣(

)٤(  �Op(الشربا�حمد��القرآن،�أخ=ق)١٣٣ .(  
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�البشري  �الكائن �أعماق �!ي �مختلطتان �قوتان �أهدافه�، �ويحددان �الحياة �!ي �اتجاهه �يوجهان بحيث

�وسلوكه ،� �أفكاره
ً
�أيضا �يحددان �ومشاعرهكما �من�، �ذلك �!ي

ً
�منطلقا �حياته �سيختار�منهج �إنه إذ

�ورجائه �ا%حمودة� .)١(خوفه �)مور �!ي �الAsغيب �من �النبوي �القصص �من �قصة �تخلو �تكاد ف=

  .والAsهيب�من�)مور�ا%ذمومة�والخ=ل�الدنيئة،�و)خ=ق�الكريمة

�َعليَك�� :قال�تعا]ى :حميدةوانتظار�العاقبة�ال،�ودعو®�م�للثبات�والص�A،�تسلية�ا%ؤمنBن  - ٦ ُقصُّ
َ
�ن
O
=
ُ

وك

رى�ِللُمؤِمِنBَن 
َ

�وِذك
ٌ
ة
َ
ؤاَدَك�َوَجاَءَك�!ي�َهِذه�الَحّق�وَموِعظ

ُ
ُت�ِبه�ف ّبِ

َ
ث سِل�َما�نُ نَباِء�الرُّ

َ
  .)٢( �ِمْن�أ

وقصص�ا%ؤمنBن�الصادقBن�الصابرين�،�ففي�قّص�أخبار�)نبياء�وا%رسلBن�وماxقوه�من�أذّيه�وتكذيب

ا�ي=قونه�من�الهموم�وا%صائب�ليص�Aوا�ويثبتوا�ويؤمنوا�بنصر�هللا�لهمتسلية�لل   .مؤمنBن�عمَّ

  �¯pËمو�قصة�يقرأ�الس=م-فمن�-عليه�نفسه�!ي�له�وأذي��م�قومه�مع�بالعيب،�وا®�امه�،�وقصة

�به�إبراهيم�،�وقصة�الغ=م�والساحر،�أصحاب�)خدود�وما�xقوه�من�التعذيب�والتنكيل عليه�-وما�مرَّ

ار"ففي�قصة�،�من�ابت=ءات�-=مالس ار�يريد�أن�يفجر�بامرأته" سارة�وا%لك�الجبَّ ط�ملك�جبَّ
ّ
،�ُيبت;ى�بتسل

��مره" زمزم"و!ي�قصة
ً
�بقضاء�هللا�وتسليما

ً
ثم�تنكشف�،�يAsك�زوجته�وطفله�الوحيد�!ي�واٍدٍ◌�قفر�إيمانا

  .هذه�wبت=ءات�ويأتي�الفرج�من�هللا�مفّرِج�الكروب

  الخاتـمــة

حالوبع   مام،�د�أن�حططُت�الّرِ لقربه�من�Tتمام�بعد�،�وأوسعت�له�العنان،�وأرخيُت�للقلم�الّزِ

َيحُسن�بعد�ذلك�كله�،�تم�ف��ا�إلقاء�الضوء�ال=مع�ع;ى�عدد�من�القصص�النبوي�الجامع،�رحلة�ممتعة

ة �الجمَّ �الفوائد ص
ّ

لخ
ُ
�أ �أن �ا%همة، �والنتائج �الجو ، �هذه �خ=ل �من ة ِلحَّ

ُ
�ا% ةوا%قAsحات ِلمَّ

ُ
�ا% �لة فإليكم�،

�فا%قAsحات
ً
xأو�النتائج:  

  :نتائج�البحث* 

�عام -  ١ �بوجه �القصة �مدلول �ف��ا �يتحقق �النبوية �السنة �!ي �القصة �أن �الدراسة �هذه ْت
َ
ن �َبيَّ سواء�،

�له�بداية�ووسط�،�طالْت�نصوصها�أم�قصرْت 
ً
�متكام=

ً
ر�)حداث�أو�الحدث�تصويرا وذلك���³ا�تصّوِ

 .و�³اية

¤ت�ال -  ٢ َّBتم�هاABغ�فوق�تسمو�جعل��ا�بخصائص�)خرى�القصص�ألوان�من�هاABغ�عن�النبوية�قصة

�ا%صدر ة انيَّ �ربَّ �أ�³ا �إذ �)دبي �القصص �من �الوجهة، �تربوية �والواقعية، �بالصدق �اتسمت مت�، ّدِ
ُ
ق

�النـزاهة �أثواب �وترتدي �بالعفة �عباراته �تتشح �ا%ستوى �رفيع �بأسلوب �موجزة، �بليغة �!ي�، بسيطة

ف،�تعبABها
ّ
 .زاخرة�بالحيوية�والقوة�والتأثAB�البالغ،�نائية�عن�التكل

ال�!ي�تنمية�الجانب�الرو'ي�لدى�ا%سلم -  ٣ فOÛ�®�دف�إ]ى�تعزيز�Tيمان�با8�،�للقصة�النبوية�دور�فعَّ

 .تعا]ى�وتقوية�الصلة�به

 ،يتصل�بعقل�ا%ستمع�ونفسه،�متعدد�الجوانب،�القصص�النبوي�أسلوب�تربوي�تعليمO�بالغ�)ثر -  ٤

                                                 
  ). ٤٤٤(،�سيكولوجية�القصة�!ي�القرآن�لل��امي�نقرة�)١٥٥(منهج�الAsبية�Tس=مية�%حمد�قطب�: انظر  )١(

  . ١٢٠سورة�هود،�Åية�  )٢(
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�طاقاته� �تنفيس �ع;ى �يساعده �مما �القصة �شخصيات �إحدى �!ي �نفسه
ً
�أحيانا �ا%ستمع فيجد

�ا%خزونة �أحدا/�ا، �معهم �ويعيش �القصة �شخصيات �يجالس �نفسه �يتخيل �وقد �متعة�، �ذلك و!ي

 .وراحة�نفسية�وعقلية

�للمسلم�ع;ى�الرجوع�إ]ى�الحق�وعدم�التمادي�! -  ٥
ً
،�ي�الباطلدعْت�القصة�النبوية�للتوبة�وTنابة�تربية

�!ي�عدد�من�القصص
ً
حيث�فتحت�هذه�القصة�" قصة�القاتل�مئة�نفس: "م��ا،�وتلمُس�هذا�جلّيا

كما�قررت�القصة�حقيقة�عظيمة�وÔي�،�)مل�لكل�عاٍصٍ◌�أسرف�ع;ى�نفسه�ويريد�العودة�إ]ى�هللا

يحب��فا8�سبحانه،�رحمة�هللا�الواسعة�الOc�تشمل�التائبBن�مهما�كAت�ذنو�Çم�وعظمت�خطاياهم

�ذنوبه �ع;ى
ً
�نادما

ً
�تائبا �جاءه �من �ويعينه، �عنه ¯pÚوير� �بل ��رض�، �هللا �قول �من �ذلك �ع;ى وx�أدلُّ

لُيْدني�عبده�التائب�من�أرض�الرحمة�فتقبضه�،�و�رض�ا%عصية�تباعدي،�الطاعة�والخAB�أن�تقربي

 .م=ئكة�الرحمة

اب�"و!ي�قصة� اء�التوَّ
ّ
 "الخط

ْ
�!ي�رحمة�بشارة�لكل�عبٍد�يعود�للذنب�ثم�َيغ

ً
ِلُب�نفَسه�بالتوبة�طامعا

 .فإن�هللا�غفور�رحيم�يحب�التوابBن�ويغفر�ذنو�Çم،�ربه�الرحيم

�م��ا -  ٦
ً
�محذرة �النفس �أمراض �اجتناب �!ي �الرغبة �لتكوين �النبوّية �القصة �هدفْت �النفس�، فأمراض

ه�عن�الصراط�ا%ستقيم �Tنسان�إ]ى�ارتكاب�ا%نكرات�وا%عا)Op�وتصدُّ ْت��فإن،�الكامنة�تدفع
َ

ِرك تُ

�ا%هالك ُه ْرَدتْ
َ
�وأ �Tنسان �ع;ى �طغْت �وشأ�³ا �الُعْجب، �مرض �)مراض �هذه �ومن ،� �قصة الن°O�"ففي

ْعَجب�بقومه
ُ
م�ن°O�من�أنبياء�،�إ]ى�أعجوبة�من�عجائب�القلوب�– � –يلفت�الن°O�" ا%

َ
إذ�لم�َيْسل

A�ب،�هللا�الكرام�من�وساوس�النفس ِBّ
ُ

تسليط�: Bن�أمور�مريرةفعوقب�بعقوبة�صعبة�ع;ى�النفس�إذ�خ

�من�هذه�الث=ث�قادرة�،�أو�ا%وت،�أو�الجوع�ا%ذهب�لقو®�م،�العدو�ع;ى�قومه
ً
وما�من�شك�أن�ك=

�!ي�قلوب�أفرادها  .ع;ى�الذهاب��Çيبة�)مة�وإزالة�العجب�الذي�حلَّ

�لداء�ا
ً
�عرضة لُعْجب�وكون�القصة�قد�وقعت�لن°O�من�)نبياء�يعOP�أن�َمن�ُهم�دوَن�)نبياء�أشدُّ

�والغرور ،� �الرسول نا
َّ
�الخطAB�– � –فدل �ا%رض �هذا �من �الوقائية �)ساليب �إ]ى ��³اية�، �!ي فتجد

صاِول�وx�حول�وx�قوة�إx�با8" –عليه�الس=م��–القصة�قوله�
ُ
قاِتل�وبك�أ

ُ
�إ]ى�" اللهم�بك�أ

ً
xجئا

�تعا]ِى  �هللا �والغرور، �الُعْجب �من �الخ=ص �سرُّ �ا%تك .وهذا �قصة �!ي �)ليمة�وتجد �A�ا%تبخAs�ال��اية

لة�له  .حيث�خسف�هللا�به�)رض�فهو�يتجلجل�ف��ا�إ]ى�يوم�القيامة،�والعقوبة�ا%عجَّ

،�و)مثلة�ع;ى�ذلك�كثABة،�اهتمت�القصة�النبوية�بتنشئة�Tنسان�ع;ى�ا%بادئ�)خ=قية�السامية -  ٧

�م��ا،�ف=�تكاد�تخلو�قصة�من�دعوة�إ]ى�خلق�كريم
ً
ذكر�هنا�طرفا

َ
 :أ

�والحسد" قصة�أبي�ضمضم"!ي� -    .دعوة�للعفو�والتسامح�وس=مة�الصدر�من�الغّلِ

 - � �ا%قAsض"و!ي �خشبة �عليه" قصة �التوكل �وحسن �تعا]ى �با8 �كالثقة �عالية �أخ=قية ،�جوانب

�الصالحBن �هللا �بعباد �والثقة �بالوعد�، �والوفاء �و)مانة �والصدق �والتعاون �العطاء وحب

 .لهاوالحرص�ع;ى�أداء�الحقوق��ه

�النفوس" و!ي -  �!ي �أثر�الورع �رائعة" قصة
ٌ
�ع�Aة �لنا لوُح

َ
�ت �من�، �العليا �Tنسانية وأثر�بليغ�للقيم

الورع�وال�¤اهة�و)مانة�ونكران�الذات�وإيثار�الغAB�والخوف�من�هللا�والصدق�مع�الناس�وحسن�
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ع�عن�الشهوات
ّ
 .التعامل�!ي�البيع�والشراء�والAsف

 .مضيئة�تدعو�ل=قتداء��Çا�وهكذا�!ي�كل�قصة�تقف�مع�صفحات�

�وتنمية�التكافل�وا%حبة�بBن�ا%سلمBن -  ٨ ومن�،�دَعْت�القصة�النبوية�لتنمية�روح�الشعور�بالجماعة

� �هللا"ذلك �!ي �الزائر�أخاه �"قصة �ا%طالبة"و، �!ي �الرفق �فضل �طريق�"و" قصة �عن �)ذى ا%زيل

�لسمو�" ا%سلمBن �لهم �ومغفرته �ومحبته �هللا �بفضل روا
ّ

�ُبش �مصلحة�فهؤxء �!ي �وسع��م أخ=قهم

 .الجماعة

�!ي�إشباع�حاجة�wط=ع�لدى�ا%ستمعBن -  ٩
ً
�بارزا

ً
ْت�القصة�النبوية�دورا  .أدَّ

ث�به�الرسول� من�قصص�x�يخلو�من�معارف�مفيدة�تسهم�!ي�تشكيل�تصّور��– � –فكل�ما�حدَّ

ق�آدم�،�Tنسان�وتقويم�سلوكه
ْ
�الجواب�الشا!ي�- عليه�الس=م�–ففي�قصة�خل

ً
عن�التساؤxت��مث=

ر؟�فآدم�: وTشكاxت�الOc�أثABت�حول�أصل�الكائن�البشري  �تطوَّ هو��- عليه�الس=م-من�أين�جاء؟�وِممَّ

�من�أول�لحظة،�أبو�البشر
ً
�كام=

ً
�سويا

ً
ûي�أصحاب�نظرية�التطور�،�وقد�خلقه�هللا�تعا]ى�خلقا xكما�يدَّ

ْفصُح�عن�مصAB�Tنسان�ب .والنشوء ه�إ]ى�ربه�سبحانه�،�عد�ا%وتكما�أن�قصص�القيامة�تُ وأن�مردَّ

  .ثم�تكون�ال��اية�إما�لجنة�أو�لنار،�يبعثه�ويحاسبه

ومن�هذه�الس�ن�سنة�هللا�فيمن�اّتبع�هداه�وفيمن�،�كشفْت�القصة�النبوية�عن�س�ن�هللا�الكونية - ١٠

الغ=م�" كقصة ،يظهر�هذا�!ي�بعض�القصص،�والهزيمة�للجاحدين،�فالعاقبة�للمتقBن،�أعرض�عنه

�"لساحروا �)خدود"و�، �أصحاب �"قصة ،� �و)عم¯"وقصة �و)برص �")قرع �رغم�"و، �تفاؤل قصة

إ]ى�س�ن�هللا�تعا]ى�!ي�خلقه�من�خ=ل�القصص�دون�أن��– � –وهكذا�يشAB�الرسول�"... الجراح

 .يصّرِح��Çا؛�ليحفز�عقول�ا%سلمBن�إ]ى�اكتشافها�والتفكر�ف��ا�والعمل�بمقتضاها

�أسلوٌب  - ١١ �النبوية �الفكري �القصة �Tقناع �ع;ى �العقول �تدريب �أساليب �من �فريد �ِذكٍر�، �من �ف��ا %ا

�بأسبا�Çا �نتائجها �مرتبطة �للحوادث اء، �الحوار�البنَّ �أساليب �وتعليم �باستخدام�، �الحقائق وكشف

ة�آدم�وموpË¯�" ففي،�أساليب�التفكAB�الصحيح يتبBن�للمستمع�والقارئ�" –عل��ما�الس=م��–محاجَّ

� �Tقناع �يتم �وال�Aهانكيف �بالحجة �الفكري ،� �وداود �سليمان �قصة ��–و!ي �الس=م مع��–عل��ما

�للحقائق�باستخدام�أساليب�التفكAB�الصحيح
ٌ

 .ا%رأتBن�ا%تخاصمتBن�!ي�الطفل�كشف

،�القصص�النبوي�يحفل�بأنواع�من�الشخصيات�البشرية�كا�نبياء�والرجال�والنساء�وجماهAB�الناس - ١٢

 .كة�والحيوانات�والطيور�والجمادات�والجن�وغABهاوالشخصيات�غAB�البشرية�كا%=ئ

ومن�أبرز�شخصيات�القصة�النبوية�شخصيات�)نبياء�وا%رسلBن�فقد�َحظيت�هذه�الشخصيات�

يشهد�لذلك�كAة�النصوص�القصصية�الOc�كانت�،�!ي�قصصه�باهتمام�كبAB�– � –من�الرسول�

�،�شخصيا®�ا�أو�معظمها�أو�بعضها�شخصيات�أنبياء بنا�ث=ثون�قصة�جاء�ف��ا�ذكر�)نبياء�فقد�َمرَّ

وx�شك�أن�،�والغالب�!ي�شخصيات�)نبياء�أ�³ا�تذكر�محددة�بأسما�òا�–عل��م�الص=ة�والس=م��–

� ��- ذكر�الشخصية �ا%عروفة �اعتبار�السامع�–x�سيما �!ي �الواقعية �من
ً
�نوعا �يعط��ا �باسمها مما�،

��Çا
ً
�وارتباطا

ً
 ،�يجعله�أكA�قربا

ً
و�هدف�آخر�وراء�ذكر�أسماء�)نبياء�وهو�تعريفنا�،��Çا�وأكA�إحساسا

الOc�،�وتزويدنا�با%علومات�عن�هذه�الشخصيات�الكريمة،�وبما�يصدر�ع��م�من�مواقف�وآراء،��Çم
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لربط�ا%سلمBن�بالسلسة�الذهبية�الOc�تعاقب�عل��ا�الو'ي�،�كانت�نخبة�)جيال�البشرية�وصفو®�ا

�الزمان  .ع;ى�مّرِ

ِرُد�الشخصية�!ي�القصة�بلفظ�و!ي�أحيان�قل
َ
،�"ن°O"يلة�ُيذكر�)نبياء�من�غAB�تعيBن�أسما�òم�حيث�ت

�مقصود��Çا�الحدث�أو�ا%وقف�نفسه
ً
  .ولعل�العناية�أص=

�الرساxت - ١٣ �وحدة �ع;ى �النبوي �القصص ه �نبَّ �)نبياء، �جميع ة �وأخوَّ �بال=حق، ر�السابُق �بشَّ وجاء�،

�فضل�السابق
ً
 .د®�م�وتشا�Çت�بعض�فروع�شرائعهماتحدت�عقي،�ال=حُق�مبينا

�من�البشر�!ي�عواطفهم� - ١٤
ً
رت�قصُص�)نبياء�الجوانب�البشرية�لØنبياء�الOc�يظهرون�ف��ا�أناسا صوَّ

وعاطفة�)بوة�والبنوة�بBن�،�كما�!ي�عاطفة�إبراهيم�تجاه�أبيه�يوم�القيامة،�وانفعاx®�م�وطبائعهم

�–وانفعال�موpË¯�،�"قصة�زمزم"يا��ول�مرة�!ي�حBن�التق�–عل��ما�الس=م��–إبراهيم�وإسماعيل�

�بثوبه�–عليه�الس=م� ل=ستثناء�!ي��–عليه�الس=م��–ونسيان�سليمان�،�وغضبه�من�الحجر�%ا�فرَّ

�مجاهدين�!ي�سبيل�هللا �من�إنجاب �مراده �من�تحقيق ُحِرَم
َ
�من�،�يمينه�ف O°ن�نفس�إ]ى�رب وما�تسَّ

�قومه �بكAة �Tعجاب �من �هللا �أنبياء ،� �وما �داود �به َم
َ

��–حك �الس=م �ا%رأتBن��–عليه �قضية !ي

�الصواب �حكمه �بالظاهر�فجانب
ً
�ُحكما �ا%تخاصمتBن ،� O°الن� �بلغ ��– � –وما �والهّمِ �الحزن من

سحره�عليه�"وما�أصابه�عليه�الس=م�من�ابت=ء�!ي�قصة�،�و)pË¯�%وقف�أهل�الطائف�من�دعوته

 ".الس=م

�الحية - ١٥ �الجوانب �النبوية �القصة �)نبياء�أبرزت �شخصيات �الس=م�:!ي �عليه ¯pËمو� �كحياء وص�Aه�،

�بثوبه�-ع;ى�أذى�قومه كما�!ي�قصته�مع�-ورغبته�الجادة�!ي�طلب�العلم�،�-!ي�قصة�الحجر�الذي�فرَّ

وطمع�أيوب�عليه�،�-كما�!ي�قصة�رؤيته�للسارق -وتعظيم�عي-p¯�عليه�الس=م�8�تعا]ى�،�-الخضر

�وبركته �هللا �فضل �!ي �الس=م �!ي، �الذهب�كما �جراد �قصة �الحرّية�، �ا%ضيئة �الجوانب �من وغABها

 .باxقتداء��Çا�والسAB�ع;ى�خطاها

ولعل�سبب�،�!ي�بعض�)حاديث�النبوية�جاءت�Tشارة�إ]ى�بعض�قصص�)نبياء�ولم�يرد�تفصيلها - ١٦

�قصة"كما�!ي�،�با�شارة�%ا�!ي�القرآن�الكريم�– � –فاكتفى�الن°O�،�ذلك�ذكرها�!ي�القرآن�الكريم

 .وغABها" قصة�هود�وقومه"و،�"قصة�يوسف�عليه�الس=م"و" ابOّP�آدم

�بما� - ١٧ �القصة �لشخصيات �والنفسية �والشكلية �wجتماعية �بتصوير�الجوانب �النبوية �القصة اعتنت

�القصة �فهم �ع;ى �ويعBن �)حداث �مجريات �يؤثر�!ي ،� �الشفاعة"ففي �رسم�" قصة �ع;ى
ً
xمثا� نجد

�)ن �لشخصيات �wجتماعية �ذكرواالجوانب �الذين �بياء �بصدد�، �وهم �ع��م �الناس �يتحدث حيث

�!ي�حساب�ا%جتمع
ً
�فاع=

ً
بBن�أهمي��م�وتشAB�إ]ى�أن�لهم�مركزا  .طلب�الشفاعة�بأوصاف�تُ

� �جريج"و!ي  " قصة
ً
�معينا

ً
�اجتماعيا

ً
�وضعا �له �حّدد �مما �عابد �بأنه �وصفه �جاء �القصة�، و!ي

ر�ا%رأة�بأ�³ا�
َ

ك
ْ

ذ �!ي��ن�!ي�وصفها�" بaيّ "نفسها�تُ
ً
�أخ=قيا

ً
بالبغاء�ما�يعطي�شخصية�هذه�ا%رأة�بعدا

  .سلوكها�!ي�ا%جتمع�الذي�تعيش�فيه

� �قصة �الجنة"و!ي �!ي �حيث�" الزارع �هللا �عند �وعلوها �م�¤لته �عظيم �ع;ى �يدل �بما �وصفه جاء

صورت�" القاتل�مئة�نفٍس "و!ي�قصة�". من�أهل�الجنة"وهو�أنه�،�يتأتى�له�هذا�الطلب�وُيجاب�إليه
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)ول�عابد�م��مك�!ي�،�ثم�يأتي�وصف�الذين�أفتوه،�ما�اتصف�به�من�إجرام�وسفك�للدماءالقصة�

�بموجبه Ocُيف� �لديه �x�علم �لكن �العبادة �وفهٍم�، �علٍم �من �حواه �بما �للفتيا ل �تأهَّ �قد �عالم والثاني

  .لنفسيات�ا%ستفتBن

ما�يؤدي�كما�جاء�!ي�قصص�أخرى�رسم�البعد�الجسمO�وا%ظهر�الخار&ي�لشخصيات�القصة�ب

�!ي�فهمها
ً
أي�" ذو�شارة"جاء�وصف�الراكب�أنه�" )م�والرضيع�ا%تكلم�!ي�ا%هد"ففي�قصة�،�غرضا

�لØم��ن�تتمP¯�أن�يكون�ولدها�،�جمال�!ي�ا%ظهر�وا%لبس�وا%ركب
ً
وهذا�ا%ظهر�الحسن�كان�دافعا

  .مثله

�ن ¯cح� �الخارجية �أشكالهم �ع;ى ْت �نصَّ �و)عم¯ �و)برص �)قرع �قصة �نتصور�و!ي �أن ستطيع

�عاهات �من �عليه �ُهْم �وما �الث=ثة �هؤxء �هيئات �هذا�، �!ي �الع�Aة �مواطن �أعمق �بصورة لندرك

Aْت�الحال�نجد�القصة�تنّص�مرة�أخرى�ع;ى�هيئا®�م�،�wمتحان�الذي�هم�مقبلون�عليه َّBتغ�نBوح

أن�القصة��وا%=حظ�بشكل�عام .الجديدة�ومدى�التحول�!ي�أشكالهم�نعمة�من�هللا�تستحق�الشكر

�إx�بما� �للشخصية �الخار&ي �بالرسم
ً
�كثABا �x�®�تم �ا%تناثرة �الخارجية �)وصاف �هذه �برغم النبوية

  .يؤثر�!ي�أحداث�القصة

�النفسية� �)حاسيس �م��ا �جزء �!ي �النبوية �القصة �رسمت �فقد �النفسية �الجوانب أما

ففي�،�صورة�أمام�قار�òاوا%شاعر�الداخلية�الOc�يشعر��Çا�بعض�)شخاص�!ي�القصة؛�لتكتمل�ال

تنقل�لنا�القصة�الحديث�النف-Op�الذي�يAsدد�داخل�الرجل�وهو�يرى�" سا*ي�الكلب�ال=هث"قصة�

�يصارع�ا%وت�من�العطش
ً
ا�،�كلبا

َّ
ره�حاله�هو�%

ُّ
ك
َ

ذ
َ
فيقرر�من�منطلق�شفقته�ورحمته��Çذا�الكلب�وت

�ومشقة
ً
�يقرر�أن�يسقيه�وإن�كلفه�ذلك�جهدا

ً
  .كان�عطشانا

�-تنقل�لنا�القصة�صورة�عن�نفسية�موpË¯"حجر�يفّر�بثوب�موpË¯�عليه�الس=م�" و!ي�قصة

وانفعال�وغضب�%ن�خالفه�وأتى�،�وما�تنطوي�عليه�من�حياء�شديد�وحب�للسAs�–عليه�الس=م�

� .بأمر�x�يريده �قصة �والساحر�والراهب"و!ي �كان�" الغ=م Ocال� �النفسية �الحالة �القصة �لنا ر تصّوِ

�،�سماعه�من�الراهب�ومن�الساحر�الغ=م�يعيشها�بعد
ً
فتعAsك�)فكار�!ي�ذهنه�ويجد�!ي�نفسه�حABة

ر  �ُمقّرِ �مصABي �بامتحان �)زمة �أمام �فيقف
ً
�وقلقا �أن�، �ربه �سأل �وقد �الدابة �الحجر�ع;ى فهو�يرمي

ه�ع;ى�الطريق�الصحيح
َّ
  .َيُدل

� �قصة �!ي �جاء �الجراح"وقد �رغم �يمر�Ç" تفاؤل �كان Ocال� �النفسية �رسول�تصوير�الحالة �ا

�وآذوه�– � –هللا �،�يوم�العقبة�يوم�عرض�نفسه�ع;ى�ابن�عبدياليل�فرّدوه
ً
�حسABا

ً
فخرج�مهموما

�ح¯c�x�يدري�أين�هو�ذاهب �قد�تغشاه�الهمُّ
ً
� .كسABا

ً
وهكذا�!ي�كثAB�من�القصص�يأتي�التصوير�دقيقا

�الق �!ي�عبارات�قصABة�تثAB�مشاعر�ا%ستمع�أو�القارئ�وتجعله�يعيش�جوَّ
ً
  .صةموجزا

�ذا®�ا - ١٨ �!ي �ا%ثABة �الحوادث �ع;ى �النبوية �القصة زت
ّ

�رك �قصة�، �!ي �كما �القصة �به �تبتدئ �ما
ً
وغالبا

�الخائف" �جسده" ا%سرف �وتفريق �بحرقه �أوxده ¯p(أو� �الذي ،�
ً
�مثABا �القصة �هذه �َحْدث �كان فقد

سب�وليس�ذلك�فح،�ويأخذ�عل��م�ا%واثيق�أن�يحرقوه�إذا�مات،�بطل�القصة�يجمع�أوxده،�للغاية

وتتصاعد�درجة�Tثارة�!ي�)حداث�حBن�يقول�هللا�،�بل�ويطلب�أن�يسحقوه�ويذروه�!ي�يوم�عاصف
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ْن " :تعا]ى�بعد�هذا�كله
ُ

 !!فإذا�هو�قائم�أمامه�بكامل�شخصيته" ك

�سحابة"و!ي�قصة� �سحابة�" صوٌت�!ي حBن�فو&ئ�الرجل�الذي�كان�يسAB�!ي�أرض�ف=ة�بصوت�!ي

�ف=ن: "يقول  �حديقة �الَعَجبفالصو " اسِق �ع;ى �باعث �ذاته �مثAB�!ي �ف=ن �باسم �ينادي �الذي ،�ت

�ماءه،�وتزداد�إثارته
ُ
ى�وُيْفرِغ وإذا�ا%اء�يتجه�إ]ى�حديقة�،�حBن�يستجيب�ذلك�السحاب�للنداء�فيتن²َّ

ت�Aز�Tثارة�!ي�ك=م�الذئب�ومحاورته�مع�صاحب�" ذئب�يتكلم"و!ي�قصة�. !!الرجل�صاحب�wسم

  !!الغنم

�القص - ١٩ �!ي �مختلفة)حداث �أنواع �النبوية �ة �من�،
ٌ

�هو�َحْدث �ما �فم��ا �الخاصة �طبيعته �له �نوع وكل

�!ي� �قدر�هللا ل �تدخَّ �إ]ى �مباشرة �ننس�Èا �تجعلنا �بصورة �القصة �!ي �يحدث �والقضاء �القضاء قبيل

�إجرا�òا ،� �!ي �ا%قAsض"كما �خشبة �"قصة �والساحر"، �الخضر"و" والغ=م �مع �الس=م �عليه ¯pËمو "

حجر�يفر�"و،�"إبراهيم�وزوجته�سارة�مع�ا%لك�الجبار"ات��نبياء�كما�!ي�قصة�وم��ا�معجز ،�وغABها

¯pËمو�"بثوب�جراد"،�رجل�عليه�يخر�الس=م�عليه�ها".. وأيوبABوغ.  

�للشخصيات� �وتقع �القصص �عموم �!ي �تحدث Ocال� �العادية �ا%ألوفة �وÔي �)حداث �آخر�من ونوع

  .بصورة�طبيعية

�x�يخلو�ع - ٢٠ �أنه �النبوية �القصة �صالحBن�أثبت �أناس �وجود �من �)زمنة �من �وزمن �العصور صر�من

 .يخافون�هللا�ويخشونه

٢١ - �O°الن�قّص�– � –!ي��تجارب�من�ل=ستفادة�عظيم�درٌس�حياته�!ي�به�ت للمواقف�ا%ؤثرة�الOc�مرَّ

 .العظماء�والوقوف�مع�ِعAِ�َها

٢٢ - � �كثAB�م��ا �و!ي �ا%كان �أو �الزمان �تحديد �م��ا �جزء �!ي �النبوية �القصة �أسماء�أ�Çمْت �تحدد لم

��– � –إذ�ليس�مراد�الن°O�،�)شخاص
ً
د�أشخاصا من�سياق�القصص�أن�يؤرخ�لØحداث�أو�يمّجِ

 .بل�مقصده�العظة�والع�Aة�من�أحداث�القصة،�وأماكن

٢٣ - �O°الن�–رأى��والس=م�الص=ة�–عليه�منامه�ي!�
ً
ها�ع;ى�أصحابه�رضوان�هللا�،�قصصا فأصبح�يَقصُّ

A�بعضها �ظاهره�وترك،�عل��م�وقد�ع�َّ �سبع�عشرة�رؤيا،�بعضها�ع;ى �!ي�البحث A�عليه�،�وقد�مرَّ ع�َّ

 
ً
 ،�ونقل�تعبAB�ا%=ئكة�!ي�اثنتBن،�الص=ة�والس=م�م��ا�ستا

ً
 .وترك�باق��ا�ع;ى�ظاهره�لم�ُيبِد�له�تعبABا

�مدى� - ٢٤
ً
�جليا �ظهر�له �تأملها �من �مثABة �ومواقف �عظيمة

ً
�قصصا �وا%عراج �Tسراء �حادثة تضمنت

�والتش �Tكرام �هللا �رسول �ناله �الذي �ا%باركة�– � –ريف �الرحلة �هذه �!ي ،�Ocال� �الغيبية و)مور

�له �كشفت �هللا، �رسول �نفس �ع;ى �العجيبة �الرحلة �لهذه �بقوة��– � –و)ثر�القوي ته �أمدَّ حيث

�لهما �x�حدود �وعزم �قريش، �ا%Ø�من �ع;ى �له �حدث �ما �إع=ن �!ي �يAsدد �لم ¯cح� �أ�³م�، وهو�يعلم

 .¤�الصادق�من�الكاذبفتمBَّ ،�سيكذبونه

خ�A�،�– � –أثبتت�القصة�النبوية�صدق�نبوة�محمد� - ٢٥
ُ
حيث�أو'ي�إليه�بأخبار�الغيب�ا%ستقبل�وأ

�هذه�)خبار�قصٌص�بلغت�!ي�هذه�الدراسة�ث=ث�عشرة�،�ب×Opء�مما�سيقع�يوم�القيامة وكان�من

)حاديث�الOc�جاءت�وما�سوى�ذلك�من�،�قصة�م��ا�سبٌع�!ي�الدنيا�وباق��ا�مما�سيقع�يوم�القيامة

 .!ي�السنة�النبوية�إنما�Ôي�أخبار�x�يصح�إط=ق�لفظ�قصة�عل��ا
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٢٦ -  
ً
�ومتنا

ً
�،�أغلب�القصص�النبوي�الوارد�!ي�الكتب�الستة�صحيح�أو�حسن�مقبول�سندا

ً
والقليل�جدا

 .وقد�بلغ�عدد�القصص�الضعيفة�الOc�مرت�معنا�!ي�البحث�عشر�قصص�فقط،�هو�الضعيف

  :ا2قتـرحات* 

�ا%تجدداستمرا -  ١ �النبوي �Tرث �ذلك �النبوية �بالسنة �ر�العناية �الAsبوية�، �مضامي��ا �وتحليل ودراس��ا

 .xستنباط�الركائز�الAsبوية�الصالحة�لØفراد�وا%جتمعات،�وأسالي�Èا�التعليمية�الناجحة

٢  - �Ocال� �الAsبوية �)ساليب �من �فريد �كأسلوب �التعليمية �ا%ناهج �!ي �النبوي �القصص �إدخال ضرورة

 �تسهم
ً
�أصي=

ً
 .!ي�بناء�)جيال�بناًء�إس=ميا

�وا%سموع� -  ٣ �ا%رئي �Tع=م �طريق �عن �Tس=مية �نشر�)فكار�وا%بادئ �!ي �النبوي �القصص توظيف

 .وا%قروء

�الذي� -  ٤ �الخيا]ي �القصص �عن �كبديل �للناشئة م �ميسر�يقدَّ �سهل �بأسلوب �النبوي �القصص صياغة

 .وTثارة�مع�ضرورة�مراعاة�عنصري�التشويق،�مØ�مكتبا®�م

والحذر�من�،�ع;ى�الدعاة�إ]ى�هللا�والخطباء�وا%ربBن�الرجوع�%عBن�السنة�النبوية�الصا!ي�وال��ل�منه -  ٥

 .)حاديث�الضعيفة�وا%وضوعة�والقصص�ا%كذوب

�الص=ة� -  ٦ �عليه �ا%صطفى �لسنة �الدقيقة �ا%تأنية �القراءة �ع;ى �ا%سلمة �)جيال �تنشئة ضرورة

�والس=م �الصح، �الفهم �والع�A�م��اوفهمها �الدروس �واستنباط �يح �الحفظ�، �wقتصار�ع;ى وعدم

 –بل�xبد�من�الفهم�الصحيح�ليتم�تطبيق�السنة�النبوية�وفق�ما�أراد�هللا�ورسوله�،�ا%جرد�للسنة

� – . 

�وترتي�Èا� -  ٧ �م��ا �القصص �واستخراج �النبوية �السنة �دواوين �با*ي �باستقراء �العمل �هذا �إتمام ضرورة

 .اط�فوائدها�لتكتمل�لدينا�موسوعة�قصصية�نبوية�تAي�ا%كتبات�Tس=ميةوشرح�معان��ا�واستنب

�أن�تجد�Åذان�الصاغية�والقلوب�الواعية
ً
،�هذه�أهم�ا%قAsحات�والوصايا�أختم��Çا�بحO8�راجية

وأداء�،�وÔي�من�باب�النصيحة�وأداء�)مانة�وا%شاركة�!ي�التوجيه،�وأن�تلقى�العناية�التامة�إن�شاء�هللا

  .من�الواجب�علينا�تجاه�سنة�نبينا�عليه�الص=ة�والس=م��Opء

�ا%قAsحات :وبعـد �هذه �بان��اء �فإنه �الخاتمة، �هذه OÛتنت� �أردُت�، �ما OÛينت� �الخاتمة �هذه وبان��اء

ولم�،�وقطعت�مشاغ;ي،�وأكللُت�ذهOP،�بعد�أن�بذلُت�ف��ا�ُجهدي ،الوصول�إليه�من�إعداد�هذا�البحث

  .هد�وx�وقتأبخل�بمداد�وx�ورق�وx�ج

ْرِك�القلم
َ
�لهما�ذلك�فهما�،�مع�أنه�يأبى�إx�أن�يكتب،�وهذا�أوان�ت وتأبى�)وراق�إx�أن�تمتد�وُحقَّ

ة�ا%رسومة�لهذه�،�إx�أن�الوقت�انقp2¯�-عليه�الص=ة�والس=م- x�يريدان�مفارقة�أنفاس�الحبيب�
ّ
والخط

�للقارئ�الكريم�هذا�العمل�ا%تواضعمقّدِ ،�الرسالة�ان��ت�وx�أملك�إx�التسليم�لØمر�الواقع
ً
الذي�هو�،�مة

�ا%قّلِ  �ُجْهد �هللا، �فمن
ً
�صوابا �يكن �فإن �والشيطان، Op-نف� �فمن �خطأ �يكن �وإن �يغفر�، �أن �هللا

ً
سائلة

Oخط�� �الصواب، �إ]ى OPويوفق� ،� �رسوله �وع;ى �عليه �القول �من OPويعصم–�� �والس=م �الص=ة ما��–عليه

 ،�ليس�]ي�به�علم
ً
ممت;ئ�،�يكتب�وقلبه�مشتت�الشواغل،�ما�يكتُب�ع;ى�َعَجل�وتقطيع�فإن�Tنسان�كثABا

�wرتباطات �قطعة، �منه �واٍد �كل �!ي �ُمزعة، �منه �مكان �كل �و!ي �أمته، �قضايا �تؤ%ه �مضجعه�، وتقّض



209 
 

�الفsن �كAت �فقد �ا%تتابعة �مشك=®�ا �الهموم، �وتتابعت �ا%قال، �إحكام �عن �يصدُّ �مما ،�وتحبAB�)قوال،

ب�الوقوع�في   .وتحّرٍ�لØفضل،�ونشدان�للحق،�ما�x�ُيراد�عن�حسن�قصدويسّبِ

  

  ا2صادر�وا2راجع�

�واللغات �)سماء �®�ذيب �ــ �النووي، �شرف �بن �الدين O÷مح� �والدراسات: تحقيق، �البحوث �مكتب دار�،

�أخ=ق�القرآن .م١٩٩٦الطبعة�)و]ى�،�لبنان�–بABوت�،�الفكر ،�دار�الرائد�العربي،�أحمد�الشربا)Op،�ــ

  .بدون : ط،�لبنان�-بABوت

  .بدون : ط،�لبنان�–بABوت�،�دار�صادر،�محمد�زغلول�س=م،�ـــ�دراسات�!ي�القصة�العربية�الحديثة

  .م١٩٧١،�الطبعة�الثالثة،�جامعة�الجزائر،�ال��امي�نقرة،�ــ�سيكلوجية�القصة�!ي�القرآن

  .م١٩٩٨،�ويتالك،�مكتبة�الف=ح،�محمد�البي;ي�وآخرون،�ــ�علم�النفس�الAsبوي�وتطبيقاته

� �النبوي �الحديث �!ي �القصص ��–ــ �موضوعية �فنية �-دراسة �الزير، �حسن �بن �محمد �الرابعة�، الطبعة

  .هـ١٤١٨

�القصة�!ي�السنة�النبوية�وآثارها�الAsبوية رسالة�ماجستAB�جامعة��–سلطان�محمد�عبدهللا�العرياني�،�ــ

  .كلية�الشريعة،�الABموك

  .مصر�–القاهرة�،�دار�ال��ضة�العربي،�د�تقي�الدينوالسي،�السيد�شحاته،�ــ�القصص�النبوي 

�النبوي  �الحديث �صحيح �!ي �الغيب �قصص �ــ �)شقر، �سليمان �عمر�بن �دار�النفائس، �)ردن، الطبعة�،

  .هـ١٤٢٧)و]ى�

� �الرسول �رواها �قصص ��–ــ �وسلم �عليه �هللا �–ص;ى �ملك، �بدر�محمد �دار�الAsاث، �مكتبة ،�الكويت،

  .هـ١٤١٠الطبعة�)و]ى�

  .بدون : ط،�لبنان�–بABوت�،�دار�إحياء�الAsاث�العربي،�عزيزة�مريدن،�القصة�والرواية�ــ

  .الطبعة�)و]ى،�لبنان�–بABوت�،�دار�صادر،�محمد�بن�مكرم�بن�منظور�)فريقي،�ــ�لسان�العرب

�النبوية �السنة �!ي �الصحيح �القصص �من �مختارات �ــ �عفيفي، �محمد �طلعت �Tيمان، �مكتبة الطبعة�،

  .هـ١٤٢٣ )و]ى

الطبعة�،�مكتبة�الحل°O،�عبدالس=م�هارون: تحقيق،�أبوالحسBن�أحمد�بن�فارس،�ــ�معجم�مقاييس�اللغة

  .هـ١٣٩٢الثانية�

�وÅداب �اللغة �!ي �ا%فصل �ا%عجم �ــ ،Op(عا� �وميشال �يعقوب �بديع �إميل �للم=يBن، �دار�العلم ،�بABوت،

�. لبنان �النبوية �السنة �!ي �التعليمية �الوسائل �ودرايةرو �–ــ �اية �الع�¤ي ، �نزال �سعيد �دكتوراه، ،�رسالة

  .هـ١٤٢٦/١٤٢٧كلية�أصول�الدين�،�جامعة�Tمام�محمد�بن�سعد�Tس=مية

�الكريم �القرآن �ضوء �!ي �تربوية �وقفات �ــ �عبدالعزيز�ناصر�الجليل، �دار�طيبة، ،� ،�السعودية�–الرياض

  .م١٩٩٨الطبعة�الثانية�
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 : اية�بالسنة�النبويةجهود�ا2ملكة�العربية�[ي�العن. ١٥
ً
  جائزة�نايف�نموذجا

  سعود�بن�فرحان�الع�¤ي . د و مرOpÚ�بن�ناصر�الدوسري . د

 )ا%دينة�ا%نورة،�جامعة�طيبة(

  

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

I .للسنة�النبوية�والدراسات�+س]مية�ا2عاصرة جائزة�نايف�بن�عبد�العزيز�آل�سعود�العا2ية 

 
ً
  ..اسم�الجائزة.. أو?

  .ئزة�نايف�بن�عبد�العزيز�آل�سعود�العا%ية�للسنة�النبوية�والدراسات�Tس=مية�ا%عاصرةجا 

  .. را�ي�الجائزة.. ثانيا 

  .صاحب�السمو�ا%لكي�)مAB�نايف�بن�عبد�العزيز�آل�سعود

  .. أهداف�الجائزة.. ثالثا 

 ا%عاصرة��تشجيع�البحث�العلمO�!ي�مجال�السنة�النبوية�وعلومها�والدراسات�Tس=مية )١

 .إذكاء�روح�التنافس�العلمO�بBن�الباحثBن�!ي�كافة�أنحاء�العالم )٢

بما�يعود� Tسهام�!ي�دراسة�الواقع�ا%عاصر�للعالم�Tس=مي�واقAsاح�الحلول�ا%ناسبة�%شك=ته )٣

 . بالنفع�ع;ى�ا%سلمBن�حاضرا�ً�ومستقب=�ً 

 .إثراء�الساحة�Tس=مية�بالبحوث�العلمية�ا%ؤصلة )٤

 .محاسن�الدين�Tس=مي�الحنيف�وص=حيته�لكل�زمان�ومكانإبراز� )٥

  . Tسهام�!ي�التقدم�والر*ى�الحضاري�للبشرية )٦

  ..فروع�الجائزة.. رابعا 

 .السنة�النبوية�:الفرع�)ول 

  . الدراسات�Tس=مية�ا%عاصرة�:الفرع�الثاني

, فرع�من�هذين�الفرعBن�وتتو]ى�اللجنة�العلمية�للجائزة�تحديد�التخصصات�الOc�تندرج�تحت�كل� 

  . وكذلك�ا%وضوعات�الOc�يتم�طرحها�للتنافس�!ي�كل�فرع�ولكل�دورة�من�دورات�الجائزة

  ..موضوعات�الجائزة.. خامسا 

يطرح�!ي�كل�دورة�من�دورات�الجائزة�ولكل�فرع�!ي�فرع��ا�موضوعات�!ي�تخصصات�مختلفة�ويكون�

ن�أربعة�و�إذا�لم�تستحق�الجائزة�!ي�موضوع�هناك�فائز�واحد�!ي�كل�موضوع�فيكون�مجموع�الفائزي

 . من�ا%وضوعات�ا%طروحة�حجبت�!ي�تلك�الدورة

  ..مقدار�الجائزة.. سادسا 

 ..الجائزة�ما�ي;ي يقدم�لكل�فائز�من�الفائزين�!ي�أحد�موضوعات

 .  شهادة�استحقاق)١

 .درع�يحمل�شعار�الجائزة)٢

  . خمس�مائة�ألف�ريال)٥٠٠٫٠٠٠(مبلغ�نقدي�مقداره�)٣
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  .. تنظيم�الجائزة.. سابعا

تنظم�الجائزة�مرة�واحدة�كل�عام�ويتم�Tع=ن�عن�موضوعات�الجائزة�!ي�فرع��ا�قبل�وقت�كاف�

  . ومن�خ=ل�وسائل�wتصال�ع;ى�مستوى�الجائزة

  ..شروط�البحث�وال(�شيح.. ثامنا

 .أن�يتناول�البحث�واحدا�ً�من�ا%وضوعات�ا%حددة�!ي�Tع=ن�للجائزة )١

�با�صالة�ودقة�التوثيق�وس=مة�ا%نهجأن�يكون� )٢
ً
 .متصفا

�بلغة�عربية�صحيحة )٣
ً
 .أن�يكون�مكتوبا

 .أن�يقم�!ي�ا%وعد�ا%حدد�لتقديم�البحوث )٤

�للضوابط�إ]ي�تضعها�اللجنة�العلمية )٥
ً
 .أن�يجتاز�التحكيم�وفقا

 .أن�تقدم�سبع�نسخ�من�كل�بحث�مرشح�مع�السABة�الذاتية�للباحث�وصورتBن�شمسيتBن�له )٦

�من�قبلأx�يك )٧
ً
 .ون�البحث�ا%رشح�فائزا

 . البحوث�ا%قدمة�إ]ي�الجائزة�x�ترد�إ]ي�أصحا�Çا�سواء�فازت�أو�لم�تفز )٨

  .wلs¤ام�بجميع�الشروط�والضوابط�الOc�تضعها�اللجنة�العلمية�للجائزة )٩

 ..الهيئة�العليا�للجائزة.. تاسعا

وتضم�, راûى�الجائزة�أو�من�ينيب�عنه� يرأسها�صاحب�السمو�ا%لكي�)مAB�نايف�بن�عبد�العزيز�آل�سعود

  ..!ي�عضوي��ا�كل�من

�عبدالعزيز� .١ �بن �نايف �بن �)مAB�سعود �ا%لكي �السمو �ع;ى� نائبا(صاحب �عاما �ومشرفا للرئيس

   ).الجائزة

   ).نائبا�للمشرف�العام(عبدالعزيز� صاحب�السمو�ا%لكي�)مAB�محمد�بن�نايف�بن .٢

    .ن�سعود�بن�نايف�بن�عبدالعزيزب صاحب�السمو�ا%لكي�)مAB�عبدالعزيز .٣

   .عبدالعزيز  صاحب�السمو�ا%لكي�)مAB�نواف�بن�نايف�بن .٤

   .صاحب�السمو�ا%لكي�)مAB�محمد�بن�سعود�بن�نايف�بن�عبدالعزيز .٥

   .السمو�ا%لكي�)مAB�فهد�بن�نايف�بن�عبدالعزيز صاحب .٦

٧. � �حميد �بن �عبدهللا �بن �صالح �الدكتور �الحرم(معا]ي �الشر  إمام �)ع;ى�ا%كي �ا%جلس �ورئيس يف

   ).للقضاء

    ).الديوان�ا%لكي�عضو�هيئة�كبار�العلماء ا%ستشار�!ي(معا]ي�الشيخ�عبدهللا�بن�منيع� .٨

   ).الشورى�سابقا  نائب�رئيس�مجلس(معا]ي�الدكتور�عبدهللا�بن�عمر�نصيف� .٩

    ).رئيس�منظمة�ا%ؤتمر�Tس=مي(معا]ي�الدكتور�أكمل�الدين�إحسان�أوغلو� .١٠

   ).)مBن�العام�لجمعية�أهل�الحديث�!ي�الهند(لشيخ�أصغر�ع;ي�إمام�فضيلة�ا .١١

   ).مستشار�رئيس�جمهورية�بوركينا�فاسو�Tس=مية(عبدهللا�دكوري� فضيلة�الدكتور�أبو�بكر .١٢

   ).عضو�مجلس�النواب�البحريOP(ا%عاودة� فضيلة�الدكتور�عادل .١٣

١٤. � �الحارثي �العرابي �ساعد �الدكتور �وزير��النائب مستشار�سمو(معا]ي �الوزراء �مجلس �لرئيس الثاني
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   ).الداخلية�أمBن�عام�الجائزة

   ).مدير�الجامعة�Tس=مية(بن�ع;ي�العق=� معا]ي�الدكتور�محمد .١٥

  ).وا%فكر�Tس=مي الباحث(سعادة�الدكتور�زين�العابدين�الركابي� .١٦

  .تكون�مدة�عضوي��م�أربع�سنوات�قابلة�للتجديد

 ..مهمات�الهيئة

 .سياسات�العامة�للجائزةإقرار�الخطط�وال )١

 .اعتماد�اللوائح�الخاصة�بالجائزة�وتعديلها )٢

 .إقرار�موضوعات�بالجائزة )٣

 اعتماد�أسماء�الفائزين�بالجائزة� )٤

 .إقرار�ا%B¤انية�والحساب�الختامي )٥

  . اعتماد�التقرير�الختامي )٦

 
ً
  ..الجهة�ا2نظمة�للجائزة.. عاشرا

  .)مانة�العامة�للجائزة

  ..العام�ع�ى�الجائزةا2شرف�.. الحادي�عشر

  .صاحب�السمو�ا%لكي�)مAB�سعود�بن�نايف�بن�عبد�العزيز�آل�سعود

  .. مهمات�ا%شرف�العام

  . إقرار�موعد�حفل�الجائزة�ومكانه)١

  .اعتماد�خطة�حفل�الجائزة)٢

  .إع=ن�أسماء�الفائزين�بالجائزة�بعد�اعتمادهم�من�الهيئة�العليا�للجائزة)٣

  .جائزة�وتعي��ماختيار�أعضاء�لجان�ال)٤

  .اعتماد�محاضر�لجان�الجائزة�وتوصيا®�ا)٥

  .اعتماد�Tجراءات�Tدارية�وا%الية�للجائزة)٦

  ..-مانة�العامة�للجائزة.. الثاني�عشر

�ا%وظفBن� �من �عدد �ويعمل �و�Tدارية �وا%الية �العلمية �)مور �جميع �تتو]ى �عامة �أمانة �للجائزة يكون

  .%دينة�ا%نورة�وترتبط�مباشرة�بسمو�ا%شرف�العام�ع;ى�الجائزةا%تفرغBن�ويكون�مقرها�!ي�ا

  ..مهمات�-م�ن�العام.. الثالث�عشر

واب=غها� وصياغة�محاضرها  وإعداد�جدول�أعمالها ال��يئة�لعقد�اجتماعات�الهيئة�العليا�للجائزة )١

  .وتنفيذ�الخطط�والسياسات�والقرارات�الOc�ترسمها

  .عد�اعتمادها�من�الهيئة�العليا�للجائزةTع=ن�عن�موضوعات�الجائزة�ب )٢

  .تمثيل�الجائزة�أمام�الجهات�)خرى  )٣

  .ترشيح�أعضاء�اللجان�Tشراف�ع;ى�أعمالها�وتلبية�احتياجا®�ا )٤

�لرفعها�إ]ي�الهيئة�العليا )٥
ُ
  .رفع�توصيات�اللجنة�العلمية�إ]ي�ا%شرف�العام�تمهيدا
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  . Tشراف�ع;ى�بناء�قاعدة�معلومات�عن�الجائزة )٦

  .ا%راس=ت�ا%تعلقة�بالجائزة�وwجابه�عما�يرد�من�استفساراتتلقى� )٧

  .Tشراف�ا%باشر�ع;ى�تنظيم�حفل�الجائزة )٨

�ع;ى� )٩ �العام �ا%شرف �إ]ي �احتياجا®�ا �عن �والرفع �للجائزة �العامة �)مانة �!ي �العاملBن �ع;ى Tشراف

 . الجائزة

 . لعام�ع;ى�الجائزةTنفاق�من�مB¤انية�الجائزة�وفقا�للضوابط�الOc�يقرها�ا%شرف�ا )١٠

١١(  
ً
لرفعهاالىالهيئة� إعداد�ا%B¤انية�والحساب�الختامي�ورفعها�إ]ي�ا%شرف�العام�ع;ى�الجائزة�تمهيدا

 .العليا

   .إعداد�التقرير�الختامي�للجائزة )١٢

  .. اللجنة�العلمية�للجائزة.. الرابع�عشر

�الع �)مBن �من �ترشيح �ع;ى �بناًء �الجائزة �ع;ى �العام �سمو�ا%شرف �من �قابلة�تؤلف �سنوات �أربعة �كل ام

للتجديد�وتضم�مجموعة�من�العلماء�والباحثBن�ا%شتغلBن�بالدراسات�والبحوث�Tس=مية�ذات�الصلة�

  .بفروع�الجائزة

  ..مهمات�اللجنة

  .اقAsاح�موضوعات�الجائزة�!ي�فروعها�ا%ختلفة�وتوصيف�أطرها�العامة)١

  . اختيار�ا%حكمBن�%وضوعات�الجائزة)٢

  .صر�الرئيسة�وتحديد�ا%عايAB�العلمية�والفنية�للبحوثوضع�العنا)٣

  . النظر�!ي�البحوث�الواردة�للجائزة�و�إحالة�ما�يتفق�م��ا�مع�شروط�الجائزة�إ]ي�التحكيم)٤

  .تحديد�البحوث�الفائزة�بناًء�ع;ى�نتائج�التحكيم)٥

  .ة�xتمام�ال=زم�بشأ�³اإعداد�ا%حاضر�ال=زمة�لنتائج�أعمالها�و�إحال��ا�إ]ى�)مBن�العام�للجائز )٦

  .اقAsاح�حجب�الجائزة�!ي�أحد�ا%وضوعات�عندما�x�ترتقي�البحوث�ا%قدمة�إ]ي�ا%ستوى�ا%طلوب)٧

  .اقAsاح�ما�تراه�لتطوير�الجائزة)٨

  .. اللجان�-خرى .. الخامس�عشر

بناء�ع;ى��وذلك�بقرار�من�ا%شرف�العام�ع;ى�الجائزة, حسب�الحاجة� تؤلف�لجان�فرعية�وتحدد�مهامها

  .اقAsاح�)مBن�العام

  ..ا2كافآت.. السادس�عشر

�ABم(� �السمو�ا%لكي �بصاحب �الخاص �الحساب �من �عل��ا �والعاملBن �الجائزة �مكافأة �صرف �يتم سوف

  .ابتغاء�وجه�هللا�تعا]ى" وزير�الداخلية�" نايف�بن�عبد�العزيز�آل�سعود�

  

II .قديرية�لخدمة�السنة�النبوية�وعلومهاجائزة�-م���نايف�بن�عبد�العزيز�آل�سعود�الت 

  ..اسم�الجائزة.. أو?

  )جائزة�)مAB�نايف�بن�عبد�العزيز�آل�سعود�التقديرية�لخدمة�السنة�النبوية�وعلومها(
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  ..صفة�الجائزة.. ثانيا 

  جائزة�عا%ية�تقديرية�تمنح�بصفة�دورية�كل�عامBن�!ي�مجال�من�مجاxت�خدمة�السنة�النبوية�

  ..ف�الجائزةأهدا.. ثالثا 

  .تكريم�أصحاب�الجهود�ا%تمB¤ة�!ي�خدمة�السنة�النبوية)١

  .تشجيع�الباحثBن�وترغي�Èم�!ي�خدمة�السنة�النبوية�وتحقيقا�وتدريسا�وتقنية)٢

  .تعريف�)جيال�بالجهود�ا%عاصرة�وا%تمB¤ة�!ي�خدمة�السنة�النبوية)٣

  ..مجا?ت�منح�الجائزة.. رابعا

  ي�السنة�النبوية�ودراس��ا�تحقيق�الكتب�الAsاثية�!)١

  التأليف�!ي�موضوعات�السنة�النبوية)٢

  wنقطاع�لتدريس�الحديث�النبوي )٣

  تطويع�التقنية�!ي�خدمة�السنة�النبوية�)٤

  ..الضوابط�والشروط.. خامسا 

  .أن�يكون�الAsشيح�من�قبل�مؤسسة�علمية�معت�Aة)١

  .ا�بعدهأن�يكون�البحث�ا%رشح�!ي�القرن�الرابع�عشر�الهجري�فم)٢

  .أن�يستو!ي�ا%رشح�شروط�الAsشيح�الخاصة�بكل�مجال�والOc�تتضم��ا�استمارة�الAsشيح)٣

    .البحث�ا%قدم�ذا�قيمة�متمB¤ة�وأثرا�بارزا�لخدمة�السنة�النبوية أن�يكون )٤

  .تخصص�الجائزة�كل�دورة�!ي�مجال�من�مجاx®�ا�)ربع)٥

ن�مرشح�!ي�ا%جال�الواحد�سواء�أكان�فردا�أو�يجوز�أن�تمنح�الجائزة�مقسومة�بالتساوي��كA�م)٦

  .مؤسسة

  ..لجنة�التحكيم..  سادسا

  .تتكون�لجنة�التحكيم�لØعمال�ا%قدمة�لنيل�الجائزة�من�علماء�مختصBن�!ي�ا%جال�ا%علن

   ..مقدار�الجائزة.. سابعا 

   :يقدم�للفائز�بالجائزة�ماي;ي

   .شهادة�استحقاق)١

  .درع�يحمل�شعار�الجائزة)٢

  .فقط�مئOc�ألف�ريال)ريال٢٠٠٬٠٠٠(بلغ�نقدي�مقداره�م)٣

  ..  ا2صروفات.. ثامنا 

تصرف�قيمة�الجائزة�ونفقا®�ا�من�الحساب�الخاص�لصاحب�السمو�ا%لكي�)مAB�نايف�بن�عبد�العزيز� 

  .آل�سعود�ابتغاء�وجه�هللا

  

III .العزيز�آل�سعود�لحفظ�الحديث�النبوي  مسابقة�-م���نايف�بن�عبد  

 ..اسم�ا2سابقة..او?
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 )سعود�لحفظ�الحديث�النبوي  مسابقة�)مAB�نايف�بن�عبد�العزيز�آل(

  ..ا2سابقة أهداف..ثانيا

  .العناية��Çا�وحفظها�وتطبيقها ربط�الناشئة�والشباب�بالسّنة�النبوية�وتشجيعهم�ع;ى -١

٢- O°الن�سّنة�حب�ع;ى�öpنا��جيل�إعداد�!ي�سهامT وسلم�عليه�هللا�ص;ى.  

  .ا%فيدة�بي��م اشئة�والشباب�وتنمية�روح�ا%نافسة�الشريفةشحذ�همم�الن -٣

٤-  
ً
ً◌ً◌�وعلميا

ً
  .وأخ=قيا شغل�وقت�الناشئة�والشباب�بما�يفيدهم�دينيا

 ..الفئات�ا2سWXدفة�من�ا2سابقة.. ثالثا

�من �والشباب �الناشئة �ا%سابقة �ا%ملكة� تس��دف �!ي �والثانوية �وا%توسطة �wبتدائية �ا%رحلة ط=ب

  .لسعوديةالعربية�ا

 ..شروط�ا2سابقة.. رابعا

ً◌�إ]ى�مؤسسة -١
ً
  .تعليمية�تربوية�!ي�ا%ملكة أن�يكون�ا%تسابق�منتسبا

�من�قبل�مؤسسة�تعليمية�!ي�ا%ملكة -٢
ً
  .أن�يكون�مرشحا

  .أن�يلs¤م�ا%تسابق�با%ستوى�ا%خصص�%رحلته -٣

 ..منهج�ا2سابقة.. خامسا

�)ول  -١ �ا%ستوى �ا%تسابق�:منهج � يحفظ �حديث �ا%عـتـمدةمائة �السنة �كتب �من �مختارة مع�،

   .معرفته�بـــراوي�الحديث�من�الصحابة

�الثاني -٢ �ا%ستوى �كتب�:منهج �من �مختارة
ً
�حديثا �وخمسBن �مائتBن �ا%تسابق السنة� يحفظ

  .مع�تعريف�مختصر�براوي�الحديث�من�الصحابة،�ا%عتمدة

،�كتب�السنة�ا%عتمدةيحفظ�ا%تسابق�خمس�مائة�حديث�مختارة�من��:الثالث منهج�ا%ستوى  -٣

  .إضافة�إ]ى�معرفة�من�أخرجه،�الحديث تـــعريـــف�مختصر�براوي  مع

  ..اختيار�-حاديث ضوابط.. سادسا

س�ن�،�س�ن�الAsمذي،�صحيح�مسلم،�صحيح�البخاري (ا%عتمدة� تختار�أحاديث�ا%سابقة�من�كتب�السنة

 )وغABها......... مسند�Tمام�أحمد،�موطأ�Tمام�مالك،�س�ن�ابن�ماجة،�س�ن�النسائي،�أبي�داود

  .أن�تكون�)حاديث�ا%ختارة�صحيحة�أو�حسنة يشAsط

 .طولها�أو�قصرها�مع�مستويات�ا%سابقة !ي�موضوعا®�ا�و!ي يراûى�أن�تتناسب�)حاديث�ا%ختارة

 ..موضوعات�أحاديث�ا2سابقة.. سابعا

 .Åداب�و)خ=ق،�)حكام،�ا%عام=ت،�باداتالع�:ا%وضوعات�Åتية تشمل�)حاديث�ا%ختارة�للمسابقة

�من يراûى �ا%تسابقBن �مع �يتناسب �ما �ا%سابقة �مستويات �من �مستوى �كل �أحاديث �اختيار  عند

 .موضوعات

 ..ا2سابقة مستويات.. ثامنا

  .ا%رحلة�wبتدائية حديث�وهو�مخصص�للناشئة�!ي�١٠٠حفظ��:ا%ستوى�)ول  -١

 .ا%رحلة�ا%توسطة ث�وهو�مخصص�للناشئة�!يحدي�٢٥٠حفظ��:%ستوى�الثانيا -٢
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 .ا%رحلة�الثانوية حديث�وهو�مخصص�للشباب�!ي�٥٠٠حفظ��:ا%ستوى�الثالث  -٣

 ..اللجان�العاملة�[ي�ا2سابقة.. تاسعا

 
ً
x:أو�شراف لجنةT: للجائزة� �والثقا!ي Oالعلم� �النشاط �لجنة �وÔي �ا%دير، �للجائزة ويرأسها . التنفيذي

  :ومهامها

a. �شرافTمراحلها�كل�!ي�هاABس�ومتابعة�ا%سابقة�ع;ى. 

b.  للمسابقة�ال��ائية�للمرحلة�التحكيم�لجنة�ترشيح. 

c.  العلمية�اللجنة�للمسابقة ترشيح. 

  :وينبثق�م��ا�اللجان�Åتية

  :ومهامها�:لجنة�التنظيم�والتنسيق. ١

  .قلجنة�Tشراف�واللجان�الفرعية�!ي�ا%ناط القيام�بأعمال�التنسيق�والتنظيم�بBن -١

  .Tشراف�من�أعمال القيام�بما�تسنده�إل��ا�لجنة -٢

  :ومهامها .ا%سابقة وÔي�اللجنة�ا%ختصة�باختيار�أحاديث�:اللجنة�العلمية. ٢

�مستويا®�ا -١ �من �مستوى �كل �!ي �ا%سابقة �ا%حّددة اختيار�أحاديث �ا%وضوعات والضوابط� وفق

 .ا%قّررة�لذلك

  .Tشراف��قراره عرض�ما�اختارته�ع;ى�لجنة -٢

�التحكيم. ٣ �ال��ائية�:لجنة �للتصفيات �ا%حكمة �اللجنة �وÔي �wختصاص�، �أهل �من ويختار�أعضاؤها

   ومهامها. والتمB¤�!ي�السنة�وعددهم�خمسة

  .إلقاء�)سئلة�ع;ى�ا%تسابقBن�بعد�دعو®�م�إ]ى�ا%نصة -١

    ددةا%تسابقBن�وتقويمهم�وتقدير�درجا®�م�وفق�ضوابط�التحكيم�وقواعده�ا%ح wستماع�إ]ى -٢

  .للمسابقة

 
ً
  ..اللجان�الفرعية.. ثانيا

وتتصل�مباشرة�برئيس�لجنة�،�اللجان�العاملة�!ي�كل�منطقة وÔي�:لجان�التنظيم�والتنسيق�الفرعية. ١

  :ومهامها.  التنظيم�والتنسيق

   .للمسابقة تنظيم�إجراءات�ا%سابقة�!ي�ا%نطقة�وفق�الضوابط�والقواعد�ا%قررة- -١

   .ت�)ولية�للمسابقة�!ي�ا%نطقةTشراف�ع;ى�التصفيا- -٢

للمرحلة� وأسماء�ا%تسابقBن�ا%رشحBن،�بنتائج�التصفيات�)ولية لجنة�التنظيم�والتنسيق تزويد- -٣

  .ال��ائية�للمسابقة

�الفرعية. ٢ �التحكيم �ا%حكمة�:لجان �اللجان �ا%ناطق وÔي �!ي �ا%سابقة �من �)ولية �للتصفيات وتحدد�،

  :امهاومه. لجنة�واحدة�لكل�منطقة

  .إلقاء�)سئلة�ع;ى�ا%تسابقBن�بعد�دعو®�م�إ]ى�ا%نصة .١

�إ]ى .٢ �ا%حددة� wستماع �وقواعده �التحكيم �ضوابط �وفق �وتقدير�درجا®�م �وتقويمهم ا%تسابقBن

  .للمسابقة
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 ..ال(�شيح�للمسابقة�الWZائية ..عاشرا

الفائز�)ول�!ي�كل� - عية�بالتنسيق�مع�لجنة�التحكيم�الفر  - ترشح�لجنة�التنظيم�والتنسيق�!ي�كل�منطقة

 وترفع�أسماء�ا%رشحBن�للجنة�التنظيم�والتنسيق�وفق،�ا%سابقة�لتمثيل�ا%نطقة مستوى�من�مستويات

 .النموذج�ا%عد�لذلك

  ..تصفيات�ا2سابقة.. الحادي�عشر

�وترشـح�كـل�م،�مناطـق�ا%ـمـلكة�العـربـيـة�السعوديـة تجري�التصفيـات�)ولـية�للـمسابقـة�!ي
ً
نـطقة�متسابقا

�كل �!ي
ً
�ا%سابقة واحدا �مستويات �من �مستوى ،� �ا%نورة �ا%دينة �!ي �ال��ائية �التصفيات  مقر(وتجرى

 ).الجائزة

 ..جوائز�ا2سابقة.. الثاني�عشر 

  :وفق�ما�ي;ي،�ا%رحلة�ال��ائية�ع;ى�جوائز�ا%سابقة يحصل�الخمسة�)وائل�من�كل�مستوى�!ي

   :مقسمة�ع�ى�النحو�التا�ي 58000 :ئزمقدار�الجوا�:ا2ستوى�-ول ·

   .ريـال 20000 :)ول  الفــائز-

   .ريال 15000 :الفائز�الــثاني-

  .ريال 10000 :الفائز�الثــالث-

  .ريـال 8000 :الفائـز�الرابــع-

   .ريال 5000 :الفائز�الخـامس-

   :مقسمة�ع�ى�النحو�التا�ي 100000 :مقدار�الجوائز�:ا2ستوى�الثاني·

  .ريال 30000 :ـائز�)ول الفـ-

   .ريال 25000 :الفــائز�الثاني-

   .ريال 20000 :الفــائز�الثالث-

   .ريال 15000 :الفــائز�الرابع-

   .ريال 10000 :الفائز�الخامس-

  :مقسمة�ع�ى�النحو�التا�ي 150000 :مقدار�الجوائز�:ا2ستوى�الثالث·

  .ريال 40000 :)ول  الفـائـز-

  .ريال 35000 :الفــائـز�الثاني-

   .ريال 30000 :الفــائز�الثالث-

   .ريال 25000 :الفـــائز�الرابع-

   .ريال 20000 :الفائز�الخامس-

 .ا%سابقة�شهادات�تقدير يعطى�جميع�ا%شاركBن�!ي

 ا2صروفات :الثالث�عشر

العزيز��الخاص�لصاحب�السمو�ا%لكي�)مAB�نايف�بن�عبد تصرف�جوائز�ا%سابقة�ونفقا®�ا�من�الحساب

 .وجه�هللا�تعا]ى آل�سعود�وزير�الداخلية�ابتغاء
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 معايAB�تقويم�الط=ب�والطالبات�!ي�جميع�ا%ستويات

  )جميع�ا%ستويات. (الخطأ�!ي�مsن�الحديث�درجتان�ع;ى�كل�خطأ� .١

  )جميع�ا%ستويات. (عدم�معرفة�راوي�الحديث�أو�الخطأ�فيه�درجة�واحدة� .٢

  )ا%ستوى�الثالث. (أو�الخطأ�فيه�درجة�واحدة�عدم�معرفة�من�خرج�الحديث� .٣

  )جميع�ا%ستويات. (الخطأ�اللغوي�درجة�واحدة� .٤

  )جميع�ا%ستويات. (الخطأ�!ي�نطق�الكلمة�نصف�درجة� .٥

  )ا%ستويان�الثاني�والثالث.(يقدر�عضو�اللجنة�درجة�التعريف�براوي�الحديث�حسب�حفظ�الطالب� .٦

�درج� .٧ �نصف �الطالب �ع;ى �الخطأ�يحتسب �أصلح �إذا �سبق �مما �أي �!ي �شكه �أو �تردده �عند ة

  )جميع�ا%ستويات.(بنفسه

  )جميع�ا%ستويات. (ت=حظ�طريقة�Tلقاء�وقوته�للAsجيح�بBن�ا%تسابقBن�عند�تساوي�الدرجات� .٨

 :ضوابط�مشاركة�الط]ب�والطالبات�للمرة�الثانية�[ي�ا2سابقة

١. � � -الطالب �ا -الطالبة �مستوى �فاز�ع;ى �وفاز�بجوائز�الذي �ال��ائية �للتصفيات �وترشح %نطقة

   .x�يحق�له�ا%شاركة�!ي�نفس�ا%ستوى�مرة�أخرى ،�!ي�ا%راكز�الخامسة�)و]ى ا%سابقة

٢. � �يفز�بجوائز - الطالبة –الطالب �ولم �ال��ائية �للتصفيات �وترشح �ا%نطقة �مستوى �فاز�ع;ى  الذي

   .أخرى �x�يحق�له�ا%شاركة�!ي�نفس�ا%ستوى�مرة،�ا%سابقة

    ابتدائي)ا2ستوى�-ول (استمارة�تحكيم�

   ):ـة(اسم�الطالــــــب

   :الجنسيـــــــــة

   :ا%نطقـــــــــة

 الدرجة�ا%كتسبة الدرجة�ا%خصصة عناصر�التقويم

   ٧٠ دقة�حفظ�ا%sن

   ٢٠ س=مة�اللغة

   ١٠ راوي�الحديث

   ١٠٠ مجموع�الدرجات

  :لجنة�التحكيم أعضاء

١٫  

٢٫  

٣.  

  متوسط)ا%ستوى�الثاني(استمارة�تحكيم�
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   ):ـة(اسم�الطالـــــــــــــــب

ــــــــة    :الجنسيـــــــــــ

ـــــة    :ا%نطقــــــــــــــ

 الدرجة�ا%كتسبة الدرجة�ا%خصصة عناصر�التقويم

   ٦٠ دقة�حفظ�ا%sن

   ٢٠ س=مة�اللغة

   ٥ راوي�الحديث

   ١٥ التعريف�براوي�الحديث

   ١٠٠ مجموع�الدرجات

  

  :أعضاء�لجنة�التحكيم

١٫  

٢٫  

٣.  

 ثانوي )ا%ستوى�الثالث(استمارة�تحكيم�

   ):ـة(اسم�الطالـــــــــــــــب

ــــــــة    :الجنسيـــــــــــ

ـــــة    :ا%نطقــــــــــــــ

 الدرجة�ا%كتسبة الدرجة�ا%خصصة عناصر�التقويم

   ٦٠ دقة�حفظ�ا%sن

   ١٥ س=مة�اللغة

   ٥ راوي�الحديث

   ١٥ التعريف�براوي�الحديث�

   ٥ معرفة�من�أخرج�الحديث

   ١٠٠ مجموع�الدرجات

  :أعضاء�لجنة�التحكيم

١ .  
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٢ .  

 ٣.  

  :منهج�ا%سابقة

  

  ا%ستوى�)ول 

  حديث١٠٠حفظ�

  .وهو�خاص�بط=ب�اا%رحلة�wبتدائية

  

  ا%ستوى�الثاني

  حديثــا٢٥٠حفظ�

  يث�من�الصحابةومعرفة�راوي�الحد

  .وا%ستوى�الثاني�خاص�با%رحلة�ا%توسطة

  

  ا%ستوى�الثالث

  حديث�٥٠٠حفظ�

  ومعرفة�من�رواه�من�الصحابة�ومن�أخرجه

  .وهذا�ا%ستوى�خاص�بط=ب�ا%رحلة�الثانوية

  .حفظه�هللا–وتكريمهم�بحضور�سمو�)مAB�،�ثم�Tع=ن�عن�أسماء�الفائزين�والفائزات -

  .ع;ى�نبينا�محمد�وع;ى�آله�وصحبه�أجمعBن�هذا�وص;ى�هللا�وسلم

  /http://www.naifprize.org.saفنأمل�مراجعة�موقع�الجائزة��:من�أراد�wسs¤ادة: ملحوظة
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  مصطلح�العنف�مفهومه،�مرادفا�ته�وأضداده�[ي�الخطاب�النبوي . ١٦

  صحـيح�البخــاري�أنموذجا: دراسـة�فــي�ا2ـعـ��Hو-بعــاد

 لقاسم�جعفري بن�با الدكتور�أحمد

  )الجزائر/ الجامعة�Tفريقية�أدرار،�رئيس�قسم�اللغة�العربية�وآدا�Çا(

  

�عليه� �محمد �ونبينا �سيدنا �أجمعBن �هللا �خلق �أشرف �ع;ى �والس=م �والص=ة �الرحيم �الرحمان �هللا بسم

  أفضل�الص=ة�والس=م،�وبعد،�

اء�!ي�كتب�ا%عاجم�العربية�وأعOP�إن�بداية�الحديث�عن�مفهوم�مصطلح�العنف�تعود�بنا�أوx�إ]ى�ما�ج�

،�حيث�)هـ٨١٧(والقاموس�ا%حيط�للفABوزبادي�) هـ٧١١(�Çما�تمثي=�x�حصرا�لسان�العرب�xبن�منظور�

ْرُق�با�مر��:العنف" :وما�بعدها�بقوله�٢٥٧يعرفه�)ول�م��ما�!ي�لسانه�الجزء�التاسع�كتاب�الفاء�ص�
ُ

الخ

وعليه�يعُنف�عنفا�وعنافة�وأعنفه�وعنفه�تعنيفا�وهو�عنيف�وقلة�الرفق�به�وهو�ضد�الرفق،�عنف�به�

..... إ]ى�أن�يقول�وكل�ما�!ي�الرفق�من�الخAB�ففي�العنف�من�الشر�مثله،�... إذا�لم�يكن�رفيقا�!ي�أمره،�

� �واللوم، �والتقريع �التوبيخ �والتعنيف �التعيAB�واللوم، �... والتعنيف �أوله، �الشباب وعنفوان�.. وعنفوان

علوان�من�
ُ
  ).١" (*العنف�ضد�الرفق�ف

والعنيف�من�x�رفق�له�بركوب�الخيل،�.…ضد�الرفق�…العنف�"  :أما�عند�الفABوزبادي�فيعرفه�بقوله�

�ABوالس� �القول �من �…والشديد �وشدة �بعنف �xمه �بعض�)٢" (*وعّنفه �للفظ �الفABوزبادي �يورد �ثم ،

العنف�بال×Opء�ودق��:الهيص" و) ٣" (*ر�وÔي�العنف�!ي�الرأي�و)م�:العلفصة"  :ا%رادفات�)خرى�من�مثل

  )٥" (*العنف�وTلحاح��:اللضم" و�).٤" (*العنق�

�ع;ى�جميع�أشكال�اللوم�� �ا%فهوم �مفهوم�لفظ�العنف�بضده�الرفق�وينطبق�هذا و!ي�ا%عجمBن�يقAsن

�والتشد �من�العنف�!ي�ركوب�الخيل�وذلك�بزجرها �رأينا �والتقريع�وهو�مأخوذ�!ي�أصله�كما يد�والتوبيخ

عل��ا،�وصاحب�)مر�هذا�سمته�العرب�عنيفا،�كما�يفهم�من�ا%عنيBن�أيضا�أن�العنف�معنوي�!ي�أصل�

معناه�وليس�جسديا،�ومنه�رأينا�الفABوزبادي�يورد�معاني�أخرى�لبعض�أشكال�العنف،�فإذا�كان�عنفا�

ذلك�وب×Opء�من�!ي�الرأي�و)مر�فهو�علفصة�وإذا�كان�جسديا�بدق�العنق�فهو�هيص�وإذا�كان�أقل�من�

�!ي� �ا%ختلفة �بأبعاده �اللفظ �مفهوم �عن �للبحث �العربية �ا%عجمات �نAsك �وحينما �فهو�لضم، Tلحاح

�هذا� �بموضوع �مباشرة �ع=قة �له �وفيما �أنموذجا �البخاري �صحيح �!ي �قلنا �ممث=�كما �النبوي الخطاب

يث�واحد�روي�عن�أم�هكذا�معرفة�إx�من�خ=ل�حد) العنف�(ا%حور�موضوع�العنف�فإننا�x�نجد�لفظ�

ا%ؤمنBن�السيدة�عائشة�رOpÚ�هللا�ع��ا�فيما�جرى�بي��ا�وبBن�ال��ود�الذين�قدموا�إ]ى�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�

                                                 
  .دار�صادر�بABوت�.وما�بعدها��٢٥٧ص��.٩/ابن�منظور�ج.لسان�العرب��١

  .١٠٨٥ص��١ج.الفABوزبادي�.القاموس�ا%حيط��٢

  .٨٠٥ا%صدر�نفسه�ص��٣

  . ٨١٩ا%صدر�نفسه�ص� ٤

 .١٤٩٤ا%صدر�نفسه�ص��٥



222 
 

إن�´�ودا�أتو�للن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فقالوا�السام�عليكم�فقالت�" وسلم�حيث�تقول�رOpÚ�هللا�ع��ا�

�قال:عائشة �عليكم، �هللا �وغضب �هللا �ولعنكم �والعنف�: عليكم �وإياك �بالرفق، �عليك �عائشة �يا مه=

أولم�تسمÙي�ما�قلت،�: أولم�تسمع�ما�قالوا،�قال: قالت) و!ي�رواية�وإياك�والعنف�أو�الفحش(والفحش،�

  . ،�أو�كما�قال�عليه�الص=ة�والس=م)١" (*رددت�عل��م�فيستجاب�]ي�ف��م�وx�يستجاب�لهم�!ي،�

و�دعوة�الرسول�الكريم�لنبذ�العنف�حc¯�مع�ألد�)عداء�وما�يمكن�أن�يستخلص�من�الحديث�بداية�ه�

�به� �يتجاوز �الذي �العنف �%فهوم �واضحة �صورة �يعطينا �الحديث �هذا �وثانيا �والعداوة، �بالظلم البادئBن

الحديث�صوره�السلوكية�من�ضرب�وقسوة�وشدة�إ]ى�ما�هو�أدنى�من�ذلك�من�عنف�لفظي�معنوي�و!ي�

�ثم �ودxلة، �إشارة �أكA�من �كله �بلفظ��ذلك �أقرنه �الذي �العنف �يحذر�من �أن �وقبل �الحديث �أن أخABا

�Tس=م� �!ي �ا%عاملة �عليه ¯Pتب� �الذي �هو�)ساس ��نه �أوx�وهو�الرفق �بضده �wلs¤ام �إ]ى �دعا الفحش

  بخ=ف�العنف�الذي�هو�دخيل�وطارئ�فقط،�

فردة�وx�ع;ى�مستوى�وغAB�هذا�اللفظ�x�نجد�ذكرا�آخر�للمصطلح�!ي�الصحيح�x�ع;ى�مستوى�الكلمة�م�

جذرها�ولواصقها�اللهم�ما�نسب�للصحابة�!ي�ابتعاد�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�عن�تعنيفهم�فيما�قد�

�بعض� �عن �ا%ع�Aة �)لفاظ �بعض �أو�با�حرى �اللفظ �مرادفات �عن �للبحث �يدفعنا �وهو�ما صدر�م��م،

�مفردات �ث=ث �!ي �حصرا x� �تمثي= �حددناها Ocوال� �وأشكاله �العنف ��صور �الظلم،�( وÔي الخشونة،

وما�جاء�ف��ا�من�ذكر�ع;ى�لسان�الحبيب�ص;ى�هللا�عليه�وسلم��³يا�أو�تأديبا�أوما�إ]ى�ذلك،�) الفحش،�

�أو�مع� �مفردة �الكلمة �مستوى �ع;ى �الصحيح �!ي �وx�مرة �يرد �لم �الذي �الخشونة �مصطلح �مع والبداية

غAB�هذا�ا%عP¯�ا%قصود،�أما�لفظ�الظلم�اللواصق،�لكنه�ورد�ع;ى�مستوى�جذر�الكلمة�!ي�مناسبتBن�و!ي�

صص�له�باب�بعينه�وورد�فيه�حديثان�اثنان�)ول�م��ما�جاء�!ي�ضرورة�wبتعاد�عن�الظلم�!ي�
ُ

فقد�خ

روي�عن�عبد�هللا�بن�عمر�رOpÚ�هللا�ع��ما�عن�الن°O�ص;ى�هللا�"شc¯�أشكاله�وصوره�وبشكل�مطلق�حيث�

  ). ٢" (* الظلم�ظلمات�يوم�القيامة :عليه�وسلم�قال

�صاحبه� �ع;ى �تأثAB�الظلم �مدى �ليعكس �جاء �والس=م �الص=ة �عليه �خطابه �هدي �بليغ�من وهو�تشبيه

وليس�ظلمة�واحدة��نه�ما�يكاد�يخرج��–هكذا�بالجمع�-الذي�يجعله�وكيفما�كان�عمله�يسبح�!ي�ظلمات�

ثم�. مداها�وبحدهامن�ظلمة�!ي�طريق�بحثه�عن�نور�الحق�حc¯�يدخل�!ي�ظلمة�أخرى�هللا�وحده�)علم�ب

  أخABا�x�ينبaي�أن�تن-p¯�أ´�ا�الظالم�بأن�كل�هذا�هو�يوم�القيامة�يوم�x�ينفع�مال�وx�بنون،�

فكان�!ي�ضرورة�انتصار�ا%ؤمن��خيه�ا%ؤمن�مظلوما�وظا%ا�حيث��-مجال�الحديث�–أما�الحديث�الثاني��

،�انصر�أخاك�ظا%ا�أو�مظلوما :وسلمقال�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه��:روي�عن�أنس�رOpÚ�هللا�عنه�قال"

�؟�قال �ظا%ا �ننصره �فكيف �مظلوما �ننصره �هذا �هللا �رسول �يا ��:قالوا �يديه �فوق �رواية�) ٣" (*تأخذ و!ي

  ".تحجزه�أو�تمنعه�من�الظلم�فإن�ذلك�نصره:" قال

                                                 
 .١٢٣٨ص��٣ج�.صحيح�البخاري�كتاب�)دب��٦٠٣٠حديث�رقم��١

  .٤٨٨ص�.  ٢ج.صحيح�البخاري�كتاب�ا%ظالم�٢٤٧٧حديث�رقم��٢

 .٤٨٨ص�. ٢ج.صحيح�البخاري�كتاب�ا%ظالم��٢٤٤٤رقم�حديث��٣
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�عن�الظلم� �والس=م�إ]ى�منع�Åخرين �عليه�الص=ة �أيضا�دعوة�صريحة�منه �الخطاب�النبوي �و!ي�هذا

وحجزهم�عنه�معت�Aا�ذلك�نصرا�له�انط=قا�مما�عرفناه�من�العواقب�الوخيمة�الOc�تنتظر�الظا%Bن،�و!ي�

�للمظلوم�ومنعة�له،�
ً
  كل�هذا�أيضا�حماية

وحBن�نخرج�من�لفظ�الظلم�إ]ى�لفظ�الفحش�الذي�جاء�مقرونا�بلفظ�العنف�أو�مرادفا�له�!ي�الحديث��

سة�وعشرين�مرة�تقريبا�غAB�أن�ما�يعنينا�!ي�هذا�ا%وضوع�هو�السابق�نجد�اللفظ�يتكرر�!ي�أكA�من�خم

�لبعض� �عل��م �هللا �رضوان �لصحابته �أو�وصف �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى �للرسول OÛن� �وفيه �هذا �من أقل

لم�يكن��:روي�عن�عبد�هللا�بن�عمر�رOpÚ�هللا�ع��ما�قال" صفاته�وأخ=قه�عليه�الس=م،�من�ذلك�ما�

،�و!ي�رواية�إن�من�خياركم�أحسنكم�أخ=قا:حشا�وx�متفحشا�وكان�يقول الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فا

روي�عن�أنس�بن�مالك�رOpÚ�هللا�ع��ما�أنه�" و!ي�حديث�آخر) ١"(*إن�من�أحبكم�إ]ي�أحسنكم�أخ=قا

أن�رج=�" و!ي�حديث�عائشة�). ٢" (*قال�لم�يكن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�سّبابا�وx�فحاشا�وx�لعانا�

فلما�جلس��وبئس�ابن�العشABة بئس�أخو�العشABة :الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فلما�رآه�قال�استأذن�ع;ى

تطلق�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�وجهه�وانبسط�إليه،�فلما�انطلق�الرجل�قالت�له�عائشة�يا�رسول�

ص;ى�هللا�هللا�حBن�رأيَت�الرجل�قلَت�له�كذا�وكذا�ثم�تطلقَت�!ي�وجهه�وانبسطت�إليه�فقال�رسول�هللا�

يا�عائشة�مc¯�عهدتOP�فحاشا،�إن�شر�الناس�عند�هللا�م�¤لة�يوم�القيامة�من�تركه�الناس� :عليه�وسلم

  ،�)٣) " (*اتقاء�فحشه(ه�و!ي�رواية�اتقاء�شر 

� �)عداء–و!ي�كل�هذا�)حاديث�و)خ=ق�ا%حمدية�الداعية�إ]ى�نبذ�الفحش صورة�واضحة��-حc¯�مع

�والس=  �الص=ة �عليه �هديه �الخلق�عن �حسن �إ]ى �والدعوة �وصوره، �أشكاله �بجميع �العنف �نبذ �!ي م

والرفق�!ي�ا%عام=ت�وبغAB�هذا�يتحول�Tنسان�ا%كرم�إ]ى�شر�مخلوقات�هللا�م�¤لة�عند�هللا�يوم�القيامة،�

�ع;ى� �ليعيش �Åخرة �!ي �عنه �هللا �يبعده �وشر�فعله �قوله، �بقبح �الدنيا �!ي �عنه �الناس �أبعد �وكما �نه

cال�دنياهالصورة�!ي�ف��ا�عاش�O .  

و!ي�ا%قابل�لكل�هذا�وحBن�نقلب�ا%وضوع�من�جهة�ضده�للوقوف�أكA�ع;ى�حقيقة�اللفظ�نجد�لفظ��

�الرفق� �مصطلح �وحول �سابقا، �اللغويBن �التعريفBن �!ي �مر�معنا �كما �الرفق �لفظ �لغويا �يقابله العنف

وف��ا�. ي�أحاديث�كثABة�كما�س�Aى وبعض�مرادفاته�ا%ختارة�تمثي=�من�مثل�الرحمة�والطيبة�دارت�معان

ومن�حولها�كانت�الدعوة�ا%حمدية�أيضا�صريحة�للتمسك��Çذه�)خ=ق�كبديل�أساOpË�لتلك�الصفات�

  النقيضة،�

�السيدة�� �لحديث �ثانية �رواية �!ي �ا%شركBن �ع;ى �الدعاء �باب �!ي �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �عنه �جاء ومما

مه=�يا�عائشة�إن�"  :ول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أنه�قال�لهاعائشة�رOpÚ�هللا�ع��ا�!ي�قصة�ال��ود�مع�الرس

                                                 
 .٧٢٣صحيح�البخاري�كتاب�ا�%ناقب�ص��٣٥٥٩حديث�رقم��١

  .١٢٣٨صحيح�البخاري�كتاب�)دب�ص��٦٠٣١حديث�رقم��٢

 .١٢٣٨ص�. صحيح�البخاري�كتاب�ا��دب�٦٠٣٢حديث�رقم��٣
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� �)مر�كله �!ي �الرفق �يحب �( هللا �)مر�كلهو!ي �!ي �الرفق �يحب �رفيق �هللا �إن �اشتقاق�)١) " (*رواية �و!ي ،

  ..اللفظ�من�وسمه�عز�وجل�أكA�من�معP¯�ومن�دxلة�!ي�)مر

  

وجذوره�يتكرر�أكA�من�مائتBن�وث=ثBن�مرة�!ي�وبالرجوع�إ]ى�مرادف�اللفظ�نجد�لفظ�الرحمة�!ي�مفرده��

الصحيح،�ومثله�لفظ�الطيبة�الذي�تردد�أكA�من�مائة�وخمسBن�مرة�ومثله�لفظ�الشفقة�والعطف�وما�

�لنبذ� �ودعوة �)خ=ق �بمكارم �التمسك �إ]ى �صريحة �إشارة �ا%فردات �هذه �من �مفردة �كل �ومع �ذلك، إ]ى

  جميع�أشكال�العنف،�

عنف�!ي�مفهومه�ومرادفاته�وأضداده�ورحنا�نتتبع�الخطاب�النبوي�!ي�كل�ما�له�وإذا�تركنا�مصطلح�ال�

�!ي� �النبوي �الخطاب �وجدنا �ا%رأة �ضد �بالعنف �يعرف �أو�ما �حديثا �العنف �أشكال �بأحد �مباشرة ع=قة

هذا�ا%جال�يركز�تركB¤ا�أساسيا�ع;ى�ا%وضوع،�ويتحدث�!ي�أكA�من�أربعمائة�موضعا�عن�الزوجة�)هل�

م�وعن�النساء�بشكل�عام�و!ي�كل�مرة�كانت�الدعوة�منه�عليه�الص=ة�والس=م�بضرورة�الرفق�وعن�) 

�الص=ة� �عليه �قوله �تمثي=�x�حصرا �ذلك �و�نذكر�من �عل��ن، �أو�القسوة �تعنيفهن �وعدم �عامة بالنساء

Ocصحاب�بحسن�الناس�أحق�من�وسأله�جاءه�الذي�للرجل�عنه�هللا�OpÚر�هريرة�أبي�حديث�!ي�والس=م  "

"  أبوك: ،�قال�ثم�من�قالأمك: قال�ثم�من�قال�أمك:قال�ثم�من�قال�أمكقال�عليه�الص=ة�والس=م�

،�والحديث�هنا�كما�هو�واضح�وبلغة�الجنسBن�يعطي�ث=ثة�حقوق�من�أصل�أربعة�لØم�ا%رأة�مقابل�)٢(*

للمرأة�)م،�وجاء�حق�واحد�لØب�الرجل،�ولعل�!ي�ذلك�أكA�من�دxلة�وتأكيد�%ا�قد�يضَيع�من�حقوق�

عن�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أيضا�أنه�x�يجوز�إكراه�الفتاة�ع;ى�النكاح�حيث�روي�عن�الخنساء�

�فرد� �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �فأتت �ذلك �فكرهت �ثيب �وÔي �زوجها �أباها �أن �)نصارية �خذام بنت

ن�ا%رأة�إذا�استكرهت�ع;ى�الزنا�ف=��نه�رأى�!ي�ذلك�تعنيفا�لها،�بل�)كA�من�هذا�كله�أ). ٣(*نكاحها�

  ،�).٤") (* ومن�يكرههن�فإن�هللا�من�بعد�إكراههن�غفور�رحيم(" حد�عل��ا�شرعا�مصداقا�لقوله�تعا]ى�

  

�عليه�� �يقول �حيث �الرجل �مع �جنب �إ]ى �جنبا �ا%رأة �الكريم �الرسول �يضع �ا%سؤولية �تحمل �جانب و!ي

مام�راع�وهو�مسؤول�والرجل�راع�ع;ى�أهله�وهو�مسؤول،�كلكم�راع�وكلكم�مسؤول�فا� " :الص=ة�والس=م

�راع� �أx�فكلكم �وهو�مسؤول، �سيده �مال �ع;ى �راع �والعبد �مسؤولة، �وÔي �زوجها �بيت �ع;ى �راعية وا%رأة

،�ويذهب�الن°O�الكريم�!ي�تفسAB�صفة�تأديب�الزوج�لزوجته�وضر�Çا�الضرب�ا%�Aح�)٥" (* وكلكم�مسؤول

ف�Aاه�يستغرب�%ن�يجمع�بBن�) ٦" (*ته�جلد�العبد�ثم�يجامعها�!ي�آخر�اليوم�x�يجلد�أحدكم�إمرأ"  :فيقول 

  وصفBن�متناقضBن�!ي�يوم�واحد�ولذلك�نÛ¯�عنه،�

                                                 
  .١٣٠٣صحيح�البخاري�كتاب�ا�لدعوات�ص��٦٣٩٥حديث�رقم��١

 .١٢٢٨ص�. صحيح�البخاري�كتاب�ا��دب�٥٩٧١ حديث�رقم�٢

  .١٤٠٥ص�. صحيح�البخاري�كتاب�ا��كراه�٦٩٤٦حديث�رقم��٣

 .Å٣٣ية�. سورة�النور��٤

 .١٠٨٩صحيح�البخاري�كتاب�ا�لنكاح�ص��٥١٨٨حديث�رقم��٥

 .١٠٩٤ص�. صحيح�البخاري�كتاب�ا�لنكاح�٥٢٠٤حديث�رقم��٦
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�بمصطلح�� �مباشرة �ع=قة �له �ما �!ي �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �ا%حمدي �الهدي �!ي �كثAB�ورد �من �قليل هذا

قة�مباشرة�باللفظ�مرادفا�وضدا،�وÔي�العنف�!ي�بعض�مفاهيمه�اللغوية�أوx�و!ي�جزء�يسAB�مما�له�ع=

�من� �%ا �)ساسية �النقاط �بعض �إثارة �ولو�باليسAB�!ي �شاركنا �قد ��Çا �نكون �أن �نأمل �أولية �أق=م رؤوس

�آليات� �تحريك �وكذا �جهة، �من �لها �والتمكBن �والس=م �الص=ة �عليه �نشر�أحاديثه �!ي �يسهم �أن شأنه

�ورسال �النبوي �الهدي �خطابات �!ي �والتنقيب �لكثAB�من�البحث �دفعا �أخرى �جهة �من �عامة �Tس=م ة

الش�Èات�والAsهات�وتصحيحا�لكثAB�من�wفAsاءات�وا%غالطات�الOc�تحوم�حول�رسالتنا�ا%حمدية،�وهللا�

  من�وراء�القصد�وهو�الهادي�إ]ى�سواء�السبيل،�

  

   :مصطلحات�ومفاتيح�أساسية�!ي�البحث

  :مرادفات�العنف�حسب�الAsتيب�الهجائي

  *القوة* القسوة�* العنف�* الظلم�* الشدة�* الرعونة�* ة�الخشون* 

  :أضداد�مصطلح�العنف�حسب�الAsتيب�الهجائي

  *الليونة�* العطف�* الطيبة�* الشفقة�* الرفق�* الرحمة�*الحنان�*

  :ا%راجع�وا%صادر

  

  ).ض(القرآن�الكريم�برواية�Tمام�ورش�عن�نافع�*/ 

  . ن�عي-p¯�الهمزاني�د�ت)لفاظ�الكتابية،�عبد�الرحمان�ب*/ 

  .م١٤٢٦/٢٠٠٥صحيح�البخاري،�تحقيق�أحمد�زهوة�وأحمد�عناية،�دار�الكتاب�العربي�بABوت،�*/ 

  القاموس�ا%حيط�للفABوزبادي�*/ 

  لسان�العرب�xبن�منظور،�دار�صادر�بABوت*/ 
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  معالم�من�الهدي�النبوي�[ي�ال(�بية. ١٧

  ع�ي�بن�صالح�الشايع. د

  )السعودية�-ة�القصيمكلية�الAsبية،�جامع(

  ملخص�البحث

%ا�كانت�معالجة�القضايا�الAsبوية�تقتOp2�النظر�!ي�wساليب�الOc�استخدامها�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�

� �خ=ل �من �الAsبوية �لØساليب �تحلي;ي، �بمنهج �تعّرض، �قد �البحث �هذا �فإن �الهدي�(وسلم، �من معالم

  .من�خ=ل�أربعة�محاور�أساسية�،�حيث�تم�عرض�ومناقشة�ا%وضوع)النبوي�[ي�ال(�بية

و!ي�ا%حور�الثاني�تناول�البحث�%اذا�. !ي�ا%حور�)ول�تعرض�البحث،�%فهوم�الAsبية�ومهم��ا�!ي�Tس=م

  .هدي�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�الAsبية

�عل �هللا �ص;ى �الرسول �استخدمها Ocال� �الAsبوية �)ساليب �بعض �البحث �عالج �فقد �الثالث �ا%حور يه�أما

وسلم�!ي�تربية�الصحابة،�والعل�هذا�ا%حور�من�أهم�محاور�البحث�حيث�تناول�أحدى�عشر�أسلوب،�

وقد�تعّرض�البحث�ضمن�هذا�ا%حور�إ]ى�تعريف�)سلوب�و)دلة�ع;ى�هذا�)سلوب�ثم�بيان�أهمية�هذا�

  .)سلوب

 )١(معالم�من�الهدي�النبوي�[ي�ال(�بية�

 : مقدمة�-١

� �!ي �الدراسة �هذه �واعتماد�تأتي �Tس=مية �للAsبية �واضح �اهمال �مع �الغربية �بالAsبية �wن�Èار�الكامل ظل

النموذج�الغربي�!ي�كثAB�من�ا%دارس�wس=مية،�وأسبب�!ي�ذلك�التقدم�الحضاري�الذي�أذهب�عقول�

�ا%سلمBن، �سفر��،بعض �محمود �"يقول �ان�Èاره �ا%سلم�–كان �Tنسان OP- يع��لدرجة�العصر� بحضارة

،�واللهث�خلفها�ح¯c�Tعياء،�كل�هذا�دفع�إ]ى�التقليد�وا%حاكاة،�ليجد�نفسه�!ي��³اية�ا%طاف�الغشاوة

�تأمر�فيطيع �لها �تابعا �فيصبح �الحضارة، �لسلطان �الرضوخ �إ]ى �طواعية �جوهرها�. )٢("منقادا �!ي والAsبية

�وفكرها �ومعتقد®�ا �ترا/�ا �من �وتستمده �)مم، �باخت=ف �يختلف
ً
�عم=�ثقافيا �الحفاظ��ال��ائي �أجل من

�هوي��ا �wس=مي. ع;ى �الدين �من �وأهدافها �وغايا®�ا �ومسلما®�ا �أصولها �تستمد �wس=مية وقد�. والAsبية

حاولت�!ي�هذه�الدراسة�بشكل�مختصر�wشارة�إ]ى�بعض�ا%عالم�الAsبوية�والOc�استخدمها�الرسول�ص;ى�

طاع�ان�يغAB�هذا�ا%جتمع�ويؤثر�فيه�هذا�هللا�عليه�وسلم�!ي�تربية�الصحابة�رOpÚ�هللا�ع��م،�وكيف�است

التأثAB،��نه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�استخدم�القلب�مع�العقل�وكما�قال�)مAB�تشارلز�و]ي�عهد�بريطانيا�

 .)٣()نحتاج�إ]ى�معلمBن�مسلمBن�يعلموننا�كيف�نتعلم�بقلوبنا�كما�نتعلم�بعقولنا�- نحن�أبناء�الغرب�-إننا(

  [ي�+س]ممفهوم�ال(�بية�ومهمWXا��-٢

كلمة�تربية�من�ا%فردات�)صلية�!ي�اللغة�العربية،�وتشAB�معاجم�اللغة�إ]ى�أن�كلمة�تربية�مصدر�للفعل�

ى( ى�-َربَّ �)يُربَّ �ومجرده �بالتضعيف، �مزيد �وهو�فعل �والتقوية�) أو�ربب�-ربا(، �وال��ذيب �التنمية �ع;ى ويدل

                                                 
  .جامعة�القصيم�ـالسعودية�-الAsبية،�كلية�الAsبيةع;ي�الشايع،�أستاذ�مساعد�بقسم�أصول�-)١(

  .٤٦هـ،�ص١٤٠٩،�الدوحة،�٢١محمود�سفر،�دراسة�!ي�البناء�الحضاري،�محنة�ا%سلم�مع�حضارة�عصره،�كتاب�)مة،�العدد�- )٢(

  .9هـ،�ص1418،�بABوت،�القاهرة،�١محمد�قطب،�،�حول�التأصيل�Tس=مي�للعلوم�wجتماعية،�دار�الشروق،�ط-)٣(
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  .)١(وا%حافظة�وع;ى�الشأن

�النمو� �يشAB�إ]ى �الفعل �. والزيادةوهذا �تعا]ى اِت (قال
َ
َدق �الصَّ �َوُيْرِبي َبا �الّرِ ُه

َّ
�الل و!ي�). ٢٧٦:البقرة) (َيْمَحُق

اَل 
َ
ُه�َعْنُه،�ق

َّ
Oَ�الل ِpÚَر�

َ
ِبي�ُهَرْيَرة

َ
َم : الحديث�َعْن�أ

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ِه�َص;

َّ
اَل�َرُسوُل�الل

َ
َق�ِبَعْدِل�«: ق َصدَّ

َ
َمْن�ت

ٍب  ّيِ
َ
ْسٍب�ط

َ
ْمَرٍة�ِمْن�ك

َ
َما�ت

َ
�َ�ا�ِلَصاِحِبِه،�ك �ُيَرّبِ مَّ

ُ
َها�ِبَيِميِنِه،�ث

ُ
ل َه�َيَتَقبَّ

َّ
�الل َب،�َوِإنَّ ّيِ

َّ
�الط

َّ
xِإ�ُه

َّ
�َيْقَبُل�الل

َ
xَو�،�ي ُيَرّبِ

َل�الَجَبِل 
ْ
وَن�ِمث

ُ
ك
َ
¯�ت َّcَح�ُه، وَّ

ُ
ل
َ
ْم�ف

ُ
َحُدك

َ
  . )٢(»أ

 اخرج�البخاري�تعليقا��- مية�و�Ôي�من�أهم�خصائص�الAsبية�Tس= �-و�من�معان��ا�التنشئة�بالتدرج�

اٍس�" اَل�اْبُن�َعبَّ
َ
Bَن (َوق اِنّيِ وا�َربَّ ونُ

ُ
َقَهاَء�) ك

ُ
َماَء�ف

َ
  .ُحك

ْبَل�ِكَباِرِه��
َ
ِم�ق

ْ
ِعل

ْ
اِر�ال

َ
اَس�ِبِصغ ى�النَّ ِذى�ُيَرّبِ

َّ
�ال اِنىُّ بَّ   ).٣."(َوُيَقاُل�الرَّ

عض�القيم�العادات�وwتجاهات�ويرى�ابن�خلدون�أن�الAsبية�عملية�تنشئة�اجتماعية�للفرد�لتعويده�ب

  .)٤(السائدة�!ي�ا%جتمع،�واكسابه�ا%علومات�وتزويده�با%عارف�ا%وجودة�!ي�ا%جتمع

��ABالخ� �إ]ى �تقصد �هادئة �تربوية �ومبادئ �وبقيم �فطرية، �توحيدية �كونية �برؤية �Tس=م �جاء ولقد

�Tنسا �!ي �ا%سؤولية �حس OPوتب� �الضمائر�وتنAB�العقول �ت²ي �Tس=م�. نوTحسان، �أصول �من فصارت

ومن�. كون�الدين�هو�ا%وجه�لحركة�ا%جتمع�ومصدر�كل�نظمه�العاملة�الOc�م��ا�الAsبية�بوسائلها�ا%ختلفة

  . هذا�الوجه�يتبBّن�أن�الدين�هو�روح�حركة�الحياة�!ي�Tس=م�وروح�العلوم�وا%عارف�كلها�وروح�ا%جتمع

�¯Pيع�متكامل�منهج�س=مT�!ي�بيةAsفال�والعقل�والروح�. بالجسم�إ]ى�س=ميةT�النظرة�تكامل�أجل�ومن

الحياة�والوجود�وا%جتمع،�جمعت�الAsبية�Tس=مية�بBن�تأديب�النفس�وتصفية�الروح�وتثقيف�العقل�

�يوضح� �تعبدي �با�ساس �فا�س=م �والعقلية، �والصحية �الخلقية �بالAsبية OPتع� OÛف� �الجسم، وتقوية

�وربه �العبد �بBن �)خرى �الع=قة �الجوانب �ابدا �´�مل �لم �الصلة�. لكنه �قوى
ً
�سويا �ا%سلم �ينشأ ولذلك

�لرسالته�!ي�الحياة
ً
أما�غاية�الAsبية�فOÛ�بناء�Tنسان�وصياغته�بالصورة�الOc�يتمكن��)٥(.با8،�محققا

ABوالتعم�بالعبادة�)رض�!ي�ستخ=فw�رسالة�حمل�من .  

ادئ�والقيم�وأخ=ق�الفطرة�السوية،�من�عدل�ومساواة�وصدق�والAsبية��Çذا�ا%عP¯�إنما�Ôي�غرس�للمب�

�بBن� �والAsاحم �والتواصل �التعارف �بماء سَقى
ُ
�لت �خاصة، �والنشء �Tنسان، �قلب �صميم �!ي وإخ=ص،

�!ي�ا%جتمع�Tس=مي
ً
�ووئام�وتعاونا

ً
 ��:الناس�فتؤتي�أكلها�وثمارها�س=ما

َ
ُهْم�َول

َ
ِه�ِلْنَت�ل

َّ
ِبَما�َرْحَمٍة�ِمْن�الل

َ
ْو�ف

ْمِر�
َ
اِوْرُهْم�ِ!ي�)

َ
ُهْم�َوش

َ
ِفْر�ل

ْ
�َعْ�ُ�ْم�َواْسَتغ

ُ
اْعف

َ
وا�ِمْن�َحْوِلَك�ف َفضُّ ِب�xنْ

ْ
َقل
ْ
�ال

َ
ِليظ

َ
ا�غ

O
ظ
َ
ْنَت�ف

ُ
آل�( �)١٥٩(ك

                                                 
  .٧٣-٧٢م،�ص١٩٥٢،�القاهرة،�شركة�مكتبة�ومطبعة�مصطفى�الحل°O�وأوxده،�٢،�ط١مجد�الدين�الفABوزآبادي،�القاموس�ا%حيط،�ج-)١(

:" و�قال�ابن�حجر�) . ١٤١٠(رقم�) Åيه.....ويربي�الصدقات( باب�الصدقة�من�كسب�طيب�لقوله�تعا]ى��-أخرجه�البخاري�!ي�كتاب�الزكاة-)٢(

ا%كتبة�السلفية�, القاهرة�,  ٣ط. هدي�الساري�مقدمة�فتح�الباري�". هو�من�الAsبية�وÔي�القيام�ع;ى�ال×öp�وإص=حه�) كما�يربى��يرب��ا:( قوله

  ) .الراء�( حرف�, !ي�سياق�)لفاظ�الغريبة�, الفصل�الخامس�, )  ١٢٦ص�. ( ه��١٤٠٧, 
أي�, و�قال�)صمÙي�و�wسماعي;ي�الرباني�نسبة�إ]ى�الرب�:" ال�ابن�حجر�ق.باب�العلم�قبل�القول�والعمل, ك�العلم�, صحيح�البخاري��-)٣(

و�الحاصل�.. يقومون�به�: و�قال�ثعلب�قيل�للعلماء�ربانيون���³م�يربون�العلم�أي�, والعمل�, الذي�يقصد�ما�أمره�الرب�بقصده�من�العلم�

  ) .  ١٩٥/ ١(فتح�الباري�" أو�إ]ى�الAsبية�, أنه�اختلف�!ي�هذه�النسبة�هل�Ôي�نسبة�إ]ى�الرب�

  ٢٥هـ،�ص١٤١٥،�الرياض،�دار�الخريDي،�١محمد�شحات�وآخرون،�أصول�الAsبية�Tس=مية،�ط�-)٤(

  ٢٥ص.٦/٣٩٧مج) ١٩٧٩القاهرة�(موسوعة�مقدمات�العلوم�وا%ناهج،�دار�)نصار�: الجندي،�أنور -)٥(
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  ).عمران

وا�� َعاَونُ
َ
�َوت ْعَتُدوا

َ
�ت ْن

َ
�أ َحَراِم

ْ
�ال ْسِجِد

َ ْ
�ا% �َعْن ْم

ُ
وك �َصدُّ ْن

َ
�أ ْوٍم

َ
�ق َنآُن

َ
�ش ْم

ُ
ك �َوx��َوx�َيْجِرَمنَّ ْقَوى �َوالتَّ ِAّ�ِ

ْ
�ال ى

َ
َع;

ِعَقاِب 
ْ
ِديُد�ال

َ
َه�ش

َّ
�الل َه�ِإنَّ

َّ
ُقوا�الل ُعْدَواِن�َواتَّ

ْ
ِم�َوال

ْ
ى�Tِث

َ
وا�َع; َعاَونُ

َ
  ).ا%ائدة( �)٢(ت

تلك�ا%فاهيم�الOc�يرتبط�بعضها�ببعض�!ي�إطار�فكري�واحد�" فالAsبية�wس=مية�با%فهوم�الشامل�Ôي�

�من�wجراءات�والطرائق�العملية�يؤدي�يستند�إ]ى�ا%بادئ�وا
ً
لقيم�الOc�أتى��Çا�wس=م�والOc�ترسم�عددا

�Tس=م �عقيدة �مع �يتفق
ً
�سلوكا �الفرد �يسلك �أن �إ]ى �التعريف. )١("تنفيذها �هذا �!ي �هذا� و�)و]ى ينبثق

  يتفق�:بدل�قوله" السلوك�مع�عقيدة�Tس=م�

 ٣-��H2اذا�هدي�الن�ي�ال(�بية�]  

 .حقق�محبة�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�معرفة�هديهمن�أسباب�ت

 .إن�هذا�الهدي�النبوي�صحيح�وصالح�ولكن�ع;ى�ا%ربي�أن�يراûي�ا%Asبي�وا%وقف�الAsبوي  .١

�احتوته� .٢ �وما �النبوية �والسنة �الكريم �القرآن �وإهمال �الغربية �الAsبوية �بالنظريات ان�Èار�ا%سلمBن

 .من�معالم�وأساليب�وطرق�تربوية

  من�الهدي�النبوي�معالم�.٤

  )٢(القدوة�٤/١

تعت�A�الAsبية�بالقدوة�من�أهم�معالم�الAsبية�Tس=مية�ومن�أسباب�فشل�الAsبية�!ي�وقت�الحاضر�غياب�

ْم�ِ!ي�(القدوة،�ولقد�كان�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قدوة�!ي�كل�حياته�كلها�قال�تعا]ى�
ُ

ك
َ
اَن�ل

َ
َقْد�ك

َ
ل

�َحَس 
ٌ
ْسَوة

ُ
ِه�أ

َّ
ِثAًBاَرُسوِل�الل

َ
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َ
ك
َ
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ْ
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ْ
َه�َوال

َّ
اَن�َيْرُجو�الل

َ
ْن�ك

َ
%ِ�
ٌ
  ).٢١:)حزاب) (َنة

�ويظهرونه� �يدعونه �ما �بBن �التناقض �من �و)مهات �Åباء �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �حذر�ا%صطفى ولذلك

دي�ذلك�إ]ى�شك�)بناء��وxدهم�وبBن�سلوكهم،�%ا�يAsتب�ع;ى�ذلك�من�آثار�سيئة�ع;ى�تربي��م،�فقد�يؤ 

!ي�القيم�الOc�يتلقو�³ا�من�الوالدين،�كما�يقلل�من�احAsامهم�للوالدين،�ويسهم�!ي�تثبيط�عزائمهم،�فعن�

اَل 
َ
ُه�ق نَّ

َ
اَل : عبدهللا�بن�عامر�أ

َ
،�ق ٌّO°َِص�ا

َ
ن
َ
َم�ِ!ي�َبْيِتَنا�َوأ

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ا�َرُسوُل�ِهللا�َص;

َ
ان
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ت
َ
 : أ

ْ
خ
َ
َهْبُت�أ

َ
ذ
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ُرُج�ف

ي ّمِ
ُ
�أ ْت

َ
َقال

َ
�ف َعَب،

ْ
ل
َ
َم : ِ�

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
�َص; �ِهللا �َرُسوُل َقاَل

َ
�ف ْعِطَك،

ُ
�أ َعاَل

َ
�ت �ِهللا �َعْبَد ْن�: " َيا

َ
�أ َرْدِت

َ
�أ َوَما

ْعِطَيُه؟�
ُ
ْت " ت

َ
ال
َ
اَل : ق

َ
ْمًرا،�ق

َ
ْعِطيِه�ت

ُ
َم : أ

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
َقاَل�َرُسوُل�ِهللا�َص;

َ
َم : " ف

َ
ِتَبْت�أ

ُ
ْفَعِ;ي�ك

َ
ْم�ت

َ
ْو�ل

َ
ِك�ل ا�ِإنَّ

�
ٌ
َبة

ْ
ذ
َ

ْيِك�ك
َ
  .)٣("َعل

قال�الشافÙي�%ؤدب�أوxد�,لذا�ينبaي�ع;ى�العلماء�و�من�يتصدي�للAsبية�و�التعليم�أن�يكون�قدوة�حسنة�

�الصمد �عبد �أبي �الرشيد �فإن�" :هارون �نفسك، �إص=حك �تؤد�Çم �من �إص=ح �من �به �تبدأ �ما �أول ليكن

                                                 
  ٦م،�ص١٩٧٨لثقافة�للطباعة�والنشر،�سعيد�إسماعيل�ع;ي،�أصول�الAsبية�Tس=مية،�القاهرة،�دار�ا-)١(

�،كِعَدٍة�:قدو:" قال�الزبيدي�-)٢(
ُ
�،و�الِقَدة

ً
ة
َ
ث
َّ
ل
َ
�،�ُمث

ُ
َتَدْيَت�به�:و�الُقْدَوة

ْ
َت�به�،واق

ْ
ن َسنَّ

َ
�:قاَل�الَجْوهِري .ما�ت

ُ
�: الُقْدَوة

ُ
ْسَوة

ُ
�:يقاُل .)

ٌ
ْدَوة

ُ
ف=ٌن�ق

A�مِ .وُيَضمُّ .ُيْقَتَدى�به,
َ

ْ

ك
َ
�أ ْسرو!ي�اِ%ْصباح�الضمُّ

َ
أما�!ي�wصط=ح�فعرفه�الشوكاني�).٢٧٦/ ٣٩(تاج�العروس�من�جواهر�القاموس".ن�الك

  ).٩٠( آية�,،تفسAB�سورة�)نعام��٢/١٣٧الرياض�مكتبة�ا%عارف�, ط�,فتح�القدير"wقتداء�هو�طلب�موافقة�الغAB�!ي�فعله�:" فقال�
حسن�لغABه،�وهذا�:"الة�،و�!ي�الهامش�قال�الشيخ�شعيب�)رنؤوط�طبعة�الرس�٢٤/٤٧٠ج) ١٥٧٠٢(أخرجه�Tمام�أحمد�!ي�مسنده�-)٣(

  ".إسناد�ضعيف���Çام�مو]ى�عبد�هللا�بن�عامر،�وبقية�رجاله�ثقات�رجال�الشيخBن�غAB�محمد�بن�عج=ن،�فقد�أخرج�له�مسلم
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  ).١"(بعينك،�فالحسن�ِعندهم�ما�تستحسنه،�والقبيح�عندهم�ما�تAsكه��أعي��م�معقودة

�- رOpÚ�هللا�ع��ا��- لذا�%ا�سئلت�عائشة�, و�لقد�كان�ص;ي�هللا�عليه�وسلم�)نموذج�)مثل�للقدوة�الحسنة�

�لذا�x�غرابة�أن�نسمع�ونري�أفعاله) . ٢"(كان�خلقه�القرآن�" :عن�خلق�الرسول�ص;ي�هللا�عليه�وسلم�قالت

إني�x�آلو�أن�أص;ي�بكم�كما�:" قال�،رOpÚ�هللا�عنه�،فهذا�أنس�-رOpÚ�هللا�ع��م��-تAsدد�من�أفواه�الصحابة�

� �بنا �يص;ي �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �مسعود, ) ٣..."(رأيت �xبن �قال �رجل �الرحمن�:"و�هذا �عبد �أبا يا

ن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يتخولنا��Çا�وإني�أتخولكم�با%وعظة�كما�كان�ال.. قال�. لوددت�أنك�ذكرتنا�كل�يوم

�علينا �السآمة �). ٤"(مخافة �عمر" و�هذا �الدنيا�،بن �الجمرة �يرمي �كان �ع��ما �هللا OpÚ.. ر�مستقبل� فيقوم

وx�يقف�عندها�ويقول�هكذا�رأيت�رسول�هللا�ص;ى�هللا��،ثم�يرمي�العقبة.. ثم�يرمي�الوسطى�ويقوم..القبلة�

  .و�)مثلة�كثABة�و�هذه�نماذج�).٥"(عليه�وسلم�يفعل

�مثل�'ي�سهل� �أمامنا �رأينا وتكمن�أهمية�القدوة�!ي�أن�كثAB�من�)فعال�نستصعب�تطبيقها،�لكن�إذا

  .التطبيق�وزادت�العزيمة

  ال(�بية�با2مارسة�العملية�٤/٢

وهو�من�أقوى�)ساليب�وأكAها�أهمية،�فمن�خ=ل�التدريب�وا%مارسة�يتحول�القول�إ]ى�فعل،�ويدرك�

  .الع=قة�بBن�القول�والعمل،�والنظرية�والتطبيقالفرد�
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َ
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ْ
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ُ
ا،�ث
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َ
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َ
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َ
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ً
ث
َ
=
َ
ى�ُهللا�: ث

َّ
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َّ
�َوَسل ْيِه

َ
اَل َعل

َ
�َوق ا،

َ
�َهذ ْحَو�ُوُضوِئي

َ
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ُ
أ �«: ضَّ

ُ
ث �ُيَحّدِ

َ
x� َعَتBِْن

ْ
�َرك ى

َّ
�َص; مَّ

ُ
�ث ا،

َ
�َهذ ْحَو�ُوُضوِئي

َ
�ن
َ
أ َوضَّ

َ
�ت َمْن

ِبِه  نْ
َ
َم�ِمْن�ذ َقدَّ

َ
ُه�َما�ت

َ
ُه�ل

َّ
َفَر�الل

َ
ْفَسُه،�غ

َ
  .)٦(»ِف�ِ�َما�ن

قام��-;ى�هللا�عليه�وسلمص�- ولقد�رأيت�رسول�هللا�":- رOpÚ�هللا�عنه��-و�قال�سهل�بن�سعد�الساعدي�

فك�A�وك�A�الناس�وراءه�وهو�ع;ى�ا%ن�A�ثم�رفع�ف�¤ل�القهقرى�حc¯�سجد�!ي�أصل�ا%ن�A�ثم��-ا%ن�A��- عليه�

� �فقال �الناس �ع;ى �أقبل �ثم �آخر�ص=ته �فرغ�من ¯cح� �بي�"عاد �لتأتموا �هذا �صنعت �إني �الناس �أ´�ا يا

موا�ص=تي�
َّ
  ).٧"(ولتعل

��عطا �هذا�)سلوب والفرق�بBن�هذا�)سلوب�. ء�أهمية�للموضوع،�ولتأكد�من�إتقان�العملويستخدم

وأسلوب�القدوة�إن�هذا�)سلوب�فيه�تفاصيل�دقيقة�تحتاج�إ]ى�تطبيق،�كذلك�ا%ربي�وا%Asبي�لد´�م�نية�

                                                 
/  ٣(و�نقله�الخطيب�!ي�تاريخ�بغداد�, ه�١٤٠٥دار�الكتاب�العربي�, بABوت�,  ٤ط�, ) ١٤٧/  ٩(ذكره�أبو�نعيم�با�سناد�!ي�حلية�)ولياء�-)١(

  . دار�الكتب�العلمية��-بABوت�) . ١٨٧

  .إسناده�صحيح�ع;ى�شرط�الشيخBن�: و�!ي�الهامش�قال�الشيخ�شعيب�)رنؤوط�).٢٥٣٤١( حديث�)١٦٣/  ٦(مسند�أحمد�بن�حنبل��-)٢(

  )٤٧٢( حديث�,وصحيح�مسلم�.) ٨٢١( حديث.باب�ا%كث�بBن�السجدتBن,صحيح�البخاري�ـ�ك�)ذان��-)٣(

  ) . ٧٠(حديث.باب�من�جعل��هل�العلم�أياما�معلومة, صحيح�البخاري�ـ�ك�العلم��-)٤(

  ) . ١٧٥٢(حديث.باب�رفع�اليدين�عند�جمرة�الدنيا�والوسطى, صحيح�البخاري�ـ�ك�الحج��-)٥(
  ١/٤٤ج) ١٦٤(أخرجه�البخاري�!ي�كتاب�الوضوء�باب�ا%ضمضة�!ي�الوضوء�-)٦(

  .و�اللفظ�له�) ٥٤٤(حديث�,وصحيح�مسلم�) .٩١٧( حديث. باب�الخطبة�ع;ى�ا%ن�A, حيح�البخاري�ـ�ك�الجمعة�ص-)٧(
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فالقدوة�سلوك�مستمر�!ي�حيات�. التعلم�بخ=ف�أسلوب�القدوة�أحيانا�تكون�النية�منتفية�لدى�ا%ربي

  . بخ=ف�الAsبية�با%مارسة�ف=بد�من�شخص�متلقي�, اء�كان�لوحدة�أو�مع�مجموعة�ا%ربي�سو 

  ال(�بية�با2ناقشة�٤/٣

  تعت�A�طريقة�ا%ناقشة�Ôي�تطوير��سلوب�Tلقاء�بإدخال�ا%ناقشة�!ي�صورة�تساؤxت�تثAB�الدافعية

� �اللغة �!ي �النقاش �معاني �"و�من �ال×Opء �عن �الكشف �) ١"(استقصاؤك �الوسيط ) ناقشه:" (قالو�!ي

و�قد�استخدم�الرسول�ص;ي�هللا�عليه�وسلم�). ٢"(وا%سألة�بح,�ا... مناقشة�ونقاشا�استقpq¯�!ي�حسابه�

اَل �-رحمه�هللا��-فعند�مسلم�, هذا�)سلوب�كثABا�
َ
اِب�ق

َّ
ط
َ

خ
ْ

ْحُن�ِعْنَد�: !ي�صحيحه�عن�ُعَمُر�ْبُن�ال
َ
َبْيَنَما�ن

�َوَس  ْيِه
َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
�َص; �ِهللا �َسَواِد�َرُسوِل ِديُد

َ
�ش َياِب، ِ

ّ
�الث �َبَياِض ِديُد

َ
�ش �َرُجٌل ْيَنا

َ
�َعل َع

َ
ل
َ
�ط

ْ
�ِإذ �َيْوٍم، اَت

َ
�ذ َم

َّ
ل

ى�ُهللا�عَ 
َّ

�َص; ِOّ°ِ ى�النَّ
َ
َس�ِإ]

َ
¯�َجل َّcَح�َحٌد،

َ
ا�أ ُه�ِمنَّ

ُ
�َيْعِرف

َ
xَو�َفِر، ُر�السَّ

َ
ث
َ
ْيِه�أ

َ
�ُيَرى�َعل

َ
x�،َعِر ْسَنَد�الشَّ

َ
أ
َ
َم،�ف

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ل

 
َ
َبت
ْ

اَل ُرك
َ
ْيِه،�َوق

َ
ِخذ

َ
ى�ف

َ
ْيِه�َع; فَّ

َ
ْيِه،�َوَوَضَع�ك

َ
َبت
ْ

ى�ُرك
َ
ى�: ْيِه�ِإ]

َّ
َقاَل�َرُسوُل�ِهللا�َص;

َ
ِم،�ف

َ
ْس= ِ

ْ
T�َعِن�ِنيAْ�ِ

ْ
خ
َ
ُد�أ َيا�ُمَحمَّ

َم 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ًدا�َرُسوُل�«: ُهللا�َعل �ُمَحمَّ نَّ

َ
�ُهللا�َوأ

َّ
xِإ�َه

َ
�ِإل

َ
x�ْن

َ
َهَد�أ

ْ
ش
َ
ْن�ت

َ
ُم�أ

َ
ْس= ِ

ْ
T�ِقيَم َم،�َوتُ

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ِهللا�َص;

 
ً

�َسِبي= ْيِه
َ
�ِإل ْعَت

َ
�اْسَتط �ِإِن َبْيَت

ْ
�ال ُحجَّ

َ
�َوت �َرَمَضاَن، ُصوَم

َ
�َوت ،

َ
اة
َ
ك �الزَّ ْؤِتَي �َوتُ ،

َ
ة
َ

= اَل �،»الصَّ
َ
اَل : ق

َ
�ق َت،

ْ
: َصَدق

اَل 
َ
�ق ُه،

ُ
ق �َوُيَصّدِ ُه،

ُ
ل
َ
�َيْسأ ُه

َ
�ل َعِجْبَنا

َ
�: ف �َعِن Aْ�ِِني

ْ
خ
َ
أ
َ
اَل ف

َ
�ق يَماِن، ِ

ْ
T :»�،ُتِبِه

ُ
�َوك ِتِه،

َ
ِئك

َ
�َوَم= ، �ِبا8ِ ْؤِمَن �تُ ْن

َ
أ

هِ  ّرِ
َ

AِBِْه�َوش
َ

َقَدِر�خ
ْ
ْؤِمَن�ِبال ِخِر،�َوتُ

ْ
Å�َيْوِم

ْ
اَل �،»َوُرُسِلِه،�َوال

َ
اَل : ق

َ
َت،�ق

ْ
اَل : َصَدق

َ
ْحَساِن،�ق ِ

ْ
T�َعِن�ِنيAْ�ِ

ْ
خ
َ
أ
َ
ْن�«: ف

َ
أ

 
َ
َراُه،�ف

َ
َك�ت نَّ

َ
أ
َ

ْعُبَد�َهللا�ك
َ
ُه�َيَراَك ت ِإنَّ

َ
َراُه�ف

َ
ْن�ت

ُ
ك
َ
ْم�ت

َ
اَل �،»ِإْن�ل

َ
اَل : ق

َ
اَعِة،�ق Aْ�ِِني�َعِن�السَّ

ْ
خ
َ
أ
َ
ْسُئوُل�َعْ�َ�ا�«: ف

َ ْ
َما�ا%

اِئِل  �السَّ �ِمَن َم
َ
ْعل

َ
اَل » ِبأ

َ
اَل : ق

َ
�ق َماَرِ®َ�ا،

َ
�أ �َعْن Aْ�ِِني

ْ
خ
َ
أ
َ
عُ «: ف

ْ
�ال

َ
ُحَفاة

ْ
�ال َرى

َ
�ت ْن

َ
�َوأ َ�َ�ا، �َربَّ

ُ
َمة
َ ْ
(� ِلَد

َ
�ت ْن

َ
�أ

َ
ة
َ
َعال

ْ
�ال

َ
َراة

َياِن 
ْ
ُبن
ْ
وَن�ِ!ي�ال

ُ
اَول

َ
اِء�َيَتط اَل �،»ِرَعاَء�الشَّ

َ
اَل�ِ]ي: ق

َ
�ق مَّ

ُ
ا،�ث Oَمِلي�ُت

ْ
ِبث
َ
ل
َ
َق�ف

َ
ل
َ
ط �انْ مَّ

ُ
اِئُل؟«: ث ْدِري�َمِن�السَّ

َ
ت
َ
» َيا�ُعَمُر�أ

ُت 
ْ
ل
ُ
اَل : ق

َ
ُم،�ق

َ
ْعل

َ
ُه�أ

ُ
ْم «: ُهللا�َوَرُسول

ُ
ُمك ِ

ّ
ْم�ُيَعل

ُ
اك

َ
ت
َ
ُه�ِجAِ�ْيُل�أ ِإنَّ

َ
ْم �ف

ُ
ومما�يدل�ع;ى�أهمية�ا%ناقشة�أن�. )٣(»ِديَنك

الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�نسب�التعليم�إ]ى�ج�Aيل�عليه�الس=م�ع;ى�الرغم�أن�ا%علم�هو�الرسول�

  .ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�ABالتعب� �ومهارة �الجرأة �ع;ى �ا%تعلم �ويعود �ا%لل �ويذهب �ا%علومة �يرسخ �أنه �)سلوب �هذا �أهمية ومن

  .ثAB�تفكAB�ا%تعلموكذلك�ي

  +قناع�بالحوار�٤/٤

Ocِ�(قال�تعا]ى�. بمعP¯�ا%حاورة�وÔي�ا%راجعة�!ي�الك=م�بBن�اثنBن�فأكA:الحوار�لغة
َّ
ْوَل�ال

َ
ُه�ق

َّ
ْد�َسِمَع�الل

َ
ق

َه�َسِمي
َّ
�الل َما�ِإنَّ

ُ
َحاُوَرك

َ
ُه�َيْسَمُع�ت

َّ
ِه�َوالل

َّ
ى�الل

َ
َتِكي�ِإ]

ْ
ش
َ
َك�ِ!ي�َزْوِجَها�َوت

ُ
َجاِدل  ).ا%جادلة) ٌع�َبِصAٌB تُ

َقاَل 
َ
َم،�ف

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; َّO°ِ ى�النَّ

َ
ت
َ
�أ

ً
�َرُج= نَّ

َ
،�أ

َ
ِبي�ُهَرْيَرة

َ
َقاَل : َعْن�أ

َ
ْسَوُد،�ف

َ
ٌم�أ

َ
=
ُ
ِه،�ُوِلَد�ِ]ي�غ

َّ
: َيا�َرُسوَل�الل

َك�ِمْن�ِإِبٍل؟«
َ
اَل » َهْل�ل

َ
اَل : ق

َ
َعْم،�ق

َ
َوا³َُ�ا؟«: ن

ْ
ل
َ
اَل » َما�أ

َ
اَل ُحْم : ق

َ
ْوَرَق؟«: ٌر،�ق

َ
اَل » َهْل�ِف�َ�ا�ِمْن�أ

َ
اَل : ق

َ
َعْم،�ق

َ
: ن

ِلَك؟«
َ
�ذ ى

َّ
ن
َ
أ
َ
اَل » ف

َ
اَل : ق

َ
�ق �ِعْرٌق، َزَعُه

َ
�ن ُه

َّ
َعل

َ
َزَعهُ «: ل

َ
�ن ا

َ
�َهذ �اْبَنَك َعلَّ

َ
ل
َ
�ا%ربي�. )٤(»ف �أن �wسلوب �هذا وأهميه

                                                 
  .بABوت��٢ط�. فصل�النون�, باب�الشBن�).٥٦٢ص�(القاموس�ا%حيط�-)١(

  .أحمد�الزيات�و�آخرون�. مجمع�اللغة�العربية�) . ٩٤٦/  ٢(ا%عجم�الوسيط�-)٢(
اَعِة�رقم�أخرجه�مسلم�كتاب�Tي-)٣( َمِة�السَّ

َ
ِم،�والَقَدِر�َوَع=

َ
ْس= ِ

ْ
Tَو�يَماِن، ِ

ْ
T�معرفة�معرفة�باب�١/٣٦ح) ١(مان .  

  ٧/٥٣ج) ٥٣٠٥(أخرجه�البخاري�كتاب�الط=ق�باب�إذا�عرض�بنفي�الولد�رقم�-)٤(
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  .مجاملةيخاطب�عقل�ا%Asبي�وليس�عاطفته�ولذلك�تقبل�هذا�)مر�عن�اقتناع�وليس�

�ا%علومة� �يملك �ا%ربي �ا%ناقشة �أسلوب �!ي �بالحوار�أنه �Tقناع �وأسلوب �ا%ناقشة �أسلوب �بBن والفرق

�ا%Asبي� �يعمل �ا%Asبي �لدى �مشكلة �فهناك �Tقناع �أسلوب �أما �ا%Asبي، �لدى �أو�تصحيحها �توصيلها ويريد

  .ع;ى�حلها

  أسلوب�التوجيه�وا2وعظة�الحسنة�٤/٥

ُهْم�(ا%وعظة�من�أساليب�الرسل�و)نبياء،�قال�تعا]ى�يعد�أسلوب�التوجيه�و 
َ
ْل�ل

ُ
ُهْم�َوق

ْ
ْعِرْض�َعْ�ُ�ْم�َوِعظ

َ
أ
َ
ف

�َبِليًغا�
ً

xْو
َ
ُفِسِهْم�ق نْ

َ
و�التوجيه�و�ا%وعظة�من�)ساليب�ا%ؤثرة�!ي�سلوك�الصغار�والكبار�, )٦٣: النساء(ِ!ي�أ

 
ً
حدث�ا%وعظة�أثرها�!ي�النفوس،�فإنه�ينبaي�أ. معا   :ن�تقAsن�بالتا]يولكي�تُ

�والتوجيه�-أ �النصح �غAB�ا%باشر�!ي �)سلوب �وسلم�: استخدام �عليه �هللا �ص;ى �ا%صطفى �كان ولذلك

ْت 
َ
ال
َ
�َعْ�َ�ا�ق ُه

َّ
�الل Oَ ِpÚَر�

َ
ة
َ

ْت : يستخدم�ما�بال�أقوام�وم��ا�َعْن�َعاِئش
َ
َقال

َ
�ِ!ي�ِكَتاَبِ�َ�ا�ف َها

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
�ت
ُ
�َبِريَرة ْ�َ�ا

َ
ت
َ
ِإْن�: أ

يْ 
َ
ْعط

َ
ِت�أ

ْ
اَل ِشئ

َ
ِلَك،�ق

َ
ُه�ذ ْرتُ

َّ
ك
َ
َم�ذ

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ِه�َص;

َّ
ا�َجاَء�َرُسوُل�الل مَّ

َ
ل
َ
ُء�ِ]ي،�ف

َ
xالَو�وُن

ُ
ِك�َوَيك

َ
ْهل

َ
��ُت�أ ُّO°ِ النَّ

َم 
َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
ْعَتَق «: َص;

َ
�أ ْن

َ
%ِ� ُء

َ
xالَو� َما ِإنَّ

َ
�ف ْعِتِق�َ�ا،

َ
أ
َ
�ف �َرُس » اْبَتاِع�َ�ا، اَم

َ
�ق مَّ

ُ
ْيِه�ث

َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
�َص; ِه

َّ
�الل وُل

َقاَل 
َ
ى�اِ%ْنAِ�َ،�ف

َ
َم�َع;

َّ
ْيَس�«: َوَسل

َ
ا�ل

ً
ْرط

َ
�ش

َ
Aَط

َ
s
ْ

ِه،�َمِن�اش
َّ
ْيَسْت�ِ!ي�ِكَتاِب�الل

َ
ا�ل

ً
ُروط

ُ
وَن�ش

ُ
Aِط

َ
s
ْ

َواٍم�َيش
ْ
ق
َ
َما�َباُل�أ

ْرٍط 
َ

�ش
َ
ة
َ
�ِمائ

َ
Aَط

َ
s
ْ

ُه،�َوِإِن�اش
َ
ْيَس�ل

َ
ل
َ
ِه�ف

َّ
التوجيه�غAB�ا%باشر�أنه�أكA�قبوx�وتأثABا��ومن�فوائد. )١(»ِ!ي�ِكَتاِب�الل

 .ع;ى�ا%تلقي�وفيه�سAs�عليه،�وكذلك�تجنب�الرد�ال-Opء�من�ا%تلقي�وفيه�عموم�التوجيه

�-ب   تخAB�وقت�التوجيه�حيث�تكون�النفس�هادئه�ومرتاحة�للقبول�التوجيه�ومن�ذلك�فعن�َعِديُّ

اَل 
َ
�ق اِبٍت،

َ
�ث �صُ : ْبُن �ْبَن ْيَماَن

َ
�ُسل اَل َسِمْعُت

َ
�ق َم

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
�َص; ِOّ°ِ �النَّ ْصَحاِب

َ
�أ �ِمْن

ً
�َرُج= �: َرٍد، بَّ

َ
اْست

َتَفَخ�َوْجهُ  ¯�انْ َّcَح�َضُبُه
َ
�غ َتدَّ

ْ
اش

َ
َحُدُهَما،�ف

َ
ِضَب�أ

َ
غ
َ
َم،�ف

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; ِOّ°ِ ِن�ِعْنَد�النَّ

َ
Aَ َرُج= َّB

َ
غ
َ
َقاَل�: ُه�َوت

َ
ف

� ى
َّ

�َص; ُّO°ِ َم النَّ
َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �َيِجُد «: ُهللا ِذي

َّ
�ال �َعْنُه َهَب

َ
ذ
َ
�ل َها

َ
ال
َ
ْو�ق

َ
�ل ،

ً
ِلَمة

َ
�ك ُم

َ
ْعل
َ َ
�� ي ِ

ّ
ُجُل�» ِإن �الرَّ ْيِه

َ
�ِإل َق

َ
ل
َ
ط انْ

َ
ف

اَل 
َ
َم�َوق

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; ِOّ°ِ Aَ�َُه�ِبَقْوِل�النَّ

ْ
خ
َ
أ
َ
اِن «: ف

َ
ْيط ِه�ِمَن�الشَّ

َّ
�ِبالل

ْ
ذ َعوَّ

َ
َقاَل » ت

َ
 : ف

َ
َمْجُنوٌن�أ

َ
ٌس،�أ

ْ
َرى�ِبي�َبأ تُ

َهْب 
ْ
�اذ ا،

َ
ن
َ
�للمتخاصمBن�. )٢(أ �النصح �يوجه �ولم �للجالسBن �النصح �وجه �وسلم �عليه �هللا �ص;ى فالرسول

ولذلك�لم�يستجيب�للرجل�. لعلمه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أن�الوقت�غAB�مناسب�لنصح�هذا�الغضبان�

  .الذي�انطلق�إليه

�وwهتمامأشعار�)فراد�محل�التوجيه�بال_ ج ى�. عطف
َّ

�َرُسوَل�َص; نَّ
َ
�َجَبٍل،�أ �معاذ�ْبِن �ذلك�حديث من

اَل 
َ
�ِبَيِدِه،�َوق

َ
ذ
َ

خ
َ
َم�أ

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
َك «: َعل ِحبُّ

ُ َ
ي�� ِ

ّ
ِه�ِإن

َّ
َك،�َوالل ِحبُّ

ُ َ
ي�� ِ

ّ
ِه�ِإن

َّ
،�َوالل

ُ
َقاَل �،»َيا�ُمَعاذ

َ
�: " ف

َ
x�

ُ
وِصيَك�َيا�ُمَعاذ

ُ
أ

ةٍ 
َ

�َص= ّلِ
ُ
�ِ!ي�ُدُبِر�ك َدَعنَّ

َ
ُقوُل �ت

َ
ِرَك،�َوُحْسِن�ِعَباَدِتَك�: ت

ْ
ك
ُ

ِرَك،�َوش
ْ

ى�ِذك
َ

O�َع; ِPِّع
َ
�أ ُهمَّ

َّ
فمن�باب�العطف�. )٣("الل

�ع;ى� �تدل �وكلها �أوصيك �قال �ثم ��حبك �إني �مرتBن �له �وقال �بيده �أخذ �وسلم �عليه �هللا �ص;ى الرسول

  .العطف�وwهتمام

اَل من�ذلك�حديث�َعْمرِ . إتباع�التدرج�!ي�النصح�و�Tرشاد�-د
َ
ِه،�ق ِبيِه،�َعْن�َجّدِ

َ
َعْيٍب،�َعْن�أ

ُ
اَل�: و�ْبِن�ش

َ
ق

                                                 
  ٣/١٩٨ج) ٢٧٣٥(أخرجه�البخاري�كتاب�الشروط�باب�ا%كاتب�وما�x�يحل�من�الشروط�الOc�تخالف�كتاب�هللا�-)١(

  ٨/١٥ج) ٦٠٤٨(أخرجه�البخاري�كتاب�)دب�باب�ما�ينÛ¯�من�السباب�واللعان�-)٢(

  وقال�)لباني�حسن�صحيح�٢/٨٦ج)١٥٢٢(أخرجه�أبو�داود�!ي�كتاب�الص=ة�باب�!ي�wستغفار�-)٣(
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َم 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ِه�َص;

َّ
ْ�َ�ا،�َوُهْم�«: َرُسوُل�الل

َ
ْبَناُء�َسْبِع�ِسِنBَن،�َواْضِرُبوُهْم�َعل

َ
ِة�َوُهْم�أ

َ
= ْم�ِبالصَّ

ُ
َدك

َ
xْو

َ
ُمُروا�أ

 
َ ْ
�ِ!ي�ا% �َبْيَ�ُ�ْم وا

ُ
ق ّرِ

َ
ٍر�َوف

ْ
ْبَناُء�َعش

َ
�٥٠٠٠ففي�الحديث�)مر�بالص=ة�فقط�مجرد�)مر�أكA�من�. )١(»َضاِجِع أ

  .مرة�!ي�كل�يوم�خمس�مرات�%دة�ث=ث�سنوات�فهل�نتوقع�أن�يصر�wبن�ع;ى�الرفض

اَل . توجيه�الصغAB�بما�يتناسب�مع�سنه�-ه
َ
ُه�َعْنُه،�ق

َّ
Oَ�الل ِpÚَر�

َ
�الَحَسُن�: من�ذلك�حديث�أبي�ُهَرْيَرة

َ
ذ
َ

خ
َ
أ

يْ ْبُن�َعِ; 
َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; ُّO°ِ َقاَل�النَّ

َ
َها�ِ!ي�ِفيِه،�ف

َ
َجَعل

َ
ِة،�ف

َ
َدق ْمِر�الصَّ

َ
�ِمْن�ت

ً
ْمَرة

َ
ُه�َعْ�ُ�َما،�ت

َّ
Oَ�الل ِpÚَر� َم ّيٍ

َّ
ِكْخ�«: ِه�َوَسل

اَل » ِكْخ 
َ
�ق مَّ

ُ
َرَحَها،�ث

ْ
 «: ِلَيط

َ
ة
َ
َدق ُل�الصَّ

ُ
ك
ْ
أ
َ
�ن
َ
x�ا نَّ

َ
َعْرَت�أ

َ
َما�ش

َ
  .)٢(»أ

 
ْ
َب�ِبن

َ
َم كذلك�َعْن�َزْين

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ى�َرُسوِل�ِهللا�َص;

َ
ْت�َع;

َ
ل
َ

َ�ا�َدخ َّ³
َ
،�أ

َ
َمة

َ
ِبي�َسل

َ
�: ِت�أ

َ
ذ
َ

خ
َ
أ
َ
ِسُل،�ف

َ
ت
ْ
َوُهَو�َيغ

اَل 
َ
َضَرَب�Çَِ�ا�َوْجOÛِ،�َوق

َ
�ِمْن�َماٍء�ف

ً
اِع «: ِحْفَنة

َ
ك
َ
ْي�ل

َ
  .)٣(»َوَراَءِك�أ

  ال(�بية�باستخدام�الوسائل�٤/٦

�التعل �الوسيلة �إن �القول �والتعليم،�: يميةيمكن �التعلم �عملية �لتحسBن �ا%ربي �يستخدمها �أداة �كل Ôي

وتوضيح�ا%عاني�و)فكار،�أو�التدريب�ع;ى�ا%هارات،�أو�تعويد�ا%AsبBن�ع;ى�العادات�الصالحة،�أو�تنمية�

ى�هللاُ . wتجاهات،�وغرس�القيم�ا%رغوب�ف��ا
َّ

�َص; ِOّ°ِ َم فَعْن�َعْبِد�ِهللا�ْبِن�َمْسُعوٍد،�َعِن�النَّ
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�: �َعل نَّ

َ
أ

 ِ
ّ
ط

َ
خ
ْ

�ال
َ
ِذي�َوَسط

َّ
�ال ِ

ّ
ط

َ
خ
ْ

ى�َجْنِب�ال
َ
ا�ِإ]

ً
وط

ُ
ط

ُ
ِع،�َوخ َربَّ

ُ ْ
�ا% ِ

ّ
ط

َ
خ
ْ

�ال
َ
ا�َوَسط

O
ط

َ
�خ

َّ
ط

َ
ًعا،�َوخ ا�ُمَربَّ

O
ط
َ

�خ
َّ
ط

َ
ِع،�خ َربَّ

ُ ْ
�ا%

اَل 
َ
ِع،�ق َربَّ

ُ ْ
�ا% ِ

ّ
ط

َ
خ
ْ

ارٌِج�ِمَن�ال
َ

�خ
ٌّ
ط

َ
ا؟�: " َوخ

َ
ْدُروَن�َما�َهذ

َ
 " َهْل�ت

َ
واق
ُ
اَل : ال

َ
ُم،�ق

َ
ْعل

َ
ُه�أ

ُ
َساُن،�: " ُهللا�َوَرُسول

ْ
ن ِ
ْ

T�ا
َ

َهذ

ى�َجْنِبِه 
َ
Ocِ�ِإ]

َّ
�ال

ُ
وط

ُ
ط
ُ

خ
ْ

،�َوَهِذِه�ال
ُ
ْوَسط

َ ْ
(�

ُّ
ط

َ
خ
ْ

َصاَبُه�: ال
َ
ا،�أ

َ
ُه�َهذ

َ
أ
َ
ط
ْ

خ
َ
اٍن،�ِإْن�أ

َ
�َمك ّلِ

ُ
�ِمْن�ك ُه

ُ
ْ�َ�ش

َ
ْعَراُض�ت

َ ْ
(

ُع  َربَّ
ُ ْ
�ا%

ُّ
ط

َ
خ
ْ

ا،�َوال
َ

ِح : َهذ
ُ ْ
َجُل�ا%

َ ْ
ارُِج )

َ
خ
ْ

�ال
ُّ
ط

َ
خ
ْ

�ِبِه،�َوال
ُ
َمُل�: يط

َ ْ
(")٤(.  

O°تقري�رسم�وهذا 

  )عراض
 
  
  

  ا�مل       

  
      

  ا�جل   
  

  
  

    

           اPنسان 
وتكمن�أهمية�هذا�)سلوب�أن�فيه�إثارة�wنتباه�ا%تعلمBن،�ويزيد�من�فهم�ا%وضوع�ا%راد�شرحه،�وفيه�

  .،�وإبراز�أهمية�ا%وقف�التعليمO)بأورة�الشعور (لAsكB¤�نحو�الحدث�إطالة�أمد�التعلم،�وزيادة�ا

  ال(�بية�بالحديث�وا2وقف�٤/٧

  .توظيف�حدث�معBن��عطاء�توجيه�معBن: ويعرف�بأنه

وِق  �ِبالسُّ َم�َمرَّ
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َرُسوَل�ِهللا�َص; نَّ

َ
�ِمْن�ومن�)مثلة�ع;ى�ذلك�َعْن�َجاِبِر�ْبِن�َعْبِد�ِهللا،�أ

ً
،�َداِخ=

                                                 
  حسن�صحيح�وقال�)لباني�١/١٣٣ج) ٤٩٥(أخرجه�أبو�داود�!ي�كتاب�الص=ة�باب�مc¯�يؤمر�الغ=م�بالص=ة�-)١(

  ٢/١٢٧ج) ١٤٩١(أخرجه�البخاري�!ي�كتاب�الزكاة�باب�ما�يذكر�!ي�الصدقة�للن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�-)٢(

  ٢٤/٢٨١ا%عجم�الكبAB�للط�Aاني�ج-)٣(

باني�وقال�)ل. ٦/١٦٤ج) ٣٦٥٢(و�)مام�أحمد�!ي�مسنده�, ٢/١٤١٤كتاب�الزهد�باب�)مل�و�جل�ج) ٤٢٣١(أخرجه�ابن�ماجه�!ي�سننه�-)٤(

  صحيح
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اَل 
َ
�ق مَّ

ُ
ِنِه،�ث

ُ
ذ
ُ
�ِبأ

َ
ذ
َ

خ
َ
أ
َ
ُه�ف

َ
َتَناَول

َ
ٍت،�ف �َمّيِ َسكَّ

َ
�ِبَجْدٍي�أ َمرَّ

َ
َنَفَتُه،�ف

َ
اُس�ك َعاِلَيِة،�َوالنَّ

ْ
�«: َبْعِض�ال نَّ

َ
�أ ْم�ُيِحبُّ

ُ
ك يُّ

َ
أ

ُه�ِبِدْرَهٍم؟
َ
ا�ل

َ
وا» َهذ

ُ
َقال

َ
ْصَنُع�بِ : ف

َ
Oٍْء،�َوَما�ن

َ
p×ِب�َنا

َ
ُه�ل نَّ

َ
�أ ِحبُّ اَل َما�نُ

َ
ْم؟«: ِه؟�ق

ُ
ك
َ
ُه�ل نَّ

َ
وَن�أ ِحبُّ تُ

َ
وا» أ

ُ
ال
َ
ْو�: ق

َ
َوِهللا�ل

َقاَل 
َ
ٌت؟�ف �َوُهَو�َمّيِ

َ
ْيف

َ
ك
َ
،�ف َسكُّ

َ
�أ ُه نَّ

َ
�ِفيِه،�ِ� اَن�َعْيًبا

َ
ا،�ك Oَحي�اَن

َ
ا�«: ك

َ
ى�ِهللا،�ِمْن�َهذ

َ
ْهَوُن�َع;

َ
�أ َيا نْ لدُّ

َ
َوِهللا�ل

َ
ف

ْم 
ُ

ْيك
َ
قرب�للمستمعBن�هوان�الدينا�ع;ى�هللا�وظف�الجدي�فالرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�حc¯�ي. )١(»َعل

اَل . ا%يت
َ
�ق ُه نَّ

َ
�أ اِب،

َّ
ط
َ

خ
ْ

�ال �ُعَمَر�ْبِن �َعْن �كذلك �wمثلة َم�: ومن
َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
�َص; �ِهللا �َرُسوِل ى

َ
�َع; ِدَم

َ
ق

ا�ِ!ي�ا Oَصِبي�َوَجَدْت�ا
َ
ْبَتaِي،�ِإذ

َ
ْ°Oِ،�ت �ِمَن�السَّ

ٌ
ة
َ
ا�اْمَرأ

َ
ِإذ
َ
َقاَل�ِبَسْ°Oٍ�ف

َ
ْرَضَعْتُه،�ف

َ
ِ�َ�ا�َوأ

ْ
َصَقْتُه�ِبَبط

ْ
ل
َ
أ
َ
ُه�ف تْ

َ
ذ
َ

خ
َ
ْ°Oِ،�أ لسَّ

َم 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
َنا�َرُسوُل�ِهللا�َص;

َ
اِر؟«: ل َدَها�ِ!ي�النَّ

َ
�َول

ً
اِرَحة

َ
�ط

َ
ة
َ
ْرأ
َ ْ
َرْوَن�َهِذِه�ا%

َ
ت
َ
َنا» أ

ْ
ل
ُ
ْقِدُر�: ق

َ
،�َوِهللا�َوÔَِي�ت

َ
x

َرَحُه،�
ْ
ط
َ
�ت

َ
x�ْن

َ
ى�أ

َ
َم َع;

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
َقاَل�َرُسوُل�ِهللا�َص;

َ
ِدَها«: ف

َ
ْرَحُم�ِبِعَباِدِه�ِمْن�َهِذِه�ِبَول

َ
ُه�أ

َّ
ل
َ
وهذا�. )٢(»ل

الحديث�يبBن�مقدار�العطف�والرحمة��ن�العطف�والرحمة�درجات�فمقدار�عطف�)م�ع;ى�اب��ا�وÔي�

  .أع;ى�درجات�العطف�والرحمة�فا8�أرحم�من�)م

  لوب�التفريق�ب�ن�ا2خطئ�عن�جهل�وا2خطئ�عن�علمأس�٤/٨

� وليس�من�ا%عقول�أن�يكون . الخطأ�سلوك�بشري�x�بد�ان�نقع�فيه�حكماء�كنا�او�جه=ء�
ً
الخطأ�صغABا

� �!ي�.. و�نضخمه.. فنك�Aه �النبوي �)سلوب �من �أجمل �وليس �ورويه، �بحكمة �الخطأ �معالجة �من وxبد

� معالجة�)خطاء،
َ
�ُمَعاِوَية اَل فَعْن

َ
،�ق ِOِّم

َ
ل ِم�السَّ

َ
َحك

ْ
ُت : ْبِن�ال

ْ
ل
ُ
ٍة�: ق �ِبَجاِهِليَّ �َعْهٍد

ُ
�َحِديث ا �ِإنَّ ِه،

َّ
�الل �َرُسوَل َيا

اَل 
َ
�ق Aُوَن، َّB

َ
�َيَتط ا �ِمنَّ

ً
xِرَجا� �َوِإنَّ ِم،

َ
ْس= ِ

ْ
�ِبا� ُه

َّ
�الل َجاَء

َ
ُ�ْم «: ف َّ³ �َيُصدَّ

َ
=
َ
�ف �ُصُدوِرِهْم، �ِ!ي ُه

َ
�َيِجُدون Oٌْء

َ
p�� اَك

َ
» ذ

اَل َوِرَجاٌل�
َ
اَن،�ق هَّ

ُ
ك
ْ
وَن�ال تُ

ْ
ا�َيأ وُهْم «: ِمنَّ تُ

ْ
أ
َ
�ت

َ
=
َ
اَل �،»ف

َ
اَل : ق

َ
وَن،�ق

ُّ
ط
ُ

ا�َيخ ِه،�َوِرَجاٌل�ِمنَّ
َّ
�«: َيا�َرُسوَل�الل ٌّO°ِ

َ
اَن�ن

َ
ك

اَك 
َ

ذ
َ
�ف ُه،

ُّ
ط
َ

�خ َق
َ
�َواف َمْن

َ
�ف ،

ُّ
ط

ُ
�َيخ ِبَياِء نْ

َ ْ
(� اَل » ِمَن

َ
�: ق �ُهللا ى

َّ
�َص; ِه

َّ
�الل �َرُسوِل �َمَع ا

َ
ن
َ
�أ �ِ!ي�َوَبْيَنا َم

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
َعل

ُت 
ْ
ُقل

َ
َقْوِم،�ف

ْ
َس�َرُجٌل�ِمَن�ال

َ
�َعط

ْ
ِة�ِإذ

َ
= ُت : الصَّ

ْ
ُقل

َ
ْبَصاِرِهْم،�ف

َ
َقْوُم�ِبأ

ْ
OPِ�ال

َ
ق َحدَّ

َ
ُه،�ف

َّ
َياُه،�: َيْرَحُمَك�الل ّمِ

ُ
َل�أ

ْ
ك
ُ
َواث

اَل 
َ
؟�ق يَّ

َ
ُروَن�ِإ]

ُ
ْنظ

َ
ْم�ت

ُ
ك
َ
ا: َما�ل

َ
خ
ْ
ف
َ
ى�أ

َ
ْيِد´ِ�ْم�َع;

َ
َقْوُم�ِبأ

ْ
َضَرَب�ال

َ
ا�ف مَّ

َ
ل
َ
،�ف تُّ

َ
O�َسك ِPِّك

َ
ُتوِني�ل ِ

ّ
ْيُ�ُ�ْم�ُيَسك

َ
ا�َرأ مَّ

َ
ل
َ
ِذِهْم،�ف

 
َ

xَو�َهَرِني،
َ

�ك
َ

xَو�،OPَِضَرَب�َما�ُهَو�ي، ّمِ
ُ
ِبي�َوأ

َ
َم�َدَعاِني�ِبأ

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ِه�َص;

َّ
�َرُسوُل�الل

َ
َصَرف ْيُت�انْ

َ
OPِ،�َما�َرأ �َسبَّ

�َبْعَدهُ 
َ

xَو�ُه
َ
ْبل
َ
ًما�ق ِ

ّ
اَل �ُمَعل

َ
ْعِليًما�ِمْنُه،�ق

َ
ْحَسَن�ت

َ
َما�«: أ اِس،�ِإنَّ ِم�النَّ

َ
=
َ

Oٌْء�ِمْن�ك
َ

p��ِف�َ�ا�ُح
ُ

�َيْصل
َ

x�َهِذِه�َنا
َ
ت
َ

�َص= ِإنَّ

ُقْرآِن 
ْ
�ال

ُ
َوة

َ
�َوِت= ،AُBِب

ْ
ك �َوالتَّ ْسِبيُح

َّ
اَل » ُهَو�الت

َ
�ِقبَ : ق �ِ!ي �ِ]ي

ٌ
�َجاِرَية ْرَعاَها

َ
�ت �ِ]ي َنْيَمٍة

ُ
�غ ى

َ
�ِإ] ْعُت

َ
ل
َّ
�اط مَّ

ُ
ُحٍد�ث

ُ
�أ ِل

ا�َرُجٌل�ِمْن�َبOPِ�آَدَم�آَس 
َ
ن
َ
اٍة،�َوأ

َ
َهَب�ِمْ�َ�ا�ِبش

َ
ْد�ذ

َ
َب�ق

ْ
ئ ِ

ّ
َوَجْدُت�الذ

َ
ْعُت�ف

َ
ل
َّ
ي�اط ِ

ّ
ِة،�َوِإن اِنيَّ َجوَّ

ْ
َسُفوَن،�َوال

ْ
َما�َيأ

َ
�ك

ُ
ف

 
َ
أ
َ
َم،�ف

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ِه�َص;

َّ
ى�َرُسوِل�الل

َ
ُت�ِإ]

ْ
َصَرف �انْ مَّ

ُ
،�ث

ً
ة
َّ

ُ�َ�ا�َصك
ْ

ك
َ

َصك
َ
ُت ف

ْ
ُقل

َ
�ف يَّ

َ
ِلَك�َع;

َ
َم�ذ

َّ
َعظ

َ
ُه،�ف Aْ�َتُ

ْ
َيا�: خ

اَل 
َ
�ق ْعِتُقَها؟

َ
�أ

َ
=
َ
ف
َ
�أ ِه،

َّ
�الل َم �،»اْدُعَها«: َرُسوَل

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
�َص; ِه

َّ
�الل �َرُسوُل َها

َ
�ل َقاَل

َ
�«: ف �َعزَّ ُه

َّ
�الل ْيَن

َ
أ

؟ ْت �،»َوَجلَّ
َ
ال
َ
اَل : ق

َ
�ق َماِء، �السَّ ا؟«: ِ!ي

َ
ن
َ
�أ َمْن

َ
ا» ف

َ
ْت ق
َ
اَل : ل

َ
�ق َم،

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
�َص; ِه

َّ
�الل �َرُسوُل َت نْ

َ
َ�ا�«: أ ِإ³َّ

اْعِتْقَها
َ
�ف

ٌ
  .)٣(»ُمْؤِمَنة

اَل 
َ
ْعُروِر�ْبِن�ُسَوْيٍد،�ق

َ
،�: و!ي�الحديث�Åخر�عن�َعِن�ا%

ٌ
ة
َّ
ِمِه�ُحل

َ
=
ُ
ى�غ

َ
،�َوَع;

ٌ
ة
َّ
ْيِه�ُحل

َ
ِة،�َوَعل

َ
َبذ �ِبالرَّ ّرٍ

َ
َبا�ذ

َ
ِقيُت�أ

َ
ل

 
ْ
ل
َ
َسأ

َ
َقاَل ف

َ
ِلَك،�ف

َ
َم : ُتُه�َعْن�ذ

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; ُّO°ِ َقاَل�ِ]ي�النَّ

َ
ِه،�ف ّمِ

ُ
ُه�ِبأ Aْتُ َّBَع

َ
�ف

ً
ي�َساَبْبُت�َرُج= ِ

ّ
ّرٍ�«: ِإن

َ
َبا�ذ

َ
َيا�أ

                                                 
  ٤/٢٢٧٢أخرجه�مسلم�!ي�كتاب�الزهد�والرقائق�ج-)١(

  ٤/٢١٠٩ج) ٢٧٥٤(أخرجه�مسلم�!ي�كتاب�التوبة�باب�سعة�رحمة�هللا�تعا]ى�وأ�³ا�سبقت�غضبه�-)٢(

  .وقال�)لباني�صحيح�٣/١٤ج) ١٢١٨(أخرجه�النسائي�!ي�كتاب�السهو�باب�الك=م�!ي�الص=ة�-)٣(
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هُ 
َّ
�الل ُهُم

َ
�َجَعل ْم،

ُ
ك
ُ
َول

َ
�خ ْم

ُ
ك َوانُ

ْ
�ِإخ ،

ٌ
ة �َجاِهِليَّ �ِفيَك

�اْمُرؤٌ َك �ِإنَّ ِه؟ ّمِ
ُ
�ِبأ ُه

َ
Aْت َّBَع

َ
وُه��أ

ُ
خ
َ
�أ اَن

َ
�ك َمْن

َ
�ف ْم،

ُ
ْيِديك

َ
�أ ْحَت

َ
ت

� ِإْن
َ
�ف ِلÈُُ�ْم،

ْ
�َيغ �َما ُفوُهْم ِ

ّ
ل
َ
ك �تُ

َ
xَو� َبُس،

ْ
�َيل ا �ِممَّ ِبْسُه

ْ
ُيل
ْ
�َول ُل،

ُ
ك
ْ
�َيأ ا �ِممَّ ِعْمُه

ْ
ُيط

ْ
ل
َ
�ف �َيِدِه، ْحَت

َ
ْفُتُموُهْم�ت

َّ
ل
َ
ك

ِعيُنوُهْم 
َ
أ
َ
مع�ا%تحدث�!ي�الص=ة��ون=حظ�أن�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�تصرف�بشفقه�ورحمة. )١(»ف

�نه�x�يعلم�الحكم�!ي�ذلك،�بينما�تصرف�بشدة�مع�أبي�ذر�رOpÚ�هللا�عنه�مع�فضله��نه�حصل�منه�ما�

  .حصل�و�هو�يعلم�الحكم�الشرûي�لهذه�ا%سألة

  ترك�مناقشة�ا2خطئ�[ي�عذره�الزائف�٤/٩

�انكش �إذا �وخصوصا �مختلقة�وغAB�مقبولة ف�أمرهم�بغتة�ع;ى�يحاول�بعض�ا%خطئBن�تقديم�م�Aرات

�x� �الذين �وخصوصا �بالعذر�الزائف �ينطقون �وهم �التلعثم �بعضهم �يبدو�ع;ى �قد �بل �م��م �غرة حBن

رى�إذا�صادف�مثل�هذا�ا%وقف�من�أحد�. ُيحسنون�الكذب�لنقاء�!ي�سرائرهم فكيف�يتصّرف�ا%ربي�يا�تُ

  .ا%خطئBن؟

اَل 
َ
اِت�ْبِن�ُجَبAٍBْ�ق وَّ

َ
َنا�َمَع�َرُس «: َعْن�خ

ْ
َزل
َ
ِه�ن

َّ
َم��-وِل�الل

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�َعل

َّ
ى�الل

َّ
اَل �-َص;

َ
ْهَراِن�ق

َّ
�الظ َرْجُت�ِمْن�: َمرَّ

َ
خ
َ
ف

 
ً
ة
َّ
�ُحل �ِمْ�َ�ا َرْجُت

ْ
اْسَتخ

َ
�ف ،Ocَِعْيَب� َرْجُت

ْ
اْسَتخ

َ
�ف َرَجْعُت

َ
�ف ،OPِْعَجَب

َ
أ
َ
�ف َن،

ْ
ث �َيَتَحدَّ

ٌ
�ِنْسَوة ا

َ
ِإذ
َ
�ف ِبْسُ�َ�ا،�ِخَباِئي،

َ
ل
َ
�ف

ْسُت�َم 
َ
َجل

َ
�َوِجْئُت�ف ِه

َّ
َرَج�َرُسوُل�الل

َ
خ
َ
،�ف َم��-َعُهنَّ

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
�َعل ُه

َّ
ى�الل

َّ
َقاَل �-َص;

َ
ِه�: " ف

َّ
َبا�َعْبِد�الل

َ
ْيُت�". أ

َ
ا�َرأ مَّ

َ
ل
َ
ف

ِه�
َّ
َم��-َرُسوَل�الل

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�َعل

َّ
ى�الل

َّ
ُت �-َص;

ْ
ل
ُ
ُت،�ق

ْ
ط
َ
َتل
ْ

 : ِهْبُتُه�َواخ
َ
ن
َ
َرَد�َوأ

َ
ِه،�َجَمٌل�ِ]ي�ش

َّ
ُه�َيا�َرُسوَل�الل

َ
ْبَتaِي�ل

َ
ا�أ

 ِ!� �َمْتِنِه �َبَياِض ى
َ
ُر�ِإ]

ُ
ظ نْ

َ
�أ ي ِ

ّ
ن
َ
أ
َ

�ك َراَك،
َ ْ
(� َل

َ
�َوَدخ �ِرَداَءُه يَّ

َ
�ِإ] َقى

ْ
ل
َ
أ
َ
�ف َبْعُتُه، �َواتَّ ¯ َp2َم

َ
�ف ْيًدا،

َ
َراِك،�ق

َ ْ
(� ْضَرِة

ُ
�خ ي

ى�َصْدِرهِ 
َ

اُء�َيِسيُل�ِمْن�ِلْحَيِتِه�َع;
َ ْ
َبَل�َوا%

ْ
ق
َ
،�َوأ

َ
أ َوضَّ

َ
¯�َحاَجَتُه�َوت َp2َق

َ
َقاَل ف

َ
َعَل�ِشَراُد�: " ،�ف

َ
ِه،�َما�ف

َّ
َبا�َعْبِد�الل

َ
أ

اَل ". َجَمِلَك؟�
َ
�ق

َّ
xِإ�AِBِس

َ ْ
َحُقOPِ�ِ!ي�ا%

ْ
�َيل

َ
x�َجَعَل

َ
َنا،�ف

ْ
َحل

َ
�اْرت مَّ

ُ
َعَل�ِشَراُد�: " ث

َ
ِه،�َما�ف

َّ
َبا�َعْبِد�الل

َ
ْيَك�أ

َ
ُم�َعل

َ
= السَّ

َجَمِل؟�
ْ

ِلَك�ال
َ
َعجَّ ". ذ

َ
ِلَك�ت

َ
ْيُت�ذ

َ
ا�َرأ مَّ

َ
ل
َ
�ف ِOّ°ِ �النَّ

َ
َسة

َ
ْسِجَد�َوُمَجال

َ ْ
ِديَنِة،�َواْجَتَنْبُت�ا%

َ ْ
ى�ا%

َ
ُت�ِإ]

ْ
ْيِه��- ل

َ
ُه�َعل

َّ
ى�الل

َّ
َص;

َم�
َّ
َرَج�َرُس �- َوَسل

َ
ي،�َوخ ِ

ّ
َص;

َ
ْمُت�أ

ُ
ْسِجِد،�َوق

َ ْ
ى�ا%

َ
َرْجُت�ِإ]

َ
خ
َ
ْسِجِد،�ف

َ ْ
َوِة�ا%

ْ
ل
َ

�خ
َ
ُت�َساَعة

ْ
ن َحيَّ

َ
ِلَك�ت

َ
اَل�ذ

َ
ا�ط مَّ

َ
ل
َ
وُل�ف

ِه�
َّ
َم�صَ �-الل

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�َعل

َّ
ى�الل

َّ
َهَب��-;

ْ
ْن�َيذ

َ
ُت�َرَجاَء�أ

ْ
ل وَّ
َ
ِفيَفَتBِْن،�َوط

َ
َعَتBِْن�خ

ْ
ى�َرك

َّ
َص;

َ
َجاَء�ف

َ
ِمْن�َبْعِض�ُحَجِرِه،�ف

َقاَل 
َ
�: " َوَيَدَعOPِ،�ف

َ
ْنَصِرف

َ
¯�ت َّcَح� اِئًما

َ
ْسُت�ق

َ
ل
َ
َل�ف ّوِ

َ
ط �تُ ْن

َ
َت�أ

ْ
�ِشئ �َما ِه

َّ
�الل �َعْبِد َبا

َ
�أ ْل ّوِ

َ
 ". ط

َ
Oف ِp-ْف

َ
ُت�ِ!ي�ن

ْ
: ُقل

ِه�
َّ
ى�َرُسوِل�الل

َ
�ِإ]

ْعَتِذَرنَّ
َ َ
ِه��

َّ
َم��- َوالل

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�َعل

َّ
ى�الل

َّ
ِه��-َص;

َّ
�َصْدَر�َرُسوِل�الل نَّ

َ
ئ َبّرِ

ُ َ
َم��-َو�

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�َعل

َّ
ى�الل

َّ
َص;

اَل �-
َ
ُت�ق

ْ
َصَرف ا�انْ مَّ

َ
ل
َ
ِه�َم : " ف

َّ
َبا�َعْبِد�الل

َ
ْيَك�أ

َ
ُم�َعل

َ
= َعَل�ِشَراُد�َجَمِلَك؟�السَّ

َ
ُت ". ا�ف

ْ
ُقل

َ
�َما�: ف َحّقِ

ْ
َك�ِبال

َ
ِذي�َبَعث

َّ
َوال

َقاَل 
َ
ْمُت،�ف

َ
ْسل

َ
�أ
ُ

َجَمُل�ُمْنذ
ْ

ِلَك�ال
َ
َرَد�ذ

َ
ُه�: " ش

َّ
ا��-" َرِحَمَك�الل

ً
ث
َ

=
َ
اَن �-ث

َ
ا�ك Oٍْء�ِممَّ

َ
p×ِل�َيُعْد�ْم

َ
�ل مَّ

ُ
  .)٢(»ث

ول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ناده�بكنيته�وهو�يفعل�ون=حظ�!ي�هذا�الحديث�عدة�لفتات�تربوية�م��ا�أن�الرس

محرم،�وبعد�أن�ذكر�عذر�ليس�مقبول�لم�يجادله�أو�يقول�له�كذبت�بل�أخذ�يركز�وكرر�هذا�العذر�ليعلم�

خوات�رOpÚ�هللا�عنه�أن�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يقتنع��Çذا�العذر،�كذلك�لم�يفضح�بل�أن�

ات�رOpÚ�هللا�عنه�شرد�له�جمل،�و%ا�رأى�الرسول�ص;ى�هللا�الصحابة�رOpÚ�هللا�ع��م�يعتقدون�أن�خو 

�
ً
عليه�وسلم�أن�خوات�رOpÚ�هللا�عنه�انقطع�عنه�وهذا�يدل�ع;ى�حياءه�وندمه�وتوبته�أرد�ان�يضع�حدا

                                                 
)١(- T�كتاب�!ي�البخاري�أخرجه�بالشرك�xإ�ا�Çبارتكا�ا�Èصاح�يكفر�xو�الجاهلية،�أمر�من�Op(ا%عا�باب�يمان)١/١٥ج) ٣٠  

)٢(-��ABالكب�!ي�انيAالط��رواه )) ٢٠٣/ ٤�٤١٤٦(حديث .(Oالهيثم�وقال ":�AَBْ
َ
ِحيِح،�غ َحِدِهَما�ِرَجاُل�الصَّ

َ
ِريَقBِْن،�َوِرَجاُل�أ

َ
�ِمْن�ط Aَ�َاِنيُّ

َّ
َرَواُه�الط

اِح�ْبِن  َجرَّ
ْ

 �ال
ٌ
ٍد�َوُهَو�ِثَقة

َ
ل
ْ

   ٩/٤٠١) ١٦١٠٥(باب�ما�جاء�عن�خوات�بن�جبAB�رOpÚ�هللا�عنه. ك�ا%ناقب.مجمع�الزوائد�ومنبع�الفوائد�".َمخ
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��Çذا� �xحقا �يذكره �ولم �مرات �ث=ث �بالرحمة �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �الرسول �له �دعا �ذلك �بعد �ثم لهذا،

  .الخطأ�الذي�حصل�منه

  ال(�بية�با2زاح ٤/١٠

�السرور�ع;ى� �يدخل
ً
xمقبو�

ً
�سلوكا �ليصبح �الشرع، �بضوابط �يقيده �ولكن �ا%زاح، �يرفض x� Tس=م

  .النفس،�ويطرد�ا%مل�ويذهب�السأم،�ويزيل�الغم�عن�النفس

ى�َرُس 
َ
ْ�ِدي�ِإ] ُ́ اَن�

َ
�َزاِهًرا،�َوك اَن�اْسُمُه

َ
َباِدَيِة�ك

ْ
ْهِل�ال

َ
�ِمْن�أ

ً
�َرُج= نَّ

َ
ٍس،�أ

َ
ن
َ
َم�َعْن�أ

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ِه�َص;

َّ
وِل�الل

 
َ
ُرَج،�ف

ْ
ْن�َيخ

َ
�أ َراَد

َ
�أ ا

َ
َم�ِإذ

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ِه�َص;

َّ
�َرُسوُل�الل ُزُه ُيَجّهِ

َ
َباِدَيِة،�ف

ْ
�ِمَن�ال

َ
ة َهِديَّ

ْ
ى�ُهللا�ال

َّ
�َص; ُّO°ِ َقاَل�النَّ

َم 
َّ
�َوَسل ْيِه

َ
ْح «: َعل

َ
�َون َنا،

ُ
�َباِدَيت �َزاِهًرا �َحاِضُروهُ ِإنَّ �. » ُن

ً
�َرُج= اَن

َ
�َوك ُه، �ُيِحبُّ َم

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
�َص; ُّO°ِ �النَّ اَن

َ
َوك

ِفِه�
ْ
ل
َ

اْحَتَضَنُه�ِمْن�خ
َ
َم�َيْوًما�َوُهَو�َيِبيُع�َمَتاَعُه،�ف

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; ُّO°ِ اُه�النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
ُجُل،�َدِميًما،�ف �ُيْبِصُرُه�الرَّ

َ
xَو

َقاَل 
َ
 �:ف

َ
َصَق�ظ

ْ
ل
َ
و�َما�أ

ُ
ل
ْ
�َيأ

َ
x�َجَعَل

َ
َم،�ف

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; َّO°ِ �النَّ

َ
َعَرف

َ
َتَفَت�ف

ْ
ال
َ
ا،�ف

َ
OPِ�َمْن�َهذ

ْ
ْرِسل

َ
ْهَرُه�ِبَصْدِر�أ

َم�يَ 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; ُّO°ِ ُه،�َوَجَعَل�النَّ

َ
َم،�ِحBَن�َعَرف

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; ِOّ°ِ َعْبَد؟«: ُقوُل النَّ

ْ
Aِي�ال

َ
s
ْ

» َمْن�َيش

َقاَل 
َ
َم : ف

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; ُّO°ِ َقاَل�النَّ

َ
اِسًدا،�ف

َ
ِجُدِني�ك

َ
ِه�ت

َّ
ا�َوالل

ً
ِه،�ِإذ

َّ
ْسَت�: " َيا�َرُسوَل�الل

َ
ِه�ل

َّ
ِكْن�ِعْنَد�الل

َ
ل

اَل 
َ
ْو�ق

َ
اِسٍد�أ

َ
اٍل «: ِبك

َ
َت�غ نْ

َ
ِه�أ

َّ
ِكْن�ِعْنَد�الل

َ
  .)١(»ل

هذا�)سلوب�إعطاء�ا%علومة�أو�تصحيحها�بشكل�مرح�مما�يدخل�السرور�ع;ى�قلب�ا%تلقي��ومن�فوائد

  .ويتلقى�ا%علومة�بشكل�عفوي�مما�يزيد�!ي�رسوخها،�كذلك�فيه�إزالة�الحواجز�بBن�ا%ربي�وا%Asبي

  ال(�بية�با2شاركة�٤/١١

اَل 
َ
ِبي�ِإْسَحاَق،�ق

َ
�أ �َعاِزٍب�يُ : َعْن �ْبَن اَل َسِمْعُت�الAَ�َاَء

َ
،�ق

ُ
ث ِه�: َحّدِ

َّ
�الل ْنَدَق�َرُسوُل

َ
ْحَزاِب،�َوخ

َ
�َيْوُم�) اَن

َ
ا�ك

َّ َ
%

ِنِه 
ْ
�َبط

َ
َدة

ْ
َباُر�ِجل

ُ
�الغ O ِPَّع� �َواَرى ¯ َّcَح� ْنَدِق،

َ
�الخ َراِب �تُ �ِمْن �َيْنُقُل ْيُتُه

َ
�َرأ َم،

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �ُهللا ى

َّ
ِثAَB�َص;

َ
�ك اَن

َ
�َوك ،

ِجُز�بِ 
َ
َسِمْعُتُه�َيْرت

َ
َعِر،�ف Aَاِب�َيُقوُل الشَّ

ُّ
sال�ِمَن�َيْنُقُل�َوُهَو�،

َ
ِلَماِت�اْبِن�َرَواَحة

َ
  :ك

  ]البحر�الرجز[

َت�َما�اْهَتَدْيَنا� نْ
َ
�أ
َ
xْو

َ
�ل ُهمَّ

َّ
ْيَنا،... الل

َّ
�َصل

َ
xَو�َنا

ْ
ق َصدَّ

َ
�ت
َ
xَو  

ْيَنا�
َ
�َعل

ً
ْن�َسِكيَنة

َ
ِزل نْ

َ
أ
َ
ْيَنا،... ف

َ
ق
َ
x�ِإْن�َداَم

ْ
ق
َ
ِت�) ّبِ

َ
  َوث

ى
َ
[
ُ
(� ْيَنا��ِإنَّ

َ
ْوا�َعل

َ
ْد�َبغ

َ
َبْيَنا�... ق

َ
�أ

ً
َراُدوا�ِفْتَنة

َ
  "َوِإْن�أ

اَل 
َ
ُه�ِبآِخِرَها: ق

َ
�َصْوت �َيُمدُّ مَّ

ُ
  .)٢(ث

  فهذا�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يشارك�الصحابة�!ي�العمل�ليبBن�لهم�أهمية�العمل�الذي�يقومون�به

  من�أهم�نتائج�البحث

  :قطتBنيمكن�تلخيص�أهم�نتائج�هذا�البحث�!ي�ن

�التغيAB�: )و]ى �إحداث �الكبAB�!ي �الدور �ولها �سبا®�ا، �من �با�مة �ال��وض �ع;ى �قادرة �wس=مية �الAsبية إن

                                                 
إسناده�:"من�طريق�عبد�الرزاق�و�قال�الشيخ�شعيب�)رنؤوط�!ي�الهامش��٢٠/٩٠ج) ١٢٦٤٨(أخرجه�Tمام�أحمد�!ي�مسنده�رقم�-)١(

،�"٣٤٥٦"،�وأبو�يع;ى�"٢٣٩" "الشمائل"و�أخرجه�الAsمذي�!ي�".١٩٦٨٨""مصنف�عبد�الرزاق"ه�وهو�!ي�.أ".صحيح�ع;ى�شرط�الشيخBن

  ١/٥٣٣" Tصابة"،�وصححه�الحافظ�!ي��١٠/٢٤٨و�٦/١٦٩،�والب��قي�"٢٧٣٥"وال�¤ار،�

  ٥/١١٠ج) ٤١٠٦(أخرجه�البخاري�كتاب�ا%غازي�باب�غزوة�الخندق�وÔي�)حزاب�-)٢(
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wجتماûي�وwقتصادي�ع;ى�جميع�ا%ستويات،�ولنا�!ي�ذلك�كيف�أحدث�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�

لنبوة�أعظم�الفتوحات�!ي�تاريخ�هذا�التغيAB�!ي�من�حوله�ولقد�حقق�القادة�الذين�تخرجوا�من�مدرسة�ا

�
ً
�ففي�أقل�من�مائة�عام�غطت�فتوحا®�م�جزءا

ً
البشرية�!ي�مدة�Ôي�بمقاييس�ذلك�الزمن�قياسية�جدا

� �القديم �العالم �من
ً
�الفتح�(كبABا �قادة �عدد �وبلغ

ً
�غربا �)طلس �شاطئ �إ]ى

ً
�شرقا �الصBن �من وامتدت

�ع �وستة �مئتان �م��م
ً
�قائدا �وخمسBن �وستة �مئتان �من�Tس=مي �والباقون �الصحابة �من

ً
شر�قائدا

الحذر�من�النقل�بدون�تمحيص�ولØسف�فإن�علماء�ا%سلمBن�استقوا�من�: النقطة�الثانية. )١() التابعBن

إنه�ربما�كانت�أخطر�مظاهر�" الغرب�الفلسفة�والنظريات�بدون�تمحيص�أو�تأصيل�يقول�أحد�الباحثBن�

وxت�wجتماعية�الOc�نشأت�وتطورت�!ي�ا%جتمعات�الصناعية�التبعية�ميل�كتابنا�وعلمائنا�إ]ى�قبول�ا%ق

�عن�
ً
�تماما �مختلفة �وحضارية �تاريخية �ظروف �!ي ت

َّ
�تشكل مات

َّ
�مسل �من �عليه �تقوم �ما �إ]ى �التنبيه دون

  )٢("ظروفنا

  

                                                 
 . ٢٧،�ص)أخ=ق�قرآنية�ونماذج�ربانية�( القدوة�الصالحة،�حسBن�أدهم�جرار��-) ١(
!ي�إشكالية�العلوم�wجتماعية�!ي�الوطن�العربي،�" ج=ل�أمBن،�بعض�مظاهر�التبعية�الفكرية�!ي�الدراسات�wجتماعية�!ي�العالم�الثالث-)٢(

  .٢٣٢م،�ص١٩٨٤ا%ركز�القومي�للبحوث�wجتماعية�والجنائية،�القاهرة،�
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  مكانة�الحديث�النبوي�[ي�العقيدة�+س]مية. ١٨
  سهل�بن�رفاع�بن�سهيل�العتي�H. د

  .جامعة�ا2لك�سعود�بالرياضأستاذ�العقيدة�ا2شارك�ب

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  ملخص�البحث

�إ]ى�التأكيد�ع;ى�أن�التمسك�وwستدxل�بالسنة�النبوية�!ي�العقيدة�و)حكام�من�لوازم� ´�دف�هذا

�هللا� �ص;ى �هللا �رسول
ً
�محمدا �أن �شهادة �تحقيق �لوازم �من �ذلك �إن �بل �الصحيحة، �Tس=مية العقيدة

�الك �تلكم �وسلم، ��عظم�عليه �ا%ؤذن ��Çا �ينادي �حBن �مرات �خمس �يوم �كل �ا%سلمون �يسمعها Ocال� لمة

 
ً
�رسول�: (شعABة�بعد�التوحيد،�قائ=

ً
أشهد�أن�x�إله�إx�هللا،�أشهد�أن�x�إله�إx�هللا،�أشهد�أن�محمدا

�رسول�هللا
ً
أن��أشهد: (بل�ا%سلم�!ي�كل�ص=ة�و!ي�دعاء�التحيات�يقول�!ي�آخره). هللا،�أشهد�أن�محمدا

�عبده�ورسوله
ً
  ). x�إله�إx�هللا�وأشهد�أن�محمدا

�هللا �رسول �بأنه �والس=م �والص=ة �عليه �له �أمر،�: والشهادة �فيما �وطاعته ،Aأخ�� �فيما �تصديقه OPتع

  .واجتناب�ما�نÛ¯�عنه�وزجر،�وأx�يعبد�هللا�إx�بما�شرع

�أو�ال �أو�أخبار�)حاد
ً
�عموما �النبوية �بالسنة �يحتجون �فالذين �أو�يحرفو�³ا�وعليه �أو�)حكام، عقائد

�¯Pمع�يحققوا�لم�وحقيقته�)مر�واقع�!ي�هم�وعقولهم�أفهاهم�توافق�لم�إذا�معان��ا�يفوصون�أو�ويأولو�³ا

�رسول�هللا
ً
  .شهادة�أن�محمدا

بل�الذين�x�يحتجون�بالسنة�النبوية�هم�!ي�حقيقة�)مر�x�يعارضون�بالقرآن،��ن�هللا�أمر�!ي�كتابه�

�رسو  �تعا]ىبطاعة �قال �كما �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى �عنه�: (له �Wاكم� �وما �فخذوه �الرسول �آتاكم وما

�ع;ى�صدق�محبة�العبد�8�عز�-عز�وجل–بل�إن�هللا�). فانWXوا
ً
جعل�اتباعه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�دلي=

  ).قل�إن�كنتم�تحبون�هللا�فاتبعوني�يحببكم�هللا: (وجل،�قال�تعا]ى

�ا �من �النبوية �السنة �و%كانة
ً
�واعتقادا

ً
�وعلما

ً
�وعم=

ً
xقو� �الصالح �سلفنا ��Çا ¯Pع� �Tس=مية لعقيدة

�من�كتب�العقائد�ا%سندة�أو�ا%ختصرة�أو�ا%طولة�إx�ويشAB�مؤلفه�
ً
،�ف=�تكاد�تجد�كتابا

ً
�وتأليفا

ً
وتصنيفا

A�من�السنة�كما�!ي�كثB: إ]ى�مكانة�السنة�من�العقيدة،�بل�إن�من�مسميات�العقيدة�!ي�القرون�الفاضلة

  .مؤلفات�السلف

وقد�جاء�هذا�البحث�لبيان�هذه�ا%كانة�والع=قة�بالعقيدة�Tس=مية،�من�جهة�كون�السنة�النبوية�

Ôي�ا%صدر�الثاني�من�مصادر�العقيدة�Tس=مية،�ومن�جهة�كون�wستدxل��Çا�من�لوازم�صحة�العقيدة�

 T� �أركان �من �)ول �الركن �هما �اللتBن �الشهادتBن ¯Pمع� �بالرسل�. س=موتحقيق �Tيمان �تحيقي �من وكذا

وذلك�من�خ=ل�ذكر�شواهد�من�عناية�ا%صنفBن�!ي�العقائد�ا%سندة�. الذين�هو�ركن�من�أركان�Tيمان

والتاريخ�خAB�شاهد�ف=�نصر�وx�عز�وx�تمكBن��مه�Tس=م�حc¯�تعود�إ]ى�كتاب�ر�Çا�وسنة�. وا%ختصرة

ا�!ي�سائر�شؤون�حيا®�ا�فقد�ترك�فينا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ما�أن�وتطبقهم. رسوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

 
ً
  .كتاب�وسنة�نبيه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: تمسكنا��Çما�فلن�نضل�أبدا

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم
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  ا2قدمة

 
ً
وأشهد�. الحمد�8،�الذي�أرسل�رسوله�بالهدى�ودين�الحق�ليظهره�ع;ى�الدين�كله،�وكفى�با8�شهيدا

 xإ�إله�x�أن 
ً
�به�وتوحيدا

ً
�عبده�ورسوله�ص;ى�هللا�. �هللا�وحده�x�شريك�له�إقرارا

ً
وأشهد�أن�نبينا�محمدا

 
ً
�مزيدا

ً
  .عليه�وع;ى�آله�وأصحابه�وسلم�تسليما

  :أما�بعد

� �محمد �هدُي �وخAَB�الهدي �هللا، �كتاُب �الحديث �أصدق ��-فإن �وسلم �عليه �هللا �)مور��-ص;ى وشرَّ

�محدثة�بدعة،�و  اُ®�ا،�وكلَّ
َ
�ض=لة�!ي�النارمحدث �بدعٍة�ض=لة،�وكلَّ   .كلَّ

�ا%باركة �الندوة �هذه �أهداف �والتأكيد�: من �النبوية، �السنة �مع �التعامل �!ي �)مثل �ا%نهج �إ]ى التوصل

فالشكر�هللا�. وهذا�xشك�أنه�هدف�كبAB�وعظيم. ع;ى�أهمية�السنة�كمصدر�للعقيدة�والشريعة�وا%عرفة

ذا�wختيار�ا%وفق�بإذن�هللا،�!ي�وقت�ا%سلمون�بحاجة�ماسة�وملحة�لØخوة�القائمBن�ع;ى�هذا�الندوة�ه

إ]ى�ا%نهج�)مثل�!ي�التعامل�مع�السنة�النبوية�كما�دل�عليه�كتاب�وسنة�رسوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�

وما�كان�عليه�صحابته�الكرام�رضوان�هللا�تعا]ى�عليه�أجمعBن،�وما�كان�عليه�أئمة�Tس=م�الذين�هم�

  . هدى�ومصابيح�الد&ىأع=م�ال

�!ي� �النبوية �السنة �إبراز�مكانة �فيه �أحاول �الذي �البحث �ا%ؤتمر��Çذا �هذا �!ي �أشارك �أن �أحببت ولذا

�!ي� ��Çا �الصالح �السلف �وعناية �الكريم، �القرآن �!ي �النبوية �السنة �مكانة �خ=ل �من �Tس=مية، العقيدة

�للتلقي،
ً
وقد�عنونت�. وxزما�من�لوازم�صحة�ا%عتقد�كتب�العقائد�ا%سندة�وا%ختصرة�وا%طولة،�مصدرا

  ).مكانة�الحديث�النبوي�!ي�العقيدة�Tس=مية: (بعنوان: لهذا�ا%ختصر�بعنوان

  .مقدمة�وأربعة�مباحث،�وخاتمة: وتتكون�خطة�البحث�من

  .!ي�بيان�أهمية�العقيدة�Tس=مية: التمهيد

  .م�¤لة�الحديث�النبوي�!ي�القرآن�الكريم: ا%بحث�)ول 

  .الحديث�النبوي�من�مصادر�العقيدة�Tس=مية: ا%بحث�الثاني

  .استدxل�السلف�الصالح�بالحديث�النبوي�!ي�مسائل�العقيدة: ا%بحث�الثالث

  .الحكم�العقدي�!ي�wستدxل�الحديث�النبوي :  ا%بحث�الرابع

  .وتتضمن�النتائج�والتوصيات: الخاتمة

 w�قدر� �البحث �هذا �wختصار�!ي �راعيت �الفض=ء�وقد �العلماء �يجزي �أن �هللا
ً
�سائ= ستطاعة،

القائمBن�وا%شرفBن�ع;ى�هذا�ا%ؤتمر�أحسن�الجزاء�وأوفاه،�وص;ى�هللا�وسلم�ع;ى�نبينا�محمد�وع;ى�آله�

 .وصحبه

  .أهمية�العقيدة�+س]مية: تمهيد

مال،�مما�x�شك�فيه�أن�العقيدة�Tس=مية�Ôي�)صل�و)ساس�الذي�إذا�صح�صحت�جميع�)ع�

�وقبل�كل��Opء�بتصحيح�عقائد�الناس
ً
xأو�هللا�أنبياء�¯Pع�ولذا�)عمال،�جميع�فسدت�فسد�وإذا.  

�العقيدة �ص=ح �ع;ى �مدار�الخAB�والص=ح �وإذا��،�ن ،ABوالخ� �الحق �ع;ى �الناس �استقام �صلحت فإذا

�ا%نكرات �عل��م �وسهلت � �وÅثام، �)هواء �ف��م �واستحكمت �الناس، �أحوال �فسدت �هذا�و . فسدت إ]ى
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�O°الن�عن�الصحيح�الحديث�ABيش�¯P-ا%ع�قال�أنه�وسلم�عليه�هللا�أ?�وإن�[ي�الجسد�مضغة�إذا�: "ص;ى

  .١"صلحت�صلح�الجسد�كله،�وإذا�فسدت�فسد�الجسد�كله،�أ?�و¬ي�القلب

وا%تأمل�!ي�القرآن�الكريم�و!ي�قصص�)نبياء�وا%رسلBن�الOc�وردت�!ي�القرآن�الكريم،�وما�حدث�لهم��

�x� �وحده �هللا �عبادة �إ]ى �الدعوة �Ôي �واحدة، �عقيدة �الدعوة �ع;ى
ً
�جميعا �اتفقوا �أ�³م �نجد �أقوامهم، مع

�شرائعهم �اختلفت �وإن �الشرك، �واجتناب �له، �تعا]ى. شريك �ِإ?�: (قال �َرُسوٍل �ِمْن ْبِلَك
َ
�ق �ِمْن ا

َ
ن

ْ
ْرَسل

َ
�أ َوَما

اْعُبُدوِن 
َ
ا�ف

َ
ن

َ
�أ

َّ
َه�ِإ?

َ
ُه�?�ِإل

َّ
ن

َ
ْيِه�أ

َ
وِ ي�ِإل

ُ
ْوِم�{: وكل�رسول�كان�يقول�لقومه].  ٢٥: سورة�)نبياء،�Åية[}ن

َ
َيا�ق

ْ�ُ�هُ 
َ
ٍه�غ

َ
ْم�ِمْن�ِإل

ُ
ك

َ
َه�َما�ل

َّ
  ].٥٩،٦٥،٨٥: )عراف،�Åية[}اْعُبُدوا�الل

�)نبياء� �دعوة �!ي �)ول �هو�)صل �الشرك، �والتحذير�من �الصحيحة، �العقيدة �إ]ى �فالدعوة وعليه

  .عل��م�الص=ة�والس=م�-ى�محمد�وا%رسلBن،�من�لدن�نوح�إ]

وx�أ�³م�لم�´�تموا�بإص=ح�ا%فاسد��،وهذا�x�يعOP�أن�)نبياء�والرسل�لم�يدعوا�إ]ى��الفضائل�)خرى 

�با%عروف� �وأمروا �الدنيا، �حيا®�ا �شئون �وتصلح �)مم �تسAB�عل��ا �ومناهج �بشرائع �جاءوا �بل )خرى،

د�والظلم،�وأمروا�بكل�خAB�وفضيلة،�و�³وا�عن�كل�شر�ورذيلة�وTص=ح�والعدل،�و�³وا�عن�ا%نكر�والفسا

 
ً
�وتفصي=

ً
x.  إجما�هللا�توحيد�الفضائل�أعظم�-لكن��- تعا]ى��وهو�با8،�الشرك�ا%فاسد�وأعظم�وتقواه،

  .فكان�ذلك�أعظم�وأول�ما�أرسل�هللا�به�الرسل. الظلم�العظيم

فإ�³ا�دعوة�قاصرة�وناقصة،��ن��-ومكان��!ي�أي�زمان�-وهكذا�كل�دعوة�x�تقوم�ع;ى�هذا�)ساس�

�)مم�وقعت�!ي�كارثة�الشرك�وwبتداع �من�أصول�الدين�مc¯�غفلت�عنه �هللا�. هذا�أصل�عظيم نسأل

  .الس=مة�والعافية�من�ذلك

ومما�يؤكد�أهمية�العقيدة�أ�³ا�أول�واجب�يطلب�من�العبد�عند�دخوله�Tس=م،�ولهذا�الن°O�ص;ى�هللا�

�من�أهل�الكتاب،�فليكن�أول�: (بعث�معاذا�رOpÚ�هللا�عنه�لليمن�قال�له�عليه�وسلم��%ا
ً
إنك�تأتي�قوما

  .٢الحديث) إ�ى�أن�يوحدوا�هللا�- ما�تدعوهم�إليه�شهادة�أن�?�إله�إ?�هللا،�و[ي�رواية�للبخاري 

�وعن� �الجنة، �دخل �هللا �x�إله �الدنيا �من �آخر�ك=مه �كان �فمن �فهو�آخر�واجب �واجب �أول �أنه وكما

  .توحيد�يكون�السؤال�!ي�الق�A�عن�ربه�ودينه�ونبيهال

� �الرسول �أن �العقيدة �أهمية �يؤكد ��-ومما �وسلم �عليه �هللا �العقيدة��-ص;ى �ع;ى �الناس �قاتل إنما

�التوحيد( �وأن�) عقيدة �إx�هللا �x�إله �أن �شهادة �!ي �ا%تمثلة �العقيدة �تلك �وحده، 8� �الدين �يكون ¯cح

�عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول
ً
�ذلك��محمدا �!ي �سائدة �والشرور�كانت �سائر�ا%فاسد �أن �الرغم �ع;ى وسلم،

جعل�الغاية�من�قتال�الناس�تحقيق�التوحيد،��-ص;ى�هللا�عليه�وسلم�-الوقت،�ومع�ذلك�فإن�رسول�هللا�

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �قال �ولهذا �Tس=م، �إ?�: "وأركان �?�إله �أن �يشهدوا �Iح� �الناس �أقاتل �أن أمرت

�رسول�هللا،�ويقيموا�الص]ة�وُيؤتوا�الزكاة،�فإن�فعلوا�ذلك�عصموا�م��Hدماءهم�إ?�هللا،�وأن�محمد
ً
ا

                                                 
وصحيح�مسلم،�كتاب�.  ١٢٦/  ١،�فتح�الباري�٥٢البخاري�!ي�صحيحه،�كتاب�Tيمان،�باب�فضل�من�است�Aأ�لدينه،�الحديث��أخرجه�- ١

 . ١٢٢،�٣جـ��١٥٩٩ا%ساقاة،�باب�أخذ�الح=ل�وترك�الش�Èات،�الحديث�
  ).١٩(ومسلم�!ي�صحيحه�رقم) ٤٣٤٧(رواه�البخاري�!ي�صحيحه�رقم�٢
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  .١"بحق�+س]م،�وحساWÚم�ع�ى�هللا

� �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �محمد �نبينا �سABة �!ي �ا%تأمل �إن ��–ثم
ً
�تأصي= �العقيدة �إ]ى �الدعوة �أن يجد

�O°الن�جهد�من�A)ك��الجزء�شملت�
ً
  .ووقته�!ي�عهد�النبوة�-وسلم��ص;ى�هللا�عليه�- وتصحيحا

�¯p2ق�- حيث�وسلم�عليه�هللا�-ص;ى�هللا�إ]ى�الدعوة�!ي�سنة�وعشرين�
ً
Ôي�عهد�النبوة،�م��ا�ث=ث�. ث=ثا

أي�الدعوة�إ]ى�) x�إله�إx�هللا�محمد�رسول�هللا(عشرة�سنة�!ي�مكة،�ُجلـها�كانت�!ي�الدعوة�إ]ى�تحقيق�

وحده�x�شريك�له،�ونبذ�الشرك�وعبادة�)وثان�وسائر�الوسطاء،��بالعبادة�و)لوهية�-تعا]ى�-توحيد�هللا�

  .ونبذ�البدع�وا%عتقدات�الفاسدة

�عل��ا،� �والحفاظ �العقيدة، �وتثبيت �)حكام، �تشريع �بBن �موزعة �وكانت �ا%دينة، �!ي �عشر�سنBن وم��ا

�ا �وأصول �تقرير�التوحيد �!ي �أغل�Èا �أن �أي �سبيلها، �!ي �والجهاد �الش�Èات، �من �ذلك�وحماي��ا �ومن لدين،

�وصد� �ا%نافقBن، �وش�Èات �لش�Èا®�م �والتصدي �ا%حرفة، �معتقدا®�م �بط=ن �وبيان �الكتاب، �أهل مجادلة

  .كيدهم�ل�س=م�وا%سلمBن،�وكل�هذا�!ي�حماية�العقيدة�قبل�كل��Opء

�أنه�واجب�ع;ى�العلماء�والدعاة�الذين�جعلوا�القرآن�الكريم: و�Çذا�نصل�إ]ى�نتيجة�بينة�واضحة،�وÔي

هد´�م�أن�يدركوا�هذه�الحقيقة�من�الكتاب�والسنة،�و�يعملوا��-ص;ى�هللا�عليه�وسلم��-وسنة�الرسول�

�الرسول  �فعل �كما ��-�Çا، �وسلم �عليه �هللا �عقائد�. وأصحابه�-ص;ى �بتصحيح ��Opء �كل �وقبل
ً
xأو� فُيعنوا

  .الناس،�وتحذيرهم�من�الشرك�وwنحراف�عن�صراط�هللا�ا%ستقيم

  .لة�الحديث�النبوي�من�القرآن�الكريمم�O : ا2بحث�-ول 

قال�شيخ�Tس=م�ابن�تيمية�رحمه�هللا�!ي�كتابه�العقيدة�الواسطية�بعد�أن�ذكر�آيات�الصفات�ثم�

ُدلُّ : فصل: (قال
َ
ُنُه،�وت َبّيِ ُقرآَن،�وتُ

ْ
ُر�ال َفّسِ �تُ

ُ
ة نَّ السُّ

َ
ْم،�ف

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�ُهللا�َعل ْى

َّ
�َرُسوِل�ِهللا�َص; ِة �ِ!ي�ُسنَّ مَّ

ُ
ْيِه،��ث

َ
َعل

ْهُل 
َ
اَها�أ قَّ

َ
ل
َ
Ocِ�ت

َّ
َحاِح�ال َحاِديِث�الّصِ

َ
�ِمَن�) �َوَجلَّ ُه�َعزَّ ُسوُل�ِبِه�َربَّ �الرَّ

َ
Aُ�َعْنُه،�َوَما�َوَصف َعّ�ِ

ُ
َقُبوِل؛��وت

ْ
ِة�ِبال

َ
ْعِرف

َ ْ
ا%

ِلك
َ

ذ
َ

�Çَِ�ا�ك ِلَك .َ َوَجَب�Tيَماُن
َ
ِمْن�ذ

َ
السماء�الدنيا�كل��ي�Oل�ربنا�إ�ى: (مثل�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: ف

�فيقول  �Ðخر، �الليل �يبقى�ثلث �ح�ن �من�: ليلة �فأعطيه، Hيسأل�� �من �؟ �له �فأستجيب �يدعوني من

  . ٢متفق�عليه�).يستغفرني�فأغفر�له؟

ْى�: (ثم�ذكر�جملة�من�أحاديث��الصفات�ثم�قال
َّ

Aُ�ِ�ِف�َ�ا�ِرُسوُل�ِهللا�َص;
ْ

Ocِ�ُيخ
َّ
َحاِديِث�ال

َ
اِل�َهِذِه�)

َ
ْمث

َ
ى�أ

َ
ِإ]

�يُ هللاُ  َجَماَعِة
ْ

�َوال ِة نَّ �السُّ ْهَل
َ
�أ
َ
اِجَية �النَّ

َ
ة
َ
ِفْرق

ْ
�ال ِإنَّ

َ
Aُ�ِ�ِبِه؛�ف

ْ
�ُيخ �ِبَما ِبِه �رَّ �َعن ْم

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
َما��َعل

َ
ِلَك؛�ك

َ
�ِبذ ْؤِمُنوَن

�AِBْ
َ
�غ �َوِمْن ْعِطيٍل،

َ
�َوx�ت ْحِريٍف

َ
AِBْ�ت

َ
�غ �ِمْن �ِكَتاِبِه؛ �ِ!ي �ِبِه Aَ�َ�ُهللا

ْ
خ
َ
�أ �ِبَما �ُهُم�ُيْؤِمُنوَن �َبْل ْمِثيٍل؛

َ
�ت
َ
xَو� ِييٍف

ْ
ك
َ
ت

َمِم 
ُ
�ِ!ي�)

ُ
َوَسط

ْ
�Ôَِي�ال

َ
ة مَّ
ُ
(� نَّ

َ
َما�أ

َ
ِة؛�ك مَّ

ُ
�ِ!ي�ِفَرِق�)

ُ
َوَسط

ْ
    ).ال

والفصل�جعله�ليمB¤�ما�بBن�)دلة�من�السنة�عن�)دلة�من�القرآن�وهذه�طريقة�أهل�السنة�والجماعة�

  .يذكرون�)دلة�من�السنة�فإ�³م�يذكرون�!ي�ا%سائل�)دلة�من�الكتاب�ثم

�����: فسنة�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�مفسرة�للقرآن�ومبينة�له�كما�قال��تعا]ى
َ

ن َبّ�ِ
ُ
َر�ِلت

ْ
ك ِ

ّ
ْيَك�الذ

َ
ا�ِإل

َ
ن

ْ
نَزل

َ
َوأ

                                                 
وصحيح�مسلم،�كتاب�Tيمان،�.  ٧٤/  ١جـ���٢٤الحديث��. ان،�باب�فإن�تابوا�وأقاموا�الص=ة،�فتح�الباري�صحيح�البخاري،�كتاب�Tيم�- ١

  .٥٣/  ٢جـ���٢٢الحديث��. باب�)مر�بقتال�الناس�حc¯�يشهدوا�أن�x�إله�إx�هللا�
  ).٧٥٨(،�صحيح�مسلم�ص=ة�ا%سافرين�وقصرها�)٧٠٥٦(صحيح�البخاري�التوحيد��٢
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� WِÑْْم
َ
�ِإل ّزَِل

ُ
�ن �َما اِس �ومعناه]٤٤: النحل[����ِللنَّ �لفظه، �هللا �أنزل �ما �فبBن �اتفق�. ، Ocال� �القرآن فصار�معاني

�مما�توارثته�)مة�عن�نب��ا�كما�توارثت�عنه�ألفاظ�القرآنعل��ا�ا%س
ً
�ظاهرا

ً
)١()لمون�اتفاقا

 .  

قد�اتفق�الصحابة،�والتابعون�لهم�بإحسان،�وسائر�أئمة�الدين�أن�السنة�تفسر�القرآن�وتبينه،�(و

Aوالخ��)مر،�من�القرآن�مجمل�تفسر�وأ�³ا�مجمله،�عن�Aوتع��عليه،�٢()وتدل(،
هللا�فإن�الرسول�ص;ى�( 

)٣()عليه�وسلم�بBن�للناس�لفظ�القرآن،�ومعناه
 .  

نَزَل كما�قال�جل�وع=�﴿) الحكمة(والسنة�!ي�القرآن�تأتي�بلفظ�
َ
ْيَك  َوأ

َ
ُه�َعل

َّ
اَب  الل

َ
ِكت

ْ
  ال

َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
  ﴾َوال

  َوَمنوكقوله�﴿
َ

ت
ْ

  ُيؤ
َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
وِتَي  ال

ُ
ْد�أ

َ
ق

َ
ْ�ً�ا ف

َ
ِث�ً�ا خ

َ
 ﴾�وكقوله�﴿ك

َ
ْرن

ُ
ك

ْ
ى َما َواذ

َ
�

ْ
نَّ  ي[ِ  ُيت

ُ
ِه  ِمْن�آَياِت  ُبُيوِتك

َّ
 الل

َمِة 
ْ

ِحك
ْ

ْم َوال
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ْى�ُهللا�َعل

َّ
  .﴾�هذه�الحكمة�يراد��Çا�سنة�الرسول�َص;

﴿� �كقوله �إياها �آتانا �والس=م �الص=ة �عليه �الرسول �بأن �السنة �ع;ى �الدxلة �يأتي �القرآن �!ي
ً
 َوَماوأيضا

ُم 
ُ

اك
َ
ُسوُل  آت وهُ  الرَّ

ُ
ذ

ُ
خ

َ
ْم  ف

ُ
هُ  َوَما�َ�Wَاك

ْ
انWُXَوا َعن

َ
  .﴾ف

A�عن�السنة�أو�توصف�السنة�بما�كان�فيه�أسوة�كقول�هللا�جل�وع=�﴿ ْد كذلك�يع�َّ
َ

ق
َ
  ل

َ
ان

َ
ْم  ك

ُ
ك

َ
 َرُسوِل  ِ[ي ل

ِه 
َّ
  الل

ٌ
ة

َ
�َحَسن

ٌ
ْسَوة

ُ
ن أ

َ
ِ
ّ

2  
َ

ان
َ
هَ  َيْرُجو ك

َّ
َيْومَ  الل

ْ
َر  Ðِخَر  َوال

َ
ك

َ
هَ  َوذ

َّ
ِث�ً�ا الل

َ
  .﴾ك

ها�ألفاظ�متعددة،�وكل�هذه�)دلة�تدل�ع;ى�أن�السنة�من�الشرع�وأ�³ا�وا%قصود�أن�السنة�!ي�القرآن�ل

ْم�Ôي�أمر�. وهذه�أدلة�خاصة. حجة�من�عند�هللا
َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�ُهللا�َعل ْى

َّ
بل�كل�آية�ف��ا�)مر�بطاعة�الن°O�َص;

�والس=م �الص=ة �عليه �سنته �﴿. بطاعة ُسوَل كقوله �َوالرَّ َه
َّ
�الل

ْ
ِطيُعوا

َ
�أ ْل

ُ
�﴿ق �وكقوله َه�وَ ﴾

َّ
�الل

ْ
ِطيُعوا

َ
أ

ُسوَل   و﴿:﴾�وكقوله�تعا]ىَوالرَّ
ْ
ِطيُعوا

َ
هُ  َ◌أ

َ
َه�َوَرُسول

َّ
ِإن﴾�وكقوله�﴿الل

َ
وا ف

َّ
َول

َ
َما ت

َّ
ِإن

َ
ْيِه  ف

َ
م َما َعل

ُ
ْيك

َ
َل�َوَعل  ُحّمِ

ا ْم  مَّ
ُ
ت

ْ
ل ِطيُعوهُ  َوِإن ُحّمِ

ُ
ُدوا ت

َ
ى َوَما Wْüَت

َ
  َع�

َّ
�ِإ? ُسوِل   الرَّ

ُ
َب]غ

ْ
ِب�ُن  ال

ُ ْ
�ا2 �)مر�﴾�ونحو�هذه �ف��ا �هذه Åيات

ْم 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ْى�ُهللا�َعل

َّ
  .بطاعة�الرسول�َص;

� صَّ
ُ

�َيخ �لم �)وامر�عامة �وع=-وهذه ��Opء�-جل �دون ْم
َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل �ُهللا ْى

َّ
�َص; O°الن� �بلغه �مما

ً
!ي�. شيئا

ْم�تكون�!ي�)خبار�وت. العقائد�و)حكام
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ْى�ُهللا�َعل

َّ
  :كون�!ي�)حكامفطاعة�الرسول�َص;

  .فأما�طاعته�!ي�)خبار�بتصديقها�وباعتقاد�ما�دلت�عليه�-

Û¯�عنه�-
َ
مر�به�أو�ن

َ
  .وطاعته�!ي�)حكام�عليه�الص=ة�والس=م�بامتثال�ما�أ

ْم�!ي�الجميع�واجبة
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ْى�ُهللا�َعل

َّ
  . و)دلة�عامة�لم�تفرق�بBن�)حكام�و)خبار�فكانت�طاعته�َص;

  .أنه�عليه�الص=ة�والس=م�يبلغ�ما�أوَ'ى�إليه�ربه�به�جل�وع=�وسبب�ذلك

ْم�بالسنة�كما�ي�¤ل�
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ْى�ُهللا�َعل

َّ
فالسنة�من�جهة�ا%صدر�من�هللا�جل�وع=�وج�Aيل�ي�¤ل�ع;ى�الن°O�َص;

َهَوى  َينِطُق�َعِن  َوَماعليه�بالقرآن�وقد�قال�جل�وع=�!ي�نبيه�﴿
ْ
  ُهَو  ِإْن .  ال

َّ
  .﴾ُيوَ ى يٌ َوْ   ِإ?

  :فالحاصل�أن�السنة�مع�القرآن�لها�أربع�مراتب

  .أن�تكون�ُمَقِرَرة�%ا�جاء�!ي�القرآن: )و]ى

                                                 
  ).٣/١٧(لصحيح�الجواب�ا) ١(

  .)١٧/٤٣٢(مجموع�الفتاوى�) ٢(

  .)٤/١٧٦(م��اج�السنة�النبوية�) ٣(
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�له: الثانية �ومفسرة �شارحة �للقرآن �مبينة �تكون �قوله�. أن �والس=م �الص=ة �عليه O°الن� �فسر كما

 ﴿:تعا]ى
ٌ
��َوِزَياَدة

َ
ُحْس�

ْ
�ال وا

ُ
ْحَسن

َ
�أ ِذيَن

َّ
�Ôي�اِلل �هللا�الكريم﴾�بأن�الزيادة �وجه ) بيان�للمجمل(أو. لنظر�إ]ى

ِذيَن مثل�قوله�جل�وع=�﴿) توضيح�معP¯�عام(أو). بتقييد�ا%طلق(أو
َّ
  ال

ْ
وا

ُ
ْم  آَمن

َ
  َول

ْ
ِبُسوا

ْ
ٍم  ِإيَماَ�Wُم َيل

ْ
ل

ُ
 ِبظ

ـِئَك 
َ
ْول

ُ
ُهُم  أ

َ
�َوُهم ل ْمُن

َ
-  

َ
ُدون

َ
ْهت �تعا]ى�.﴾مُّ �قوله �َ: (ومثل

َ
]ة �الصَّ ِقيُموا

َ
�Åية�:البقرة)(َوأ أمر�هللا�)٤٣من

  .بإقام��ا،�وبينت�السنة�كيفي��ا

مثل�حكم�الَنْمْص�وحكم�الَتْفليْج�. أن�تكون�السنة�منشئة�لحكم�جديد�لم�يأت�!ي�القرآن�البتة: الثالثة

للُحُسْن�ونحو�ذلك،�أو�مثل�)حكام�ا%ستقلة�الOc�جاءت�ببيان�آداب�)كل�وآداب�الشرب�وآداب�السفر�

ي�Oل�ربنا�إ�ى�السماء�: "نة�استقلت�بأحكام�كثABة�عن�القرآن،�ومن�ذلك�حديث�ال�¤ولفالس. ونحو�ذلك

  .الحديث) الدنيا�ح�ن�يبقى�ثلث�الليل�Ðخر

ْيِه�. النسخ: الرابعة
َ
�َعل �ُهللا ْى

َّ
�َص; O°الن� �قوُل َسَخ

َ
�ن �كما �القرآن �!ي �لحكم �ناسخة �السنة �تكون �أن ¯Pبمع

ْم�
َّ
�البقر ) x�وصية�لوارث(َوَسل

َ
  .ةآية

  .الحديث�النبوي�من�مصادر�العقيدة�+س]مية: ا2بحث�الثاني

من�ا%علوم�وا%قرر�أن�العمل�بالسنة�النبوية�!ي�العقائد�و)حكام�هو�من�العمل�بالقرآن��ن�السنة�Ôي�

وأنزل�هللا�: ()صل�الثاني�الذي�يجب�الرجوع�إليه،�والتعويل�عليه�بعد�كتاب�هللا�عز�وجل؛�قال�تعا]ى

  . السنة: وا%راد�بالحكمة]. ١١٣النساء)[لكتاب�والحكمةعليك�ا

  ]. ١٢٩البقرة)[ويعلمهم�الكتاب�والحكمة: (وقال�تعا]ى

  ]. ٣٤)حزاب)[واذكرن�ما�يت�ى�[ي�بيوتكن�من�آيات�هللا�والحكمة: (وقال�آمرا�لنساء�نبيه

  ]. ٧الحشر)[وما�آتاكم�الرسول�فخذوه�وما��Wاكم�عنه�فانWXوا: (وقال�سبحانه

  . ١)أ?�إني�أوتيت�القرآن�ومثله�معه:(قال�صلوات�هللا�وس=مه�عليه�وآلهو 

  .فالعمل�بالسنة�عمل�بالقرآن

وحكم�السنة�!ي�ثبوت�العلم�واليقBن�وwعتقاد�والعمل�هو�حكُم�القرآن؛�فإن�السنة�توضيٌح�للقرآن،�

�منه �للمراد �قا: وبياُن �كما �؛ �عمومه ص �وتخّصِ �مطلقه، د �وتقّيِ �مجمله، ل �تعا]ىتفّصِ �إليك�: (ل وأنزلنا

  ]. ٤٤:النحل)[الذكر�لتب�ن�للناس�ما�نزل�إلWÑم

  :وقد�خالف�[ي�هذا�-صل�أهل�-هواء�وhنحراف

ففريٌق�يرّد�السنة�النبوية�وينكرها�إذا�وردت�بما�تخالف�مذهبه؛�بدعوى�أ�³ا�أحاديث�آحاد�x�تفيد��- ١

  . هم�ا%عs¤لة�والف=سفةإx�الظن،�والواجب�!ي�باب�wعتقاد�اليقBن،�وهؤxء�

وفريق�يثب��ا�ويعتقد�بصحة�نقلها،�ولكنه�يحرفها�ويؤول�معان��ا؛�كما�يشتغل�بتأويل�آيات�الكتاب،��- ٢

  .٢حc¯�يخرجها�عن�معان��ا�الظاهرة�إ]ى�ما�يريده�من�معان�Tلحاد�والتحريف

� �السنة �أن �Tس=مية �العقيدة �من �النبوية �الحديث �وم�¤لة �مكانة �يؤكد �ا%صدر�الثاني�ومما �Ôي النبوية

�ن�السنة�و'ي،�فالرسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�x�ينطق�عن�الهوى،�وسواء�!ي�ذلك�السنة�. للعقيدة
                                                 

  ).١/١٩١)(٤/١٣١(،�وأحمد�!ي�ا%سند)١٢/٣٥٥(!ي�لزوم�السنة: رواه�أبو�داود�!ي�سننه،باب�١
  ).١٩٧- ١٩٦شرح�العقيدة�الواسطية�للهراس�ص: انظر�٢
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  .ا%تواترة�أو�Åحاد

والذي�عليه�)صوليون�من�أصحاب�أبي�حنيفة�والشافÙي�وأحمد�أن�خ�A�: (قال�شيخ�Tس=م�ابن�تيمية

�تلقته�)مة�بالق �به�يوجب�العلم�إx�فرقة�قليلة�اتبعوا�طائفة�من�الواحد�إذا �
ً
�وعم= �له

ً
بول�تصديقا

  ).أهل�الك=م�أنكروا�ذلك

لم�يكن�له���أجمع�العلماء�ع;ى�أن�من�استبانت�له�سنة�رسول�هللا�: (قال�Tمام�الشافÙي�رحمه�هللاو 

  ).أن�يدعها�لقول�أحد�كائنا�ً�من�كان

�بم �)خذ �وجوب
ً
�مقررا �أحمد �Tمام �السنةوقال �عليه �دلت �وصحته�: (ا �Tسناد �عرفوا �لقوم عجبت

�يقول  �سبحانه �وهللا �سفيان �أي �إ]ى ْو��يذهبون
َ
�أ

ٌ
ة

َ
ن

ْ
�ِفت ِصيَ%Wُْم

ُ
�ت ن

َ
�أ ْمِرِه

َ
�أ �َعْن

َ
ون

ُ
اِلف

َ
�ُيخ ِذيَن

َّ
ِر�ال

َ
َيْحذ

ْ
ل

َ
ف

ِليٌم�
َ
اٌب�أ

َ
!ي�قلبه��Opء�الفتنة�الشرك�لعله�إذا�رد�بعض�قوله�أن�يقع�, أتدري�ما�الفتنة������ُيِصيَ%Wُْم�َعذ

  ).من�الزيغ�فل��لك

وقد�جرت�عادة�)ئمة�!ي�مؤلفا®�م�العقدية،�يسمون�كتب�الحديث�النبوي�بكتب�السنة؛�فالسنة�تفسر�

القرآن؛�أي�ما�جاء�عن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�من�)حاديث�الصحاح؛�تفسر�القرآن؛��ن�القرآن�

  ..حماٌل�للوجوه،�والسنة�تبBن�هذا

�الس �أهل �كان �والسنة�وقد �للوجوه، �حمال �القرآن ��ن �بالسنة، �البدع �أهل �بمناظرة �يوصون نة

  .تفسره�وتبينه�وتوضحه�وتع�A�عنه

� �كتابه �مقدمة �!ي �هللا �رحمه �السيوطي �حكى �بالسنة(ولذلك �wحتجاج �!ي �الجنة Tجماع��- )مفتاح

  ).نأخذ�بالقرآن،�وx�نأخذ�بالسنة: (ع;ى�كفر�من�قال

�ع �هللا �هؤxء؛�يقول وقد�أخ�A�الن°O�ص;ى �ظهور �عن �متكًئا�ع;ى�أريكته�«: ليه�وسلم �جدن�أحدكم

�أخذناه: يقول  �هللا �كتاب �من �جاءنا �وسلم»ما �عليه �هللا �ص;ى �قال �ولذلك �إن�«: ؛ �ما �فيكم �تارك إني

واللفظ�)ول�هو�ا%حفوظ،�والكتاب�أَمَر�بطاعة�. »وسنOc«: و!ي�رواية. »تمسكتم�به�لن�تضلوا،�كتاب�هللا

WُXَوا	: هللا�عليه�وسلم�الرسول�ص;ى
ْ
ان

َ
ُه�ف

ْ
ْم�َعن

ُ
وُه�َوَما�َ�Wَاك

ُ
ذ

ُ
خ

َ
ُسوُل�ف ُم�الرَّ

ُ
اك

َ
ت

َ

َوَما�آ


َه�	 ،

َّ
َوَمْن�ُيِطِع�الل

ُسوَل  هُ 	،�
َوالرَّ
َ
َه�َوَرُسول

َّ
وغAB�ذلك�من�)دلة�الدالة�ع;ى�طاعة�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�... 
َوَمْن�َيْعِص�الل

  .وسلم

xل�بالقرآن،�وTعراض�ع��ا�هو�إعراض�عن�القرآن�الكريم،��ن�هللا�فاxستدxل�بالسنة�هو�استد

َ�ُ�وا	: تعا]ى انْ
َ
ْم�َعْنُه�ف

ُ
وُه�َوَما�³ََ�اك

ُ
ذ
ُ

خ
َ
ُسوُل�ف ُم�الرَّ

ُ
اك

َ
ت
َ

َوَما�آ.  

فالحاصل�أّن�أهل�السنة�يؤمنون�بالسنة�كما�يؤمنون�بالقرآن،�ويعت�Aون�السنة�ا%صدر�الثاني�من�

  .ة�تفسر�القرآن�وتبينه�وتدل�عليه�وتع�A�عنهمصادر�التشريع،�وأن�السن

ا�إ]ى�اليمن،�وقال
ً
فليكن�أول�ما�تدعوهم�إليه�شهادة�«: وقد�بعث�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�معاذ

ا�بأصل�الدين؛�لم�. »أن�x�إله�إx�هللا،�وأني�رسول�هللا
ً
وهذا�الخ�A�متفق�ع;ى�صحته؛�فقد�بعث�معاذ

�وا �)سماء �مسائل �من �بمسألة �بكل�يبعثه �الدين؛ �بكل �بعثه �التوحيد؛ �أبواب �من �باب xو� لصفات،

�ولم� �Tس=م، �أركان �بكل �وبعثه �بالص=ة، �وبعثه �)خرى، �بالشهادة �وبعثه �بالتوحيد، �بعثه Tس=م؛

يعAsض�عليه�أحد�من�أهل�اليمن؛��ن�هذا�رجل�واحد؛�ف=�ندري�صدقه�من�كذبه؛�فكان�أهل�الكتاب�
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  .لذين�يرفضون�خ�A�الواحدأعقل�بكثAB�من�أهل�الك=م�ا

الواحد�وwثنBن؛�يبلغون�الدين�وTس=م،�وهذا�: وقد�كان�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يبعث�عماله

  .الذي�أجمع�عليه�الصحابة،�وأجمع�عليه�العلماء

ا%صدر�:" ومعOP�قولنا. والسنة�Ôي�ا%صدر�الثاني�!ي�التشريع: (قال�الشيخ�محمد�بن�عثيمBن�رحمه�هللا�

!ي�العدد،�وليس�!ي�الAsتيب؛�فإن�م�¤ل��ا�إذا�صحت�عن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�كم�¤لة�: يعOP": انيالث

  .القرآن

لكن�الناظر�!ي�القرآن�يحتاج�إ]ى��Opء�واحد،�وهو�صحة�الدxلة�ع;ى�الحكم،�والناظر�!ي�السنة�يحتاج�

صحة�دxل��ا�ع;ى�الحكم؛�: ثانيصحة�نسب��ا�إ]ى�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وال: )ول : ع;ى�شيئBن

فكأن�ا%ستدل�بالسنة�يعاني�من�الجهد�أكA�مما�يعانيه�ا%ستدل�بالقرآن؛��ن�القرآن�قد�كفينا�سنده؛�

�هللا�عليه�وسلم �ينسب�إ]ى�الرسول�ص;ى �ما�يوجب�الشك؛�بخ=ف�ما �متواتر،�ليس�فيه فإذا�. فسنده

�!ي�تصديق�الخ�A�والعمل�صحت�السنة�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�؛�كان
ً
ت�بم�¤لة�القرآن�تماما

 و: (بالحكم،�كما�قال�تعا]ى
َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
اَب�َوال

َ
ِكت

ْ
ْيَك�ال

َ
ُه�َعل

َّ
َزَل�الل

ْ
ن

َ
  ).١١٣من�Åية: النساء)(َ◌أ

�ع�ى�أريكته؛�يأتيه�-مر�من�أمري؛�يقول :" وقال�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
ً
?�: ?�ألف�ن�أحدكم�متكئا

  .١"[ي�كتاب�هللا�؛�اتبعناه،�أ?�وإني�أوتيت�الكتاب�ومثله�معهما�وجدنا�! ندري 

�وأن� �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �عن �صحت �إذا �ُينسخ�بالسنة �القرآن �أن �الصحيح �القول �كان ولهذا

،�ولكن�ليس�له�مثال�مستقيم
ً
�وشرعا

ً
  .٢)ذلك�جائز�عق=

  .العقيدةاستد?ل�السلف�الصالح�بالحديث�النبوي�[ي�مسائل�: ا2بحث�الثالث

�من�ِنَعِم�هللا�   �عل��ا�نعمته،�ورOpÚ�لها�Tس=م��-عز�وجل�-إنَّ ع;ى�هذه�)مة�أْن�أكمل�لها�دي��ا،�وأتمَّ

ِبَض�رسوُل�هللا�
ُ
إx�وقد�تركها�ع;ى�ا%حجة�البيضاء،�ليلها�ك��ارها،�x��- ص;ى�هللا�عليه�وسلم��- ديًنا،�وما�ق

رها�يزيغ�ع��ا�إx�هالٌك،�وما�ترك�خAًBا�يقرِّ 
َّ

ا�إx�وحذ Oشر�xو�عليه،�ها
َّ
�Çا�إ]ى�الجنة�ويبعدها�عن�النار�إx�ودل

�عن�بينة نة،�ويح÷¯�َمن�'يَّ   .منه؛�ل��لك�َمن�هلك�عن�بّيِ

��� �م �نبّ�ِ �نهج �ع;ى �خطاهم، �وخطا �نهجهم، �سلك �ومن �والتابعBن، �الصحابة �من �الصالح �-فسار�سلفنا

ا�هللا��-ص;ى�هللا�عليه�وسلم�
َ
ُبل�الOc��-وجل�عز��- وقد�أمَرن باع�السُّ ر�من�اّتِ

َّ
بع�سبيل�ا%ؤمنBن،�وحذ

َّ
أن�نت

ق�بأصحا�Çا�عن�الصراط�ا%ستقيم؛�فقال فرَّ
َ
ُبَل�{: ت ِبُعوا�السُّ

َّ
ت

َ
�ت

َ
ِبُعوُه�َو?

َّ
ات

َ
ِقيًما�ف

َ
ا�ِصَراِطي�ُمْست

َ
�َهذ نَّ

َ
َوأ

ْم�
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ْم�ِبِه�ل

ُ
اك ْم�َوصَّ

ُ
ِلك

َ
ْم�َعْن�َسِبيِلِه�ذ

ُ
�ِبك

َ
رَّق

َ
ف

َ
ت

َ
 ف

َ
ون

ُ
ق تَّ

َ
اِقِق�{: ،�ويقول��سبحانه]١٥٣: )نعام[}ت

َ
َوَمْن�ُيش

ْصِلِه 
ُ
�َون ى

َّ
َو�

َ
�ت �َما ِه ِ

ّ
َول

ُ
�ن

َ
ِمِن�ن

ْ
ؤ

ُ ْ
�ا2 ْ�َ��َسِبيِل

َ
�غ ِبْع

َّ
�َوَيت ُهَدى

ْ
�ال ُه

َ
�ل

َ
ن َب�َّ

َ
�ت �َما �َبْعِد �ِمْن ُسوَل �الرَّ

ْ
�َوَساَءت َم �َجَهنَّ

  ]. ١١٥: النساء[}َمِص�ً�ا

سبيل�الصحابة�والتابعBن،�والقرون�الفاضلة�!ي�الدين،�الذين�أثP¯�هللا�وسبيل�ا%ؤمنBن�xشك�أنه�

كما�أن�مخالفة�سبيل�ا%ؤمنBن� .وأمرنا�باتباعهم�-ص;ى�هللا�عليه�وسلم�-عل��م،�وأثP¯�عل��م�ا%صطفى

                                                 
وصححه�أحمد�) ١/١٩٠(والحاكم) ١٣_،�وابن�ماجه)٢٦٦٤(،�والAsمذي)٤٦٠٤(ن،�وأبو�داود�!ي�س�)٤/١٣١(رواه�Tمام�أحمد�!ي�مسنده�١

  ).الحديث�حجة�بنفسه�!ي�العقائد�و)حكام: (،�والØباني�!ي�كتباه)٩(شاكر�!ي�تعليقه�ع;ى�كتاب�الرسالة�للشافÙي�ص
  ).٦-٢/٥(شرح�العقيدة�الواسطية�٢
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� �ولرسوله �تعا]ى، 8� ��- مشاقة �وسلم �عليه �هللا �نفسها�- ص;ى �Åية �!ي �ورد �هو�التمسك� .كما وسبيلهم

  .�وسنة�رسوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلمبكتاب�هللا

العقل�: لم�x�تكتب�الحديث؟�يقول : إذا�رأيت�الرجل�إذا�قيل�له: (رحمه�هللا) هـ٥٣٥ت(قال�)ص�Èاني

بل�لقد�ذهب�الشافÙي�رحمه�هللا�إ]ى�أن�ترك�السنة�وwعAsاض�عل��ا� ).أو]ى،�فاعلم�أنه�صاحب�بدعة

ا�-ص;ى�هللا�عليه�وسلم- مc¯�عرفُت�لرسول�هللا�: (وعدم�)خذ��Çا�نوع�جنون،�فقد�قال�رحمه�هللا
ً
حديث

�ذهب �قد �عق;ي �أن �أشهدكم �فأنا �به �آخذ �العقيدة�� .)١()ولم �!ي �النبوي �الحديث �مكانة �يؤكد مما

Tس=مية�عناية�علماء�العقيدة�بالسنة�النبوية�!ي�كتب�العقائد�ا%ختصرة�وا%طولة�ا%سندة�وا%درة،�

  :فمن�ذلك

  :!ي�أول�منظومة�الحائية) ه٣١٦-٢٣٠(أبي�داود�قال�Tمام�ابن

  تمّسك�بحبل�هللا�واتبع�الهدى�����������وx�تك�بدعيا�لعلك�تفلح .١

 َودن�بكتاب�هللا�والس�ن�الOc���������أتت�عن�رسول�هللا�تنجو�وتربح .٢

هم�������فقول�رسول�هللا�أزكى�وأشرح. ٣٨
َ
  ودع�عنك�آراء�الرجال�وقول

هوا. ٣٩
ّ
  بدي��م��������فتطعن�!ي�أهل�الحديث�وتقدح�وx�تك�من�قوم�تل

  إذا�ما�اعتقدت�الدهر�ياصاح�هذه���فأنت�ع;ى�خAB�تبيت�وتصبح. ٤٠

�الصابوني� �Tمام �الحديث) هـ٤٤٩-٣٧٣(وقال �أصحاب �السلف �عقيدة �كتابه �الحديث: (!ي -أصحاب

ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يشهدون�8�تعا]ى�بالوحدانية،�وللرسول�-حفظ�هللا�تعا]ى�أحياءهم�ورحم�أموا®�م

بصفاته�الOc�نطق��Çا�وحيه�وت�¤يله،�أو�شهد�له��Çا�رسوله��- عز�وجل–بالرسالة�والنبوة،�ويعرفون�ر�Çم�

جل�–ص;ى�اله�عليه�وسلم،�ع;ى�ما�وردت�به�)خبار�الصحاح،�ونقلت�العدول�الثقات�عنه،�وثبتون�له�

  .٢)�عليه�وسلمما�أثبته�لنفسه�!ي�كتابه،�وع;ى�لسان�رسوله�ص;ى�هللا�- ج=له

�من�: (وقال �)خبار�الصحاح، �به �ووردت �القرآن، �بذكرها �نزل Ocال� �الصفات �جميع �!ي �يقولون وكذلك

  .٣)السمع�والبصر�والعBن،�والوجه

�آخر�كتابه �!ي �هللا �رحمه �قال �أن ��Çا�: (إ]ى �وعمل �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �بسنة �تمسك ومن

وهكذا�ينبaي�للمرء�أن�يعظم�أخبار�رسول�هللا�ص;ى�).(أو�فر�وأكA�واستقام�عل��ا،�ودعا�إل��ا�كان�أجره

هللا�عليه�وسلم،�ويقابلها�بالقبول�والتسليم�والتصديق،�وينكر�أشد�wنكار�ع;ى�من�يسلك�ف��ا�غAB�هذا�

جعلنا�هللا�سبحانه�من�الذين�يستمعون�القول�فيتبعون�أحسنه،�ويتمسكون�!ي�دنياهم�مدة�...الطريق

�منه�ومنةحيا®�م�بالكت
ً
  .٤)اب�والسنة،�وجنبنا�)هواء�ا%ضلة،�وÅراء�ا%ضمحلة،�و)سواء�ا%ذلة،�فض=

�هللا �رحمه �قدامة �ابن �Tمام �الرشاد) هـ٦٢٠- ٥٤١ت(وقال �سبيل �إ]ى �الهادي �wعتقاد �%عة �كتابه : !ي

لقرآن�أو�صح�وكل�ما�جاء�!ي�ا. موصوف�بما�وصف�به�نفسه�!ي�كتابه�العظيم،�وع;ى�لسان�نبيه�الكريم(

                                                 
 ).١٠/٣٤(،�والسAB�)٢٥٦/ ٢(صفة�الصفوة�: ،�وانظر)١٠٦/ ٩(م�!ي�الحلية�،�وأبو�نعي)٢٠٥ص�(رواه�الب��قي�!ي�ا%دخل�إ]ى�الس�ن�) ١(
  ).١٦١- ١٦٠(عقيدة�السلف�وأصحاب�الحديث،�ص�٢
  ).١٦٥(ا%رجع�السابق�ص�٣
  ).٣٢١(ا%رجع�السابق،�ص�٤
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�وترد� �والقبول، �بالتسليم �وتلقيه �به، �Tيمان �وجب �الرحمن �صفة �من �الس=م �عليه �ا%صطفى عن

�والتمثيل �والتشبيه �والتأويل، �بالرد �له �أستدل�) التعرض �الصفات �أيات �من �بجملة �استدل �أن �بعد ثم

�قال �حيث ،
ً
�عشر�حديثا �ستة �بلغت �الصفات �أحاديث �من �الن°: (بجملة �قول �السنة، �هللا�ومن �ص;ى O

�وسلم �الدنيا: (عليه �سماء �إ]ى �ليلة �كل �وتعا]ى �تبارك �ربنا �قال). ي�¤ل �أجمع�: (ثم �مما �أش�Èه �وما فهذا

  ).ع;ى�نقله�وقبوله،�ولم�يتعرضوا�لرّده�وx�تأويله،�وx�تشب��ه�وx�تمثيله�-رحمه�هللا- السلف

ى�هللا�عليه�وسلم،�وصح�به�النقل�ويجب�Tيمان�بكل�ما�أخ�A�به�الن°O�ص;: (وقال�!ي�آخر�كتابه�اللمعة

عنه�فيما�شاهدناه�أو�غاب�عنا،�نعلم�أنه�حق�وصدق،�وسواء�!ي�ذلك�ما�عقلناه�أو�جهلناه�ولم�نطلع�

  ).ع;ى�حقيقة�معناه

�هللا�!ي�العقيدة�الواسطية،�حيث�قال �ذكره�شيخ�Tس=م�ابن�تيمية�رحمه ْصَدَق�:  (وما
َ
�أ نَّ

َ
�أ ُموَن

َ
َوَيْعل

=مُ 
َ

=ِم�ك
َ

ك
ْ
AِBِْه�ِمْن��ال

َ
ى�غ

َ
َم�ِهللا�َع;

َ
=
َ

ْم،�َوُيْؤِثُروَن�ك
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ْى�ُهللا�َعل

َّ
ٍد�َص; َهْدِي�َهْدُي�ُمَحمَّ

ْ
AَBْ�ال

َ
=ِم�ِهللا،�َوخ

َ
ك

َحٍد 
َ
�أ ّلِ

ُ
ى�َهْدِي�ك

َ
ْم�َع;

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ْى�ُهللا�َعل

َّ
ٍد�َص; ُموَن�َهْدَي�ُمَحمَّ اِس،�َوُيَقّدِ ْصَناِف�النَّ

َ
   .أ

ا�
َ

 َوِلَهذ
ْ
َها�ال �Ôَِي�wِْجِتَماُع،�َوِضدُّ

َ
َجَماَعة

ْ
�ال نَّ

َ
َجَماَعِة؛��

ْ
ْهَل�ال

َ
وا�أ ِة،�َوُسمُّ نَّ ِكَتاِب�َوالسُّ

ْ
ْهَل�ال

َ
وا�أ ،�ُسمُّ

ُ
ة
َ
ُفْرق

ْجَتِمِعBَن 
ُ ْ
َقْوِم�ا%

ْ
ْد�َصاَر�اْسًما�ِلَنْفِس�ال

َ
َجَماَعِة�ق

ْ
�ال

ُ
ْفظ

َ
اَن�ل

َ
  . َوِإْن�ك

َّ
ْصُل�الث

َ
ِذي�ُيْعَتَمُد�َوTِِجَماُع�ُهَو�)

َّ
�ال

ُ
اِلث

ِم�َوالديِن 
ْ
ِعل

ْ
ْيِه�ِ!ي�ال

َ
  .َعل

اِهرَ 
َ
ْو�ظ

َ
ْعَماٍل�َباِطَنٍة�أ

َ
َواٍل�َوأ

ْ
ق
َ
اُس�ِمْن�أ ْيِه�النَّ

َ
ِة�َجِميَع�َما�َعل

َ
=ث

َّ
ُصوِل�الث

ُ
وَن�Çَِ�ِذه�) ٌق�َوُهْم�َيِزنُ

ُّ
َعل

َ
ُه�ت

َ
ا�ل ٍة�ِممَّ

يِن    .١)ِبالّدِ

  :اب�!ي�كتابه�)صول�الث=ثة�الOc�يكون�ع��ا�السؤال�!ي�الق�Aوقال�شيخ�Tس=م�محمد�بن�عبدالوه

  ).وهو�معرفة�هللا،�ومعرفة�نبيه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�ومعرفة�دين�Tس=م�با�دلة: العلم: (قال

�فمن�أطاعه�دخل�الجنةـ�ومن�عصاه�: (ثم�قال
ً
xرسو�إلينا�أرسل�بل�

ً
إن�هللا�خلقنا�ورزقنا�ولم�يAsكنا�هم=

�تعا]ىدخل�النار �قوله �والدليل ،) :�
ً
xرسو�فرعون�إ]ى� �أرسلنا �عليكم�كما

ُ
�شاهدا

ً
xرسو�إليكم� �أرسلنا إنا

�وبي=
ً
  ).فعpq¯�فرعون�فأخذناه�أخذا

�رسوله: (إ]ى�أن�قال
ً
طاعته�فيما�أمر،�وتصديقه�فيما�أخ�A،�واجتناب�ما�نÛ¯�: ومعP¯�شهادة�أن�محمدا

  ).عنه�وزجرـ�وأx�يعبد�هللا�إx�بما�شرع

x�خAB�إx�دل�)مة�عليه�وx�شر�إx�حذرها�منه�والخAB�الذي�دلها�عل��ا�: (أن�قال�!ي�)صل�الثالثإ]ى�

�ويأباه،� �هللا �يكرهه �ما �وجميع �الشرك �منه �حذرها �والشر�الذي �ويرضاه، �هللا �يحبه �ما �وجميع التوحيد

  .٢)بعثه�إ]ى�الناس�كافة،�وافAsض�هللا�طاعته�ع;ى�جميع�الثقلBن

عن�كثAB��-رحمهم�هللا��-و�من�القواعد�الك�Aى�الOc�تم¤B��Çا�سلفنا�الصالح�!ي�منهج�السلف�وهذا�ا%نهج�ه

  .من�أهل�)هواء�والبدع

ص;ى�هللا��-أهل�الحق�والسنة�x�يكون�متبوُعهم�إx�رسوَل�هللا�: "قال�شيخ�Tس=م�ابن�تيمية�رحمه�هللا

ُته�!ي�كل�ما�أمر،�وليست�هذه�ا%�¤لة�لغABه�فهو�الذي�يجب�تصديُقه�!ي�كل�ما�أخ�A،�وطاع�-عليه�وسلم�

                                                 
  ).٧٠(العقيدة�الواسطية�بشرح�الشيخ�محمد�خليل�الهراس،�ص�١
  ).١١٬١٦،٥٧،٨٨()صول�الث=ثة�ص�٢
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ا�ع;ى�أمور،�م��ا .١"من�)ئمة Oمبني�لها،�وتعظيمهم�النبوية،�السنة�ع;ى�اعتمادهم�كان�وقد:  

�إx��Çا�-أ �Tيماُن �x�يتم Ocال� �هللا، �رسول �محمًدا �أن �شهادة �مقتضيات �من �فيما�: أن �تصديِقه وجوَب

� �أو�صفاته، �هللا، �عن �كان �سواء ،Aأخ��من� �وغABها �Åخرة، �أمور �من �يستقبل �أو�ما أو�مخلوقاته،

  .الغيبيات

  .وهو�أرحم��Çم�من�أنفسهم�-ص;ى�هللا�عليه�وسلم��-أن�أعرف�العباد�بما�يصلح�لهم�هو�رسوُل�هللا��-ب

نزل�إليه�من�ربه،�لم�يكتم�شيًئا�من�ذلك،�وأنه��-ج
ُ
غ�جميَع�ما�أ

َّ
�- عليه�الص=ة�والس=م��-أن�الرسول�بل

َته�ع;ى�ا%حجة�البيضاء،�ليلها�ك��ارها،�x�يزيغ�ع��ا�إx�هالك،�قد�ب �ب=ٍغ�وأبَيَنه،�حc¯�ترك�أمَّ غ�ذلك�أتمَّ
َّ
ل

رها�منه
َّ

�أمَته�عليه،�وما�من�شر�إx�وحذ   . فما�من�خAB�إx�ودلَّ

�السابقة�!ي�موقف�السلف�من�السنة،�وتعظيمهم�لها،�وذلك�بكو�³ا�وحًيا�م لت�هذه�)موُر
َّ
ن�وقد�تمث

  :x�ينطق�عن�الهوى،�وبدا�هذا�واضًحا�من�خ=ل�-ص;ى�هللا�عليه�وسلم��- وبكونه��-تعا]ى��- هللا�

،�وتعظيمه،�وعدم�wعAsاض�عليه�بأي��-ص;ى�هللا�عليه�وسلم��- الخضوع�لحديث�الرسول��-١ إذا�صحَّ

�معارضُته�بذوٍق،�أو�وْجٍد،�أو�رأي،�أو�قياس،�ون   .حوهنوع�من�أنواع�wعAsاض،�ف=�تحلُّ

� �:"-رحمه�هللا��-يقول�الشافÙي �نسبه�الناُس ��-لم�أسمع�أحًدا إ]ى�علٍم�يخالف�!ي�أن��-أو�نسب�نفسه

باع�أمر�رسول�هللا��- عز�وجل��-فرض�هللا� عز��-والتسليم�لحكمه،�بأن�هللا��-ص;ى�هللا�عليه�وسلم��-اّتِ

�-بكتاب�هللا،�أو�سنة�رسوله��لم�يجعل��حد�بعده�إx�اتباعه،�وأنه�x�يلزم�قول�بكل�حال،�إx �-وجل�

�فْرَض�هللا��-ص;ى�هللا�عليه�وسلم� علينا،�وع;ى�من�بعدنا�وقبلنا،��-تعا]ى��-وأن�ما�سواهما�تبٌع�لهما،�وأنَّ

  . ٢"واحد�-ص;ى�هللا�عليه�وسلم��- !ي�قبول�الخ�A�عن�رسول�هللا�

٢-�� �وا%وضوعة، �الضعيفة �)حاديث �ونبذ �الصحيحة، �)حاديث �ع;ى �من�اعتمادهم �التحقق فأوجبوا

  .)حاديث�قبل�wحتجاج��Çا؛�ح¯c�x�ُينسب�إ]ى�دين�هللا�ما�ليس�منه

�وتلقْته�)مة�بالقبول،�وهذا�من�ا%عالم�الرئيسة�%نهج�السلف��-٣ حجية�خ�A�Åحاد�!ي�العقيدة،�إذا�صحَّ

م�ف=�يُ �-رضوان�هللا�عل��م��-
َ
�والقول�بأن�أخبار�Åحاد�x�تفيد�العلم،�ومن�ث

ٌ
��Çا�!ي�العقيدة،�بدعة حَتجُّ

� �السنة �إ]ى �ا%نتسبBن �من �العلماء �بعض فها �وتلقَّ ،
ُ
�ا%عs¤لة �هذه��-أحدثْ��ا �%آxت �أو�تمحيص �بحث دون

وخاصة�!ي�كت�Èم�!ي�أصول�الفقه�!ي�مباحث�أدلة�)حكام،�بينما�لو�تتبعنا�نصوص�السلف�من��-ا%قالة�

جماع�م��م�ع;ى�عدم�التفريق�!ي�أخبار�Åحاد�بBن�)حكام�الصحابة�والتابعBن�وتابع��م،�لوجدنا�شبه�إ

  . والعقائد

�تيمية �ابن �عند�: "يقول �العلم �يفيد �بموجبه،
ً
�أو�عم= �له، �تصديًقا �بالقبول،

ُ
�)ئمة اه �تلقَّ فالخ�A�الذي

  .٣"جماهAB�الخلف�والسلف،�وهذا�!ي�معP¯�ا%تواتر

�به،�وتصديًقا�له،�يفيد�العلم�اليقيOP�وخ�A�الواحد�إذا�تلقْته�) : "وقال�ابن�أبي�العز�
ً
مة�بالقبول،�عم=

                                                 
  ).٣٤٦/ ٣" (اوى مجموع�الفت�١
�عن�كتاب�) ١٠٤: ص" (إيقاظ�الهمم�٢

ً
 ).٧/٢٧٣" ()م"نق=

 ).١٨/٤٨(مجموع�الفتاوى��٣
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  .١"عند�جماهAB�)مة،�وهو�أحد�قسمO�ا%تواتر،�ولم�يكن�بBن�سلف�)مة�!ي�ذلك�نزاعٌ 

�إليه�ما�: "ويقول�صديق�حسن�خان �أو�العلم�تقّيد�بما�إذا�لم�ُيضمَّ والخ=ف�!ي�إفادة�خ�A�Åحاد�الظنَّ

ا�يقويه،�أو�كان�مشهوًرا،�أو�مستفيًضا،�ف=�يجري�فيه�الخ=ف�ا%ذكور،�وx�يقويه،�أما�إذا�انضم�إليه�م

نزاع�!ي�أن�خ�A�الواحد�إذا�وقع�Tجماُع�ع;ى�العمل�بمقتضاه،�فإنه�يفيد�العلم؛��ن�Tجماع�عليه�قد�

ه،�وهكذا�خ�A�الواحد�إذا�تلقته�)مة�بالقبول،�فكانوا�بBن�عامل�به،�ومت
ُ
Aه�من�ا%علوم�صدق َّBص�له،�أول

  .٢"ومن�هذا�القسم�أحاديث�صحي²ي�البخاري�ومسلم

قون�بBن�خ�Aٍ�عن�رسول�هللا� وآخَر،�بدعوى�أنه��-ص;ى�هللا�عليه�وسلم��-فلم�يكن�السلف�الصالح�يفّرِ

�السنة� �أهل �!ي �هذا �واستمرَّ �وwعتقاد، �والعلم �العمل �!ي ر ِ
ّ
�يؤث �تفريًقا �الورود، �متكاثر �أو آحادّي،

�الحد �أهل �أهل�والجماعة، �أئمة �تخريج �هذا �ع;ى �يدلُّ �هللا، �يشاء �أن �وإ]ى �هذا، �يومنا �إ]ى �و)ثر، يث

السنة�كمالك�وأحمد،�والبخاري�ومسلم،�وأبي�داود�والAsمذي،�والنسائي�والدارمي،�وغABهم،�لØحاديث�

ي�بالقبول،�وجب�العمُل�وwعتقاد�به�ول ّقِ
ُ
ل   .زما%ثِبتة�للعقائد�!ي�مدونا®�م،�فمc¯�صح�الحديث،�وتُ

  .الحكم�العقدي�[ي�hستد?ل�الحديث�النبوي :  ا2بحث�الرابع

�الصحيحة�� �النبوية �بالسنة �يعنون �أ�³م �يجد �العقدية �ومصنفا®�م �السلف �أئمة �أقوال �!ي , ا%تأمل

: فيثبون�ما�جاء�ف��ا�من�عقائد�وأحكام�كما�يثبتون�ما�جاء�!ي�القرآن�الكريم،�وبنفس�الطريقة�وا%نهج

  .وx�تمثيل, ومن�غAB�تكييف�, x�تعطيلمن�غAB�تحريف�و 

�من�
ً
ولهذا�كانوا�يزجرون�أشد�الزجر�من�يعارض�سنة�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�بآراء�الرجال�كائنا

�من�السماء،�أقول : (كان،�ثبت�عن�ابن�عباس�رOpÚ�هللا�ع��ما�أنه�قال
ٌ
: يوشك�أن�ت�¤ل�عليكم�حجارة

  .٣)قال�أبو�بكر�وعمر: ن قال�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وتقولو 

وإذا�كان�هذا�ك=م�ابن�عباس�رOpÚ�هللا�ع��ما�%ن�عارض�السنة�بقول�أبي�بكر�وعمر�وهما�من�هما،�

�إليه؟ �ينتسب �ممن �هو�دو�³م �من �بقول �السنة �يعارض �بمن �الكتاب�! فكيف �ع;ى
ً
�مقدما �قوله ويجعل

�ا%ستع �فا8 �أو�تأوله �رّده، �خالفه �وما �قبله، �وافقه �فما �الك=مية�. انوالسنة، �ا%ناهج �!ي �هو�مقرر كما

  .العق=نية�!ي�wستدxل�ع;ى�العقيدة

�هللا �هللا�ص;ى�هللا�عليه�: (وقال�الشافÙي�رحمه �سنة�رسول �استبانت�له أجمع�العلماء�ع;ى�أن�من

  ).وسلم�لم�يكن�له�أن�يدعها�لقول�أحد�من�الناس

وصحته�يذهبون�إ]ى�رأي�سفيان،�وهللا�عجبت�لقوم�عرفوا�Tسناد�: (وقال�Tمام�أحمد�رحمه�هللا

،�]٦٣: النور )[فليحذر�الذين�يخالفون�عن�أمره�أن�تصي%Wم�فتنة�أو�يصي%Wم�عذاب�أليم: (تعا]ى�يقول 

  ).الفتنة�الشرك،�لعله�إن�رّد�بعض�قوله�أن�يقع�!ي�قلبه��Opء�من�الزيغ�ف��لك. أتدري�ما�الفتنة

فوجدت�طاعة�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�نظرت�!ي�ا%صحف�: (وقال�Tمام�أحمد�رحمه�هللا

،�ثم�جعل�يتلو
ً
فليحذر�الذين�يخالفون�عن�أمره�أن�تصي%Wم�فتنة�أو�يصي%Wم�: (ث=ثة�وث=ثBن�موضعا

                                                 
  ).٣٤٠،�٣٣٩: ص" (شرح�العقيدة�الطحاوية�١
�عن��٢

ً
  ).٦٠: ص(،�لعمر�سليمان�)شقر�"العقيدة�!ي�هللا"نق=

  .وسنده�صحيح) ٢/١٢١٠(A�!ي�جامع�بيان�العلموابن�عبد�ال�)٥٠٥٢(وال�¤ار�!ي�مسنده) ١/٣٣٧(رواه�Tمام�!ي�مسنده��٣
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  .Åية]٦٣:النور )[عذاب�أليم

�والهدي� �الطريقة ��Çا �ويعنون �السنة، �بكتب �العقائد �كتب �يسمون �الفاضلة �القرون �!ي �كانوا بل

�ا �وا%نهج �والفعلوالسمت �وwعتقاد �والقول �العلم �!ي �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �عليه �كان ومن�. لذي

كتاب�السنة�السنة�ل�مام�أحمد،�والسنة�xبنه�عبدهللا،�والسنة��بي�بكر�بن�هانيء�)ثرم،�: أمثلة�ذلك

ا�يكون�و%اذ .والسنة��بي�داود،�والسنة�للط�Aاني،�وعقيدة�السلف�وأصحاب�الحديث�ل�مام�الصابوني

�
ً
�محمدا �أن �شهادة �ولوازم ¯p2متق� �هو�من � �النبوية �بالسنة �والعمل �العناية، �وهذه �wهتمام �هذا م��م

  .رسول�هللا

�رسول�: (قال�شيخ�Tس=م�محمد�بن�عبدالوهاب�!ي�كتابه�)صول�الث=ثة
ً
ومعP¯�شهادة�أن�محمدا

  .١)زجر،�وأx�يعبد�ُهللا�إx�بما�شرعطاعته�فيما�أمر،�وتصديقه�فيما�أخ�A،�واجتناب�ما�نÛ¯�عنه�و : هللا

�سنة� �جعلوا �الذين �ا%نحرفة �والتوجهات �والفلسفة �الك=م �أرباب �عليه �ما �هو�خ=ف �ا%عتقد وهذا

 
ً
�ظهريا �وراءهم �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �عليه�. ا%صطفى �هللا �ص;ى �هللا �رسول �أراد �عما �أو�حرفوه فردوها

�الع. وسلم �!ي �تقبل x� �أخبار�آحاد �أ�³ا �عليه�بزعمهم �يتسلطون �فإ�³م �رده �يستطيعوا �لم �وما قائد،

  .بالتحريف،�فنتج�عن�ذلك�إنكار�كثAB�من�ا%غيبات�ومسائل�wعتقاد

نحن�نطالب�أصحاب�هذه�ا%وجة�الOc�جعلت�حديث�Åحاد�هو�كل�: (يقول�الدكتور�محمد�عمارة

،�وهو�النص��Opء�وتركت�القرآن�وراء�ظهرها�أن�تعود�إ]ى�تحكيم�العقل�والAsيث�وwهتما
ً
xأو�بالقرآن�م

اليقيOP�ثم�با%تواتر�من�الحديث�كله��نه�نص�قطÙي،�ثم�بعد�ذلك�بحديث�Åحاد�!ي�بعض�)عمال�

OPظ�نه��التشريعات�نطاق�!ي�٢()وليس(.  

�بخ�A�Åحاد �وwستدxل �للعمل �تحجيم �فيه �Ôي�-وهذا �النبوية، �أكA�)حاديث �أن �ا%علوم ومن

�يعرف �كما �آحاد �بعض��أحاديث �!ي xإ� �Åحاد �بحديث �نستدل x� �كنا �فإذا �الحديث، �أصحاب ذلك

�وفعل� �والسنة �الكتاب �من �الدليل �وما �)حاديث، �من �لنا �يبقى �فما �التشريع، �نطاق �!ي �وليس )عمال

الصحابة�ع;ى�هذا�التفريق،�أليس�!ي�هذا�إبطال�للعمل�بآxف�)حاديث�النبوية�الصحيحة�ا%روية�!ي�

  .ا،�والسبب�!ي�ردها�ش�Èة�ا%عs¤لة�ومن�قال�بقولهم،�أ�³ا�ظنيةالصحيحBن�وغABهم

�مثل �الصحيحة، �النبوية �)حاديث �من
ً
�كثABا �ردوا �ا%نهج �لهذا �عليه�: ونتيجة �عيس �نـزول حديث

�ا%وت،� �وملك �الس=م �عليه ¯pËمو� �وحديث �والجّساسة، �الدجال �وأحاديث �آخر�الزمان، �!ي الس=م

مريم�وأمه،�وحديث�سحر�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وحديث��وحديث�عدم�مس�الشيطان�لعي-p¯�بن

�O°الن�صدر�وسلم-شق�عليه�هللا�- ص;ى��ص;ى�O°الن�قرين�إس=م�وحديث�منه،�الشيطان�حظ�وإخراج

�بعمل� �يعمل �أحدكم �إن �وحديث �Tناء، �!ي �الذباب �وقوع �وحديث �ا%عراج، �وأحاديث �وسلم، �عليه هللا

  .)٣(لنار،�وغABهاأهل�الجنة،�وحديث�تحاجت�الجنة�وا

وقد�تأثر�عدد�من�أبناء�ا%سلمBن�الذين�قلت�بضاع��م�وثقاف��م�من�علم�الكتاب�والسنة،�فوقعوا�

                                                 
  ).٥٧(ص�١

�عن�موقف�ا%درسة�العقلية�من�السنة�النبوية،�٢٧٦جريدة�ا%سلمون،�السنة�السادسة،�العدد) ٢(
ً
 ).٢/٢٠٠(،�نق=

 ).٢١٢-٢/٢٠٢(موقف�ا%درسة�العقلية�من�السنة�النبوية: انظر) ٣(
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وبارك�ا%ستشرقون�هذا�ا%وقف،�ومّجدوه��نه� .فريسة�لهذا�ا%نهج�الخاطئ�ا%نحرف�عن�جادة�الصواب

ما�جاءنا�: (مام�مالك�حيث�قالورحم�هللا�T  .)١(يخدم�وجه��م�!ي�إبطال�wستدxل�بالسنة�النبوية
َّ
و�كل

َ
أ

د�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لجدل�هؤxء جدُل�من�رُجٍل�تركنا�ما�جاء�ِبِه�ج�Aيل�إ]ى�محمَّ
َ
    .)٢()رجل�أ

�OــPهللا-ويع�-رحمــه��مــن�أجــدل�رجــل�جاءنــا�كلمــا�لكــان�الرجــال،�وآراء�وا%ــراء�بالجــدل�الــّدين�كــان�لــو�أنــه

ما�نزل�به�ج�Aيل�ع;ى�محمد�ص;ى�هللا�عليه�وسـلم�لك=مـه،�ثـم�يـأتي�مـن�Åخر،�تركنا�ما�أنزل�هللا�تعا]ى،�و 

 –هــــو�أجـــــدل�منـــــه،�فنsـــــAك�
ً
كــــ=م�مـــــن�قبلـــــه�لك=مـــــه،�وهكـــــذا،�وهــــذا�هـــــو�واقـــــع�الحـــــال�عنـــــد�هـــــؤxء��-أيضـــــا

 
ً
  . العقليBن�ممن�تركوا�الكتاب�والسنة�وراءهم�ظهريا

بــــدع�ومزالــــق�العقــــول،�وأن�فالواجــــب�ع;ــــى�كــــل�مســــلم�يريــــد�النجــــاة�لنفســــه�أن�يحــــذر�مــــن�)هــــواء�وال

يتمســـك�بـــه�ويعـــّض�عليـــه�بالنواجـــذ؛�فإنـــه��-صـــ;ى�هللا�عليــه�وســـلم-يحــرص�ع;ـــى�اتبـــاع�مـــا�جـــاء�بـــه�محمـــد�

 .ص;ى�هللا�عليه�وسلم�تركنا�ع;ى�ا%حجة�البيضاء�ليلها�ك��ارها�x�يزيغ�ع��ا�إx�هالك

  .وتتضمن�النتائج�والتوصيات: الخاتمة

�وwستدxل )١ �النبوي �بالحديث �أن��)خذ �شهادة �وتحقيق �لوازم �هو�من �و)حكام �العقائد �!ي به

�رسوله�هللا�والOc�Ôي�شطر�الركن�)ول�من�أركان�Tس=م
ً
 ).شهادة�أن�x�إله�إx�هللا: (محمدا

)خذ�بالحديث�النبوي�وwستدxل�به�هو�من�لوازم�محبة�ا%ؤمن�لربه�عز�وجل،�وإيمانه�بالكتاب� )٢

�تعا]ى �لقوله �عز�وجل، �هللا: (هللا �يحببكم �فاتبعوني �هللا �تحبون �كنتم �إن �تعا]ى). قل وما�: (ولقوله

 ).آتاكم�الرسول�فخذوه�وما��³اكم�عنه�فان��وا

�)مر�باتباع� )٣ �فيه �الذي �للقرآن �هو�ترك �وتركها �الكريم، �بالقرآن �هو�عمل �النبوية �بالسنة العمل

 .الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�والعمل�بسنته

�رضو  )٤ �الصالح �سلف ¯Pع� ،�لقد
ً
�وتطبيقا

ً
�وعم=

ً
xقو� �النبوي �بالحديث �أجمعBن �عل��م �تعا]ى �هللا ان

�!ي� �النبوي �الحديث �مكانة �إ]ى �ويشAB�مصنفه xإ� �Tس=مية �العقيدة �!ي
ً
�مؤلفا �تجد �تكاد x� ولذا

العقيدة�Tس=مية�من�جهة�أنه�أحد�مصادر�العقيدة،�وx�تصح�العقيدة�إx�بتصديق�الرسول�هللا�

لم�!ي�كل�ما�أخ�A�به�عن�ربه�عز�وجل،�وطاعته�فيما�أمر،�واجتناب�ما�نÛ¯�عنه�ص;ى�هللا�عليه�وس

 .وزجر،�وأx�يعبد�هللا�إx�بما�شرع

�قال )٥ �تعا]ى �هللا ��ن �هللا، �من �و'ي �النبوية �يو ي: (السنة �إ?�و ي �إنه �الهوى �عن �ينطق فOÛ�). وما

�لهذ �ترك �وتركها �بالو'ي، �عمل ��Çا �فالعمل �القرآن، �بعد �الثاني �أن�الو'ي �x�يمكن �ولذا �الو'ي، ا

 .تعارض�بالعقول�القاصرة،�أو�التأوي=ت�الفاسدة

عندما�نقرر�ونؤكد�مكانة�الحديث�النبوي�!ي�العقيدة�Tس=مية،�فإن�هذا�x�يعOP�إغفال�وإهمال� )٦

�العقائد� �اثبات �!ي �عليه �يعتمد x� �ا%وضوع �عن
ً
�فض= �الضعيف �فالحديث �الصحة، شروط

�با8و)حكام،�ولذا�من�كذب�ع
ً
فكما�. ;ى�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فليتبوأ�مقعده�من�النار�عياذا

أنه�يوجد�!ي�)مة�من�يرد�)حاديث�النبوية�وx�يحتج��Çا�ويعAsض�ع;ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�
                                                 

 ).١/٢٨٤(ا%رجع�السابق،�: انظر) ١(

 ).٥(والخطيب�!ي�شرف�أصحاب�الحديث،�ص). ١/١٤٤(ل=لكائي�!ي�كتابه�شرح�أصول�اعتقاد�أهل�السنة،�رواه�ا) ٢(
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وسلم�فيما�يثبه�لربه�عز�وجل،�فكذاك�يوجد�من�يعتمد�ع;ى�الروايات�الواهية�وا%وضوعة�فينسب�

  .منه�براء�للدين�ما�هو 

�وتجمع� )٧ �ع��ا، �والدفاع �ونشر�كت�Èا، �النبوية، �بالسنة ¯Pتع� �عا%ية �هيئة �هناك �تكون �بأن Op(وأو

  .الباحثBن�وا%ختصBن�بدراسة�الحديث�النبوي 

و!ي�الختام،�أو)Op�القائمBن�ع;ى�هذا�الندوة�ا%باركة�بتبOP�فكرة�إقامة�مركز�عالمO�أو�هيئة�عا%ية�

ت�Èا�والدفاع�ع��ا،�وتجمع�ا%ختصBن�والباحثBن�وا%هتمBن�بالحديث�النبوي�تعP¯�بالسنة�النبوية�ونشر�ك

وتقيم�ا%ؤتمرات�والندوات�ا%تعلقة�بالسنة�النبوية�ويكون�لها�موقع�ع;ى�wنAsنت،�وأقAsح�أن�يكون�موقع�

دعوة�هذا�ا%ركز�أو�هذه�الهيئة�مدينة�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ا%دينة�النبوية�حيث�انط=ق�ال

  .ومسجد�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

  :ا2راجع�وا2صادر

 .)صول�الث=ثة،�لشيخ�Tس=م�محمد�بن�عبد�الوهاب .١

�تحقيق .٢ �العز�الحنفي، �أبي �xبن �الطحاوية، �العقيدة �الطبعة�: شرح �الرسالة، الAsكي،مؤسسة

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٤الثانية،�

�تحق .٣ �الهراس، �خليل �محمد �للشيخ �الواسطية، �العقيدة �الطبعة�: يقشرح �السقاف، علوي

 .الدرر�السنية/ م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩السادسة�

 .صحيح�Tمام�البخاري  .٤

  .صحيح�Tمام�مسلم .٥

�تحقيق .٦ �الصابوني، �ل�مام �الحديث، �وأصحاب �السلف �دار�العاصمة،�: عقيدة ناصر�الجديع،

 .الرياض. م١٩٩٨/هـ١٤١٩الطبعة�الثانية،�

 .قدامة�ا%قدOpË�%عة�wعتقاد�الهادي�إ]ى�سبيل�الرشاد،�xبن .٧

�الرياض،� .٨ �الرشد، �مكتبة �)مBن، �الصادق �)مBن �النبوية، �السنة �من �العقلية �ا%درسة موقف

  .هـ١٤١٨الطبعة�)و]ى،�
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  تفاس���الحديث�الشريف�[ي�ا2غرب�+س]مي،�قراءة�[ي�ا2نهج�وا2وضوع. ١٩

  محمد�عبد�الحليم�بي)¨H/ د

  )قسم�العقائد�و)ديان،�جامعة�الجزائر(

  هللا�الرحمن�الرحيم�بسم

  وص;ى�هللا�ع;ى�سيدنا�محمد�وع;ى�آله�وصحبه�وسلم�تسليما�كثABا

  : تمهيد

يقــــــــــف�الحــــــــــديث�الشــــــــــريف�والســــــــــنة�النبويــــــــــة�ا%طهــــــــــرة�!ــــــــــي�مصــــــــــاف�الركــــــــــائز�العظمــــــــــ¯�للثقافــــــــــة�

Tســــــــــــ=مية،�مــــــــــــن�حيــــــــــــث�اعتبــــــــــــاره�ا%صــــــــــــدر�الثــــــــــــاني�للتشــــــــــــريع�بعــــــــــــد�القــــــــــــرآن�الكــــــــــــريم،�ولــــــــــــذلك�ملئــــــــــــت�

إذ�. علــــــــــــوم�الحــــــــــــديث�روايــــــــــــة�ودرايــــــــــــة،�وتخريجــــــــــــا�واســــــــــــتنباطا،�وتحلــــــــــــي=�وتعلــــــــــــي=ا%ــــــــــــدونات�Tســــــــــــ=مية�ب

�ABوالتفاســـــــــــــ�بالشـــــــــــــروح�ا%كتبـــــــــــــات�ونـــــــــــــاءت�علـــــــــــــم،�مائـــــــــــــة�النبـــــــــــــوي�للـــــــــــــنص�الخادمـــــــــــــة�العلـــــــــــــوم�جـــــــــــــاوزت

الخادمــــــــــــة�للصـــــــــــــحاح�وا%جـــــــــــــاميع�والســـــــــــــ�ن�وا%عـــــــــــــاجم�وا%ســـــــــــــتدركات�وا%ســـــــــــــتخرجات�والزوائـــــــــــــد�وكتـــــــــــــب�

لم�النبــــــــــــوة،�فضــــــــــــ=�عــــــــــــن�كتــــــــــــب�التخــــــــــــريج�والتعليــــــــــــل�الســــــــــــABة�والشــــــــــــمائل�والخصــــــــــــائص�ودxئــــــــــــل�ومعــــــــــــا

  .إلخ...والتصحيح�والنسخ�ومختلف�الحديث�وغريبه�وب=غته�ولغته

وهـــــــذا�wعتنــــــــاء�بــــــــالنص�النبــــــــوي�يصـــــــب�!ــــــــي�خاتميــــــــة�Tســــــــ=م�وهيمنـــــــة�عقيدتــــــــه�وإعجــــــــاز�كتابــــــــه�

الــــــذي�ق2ــــــp¯�بالقـــــــدر�الرفيــــــع�%حمــــــد�صـــــــ;ى�هللا�عليــــــه�وســــــلم،�حيـــــــث�لــــــم�تحفــــــظ�أمـــــــة�نصــــــوص�وأفعـــــــال�

ل�ن°ــــــــــO�كــــــــــالن°O�الخــــــــــاتم،�والـــــــــــذي�وعــــــــــده�ربــــــــــه�بخلــــــــــود�أمـــــــــــره�ووســــــــــطية�أمتــــــــــه�وهيمنــــــــــة�شـــــــــــريعته�وأقــــــــــوا

لقــــــــد�مــــــــّن�هللا�ع�ــــــــى�ا2ــــــــؤمن�ن�إذ�بعــــــــث�فــــــــWÑم�رســــــــو?�مــــــــن�أنفســــــــهم�يتلــــــــو�﴿:مصــــــــدقا�لقــــــــول�هللا�تعــــــــا]ى

  ١﴾علWÑم�آياته�ويزكWÑم�ويعلمهم�الكتاب�والحكمة�وإن�كانوا�من�قبل�لفي�ض]ل�مب�ن

  فقال�تعا]ى. ه�ربه�!ي�أحواله�كلها�صغABها�وكبABهاكيف�x�وهو�الن°O�الذي�زكا

  ٢﴾وما�ينطق�عن�الهوى�إن�هو�إ?�و ي�يو ى﴿ :مزكيا�منطقه�

  ٣﴾وإنك�لع�ى�خلق�عظيم﴿:ومزكيا�خلقه

  ٤﴾ما�كذب�الفؤاد�ما�رأى�﴿:ومزكيا�فؤاده

  ٥﴾وما�صاحبكم�بمجنون ﴿: ومزكيا�عقله�ولبه

دي�وذبلـــــــــــــت�الجفـــــــــــــون�!ـــــــــــــي�كتابـــــــــــــة�وعليـــــــــــــه��تراكضـــــــــــــت�)رجـــــــــــــل�وســـــــــــــهرت�)عـــــــــــــBن�وكلـــــــــــــت�)يـــــــــــــ

ولكــــــــن�الـــــــذي�ســــــــما�مــــــــن�كـــــــل�)عضــــــــاء�Ôـــــــي�الوجــــــــوه�النـــــــاظرة�الcــــــــO�وعــــــــدها�. الحـــــــديث�وتدوينــــــــه�وشـــــــرحه

محمـــــــد�صـــــــ;ى�هللا�عليـــــــه�وســـــــلم�بالحســـــــP¯�!ـــــــي�الـــــــدنيا�وÅخـــــــرة�حيـــــــث�قـــــــال�!ـــــــي�خدمـــــــة�حديثـــــــه�وحفظـــــــة�

  :سنته

                                                 
 .١٦٤سورة�آل�عمران�Åية�-١
 ٤-٣سورة�النجم�Åية�- ٢
 .٤سورة�القلم�Åية�- ٣
 .١١سورة�النجم�Åية- ٤
 .٢٢سورة�التكوير�Åية�- ٥
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]ـــــــى�مـــــــن�فحفظـــــــه�حcـــــــ¯�يبلغـــــــه�غBـــــــAه،�فـــــــرب�حامـــــــل�فقـــــــه�إ�،نّضــــــر�هللا��امـــــــرئ�ســـــــمع�مـــــــن�حـــــــديثا" 

  ١.."هو�أفقه�منه،�ورب��حامل�فقه�ليس�بفقيه

و�جـــــــــــل�ذلـــــــــــك�لـــــــــــم�تكـــــــــــن�بـــــــــــ=د�ا%غـــــــــــرب�Tســـــــــــ=مي�بعـــــــــــدوت��ا�)ندلســـــــــــية�وا%غربيـــــــــــة�خلـــــــــــوا�مـــــــــــن�

خدمــــــــة�الحــــــــديث�الشــــــــريف�حفظــــــــا�وتــــــــدوينا�ودرايــــــــة�وشــــــــرحا�وتفســــــــABا،�وÔــــــــي�وإن�تــــــــأخرت�إنتاجــــــــا�عــــــــن�

  .ا�سيأتي�بيانهنظAB®�ا�مشرقا�إx�أ�³ا�سبقت�وبزت�!ي�أحيان�عديدة�غABها�كم

  :وxستبصار�ا%وضوع�بروية�وتوءدة�فإننا�سنتناول�ا%وضوع�كا:تي

  دخول�الحديث�إ�ى�ا2غرب�+س]مي،�ا2سار�والقرار: أو?

ــــــــى�لولــــــــوج�Tســــــــ=م�فاتحــــــــا� ــــــــى�)يــــــــام�)و] ــــــــى�بــــــــ=د�ا%غــــــــرب�Tســــــــ=مي�إ] يعــــــــود�دخــــــــول�الحــــــــديث�إ]

ثـــــــــــم�بـــــــــــ=د�) ا%غـــــــــــرب(،�و)قqـــــــــــp¯�)الجزائـــــــــــر(،�و)وســـــــــــط�)طـــــــــــرابلس�وتـــــــــــونس(ا%غـــــــــــارب�الـــــــــــث=ث�)دنـــــــــــى

)نــــــدلس�منــــــذ�منتصــــــف�القــــــرن�)ول�الهجـــــــري�إ]ــــــى��³ايتــــــه،�أي�مــــــن�بنـــــــاء�القBــــــAوان�ع;ــــــى�يــــــد�الصـــــــحابي�

  . ٣)هـ�٩٢(حc¯�فتح�)ندلس�ع;ى�يد�طارق�بن�زياد�سنة��٢)هـ�٦٣ت�(عقبة�بن�نافع�الفهري�

ســـــــــماحة�هــــــــــذا�الــــــــــدين��!ـــــــــي�ســــــــــرعة�هائلـــــــــة�برر®�ــــــــــا�٤حيـــــــــث�انتشــــــــــر�Tســـــــــ=م�بــــــــــBن�جمـــــــــوع�ال�Aبــــــــــر

وإنســــــــانيته�الcــــــــO�جعلــــــــت�البشــــــــر�حيــــــــث�كــــــــانوا�وبــــــــأي�لســــــــان�نطقــــــــوا�أمــــــــة�واحــــــــدة�x�تفاضــــــــل�وx�تراتــــــــب�

ف��ــــــــــا�إx�بــــــــــالتقوى�والعمــــــــــل�الصــــــــــالح،�وســــــــــرعة�wنتشــــــــــار�رافق��ــــــــــا�حركــــــــــة�عجيبــــــــــة�!ــــــــــي�Tســــــــــ=م�الك;ــــــــــي�

  ".إن�Tس=م�غّرب�وعّرب: لل�Aبر،�ثم�تمكن�العربية�م��م�حc¯�قالوا

ا%شـــــــــرق�الـــــــــذي�بقيـــــــــت�فيـــــــــه�أقليـــــــــات�دينيـــــــــة�عديـــــــــدة�كالنصـــــــــارى�وا%جـــــــــوس��هـــــــــذا�ع;ـــــــــى�عكـــــــــس

  .وعبدة�)صنام�والكواكب�الذين�تحفل�بذكر�مقاx®�م�كتب�ا%لل�والنحل

عبــــــــــد�هللا�بــــــــــن�الزبBــــــــــA،�عبــــــــــد�هللا�(عنــــــــــدما�جــــــــــاء�الصــــــــــحابة�)وائــــــــــل�وخاصــــــــــة�العبادلــــــــــة�مــــــــــ��م���

جحفــــــــل�مــــــــن�التــــــــابعBن�بــــــــذرت��ومعهــــــــم�جــــــــيش٥) بــــــــن�عمــــــــرو،�عبــــــــد�هللا�بــــــــن�عمــــــــر،�عبــــــــد�هللا�بــــــــن�عبــــــــاس

الروايـــــــــات�)و]ــــــــــى�للحـــــــــديث�الcــــــــــO�عـــــــــّض�عل��ــــــــــا�بالنواجــــــــــذ�مســـــــــلمو�ال�Aبــــــــــر،�وعنـــــــــدما�صــــــــــارت�القBــــــــــAوان�

                                                 
ت�محمد�سعيد�خطيب�.شرف�أصحاب�الحديث:الخطيب�البغدادي/ ٣٦٦٠اوود�رقمس�ن�أبي�د/٢٦٦٥كتاب�العلم�رقم:س�ن�الAsمذي�- ١

 .١٧ص. ١٩٧١أوغ;ي،نشر�كلية�Tلهيات�أنقرة،ط�دار�إحياء�السنة�النبوية،
عقبة�بن�نافع�الفهري�القر�Op،ولد�!ي�حياة�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،!ي�صحبته�خ=ف،و]ي�فتح�برقة�وإفريقية�وا%غرب،استشهد�!ي�- ٢

  .بP¯�مدينة�القABوان�وجامعها�)عظم.هـ٦٣ة�®�ودة�ببسكرة�بالجزائر�سنةواقع

/ ٣٧٢ص٣ج�٣٧٢٣رقم�.٢٠٠٦،بABوت،دار�الكتاب�العربي،١ط) ت�خالد�طرطو�Op(أسد�الغابة�!ي�معرفة�الصحابة:ابن�)ثABعزالدينانظر�

wستيعاب�!ي�أسماء�:ابن�عبد�ال�A�/٥٢٧ص٤ج.ت- ي�دبABوت�،دار�إحياء�الAsاث�العرب.Tصابة�!ي�تميB¤�الصحابة�: ابن�حجر�العسق=ني

،بABوت،دار�الكتب�١تاريخ�ابن�خلدون،ط،:ابن�خلدون�عبد�الرحمان�/ ٥٩ص٣ج-د،ت-)صحاب،القاهرة،مكتبة�مصر

 .١٢٧ص٦ج.١٩٩٢العلمية،
/ ١٨٧ص١ج١٩٩٨الفكر،،بABوت،دار�١ط)ت�يوسف�البقاûي.(نفح�الطيب�من�غصن�)ندلس�الرطيب�:ا%قري :انظر�!ي�فتح�)ندلس�- ٣

 .١٢٩٧ص٤ج. ٢٠٠٣،بABوت،دار�صادر،١ط)ت�نواف�الجراح�( تاريخ�)مم�وا%لوك:الط�Aي�
انظر�.ال�Aبر�أمم�كثABة�تسكن�شمال��فريقيا،دانوا�بالوثنية�والنصرانية�قبل�Tس=م،�وهم�ث=ث�عصائب�ك�Aى�زناتة�وص��اجة�ومصمودة- ٤

 .١٨٤ص٦تاريخ�ابن�خلدون�ج/٣٥ص١ج�١٩٨٣،بABوت،دار�الغرب�Tس=مي،٢ط)ت�محمد�حDي(وصف�إفريقيا:ليون�Tفريقي
،تونس،الدار�التونسية�)ت�ع;ي�الشابي�ونعيم�اليا!ي(طبقات�علماء�إفريقية�وتونس:أبو�العرب�التميمO�القABواني- ٥

 .٩٣ص. ،الجزائر،ا%ؤسسة�الوطنية�للكتاب١٩٨٥للنشر
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،�٢تـــــــــدار�ف��ـــــــــا�حلـــــــــق�العلـــــــــم�والروايـــــــــة�١بتـــــــــونس�دار�إســـــــــ=م�صـــــــــار�مســـــــــجد�عقبـــــــــة��Çـــــــــا�جامعـــــــــة�إســـــــــ=مية

  .امشأ�³ا�شأن�جامع�عمرو�بالفسطاط�وجامÙي�البصرة�والكوفة�بالعراق�و)موي�بالش

كمــــــــا�أن�البعثــــــــات�التعليميــــــــة�الcــــــــO�وفــــــــدت�مــــــــن�ا%شــــــــرق�حملــــــــت�معهــــــــا�علــــــــم�الســــــــنة،�وخاصــــــــة�

،�وجــــــــاءت�بغــــــــرض�)هـــــــــ١٠١ -٩٩(بعثـــــــة�التــــــــابعBن�الcــــــــO�أرســــــــلها�الخليفـــــــة�الراشــــــــد�عمــــــــر�بــــــــن�عبـــــــد�العزيــــــــز�

إســـــــماعيل�"،�وضـــــــمن�عشـــــــرة�مـــــــن�كبـــــــار�التـــــــابعBن،�وع;ـــــــى�رأســـــــهم�ا%حـــــــدث�٣تعلـــــــيم�ال�Aبـــــــر�شـــــــؤون�ديـــــــ��م

ينبaــــــــي�أن�نحفــــــــظ�حــــــــديث�رســــــــول�هللا�صــــــــ;ى�هللا�عليــــــــه�: "الــــــــذي�قــــــــال٤" بــــــــي�ا%هــــــــاجربــــــــن�عبــــــــد�هللا�بــــــــن�أ

وكــــــان�لهــــــذه�البعثــــــة�الــــــدور�)ج;ــــــى�!ــــــي�ترســــــيخ�تقاليــــــد�الروايــــــة�!ــــــي�ا%غــــــرب��٥"وســــــلم�كمــــــا�نحفــــــظ�القــــــرآن

Tســـــــ=مي�الcــــــــO�وإن�تــــــــأخرت�قلــــــــي=�عـــــــن�مثي=®�ــــــــا�!ــــــــي�الحجــــــــاز�والعــــــــراق�ومصـــــــر،�فمــــــــرد�ذلــــــــك�إ]ــــــــى�تــــــــأخر�

ال�Aبـــــــــر،�ثـــــــــم�القلـــــــــق�السياËـــــــــOp�الـــــــــذي�كـــــــــان�يحيـــــــــاه�ا%غـــــــــرب�Tســـــــــ=مي�!ـــــــــي�عصـــــــــر�فـــــــــتح�ا%غـــــــــرب�وإســـــــــ=م�

الــــــــــوxة�بســـــــــــبب�ثـــــــــــورات�الخـــــــــــوارج�مـــــــــــن�إباضـــــــــــية�وصــــــــــفرية�طـــــــــــوال�النصـــــــــــف�)ول�مـــــــــــن�القـــــــــــرن�الثـــــــــــاني�

  :،�إx�انه�يمكننا�أن�نجمل�العوامل�الOc�رافقت�مسار�الرواية�الحديثة�!ي�Åتي٦الهجري 

حيـــــــث�.م�والتـــــــدريس،�وحcـــــــ¯�الهجـــــــرة�فـــــــرارا�مـــــــن�الظلـــــــموفـــــــود�التـــــــابعBن�ع;ـــــــى�إفريقيـــــــة�للتعلـــــــي/ ا

وفـــــــــــد�ع;ـــــــــــى�العـــــــــــرب�جماعـــــــــــات�عديـــــــــــدة�مـــــــــــن�التـــــــــــابعBن�وتـــــــــــابع��م�الـــــــــــذين�حملـــــــــــوا�الروايـــــــــــة�وأســـــــــــانيدها�

ونشــــــــــــــروها�!ــــــــــــــي�حلـــــــــــــــق�العلــــــــــــــم�بــــــــــــــالقABوان�وغABهـــــــــــــــا،�ومــــــــــــــن�هـــــــــــــــؤxء�يح÷ــــــــــــــ¯�بــــــــــــــن�ســـــــــــــــعيد�بــــــــــــــن�قـــــــــــــــيس�

   ٧)هـ١٤٣()نصاري 

  .شيوخ�Tمام�مالك�بن�أنس�الذي�روى�عنه�ابن�شهاب�الزهري�والسفيانان،�وكان�من

الـــــــــذي�عاصـــــــــر�فتـــــــــوح�)نـــــــــدلس�وأقـــــــــام�بإفريقيـــــــــة�معلمــــــــــا�٨وكـــــــــذلك�التـــــــــابÙي�حـــــــــنش�الصـــــــــنعاني�

  .ومحدثا،�و�Çا�تو!ي�سنة�مائة�للهجرة

تلميــــــــــــذ�ابــــــــــــن�عبــــــــــــاس�الــــــــــــذي�حــــــــــــدث��١ومــــــــــــن�الــــــــــــذين�وفــــــــــــدوا�ا%غــــــــــــرب�فــــــــــــارين�عكرمــــــــــــة�ال�Aبــــــــــــري 

  .إفريقية�كثABا

                                                 
منشورات��-هـ٩٠،٤٥٠%غرب�)دنى�منذ�إتمام�الفتح�وحc¯�منتصف�القرن�الخامس�الهجري�الحياة�العلمية�!ي�إفريقية�ا:يوسف�حوالة- ١

 .٢١١-٢٠٢ص١ج.٢٠٠٠جامعة�أم�القرى،مكة�ا%كرمة،
رياض�النفوس�!ي�طبقات�علماء�القABوان�وإفريقية�وزهادهم�ونساكهم�وسAB�من�أخبارهم�:ا%الكي�أبو�بكر�عبد�هللا�بن�محمد:انظر- ٢

 .٧٧ص١ج.١٩٣٨ص.،بABوت،دار�الغرب�Tس=مي١ط-)ت�بشAB�البكوش.(موفض=�òم�وأوصافه
بABوت،دار�. -٤جزء- وإحسان�عباس�- أجزاء٣-س�كوxن�وليفي�بروفنسال�.ت�ج(البيان��ا%غرب��!ي�أخبار�)ندلس�وا%غرب،:ابن�عذراى�- ٣

،تونس،دار�سحنون،�وبABوت،دار�ابن�١ط.الزيرية�الصراع�ا%ذه°O�بإفريقية�إ]ى�قيام�الدولة:عبد�العزيز�ا%جدوب/٤٥ص١ج-د،ت-الثقافة

 .٢١ص. ٢٠٠٨حزم،
طبقات�أبي�العرب�:انظر.هـ�١٣١وxه�عمر�بن�عبد�العزيز�القABوان�فكان�خAB�وال،تو!ي�سنة.إسماعيل�بن�عبيد�هللا�بن�أبي�ا%هاجر- ٤

 ١٦٠ص١ج.٢٠٠١،بABوت،�مؤسسة�الرسالة،�١®�ذيب�ال��ذيب،�ط: ابن�حجر�العسق=ني/ ٨٤ص
 .٢٧ص.١٩٨٥،بABوت،دار�الكتاب�العربي،١ط)ت�أحمد�عمر�هاشم(الكفاية��!ي�علم�الرواية:الخطيب�البغدادي- ٥
 .٩٦ص. ا%غرب،دار�الثقافة.الخوارج��!ي�ب=د�ا%غرب�حc¯�منتصف�القرن�الرابع�الهجري : محمود�إسماعيل�- ٦
بABوت،دار�الكتب��١ط)لقادر�عطات�محمد�عبد�ا(الطبقات�الك�Aى،:ابن�سعد/   ٣٦٠ص٤®�ذيب�ال��ذيب��ج- ٧

 ..٩٣ص١الرياض�ج:ا%الكي/٢٥٧ص٦ج.١٩٩٠العلمية،
بغية�ا%لتمس�!ي�تاريخ�رجال�أهل�:الض°O/٧٨ص١الرياض�ج/٣٩١ص٥طبقات�ابن�سعد�ج/٥٠٣ص١®�ذيب�ال��ذيب�ج- ٨

 .٢٨٩ص٣نفح�الطيب�ج/٨١طبقات�أبو�العرب�ص/١٢ص١البيان�ا%غرب�ج/٢٧٨ص. ٢٠٠٨مصر،الهيئة�ا%صرية�العامة�للكتاب،.)ندلس
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يــــــــــث�كانــــــــــت�الرحلــــــــــة�!ــــــــــي�طلــــــــــب�الحــــــــــديث�الرحالــــــــــة�ا%حــــــــــدثون�وهــــــــــم�مــــــــــن�الجلــــــــــة�بمكــــــــــان�ح/ ب

وخاصــــــة�إ]ــــــى�الحجــــــاز�!ــــــي�مواســــــم�الحــــــج�مع�ــــــAا�مهمــــــا�xنتقــــــال�الروايــــــة�إ]ــــــى�ا%غــــــرب،�وقــــــد�ذكــــــر�أصــــــحاب�

الsـــــــــــAاجم�والســـــــــــAB�وTخبـــــــــــاريون�أســـــــــــماء�عديـــــــــــدة�مـــــــــــن�ا%تقـــــــــــدمBن�وا%تـــــــــــأخرين�الـــــــــــذين�شـــــــــــدوا�الرحـــــــــــال�

الــــــــــذي�و]ــــــــــي�قضــــــــــاء��٢)هـــــــــــ١٦١ت(ل�ســــــــــs¤ادة�مــــــــــن�الروايــــــــــة�أمثــــــــــال�عبــــــــــد�الــــــــــرحمن�بــــــــــن�زيــــــــــاد�ا%عــــــــــافري�

القBــــــــAوان،�وهـــــــــو�مـــــــــن�شـــــــــيوخ�ســـــــــفيان�الثـــــــــوري�وابـــــــــن�ا%بـــــــــارك�وغBـــــــــAهم،�وكـــــــــان�قـــــــــد�رحـــــــــل�إ]ـــــــــى�ا%شـــــــــرق�

OpــــــËالفار�فــــــروخ��بــــــن�هللا�عبــــــد�محمــــــد�أبــــــو�وكــــــذلك�مــــــرات،�٣) هـــــــ١٧٥ت(ثــــــ=ث��ا%شـــــــرق�إ]ــــــى�رحــــــل�الــــــذي

ثــــــــم�عــــــــاد�محــــــــدثا�. وســــــــمع�مــــــــن�جلــــــــة�ا%حــــــــدثBن�كســــــــفيان�وابــــــــن�جــــــــريج�و)عمــــــــش�ومالــــــــك�وأبــــــــي�حنيفــــــــة

  .  مسجد�القABوان�أكA�من�عشرين�سنةب

إ]ــــــــى�إفريقيــــــــة�)هـــــــــ١٧٩ت(انتقــــــــل�مــــــــذهب�مالــــــــك�بــــــــن�أنــــــــس�: مــــــــذهب�Tمــــــــام�مالــــــــك�بــــــــن�أنــــــــس/ ج

بطرائـــــــــق�عديــــــــــدة�م��ــــــــــا�الرحلــــــــــة�إ]ــــــــــى�الحجــــــــــاز�وكـــــــــذا�القــــــــــرب�مــــــــــن�ا%درســــــــــة�ا%الكيــــــــــة�ا%صــــــــــرية،�وشــــــــــهرة�

اســـــــــــــــم�الرجـــــــــــــــل�الـــــــــــــــذي�طبقـــــــــــــــت�شـــــــــــــــهرته�Åفـــــــــــــــاق،�فتتلمـــــــــــــــذ�عليـــــــــــــــه�وع;ـــــــــــــــى�كبـــــــــــــــار�ت=مذتـــــــــــــــه�كـــــــــــــــابن�الق

  .شيوخ�مغاربة�كA�حملوا�معهم�موطئه�الذي�جمع�بBن�الفقه�والرواية�٤)هـ١٩١ت(ا%صري 

خاصــــــــــة�وقــــــــــد�. و%ــــــــــا�كــــــــــان�الحــــــــــديث�عمــــــــــدة�للمــــــــــذهب�ا%ــــــــــالكي�فإنــــــــــه�انتشــــــــــر�واشــــــــــ��ر�بانتشــــــــــاره�

أطبــــــق�عليــــــه�علمــــــاء�ا%غــــــرب�بعــــــد�إزاحــــــة�ا%ــــــذاهب�)خــــــرى�كمــــــذهب�أهــــــل�العــــــراق�)حنــــــاف،�كمــــــا�قــــــال�

OpــــــــــÚوأمــــــــــ:" عيــــــــــاض. القا�القــــــــــديم�!ــــــــــي�عل��ــــــــــا�الغالــــــــــب�كــــــــــان�فقــــــــــد�ا%غــــــــــرب�مــــــــــن�وراءهــــــــــا�ومــــــــــا�إفريقيــــــــــة�ا

مـــــــذهب�الكـــــــوفيBن�إ]ـــــــى�أن�دخـــــــل�ع;ـــــــي�بـــــــن�زيـــــــاد�وابـــــــن�أشـــــــرس�وال�Èلـــــــول�بـــــــن�راشـــــــد،�وبعـــــــدهم�أســـــــد�بـــــــن�

  ٥" الفرات�وغABهم�بمذهب�مالك،�فأخذ�به�كثAB�من�الناس

يئتـــــــــــــــBن�هـــــــــــــــذا�wنتشـــــــــــــــار�للمـــــــــــــــذهب�ا%ـــــــــــــــالكي�بتشـــــــــــــــابه�الب) هــــــــــــــــ٨٠٨ت(ويعلـــــــــــــــل�ابـــــــــــــــن�خلـــــــــــــــدون ��

فـــــــــاختص�بمذهبـــــــــه�أهـــــــــل�ا%غـــــــــرب�و��-رحمـــــــــة�هللا�تعـــــــــا]ى-و�أمـــــــــا�مالـــــــــك: ""Tفربقيـــــــــة�والحجازيـــــــــة،�فيقـــــــــول 

%ــــــــا�أن�رحلـــــــ��م�كانــــــــت��،وان�كـــــــان�يوجــــــــد�!ـــــــي�غBـــــــAهم�إx�أ�³ــــــــم�لـــــــم�يقلـــــــدوا�غBــــــــAه�إx�!ـــــــي�القليـــــــل.)نـــــــدلس

ولــــــــم�. راقوا%دينــــــــة�يومئــــــــذ�دار�العلــــــــم،�وم��ــــــــا�خــــــــرج�إ]ــــــــى�العــــــــ. غالبــــــــا�إ]ــــــــى�الحجــــــــاز،�وهــــــــو�منتÛــــــــ¯�ســــــــفرهم

و�شــــــــيخهم�يومئــــــــذ�و�إمــــــــامهم�.فاقتصــــــــروا�ع;ــــــــى�)خــــــــذ�عــــــــن�علمــــــــاء�ا%دينــــــــة�.يكــــــــن�العــــــــراق�!ــــــــي�طــــــــريقهم�

فرجــــــــع�إليــــــــه�أهــــــــل�ا%غــــــــرب�و�)نــــــــدلس�و�قلــــــــدوه�دون�.مالــــــــك�و�شــــــــيوخه�مــــــــن�قبلــــــــه�و�تلميــــــــذه�مــــــــن�بعــــــــده

                                                                                                                                                         
ت�ع;ي�محمد�(مB¤ان�wعتدال�!ي�نقد�الرجال:الذه°O�شمس�الدين/ ٢٧٨ص٥طبقات�ابن�سعد�ج/١٤٣ص٣®�ذيب�ال��ذيب�ج�- ١

يوسف�(وفيات�)عيان�وأنباء�أبناء�الزمان�:ابن�خلكان�أبو�العباس�شمس�الدين/ ٩٣ص٣ج�٥٧١٦رقم�.د،ت-بABوت،دار�ا%عرفة).البجاوي 

اعتناء�محمد�(سAB�أع=م�النب=ء:الذه°O�شمس�الدين/ ٣٦٥ص٣ج.١٩٩٨،بABوت،دار�الكتب�العلمية،١ط)م�قاسم�طويلع;ي�طويل�ومري

 .٨٣طبقات�أبي�العرب�ص/٩٣ص١الرياض�ج/١٢ص٥ج. ٢٠٠٣،القاهرة�،مكتبة�الصفا،١ط).بن�عيادي�بن�عبد�الحليم
 .٩٥طبقات�أبي�العرب�ص/٩٦ص١الرياض�ج/٥٠٥ص٢®�ذيب�ال��ذيب�ج- ٢
ت�(ترتيب�ا%دارك�وتقريب�ا%سالك:القا)Op�عياض�/ ١١٣ص١الرياض�ج/١٠٧طبقات�أبي�العرب�ص/ ٤٠٢ص�٢ذيب�ال��ذيب�ج®�- ٣

 .١٩٤ص١ج�.١٩٩٨بABوت�دار�الكتب�العلمية�،١،ط) محمد�سالم�هاشم
مخلوف�/ ٤٠٠ص١ب�جالديباج�ا%ذه/٢٥٠ص١ترتيب�ا%دارك�ج:!ي�ترجمة�ابن�القاسم�العتقي�شيخ�ا%درسة�ا%صرية�ا%الكيةانظر- ٤

ابن�العماد�/ ٣٦٧ص٦سAB�أع=م�النب=ء�ج/٥٨ص١ج٢٤رقم.د،ت–شجرة�النور�الزكية�!ي�طبقات�ا%الكية،بABوت�،دار�الفكر�:محمد�

 ٣٢٩ص١ج. ت�-شذرات�الذهب�!ي�أخبار�من�ذهب،بABوت،دار�إحياء�الAsاث�العربي،د:الحنب;ي�
 .٢٥ص١ترتيب�ا%دارك�ج�: القاOpÚ�عياض- ٥
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. ممـــــــن�لـــــــم�تصـــــــل�إلـــــــ��م�طريقتـــــــه،�و�أيضـــــــا�فالبـــــــداوة�كانـــــــت�غالبـــــــة�ع;ـــــــى�أهـــــــل�ا%غـــــــرب�و�)نـــــــدلس.غBـــــــAه�

و�.فكــــــــانوا�إ]ــــــــى�أهـــــــل�الحجــــــــاز�أميــــــــل�%ناســــــــبة�البــــــــداوة.ولـــــــم�يكــــــــون�يعــــــــانون�الحضــــــــارة�الcـــــــO��هــــــــل�العــــــــراق

ولــــــــم�يأخــــــــذه�تنقــــــــيح�الحضـــــــارة�و�®�ــــــــذي�Èا�كمــــــــا�وقــــــــع�!ــــــــي�. لهـــــــذا�لــــــــم�يــــــــزل�ا%ــــــــذهب�ا%ــــــــالكي�غضـــــــا�عنــــــــدهم

  .١"غABه�من�ا%ذاهب

ب-ـــــــــــOp�اشـــــــــــ��ر�مـــــــــــن�هـــــــــــؤxء�ا%حـــــــــــدثBن�الـــــــــــذين�نقلـــــــــــوا�موطـــــــــــأ�Tمـــــــــــام�مالـــــــــــك�ع;ـــــــــــي�بـــــــــــن�زيـــــــــــاد�الع

Op٢) هــــــــ١٨٣(التون-ـــــــ��جامعيـــــــه�نقـــــــل�الـــــــذي�الثـــــــوري�وســـــــفيان�ســـــــعد�بـــــــن�والليـــــــث�مالـــــــك�مـــــــن�ســـــــمع�الـــــــذي

  .الصغAB�والكبAB�إ]ى�تونس

الــــــــــذي�رحــــــــــل�مــــــــــع�عبــــــــــد�هللا�بــــــــــن�غــــــــــانم�وعبــــــــــد�هللا�بــــــــــن��٣)هـــــــــــ١٨٣(وكــــــــــذلك�ال�Èلــــــــــول�بــــــــــن�راشــــــــــد

  .وسمع�ا%وطأ�من�مالك،�والجامع�الكبAB�لسفيان�الثوري�،فروخ

كمــــــــا��٤)هـــــــــ٢٣٠(ا%وطــــــــأ�إ]ــــــــى�)نــــــــدلس�فهــــــــو�الغــــــــازي�بــــــــن�قــــــــيس�)مــــــــوي �أمــــــــا�أول�رجــــــــل�أدخــــــــل����

ادخــــــــل�معــــــــه�قـــــــــراءة�نــــــــافع،�وبــــــــه�انتشـــــــــرت�روايــــــــة�ا%وطــــــــأ،�حcـــــــــ¯�عــــــــاد�يح÷ــــــــ¯�بـــــــــن�يح÷ــــــــ¯�اللي8ــــــــO�ا%لقـــــــــب�

  .فغلبت�روايته�ع;ى�Åخر�ين٥)هـ٢٣٤(بعاقل�)ندلس�

ن�إx�أن�الحســـــــــم�!ـــــــــي�ســـــــــيطرة�مـــــــــذهب�مالـــــــــك�ع;ـــــــــى�بـــــــــ=د�ا%غـــــــــرب�يعـــــــــود�إ]ـــــــــى�الفقيـــــــــه�أســـــــــد�بـــــــــ

صــــــاحب�ا%دونــــــة�)ســــــدية�الcــــــO�جمــــــع�ف��ــــــا�بــــــBن�فقÛــــــO�أهــــــل�العــــــراق�وأهــــــل�الحجــــــاز،��٦) هـــــــ٢١٣(الفــــــرات

صـــــــــاحب�ا%دونـــــــــة�ا%شـــــــــهورة�الcـــــــــO�جمـــــــــع�ف��ـــــــــا�فتـــــــــاوى��٧)هــــــــــ٢٤٠(ثـــــــــم�إ]ـــــــــى�Tمـــــــــام�ســـــــــحنون�بـــــــــن�ســـــــــعيد�

شـــــــــيخه�عبـــــــــد�الـــــــــرحمن�بـــــــــن�القاســـــــــم�بروايـــــــــة�Tمـــــــــام�مالـــــــــك�بـــــــــن�أنـــــــــس،�والcـــــــــO�غـــــــــدت�مصـــــــــدر�)حكـــــــــام�

ال�ع��ـــــــا�ابــــــن�رشــــــد�الجــــــد��Ôـــــــي�عنــــــد�أهــــــل�الفقــــــه�ككتـــــــاب�ســــــيبويه�عنــــــد�أهــــــل�النحـــــــو�حcــــــ¯�قــــــ٨ا%الكيــــــة�

  ٩"وكتاب�إقليدس�عند�أهل�الحساب

                                                 
 .٤٢٠ون�ا%قدمة�صابن�خلد- ١
الرياض�/٦٠ص١ج٣٣شجرة�النور�رقم/٧٢ص٢الديباج�ج/٢٢٠طبقات�أبي�العرب�ص/١٨٥ص١ترتيب�ا%دارك�ج:انظر�!ي�ترجمته�- ٢

 .١٥٨ص١ج
ت�(الديباج�ا%ذهب�!ي�معرفة�أعيان�ا%ذهب:ابن�فرحون / ١٢٦طبقات�أبي�العرب�/١٨٨ص١ترتيب�ا%دارك�ج:انظر�!ي�ترجمة�ال�Èلول��- ٣

  .٢٠٠٥،القاهرة،مكتبة�دار�الAsاث،٢ط)مدي�أبو�النور محمد�)ح

 .٢١٦ص١الرياض�ج/٦٠ص١ج٣٤رقم/ ٢٨٠ص١ج
. جذوة�ا%قتبس��!ي�ذكر�وxة�)ندلس:الحميدي/٦٣ص١ج�٤٣شجرة�النور�رقم/١٠٧ص٢الديباج�ج/١٩٩ص١ترتيب�ا%دارك�ج�- ٤

 .٣٢٤ص.٢٠٠٨مصر،الهيئة�ا%صرية�العامة�للكتاب،
بغية�/٦٣ص١ج٤٦شجرة�النور�رقم/٣٩٩ص٤®�ذيب�ال��ذيب�ج/٢٨١ص٢الديباج�ج/٣١٠ص١ترتيب�ا%دارك�ج:ر!ي�ترجمة�الليO8�انظ��- ٥

 ٨٢ص٢شذرات�الذهب�ج/١١٧ص٥وفيات�)عيان�ج/٣٨٢جذوة�ا%قتبس�ص/٥١٥ا%لتمس�ص
ب�الديباج�ا%ذه/١٧٢ص١الرياض�ج/١٦٣طبقات�أبي�العرب�ص/٢٧٠ص١ترتيب�ا%دارك�ج:!ي�ترجمة�أسد�بن�الفرات�انظر- ٦

 .٢٧أع=م�الفكر�Tس=مي�!ي�تاريخ�ا%غرب�العربي�ص:محمد�الفاضل�بن�عاشور /٦٢ص١ج٧٣شجرة�النور�رقم/ ٢٧١ص٢ج
 .٦٩ص١ج٨٠شجرة�النور�رقم/٢٤ص٢الديباج�ج/٢٤٩ص١الرياض�ج/٣٣٩ص١ترتيب�ا%دارك�ج:!ي�ترجمة�سحنون�انظر�- ٧
 .١١٧ص٢٠٠٢.البحوث،دبي،دار�٢اصط=ح�ا%ذهب�عند�ا%الكية�ط:محمد�إبراهيم�ع;ي- ٨
ا%غرب،�نشر�وزارة�)وقاف�والشؤون�.تطور�ا%ذهب�ا%الكي�!ي�الغرب�Tس=مي�حc¯��³اية�العصر�ا%رابطي:محمد�بن�حسن�شرحبي;ي- ٩

 .٣٨٤ص. T٢٠٠٠س=مية،
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لقــــــد�تــــــزاوج�الفقــــــه�مــــــع�روايـــــــة�الحــــــديث�!ــــــي�إفريقيــــــة�و)نــــــدلس�جريـــــــا�ع;ــــــى�عــــــادة�Tمــــــام�مالـــــــك�

وصـــــــحيح�أن�ازدهـــــــار�الحــــــــديث�لـــــــم�يواكـــــــب�ازدهـــــــار�الفقـــــــه�نظـــــــرا�لبعـــــــد�الشــــــــقة�. !ـــــــي�دروســـــــه�!ـــــــي�ا%دينـــــــة

بــــــــBن�ا%شــــــــرق�مــــــــوطن�الحــــــــديث�وبــــــــBن�ا%غــــــــرب،�كمــــــــا�أن�ا%شــــــــك=ت�الفقهيــــــــة�الكثBــــــــAة�!ــــــــي�بــــــــ=د�حديثـــــــــة�

عهــــــــد�با�ســــــــ=م�جعــــــــل�مــــــــن�مســــــــاحة�الفتــــــــوى�والنقــــــــل�أك�ــــــــA�مــــــــن�مســــــــاحة�الروايــــــــة�والحــــــــديث،�كمــــــــا�أن�

ــــــــــع�أســــــــــانيده�)صــــــــــلية�عنــــــــــد�الحجــــــــــازيBن�أو� ا%غــــــــــرب�لــــــــــم�يعــــــــــرف�عمليــــــــــة�جمــــــــــع�الحــــــــــديث�وتدوينــــــــــه�وتتّب

فيBن،�إذ�Ôــــــــي�ا%نــــــــاطق�الكبBــــــــAة�الcــــــــO�حــــــــوت�روايــــــــات�الصــــــــحابة�رضــــــــوان�هللا�علــــــــ��م،�البصــــــــريBن�أو�الكــــــــو 

ولهـــــــذا�لــــــــم�يظهــــــــر�محــــــــدثون�رواة�كبــــــــار�مــــــــن�طبقــــــــة�ابـــــــن�شــــــــهاب�أو�الســــــــفيانBن�!ــــــــي�ا%غــــــــرب،�ولكــــــــن�هــــــــذا�

الــــــنقص�الــــــذي�كــــــان�!ــــــي�بدايــــــة�)مــــــر�ســــــرعان�مــــــا�تداركــــــه�ا%غاربــــــة�باxنكبــــــاب�ع;ــــــى�كتــــــب�الســــــنة�ا%دونــــــة�

ثم�يعكفــــــــون�ع;ــــــــى�شــــــــرحها�وتفســــــــABها،�ويســــــــهموا�ب�ــــــــ¤ر�قليــــــــل�!ــــــــي�علــــــــم�الدرايــــــــة،�،لينقلوهــــــــا�ويحفظوهــــــــا

ومرجـــــــــع�ذلـــــــــك�لـــــــــيس�نقـــــــــص�الكفـــــــــاءة�العلميـــــــــة،�وإنمـــــــــا�لعوامـــــــــل�موضـــــــــوعية�أهمهـــــــــا�غيـــــــــاب�الوضـــــــــع�!ـــــــــي�

وكــــــــون�كبــــــــار�علمــــــــاء�الجــــــــرح�والتعــــــــديل�مشــــــــارقة�فمــــــــرده�إ]ــــــــى�أن�أصــــــــل�الروايــــــــة�هــــــــو��،الحــــــــديث�عنــــــــدهم

 .ا%شرق�وأن�مستقرها�وموئلها�هو�ا%غرب

  .الحديث�[ي�ا2غرب�+س]مي�القرار�وا2دار: ثانيا

عــــــــرف�ا%غـــــــــرب�Tســـــــــ=مي�تيـــــــــارا�حـــــــــديثيا�صـــــــــرفا�منافســــــــا�للمالكيـــــــــة�والحنفيـــــــــة�تمثـــــــــل�!ـــــــــي�أهـــــــــل��

)ثـــــــــر�والحـــــــــديث�الـــــــــذين�أنشـــــــــّدوا�!ـــــــــي�تخريجـــــــــا®�م�الفقهيـــــــــة�ومنهجيـــــــــ��م�العلميـــــــــة�إ]ـــــــــى�)ثـــــــــر�والحـــــــــديث،�

لـــــــBن�!ـــــــي�الحنفيـــــــة�الـــــــذين�كانـــــــت�لهـــــــم�الصـــــــولة�ودافعهـــــــم�!ـــــــي�ذلـــــــك�الوقـــــــوف�ضـــــــد�تيـــــــار�أهـــــــل�الـــــــرأي�ممث

،�ثــــــــــــم�ضــــــــــــد�ا%الكيــــــــــــة�الــــــــــــذين�انكبــــــــــــوا�ع;ــــــــــــى�ا%دونــــــــــــة�الســــــــــــحنونية�١أيــــــــــــام�الدولــــــــــــة�)غلبيــــــــــــة�بإفريقيــــــــــــة

  .متخذين�من�Åراء�الفقهية�ل�مام�مالك�مرجعا�x�محيد�عنه�!ي�الفتوى 

ا�يفcــــــــ¯�وبلــــــــغ�الصــــــــراع�أوجــــــــه�!ــــــــي�القــــــــرون�الث=ثــــــــة�)و]ــــــــى�عنــــــــدما�صــــــــار�ا%ــــــــذهب�ا%ــــــــالكي�رســــــــمي

Op)ندل-ــــــــ�حــــــــزم�ابــــــــن�قــــــــال�كمــــــــا�ا%غــــــــرب�أرجــــــــاء�!ــــــــي�بــــــــه�¯p: "ويق2ــــــــ�بالرئاســــــــة�أمرهمــــــــا�انتشــــــــرا�مــــــــذهبان

والســــــلطان�مـــــــذهب�أبـــــــي�حنيفـــــــة،�فإنـــــــه�%ـــــــا�و]ـــــــي�القضــــــاء�أبـــــــو�يوســـــــف�كانـــــــت�القضـــــــاة�مـــــــن�قبلـــــــه��فكـــــــان�

x�يـــــــو]ي�الـــــــب=د�مـــــــن�أقqـــــــp¯�ا%شـــــــرق�إ]ـــــــى�أقqـــــــp¯�إفريقيـــــــة�إx�أصـــــــحابه�ا%نتمـــــــBن�إ]ـــــــى�مذهبـــــــه،�ومـــــــذهب�

كــــــــان�مكينــــــــا�عنــــــــد�الســــــــلطان�) راوي�ا%وطــــــــأ(،�فــــــــإن�يح÷ــــــــ¯�بــــــــن�يح÷ــــــــ¯�))نــــــــدلس(ك�بــــــــن�أنــــــــس�عنــــــــدنامالــــــــ

�xإ�ABيشــــــــ�xو�اختيــــــــاره،�أو�بمشــــــــورته�xإ�أقطارنــــــــا�!ــــــــي�قــــــــاض�ي;ــــــــي�x�فكــــــــان�القضــــــــاة،�!ــــــــي�القــــــــول�مقبــــــــول

بأصـــــــحابه،�ومــــــــن�كـــــــان�ع;ــــــــى�مذهبــــــــه،�والنـــــــاس�ســــــــراع�إ]ــــــــى�الـــــــدنيا�والرئاســــــــة،�فــــــــأقبلوا�ع;ـــــــى�مــــــــا�يرجــــــــون�

  ٢"ضهم�بهبلوغ�أغرا

تفيــــــــدنا�كتــــــــب�الsــــــــAاجم�أن�عديــــــــدا�مــــــــن�العلمــــــــاء�تمــــــــردوا�ع;ــــــــى�هــــــــذا�wتجــــــــاه�ا%ــــــــذه°O،�وراحــــــــوا�

يراجعــــــــون�ا%نهجيــــــــة�العلميــــــــة�الســــــــائدة�منشــــــــدين�إ]ــــــــى�دواويــــــــن�الحــــــــديث�يتخــــــــذو�³ا�مصــــــــدرا��حكــــــــامهم،�

                                                 
ف�القرن�الخامس�ا%ذهب�ا%الكي�بالغرب�Tس=مي،إ]ى�منتص:نجم�الدين�الهنتاتي/٦٩الصراع�ا%ذه°O�بإفريقية�ص:ا%جدوب- ١

 .١١٤ص. ٢٠٠٤تونس،مكتبة�ت�A�الزمان،.الهجري 
 .١٨٧ص٢نفح�الطيب�!ي�غصن�)ندلس�الرطيب�ج:ا%قري - ٢
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الــــــــذي�جــــــــاء�مــــــــن�رحلتــــــــه�ا%شــــــــرقية��١)هـــــــــ�٢٧٦(ومــــــــن�هــــــــؤxء�Tمــــــــام�بقــــــــي�بــــــــن�مخلــــــــد�. ومــــــــدارا�لحلقــــــــا®�م

وكـــــــان�مخBـــــــAا�x�يقلـــــــد�أحـــــــدا،�وكـــــــان�جاريـــــــا�:"=�با�ســـــــانيد�العاليـــــــة�للحـــــــديث،�قـــــــال�عنـــــــه�ابـــــــن�حـــــــزممحمـــــــ

فكــــــاده�علمـــــــاء�قرطبــــــة�حcــــــ¯�ألزمــــــوه�البدعــــــة�وســــــعوا�بــــــه�إ]ـــــــى�" ع;ــــــى�مضــــــمار�البخــــــاري�ومســــــلم�والنســــــائي

  .السلطان

الـــــــذي�دخـــــــل�!ـــــــي�صـــــــراعات�مـــــــع��٢)هــــــــ٣٥٥(ومـــــــن�هـــــــذا�التيـــــــار�Tمـــــــام�منـــــــذر�بـــــــن�ســـــــعيد�البلـــــــوطي�

  .ن�أجل�التقليد�وwعتداد�بالحديث،�وجرت�له�محن�مذكورةأقرانه�م

الـــــــذي�ثـــــــار�ضـــــــد��٣)هــــــــ٤٨٨ت�(ومـــــــن�ا%توســـــــطBن�Tمـــــــام�محمـــــــد�بـــــــن�أبـــــــي�نصـــــــر�فتـــــــوح�الحميـــــــدي�

�Oالعلمـــــــــــ�مشـــــــــــرعه�!ـــــــــــي�عمليـــــــــــا�ترجمهـــــــــــا�الحـــــــــــديث�نصـــــــــــرة�!ـــــــــــي�محمـــــــــــودة�مواقـــــــــــف�لـــــــــــه�وكانـــــــــــت�التقليـــــــــــد

  .ا%وسوم�بالجمع�بBن�الصحيحBن�البخاري�ومسلم

)ع;ـــــــــى�!ـــــــــي�هـــــــــذا�ا%ضـــــــــمار�كـــــــــان��مـــــــــام�)نـــــــــدلس�أبـــــــــي�محمـــــــــد�ع;ـــــــــي�بـــــــــن�حـــــــــزم�إx�أن�الصـــــــــوت�

الــــــــــذي�كانــــــــــت�لــــــــــه�معــــــــــارك�مشــــــــــهورة�مـــــــــع�مالكيــــــــــة�)نــــــــــدلس،�والفقيــــــــــه�البــــــــــا&ي�أبــــــــــي�الوليــــــــــد��٤)هــــــــــ٤٥٠(

  .٥خاصة�!ي�قضايا�)صول�والقياس�وال�Aاءة�)صلية

م�ابــــــــــن�حــــــــــزم�أجمــــــــــع��أهــــــــــل�)نــــــــــدلس�قاطبــــــــــة�لعلــــــــــوم�Tســــــــــ=م�وأوســــــــــعه:"قــــــــــال�ابــــــــــن�بشــــــــــكوال

معرفـــــــة�مـــــــع�توســـــــعة�!ـــــــي�علـــــــم�اللســـــــان،�و�وفـــــــور�حظـــــــه�مـــــــن�الب=غـــــــة�والشـــــــعر،�ألـــــــف�!ـــــــي�علـــــــم�الحـــــــديث�

Tيصــــــــال�إ]ــــــــى�فهــــــــم�الخصــــــــال�الجامعــــــــة�لجمــــــــل�شــــــــرائع�" وا%ســــــــندات�كثBــــــــAا،�وألــــــــف�!ــــــــي�فقــــــــه�الحــــــــديث�

  ٦"Tس=م�!ي�الواجب�والح=ل�والحرام�والسنة�وTجماع

ي�ا%غــــــــرب�بلغــــــــت�ذرو®�ــــــــا�مــــــــع�دولــــــــة�وقــــــــد�أحــــــــدث��ابــــــــن�حــــــــزم�حركــــــــة�!ــــــــي�wتجــــــــاه�التشــــــــريÙي�!ــــــــ

ا%وحــــــدين�الcــــــO�نفــــــذت�جــــــزءا�مــــــن�مشــــــروعه�!ــــــي�تــــــرك�التقليــــــد�الــــــذي�فشــــــا�ع;ــــــى�عهــــــد�ا%ــــــرابطBن�والــــــذي�

Opا%راك×ــــــ�ن: "وصـــــفهBا%ســـــلم�AــــــBأم�مــــــن�يقــــــرب�يكــــــن�ن-ولــــــمBتاشــــــف�بــــــن�يوســــــف�بــــــن�-ع;ــــــي��عنــــــده�ويحظــــــى

مـــــــل�بمقتضـــــــاها�إx�مـــــــن�علـــــــم�علـــــــم�الفـــــــروع،�أعPـــــــ¯�فـــــــروع�مالـــــــك،�فنفقـــــــت�!ـــــــي�ذلـــــــك�كتـــــــب�ا%ـــــــذهب�وع

ونبــــــــذ�مــــــــا�ســــــــواها،�وكــــــــA�ذلــــــــك�حcــــــــ¯�ن-ــــــــOp�النظــــــــر�!ــــــــي�كتــــــــاب�هللا�وحــــــــديث�رســــــــول�هللا�صــــــــ;ى�هللا�عليــــــــه�

  ٧."وسلم،�فلم�يكن�أحد�من�مشاهAB�ذلك�الزمان�يعOP��Çا�كل�wعتناء

قــــــــــــام�ا%وحــــــــــــدون�بمراجعــــــــــــة�للمــــــــــــنهج�العلمــــــــــــO�الســــــــــــائد�القــــــــــــائم�ع;ــــــــــــى�التقليــــــــــــد�فكــــــــــــروا�عليــــــــــــه�

،�وإلـــــــــــزام�طلبـــــــــــة�العلـــــــــــم�٨كتـــــــــــب�ا%ذهبيـــــــــــة،�بـــــــــــل�و)مـــــــــــر�بإحراقهـــــــــــابإصـــــــــــدار�قـــــــــــرارات�ســـــــــــلطوية�بمنـــــــــــع�ال

                                                 
 ..٤٩٠ص٨سABأع=م�النب=ء�ج/١٧٧جذوة�ا%قتبس�ص/٢٤٥بغية�ا%لتمس�ص:!ي�ترجمة�بقي�بن�مخلد- ١
 ٣٨٤جذوة�ا%قتبس�ص/١٩١ص٢انظر�نفح�الطيب�ج- ٢
 .٣٩٢ص٣شذرات�الذهب�ج/١٠٧ص٤وفي=�)عيان�ج/١٢٣غية�ا%لتمس�صب/٢٦٦ص٢نفح�الطيب�ج- ٣
جذوة�ا%قتبس�/٢٣٨ص٢نفح�الطيب�ج/٩٠ص١١سAB�أع=م�النب=ء�ج/٢٨٤ص٣وفيات�)عيان�ج:!ي�ترجمة�ابن�حزم�ومعاركه�انظر- ٤

 .٢٩٩ص٣شذرات�الذهب�ج/٤١٥بغية�ا%لتمس�ص/٣٠٨ص
 .١٩-١٣ص. .١٩٩٤،بABوت،دار�الغرب�Tس=مي،٢ط.ة�بBن�ابن�حزم�والبا&يمناظرات�!ي�أصول�الشريع:انظر�عبد�ا%جيد�تركي- ٥
٦ -O°الثعال�س=مي:الحجويT�الفقه�تاريخ�!ي�السامي�العلمية،١ط.الفكر�الكتب�وت،دارAB٤٤ص٣ج. ١٩٩٥،ب. 
٧ -Op×ا%غرب:ا%رك�أخبار�تلخيص�!ي�العصرية،١ط.ا%عجب�١٣١ص. ١٩٩٦،صيدا،ا%كتبة. 
ا%عجب�:ا%راك×Op:انظر.%غرب�له�سوابق�كما�حصل�مع�إحياء�علوم�الدين�للغزا]ي،وكتب�ابن�ارشد�الحفيد�فيما�بعدإحراق�الكتب�!ي�ا- ٨

 .٤٠٢ص.٢٠٠٨،القاهرة،دار�الثقافة�الدينية،٢ط)ت�حسBن�مؤنس(تاريخ�الفكر�)ندل-Op�: أنخل�جنتالت�بالنتيا/٢٢٤ص
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ــــــى�ا%صــــــنفات�الحديثــــــة،�بــــــل�إ�³ــــــم�صــــــاغوا�بــــــرامج�تعليميــــــة�لطلبــــــة�ا%وحــــــدين�!ــــــي�الفقــــــه�مــــــن� بــــــالرجوع�إ]

Opا%راك×ــــــــ�يقــــــــول�ا%الكيــــــــة،�كتــــــــب�بــــــــدل�)صــــــــلية�الحديثــــــــة�: "ا%صــــــــادر�ا%نصــــــــور�بــــــــن�يعقــــــــوب�أيــــــــام�و!ــــــــي

الفقهــــــــاء�وأمــــــــر�بــــــــإحراق�كتــــــــب�ا%ــــــــذهب،�بعــــــــد�أن�تجــــــــرد�مــــــــا�انقطــــــــع�علــــــــم�الفــــــــروع،�وخافــــــــه�) ا%وحــــــــدي(

ف��ــــــــا�مــــــــن�حــــــــديث�رســــــــول�هللا�صــــــــ;ى�هللا�عليــــــــه�وســــــــلم��ومــــــــن�القــــــــرآن،�فــــــــأحرق�م��ــــــــا�جملــــــــة�مــــــــن�ســــــــائر�

الـــــــــب=د�كمدونــــــــــة�ســـــــــحنون،�وكتــــــــــاب�بــــــــــن�يـــــــــونس،�ونــــــــــوادر�ابـــــــــن�أبــــــــــي�زيــــــــــد،�وكتـــــــــاب�ال��ــــــــــذيب�لل�Aادûــــــــــي،�

ء�ا%حــــــــدثBن�بجمــــــــع�أحاديــــــــث�مــــــــن�وأمــــــــر�جماعــــــــة�ممــــــــن�كــــــــان�عنــــــــده�مــــــــن�العلمــــــــا. وواضــــــــحة�ابــــــــن�حبيــــــــب

ا%صـــــــــــنفات�العشـــــــــــرة،�الصـــــــــــحيحBن�وا%وطـــــــــــأ�ومســـــــــــند�الـــــــــــدارقطOP�ومســـــــــــند�الب��قـــــــــــي�!ـــــــــــي�الصـــــــــــ=ة�ومـــــــــــا�

  .١"يتعلق��Çا،�وكان�قصده��محو�مذهب�مالك�وإزالته�من�ا%غرب�مرة�واحدة

لقـــــــــــــــد�كـــــــــــــــان�مخـــــــــــــــاض�اســـــــــــــــتقرار�مصـــــــــــــــنفات�الحـــــــــــــــديث�الشـــــــــــــــريف�طـــــــــــــــوي=،�فبســـــــــــــــبب�تلـــــــــــــــك����

ق�التعلـــــــيم�مـــــــن�قبـــــــل�الفقهـــــــاء�ذا®�ـــــــم�وأحيانـــــــا�مـــــــن�قبـــــــل�الســـــــلطة،�وبســـــــبب�ا%راجعـــــــات�العلميـــــــة�لطرائـــــــ

ثـــــــم�التواصـــــــل�مـــــــع�ا%شـــــــرق�Tســـــــ=مي�مـــــــوطن�الحـــــــديث�و�. الصـــــــراع�مـــــــع�ا%ـــــــذهب�الظـــــــاهري�!ـــــــي�)نـــــــدلس

بـــــــــدأت�الجهـــــــــود�العلميـــــــــة�تنصـــــــــب�لخدمـــــــــة�الحـــــــــديث�. وموئلـــــــــه�!ـــــــــي�الـــــــــرح=ت�العلميـــــــــة�!ـــــــــي�الحـــــــــج�وغBـــــــــAه

وبـــــــرزت�حلـــــــق�علميـــــــة�خاصـــــــة�بالروايــــــــة�. تحقيقـــــــا�وتفســـــــABاالشـــــــريف�والســـــــنة�النبويـــــــة�درســـــــا�وتدريســـــــا�و 

  .وأخرى�أك�A�م��ا�خاصة�بالفقه�ا%ستند�إ]ى�الحديث

ويمكننــــــــــا�مــــــــــن�wســــــــــتقراء�أن�نــــــــــتكلم�عــــــــــن�مجــــــــــاميع�حديثــــــــــة�لقيــــــــــت�شــــــــــهر®�ا�ثــــــــــم�انكــــــــــب�عل��ــــــــــا�

  :العلماء�بالشرح�والتدريس،�وم��ا

غـــــــرب�Tســـــــ=مي�مـــــــن�حيـــــــث�الـــــــذي�يعـــــــد�كتـــــــاب�الحـــــــديث�)ول�!ـــــــي�ا%: موطـــــــأ�Tمـــــــام�مالـــــــك�بـــــــن�أنـــــــس - ١

والجمــــــــــــــع�بينــــــــــــــه�وبــــــــــــــBن��،wعتنــــــــــــــاء�بشــــــــــــــرحه�وبيــــــــــــــان�غريبــــــــــــــه،�ووصــــــــــــــل�موقوفــــــــــــــه،�وترجمــــــــــــــة�رواتــــــــــــــه

وتـــــــوGى�فيـــــــه�القـــــــوي�"  ٢وهـــــــذا�الكتـــــــاب�الـــــــذي�جمعـــــــه�مالـــــــك�خـــــــ=ل�أربعـــــــBن�ســـــــنة. ا%صـــــــنفات�)خـــــــرى 

مــــــــــن�حــــــــــديث�أهــــــــــل�الحجــــــــــاز،�ومزجــــــــــه�بــــــــــأقوال�الصــــــــــحابة�وفتــــــــــاوى�التــــــــــابعBن،�وبوبــــــــــه�ع;ــــــــــى�أبــــــــــواب�

ترتيبـــــــه�وتبويبـــــــه�فكـــــــان�كتابـــــــا�حـــــــديثيا�فقهيـــــــا�جمـــــــع�بـــــــBن�)صـــــــل�والفـــــــرع،�فهـــــــو�أول��الفقـــــــه�فأحســـــــن

إذ�أقبــــــــــل�عليــــــــــه�الخلــــــــــق�وانتفعــــــــــوا�منــــــــــه،�لتحريــــــــــه�!ــــــــــي�النقــــــــــل�. تــــــــــدوين�يعت�ــــــــــA�!ــــــــــي�الحــــــــــديث�والفقــــــــــه

 .٣"وانتقاء�أحاديثه�ورجاله

ربـــــــــة�ولـــــــــو�تتبعنـــــــــا�البيلوغرافيـــــــــا�الناشـــــــــئة�حـــــــــول�الكتـــــــــاب�لوجـــــــــدناها�تربـــــــــوا�ع;ـــــــــى�العشـــــــــرات،�وكـــــــــان�للمغا

  :ومن�تلك�الشروح�ما�يأتي. نصيب�السبق�!ي�العناية�والشرح�لهذا�الكتاب

-O°القرط�حبيب�بن�ا%لك�لعبد�ا%وطأ�AB٤)هـ٢٣٨(تفس  

  ٥)هـ�٤١٣(تفسAB�ا%وطأ��بي�ا%طرف�عبد�الرحمن�بن�مروان�القنازûي��-

                                                 
١ -�Op×:ا%رك�ص�ا%غرب�أخبار�تلخيص�!ي�٢٠٢ا%عجب. 
 .١٦٦ص.،القاهرة،دار�الفكر�العربي٢ط.مالك�حياته�وعصره�:أبو�زهرة/١٠٢ص١ترتيب�ا%دارك�ج:ياضع- ٢
٣ -�O°الثعال�ج:الحجوي�س=ميT�الفقه�تاريخ�!ي�السامي�٤٠٦ص٣الفكر. 
 .٤٩ص٨سAB�أع=م�النب=ء�ج/٢٨٢جذوة�ا%قتبس�ص/٣٧٧بغية�ا%لتمس�ص/٧ص٢الديباج�ا%ذهب�ج:انظر- ٤
 .٢٧٨جذوة�ا%قتبس�ص/٣٧١بغية�ا%لتمس�ص/١١١ص١شجرة�النور�ج/٤١٥ص١الديباج�ج- ٥
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  ١)هـ�٤٠٢(النامي�!ي�شرح�ا%وطأ��حمد�بن�نصر�الداودي��الجزائري �-

  ٢)هـ�٥٣٧كل�ما�وقع�!ي�ا%وطأ�و�البخاري�ل�ن�خلف�)لبABي�شرح�مش�-

  )هـ�٤٧٤(ا%نتقى�!ي�شرح�ا%وطأ��بي�الوليد�البا&ي��-

  ) ١٠٩٤) (محمد�بن�محمد�بن�سليمان�الفاOpË(جمع�الكتب�الخمسة�مع�ا%وطأ��-

-��O°القرط�Aال��عبد�ابن�٤٦٣(شروح�ستذكار) هـwو�التمهيد�مثل.  

  .مثل�ا%سالك،القبس�٣)هـ٥٤٣(بكر�بن�العربي�شروح�القاOpÚ�أبي��-

مســـــــــند�ا%وطـــــــــأ�(هـــــــــذا�إضـــــــــافة�إ]ـــــــــى�عديـــــــــد�ا%ؤلفـــــــــات�الcـــــــــO�دارت�حـــــــــول�ا%وطـــــــــأ�بAsتيبـــــــــه�با�ســـــــــانيد�مثـــــــــل�

أو�الcــــــــO�اهتمــــــــت�بعللــــــــه�أو�غريبــــــــه�أو�مشــــــــكله�أو�زيادتــــــــه،�ثــــــــم��٤)هـــــــــ٣٤٠(�حمــــــــد�بــــــــن�زيــــــــاد�ابــــــــن�)عرابــــــــي�

ة�للمغاربــــــــــة��Çــــــــــذا�الكتــــــــــاب�الجليــــــــــل�!ــــــــــي�الســــــــــنة�وهــــــــــو�دال�ع;ــــــــــى�العنايــــــــــة�الخاصــــــــــ. اختصــــــــــاره�وتجريــــــــــده

  .النبوية

والـــــــــــذي�دخـــــــــــل�إ]ـــــــــــى�ا%غـــــــــــرب�منـــــــــــذ�بدايـــــــــــة�القـــــــــــرن�الرابـــــــــــع�بعامـــــــــــل�): هــــــــــــ٢٥٦(صـــــــــــحيح�البخـــــــــــاري  - ٢

ع;ـــــــــــى�يــــــــــــد�Tمـــــــــــام�أبــــــــــــي�الحســــــــــــن�ع;ـــــــــــي�محمــــــــــــد�الفاب-ــــــــــــOp��٣٠٧فقـــــــــــد�دخــــــــــــل�ســــــــــــنة�. الرحلـــــــــــة�والروايــــــــــــة

روايتـــــــــه�!ــــــــــي�بــــــــــ=د�وع��مــــــــــا�شــــــــــاعت��٦)هــــــــــ٣٩٢(ثــــــــــم�ع;ـــــــــى�يــــــــــد�الحــــــــــافظ�أبـــــــــي�محمــــــــــد�)صــــــــــي;ي�٥)هــــــــــ٤٠٣(

 .٧ا%غرب�و)ندلس

وكانــــــــت�عنايـــــــــة�ا%غاربــــــــة�بـــــــــه�فائقـــــــــة�!ــــــــي�ا%رحلـــــــــة�ا%تـــــــــأخرة�بعــــــــد�القـــــــــرن�الســـــــــادس�خاصــــــــة،�إx�أننـــــــــا�لـــــــــم�

  :نعدم�شروحا�وتفاسAB�له�!ي�مثل�ذلك�ومن�أمثلة�ذلك

) هـــــــــ٤٠٢(كتــــــــاب�النصــــــــيحة�!ــــــــي�شــــــــرح�صــــــــحيح�البخــــــــاري�ل�مــــــــام�أحمــــــــد�بــــــــن�نصــــــــر�الــــــــداودي�الجزائــــــــري �-

  .-إذ�استثنيا�عصريه�الخطابي-للصحيح�وهو�أول�شرح�

-��O°القرط�خلف�بن�ع;ي�بطال�بنx�البخاري�٨)٤٤٩ت(شرح  

  ٩)هـ�٦٩٩ت(شرح�البخاري�xبن�أبي�جمرة�ا%عروف�ببهجة�النفوس��-

  )هـ��٨٤٢ت��(ا%تجر�الربيح�!ي�شرح�الجامع�الصحيح�xبن�مرزوق�التلمساني��-

 :صحيح�مسلم�بن�الحجاج�النيسابوري - ٣

                                                 
�ض�/١٥٤ص١الديباج�ا%ذهب�ج- ١ �ض،٢ط.معجم�أع=م�الجزائر:عادل�ن́و  .١٤١ص�١٩٨٠،بABوت،دار�ن́و
 /٢٣٨ص٢الديباج�ا%ذهب�ج- ٢
شذرات�الذهب�/١١٦ص٤جوفيات�)عيان�/٣٩٣ص١١سAB�أع=م�النب=ء�ج/١٣٦ص١ج٤٠٨شجرة�النور�رقم/١٩٨ص٢الديباج�ج:انظر- ٣

  ١٤١ص٤ج
 .٢٤٨تطور�ا%ذهب�ا%الكي�!ي�الغرب�Tس=مي�ص:محمد�شرحبي;ي- ٤
 .٩٧ص١ج٢٣٠شجرة�النور�رقم/٣٩٢ص١٠سAB�أع=م�النب=ء�ج- ٥
 .١٠٠ص١ج٢٥١شجرة�النور�رقم/٣٤٠بغية�ا%لتمس�ص/٣٧٤ص١الديباج�ج- ٦
 .٣٠ص١ج�-د،ت-سان�العرببABوت،دار�ل.مدرسة�Tمام�البخاري�با%غرب:يوسف�الكتاني- ٧
سAB�أع=م�النب=ء��/١١٥ص١ج٣١٦شجرة�النور�رقم��/٨٣ص٢الديباج�ج/٣٦٥ص٢ترتيب�ا%دارك�ج:!ي�ترجمة�ابن�بطال�انظر- ٨

 .٢٨٣ص٣شذرات�الذهب�ج/٣٣ص١١ج
٩ -Ocالتنبك�انظر�جمرة�أبي�بن�ترجمة�الديباج:!ي�!ي�ليس�من�%عرفة�ا%حتاج�عمر(كفاية�محمد�،القاهرة،د١،ط)ت�الثقافة�ار

 .٢٣٤ص٢ج. ١٩٩٣،بABوت،دارالرسالة،١معجم�ا%ؤلفBن،ط:كحالة�رضا/١٦٢ص١،�ج٢٠٠٤الدينية،
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ــــــــى�تفضــــــــيله�ع;ــــــــى�صــــــــحيح�البخــــــــاري،�كانــــــــت�عن ايــــــــة�ا%غاربــــــــة�بــــــــه�شــــــــديدة�حcــــــــ¯�ذهــــــــب�الــــــــبعض�مــــــــ��م�إ]

وأمـــــــــا�صـــــــــحيح�مســـــــــلم�فكـــــــــAت�عنايـــــــــة�علمـــــــــاء�ا%غـــــــــرب�بـــــــــه،�وأكبـــــــــوا�عليـــــــــه�: "ونقـــــــــل�ابـــــــــن�خلـــــــــدون�قولـــــــــه

وأجمعــــــوا�ع;ــــــى�تفضــــــيله�ع;ــــــى�كتــــــاب�البخــــــاري�مــــــن�غBــــــA�الصــــــحيح�ممــــــا�لــــــم�يكــــــن�ع;ــــــى�شــــــرطه�وأكــــــA�مــــــا�

  ١...."وقع�لهم�!ي�الAsاجم

التفضــــــــيل�x�يعــــــــود�إ]ــــــــى�مســــــــألة�)صــــــــحية�وإنمــــــــا�xمتيــــــــازات�مســــــــلم�ع;ــــــــى�البخــــــــاري�!ــــــــي�التبويــــــــب��وهــــــــذا

لــــــيس�فيــــــه�بعــــــد�خطبتــــــه�إx�الحــــــديث�: " والتــــــأليف�كمــــــا�نقــــــل�عــــــن�ابــــــن�حــــــزم�قولــــــه�عــــــن�صــــــحيح�مســــــلم

الصــــــحيح�مســــــرودا�غBــــــA�ممــــــزوج�بمثــــــل�مــــــا�!ــــــي�كتــــــاب�البخــــــاري�!ــــــي�تــــــراجم�أبوابــــــه�مــــــن�)شــــــياء�الcــــــO�لــــــم�

ا%شــــــــــروط�!ــــــــــي�الصــــــــــحيح،�وأيضــــــــــا�فــــــــــإن�مســــــــــلما�قــــــــــد�اخــــــــــتص�بجمــــــــــع�طــــــــــرق��يســــــــــندها�أهــــــــــل�الوصــــــــــف

  ٢."الحديث�!ي�مكان�واحد

  :وعليه�توالت�الشروح�والتفاسAB�بصحيح�مسلم،�ومن�نماذج�ذلك�ما�يأتي

  )هـ�٥٦٣ت(ا%علم�بفوائد�صحيح�مسلم�ل�مام�ا%ازري��-

-��O°اليحص�ض�عيا�OpÚللقا�مسلم�بفوائد�ا%علم�ـ٥٤٤ت(إكمال(  

  ٣)هـ٦٥٦(!ي�شرح�مسلم��بي�العباس�أحمد�بن�إبراهيم�)نصاري�ا%فهم��-

  ٤)هـ�٥٩٨( شرح�صحيح�مسلم��بي�بكر�محمد�بن�أحمد�بن�أبي�جمرة��-

  ٥)هـ�٨٩٥(مكمل�إكمال�Tكمال��بي�عبد�هللا�السنوOpË�التلمساني�

ب�ا%عـــــــروف�) هــــــــ٥٢٢(كمـــــــا�صـــــــنفت�كتـــــــب�عديـــــــدة�!ـــــــي�رجـــــــال�مســـــــلم�مثـــــــل�كتـــــــاب�ابـــــــن�يربـــــــوع�wشـــــــبي;ي�

: ،�أو�!ــــــي�غريــــــب�صــــــحيح�مســــــلم�مثــــــل�كتــــــاب�القاÚــــــOp�عيـــــــاض٦" ا%��ــــــاج�!ــــــي�رجــــــال�مســــــلم�بــــــن�الحجــــــاج"

،�هــــــــذا�فضــــــــ=�عــــــــن�ا%ختصــــــــرات�والتجريــــــــدات�وا%صــــــــنفات�الcــــــــO�"مشــــــــارق�)نــــــــوار�ع;ــــــــى�صــــــــحاح�Åثــــــــار"

الجمــــــــع�بــــــــBن�) هـــــــــ�٤٨٨( اهتمــــــــت�بــــــــالجمع�بينــــــــه�وبــــــــBن�غBــــــــAه�مــــــــن�كتــــــــب�الســــــــ�ن�مثــــــــل�كتــــــــاب�الحميــــــــدي�

  .وهو�ما�يدل�ع;ى�العناية�ال=ئقة��Çذا�الجامع�الصحيح�وغABه،�٧الصحيحBن

 : ا%جاميع�الحديثية�)خرى  - ٤

وقـــــــد�انتالـــــــت�تباعـــــــا�ع;ـــــــى�بـــــــ=د�ا%غـــــــرب�و)نـــــــدلس،�وشـــــــملت�كـــــــل�مـــــــن�ا%جـــــــاميع�وا%ســـــــانيد�وا%صـــــــنفات�

ومــــــن�أوائــــــل�مــــــا�دخــــــل�إ]ــــــى�بــــــ=د�إفريقيــــــة�جــــــامع�ســــــفيان�الثــــــوري�الــــــذي�نقلــــــه�. والســــــ�ن�و)جــــــزاء�وغABهــــــا

الـــــــذي�رواه�عنـــــــه�بقـــــــي�بـــــــن�) هــــــــ�٢٣٥ت(وكـــــــذلك�مصـــــــنف�أبـــــــي�بكـــــــر�بـــــــن�أبـــــــي�شـــــــيبة�٨بـــــــن�راشـــــــد��ال�Èلـــــــول 

�Op)ندل-ـــــــــــ�(مخلـــــــــــد�خليـــــــــــل) هــــــــــــ٢٧٦ت�بـــــــــــن�أصـــــــــــبغ�بســـــــــــببه�عليـــــــــــه�وأثـــــــــــار�)نـــــــــــدلس،�إ]ـــــــــــى�٢٧٣(ونقلـــــــــــه�

                                                 
 .٤١٤ص.١٩٩٧.ا%كتبة�العصرية.صيدا. ٢ط) ت�درويش�الجويدي(ا%قدمة:ابن�خلدون�- ١
 ٨٨ص. ١٩٩٣،السعودية،دار�ابن�عفان،١ط.منهجية�فقه�الحديث�عند�القاOpÚ�عياض:الحسBن�شواط- ٢
 .٩١در�نفسه�ص�ا%ص- ٣
 .٤٤٣ص١معجم�ا%ؤلفBن�ج/ ٣٤٢ص٤شذرات�الذهب�ج- ٤
 .٧٨١ص٣معجم�ا%ؤلفBن�ج/١٨٠معجم�أع=م�الجزائر�ص/٢٦٦ص١ج١٩٤شجرة�النور�رقم- ٥
 .٢٩٣ص١الصلة�ج/١٣٠ص١ج/٣٨١شجرة�النور�رقم��- ٦
 .٥٨٣ص٣ؤلفBن�جمعجم�ا%/٣٨٨ص١١سAB�أع=م�النب=ء�ج/١٠٧ص٤وفيات�)عيان�ج/١٢٣بغية�ا%لتمس�ص:انظر- ٧
 ١٨٥ص١ترتيب�ا%دارك�ج/   ١٢٦طبقات�علماء�إفريقية��ص:أبو�العرب�- ٨
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�ن�يكـــــــون�!ـــــــي�تـــــــابوتي�رأس�خ�¤يـــــــر�أحـــــــب�إ]ـــــــي�مـــــــن�أن�يكـــــــون�فيـــــــه�مســـــــند�بـــــــن�: "الـــــــذي�قـــــــال�تعصـــــــبا١)هــــــــ

 ٢."أبي�شيبة

الـــــــذي�أدخلـــــــه�أحمـــــــد�بـــــــن�خالـــــــد�بـــــــن�) هــــــــ�٢١٥ت(الـــــــرزاق�بـــــــن�همـــــــام�الصـــــــنعاني��وكـــــــذلك�مصـــــــنف�عبـــــــد

  ٣)هـ�٣٢٢(يزيد�ابن�الحباب�

الــــــــــذي�رواه�الشــــــــــاعر�بــــــــــن�بكــــــــــر�بــــــــــن�حمــــــــــاد�التــــــــــاهرتي�الجزائــــــــــري�) ٢٢٨(ومســــــــــند�مســــــــــدد�بــــــــــن�مســــــــــرهد�

  .وعنه�انتشر�بب=د�ا%غرب�٤)هـ�٢٩٦(

نتشـــــــر�منـــــــذ�القـــــــرن�الرابـــــــع،�فقـــــــد�ا) هــــــــ٣٠٣(أمـــــــل�ســـــــ�ن�النســـــــائي�أبـــــــي�عبـــــــد�الـــــــرحمن�أحمـــــــد�بـــــــن�شـــــــعيب�

  .٥)هـ٣٢٢ت(ومن�أشهر�روا®�ا�ابن�)حمر�

الـــــــذي�حملــــــــه�الـــــــرواة�معهــــــــم�مـــــــن�رح=®�ـــــــم�وقــــــــد�اشـــــــ��ر�مــــــــع�) هــــــــ٢٧٩(ونفـــــــس�)مـــــــر�مــــــــع�ســـــــ�ن�الAsمــــــــذي�

  .٦شرح�Tمام�ابن�العربي�ا%عافري�ا%الكي�له�!ي�عارضة�)حوذي�بشرح�صحيح�الAsمذي

نـــــــــدلس�وعل��ـــــــــا�كـــــــــان�يعتمـــــــــد�ابـــــــــن�حـــــــــزم�!ـــــــــي�تخريجاتـــــــــه�وكـــــــــذلك�ســـــــــ�ن�ابـــــــــن�داود�فقـــــــــد�انتشـــــــــرت�!ـــــــــي�) 

 .الفقهية�!ي�كتابه�ا%وسوعة�ا%ح;ى�با:ثار

  .ا2نهج�والطرائق�القدد. تفاس���ا2وطأ: ثالثا

: بــــــــل�إن��هــــــــؤxء�فــــــــاقوا�ا%ــــــــدارس�ا%الكيــــــــة�)خــــــــرى . حظــــــــى�ا%وطــــــــأ�بالعنايــــــــة�الك�ــــــــAى�مــــــــن�قبــــــــل�ا%غاربــــــــة

تجــــــــــوه�حولــــــــــه�وبــــــــــوفرة�مــــــــــا�اســــــــــتخرجوه�منــــــــــه،�ويكفــــــــــي�!ــــــــــي�بكــــــــــAة�مــــــــــا�أن�٧ا%صــــــــــرية�والعراقيــــــــــة�وا%دنيــــــــــة

الكتـــــــاب�)ول�: " الدxلــــــة�ع;ــــــى�ا%كانـــــــة�الســــــامقة�مـــــــا�قالــــــه�Tمـــــــام�ابــــــن�العربــــــي�wشـــــــبي;ي�!ــــــي�حـــــــق�ا%وطــــــأ

والثـــــــــاني�صـــــــــحيح�البخـــــــــاري�هـــــــــو�)صـــــــــل�الثـــــــــاني�!ـــــــــي�هـــــــــذا�البـــــــــاب،�وعل��مـــــــــا�بنـــــــــاء��،واللبـــــــــاب�هـــــــــو�ا%وطـــــــــأ

  .٨"ماوالAsمذي�فما�دو�³-مسلم-الجميع�كالقشABي 

لــــــم�يعــــــsن�بكتــــــاب�مــــــن�كتــــــب�الفقــــــه�والحــــــديث�اعتنــــــاء�النــــــاس�با%وطــــــأ،�فــــــإن�: "وكــــــذلك�مــــــا�قالــــــه�عيــــــاض

  . ٩"ا%وافق�وا%خالف�أجمع�ع;ى�تقديمه�وتفضيله�وروايته�وتقديم�حديثه�وتصحيحه

ومـــــــن�ا%علـــــــوم�أن�كتـــــــب�تفســـــــر�. و�جـــــــل�ذلـــــــك�كـــــــAت�شـــــــروح�ا%وطـــــــأ�وســـــــنختار�أنموذجـــــــا�لتفســـــــAB�ا%وطـــــــأ

  : تنقسم�إ]ى�ث=ثة�أنواع�أهمها�الحديث�وشرحه

وÔـــــــــــي�الcـــــــــــO�تنقســـــــــــم�مباح,�ـــــــــــا�إ]ـــــــــــى�الكـــــــــــ=م�عـــــــــــن�ســـــــــــند�الحـــــــــــديث�وعللـــــــــــه�: كتـــــــــــب�الشـــــــــــرح�ا%وضـــــــــــوûي/ ا

ووصـــــــــــله،�ثـــــــــــم�الكـــــــــــ=م�عـــــــــــن�متنـــــــــــه�إ]ـــــــــــى�مباحـــــــــــث�x�تراûـــــــــــي�دومـــــــــــا�ترتيـــــــــــب�مـــــــــــا�!ـــــــــــي�الحـــــــــــديث،�وx�يلsـــــــــــ¤م�

                                                 
 .٤٤٨ص١ترتيب�ا%دارك�ج/٧٥ص١ج١١٢شجرة�النور�رقم/٢٦٨ص١الديباج�ج:انظر- ١
 .١١٥ا%درسة�ا%الكية�)ندلسية�ص:وانظر�مصطفى�الهروس/٤٤٨ص١ترتيب�ا%دارك�ج:عياض�- ٢
 .١٧٥بغية�ا%لتمس�ص/١٢١جذوة�ا%قتبس�ص:الحميدي�- ٣
 ٥٩معجم�أع=م�الجزائر�ص/٢١٦ص٢نفح�الطيب�ج- ٤
 .٢٣٩ص١ا%غرب�!ي�ح;ي�ا%غرب�ج:ابن�سعيد/٨٨جذوة�ا%قتبس�ص:الحميدي�- ٥
 .٥ص١ج.،بABوت،دار�الكتب�العلمية–ا%قدمة�-عارضة�)حوذي�بشرح�صحيح�الAsمذي:ابن�العربي- ٦
 .٧٠-٦٢اصط=ح�ا%ذهب�عند�ا%الكية�صص�:يم�ع;ي�محمد�إبراه:!ي�ا%دارس�ا%الكية�انظر- ٧
 .٤٠٧ص٢الفكر�السامي�ج/٢١ص١شجرة�النور�ج/٥ص١عارضة�)حوذي�بشرح�صحيح�الAsمذي�ج:ابن�العربي�- ٨
 .١٠٥ص١ترتيب�ا%دارك�ج:عياض�- ٩
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هــــــذه�النمــــــاذج��ومــــــن. أصــــــحا�Çا�التطــــــواف�بكــــــل�مــــــا�!ــــــي�الحــــــديث،�فيــــــتكلم�الشــــــارح�عــــــن�غريبــــــه�ثــــــم�فقهــــــه

  .كتاب�عارضة�)حوذي�بشرح�صحيح�الAsمذي�للقاOpÚ�ابن�العربي�ا%الكي

حيـــــــــث�´�ــــــــتم�ا%ؤلـــــــــف�بشــــــــرح�كـــــــــل�مــــــــا�يتعلـــــــــق�بالحــــــــديث�مـــــــــن�: الشــــــــرح�ا%وضــــــــÙي�أو�الشـــــــــرح�بــــــــالقول / ب

ألفـــــــاظ،�ومـــــــا�يتـــــــأتى�م��ـــــــا�مـــــــن�معـــــــان�وأحكـــــــام�وفوائـــــــد،�إضـــــــافة�إ]ـــــــى�بيـــــــان�مـــــــا�!ـــــــي�الســـــــند�بـــــــالك=م�عـــــــن�

 wو�والوصل�ذلكالرجال�ABوغ�نقطاع.  

ومـــــــــن�هـــــــــذا�النمـــــــــوذج�كتـــــــــاب�فـــــــــتح�البـــــــــاري�شـــــــــرح�صـــــــــحيح�البخـــــــــاري�xبـــــــــن�حجـــــــــر�العســـــــــق=ني�أو�كتـــــــــاب�

OPللعي�البخاري�صحيح�بشرح�القاري�عمدة.  

وÔــــــــي�الcــــــــO�يــــــــدخل�ف��ــــــــا�الشــــــــارح�ك=مــــــــه�بــــــــBن�ثنايــــــــا�الحــــــــديث�ســــــــندا�ومتنــــــــا،�: كتــــــــب�الشــــــــرح�ا%مــــــــزوج/ ج

ـــــــى�شـــــــرح�صـــــــحيح��لتوضـــــــيح�معPـــــــ¯�الحـــــــديث�ع;ـــــــى�شـــــــكل�مختصـــــــر،�ومـــــــن�أمثلـــــــة ذلـــــــك�إرشـــــــاد�الســـــــاري�إ]

  ١)هـ�٩٢٣ت(البخاري��حمد�بن�محمد�القسط=ني

توزعــــــــــت�تفاســــــــــAB�ا%وطــــــــــأ�ع;ــــــــــى�التقســــــــــيمات�الســـــــــــابقة،�ولكA®�ــــــــــا�فإننــــــــــا�سنســــــــــتقرأ�كتــــــــــابBن�!ــــــــــي�شـــــــــــرح�

  .ا%وطأ،)ول�xبن�عبد�ال�A�وهو�wستذكار،والثاني�هو�ا%نتقى�ل�مام�البا&ي�ا%الكي

�ABالتفس��هذا�مؤلفهوريادة�شخصية�إ]ى�ثم�،xأو�الشرح�ذات�إ]ى�راجعة�ستذكارw�إي�ول(.  

�Aال�ـــــــ�عبـــــــد�بـــــــن�عمـــــــر�أبـــــــو�ا%ؤلـــــــف�٤٦٣ت(أمـــــــا�٢)هــــــــ�موســـــــوعة�وكـــــــان�عديـــــــدة�وفنونـــــــا�علومـــــــا�جمـــــــع�الـــــــذي

وفــــــــاق�مــــــــن�تقدمــــــــه�مــــــــن�رجــــــــال�)نــــــــدلس�وعظــــــــم�شــــــــأنه�با�نــــــــدلس،�وعــــــــ=�ذكــــــــره�!ــــــــي�)قطــــــــار،�"علميــــــــة�

  ٣."ف�تواليف�مفيدة�طارت�!ي�Åفاقورحل�إليه�الناس�وسمعوا�منه،�وأل

  .وقدم�خدم�ابن�عبد�ال�A�ا%وطأ�بمؤلفBن�مهمBن�مختلفBن�!ي�ا%نهج

  .التمهيد�%ا�!ي�ا%وطأ�من�ا%عOP�و)سانيد: )ول 

رتبـــــــــه�ترتيبـــــــــا�جديـــــــــدا�ع;ـــــــــى�ا%ســـــــــانيد،�حيـــــــــث�قســـــــــم�الكتـــــــــاب�ع;ـــــــــى�روايـــــــــات�الصـــــــــحابة�مخالفـــــــــا�تبويـــــــــب�

،�ونــــــال�هــــــذا�الكتــــــاب�شــــــهرة�واســــــعة�حcــــــ¯�قـــــــال�٤لفقهيــــــة�ا%عروفــــــةTمــــــام�مالــــــك�%وطئــــــه�ع;ــــــى�)بــــــواب�ا

وهــــــو�كتــــــاب�x�أعلــــــم�!ــــــي�الكــــــ=م�!ــــــي�الحــــــديث�مثلــــــه�: فيــــــه�غــــــريم�ا%الكيــــــة�با�نــــــدلس�ابــــــن�حــــــزم�الظــــــاهري 

  ٥."أص=،�فكيف�أحسن�منه

wســـــــــــتذكار�%ـــــــــــذاهب�فقهـــــــــــاء�)مصـــــــــــار�وعلمـــــــــــاء�)قطـــــــــــار�فيمـــــــــــا�تضـــــــــــمنه�ا%وطـــــــــــأ�مـــــــــــن�ا%عـــــــــــاني�: "الثـــــــــــاني

  "وÅثار

قـــــد�عــــــرض�ف��ــــــه�ابـــــن�عبــــــد�ال�ــــــA�منهجيتـــــه�!ــــــي�تفســــــAB�أحاديـــــث�ا%وطــــــأ��الcــــــO�الsـــــ¤م�ف��ــــــا�ترتيــــــب�الكتــــــاب�و 

  : برواية�يح÷¯�بن�يح÷¯�الليO8�)ندل-Op�!ي�ا%قدمة�الOc�قال�ف��ا

                                                 
 .١٦٩منهجية�فقه�الحديث�عند�القاOpÚ�عياض�ص:الحسBن�شواط�- ١
٢ -�Aال��عبد�ابن�ترجمة�ا%:!ي�جترتيب�ج/٣٥٢ص٢دارك�ص/٢٩٥ص٢الديباج�ا%لتمس�ص/٤٨٩بغية�ا%قتبس�/٣٦٧جذوة�أع=م�ABس

 /١٧٠ص٤معجم�ا%ؤلفBن�ج/٣١٤ص٣شذرات�الذهب�ج/١١٩ص١ج٣٣٧شجرة�النور�رقم/٧٥ص١١النب=ء�ج
 .٣٥٢ص٢ترتيب�ا%دارك�ج:عياض�- ٣
٤ -Aال��عبد�سانيد: ابن(و�OPا%ع�من�ا%وطأ�!ي�%ا�التمهيد)الدين�شهاب�ت�عمرو �الفكر،١ط)أبو�وت،دارAB١٠ص١ج. ٢٠٠٢،ب. 
 .١٧٩ص٢رسائل�ابن�حزم�)ندل-Op�ج:إحسان�عباس- ٥
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إن�جماعـــــــــة�مـــــــــن�أهـــــــــل�العلـــــــــم�و�طلبتـــــــــه�و�العنايـــــــــة�بـــــــــه�ســـــــــألونا�أن�اصـــــــــرف�لهـــــــــم�كتـــــــــاب�التمهيـــــــــد�ع;ـــــــــى�"

وأصــــــــل�لهــــــــم�شــــــــرح�الســــــــند�و�. لهــــــــم�منــــــــه�تكــــــــراره�و�شــــــــواهده�و�طرقــــــــه�وأحــــــــذف�. أبــــــــواب�ا%وطــــــــأ�و�نســــــــقه

بشـــــــرح�جميـــــــع�مـــــــا�!ـــــــي�ا%وطـــــــأ�مـــــــن�أقاويـــــــل�.ا%رســـــــل�اللـــــــذين�قصـــــــدت�إ]ـــــــى�شـــــــرحهما�خاصـــــــة�!ـــــــي�التمهيـــــــد�

ومــــــا�%الــــــك�فيــــــه�مــــــن�قولــــــه�الــــــذي�بPــــــ¯�عليــــــه�مذهبــــــه�واختــــــاره�مــــــن�أقاويــــــل�ســــــلفه�. الصــــــحابة�و�التــــــابعBن

لفهم،�واذكـــــــر�ع;ـــــــى�كـــــــل�قـــــــول�رســـــــمه�وذكـــــــره�فيـــــــه�مـــــــا�أه�بلـــــــده�الـــــــذين�هـــــــم�الحجـــــــة�عنـــــــده�ع;ـــــــى�مـــــــن�خـــــــا

  ١"لسائر�فقهاء�)مصار�من�التنازع�!ي�معانيه�حc¯�يتم�شرح�كتاب�ا%وطأ

  

ـــــــــل�wســـــــــتذكار�اختصـــــــــارا�لكتـــــــــاب�التمهيـــــــــد،�إx�أنـــــــــه�حـــــــــافظ�ع;ـــــــــى�نســـــــــق�التـــــــــأليف�!ـــــــــي�الAsكBـــــــــ¤�ع;ـــــــــى��-
ّ
مث

بمــــــــا�يمثــــــــل�ريــــــــادة�!ــــــــي�.فــــــــا®�مالفقــــــــه�و)حكــــــــام�ا%ســــــــتنبطة�مــــــــن�)حاديــــــــث�مــــــــع�ذكــــــــر�آراء�الفقهــــــــاء�واخت= 

الفقـــــــه�ا%قـــــــارن،�كمـــــــا�أنـــــــه�لـــــــم�يغفـــــــل�wســـــــتفادة�مـــــــن�ا%صـــــــنفات�الحديثيـــــــة�الcـــــــO�نقلـــــــت�آراء�الصـــــــحابة�

والتـــــــابعBن�كمصـــــــنف�ابـــــــن�أبـــــــي�شـــــــيبة�وعبـــــــد�الـــــــرزاق،�و�جـــــــل�هـــــــذه�العنايـــــــة�الcـــــــO�تصـــــــل�مـــــــذهب�مالـــــــك�

حـــــــاكى�وعـــــــارض�بالســـــــلف�فإنـــــــه�أكـــــــA�مـــــــن�ذكـــــــر�شـــــــواهد�ونقـــــــول�الســـــــلف�!ـــــــي�)حكـــــــام�الفقهيـــــــة،�وكأنـــــــه�

وقيمــــــة�هــــــذا�التفســــــAB�للموطــــــأ�تظهــــــر�مــــــن�البيئــــــة�الcــــــO�كتــــــب�فيــــــه،�فÛــــــO�) هـــــــ�٤٥٠(بــــــه�مح;ــــــى�ابــــــن�حــــــزم�

-بيئـــــــة�عكفـــــــت�ع;ـــــــى�wنتصـــــــار�%ـــــــذهب�مالـــــــك�وتقليـــــــده�ونفـــــــي�كـــــــل�رأي�يخالفـــــــه،�حيـــــــث�كـــــــان�التمشـــــــرق�

ســــــــّبة�عنــــــــد�أهــــــــل�)نــــــــدلس�وا%غــــــــرب،�حcـــــــــ¯�أن�-أي�)خــــــــذ�بــــــــآراء��أهــــــــل�ا%شــــــــرق�كا�حنــــــــاف�والشــــــــافعية

  .كثABا�من�العلماء�امتحنوا�بسبب�ذلك

فجـــــــاء�هـــــــذا�الكتـــــــاب�ليكســـــــر�حـــــــدة�التقليـــــــد،�ويســـــــتنطق�مـــــــن�الحـــــــديث�مفـــــــاهيم�متعـــــــددة�ت�ـــــــAر�الخـــــــ=ف�

وتجBـــــــ¤ه،�وبالتـــــــا]ي�تفـــــــتح�Åفـــــــاق�أمـــــــام�العقـــــــل�الفقÛـــــــO�لـــــــئ=�يقـــــــع�أســـــــABة�الرؤيـــــــة�)حاديـــــــة�القائمـــــــة�ع;ـــــــى�

  .فهو�كتاب�فقه�مقارن�مؤيد�بالدليل�الحديT .O8قصاء

ليـــــــه�فـــــــإن�منهجيـــــــة�wســــــــتذكار�ومـــــــن�قبلـــــــه�التمهيــــــــد�رامـــــــت�فـــــــتح�)حاديــــــــة�الفقهيـــــــة�واســـــــتبطنت�مــــــــن�وع

حيـــــــث�لـــــــم�تنطـــــــق�رحابـــــــة�الفقـــــــه�Tســـــــ=مي،�وكســـــــرت�مـــــــن�حـــــــدة�التقليـــــــد�الســـــــائد�باستصـــــــحاب�الـــــــرؤى�

الفقهيـــــــة�مـــــــن�خـــــــارج�ا%ـــــــذهب،�وهـــــــو�صـــــــنيع�نجـــــــده�يتكـــــــرر�عنـــــــد�محـــــــدثBن�آخـــــــرين�متـــــــأخرين�كـــــــابن�حجـــــــر�

هكــــــذا�كتبــــــت�لØنــــــدلس�الريــــــادة�!ــــــي�الفقــــــه�ا%قــــــارن�مــــــع�ابــــــن�عبــــــد�ال�ــــــA�ثــــــم�مــــــع�و . العســــــق=ني�!ــــــي�الفــــــتح

!ــــــــــي�بدايـــــــــــة�ا%ج��ـــــــــــد�و�³ايـــــــــــة�ا%قتصـــــــــــد،�كمــــــــــا�عرف��ـــــــــــا�مـــــــــــع�ابـــــــــــن�حـــــــــــزم��٢)هــــــــــــ٥٩٥(الحفيــــــــــد�ابـــــــــــن�رشـــــــــــد�

الفصــــــــــل�!ــــــــــي�ا%لــــــــــل�: )ندل-ــــــــــOp�!ــــــــــي�ريادتــــــــــه��لتأســــــــــيس�علــــــــــم�مقارنــــــــــة�)ديــــــــــان�!ــــــــــي�موســــــــــوعته�الشــــــــــهABة

  .و)هواء�والنحل

                                                 
١ -Aال��عبد�ا%دينة:ابن�أهل�فقه�!ي�الكا!ي�ا%وريطاني-كتاب�ماديك�ولد�محمد�ا%حقق�٢ط-مقدمة�الريض�الرياض،دار،

 .١٠١-١٠٠ص١ج.١٩٨٠الحديثة،
 .٣٢٠ص٤شذرات�الذهب�ج/٢٠٢ص٢الديباج�ج/٥٩٢ص١١=ء�جسAB�أع=م�النب:انظر�!ي�ترجمة�ابن�رشد ٢
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م�الثـــــــــاني�ا%عاصـــــــــر�xبـــــــــن�عبـــــــــد�ال�ـــــــــA�الفقيـــــــــه�أبـــــــــو�الوليـــــــــد�البـــــــــا&ي�ســـــــــليمان�بـــــــــن�خلـــــــــف�يطالعنـــــــــا�Tمـــــــــا-

بمؤلـــــــــف�آخـــــــــر�!ـــــــــي�شـــــــــرح�ا%وطـــــــــأ�وهـــــــــو�ا%نتقـــــــــى،�بعـــــــــدما�ألـــــــــف�قبلـــــــــه�كتـــــــــاب�wســـــــــتيفاء�!ـــــــــي�١) هــــــــــ٤٧٤ت(

  .شرح�ا%وطأ،�وكان�بدعا�!ي�ك=�التفسABين�للموطأ

لكـــــــــ=م،�وتمBـــــــــ¤ه�يعـــــــــود�إ]ـــــــــى�يمتـــــــــاز�البـــــــــا&ي�بكونـــــــــه�جمـــــــــع�إ]ـــــــــى�جانـــــــــب�الفقـــــــــه�والحـــــــــديث�علـــــــــم�)صـــــــــول�وا

و�جــــــل�هــــــذا�أجمــــــع�ا%Asجمــــــون�. رحلتــــــه�ا%شــــــرقية�الcــــــO�أفــــــاد�ف��ــــــا�مــــــن�Tنتــــــاج�ا%شــــــر*ي�!ــــــي�كــــــ=�)صــــــلBن

فق��ــــــــا�نظــــــــارا�محققــــــــا�راويــــــــة�محــــــــدثا،�يفهــــــــم�صــــــــنعة�الحــــــــديث�ورجالــــــــه،�: " ع;ــــــــى�علــــــــو�كعبــــــــه�فقــــــــد�كــــــــان

لكــــــــن�أبلــــــــغ�مــــــــا�كــــــــان�متكلمــــــــا�أصــــــــوليا�فصــــــــيحا��شــــــــاعرا�مطبوعــــــــا،�حســــــــن�التــــــــأليف،�متســــــــق�ا%عــــــــارف،�و 

  ٢."!ي�الفقه،�وإتقانه�ع;ى�طريق�النظار�من�البغداديBن�وحذاق�القرويBن

ويكفــــــــــي�!ــــــــــي�تأكيــــــــــده�هــــــــــذه�الشــــــــــهادة�أنــــــــــه�عنــــــــــدما�عــــــــــاد�مــــــــــن�ا%شــــــــــرق�نــــــــــاظر�ابــــــــــن�حــــــــــزم�الظــــــــــاهري�!ــــــــــي�

  .٣)صول،�وأفحمه�!ي�ذلك،�وكان�سبب�نكبته�وإحراق�كتبه�ثم�نفيه

: " بشـــــــهادة�ا%تـــــــأخرين�إذ�بـــــــBن�خطتـــــــه�!ـــــــي�شـــــــرحه�فقـــــــاليعت�ـــــــA�ا%نتقـــــــى�أحســـــــن�تفســـــــAB�مـــــــذه°O�للموطـــــــأ�

وأصـــــــل�ذلـــــــك�مـــــــن�. اقتصــــــر�فيـــــــه�ع;ـــــــى�الكـــــــ=م�!ـــــــي�معـــــــاني��مـــــــا�يتضــــــمنه�الكتـــــــاب�مـــــــن�)حاديـــــــث،�والفقـــــــه

ا%ســـــــائل�بمـــــــا�يتعلـــــــق��Çـــــــا�!ـــــــي�أصـــــــل�كتـــــــاب�ا%وطـــــــأ،�ليكـــــــون�شـــــــرحا�لـــــــه،�وتنب��ـــــــا�ع;ـــــــى�مـــــــا�يســـــــتخرج�مـــــــن�

وا%عـــــــاني�الcـــــــO�يجمعهـــــــا،�وينصـــــــها�مـــــــا�يخـــــــف��ا%ســـــــائل�منـــــــه،�ويشـــــــAB�إ]ـــــــى�wســـــــتدxل�ع;ـــــــى�تلـــــــك�ا%ســـــــائل

ويقــــــــــرب،�ليكــــــــــون�ذلــــــــــك�حــــــــــظ�مــــــــــن�ابتــــــــــدأ�بــــــــــالنظر�!ــــــــــي�هــــــــــذه�الطريقــــــــــة�مــــــــــن�كتــــــــــاب�wســــــــــتيفاء�إن�أراد�

wقتصـــــــــار�عليـــــــــه،�وعونــــــــــا�لـــــــــه�إن�طمحــــــــــت�همتـــــــــه�إليــــــــــه،�فأجبتـــــــــك�إ]ــــــــــى�ذلـــــــــك،�وانتقيتــــــــــه�مـــــــــن�الكتــــــــــاب�

اســــــــــــتيعاب�ا%ــــــــــــذكور،�ع;ــــــــــــى�حســــــــــــب�مــــــــــــا�رغبتــــــــــــه،�وشــــــــــــرطته،�وأعرضــــــــــــت�فيــــــــــــه�عــــــــــــن�ذكــــــــــــر�)ســــــــــــانيد،�و 

ا%ســـــــــــائل،�والدxلـــــــــــة،�ومـــــــــــا�احـــــــــــتج�بـــــــــــه�ا%خـــــــــــالف،�وســـــــــــلكت�فيـــــــــــه�الســـــــــــبيل�الـــــــــــذي�ســـــــــــلكت�!ـــــــــــي�كتـــــــــــاب�

wســـــتيفاء�مـــــن�إيـــــراد�الحـــــديث�وا%ســـــألة�مـــــن�)صـــــل،�ثـــــم�أتبعـــــت�ذلـــــك�مـــــا�يليـــــق�بـــــه�مـــــن�الفـــــرع،�وأثبتـــــه�

  ٤"شيوخنا�ا%تقدمون�رOpÚ�هللا�ع��م�من�ا%سائل

شـــــــــــرح�الحـــــــــــديث�واســـــــــــتخراج�فوائـــــــــــده�وفروعـــــــــــه��هـــــــــــذا�التفســـــــــــAB�الحـــــــــــديO8�امتـــــــــــاز�بجملـــــــــــة�مزايـــــــــــا�أهمهـــــــــــا

الفقهيــــــــة�مــــــــع�عــــــــرض�أقــــــــوال�)ئمــــــــة�وخاصــــــــة�داخــــــــل�ا%ــــــــذهب،�ومــــــــن�خارجــــــــه�أحيانــــــــا�مــــــــع�ذكــــــــر�الــــــــدليل�

ا%ـــــــــــــالكي،�وكأنـــــــــــــه�قفــــــــــــــز�ع;ـــــــــــــى�ا%ـــــــــــــدونات�التقليديــــــــــــــة�الcـــــــــــــO�x�®�ـــــــــــــتم�بالــــــــــــــدليل�مثـــــــــــــل�الواضـــــــــــــحة�xبــــــــــــــن�

  .وا%دونة�لسحنون ٥)هـ٢٥٥(وا%ستخرجة��%حمد�العت°O�،حبيب

اســـــــــــتثمر�فيـــــــــــه�معـــــــــــارف�ا%درســـــــــــتBن�العراقيـــــــــــة�وا%درســـــــــــة�القيووانيـــــــــــة�وÔـــــــــــي�محاولـــــــــــة�رائـــــــــــدة�كمـــــــــــا�أنـــــــــــه�

  . لوصل�ما�انقطع�بBن�ا%درستBن

                                                 
شذرات�الذهب�/٢٧٦ص١١سAB�أع=م�النب=ء�ج/٣٣٠ص١الديباج�ج/٣٤٧ص٢ترتيب�ا%دارك�ج:!ي�ترجمة�البا&ي�انظر- ١

 .٧٨٨ص١معجم�ا%ؤلفBن�ج/٢٣١ص٢نفح�الطيب�ج/٣٤٠ص٢وفيات�)عيان�ج/٣٣٤ص٣ج
 ٣٤٨ص٢ترتيب�ا%دارك�ج:عياض�- ٢
 ٢٥٤تاريخ�الفكر�)ندل-Op�ص:حزم�انظر�!ي�نكبة�ابن- ٣
 .٣-٢ص١هـ�ج١٣٣٢،القاهرة،مطبعة�السعادة،١ط.ا%نتقى�!ي�شرح�ا%وطأ:البا&ي- ٤
 .٤٨بغية�ا%لتمس�ص/٣٩جذوة�ا%قتبس�ص/٤٤٩ص١ترتيب�ا%دارك�ج:!ي�ترجمة�العت°O�انظر- ٥
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كمـــــــــا�طـــــــــرح�جانـــــــــب�دراســـــــــة�)ســـــــــانيد�والرجـــــــــال�والســـــــــبب�يعـــــــــود�إ]ـــــــــى�قطعيـــــــــة�أحاديـــــــــث�ا%وطـــــــــأ�ولكونـــــــــه�

ئمـــــــة�دون�أراد�للكتـــــــاب�أن�يكـــــــون�مصـــــــدر�للفقـــــــه�ا%ـــــــدلل�بـــــــدل�الفقـــــــه�ا%صـــــــمت�الـــــــذي�يســـــــلم�بـــــــأقوال�) 

أن�يتبعهــــــــــا�بالــــــــــدليل،�وكأنــــــــــه�تمــــــــــرين�للطالــــــــــب�ع;ــــــــــى�فهــــــــــم�تخريجــــــــــات�Tمــــــــــام�مالــــــــــك�الفقهيــــــــــة�متبوعــــــــــة�

أحســـــــن�كتـــــــاب�ألـــــــف�!ـــــــي�مـــــــذهب�مالـــــــك��نـــــــه�شـــــــرح��١ولـــــــذلك�اعت�ـــــــAه�ا%ستشـــــــرق�أنخـــــــل�بالنتيـــــــا. بأدل��ـــــــا

  .أحاديث�ا%وطأ�وفرع�عل��ا�تفريعا�حسنا

  .تفاس���صحيح�مسلم�والريادة�ا2غربية:رابعا

مــــــــع�علمــــــــBن�كبBــــــــAين�أحــــــــدهما�تون-ــــــــOp�وهــــــــو�Tمــــــــام��٢لمغاربــــــــة�الريــــــــادة�!ــــــــي�شــــــــرح�صــــــــحيح�مســــــــلمكتــــــــب�ل

إكمـــــــــال�"ا%ـــــــــازري�!ـــــــــي�كتابـــــــــه�ا%علـــــــــم�بفوائـــــــــد�مســـــــــلم،�والثـــــــــاني�%غربـــــــــي�هـــــــــو�القاÚـــــــــOp�عيـــــــــاض�!ـــــــــي�كتابـــــــــه

  " ا%علم

والـــــــذي�يعـــــــد�. ٣)هــــــــ�٥٣٦ت(أمـــــــا�)ول�فهـــــــو�Tمـــــــام�ا%ج��ـــــــد�أبـــــــي�عبـــــــد�هللا�بـــــــن�محمـــــــد�بـــــــن�ع;ـــــــي�ا%ـــــــازري�

أساســــــــا�%ـــــــــن�بعــــــــده،�فمــــــــن�الناحيـــــــــة�العلميــــــــة�يعت�ــــــــA�كتـــــــــاب�ا%علــــــــم�)ســــــــاس�الـــــــــذي�بPــــــــ¯�عليـــــــــه��شــــــــرحه

شـــــــــراح�مســـــــــلم�كتــــــــــ�Èم�وأفـــــــــادوا�منـــــــــه،�وعليــــــــــه�مـــــــــدار�تصـــــــــنيفا®�م،�وقــــــــــد�تسلســـــــــلت�مصـــــــــنفات�ا%غاربــــــــــة�

!ــــــــي�) هـــــــــ�٦٧٦ت(عليــــــــه�بــــــــBن�إكمــــــــال�وتكميــــــــل�%ــــــــدة�خمســــــــة�قــــــــرون،�كمــــــــا�أفــــــــاد�منــــــــه�ا%شــــــــارقة�كــــــــالنووي�

  .٤!ي�الديباج) هـ�٩١١(!ي�فتح�الباري،�والسيوطي�) هـ�٨٥٢(ا%��اج،�وكذا�بن�حجر�

طريقـــــــة�ا%علـــــــم�طريقـــــــة�مبتكـــــــرة،�حيـــــــث�أن�صـــــــاحبه�ركـــــــز�ف��ـــــــا�:" وقـــــــال�محققـــــــه�الشـــــــيخ�الشـــــــاذ]ي�النيفـــــــر

بحوثــــــه�ع;ــــــى�wســــــتنتاج�وwســــــتنباط،�مقــــــدما�لــــــذلك�ع;ــــــى�غBــــــAه،�ولــــــه�!ــــــي�ذلــــــك�أغــــــراض�متعــــــددة�خــــــدم�

  ٥."سابق�Çا�الكتاب�خدمة�ج;ّى،�لم�يسبقه�إل��ا�

كانـــــــت�منهجيـــــــة�هـــــــذا�التفســـــــAB�%ســـــــلم�مخالفـــــــة�%ـــــــا�ســـــــواه�حcـــــــ¯�ممـــــــن�أتـــــــى�بعـــــــده،�فصـــــــاحبه�بلـــــــغ�درجـــــــة�

wج��ـــــــاد�والتمBّـــــــ¤،�و�جـــــــل�ذلـــــــك�ركـــــــز�ع;ـــــــى�wســـــــتنباط�مـــــــن�الحـــــــديث�مســـــــتعم=�Åلـــــــة�اللغويـــــــة،�ومعمـــــــ=�

  .عقله�الك=مي�حيث�ت�Aز�أشعريته�الواضحة�!ي�الدفاع�عن�العقائد�السنية

بعيـــــــون�ا%ســـــــائل�وتحريرهـــــــا�بـــــــدل�الخـــــــوض�!ـــــــي�ا%ماحكـــــــات�الفقهيـــــــة�والســـــــندية،�وx��و�جـــــــل�ذلـــــــك�اهـــــــتم

  .٦"آخر�ا%شتغلBن�من�شيوخ�إفريقية�بتحقيق�الفقه�وررتبة�wج��اد�ودقة�النظر":غرو�فهو

  :ويمكن�أن�نلخص�منهجية�هذا�التفسAB�لصحيح�مسلم�با:تي

د،�و�جـــــــــــل�ذلـــــــــــك�لـــــــــــم�يعـــــــــــرض�عـــــــــــدم�Tيغـــــــــــال�!ـــــــــــي�الصـــــــــــناعة�الحديثيـــــــــــة�مـــــــــــن�حيـــــــــــث�الروايـــــــــــة�بالســـــــــــن-

  .٧بالتعقيب�ع;ى�منهجية�Tمام�مسلم�!ي�مقدمته�الشهABة�لصحيحه�إx�قلي=

                                                 
 .٤٧٨تاريخ�الفكر�)ندل-Op�ص�:أنخل�بالنتيا- ١
 .١٨٤ص.١٩٨٧،تونس،الدار�التونسية�للنشر١ط.كتاب�ا%علم�بفوائد�مسلم�للمازري�مقدمة�:الشاذ]ي�النيفر- ٢
وفيات�)عيان�/٥٧ص١٢سAB�أع=م�النب=ء�ج/١٢٧ص١ج٣٧١شجرة�النور�رقم/١٩٦ص٢الديباج�ج:!ي�ترجمة�Tمام�ا%ازري�راجع�- ٣

 .٥٢٥ص٣معجم�ا%ؤلفBن�ج/١١٤ص٤شذرات�الذهب�ج/١٠٩ص٤ج
 ١١٩ه�الحديث�عند�القاOpÚ�عياض�صمنهجية�فق:الحسBن�شواط�- ٤
 .٨٨ص.١٨٩٢ا%ازري�الفقيه�ا%تكلم�تونس،دار�بوس=مة،:الشاذ]ي�النيفر- ٥
 .١٩٧ص٢الديباج�ا%ذهب�ج:ابن�فرحون - ٦
 .٢٧٤-٢٧٠ص.ا%علم�بفوائد�مسلم:ا%ازري- ٧
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عــــــــدم�شــــــــرح�كــــــــل�)حاديــــــــث�الــــــــواردة�!ــــــــي�أبــــــــواب�مســــــــلم،�فهــــــــو�يختــــــــار�ا%هــــــــم�ف��ــــــــا،�والcــــــــO�يكــــــــون�عل��ــــــــا��-

  .١محور�الباب،��نه�عادة�مسلم�جمع�ا%كررات�!ي�باب�واحد�عكس�البخاري 

ن�أجــــــــل�wســــــــتنباط،�وعليــــــــه�فإنــــــــه�يعــــــــد�مــــــــن�أول�شــــــــراح�الحــــــــديث�الــــــــذين�فتحــــــــوا�واختيــــــــاره�للمهــــــــم�مــــــــ

بــــــــاب�wســــــــتنباط�مــــــــن�الســــــــنة�النبويــــــــة،��ن�مــــــــن�تقدمــــــــه�انصــــــــرفت�عنــــــــاي��م�إمــــــــا�للســــــــند،�وإمــــــــا�لغريــــــــب�

  ٢."وهما�اللذان�اعتمد�ف��ما�ع;ى�ا%صادر�ا%تقدمة�،الحديث

يـــــــــا،�وكـــــــــذا�باللغـــــــــة�العربيـــــــــة�وهـــــــــو�مـــــــــا�wعتمـــــــــاد�ع;ـــــــــى�تفســـــــــAB�الحـــــــــديث�بـــــــــالقرآن�أوx،�ثـــــــــم�بالســـــــــنة�ثان�-

جعــــــــــل�النســــــــــق�العلمــــــــــO�مs¤نــــــــــا�x�ي�ــــــــــ¤ل�إ]ــــــــــى�التناقضــــــــــات�الواضــــــــــحة�!ــــــــــي�تفاســــــــــAB�مــــــــــن�بعــــــــــده،و!ي�ذلــــــــــك�

  .٣نماذج�عديدة�مثل�تعليقه�ع;ى�حديث�ال�Aاءة�من�الصالقة�والحالقة�والشاقة

وقــــــــد�كــــــــان�وفيــــــــا�wهتمــــــــام�بالقضــــــــايا�العقديــــــــة�وتحريرهــــــــا��وتــــــــدليلها�والــــــــرد��ع;ــــــــى�أهــــــــل�)هــــــــواء�م��ــــــــا،��-

�شـــــــــــعريته،�حيـــــــــــث�أتبـــــــــــع�تفســـــــــــAB�كتـــــــــــاب�Tيمـــــــــــان�بآرائـــــــــــه�الســـــــــــديدة�!ـــــــــــي�موضـــــــــــوع�الصـــــــــــفات�والتقليـــــــــــد�

  .وعصمة�)شياء�والتكفAB�وغAB�ذلك

الضـــــــحك�مـــــــن�هللا�محمـــــــول�: "ومـــــــن�نمـــــــاذج�ذلـــــــك�تعليقـــــــه�ع;ـــــــى�حـــــــديث�ضـــــــحك�هللا�تعـــــــا]ى،�حيـــــــث�يقـــــــول 

  .٤"®�اضحكت�)رض�إذا�ظهر�نبا: ع;ى�الرضا�والقبول،�ومن�ذلك�يقال

x�يزنــــــي�الزانــــــي�: "وكــــــذا�!ــــــي�تعليقــــــه�ع;ــــــى�أحاديــــــث�التكفBــــــA�با%عا)ــــــOp�مثــــــل�قولــــــه�صــــــ;ى�هللا�عليــــــه�وســــــلم

  ٥"حBن�يزني�وهو�مؤمن

: مـــــــــؤمن�أي�آمـــــــــن�مـــــــــن�عـــــــــذاب�هللا،�ويحتمـــــــــل�أن�يكـــــــــون�معنـــــــــاه�مســـــــــتح=ذلك،�وقـــــــــد�قيـــــــــل: حيـــــــــث�قـــــــــال

مانــــــــــــا،�وهــــــــــــذه�معنــــــــــــاه�أي�كامــــــــــــل�Tيمــــــــــــان،�وهــــــــــــذا�ع;ــــــــــــى�قــــــــــــول�مــــــــــــن�يقــــــــــــول�أن�الطاعــــــــــــات�x�تســــــــــــم¯�إي

أن�الفاســــــــق�ا%;ــــــــي�x�يســــــــم¯�مؤمنــــــــا�: التــــــــأوي=ت�تــــــــدفع�قــــــــول�الخــــــــوارج�أنــــــــه�كــــــــافر�بزنــــــــاه،�وقــــــــول�ا%عs¤لــــــــة

  ٦."تعلقا�من�الطائفتBن��Çذا�الحديث،�وإذا�احتمل�ما�قلناه�لم�تكن�فيه�حجة

Tكثـــــــار�مـــــــن�ذكـــــــر�أقـــــــوال�)ئمـــــــة�ا%عـــــــدودين�!ـــــــي�ا%ســـــــائل�الفقهيـــــــة�دون�غBـــــــAهم�مـــــــن�غBـــــــA�ا%شـــــــهورين،��-

ونجــــــــده�غالبــــــــا�ينتصــــــــر�%ــــــــذهب�مالــــــــك�.مـــــــع�تــــــــذييلها�غالبــــــــا�بأدل��ــــــــا�مــــــــن�الكتــــــــاب�والســــــــنة�والsــــــــAجيح�بي��ــــــــا

  .٧وقد�يخالفه�أحيانا،�وقد�يذكر�سبب�الخ=ف�!ي�ا%سألة�وفائدته

  

وخ=صــــــة�القــــــول�أن�ا%ــــــازري�فــــــتح�فنــــــا�جديــــــدا�!ــــــي�تفســــــAB�الحــــــديث،�كــــــان�بــــــدعا�فيــــــه�باعتمــــــاده�Tيجــــــاز�

لفوائــــــــــد�ا%باشــــــــــرة�ا%ســــــــــتنبطة�مــــــــــن�الحــــــــــديث�دون�حشــــــــــوه�باxســــــــــتطرادات�وwختصــــــــــار�والAsكBــــــــــ¤�ع;ــــــــــى�ا

                                                 
 .١٢٢ص.العصريةصيدا،منشورات�ا%كتبة�.Tمام�البخاري�محدثا�وفق��ا:الحسيOP�عبد�ا%جيد�هاشم: انظر- ١
 .٢٤١مقدمة�كتاب�ا%علم�للمازري�ص:الشاذ]ي�النيفر- ٢
 .٣٠٤ا%علم�ص:ا%ازري/ ١٠٤كتاب�Tيمان�رقم�:صحيح�مسلم- ٣
 ٣٣٩ا%علم�بفوائد�مسلم�ص:ا%ازري�- ٤
 .٥٥٧٨كتاب�)شربةرقم:صحيح�البخاري�/٥٧كتاب�Tيمان�رقم:صحيح�مسلم- ٥
 .٢٩٤ا%علم�بفوائد�مسلم�ص:ا%ازري�- ٦
 .١٢١منهجية�فقه�الحديث�عند�القاOpÚ�عياض�ص:الحسBن�شواط�- ٧
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فهـــــــــو�شـــــــــرح�اشـــــــــتمل�ع;ـــــــــى�عيـــــــــون�مـــــــــن�علـــــــــم�الحـــــــــديث�وفنـــــــــون�مـــــــــن�. والزيـــــــــادات�وا%ماحكـــــــــات�الســـــــــندية

 . ١الفقه�كما�قال�ابن�خلدون 

،�٢أمــــــــا�الكتــــــــاب�الثــــــــاني�الــــــــذي�حــــــــاكى�)ول�فهـــــــــو�للقاÚــــــــOp�عيــــــــا�ض�اليحصــــــــ°O�الســــــــبOc�ا%ــــــــالكي�ا%غربـــــــــي

،�فكـــــــــان�أكـــــــــA�تمBـــــــــ¤ا�!ـــــــــي�تفســـــــــAB�"إكمـــــــــال�ا%علـــــــــم�بفوائـــــــــد�مســـــــــلم: فيـــــــــه�ا%ـــــــــازري�وســـــــــماهوالـــــــــذي�جـــــــــارى�

كتابــــــــــه�: صــــــــــحيح�مســــــــــلم��نــــــــــه�احتــــــــــف�بكتــــــــــب�أخــــــــــرى�خــــــــــدم��Çــــــــــا�القاÚــــــــــOp�الحــــــــــديث�الشــــــــــريف�وم��ــــــــــا

،�وكتــــــــــاب�"مشــــــــــارق�)نــــــــــوار�ع;ــــــــــى�صــــــــــحاح�Åثــــــــــار" وكتــــــــــاب�. الشــــــــــفا�!ــــــــــي�التعريــــــــــف�بحقــــــــــوق�ا%صــــــــــطفى

ــــــــى�معرفــــــــة�أصــــــــول�الروايــــــــة�وتق" وهــــــــو�مــــــــن�الكتــــــــب�ا%تقدمــــــــة�!ــــــــي�علــــــــم�الدرايــــــــه�" ييــــــــد�الســــــــماعT%ــــــــاع�إ]

  .عند�ا%غاربة

انفــــــــرد�عيــــــــاض�!ــــــــي�عملــــــــه�بإكمــــــــال�عملــــــــBن�ســــــــابقBن�عليــــــــه،�أولهمــــــــا�كتــــــــاب�ا%علــــــــم�للمــــــــازري�الســــــــالف���

إذا�أفـــــــــاد��٣)هــــــــــ�٤٩٨( ،��بــــــــي�ع;ـــــــــي�الحســـــــــBن�الجيــــــــاني�"تقييـــــــــد�ا%همــــــــل�وتميBـــــــــ¤�ا%شـــــــــكل"ذكــــــــره،�والثـــــــــاني�

  .لعلل�الواردة�ع;ى�أسانيد�مسلممن�هذا�)خAB�!ي�دراسة�ا

امتـــــــاز�تفســـــــAB�عيـــــــاض�لصـــــــحيح�مســـــــلم�بجملـــــــة�ممBـــــــ¤ات�تجعلـــــــه�ي�ـــــــ¤�ا%��ـــــــاج�للنـــــــووي�فيمـــــــا�بعـــــــد،�وذلـــــــك�

  :ومن�تلك�ا%زايا.باعAsاف�النووي�ذاته�!ي�النقل�عن�عياض�كثABا

T%ــــــــــــام�بالقضــــــــــــايا�الســــــــــــندية�والحديثيــــــــــــة�الcــــــــــــO�أوردهــــــــــــا�مســــــــــــلم�!ــــــــــــي�صــــــــــــحيحه،�ولــــــــــــم�يعــــــــــــرج�عل��ــــــــــــا��-

ي،�وبـــــــرزت�عارضـــــــة�عيـــــــاض�!ـــــــي�شـــــــرح�هـــــــذه�ا%قدمـــــــة�%كانتـــــــه�العاليـــــــة�!ـــــــي�علـــــــم�ا%صـــــــطلح،�وكـــــــذا�ا%ـــــــازر 

الكـــــــ=م�ع;ـــــــى�بعــــــــض�الرجـــــــال�و)ســـــــانيد�والعلـــــــل�غBـــــــA�القادحــــــــة�الواقعـــــــة�!ـــــــي�بعضـــــــها�ممــــــــا�:" مـــــــن�خـــــــ=ل

  .أغفله�الجياني�دون�التوسع�وwستقصاء

ينـــــــدر�أن�نجـــــــد�حـــــــديثا�لـــــــم��شـــــــرح�)حاديـــــــث�الcـــــــO�لـــــــم�يتعـــــــرض�لهـــــــا�ا%ـــــــازري�وÔـــــــي�كثBـــــــAة�جـــــــدا،�بحيـــــــث�- 

يشــــــــــــرح�بعــــــــــــض�ألفاظــــــــــــه�إx�أن�يكــــــــــــون�مكــــــــــــررا،�وذلــــــــــــك�ببيــــــــــــان�ا%عــــــــــــاني�وضــــــــــــبط�)لفــــــــــــاظ�واســــــــــــتنباط�

)حكـــــــــــام�الفقهيــــــــــــة�والفوائـــــــــــد�ا%ختلفــــــــــــة،�وبيـــــــــــان�الغــــــــــــامض�وتقييـــــــــــد�ا%همــــــــــــل�والتنبيـــــــــــه�ع;ــــــــــــى�اخــــــــــــت=ف�

  .٤ألفاظ�الرواة،�وكذا�wستدراك�والتعقيب�ع;ى�السابقBن

  .حاديث�ا%تعارضة،�وتأويل�مختلف�)حاديث�إن�تعذر�الجمعwهتمام�بالجمع�بBن�) �-

wعتنـــــــــــاء�بــــــــــــالنوا'ي�العقديـــــــــــة،�والــــــــــــرد�ع;ـــــــــــى�الفــــــــــــرق�ا%عارضــــــــــــة،�ونحـــــــــــو�ذلــــــــــــك�!ـــــــــــي�نــــــــــــوا'ي�الصــــــــــــفات��-

مقابلــــــــة�:قــــــــال.٥"فيــــــــأت��م�هللا�!ــــــــي�الصــــــــورة�الcــــــــO�يعرفــــــــون "والعصــــــــمة�وذلــــــــك�!ــــــــي�مثــــــــل�حــــــــديث�الصــــــــورة،�

للفظــــــــة�الصــــــــورة�الحقيقيــــــــة���-ع;ــــــــى�مــــــــا�تقــــــــدم�-الصــــــــفة�لفــــــــظ�الصــــــــورة�هنــــــــا�الcــــــــO�ا%ــــــــراد��Çــــــــا�حــــــــق�هللا

مســــــــــــ��زؤن�هللا�: الـــــــــــواردة�!ــــــــــــي�صــــــــــــفة�ا%لـــــــــــك�وا%خلــــــــــــوق،�وتجنــــــــــــيس�اللفـــــــــــظ�بــــــــــــاللفظ�كمــــــــــــا�قـــــــــــال�تعــــــــــــا]ى

                                                 
 .٤١٥-٤١٤ا%قدمة�ص:ابن�خلدون �- ١
سAB�/١٣٨ص٤شذرات�الذهب�ج/٤٢٤ص٣وفيات�)عيان�ج/١٤٠ص١ج٤١١شجرة�النور�رقم/٣٦ص٢الديباج�ج:!ي�ترجمة�عياض�انظر- ٢

 .التعريف�به�والAsجمة�الواسعة�xبنه�محمد�بن�عياض�!ي/١١٥ص١٢أع=م�النب=ء�ج
شذرات�/١٥٤ص٢وفيات�wعيان�ج/٤٠٣ص١١سAB�أع=م�النب=ء�ج/٢٦٥بغية�ا%لتمس�ص/٢٩٣ص١الديباج�ج:!ي�ترجمة�الجياني�انظر- ٣

 .٦٣٣ص١معجم�ا%ؤلفBن�ج/٤٠٨ص٨الذهب�ج
 .١٦٨منهجية�فقه�الحديث�عند�القاOpÚ�عياض�ص:الحسBن�شواط�- ٤
 .٦٥٧٣كتاب�الرقاق�رقم:خاري صحيج�الب/١٨٢كتاب�Tيمان�رقم:صحيح�مسلم- ٥
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وقــــــــــدد�جــــــــــاءت�هــــــــــذه�اللفظــــــــــة�!ــــــــــي�. ٢"ومكــــــــــروا�ومكــــــــــر�هللا�وهللا�خBــــــــــA�ا%ــــــــــاكرين" وقولــــــــــه". ١يســــــــــ��زئ��Çــــــــــم

مـــــــن�غBـــــــA�إضـــــــافة،�" و!ـــــــي�الصـــــــورة�الcـــــــO�يعرفـــــــون �فيـــــــأت��م�هللا�!ـــــــي�الصـــــــورة�الcـــــــO�x�يعرفو�³ـــــــا،: البخـــــــاري 

ـــــــى�معPـــــــ¯�الصـــــــفة�ومعPـــــــ¯�الحقيقـــــــة . وÔـــــــي�أبـــــــBن�وأقـــــــرب�لتأويـــــــل�الصـــــــفة�والصـــــــورة�ترجـــــــع�!ـــــــي�اللســـــــان�إ]

�ـــــــه�وتقديســـــــه،�واعتقـــــــدوه�مـــــــن�أنـــــــه�.الصـــــــورة�الcـــــــO�رأوه�ف��ـــــــا�أوx: وإليـــــــه�يرجـــــــع�قولـــــــه أي�علمـــــــوا�مـــــــن�ت�́¤

فأثبــــــــــت�صــــــــــورة�x�كالصــــــــــور،�وهــــــــــذا��x�يشــــــــــ�Èه��ــــــــــOpء،�وقــــــــــد�زّل�مــــــــــن�لــــــــــم�يحصــــــــــل�ك=مــــــــــه�ممــــــــــا�تقــــــــــدم،

  .٣"تناقض�وتجسيم�محض،�نعوذ�با8

توســـــــع�هـــــــذا�الكتـــــــاب�!ـــــــي�قضـــــــايا�التفســـــــAB�وعلـــــــوم�القـــــــرآن،�ممـــــــا�يمكـــــــن�أن�يعت�ـــــــA�مرجعـــــــا�ومصـــــــدرا�!ـــــــي��-

  .هذا�الفن�من�العلوم�الخادمة�للقرآن�الكريم

أحــــــــد�مراجــــــــع��wهتمــــــــام�بالقضــــــــايا�الفقهيــــــــة�وتوج��هــــــــا�ع;ــــــــى�مــــــــذهب�Tمــــــــام�مالــــــــك،�ممــــــــا�يمكــــــــن�عــــــــده�-

  .الفقه�ا%لتصق�بالدليل�عكس�ا%صنفات�ا%الكية�ا%تقدمة

وبالجملـــــــــــــة�فهـــــــــــــذا�الكتـــــــــــــاب�يعـــــــــــــد�مرجعـــــــــــــا�أوx�!ـــــــــــــي�شـــــــــــــرح�صـــــــــــــحيح�مســـــــــــــلم،�وعليـــــــــــــه�بPـــــــــــــ¯�ا%تـــــــــــــأخرون�

!ــــــــــي�إكمــــــــــال��٤)هـــــــــــ�٨٢٧( فكلهم��عالــــــــــة�عليــــــــــه�مثــــــــــل�النــــــــــووي�!ــــــــــي�ا%��ــــــــــاج�و�)بــــــــــي�الوشــــــــــتاني،تفســــــــــABا®�م

  .Tكمال

ع;ـــــــــى�تمBـــــــــ¤�ا%غاربـــــــــة�واعsـــــــــ¤ازهم�بصـــــــــحيح�مســـــــــلم،�حيـــــــــث�شـــــــــرحه�واحـــــــــد��وع;ـــــــــى�الجملـــــــــة�فالكتـــــــــاب�دال

وعشـــــــــــرون�مـــــــــــ��م،�وعلـــــــــــق�عليـــــــــــه�خمســـــــــــة،�وألـــــــــــف�!ـــــــــــي�تفســـــــــــAB�غريبـــــــــــه�ث=ثـــــــــــة،�وصـــــــــــنف�حـــــــــــول�رجالـــــــــــه�

اســـــــــتق=x�ث=ثـــــــــة،�ومــــــــــع�رجـــــــــال�الصـــــــــحيح�أربعــــــــــة،�واختصـــــــــره�ســــــــــتة،�وألـــــــــف�!ـــــــــي�زوائــــــــــد�ع;ـــــــــى�البخــــــــــاري�

  .٥اثنان،�وصنف�!ي�الجمع�بينه�وبBن�غABه�اثنا�عشر

ظهـــــــر�عيـــــــاض�تمBـــــــ¤ا�جـــــــديرا�بـــــــالنظر�!ـــــــي�تفســـــــABه�%ســـــــلم�وهـــــــو�وإن�اســـــــتدرك�وأكمـــــــل�معلـــــــم�ا%ـــــــازري�لقــــــد�أ

إx�أن�جهــــــده�!ــــــي�هــــــذا�الشــــــرح�الفريــــــد�يكــــــاد�يجعــــــل�الكتــــــاب�ســــــامقا�!ــــــي�Tحاطــــــة�بســــــنة�الن°ــــــO�صــــــ;ى�هللا�

عليـــــــه�وســـــــلم،�واســـــــتنباط�الفوائـــــــد�م��ـــــــا،�ومـــــــزج�الفقـــــــه�بالـــــــدليل�وبنـــــــاء�الصـــــــورة�العقديـــــــة�ع;ـــــــى�مـــــــدلول�

x�عـــــــن�تمحـــــــ=ت�ا%تكلمـــــــBن�وهـــــــو�!ـــــــي�ال��ايـــــــة�تفســـــــAB�حـــــــوى�فنـــــــون�اللغـــــــة�والب=غـــــــة�والتفســـــــAB�الســـــــنة�بـــــــد

 . والفقه�و)خ=ق

  .تفاس���البخاري�[ي�ا2غرب،�الWZر�الجاري : خامسا

اعتنـــــــاء�عظيمـــــــا،�وخاصــــــــة�!ـــــــي�)عصـــــــر�ا%تـــــــأخرة،�حيــــــــث�) هــــــــ�٢٨٥(اعتPـــــــ¯�ا%غاربـــــــة�بصـــــــحيح�البخــــــــاري��-

 Aوت��تعلمـــــــا�ســـــــردا�قراءتـــــــه�اعتـــــــادوا�يـــــــوم�بـــــــدأه�نBالجزائـــــــري�عـــــــادة�وكانـــــــت�٢٧كـــــــا،��ليلـــــــة�وختمـــــــه�٢٧رجـــــــب�

  .رمضان،�وتقام�لذلك�)حفال�وتوزع�الصدقات

                                                 
 .١٥-١٤سورة�البقرة�Åية�- ١
 .٥٤سورة�آل�عمران�Åية�- ٢
 .٨٣٢إكمال�ا%علم��ص:القاOpÚ�عياض- ٣
 .٢٧٨ص٣معجم�ا%ؤلفBن�ج/٢٤٤ص١ج٨٧٤شجرة�النور�رقم�:!ي�ترجمة�)بي�الوشتاني�انظر- ٤
 .٤٠٦منهجية�فقه�الحديث�عند�القاOpÚ�عياض�ص:الحسBن�شواط�- ٥
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أن�أكــــــــA�مــــــــا�كــــــــان�يقــــــــرأ�بــــــــBن�يــــــــدي�الســــــــلطان�أبــــــــي�الحســــــــن�ا%ريPــــــــO�كتــــــــاب�:١وبــــــــذكر�ابــــــــن�مــــــــرزوق�الجــــــــد

  . ٢الجامع�الصحيح��بي�عبد�هللا�البخاري،�فقد�واضب�ع;ى�حفظه�وروايته�!ي�ا%شاهد

ـــــــى�ا%غـــــــرب�متقـــــــدما�فقـــــــد�نقلـــــــه�أبـــــــو�الحســـــــن�الفاËـــــــOp�كـــــــ ـــــــى�) هــــــــ�٤٠٣ت(ان�دخـــــــول�صـــــــحيح�البخـــــــاري�إ] إ]

  ).هـ٣٩٢ت�(افريقية،�ومن�أوائل�من�نقله�بعد�الرحلة�أبو�محمد�)صي;ي�

�Oــــــــــcال�أو�الواســـــــــع،�ABالتفســــــــــ�أو�ا%ختصـــــــــر�الشــــــــــرح�نBبـــــــــ�مناهجهــــــــــا�واختلفـــــــــت�البخــــــــــاري�ABتفاســـــــــ�تعـــــــــددت

لcــــــO�اهتمــــــت�بغريبــــــه،�أو�الجمــــــع�بينــــــه�وبــــــBن�غBــــــAه،�ومــــــن�أهــــــم�هاتــــــه�اهتمــــــت��بــــــه�روايــــــة�وســــــندا،�وكــــــذا�ا

 :الشروح�الOc�تركت�أثر�من�بعدها

وبـــــــــه�كانـــــــــت�الريـــــــــادة�!ـــــــــي�) هــــــــــ�٤٤٩(كتـــــــــاب�النصـــــــــيحة�ل�مـــــــــام�أبـــــــــي�جعفـــــــــر�أحمـــــــــد�بـــــــــن�نصـــــــــر�الـــــــــداودي��-

وهـــــــــو�الكتـــــــــاب�الـــــــــذي�نصـــــــــر�بـــــــــه�. تفســـــــــAB�البخـــــــــاري�!ـــــــــي�كـــــــــل�العـــــــــالم�Tســـــــــ=مي�مـــــــــن�نصـــــــــيب�الجزائـــــــــريBن

  .ونقل�عنه�كثABا�ابن�حجر�!ي�الفتح�مذهب�مالك،

  .الذي�له�شرح�سماه،�النABين�!ي�الصحيحBن) هـ�٥٤٣(كذلك�أبو�بكر�بن�العربي�الحافظ�-

-�Oالقرط°ــــــــ�بطـــــــــال�ابــــــــن�شــــــــرح�الفــــــــتح�!ـــــــــي�حجــــــــر�ابــــــــن�اعتمـــــــــدها�Oــــــــcال�الشــــــــروح�)هـــــــــ٤٤٩(ومــــــــن�وكـــــــــذلك،

الــــــــذي�ســــــــماه�٤)ـهــــــــ�٦١١(،وكــــــــدا�شــــــــرح�ابــــــــن�التــــــــBن�الصفاق-ــــــــOp�٣شــــــــرح�ا%هلــــــــب�بــــــــن�أبــــــــي�صــــــــفرة�ا%ــــــــالكي

  ".الخ�A�الفصيح�الجامع�لفوائد�الجامع�الصحيح"

: ،�وســــــــــماه)هــــــــــ�٦٧٢(كمـــــــــا�اهـــــــــتم�بــــــــــه�الع=مـــــــــة�ابــــــــــن�مالـــــــــك�الجيــــــــــاني�النحـــــــــوي،�صــــــــــاحب�ألفيـــــــــة�النحــــــــــو�

شــــــــــواهد�التوضــــــــــيح�والتصــــــــــحيح�%شــــــــــك=ت�الجــــــــــامع�الصــــــــــحيح،�وهــــــــــو�شــــــــــرح�اعتPــــــــــ¯�بــــــــــالنوا'ي�اللغويــــــــــة�

  .وا%شاكل�)عرابية�!ي�الصحيح

ولعلــــــــه�خ=صــــــــة� "ا%جــــــــالس" شــــــــرحا�مهمــــــــا�ســــــــماه�) هـــــــــ�٧٩٠(مــــــــة�)صــــــــو]ي�الشــــــــاط°O�وتــــــــرك�لنــــــــا�الع= 

شـــــــرح�فيـــــــه�مــــــن�الفوائـــــــد�والتحقيقـــــــات�مـــــــا�x�يعلمـــــــه�: %حاضــــــرات�!ـــــــي�الحـــــــديث،�وصـــــــفه�التنبكcــــــO�بقولـــــــه

تفســـــــABا�انصـــــــب�ع;ـــــــى�شـــــــرح�تـــــــراجم�البخـــــــاري�) هــــــــ�٧٢١(وتـــــــرك�بـــــــن�رشـــــــيد�الســـــــبOc�بـــــــدر�الـــــــدين�٥"إx�هللا

  .٦بات،�وقد�طبع�!ي�الهندوما�ف��ا�من�فوائد�ومناس

والــــــذي�خــــــدم�) هـــــــ�٦٩٩(بهجــــــة�النفــــــوس،�بــــــابن�أبــــــي�جمــــــرة�" لكــــــن�أقــــــدم�الشــــــروح�ا%تداولــــــة�هــــــو�كتــــــاب�

البخــــــاري،�باختصــــــاره�ثــــــم�شــــــرحه،�وهــــــذا�الشــــــرح�ا%ــــــوجز�كــــــان�لــــــه�)ثــــــر�البليــــــغ�فمــــــن�بعــــــده،�حيــــــث�كــــــان�

  .ابن�أبي�جمرة�عمدة�شراح�البخاري�بكثAB�النقل�عنه�وwستدراك�عليه

                                                 
شذرات�الذهب�/٢٣٦ص١ج٨٤٨شجرة�النور�رقم/٨٩ص٢كفاية�ا%حتاج�ج/٢٢٨ص٢الديباج�ج:ترجمة�ابن�مرزوق�الجد�انظر�!ي- ١

 .٢٧١ص٦ج
 .١٥٠ص.الجزائر،الشركة�الوطنية�للنشر�والكتاب.ا%سند�الصحيح�الحسن�من�مآثر�موxنا�أبي�الحسن:ابن�مرزوق�الخطيب- ٢
 .١١٤ص١ج٣١١شجرة�النور�رقم/٦٠٨ص١٠سAB�أع=م�النب=ء�ج/٢٧٦ص٢الديباج�ج:!ي�ترجمة�ابن�أبي�صفرة�انظر- ٣
 .١٦٨ص١ج٥٢٨شجرة�النور�رقم�/٢٢٩ص١كفاية�ا%حتاج�ج:!ي�ترجمة�ابن�التBن�انظر- ٤
 .٢٣١ص١ج٨٢٨شجرة�النور�رقم/٩١ص١كفاية�ا%حتاج�ج- ٥
 .٥٧٣ص٢مدرسة�البخاري�!ي�ا%غرب�ج:الكتاني- ٦
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أهــــــــــم�التفاســــــــــAB�الcــــــــــO�ســــــــــارت�مشــــــــــرقا�ومغربــــــــــا�شــــــــــرح�Tمــــــــــام�ابــــــــــن�مــــــــــرزوق�الحفيــــــــــد�التلمســــــــــاني���ومــــــــــن

والـــــــــذي�كـــــــــان�م�ـــــــــAزا�!ـــــــــي�علـــــــــوم�الحـــــــــديث�والفقـــــــــه�واللغـــــــــة،�وتـــــــــرك�!ـــــــــي�علـــــــــم�الروايـــــــــة�كتـــــــــاب��١)هــــــــــ�٨٤٢(

،�"أنــــــــوار�الــــــــدراري�!ــــــــي�مكــــــــررات�البخــــــــاري " ،�وخــــــــدم�البخــــــــاري�بجمــــــــع�مكرراتــــــــه�بســــــــفر�ســــــــماه�"الروضــــــــة"

وكــــــــان�مرجــــــــع�الجزائــــــــر�!ــــــــي�علــــــــوم�الحــــــــديث،�وتكفــــــــي�. وتدريســــــــا�وروايــــــــة�وتحمــــــــ=�كمــــــــا�اهــــــــتم�بــــــــه�دراســــــــة

فهــــــــو�كــــــــان�شــــــــيخنا�Tمــــــــام�عا%ــــــــا�علمــــــــا�: " شــــــــهادة�تلميــــــــذة�أبــــــــي�الفــــــــرج�التلمســــــــاني�الــــــــذي�وصــــــــفه�بقولــــــــه

قــــــــــرأت�..جــــــــــامع�شــــــــــتات�العلــــــــــوم�الشــــــــــرعية�والعقليــــــــــة،�ذو�الدرايــــــــــة�والروايــــــــــة�والعنايــــــــــة��مــــــــــ=زم�الســــــــــنة،�

  "٢....والAsمذي�وأبا�داوود�وا%وطأ�والعمدةعليه�التفسAB�والصحيحBن�

كــــــــان�الحـــــــــافظ�ابـــــــــن�مـــــــــرزوق�مســـــــــندا�محـــــــــدثا�مـــــــــن�الطــــــــراز�الرفيـــــــــع،�وقـــــــــد�خـــــــــدم�البخـــــــــاري�بشـــــــــرح�مهـــــــــم�

ا%تجــــــــر�الــــــــربيح�وا%ســــــــÙى�الــــــــرجيح،�وا%رحــــــــب�الفســــــــيح�والوجــــــــه�الصــــــــحيح�والخلــــــــق�الســــــــميح�!ــــــــي�"ســــــــماه�

  ٣."شرح�الجامع�الصحيح

ختصــــــــــار�مقاصــــــــــد�البخــــــــــاري�وتبويبــــــــــه�للصــــــــــحيح،�وÔــــــــــي�تمBــــــــــ¤�ابــــــــــن�مــــــــــرزوق�!ــــــــــي�شــــــــــرحه�هــــــــــذا�بإجــــــــــادة�ا

ومــــــــن�أهــــــــم�مــــــــا�لــــــــم�يــــــــذكروه�جمــــــــع�مقاصــــــــد�)بــــــــواب�مــــــــن�كــــــــل�كتــــــــاب�مــــــــن�: " طريقــــــــة�مفــــــــردة�قــــــــال�ف��ــــــــا

ـــــــــى�أبـــــــــواب� كتبـــــــــه�الكبBـــــــــAة�ككتـــــــــاب�الصـــــــــ=ة�ونحـــــــــوه،�أو�مـــــــــن�أكAهـــــــــا�مـــــــــن�ذلـــــــــك�الكتـــــــــاب،�ثـــــــــم�ينتقـــــــــل�إ]

Bن�ا%ناســـــــبة�مـــــــن�تلـــــــك�أخـــــــرى�تشـــــــAsك�!ـــــــي�معPـــــــ¯�آخـــــــر�مـــــــن�ذلـــــــك�الكتـــــــاب�كأنـــــــه�فصـــــــل�آخـــــــر�منـــــــه،�وتبيـــــــ

  "٤.)بواب�والفصول�ووجه�الAsتيب�!ي�تقديم�بعضها�ع;ى�بعض،�وغAB�ذلك�من�ا%حاسن

كمــــــــا�أفــــــــرد�الsــــــــAاجم�!ــــــــي�أوائــــــــل�)بــــــــواب�بتفاســــــــAB�مفيــــــــدة،�ع;ــــــــى�اعتبــــــــار�أن�فقــــــــه�البخــــــــاري�!ــــــــي�تراجمــــــــه�

ن�و!ــــــــي�تــــــــراجم�البخــــــــاري�مــــــــن�الــــــــدقائق�و)ســــــــرار�مــــــــا�عجــــــــز�كــــــــل�مــــــــن�أتــــــــى�بعــــــــده�عــــــــ: "و!ــــــــي�ذلــــــــك�يقــــــــول 

  ٥."استيفاء�مقاصده�!ي�ذلك،�وسنبينه�!ي�كل�ترجمة�ع;ى�ما�فتح�هللا�به�علينا

التنبيــــــــــه�ع;ــــــــــى�نكــــــــــت�البخــــــــــاري�!ــــــــــي�تكــــــــــرار�)حاديــــــــــث،�وأنــــــــــه�لــــــــــيس�تكــــــــــرارا�!ــــــــــي�الحقيقــــــــــة،�وإنمــــــــــا�هــــــــــو��-

  .إفادات�جديدة�!ي�تنويع�السند�أو�الزيادة�!ي�)حكام،�أو�تبيBن�انفراد�الراوي�وفAB�ذلك

تــــــــــــــــب�اللغــــــــــــــــة�ومعاجمهــــــــــــــــا�لتبيــــــــــــــــBن�دxلــــــــــــــــة�)لفــــــــــــــــاظ،�مثــــــــــــــــل�كتــــــــــــــــاب�الصــــــــــــــــحاح�wعتمــــــــــــــــاد��ع;ــــــــــــــــى�ك�-

  .للجوهري،وا%حكم�xبن�سيده،�وكتب�Tعراب�كالصفا�فق-Op�والشلوبBن

Tفــــــادة�مــــــن�شــــــروح�ا%غاربــــــة�الســــــابقBن�كــــــابن�بطــــــال�!ــــــي�شــــــرح�البخــــــاري،�والقاÚــــــOp�عيــــــاض�!ــــــي�كتــــــاب�-

  .مشارق�)نوار�ع;ى�صحاح�Åثار

: " !ـــــــي�الحـــــــديث،�ومـــــــن�ذلـــــــك�تعليقـــــــه�ع;ـــــــى�حـــــــديث�عيـــــــادة�!ـــــــي�البيعـــــــة�قولـــــــهإدخـــــــال�ا%باحـــــــث�الب=غيـــــــة�-

و!ـــــــي�الحـــــــديث�مـــــــن�البـــــــديع�الجمـــــــع�!ـــــــي�ا%خـــــــاطبBن�والتقســـــــيم�!ـــــــي�ا%ـــــــو!ي�وا%صـــــــيب�ا%عاقـــــــب،�وا%صـــــــيب�

  ٦."ا%ستور،�والطباق�!ي�الوا!ي�والناقص�وا%عاقب�وا%نشور�والعفو�والعقوبة

                                                 
 .٢٩٠معجم�أع=م�الجزائر�ص/٢٥٣ص١ج٩١٨شجرة�النور�رقم/١٣٧ص٢ية�ا%حتاج�جكفا:!ي�ترجمة�ابن�مرزوق�الحفيد�انظر- ١
٢ -Ocج:التنبك�ا%حتاج�١٤٠ص٢كفاية. 
 .٢٧٤ص٢ج.٢٠١١،الجزائر،دار�التنوير�،١ط)ت�حفيظة�بلم��وب.(ا%تجر�الربيح:ل�ن�مرزوق - ٣
 .٢٢٦ص١ا%صدر�السابق�ج- ٤
 .١٠ص١ا%قدمة�ج:نفسه- ٥
 ٣٤٥ص٢ا%صدر�السالف�ج- ٦
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مســـــــألة�مممBـــــــ¤ة�لـــــــم�يعـــــــرض�لهـــــــا�كثBـــــــAون،�ومـــــــن��إدخـــــــال�علـــــــم�ا%قاصـــــــد�!ـــــــي�شـــــــروح�)حاديـــــــث،�وÔـــــــي�-

  .١ذلك�ك=مه�عن��مقاصد�الدين�والنسل�والنفس�وا%ال�!ي�حديث�البيعة�السالف

wهتمــــــــــام�بالقضــــــــــايا�العقديــــــــــة�مــــــــــن�حيــــــــــث�ا%ســــــــــند�الحــــــــــديO8�x�الك=مــــــــــي،�وÔــــــــــي�مســــــــــألة�ظــــــــــاهرة�!ــــــــــي��-

ذلـــــــك�ك=مـــــــه�عـــــــن��ســـــــلفية�Tمـــــــام،�ومـــــــن�ذلـــــــك�تعاليقـــــــه�العديـــــــدة�ع;ـــــــى�أحاديـــــــث�كتـــــــاب�Tيمـــــــان،�ومـــــــن

تفاضــــــــل�أهــــــــل�Tيمــــــــان�وزيادتــــــــه�ونقصــــــــه،�مــــــــع��عــــــــدم�إغفــــــــال�ا%باحــــــــث�ا%نطقيــــــــة�الداعمــــــــة�:رائــــــــه�!ــــــــي�

  .بعض�القضايا�اللغوية�والعقدية

إيــــــــــــراد�القضــــــــــــايا�الفقهيـــــــــــــة،�وخاصــــــــــــة�عــــــــــــن�ا%راجـــــــــــــع�ا%الكيــــــــــــة�ككتــــــــــــب��عيـــــــــــــاض�أو�ا%ــــــــــــازري،أو�ابـــــــــــــن��-

وعرضـــــــــه�:راء�) هــــــــــ�٦٠٦(فخـــــــــر�الـــــــــرازي�،�واســـــــــتعانته�بكتـــــــــب�)صـــــــــول�كا%حصـــــــــول�لل)هــــــــــ�٦٤٦(الحاجـــــــــب�

الفقهـــــــــاء�Åخـــــــــرين�مـــــــــع�تركBـــــــــ¤�ع;ـــــــــى�ا%ـــــــــدونات�ا%الكيـــــــــة�كرســـــــــالة�ابـــــــــن�أبـــــــــي�زيـــــــــد�وواضـــــــــحة�ابـــــــــن�حبيـــــــــب�

Op-٢٣٨()ندل�هـ.(  

  . التعريف�بالصحابة�الرواة�بإيجاز�والعودة�بذلك�إ]ى�مصادر�تراجم�الصحابة�-

Tســــــــــ=مي�و)نــــــــــدلس�ممــــــــــا�يطــــــــــول�والخ=صــــــــــة�أن�الكــــــــــ=م�!ــــــــــي�تفســــــــــAB�الحــــــــــديث�الشــــــــــريف�!ــــــــــي�ا%غــــــــــرب�

حبلـــــــــــه،�فهـــــــــــو�تـــــــــــراث�عـــــــــــريض�يصـــــــــــعب�حصـــــــــــره�لتعـــــــــــدد�ا%شـــــــــــارب�وتنـــــــــــوع�ا%نـــــــــــاهج�!ـــــــــــي�خدمـــــــــــة�الســـــــــــنة�

النبويــــــــــة،�إx�انــــــــــه�ينبaــــــــــي�التــــــــــذكAB��Çــــــــــذه�الحقيقــــــــــة،�وهــــــــــو�أن�ا%غــــــــــرب�وإن�خــــــــــ=�مــــــــــن�الروايــــــــــة�العاليــــــــــة�

وســـــــلم،�كحـــــــال�ا%شـــــــرق،�فإنـــــــه�لـــــــم�يتخلـــــــف�عـــــــن�ركـــــــب�تفســـــــAB�وخدمـــــــة�حـــــــديث�الن°ـــــــO�صـــــــ;ى�هللا�عليـــــــه�

كمـــــــــــا�أن�اغلـــــــــــب�التفاســـــــــــAB�والشـــــــــــروح�كانـــــــــــت�ع;ـــــــــــى�موطـــــــــــأ�Tمـــــــــــام�مالـــــــــــك�رحمـــــــــــه�هللا�وذلـــــــــــك��ن�أهـــــــــــل�

ا%غــــــرب�!ــــــي�الغالــــــب�مالكيــــــة�ا%ــــــذهب،�ولكــــــ��م�لــــــم�يقصــــــروا�!ــــــي�شــــــرح�غBــــــAه،�وخاصــــــة��صــــــحي²ي�مســــــلم�

والبخـــــــاري�الـــــــذين�فاقـــــــت�العنايـــــــة��Çـــــــم�كـــــــل�تصـــــــور،�ويكفـــــــي�التـــــــذكAB�بـــــــأن�أول�شـــــــرح�للبخـــــــاري�كـــــــان�مـــــــن�

ربــــــة�!ـــــــي�!ــــــي�كتــــــاب�النصـــــــيحة�للــــــداودي�الجزائــــــري،�وكـــــــان�أهــــــم�شــــــرح�%ســـــــلم�كتــــــاب�عيـــــــاض�نصــــــيب�ا%غا

ا%عـــــــروف�بإكمـــــــال�ا%علـــــــم�والـــــــذي�نحـــــــا�عليـــــــه��مـــــــن�بعـــــــده،�كمـــــــا�أن�شـــــــرح�ابـــــــن�العربـــــــي�ا%ـــــــالكي�للAsمـــــــذي�

  .يعت�A�متقدما�ولم�ينسج�ع;ى�منواله��إx�ا%بار�كفوري�الهندي�!ي�تحفة�)حوذي

موسوعة�كبABة�تحتاج�إ]ى�مزيد�من�الدراسة�والبحث�خدمة�لسنة�الخاتم��والدراسة�ا%قدمة�Ôي�سطر�!ي

  .)مBن

  

                                                 
 .٣١٩- ٣١٤ص٢ا%صدر�نفسه�ج- ١
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  نحو�ضوابط�منهجية�معاصرة�-تحليل�الحديث�النبوي�الشريف�. ٢٠

  أحمد�محمود�قعدان.د

)�Oالقاسم�أكاديمية�س=مية،w�والدراسات�الشريعة�-كلية�نBفلسط(  

�الرحيم �الرحمن �هللا �ل�،بسم �ينبaي �كما 8� �شكر�عبد�الحمد �وأشكره �سلطانه، �وعظيم �وجهه ج=ل

�أن� �وأشهد �له، �x�شريك �وحده �w�هللا �x�اله �أن �وأشهد �وأفضاله، �شكر�نعمه �بالتقصAB�عن معAsف

 
ً
�كثABا

ً
�عبده�ورسوله�ص;ى�هللا�عليه�وع;ى�آله�وصحبه�وسلم�تسليما

ً
  .محمدا

  :أما�بعد

�عظيمة،��فإن�هللا�خلق�الخلق�لعبادته،�وأمرهم�بطاعته،�و�³اهم�عن �عل��م�فرائض معصيته،�وفرض

�جليلة،� �بأحكام �تمB¤ت �العظام، �ومبانيه �wس=م، �أركان �من �الثالث �الركن �وÔي �الزكاة، �فريضة م��ا

ومسائل�كثABة،�تتجدد�صورها،�وتتنوع�وقائعها،�مع�تغAB�ا%عام=ت�ا%الية،�وتطورات�الحياة�ا%ادية،�مما�

�الف �هذه �مستجدات �ببحث �العناية �وتعا]ى�يستدûي �سبحانه �هللا ��ن �أحكامها، �وبيان �العظيمة، ريضة

شرعها�رحمة�بعباده�لكAة�منافعها�الكلية�والجزئية،�ولهذا�سميت�زكاة���³ا�تزكي�صاح�Èا�فB¤داد�إيمانه�

�ويكA�ثوابه� �الذنوب، �من �وتطهره �اللؤماء، �أخ=ق �عن �ويتخ;ى �الكرماء، �بأخ=ق �ويتخلق �إس=مه، ويتم

�هللا �من �وقربه �غمار�وأجره �!ي �ويدخل �طاعاته، �وتقبل �وتزكو�حسناته، �أعماله، �!ي �هللا �ويبارك �تعا]ى،

�Åفات،� �من �بحفظه �منه �ا%خرج �ا%ال �تزكي �وكذلك �الخلق، �إ]ى �Tحسان �أصل OÛف� ا%حسنBن،

و!ي�الزكاة�تطهAB�للنفس�من�رذيلة�الحقد،�. واستخ=صه�من�مخالطة�السحت�والحرام�الذي�قد�يشوبه

،�وآفة�البغضاء،فما�أن�يصل��Opء�من�مال�الغOP��خيه�الفقAB،�إx�ويشعر�)خAB�بأن�من�وداء�الحسد

�ذلك� �فيدخل �له، �وا%ساعدة �العون �يد �يمدون �با%ال �عل��م �هللا �أنعم �الذين �ا%جتمع �أبناء �من حوله

  .السرور�!ي�قلبه�نحوهم،�وينعدم�الحسد�والبغضاء

�فإ³� ،
ً
�حّسا �ا%ال �أنقصت �وإن �الفريضة �وهذه

ً
�صافيا �وتبقيه �وكدره �خبثه �تذهب ���³ا ،¯Pمع� �تزيده �ا

�للنمو�ع;ى�الدوام،�كما�جاء�ذلك�!ي�حديث�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
ً
ما�نقصت�صدقة�من�"  :صالحا

  ".مال�

  ).وما�أنفقتم�من��Opء�فهو�يخلفه�وهو�خAB�الرازقBن�(  :وقال�جل�وع=�!ي�محكم�الت�¤يل�

اة�شرعت�بنص�صريح�من�Åيات�القرآنية،�وحددت�السنة�الشريفة�وع;ى�الرغم�من�أن�فريضة�الزك�

�تسليط� �من �مزيد �إ]ى �تحتاج �الناس �حياة �!ي �برزت �مصادر�كسب �هناك �غAB�أن �وتفاصيلها، مقاديرها

�ا%صادر�Ôي �وتلكم �لها، �الصحيح OÛالفق� �التكييف �إ]ى �يتوصل ¯cح� �عل��ا، �ا%وظفBن،��:الضوء رواتب

  .در�للدخل�لدى�)فراد�!ي�العصر�الحاضر�مقابل�عملهم،وجزاء�جهدهموأجور�العمال،وقد�برزت�كمصا

لم�تكن�الدخول�ا%كتسبة�من�العمل�وا%هن�الحرة�ذات�شأن�!ي�عهد�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم��

كلها�" ا%ال�ا%ستفاد�"وقد�جاءت�روايات�عن�الصحابة�رOpÚ�هللا�ع��م�!ي�تزكية�. ولم�يرد�!ي�زكا®�ا�نص

هل�تزكى�بعد�أن�يحول�عل��ا��:عضها�ضعيف�x�يعتد�به،�وكلها�تدور�حول�وقت�إخراج�الزكاةموقوفة�وب

�من�العمل�ومن� �؟�واصط=ح�ا%ال�ا%ستفاد�يتضمن�الدخول�ا%كتسبة الحول�أم�تزكى�عند�استفاد®�ا

�وا% �كالهبة �غAB�ا%كتسبة �الدخول �ويتضمن �كما �العقار، �وريع �والتجارة �الصناعة �كربح ABاث�غAB�العمل
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  .والك�¤�واللقطة

أما�الدخول�ا%كتسبة�من�العمل�كأجور�العمال�ورواتب�ا%وظفBن�ومكافئات�ا%هنيBن�فلم�تعرف�w�!ي��

�بأول،�
ً
xأو�نBا%رابط�الجند�رواتب�من�الزكاة�يأخذ�كان�العزيز�عبد�بن�عمر�أّن�فنقرأ�النبوة،�بعد�عهد

�وال �كان�يأخذها�من�العطاء �كما �هبABة�أي�عند�كل�أعطية، �!ي�مسنده�عن �وروى�ابن�أبي�شيبة جائزة

  ".كان�ابن�مسعود�يزكي�أعطيا®�م�من�كل�ألف�خمسة�وعشرين�"  :قال

�الدخول�� �وهذه �الحرة، �ا%هن �أصحاب �ومكافئات �والراتب �)جور �التحديد �وجه �ع;ى �نقصد �هنا ونحن

  ١.دون�شك�والزكاة�واجبة�!ي�كل�مال" مال�" ا%كتسبة�

  :%عاصر�عن�التساؤxت�Åتيةوسيجيب�هذا�البحث�ا

هل�ورد�عن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أخذهم�لزكاة�الرواتب�؟�هل�ورد�عن�الخلفاء�الراشدين�أخذهم�

  لزكاة�الرواتب�؟�

  هل�ورد�عن�)ئمة�الفقهاء�أخذهم�لزكاة�الرواتب�؟

  هل�كانت�تعرف�هذه�الدخول�بأسماء�أخرى�؟�

  لرواتب�؟ما�هو�رأي�الفقهاء�ا%عاصرون�بزكاة�ا

  ما�مستند�كل�رأي�من�آراء�الفقهاء�ا%عاصرين�؟�وما�الراجح�م��ا�؟�

  وع;ى�فرض�وجوب�الزكاة�ف��ا،�كيف�تزكى�؟�ومc¯�تزكى�؟

  هل�يشAsط�مرور�الحول�ع;ى�اكتسا�Çا،�أم�تزكى�بمجرد�الحصول�عل��ا�وإن�لم�يتوفر�شرط�الحول�؟

  عّمال�؟�وكيف�نطبق�ذلك�ع;ى�واقعنا�كمحاضرين�أو�موظفBن�أو��

  :أهمية�الرواتب�و-جور�كموارد�للكسب�:تمهيد

�به� �ويراد �الشهري �الراتب �فهو�مال��:يطلق �شهر، �كل �عمله �مقابل �)جAB�الخاص �يتقاضاه )جر�الذي

�:يقال�رزق�راتب�:الراتب" :ا%عجم�الوسيط" ،�جاء�!ي�٢.مستفاد�من�جنس�نصاب�عنده�وليس�من�نمائه

�ع;ى�عمله�ثابت�ودائم،�ومنه�الراتب�ال
ً
�كان�يسم¯�أجور�العمال��٣".ذي�يأخذه�ا%ستخدم�أجرا

ً
وقديما

)� �ا%وطأ)أعطيات �!ي �مالك �قال �محمد" :، �بن �القاسم �أعطيا®�م��:قال �الناس �أعطى �أبو�بكر�إذا وكان

  ..."هل�عندك�من�مال�وجبت�فيه�الزكاة�:يسأل�الرجل

�م
ً
�!ي�أي�مجتمع،�وأن�رواتب�بعضهم�تفوق�و%ا�كانت�فئات�ا%وظفBن�والعمال�!ي�مجملها�تمثل�ثق=

ً
قدرا

�بالنظر�!ي� �wهتمام �من �x�بد �كان �لذا �والزراعة، �التجارة �!ي �يعملون �كثAB�ممن �دخول �كثABة �أحيان !ي

�م��م�
ً
xواستكما� ��موالهم،

ً
�طهرا �ذلك �كان �م��م �الزكاة �أخذ

ً
�شرعا �ثبت �فإن �أموالهم، �!ي �الزكاة إيجاب

 �� �م��م
ً
�وعونا �دي��م، �ف��م��ركان ��ن �عالية، �دخول �للموظفBن �أصبح �وقد �x�سيما �ا%حتاجBن، خوا�³م

الوزير،�وا%دير،�وا%حاضر،�والطبيب،�وا%حامي�وأمثالهم،�كما�أصبح�الصناع�وا%هنيون�يحصلون�ع;ى�

                                                 
ا%يمان�للنشر�والتوزيع،�: الرياض.١،�ط٢٨٧،ص-دراسة�فقهية��–" نوازل�الزكاة. "أبو�السعود،�الغفي;ي،�عبد�هللا�بن�منصور �١

  .م١٤٢٩/٢٠٠٨
  .م١٩٩٢/ ١٤١٢دار�القلم�للنشر�والتوزيع،�: الكويت�.٢،�ط١١٣،ص"فقه�الزكاة�ا%عاصر"أبو�السعود،�محمود،��٢
  .ت. مجمع�اللغة�العربية،�د: القاهرة. ٢،�ط٣٢٦،ص٣ج".جم�الوسيطا%ع�٣
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  . نسب�كبABة�من�الدخول�لقاء�أتعا�Çم

  : ا2بحث�-ول 

  :لعمالآراء�الفقهاء�وأدلWXم�[ي�حكم�زكاة�الرواتب�وأجور�ا�

�ومتجددة�  �ضخمة �موارد �الحاضر�تمثل �عصرنا �!ي �أصبحت �العمال �وأجور �ا%وظفBن �رواتب �أن xشك

�x�!ي�حكم�الزكاة�ف��ا� �وجهات�النظر، �هذه�الفئات،�وقد�تباينت �من�أصحاب لدى�عدد�ليس�بالقليل

�ذلك�الخ=ف�كا:تي ى،�و!ي�مقدار�الزكاة�ف��ا،�ولعل�مردَّ
َّ
  :فحسب؛�بل�!ي�مc¯�تزك

ة�-١ �صريٌح�من�كتاب�أو�ُسنَّ   .لم�يرد�ف��ا�نصٌّ

ة،�وإن�ُعرفت�رواتب�الجند�وا%رابطBن�!ي�عهد�أبي�بكر��-٢ لم�تكن�هذه�الدخول�معروفة�!ي�عهد�النبوَّ

ات،�ولكن�دخول�الوظائف�وأجور�العمال�ونحوهما�ع;ى�الوجه� ْعِطيَّ
ُ
(�¯ والخلفاء�من�بعده،�وكانت�تسمَّ

  .م�تكن�معهودة�للفقهاء�!ي�عصور�Tس=م�)و]ىا%عروف�!ي�عصرنا�الحاضر�ل

  .wخت=ف�!ي�قياسها�ع;ى�ا%ال�ا%ستفاد�-٣

  .wخت=ف�بBن�الفقهاء�!ي�زكاة�ا%ال�ا%ستفاد،�هل�تكون�عند�استفادته�أو�بعد�الحول �-٤

حو�هذا�وسنورد�قول�ا%وجبBن�ومستَندهم�!ي�ذلك،�ثم�نعرض�لقول�ا%انعBن�ومستَندهم�كذلك�ع;ى�الن

  :Åتي

  :ا2طلب�-ول 

  :قول�ا2وجب�ن�وأدلWXم

  ١:رأي�الشيخ�محمد�الغزا�ي -١

إ]ى�موضوع�زكاة�رواتب�ا%وظفBن،�ودخل�" Tس=م�و)وضاع�wقتصادية�" أشار�محمد�الغزا]ي�!ي�كتابه�

  :أصحاب�الحرف�الحرة،�ونورد�هنا�نص�ما�قاله��Çذا�الشأن

�!ي�أكA�)حوال،�ونريد�أن�نعت�Aه�وأنصبة�الزكاة�!ي�صنوف�ا%ال،�حدد'' 
ً
�يعت�A�نصا

ً
�-ها�الدين�تحديدا

  .فيما�سنورد�من�أمثال�- قياسا

ذلك�أن�Tس=م�أوجب�إخراج�ربع�العشر،�من�رأس�ا%ال�الذي�يبلغ�مائOc�درهم�فما�فوقها،�والزكاة�!ي�'' 

قد�مر�عليه�عام،�وقد�هذه�الصورة�معت�Aة�برأس�ا%ال�فقط،�زادأ�ونقص،�أو�بقي�ع;ى�حاله،�ما�دام�

  .زكاة�!ي�الزروع�والثمار�جعلها�العشر�أو�نصف�العشر�-كذلك��- فرض�Tس=م�

والزكاة�!ي�هذه�الصورة�قد�اعت�Aت�ع;ى�أساس�الدخل�الناتج،�مر�عليه�العام�أو�لم�يمر،�وx�ع�Aة�ف��ا�'' 

�ا%غل �ا%ال �نستط�- برأس �هنا �ومن �أو�عظمت �قيم��ا �قلت �ا%زروعة، �قاعدة�وهو�)رض �بأن �الحكم يع

فرض�الزكاة�!ي�Tس=م،�قد�تكون�رأس�ا%ال،�وقد�تكون�مقدار�الدخل،�ونخلص�من�هذا�إ]ى�أن�من�له�

دخل�x�يقل�عن�دخل�الف=ح،�الذي�تجب�عليه�الزكاة،�يجب�أن�يخرج�زكاة�مساوية،�وx�ع�Aة�البتة،�

  .برأس�ا%ال،�وx�بما�يتبعه�من�شروط

ندس�والصانع�وطوائف�ا%حAsفBن�وا%وظفBن�وأشباههم�تجب�عل��م�زكاة،�وxبد�فالطبيب�وا%حامي�وا%ه�

                                                 
  .م١٩٨٧دار�الصحوة�للنشر،�: وما�بعدها،�القاهرة�١٦٦ص".Tس=م�و)وضاع�wقتصادية. "الغزا]ي،�محمد�١
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ABالكب�دخلهم�من�تخرج�أن.  

يا�أ´�ا�الذين�آمنوا�انفقوا�من�طيبات�(  :عموم�النص�!ي�قول�القرآن�الكريم�:)ول :ولنا�ع;ى�ذلك�دلي=ن

  ١).ما�كسبتم�ومما�أخرجنا�لكم�من�)رض�

�Åن �الطبقات �ربح �أن �عداد�وx�شك �!ي �يدخلون �Tنفاق �و�Çذا �منه، �Tنفاق �يجب �طيب، �كسب فة،

  ٢.)الذين�يؤمنون�بالغيب�ويقيمون�الص=ة�ومما�رزقناهم�ينفقون�( ا%ؤمنBن�الذين�ذكر�القرآن�أ�³م�هم�

أن�Tس=م�x�يتصور�!ي�حقه�أن�يفرض�الزكاة�ع;ى�ف=ح�يملك�خمسة�أفدنة،�ويAsك��:والدليل�الثاني�

تدر�عليه�محصول�خمسBن�فدانا،�أو�يAsك�طبيبا�يكتسب�من�عيادته�!ي�اليوم�الواحد،�صاحب�عمارة�

ما�يكسبه�الف=ح�!ي�عام�طويل�من�ارض�إذا�أغلت�بضعة�أرادب�من�القمح،�ضربت�عل��ا�الزكاة�يوم�

  .الحصاد

م�موجودة�x�بد�إذن�من�تقدير�الزكاة�ع;ى�أولئك�جميعا،�وما�دامت�العلة�ا%شAsكة�الOc�يناط��Çا�الحك�

  .!ي�الطرفBن،�ف=�ينبaي�اِ%راُء�!ي�إمضاء�هذا�القياس�وقبول�نتائجه

  كيف�نقدر�هذه�الزكاة؟�وع;ى�أي�نسبة�تكون؟�:وقد�يقال

�ري� �!ي �الزارع، �قدر�عناء �العشر�ع;ى �العشر�ونصف �الثمار�بBن �زكاة �Tس=م �ردد �فقد �سهل، والجواب

� �صاحبه �قدر�عناء �ع;ى �دخل �كل �زكاة �فلتكن �التفاصيل،وتفريع�أرضه، �إيضاح �ا%مكن �ومن �عمله، !ي

ا%سائل،�وتحديد�القيم،�بعد�أن�يتقرر�هذا�)صل�الخطAB،�و)مر�x�يستقل�به�تفكAB�واحد،�بل�يحتاج�

  ".إ]ى�تعاون�العلماء�والباحثBن�

  :تلخيص�ومناقشة

  :ونلخص�رأي�الغزا]ي�!ي�النقط�Åتية

�أ. ١ �ودخل �ا%وظفBن �رواتب �!ي �الزكاة �ا%حاصيل�وجوب �!ي �وجو�Çا �ع;ى �قياسا �الحرة، �ا%هن صحاب

  .الزراعية

تزكى�هذه�الرواتب�وهذا�الدخل�كما�تزكى�ا%حاصيل�الزراعية�فالنصاب�هو�ما�قيمته�ستون�صاعا�. ٢

تبعا�لقدر�عناء�صاحب�(من�ا%حاصيل�الزراعية،�والقدر�الواجب�إخراجه،�هو�العشر�أو�نصف�العشر�

  .)الدخل

  .الحول�!ي�وجوب�زكاة�هذا�الكسب�x�يشAsط�مرور . ٣

  :ولنا�ع�ى�هذا�الرأي�م]حظات

  :ا2]حظة�-و�ى

�وجوه �من �سليم ABغ� �يبدو �الزراعية، �ا%حاصيل �زكاة �ع;ى �العمل، �كسب �زكاة   :قياس

وردت�بشأ�³ا�نصوص�تضبطها�وتقرر�أحكامها،�والفرع�الذي��-وكسُب�العمل�نقود�- أن�زكاة�النقود�) أ

sيش� �)صل، �ع;ى �كسب�يقاس �قياس �إذن �ف=�يصح �تخصه، �شرعية �نصوص �بشأنه �أx�ترد �فيه Aط

  .العمل�ع;ى�ا%حاصيل�الزراعية�!ي�الزكاة،�xنعدام�شروط�القياس
                                                 

  )٢٦٧(Åية�: سورة�البقرة��١
  )٣(Åية�رقم�: سورة�البقرة��٢
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x�قياس�مع�وجود�الفارق،�وقد�أقرت�الشريعة�الفرق�بBن�زكاة�النقود�وزكاة�ا%حاصيل�الزراعية،�) ب

�القدر�الوا �مستوى �أو�ع;ى �النصاب، �مستوى �ع;ى �تكرار�سواء �مستوى �أو�ع;ى �إخراجه، أو�عدم��-جب

  .الزكاة�كل�سنة�قمرية�-تكرار�

  فلماذا�نسوي�بBن�مفAsقBن،�ونقيس�أحدهما�ع;ى�Åخر؟

لو�تجاهلنا�هذه�الفروق،�وقسنا�زكاة�كسب�العمل،�ع;ى�زكاة�ا%حاصيل�الزراعية،�لوجب�أx�نزكي�) ج

��ن �أحوال، �عليه �ولو�دارت �واحدة، �إx�مرة �العمل �وx��كسب �كذلك، �عليه �قسناه �الذي �)صل حكم

  .قائل�بذلك

  :ا2]حظة�الثانية

�الزراعية� �ا%حاصيل �أن �ذلك ،xإشكا� �يطرح �الغزا]ي، �عليه �أحال �الذي �الزراعية �ا%حاصيل نصاب

�بلغ� �الشعAB�أو�إذا �نصاب �بلغ�قيمة �إذا �العامل �دخل �ع;ى �الزكاة �نوجب �فهل �القيم، �ومختلفة متنوعة

  .الخ�؟�وبBن�أنصبة�هذه�ا%حاصيل�تفاوت�كبAB�!ي�القيمة.. أو�)رز�أو�التمر�قيمة�نصاب�القمح،

  :ا2]حظة�الثالثة

� �القياس �صحته�- %اذا �فرض �أن��-ع;ى �؟�مع �التجارية �العروض �ع;ى �وليس �الزراعية، �ا%حاصيل ع;ى

  .أقرب�وأوضح�-لو�صح�القياس�-قياس�العامل�ع;ى�التاجر

  :ا2]حظة�الرابعة

ي�الذي�أورده�الغزا]ي�لتأييد�وجهة�نظره�x�ينفق�!ي�سوق�ا%باحث�الدينية،��نه�!ي�عمقه�الدليل�الثان

��وجبنا� �له، �وخضعنا �الدليل �هذا �ولو�سلمنا �x�يجوز، �هللا �ع;ى �وwستدراك �هللا، �ع;ى
ً
�استدراكا يمثل

�x� �أنه �بدعوى �الجمال، �من �أربعة �ملك �من �وع;ى �بقرة، �وعشرين
ً
�تسعا �ملك �من �ع;ى �أن�الزكاة يعقل

يوجب�Tس=م�الزكاة�ع;ى�الف=ح�إذا�بلغ�محصوله�خمسة�أوسق�من�الحبوب�أو�الثمار،�ويعفى�من�ملك�

�مضاعفة�٢٩
ً
�أضعافا �الحبوب �من �أوسق �خمسة �قيمة �تساوي �وÔي �الجمال، �من �أربعة �أو   .بقرة

�القاصرة�لم�تدرك�جميع�الحكم�الكا �ولكن�عقولنا منة�وراء�إن�تشريع�Tس=م�حكيم�x�تناقض�فيه،

  .التشريع،�فاxعAsاف�بالعجز،�وتفويض�)مر�8،�أسلم�وأنفع

محمد�أبو�زهرة،�وعبد�الوهاب�خ=ف�لهذا�ا%وضوع�!ي�محاضر®�م�عن�الزكاة،�!ي�: وعرض�)ساتذة�-٢

بدمشق،�فأوجبوا�فيه�زكاة�كسب�العمل؛�حيث�) م١٩٥٢/ هـ١٣٧٢(حلقة�الدراسات�wجتماعية،�عام�

  العمل�وا%هن؛�أما�كسب�: "قالوا

 
ً
  ١.فإنه�يؤخذ�منه�زكاة�إن�مp2¯�عليه�َحْوٌل،�وبلغ�ِنَصابا

وا�ع�ى�ذلك�بقولهم
ُّ
،�إx�!ي�مسألة�"  :واستدل

ً
ا�x�نعرف�له�نظABا أما�كسب�العمل�وا%هن�الحرة�؛�فإنَّ

  .-رOpÚ�هللا�عنه��-خاصة�با�جارة�ع;ى�مذهب�أحمد�

ح��Çذا�ا%عP¯�!ي�رواية�بكر�بن�محمد� �!ي�سنة�بألف،�: "عن�أبيه،�فقالوقد�صرَّ
ً
�أو�عبدا

ً
إذا�أكرى�دارا

�ا%كAsي؛� �ع;ى �كانت �وإن �قبضها، �حBن �من �الَحْول �عل��ا �حال �إذا اها
َّ
�زك �وقبضها، �الدراهم �له فحصلت

                                                 
  .م�١٩٧٢/ هـ��١٣٧٢جامعة�الدول�العربية،�: دمشق. ٧،�ط�٢٤٨ص". لزكاةمحاضرات�عن�ا�-حلقة�الدراسات�wجتماعية�" ١
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  ١.فمن�يوم�وجب

�رواتب�ا%وظفBن�وكسب�ا%هن�الحرة،�" فقه�الزكاة"تناول�الدكتور�يوسف�القرضاوي�!ي�كتابه��-٣
َ
زكاة

لذلك�الفصل�التاسع�من�الباب�الثالث�وxحظ�أّن�التكييف�الفقOÛ�ا%ناسب�لكسب�العمل�وخّصص�

�با%ال� �ا%تعلقة �الزكاة �أحكام �عليه �وتجري ،
ً
�مستفادا

ً
xما� �الكسب �يعت�A�هذا �هو�أن �الحرة، وا%هن

  ٢.ا%ستفاد

�إ]ى�حد�بعيد،�ولذلك�نوا�
ً
فقه�عليه،�ونسAB�وهذا�التكييف�الفقOÛ�الذي�ذكره�القرضاوي،�يبدو�سليما

ع;ى�ضوئه�!ي�هذا�العرض�ا%تواضع،��ّن�ما�يتقاضاه�ا%وظف�كل�شهر،�وما�يكسبه�ا%حاضر�وا%وظف�

�بكل�ا%قاييس
ً
�مستفادا

ً
xما�Aيعت��الحرة�ا%هن�ذوي�من�همABوغ�وا%حامي،�وا%هندس�والطبيب.  

  بأحكام�الزكاة�ا%تعلقة�با%ال�فإن�من�واجبنا�أن�نسAsشد�-وهو�كذلك�بالفعل��-وإذا�كان�)مر�كذلك�

ا%ستفاد،�حc¯�إذا�كّنا�ع;ى�بينة�م��ا،�واقتنعنا�ف��ا�بما�ينبaي�أن�نقتنع�به�بعد�ذلك�إ]ى�تطبيق�تلك��

  )حكام�ع;ى�

  .زكاة�رواتب�ا%وظفBن،�وكسب�ا%هن�الحرة

�ومن�الذين�ذهبوا�للقول�بوجوب�زكاة�الرواتب�و)جور�وإيرادات�ا%هن�الحرة�ونح�-٤
ً
وها�للزكاة،�قياسا

ستفاد،�كل�من
ُ
،�٥،�ومحمود�أبو�السعود٤وأيمن�بن�سعود�العنقري �٣أبو�بكر�الجزائري،: ع;ى�زكاة�ا%ال�ا%

  .٧،�وعبد�هللا�بن�منصور�الغفي;ي٦ومحمد�العقلة

٥-�� �رقم �فتوى �السعودية، �العربية �با%ملكة �وTفتاء �العلمية �للبحوث �الدائمة �اللجنة ،�)٢٨٢(أفتت

�) هـ١٣٩٢/ ١١/ ١١(وتاريخ�
ً
ره�ا%وظف�شهريا ِ

ّ
�من�النقود،�كالذي�يوف

ً
بوجوب�الزكاة�ع;ى�َمْن�ملك�نصابا

  ٨).هـ١٣٩٢/ ١١/ ١١(،�وتاريخ�)٢٨٢(فتوى�رقم�. من�مرتبه

  :زكاة�راتب�ا%وظف

  )٢٨٢(السؤال�)ول�والثاني�من�الفتوى�رقم�

 شهر�يقل�التوفAB،�وشهر�آخر�يزيد،�ويكون مرتبه�شهرًيا�مبلًغا�متفاوًتا�من�ا%ال،� موظف�يوفر�من: ١س

�وفره �مقدار�ما �وx�يعرف �الحول، �عليه �يمض �Åخر�لم �والبعض �الحول، �عليه ¯p2م� �قد �كل� أولها !ي

  شهر،�فكيف�يزكيه؟

كل�ما�استلمه،�ويصرف�من�هذه�الخزينة� موظف�آخر�يتسلم�راتبه�شهرًيا�ويودعه�!ي�خزينة�لديه: ٢س

                                                 
١�OpËا%قد�قدامة�بن�محمد�بن�أحمد�بن�هللا�عبد�محمد�أبو�الدين�موفق�قدامة،�ابن" .OP". ا%غ�الفتاح�وعبد�كيAsال�هللا�عبد�تحقيق

  .م�١٩٩٧/ هـ�١٤١٧دار�عالم�الكتب،�: الرياض. ٣،�ط٤٩٠،ص١ج.الحلو
  .م�١٩٨٥/ هـ��١٤٠٦مؤسسة�الرسالة،�: بABوت. ١٢،ط�٤٩٠،ص١ج". فقه�الزكاة"يوسف،�القرضاوي،��٢
  ).هـ١٤٠٢(مطابع�الرشيد،�: ،�ا%دينة�ا%نورة٣٣ص".الجمل�!ي�زكاة�العمل. "الجزائري،�أبو�بكر�جابر�٣
  .م٢٠٠٩-١٤٣٠،�دار�ا%يمان�١وما�بعدها،�ط�٣٩،�ص"ا%سائل�ا%ستجدة�!ي�نوازل�الزكاة�ا%عاصرة�" العنقري،�أيمن�بن�سعود،��٤
  م١٩٩٢/ ١٤١٢دار�القلم�للنشر�والتوزيع،�: الكويت�.٢،�ط١١٣،ص"فقه�الزكاة�ا%عاصر"أبو�السعود،�محمود،��٥
  ).هـ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢(مكتبة�الرسالة�الحديثة،�: عمان. ١،�ط١٦٤ص".أحكام�الزكاة�والصدقة. "العقلة،�محمد�٦
ا%يمان�للنشر�والتوزيع،�: الرياض.١،�ط٢٨٧،ص-دراسة�فقهية��–" نوازل�الزكاة. "منصور أبو�السعود،�الغفي;ي،�عبد�هللا�بن��٧

  .م١٤٢٩/٢٠٠٨
�من�ا%وقع�٨

ً
�مأخوذا

ً
  http||mouwazaf.ahlamotada.com|t321-topic : نورد�نص�الفتوى�كام=
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ع;ى�مبالغ�متفاوتة�حسب�الحاجة،�فكيف�يكون�حول�ما� قة�بيته�ومتطلباتهيومًيا،�أو�أوقات�متقاربة�نف

الزكاة�!ي�مثل�هذه�الحالة؟�مع�أن�عملية�التوفAB�كما�أسلفنا�لم�يمض� يتوفر�!ي�الخزينة،�وكيف�تخرج

  .الحول  ع;ى�جميعها

�نظائر�رأت�اللجنة�أن�تجي %ا�كان�السؤال�)ول�والثاني�!ي�معP¯�واحد�وكان�لهما: ١،٢ج
ً

ب�جواًبا�شام=

النقود�ثم�ملك�تباًعا�نقوًدا�أخرى�!ي�أوقات�مختلفة�وكانت�غAB� تعميًما�للفائدة،�وهو�من�ملك�نصاًبا�من

xو�)و]ى�من�متولدة �أو�وكأرث�مرتبه،�من�شهرًيا�ا%وظف�يوفره�كالذي�مستقلة�كانت�بل�ع��ا،�ناشئة

�فإن�كان�حريًصا�ع;ى�wستقصا هبة�أو
ً

الصدقة� ء�!ي�حقه�حريًصا�ع;ى�أن�x�يدفع�منأجور�عقار�مث=

لكسبه�يخص�فيه� %ستحق��ا�إx�ما�وجب�لهم�!ي�ماله�من�الزكاة�فعليه�أن�يجعل�لنفسه�جدول�حساب

مبلغ�لحاله�كلما�مp2¯�عليه� كل�مبلغ�من�أمثال�هذه�ا%بالغ�بحول�يبدأ�من�يوم�ملكه�ويخرج�زكاة�كل

  .حول�من�تاريخ�امت=كه�إياه

طريق�السماحة�وطابت�نفسه�أن�يؤثر�جانب�الفقراء�وغABهم�من�مصارف�الزكاة� راحة�وسلكوإن�أراد�ال

 نفسه؛�زكى�جميع�ما�يملكه�من�النقود�حينما�يحول�الحول�ع;ى�أول�نصاب�ملكه�م��ا،�وهذا ع;ى�جانب

ا�زاد�الزكاة�وم أعظم��جره�وأرفع�لدرجته،�وأوفر�لراحته�وأرûى�لحقوق�الفقراء�وا%ساكBن�وسائر�مصارف

  .حوله فيما�أخرجه�عما�تم�حوله�يعت�A�زكاة�معجلة�عما�لم�يتم

  .وسلم وبا8�التوفيق�وص;ى�هللا�ع;ى�نبينا�محمد�وآله�وصحبه

  اللجنة�الدائمة�للبحوث�العلمية�وTفتاء

  اللجنة عضو�نائب�رئيس

  باز عبد�هللا�بن�منيع�عبد�هللا�بن�غديان�عبد�العزيز�بن�عبد�هللا�بن

  )١٣٦٠(الفتوى�رقم�

�Ôي: س �هل �ا%وظفBن، �رواتب �زكاة �عن �سؤاله �الحول؟ بخصوص Op2م� �بعد �أم �wست=م �عند  واجبة

�الواجبة: ج �)جناس �من �أن �يخفى x �تمام� �ف��ا �الزكاة �وجوب �شروط �من �وأن �النقدين، �الزكاة ف��ا

بضمه�إ]ى�ما�لديه�واجبة�فيما�يتوفر�من�راتب�ا%وظف�ويبلغ�نصاًبا�بنفسه،�أو� الحول،�وعليه�فإن�الزكاة

 ويحول�عليه�الحول،�وx�يجوز�قياسها�ع;ى�الخارج�من�)رض؛��ن�اشAsاط�الحول�!ي�وجوب من�النقد

�فيما �الزكاة �ف=�تجب �ذلك �ع;ى �وبناء �النص، �مع �وx�قياس �بالنص �ثابت �النقدين �!ي يتوفر�من� الزكاة

  .رواتب�ا%وظف�حc¯�يحول�عليه�الحول 

  .محمد�وآله�وصحبه�وسلم ;ى�نبيناوبا8�التوفيق�وص;ى�هللا�ع

  اللجنة�الدائمة�للبحوث�العلمية�وTفتاء

  // الرئيس// نائب�رئيس�اللجنة�// عضو�

  // عبد�العزيز�بن�عبد�هللا�بن�باز// عبد�الرزاق�عفيفي�// غديان� عبد�هللا�بن// عبد�هللا�بن�منيع�

  )٢١٩٢(الرابع�من�الفتوى�رقم� السؤال

�يتقاpÚ¯إذا�كان�ا%سلم�م: ٤س
ً

راتًبا�شهرًيا�معيًنا،�وليس�له�مصدر�آخر�للكسب،�فتأتي� وظًفا،�أو�عام=

لراتبه�الشهري،�ويبقى�معه�ال×Opء�القليل�!ي�بعض�الشهور،�يدخره� نفقته�!ي�بعض�الشهور�مستغرقة
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  طريقة�أداء�الزكاة�لهذا�Tنسان؟ للنفقات�الطارئة�فما

رية�ونحوها�يزكي�ما�حال�عليه�الحول�من�ا%توفر�لديه�شه ا%سلم�الذي�تجمع�لديه�وفر�من�رواتب: ٤ج

إ]ى�أية�نقد�أو�عروض�تجارة�لديه�تجب�ف��ا�الزكاة،�وإذا�أخرج�زكاة�ما�لم� إذا�بلغ�نصاًبا�بنفسه�أو�بضمه

�عليه �هللا يحل �شاء �إن �حسن �فذلك �زكاته �تعجيل �بذلك �ناوًيا �لديه �ا%توفر �من  .الحول

  .ينا�محمد�وآله�وصحبه�وسلمالتوفيق�وص;ى�هللا�ع;ى�نب وبا8

  العلمية�وTفتاء اللجنة�الدائمة�للبحوث

  // الرئيس// نائب�رئيس�اللجنة�// عضو�

  // بن�باز عبد�العزيز�بن�عبد�هللا// عبد�الرزاق�عفيفي�// عبد�هللا�بن�غديان�// هللا�بن�قعود� عبد

  .هذه�فتاوى�اللجنة�الدائمة

  [169] :بن�عقيل عبد�هللا/ وقد�ُسئل�الشيخ

  زكاة�رواتب�ا%وظف

�ا%وظف �يستلمها Ocال� �الزكاة؟. شهريا الرواتب �أداء ��جل �وضبطه؛ �حولها �معرفة �إ]ى �الطريق  كيف

 :Tجابة

�شهر�محرم� الطريق �مc¯�استلم�راتب �عنده�-مث=-إ]ى�ذلك�أن�يعرف الحول� فإن�اس��لكه�قبل. ويثبته

�زكاة �عليه �علي. فليس �حال ¯cح� �عنده �الراتب �بقي �إذاوإن �زكاته �فيؤدي �الحول، �فأكA ه �نصابا �- كان

�ماله �بقية �إ]ى �أو�بالنسبة �بعده�-بنفسه �وما �صفر، �راتب �تاريخ� وكلما. وهكذا �شهر�عرف �راتب قبض

فإن�أراد�جمع�بعض�الرواتب� .(%2.5) فإذا�حال�عليه�الحول�عنده،�وجبت�زكاته�وحده�بنسبة. قبضه

يؤخرها�عن�حولها؛��ن�تأخAB�الزكاة�بعد�تمام�الحول�x� xمع�بعض�وإخراج�زكا®�ا�جميعا�ف=�بأس،�لكن�

�الحول . يجوز  �قبل �تقديمها �بأس أما �الفقهاء. ف= �فأقل: قال �لحولBن �الزكاة �تعجيل  .ويجوز

زكاة�كل�ما�لديه�!ي�شهر�رمضان؛��نه�أفضل،�والصدقة�فيه�مضاعفة،�و�نه� فع;ى�هذا�يمكنه�إخراج

ه�أعلم. اة�كل�راتب�ومدة�حولهwشتغال�بتدقيق�حساب�زك أسهل�عن
َّ
  .والل

مة�الفوزان�!ي�ا%نتقى وُسئل
َّ
   " :الع=

شهر�من�رواتب�ا%وظف؛�فقد�يحول�الحول�وتحت�يدي�من� ـ�كيف�تتم�الزكاة�ع;ى�ا%ال�ا%s¤ايد�كل 183

  بعضه�لم�يحل�عليه�الحول؛�فماذا�أفعل�به�؟ ا%ال�ما�تجب�فيه�الزكاة،�ولكن

الزكاة�عن�ا%ال�ا%تحصل�لديك�وا%تجمع�لديك،�شهر�رمضان� سنة�تخرج�فيهإذا�خصصت�شهًرا�من�ال

؛�فهذا��Opء�طيب،�تخرج
ً
ما�كان�تم�حوله�فتكون�الزكاة�قد�أخرجت�!ي��:الزكاة�عما�تحصل�لديك مث=

حوله�تكون�قد�عجلت�زكاته،�وتعجيل�الزكاة�جائز�إذا�كان�لغرض�شرûي،�وهذا�هو� وق��ا،�وما�لم�يتم

x�الذي �يسع�- الناس��نBا%وظف�-خصوًصا�به�العمل�xاهـ" إ.  

  :رأي�ا2ؤتمر�-ول�للزكاة�بالكويت -٦

� هـ،�وشارك��١٤٠٤انعقد�بدولة�الكويت�ا%ؤتمر�)ول�للزكاة�من�تاسع�رجب�إ]ى�فاتح�شعبان�سنة

  .دولة،�ف��م�العلماء�والفقهاء،�ورجال�القانون�وwقتصاد�٢٥فيه�ممثلون��كA�من�

   :وخلص�إ]ى�ما�ي;ي‘‘ زكاة�)جور�والرواتب�وأرباح�ا%هن�الحرة�وسائر�ا%كاسب�’’ مر�ب�وتخصص�ا%ؤت
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هذا�النوع�من�ا%كاسب�ذهب�أغلب�)عضاء�إ]ى�أنه�ليس�فيه�زكاة�حBن�قبضه،�ولكن�يضمه�الذي�" 

نذ�كسبه�إ]ى�سائر�ما�عنده�من�)موال�الزكوية�!ي�النصاب�والحول�فB¤كيه�جميعا�عند�تمام�الحول�م

  .تمام�النصاب

وما�جاء�!ي�هذه�ا%كاسب�أثناء�الحول�يزكى�!ي�آخر�الحول،�ولو�لم�يتم�حول�كامل،ع;ى�كل�جزء�"

�ولم�يكن�عند�كاسبه�قبل�ذلك�نصاب،�يبدأ�حوله�من�حBن�تمام�النصاب�عنده،�. "م��ا وما�جاء�م��ا

  .وتلزمه�الزكاة�عند�تمام�الحول�من�ذلك�الوقت

  .لكل�عام%)  ٢،٥(ع�العشرونسبة�الزكاة�!ي�ذلك�رب" 

�بمقدار�ربع�" �م��ا، �كل �قبض �عند �ا%ستفادة �)موال �هذه �يزكي �أنه �إ]ى �)عضاء �بعض وذهب

  .إذا�بلغ�ا%قبوض�نصابا،�وكان�زائدا�عن�حاجاته�)صلية،�وسا%ا�من�الدين%)  ٢،٥(العشر

�عند�تمام�الحول�ع;ى�"  �ا%قدار�فليس�عليه�أن�يعيد�تزكيته �هذا �أخرج سائر�أمواله�)خرى،�فإذا

  ١".ويجوز�للمزكي�هنا�أن�يحسب�ما�عليه�ويخرجه�فيما�بعد�مع�أمواله�الحولية�)خرى 

   :تلخيص�ومناقشة

   :نلخص�ما�ذهب�إليه�أغلب�)عضاء�فيما�ي;ي

x�يزكى�حBن�قبضه،�ولكن�يزكى�مع�أموال�ا%ستفيد�)خرى�) كسب�-أجرة�- راتب(ا%ال�ا%ستفاد� .١

  .إذا�تم�حولها

 .جاء�من�هذه�ا%كاسب�أثناء�الحول،�يزكى�!ي�آخر�الحول،�و�لو�لم�يدر�حول�كامل�ع;ى�بعضها�ما .٢

 .x�يبدأ�الحول�إx�عند�تمام�النصاب .٣

 %)  ٢،٥(القدر�الواجب�إخراجه�هو�ربع�العشر .٤

وهذا�الرأي�يبدو�منسجما�مع�النصوص�الشرعية�ا%تعلقة�بزكاة�النقود،�سواء�فيما�يخص�النصاب،�

  .لواجب�إخراجه،�أو�اشAsاط�الحول أو�القدر�ا

�الرأي�مالوا �هذا �عملية�اقتضت�تجنب�الحرج�والعسر�-ع;ى�أن�أصحاب إ]ى�إخراج�زكاة��-لضرورة

)موال�ا%ستفادة�أثناء�الحول،�عند�تمام�الحول،�ولو�لم�يدر�حول�كامل�ع;ى�بعض�تلك�)موال،�و!ي�

  .الزكاة�فيه،�وهو�مرور�الحول ذلك�إيجاب�للزكاة�!ي�مال�لم�يتوفر�شرط�من�شروط�وجوب�

�عن� �الزكاة �إخراج �جواز�تقديم �ع;ى �باxتكاء �ا%أزق، �هذا �من �ا%خرج �نلتمس �أن �بإمكاننا �أن ع;ى

�وأبو�حنيفة� �الشافÙي �إليه �ذهب �وهو�ما �)حاديث، �بعض �عليه �الجواز�دلت �وهذا �ا%حدد، موعدها

ثوري�وداود�وأبو�عبيد�بن�الحارث�وأحمد�بن�حنبل�وبعض�التابعBن،�وذهب�مالك،�وربيعة�وسفيان�ال

�ع;ى� �الوجوب �تعليق �ف��ا Ocال� �با�حاديث �مستدلBن �الحول �يحول ¯cح� �x�يجزئ �الزكاة �إخراج �أن إ]ى

  ٢.الحول 

  :ما�أرجحه

�النصوص� �مع �انسجامها �مدى �ع;ى �وتعرفنا �استعرضناها Ocال� �ا%ختلفة �Åراء �هذه �من انط=قا

                                                 
  .٤٩م،�ص١٩٨٤يوليو�/  ١٤٠٤شوال��٩،�١٠مجلة�منار�Tس=م،�عدد��١
  . ١/٢٤٣/٢٤٤و�انظر�فيما�يخص�مذهب�Tمام�مالك�مدونة�سحنون��٤/٢١٤انظر�نيل�)وطار��٢
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  .بموضوع�الزكاةالشرعية،�ومع�القواعد�العامة�ا%رتبطة�

�!ي� �الزكاة �لوجوب �الحول �اشAsاط �من �وحديثا، �قديما �Tس=م، �فقهاء �جمهور �عليه �بما واسAsشادا

  .النقود

  .و�اقتداء��Çدي�الخلفاء�الراشدين�وغABهم�من�الصحابة�الكرام،�وأئمة�ا%ذاهب�)ربعة�ا%شهورة

   :نستطيع�أن�نقرر�مطمئنBن�ما�ي;ي

  :اب�ا%هن�الحرة،�تخضع�للشروط�العامة�لزكاة�النقودرواتب�ا%وظفBن�وكسب�أصح. ١

  غ�من�الفضة�٥٩٥فنصا�Çا�هو�ما�يساوي�قيمة� -

 وشروطها�Ôي�نفس�شروط�زكاة�النقود،�بما�!ي�ذلك�مرور�الحول  -

 %) ٢،٥(والقدر�الواجب�إخراجه�هو�ربع�العشر -

x�يخاطب�بالزكاة�إx��وعليه�فا%وظف�ا%بتدئ�أو�الحر!ي�ا%بتدئ�أو�صاحب�ا%هنة�الحرة�ا%بتدئ. ٢

إذا�بلغ�ما�عنده�من�النقود�النصاب،�فإذا�بلغ�ما�عنده�النصاب،�فإنه�يبدأ�الحول،�وإذا�مر�الحول�ع;ى�

  .ذلك�النصاب�وهو�باق�عنده�فإنه�يزكيه

�xو� �ينقطع، �بدأه �الذي �الحول �فإن �النصاب، �عن �ماله �نقص �ثم �الحول، �وبدأ �بلغ�النصاب، وإذا

  .اجتمع�عنده�النصابيبدأ�من�جديد�إx�إذا�

٣ .� �الزكاة �فيه �تجب x� �الحول �داخل �الحرة، �ا%هنة �أو�صاحب �ا%وظف �يتقاضاه ولو�بلغ��–ما

و�إنما�تجب�فيه،�إذا�دار�عليه�الحول�وهو�عند�مستفيده،�ويبدأ�حوله�من��- بمجرد�قبضه�-النصاب

  .يوم�استفادته

اد،�داخل�الحول�معفو�عنه�شرعا،�وx�ما�اس��لكه�ا%وظف�أو�الحر!ي�أو�غABهما�من�ماله�ا%ستف. ٤

  .يطالب�بإخراج�زكاته،�xن�ما�اسُ��لك�لم�يعد�ملكا�%ن�اس��لكه�حc¯�يطالب�بإخراج�زكاته

�ا%قادير� �ضبط �صعوبة �!ي �وتتمثل �تواجهنا، �عملية �صعوبات �فإن �ذكرنا، �ما �تطبيق �أردنا وإذا

�بداي �ضبط �وصعوبة �م��ا، �Tنفاق �بعد �أو�ا%تبقية، �و�³ايته،�ا%ستفادة، �مستفاد �قسط �كل �حول ة

  .وضبط�ا%قدار�الواجب�إخراجه�عن�كل�قسط

�الحرج� �يشكل �حل �بدون �بقاءها ��ن �لها، �مناسب �حل �بوضع �تخط��ا �من �xبد �الصعوبات وهذه

وقوله��١)وما�جعل�عليكم�!ي�الدين�من�حرج(  :والعسر�ا%رفوعBن�عن�)مة�Tس=مية،�بمثل�قوله�تعا]ى

  ٢)�بكم�اليسر�وx�يريد�بكم�العسر�يريد�هللا(  :تعا]ى

   :وتجاوز�هذه�الصعوبات�العملية،�يمكن�بإحدى�الطريقت�ن

وÔي�الOc�تبناها�غالب�ا%شاركBن�!ي�ا%ؤتمر�)ول�للزكاة�ا%نعقد�بدولة�الكويت�عام��:الطريقة�-و�ى

   :هـ�ومؤداها�١٤٠٤

�ا ��³اية �!ي �تجمع �الحول، �داخل �ا%ستفادة �و)جور �الرواتب �دار�ان Ocال� �)خرى �)موال �مع لحول،

" تمام�ا%نة�!ي�التعليق�ع;ى�فقه�السنة�" عل��ا�الحول،�ويزكى�الجميع،�وÔي�الOc�استحس��ا�wلباني�!ي�
                                                 

  Å٧٦ية�: سورة�الحج��١
  Å١٨٤ية�: سورة�البقرة��٢
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كل�فائدة�فإنما�تزكى�لحولها�x�لحول�ما�عنده�من�جنسها�" :عندما�علق�ع;ى�قول�ابن�حزم) ٣٧٨ص(

ليس�"  :ا%ذهب�أقرب�إ]ى�ظاهر�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�وهذا"  :بقوله" وإن�اختلطت�عليه�)حوال�

لوx�أن�فيه�حرجا�!ي�بعض�)حوال�فا�قرب�!ي�مثل�هذه�الحالة�"  :!ي�ا%ال�زكاة�حc¯�يحول�عليه�الحول 

  .أن�يلحق�با�صل�ويزكى

ول�وهذه�الطريقة�ي=حظ�عل��ا�أ�³ا�توجب�الزكاة�!ي�أقساط�من�ا%ال�ا%ستفاد،�لم�يمض�عل��ا�الح

وÔي�بيد�مستفيدها،�أي�توجب�الزكاة�!ي�أقساط�من�ا%ال�دون�أن�يتوفر�شرط�من�شروط�وجو�Çا�وهو�

  .مرور�الحول 

�!ي�ذلك�من� �كان�أصحاب�هذه�الطريقة�ي�Aرون�تقديم�زكاة�تلك�)قساط�ع;ى�موعدها،�بما وإذا

د،�وا%قادير�من�عناء،�تخفيف�ع;ى�ا%زكي�والجابي،�باعتبار�هذه�الطريقة�تريحهما�مما�!ي�ضبط�ا%واع

�بعض� �زكاة �إخراج �عليه �توجب ���³ا �عنه �وx�تخفف �ا%زكي �ع;ى �تشدد �عمقها �!ي �الطريقة �هذه فإن

أمواله�قبل�أن�يجب�عليه�ذلك،�وx�اعتقد�أن�التخفيف�إذا�انطوى�ع;ى�تشديد،�وإيجاب�ما�لم�يجب�

  .يعت�A�تخفيفا

�قب �إخراجها �الصحيح �جاز�ع;ى �الزكاة �إن �هنا �يقال �وهذا�وقد �أو�سنتتBن، �ولو�بسنة �موعدها ل

صحيح،�ولكن�هذه�الطريقة�x�تكتفي�بإجازة�إخراجها�قبل�موعدها�بل�توجب�ذلك،�والفرق�كبAB�بBن�

�ا%زكي�واختياره،�وبBن�الوجوب�الذي�x�يعود�إ]ى�اختياره�بل�يفرض�عليه� الجواز�الذي�يعود�إ]ى�رضا

  .فرضا

وأسلم،�وÔي�أن�x�تزكى�الرواتب�و)جور�ا%ستفادة�داخل�وÔي�الOc�أراها�أنسب��:الطريقة�الثانية

الحول،�x�عند�قبضها�وx�عند�تمام�حول�أموال�ا%ستفيد�)خرى،�بل�إذا�مp2¯�الحول�ع;ى�أمواله�

الOc�يتعلق��Çا�حساب�الحول،�تزكى�تلك�)موال�الOc�مp2¯�ع��ا�الحول�وحدها،�أما�ما�استفاده�داخل�

د�Tنفاق،�فإنه�يجمع�مع�تلك�)موال�الOc�زكاها،�ويستقبل�بالجميع�حول�الحول،�أو�ما�تبقى�منه�بع

  .جديد�فإذا�دار�هذا�الحول�زكى�الجميع،�وهكذا�يصنع�بما�وفره�من�كسبه�داخل�كل�حول 

وقد�يقال�هنا�إن�بعض�تلك�)موال�ا%ستفادة،�داخل�الحول�x�تزكى�بمقتp2¯�هذه�الطريقة،�إذا�

  .إذا�مر�عل��ا�حول�ونصف،�أو�أقل�أو�أكAدار�عل��ا�الحول،�بل�تزكى�

� �%صلحة �ا%حدد �موعدها �عن �الزكاة �تأخAB�إخراج ��ن �ذلك، �!ي �xحرج �ولكن �صحيح أو��–وهذا

!ي�حالة�عناية�الدول��-جائز،�والتأخAB�هنا�كان�%صلحة�التيسAB�ع;ى�ا%زكBن�وع;ى�الجابBن�أيضا�-ضرورة

   - Tس=مية�بتنظيم�الزكاة،�وجباية�أموالها

كل��:وهذه�الكيفية�الOc�رجح��ا،�Ôي�نفس�ما�آل�إليه�ما�رجحه�ابن�حزم�!ي�ا%ح;ى،�فرغم�أنه�قال

يفسر��–فإنه�قال��١فائدة�فإنما�تزكى�لحولها�x�لحول�ما�عنده�من�جنسها،�وإن�اختلطت�عليه�)حوال

� �ويوضحه �أو�:-ذلك �الورق �من �درهم �مائتا �وذلك �نصابا، �ملك �امرأ �استف... لو�أن �داخل�فإن �!ي اد

فإنه�يزكي�... الحول،�ما�يغAB�الفريضة�فيما�عنده،�إx�أن�تلك�الفائدة�لو�انفردت�لم�تجب�ف��ا�الزكاة

                                                 
  ٦/٨٥ا%ح;ى��١
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�بالجميع� �واستأنف �ذلك، �x�قبل �إليه، �استفاده �الذي �حينئذ �وضم �حوله، �لتمام �وحده �عنده الذي

xحو.  

�رجحت �الذي �هذا �عن �عمقها �!ي �x�تخرج �متعددة، �أمثلة �أورد �أن �قيل"  :قال�وبعد فإنكم��:فإن

نعم،��ننا�x�نقدر�ع;ى�غAB�ذلك�البتة،�إx�بإحداث�زكاتBن��:تؤخرون�زكاة�بعضها�عن�حوله�شهورا،�قلنا

  ١.!ي�مال�واحد،�وهذا�خ=ف�النص،�وتأخAB�الزكاة�إذا�لم�يمكن�التعجيل�مباح�x�حرج�فيه

رجل�له�" :هذا�ا%ثال�الذي�ضربه،�وهووهذا�التأخAB�!ي�Tخراج�أجازه�القرضاوي�نفسه،�كما�يفهم�من�

�xما�استفاد� !ي�صفر�أو�ربيع�)ول،�أو�ما��-راتبه�مث=�–مال�يزكيه�كل�حول�!ي�أول�شهر�ا%حرم�فإذا

بعده�من�الشهور�وأخرج�زكاته�حBن�wستفادة،�فإنه�x�يخرج�زكاته�مرة�أخرى�!ي�آخر�الحول�مع�ماله،�

الثاني،�ح¯c�x�نشق�عليه�بكAة�)حوال،�وقد�أقام�هللا�شرعه��بل�يخرج�عنه�أو�عما�بقي�منه�!ي�الحول 

�ABالتيس�ع;ى ."  

  :ا2طلب�الثاني

  :قول�ا2انع�ن�وأدلWXم

�قائله،��٢،x�يوجد�قول�يخالف�!ي�إخضاع�الرواتب�و)جور�للزكاة،�سوى�ما�أورده�كوثر�)بDي� ولم�يسّمِ

الرأي�الثاني،�ويستند��-رأي�من�أخضعها�للزكاة�: أي -ولكن�يقابل�هذا�الرأي�: "لكنه�ذكر�مستَنده�بقوله

  :إ]ى�ما�ي;ي

١-��O°الن�عهد�!ي�توجد�لم�Ocال�ا%ستحَدثة�والدخول�واتAال�- أن��وسلم�عليه�هللا�-ص;ي��عصر�ي!�xو

الخلفاء�الراشدين،�ووجدت�فقط�!ي�عصرنا�هذا�Ôي�فقط�الOc�يمكن�wج��اد�ف��ا�بالقياس�ع;ى�سائر�

بغرض�إخضاعها�للفريضة؛�حيث�إن�كافة�أنواع�الAوات�الOc�كانت�موجودة�!ي�زمن�الن°O�أنواع�الزكاة،�

خضعت�للزكاة،�وع;ى�ذلك�تشمل�الزكاة�كافة�ثروات�العصر،�أما�الدخل��-ص;ي�هللا�عليه�وسلم��-
ُ
قد�أ

�O°الن�زمن�
ً
ين�وزمن�الخلفاء�الراشد�-ص;ي�هللا�عليه�وسلم��- الناتج�عن�كسب�العمل�فقد�كان�موجودا

من�بعده،�ومع�ذلك�فلم�يخضعها�أحد�للفريضة،�ولو�كان�يمكن�إخضاعها،�%ا�أغفل��ا�Åيات�الكريمة�

  .و)حاديث�الشريفة

�!ي�إخضاع��-٢
ً
؛�رغبة

ٌ
�ع;ى�أنه�مال�ُمستفاد�تخريٌج�حديث

ً
إن�وجوب�تزكية�إيراد�كسب�العمل�تخريجا

ستفاد�ا%قصود�به�!ي�
ُ
مراجع�الفقه�Tس=مي؛�%ا�استعpq¯�تخريجه�ع;ى�هذا�Tيراد،�ولو�كان�هو�ا%ال�ا%

  .علماء�العصور�السالفة

ا��-٣ �!ي�زكاة�النقَدْين،�فإذا�كنَّ
ً
�للزكاة�بعد�استقطاع�)عباء�العائلية،�متمث=

ً
إن�هذا�ا%ال�سيخضع�حتما

�)م �كان �وإذا �؟ OPللث�
ً
�منعا �النقَدْين �زكاة �من �حينئٍذ �سنعفيه �فهل �العمل، �كسب �لزكاة ر�سنخضعه

خضع�ا%ال�لزكاة�ثم�تشريعها�بالقياس،�ونعفي�ا%ال�من�زكاة�أصلية�؟   كذلك،�فهل�يجوز�أن�نُ

٤-�� �العمل �كسب �زكاة ��-إن �العمل �كسب �بضريبة
ً
�ا%هن��-تشب��ا �وإيراد �و)جور �ا%رتبات خضع �تُ Ocال

كسب�العمل��الحرة�للضريبة،�وx�يصح�أن�نضيف�للزكاة�من�ا%فاهيم�وا%بادئ�الوضعية،�إ]ى�جانب�أن

                                                 
  ٥١٨ص, ١ج, فقه�الزكاة��١
  ).م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧(دار�القلم،�: دبي. ١ط. ٣٥٦،ص"محاسبة�الزكاة�والضرائب�!ي�دولة�Tمارات�العربية. ")بDي،�كوثر�٢
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�!ي
ً
معظم�ا%جتمعات�Tس=مية�لضرائب�وضعية،�وا%طلوب�هو�تخفيف�)عباء�ا%الية�ع;ى� يخضع�فع=

��نه�يعتمد�ع;ى�ا%قدرة�الذهنية�والعضلية�ل�نسان،�وهو�َمِعBٌن�سريع�
ً
كسب�العمل�بصفة�خاصة؛�نظرا

�
ً
�مفروضا

ً
!ي�ا%جتمعات�Tس=مية؛�فا�حرى�النضوب،�ويجب�ا%حافظة�عليه،�فإذا�كانت�الضرائب�واقعا

 
ً
�جديدا

ً
ف�)عباء�ا%الية،�x�أن�نضيف�عبئا   .بنا�أن�نخّفِ

إن�الدولة�ا%عاصرة�تحتاج��نفاق�نفقات�عامة�كثABة،�!ي�نواٍح�متعددة�بخ=ف�مصارف�الزكاة،�وع;ى��-٥

�العمل �كسب �مثل ،
ً
�زكاة

ً
�أص= �الشريعة �عل��ا �تفرض �لم �إيرادات �هناك �كانت �إذا الرواتب،�: أي�- ذلك

� �الحرة �ا%هن �ودخل �أوجه��-و)جور، �!ي �ل�نفاق �حصيل��ا �تخصص �ضريبة �عل��ا فرض �تُ �أن فا�وجب

�زكاة� �تشريع �!ي �أو�يخطئ �يصيب �قد �الذي �wج��اد �من
ً
xبد� �الدولة، �تحتاجها Ocال� �)خرى ا%صارف

  .جديدة

  :القول�الراجح

ترجيح�القول�يتضح�لنا��-ا%وجبBن�وا%انعBن��- Bن�مما�سبق�من�عرض�وتعليق�ع;ى�آراء�وأدلة�الفريق�

،�أو��- فمن�كان�له�كسب�عمل��بوجوب�زكاة�الرواتب�و-جور�وإيرادات�ا2هن�الحرة،
ً
�أو�موظفا

ً
محاضرا

،�أو�صاحب�مهنة�حرة�
ً
صاب،��-عام= �بذلك��وجبت�عليه�الزكاة؛يفضل�عن�حاجته�بقدر�الّنِ �نه�ُيعدُّ

،�قال�
ً
رُد�ع;ى�فقرا�òم�: (( -وسلم��ص;ى�هللا�عليه�- غنيا رضت��١)تؤخذ�من�أغنيا�òم،�وتُ

ُ
؛�فا�غنياء�كلهم�ف

�عنه�بAوة�تملك�من�ذهب،�أو�فضة،�أو�إبل،�أو�بقر�أو�غنم،�أو�
ً
Aا عل��م�الزكاة،�سواء�كان�هذا�الغP¯�مع�َّ

  .ف]�وجه�?ستثناء�أغنياء�كسب�العملعروض�تجارة،�أو�زراعة،�

  :)تطبيقات�ع�ى�رواتب�وأجور�[ي�كلية�القاسمي�( الرواتب�و-جور��كيفية�زكاة�:ا2بحث�الثاني

  :وفيه�ث=ثة�مطالب

  :نصاب�الزكاة: ا2طلب�-ول 

صاب�ف��ا�إ]ى�ث=ثة�أقوال   :اختلف�الفقهاء�ا%وجبون�!ي�تحديد�قيمة�الّنِ

�أو��:-ول  �أوسق، �خسمة �قيمته �ما �بلغ�دخله �فمن �والثمار؛ �الزروع �بنصاب كيلو��٦٥٣(اعتبار�نصا�Çا

ABكالشع�)رض�تخرجه�ما�أدنى�من�
ً
  .؛�وجبت�عليه�الزكاة)جرام�وزنا

ة�ذلك
َّ
  ٢.أن�كسب�العمل�إيراد�وثمرة�مباشرة�للعمل،�فيقاس�ع;ى�زكاة�الزروع�والثمار: وعل

  : اعتبار�نصا�Çا�نصاب�النقود�:الثاني

� وه�بما�قيمته �من�الذهب،�أي�٨٥وحدُّ
ً
،�أ: جراما

ً
xمثقا�عشرين�يساوي�ما�) ٢٠٠(و�الفضة؛�من� درهم

�ا%عت�A�هو�نصاب� �يكون �أن �فا�و]ى �بالنقود؛ �وإيرادا®�م �وأجورهم �روات�Èم �يقبضون �الناس ��ن وذلك

  ٣.النقود

  :اعتبار�نصاب�الرواتب�و)جور�ع;ى�نصاب�النقود�:الثالث

�من�ذهب،�أو��٨٥أي�ما�يعادل�
ً
حرة�ع;ى�درهم�من�الفضة،�واعتبار�نصاب�إيرادات�ا%هن�ال�٢٠٠جراما

                                                 
  .ت. ا%كتبة�السلفية،�د: بABوت. م. د. ٢٦١،ص٣،�ج"فتح�الباري . "ابن�حجر،�أحمد�بن�ع;ى�العسق=ني�١
  .T١٦٦س=م�و)وضاع�wقتصادية�للغزا]ي،�ص�٢
  .٥١٤-٥١٣،ص١فقه�الزكاة�للقرضاوي،ج�٣
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�أو� �أوسق، �خمس �قيمته �يعادل �ما �نصا�Çا �فيكون �والثمار؛ �مصرية�٥٠(الزروع �أو�)كيلة كيلو��٦٥٣(،

�ABكالشع�)رض�تخرجه�ما�أدنى�من�
ً
  ١.)جرام�وزنا

ة�التفرقة�!ي�هذا� ِ
ّ
أن�كسب�أصحاب�الرواتب�و)جور�مصدره�العمل�فقط؛�أما�كسب��-عندهم��-وعل

  .ا%ال�والعملأصحاب�ا%هن�الحرة�فمصدره�رأس�

ح�القول�الثاني�2ا�ي�ي    :ونرّجِ

 
ً
�إ]ى�أن�ما�يتبقى�لدى�الواحد�م��م��:أو?

ً
%ا�ورد�فيه�من�أن�الجميع�يتقاضون�أجورهم�بالنقود،�إضافة

� �وديونه �حاجاته �قضاء ��-بعد �وجدت خر�قد��- إن �ا%دَّ �وا%ال ة، �نقديَّ �مدخرات �صورة �!ي �عادة يكون

رضت�عليه�الزكاة�بمقدار�ربع
ُ
  .العشر�ف

 
ً
�والثمار؛�فإ�³ا��:ثانيا �الزروع �قيمة �مقابل �!ي O°النس� �بالثبات صف �تتَّ �والفضة �الذهب �معدني �قيمة �ّن

تتأثر�بعوامل�بيئية�أو�محلية،�مما�يجعلها�x�تناسب�أن�ُيقاس�ع;ى�قيم��ا�نصاب�زكاة�الرواتب�و)جور�

  .وإيرادات�ا%هن�الحرة

بعد�خصم�الديون�: �A�لوجوب�الزكاة�فيه�من�صا!ي�الدخل،�يعOPهذا�وxبد�أن�يكون�مقدار�النصاب�ا%عت

ة�
َّ
والحد�)دنى�للمعيشة�من�الرواتب،�كما�تطرح�النفقات�والتكاليف�من�إيرادات��-إن�وجدت��-الحال

  .أصحاب�ا%هن�الحرة،�فما�بقي�بعد�هذا�كله�تؤخذ�منه�الزكاة�إذا�بلغ�نصاب�النقود

وإنما�" الصا!ي�" الذي�نرجحه�أx�تؤخذ�زكاة�الرواتب�و)جور�إx�من�ف: للقرضاوي " فقه�الزكاة"وجاء�!ي�

�)دنى� �الحد �ويعفى �عليه �ثبت �إن �الحال �الدين �منه �ليطرح �أو�الرواتب �Tيراد �صا!ي �من �تؤخذ قلنا

�حاجته� �فهو�من �عنه، �له ¯Pغ�x�أمر� �Tنسان �%عيشة �)دنى �الحد ��ن �يعوله، �من �ومعيشة %عيشته

ة�إنما�تجب�!ي�نصاب�فاضل�عن�الحاجة�)صلية،�كما�تطرح�النفقات�والتكاليف�لذوي�)صلية�والزكا

ا%هن،�فما�بقي�بعد�هذا�كله�من�راتب�السنة�وإيرادها�تؤخذ�منه�الزكاة�إذا�بلغ�نصاب�النقود�فما�كان�

�
ً
�نقديا

ً
وصغار��بعد�طرح�ما�ذكرناه�كرواتب�بعض�العمال�-من�الرواتب�و)جور�x�يبلغ�!ي�السنة�نصابا

  ٢.ا%وظفBن�ف=�تؤخذ�منه�الزكاة

  :مقدار�الزكاة�الواجب�:ا2طلب�الثاني

ذهب�معظم�الفقهاء�ا%عاصرين�إ]ى�أن�القدر�الواجب�!ي�زكاة�الرواتب�و)جور�وإيرادات�ا%هن�الحرة،�هو�

�ع; �يعتمد �الفرد �دخل �و�ن �الُعشر؛ �ربع �النقود �!ي �أوجبت Ocال� �بالنصوص
ً
�عم= �الُعشر�فقط؛ ى�ربع

�بما�عمل�به�ابن�
ً
�وجب�تخفيف�الزكاة�عليه؛�رعاية�للطبقات�العاملة،�واستئناسا مَّ

َ
العمل�وحده،�ومن�ث

من�اقتطاع�الزكاة�من�العطاء�إذا�أعطوه،�من�كل�ألف��- رOpÚ�هللا�ع��ما��-مسعود�وعمر�بن�عبد�العزيز�

  ٣. خمسة�وعشرين

  :ا2طلب�الثالث

  :اش(�اط�الحول�وعدمه�[ي�زكاWüا

                                                 
  .ت.دار�التوزيع�والنشر،�د: ،القاهرة�٢٥٨،�ص"محاسبة�الزكاة�" شحاتة،حسن،�١
  .٥١٧،ص٢كاة�للقرضاوي،جفقه�الز �٢
  ).م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤(بيت�الزكاة،�: ،�الكويت٤٤٢،ص"أبحاث�وأعمال�مؤتمر�الزكاة�)ول " ٣
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ُمستفاد�بسبٍب�مستقل��-ا%وجبBن�من�اعت�A�وجوب�الزكاة�!ي�الرواتب�و)جور�أ�³ا�مال�ُمستفاد�إّن�من��

ستفاد�بسبب�مستقل�-
ُ
  :وقد�تعددت�آراء�الفقهاء�حول�زكاة�ا%ال�ا%

�إ]ى��:الرأي�-ول  اه،�وx�ُيضمُّ
O
�وزك

ً
xَحْو�به�استقبل�؛

ً
ستفاد�من�غAB�جنس�ما�عنده،�إن�كان�نصابا

ُ
ا%ال�ا%

  ١.ما�عنده؛�بل�له�حكم�نفسه،�وهذا�قول�الجمهور 

أن�الزكاة�تجب�فيه�حBن�استفاده،�روي�ذلك�عن�ابن�مسعود،�وابن�عباس،�ومعاوية�من��:الرأي�الثاني

  ٢.الصحابة،�و)وزاûي�من�التابعBن

� �)ول �الرأي �قدامة �ابن ح ��-ورجَّ �الجمهور ��-رأي �الَحْول، ن
َ
xَحَو� ستفاد

ُ
�ا% �للمال �ُيشAsط وذلك�حيث

�: "بقوله O°الن� �عن �عائشة، �حديث ��-ولنا �وسلم �عليه �هللا �عليه�: ((-ص;ي �يُحول ¯cح� �مال �!ي �زكاة x

  ٣.)الَحْول 

�الحال،� �!ي �ا%ستفاد �ا%ال �زكاة �إخراج �بوجوب OpÚالقا� �الثاني، �الرأي �ا%عاصرين �الفقهاء �بعض ح ورجَّ

�وا%سل �Tس=م �ومصلحة �الزكاة، �تشريع �حكمة �إ]ى
ً
�استنادا �اشAsاط�وذلك �أن �وإ]ى �هذا، �عصرنا �!ي مBن

ستفاد�منه��-الَحْول�!ي�كل�مال�
ُ
�!ي�مرتبة�الصحيح�أو�الحسن�يقيد�النصوص��-حc¯�ا% ليس�فيه�نصٌّ

  ٤.ا%طلقة،�ولذا�اختلف�الصحابة�والتابعون�فيه،�باعتباره�من�)مور�wج��ادية

�� �حBن ستفاد
ُ
�ا% �ا%ال �!ي �الزكاة �باستحقاق �القول �أن �!ي�والواقع؛ �اعتبار�الَحْول �من �x�يمنع استفادته

�ما� �فُيضمُّ �ومقدار�الواجب؛ صاب �الّنِ �لتحديد
ً
�أساسا �تتخذ Ocال� �الفAsة د �تحدَّ �بأن �وذلك �زكاته، إخراج

�خ=ل�السنة؛�فتؤخذ� يحصل�عليه�ا%وظف،�أو�العامل،�أو�صاحب�ا%هنة�الحرة،�من�إيرادات�صافية

�الزكاة�مc¯�بلغت�نصاب�النقود،�بعد ة،�وتكاليف�الحصول�ع;ى�الدخل،�وما��م��ا
َّ
خصم�الديون�الحال

  .يلزم�من�حاجته�)صلية

�يكون� �السنوي �إيراده �حاصل �فإن �شاقل؛ �آxف �الشهر�عشرة �!ي �محاضر�يبلغ �دخل �أن رنا فلو�قدَّ

ة�أثناء�السنة،�وما�عليه�من�نفقات�) ١٢٠٠٠٠(
َّ
شاقل،�فُيقتطع�من�هذا�ا%جموع�ما�عليه�من�ديون�حال

� ي�لنفسه
َّ
�زك �النقود؛ �يبلغ�نصاب �wقتطاع �هذا �بعد �ا%تبقي �كان �فإذا �السنة، �أثناء

ً
�شرعا �يعول و%ن

�به� �يستقبل
ً
�شهرا �له �يجعل �بأن �الدخل؛ �صاحب �بدايته د �يحّدِ �الذي �الَحْول، ��³اية �!ي ا%قدار�البا*ي

رج�زكاته�إن�بلغ�العام،�فإذا�جاء�ذلك�الشهر�الذي�أكمل�به�الَحْول،�يحسب�ما�بقي�لديه�من�مال،�فُيخ

،�ولو�لم�يكن�قد�مر�ع;ى�آخر�دفعة�حصل�عل��ا�سوى�بضعة�أيام
ً
  .نصابا

�ثابتة�
ً
xأصو�به�يAsيش�بأن�أخرى،�أغراض�!ي�حاجته�!ي�الفاضل�ا%ال�لهذا�ا%رء�إنفاق�حتمالx�

ً
ووفقا

د�الفرد�من�خ=ل�شهر�واحد�متوسط�نفقا �قبل��³اية�الَحْول؛�فإننا�نرى�أن�يحّدِ
ً
ته،�ثم�ما�فضل�أو�عقارا

% ٢٫٥له�من�دخله�يصبح�هو�وعاء�الزكاة�خ=ل�الشهر،�ثم�يضرب�!ي�اثOP�عشر،�ويخرج�الزكاة�بنسبة�

                                                 
  .٧٥،ص٤ا%غOP�xبن�قدامة،�ج�١
  ٧٥،ص٤ا%غOP،�ج�٢
،�من�كتاب�الزكاة،�وصححه�)لباني،�!ي�كتابه�٧٧،ص٤ا%غOP،�ج�٣

ً
xما�استفاد�من�باب�ماجة،�ابن�أخرجه�والحديث�صحي" ،�ابن�س�ن�ح

  ).م١٩٩٧/ هـ�١٤١٧(مكتبة�ا%عارف،�: الرياض. ١ط". صحيح�س�ن�ابن�ماجه. "ماجة،�)لباني،�محمد�ناصر�الدين
  .٥٠٥-٥٠١،ص١ا%غOP،�ج�٤
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ر�هو�الواجب�عليه� ؛�فيصبح�هذا�ا%قدَّ
ً
من�ا%جموع؛�فكأنه�قد�وزع�قدر�الزكاة�ع;ى�شهور�السنة�تقديرا

  .اض�أخرى�خ=ل�العامكزكاٍة�!ي�ذمته،�!ي�حال�إنفاقه�للفاضل�عن�حاجته�)صلية�!ي�أغر 

  :ا2طلب�الرابع

  :حا?ت�تطبيقية�ع�ى�زكاة�الرواتب�و-جور�[ي�أكاديمية�القاسمي�

  :الحالة�-و�ى

� �قدره �شهري �براتب �أن�) ٧٠٠٠(محاضر�يعمل �علم �فإذا �الراتب، �هذا �مصدر�سوى �له �وليس شاقل،

� فما�قيمة�الزكاة�ا%ستحقة�شاقل،�) ١٥٠(شاقل،�وأن�سعر�الجرام�من�الذهب�) ٤٣٠٠(نفقاته�تقدر�بـ

  عليه�؟

  .شاقل�٨٤٠٠٠= ١٢×  ٧٠٠٠= Tيراد�الك;ي�خ=ل�العام�

  شاقل�٥١٦٠٠=١٢×  ٤٣٠٠يطرح�مبلغ�حاجاته�الشخصية�)صلية�

   ٣٢٤٠٠= صا!ي�Tيراد�الفاضل�عن�حاجاته�

  ١٢٧٥٠=  ١٥٠×  ٨٥= النصاب�ا%قرر�

صاب،�ويخضع�للزكاة�بمعدل��الفاضل�عن�حاجاته�يزيد�حاضر إذن�صا!ي�إيراد�هذا�ا%   %.٢٫٥ع;ى�الّنِ

  %) ٢٫٥×٣٢٤٠٠( قيمة�الزكاة�ا%ستحقة

    شاقل�٨١٠ 

  الزكاة�الشهرية�ا%ستحقة

  شاقل�٦٧٫٥

   :الحالة�الثانية

شاقل،�وليس�له�مصدر�دخل�سوى�هذا�الراتب،�) ٦٦٠٠(موظف�)كاديمية�يعمل�براتب�شهري�قدره�

  شاقل،�فما�Ôي�) ١٥٠(شاقل،�وأن�سعر�الجرام�من�الذهب�) ٦٠٠٠(فإذا�علم�أن�نفقاته�الشهرية�تقدر�بـ�

  قيمة�الزكاة�ا%ستحقة�عليه؟

   ١٢×  ٦٦٠٠ Tيراد�الك;ي�خ=ل�العام

  شاقل�٧٩٢٠٠ 

  يطرح�مبلغ�حاجاته�الشخصية

٧٢٠٠٠=  ١٢× ٦٠٠٠  

  شاقل٧٢٠٠= ٧٢٠٠٠-٧٩٢٠٠

  النصاب�ا%قرر 

١٥٠×  ٨٥  

  شاقل١٢٧٥٠

صاب؛�ف=�زكاة�عليهإذن�من�مقارنة�الفاضل�له�عن�ح   .اجاته�من�دخله،�نجده�دون�الّنِ

  الخاتمة

�بالدخل�الدوري،�وليست�بالAوة�أو�رأس�ا%ال�- ١   .إن�زكاة�الرواتب�تختصُّ
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�ع;ى�سائر�الزكوات،�؛�فإن�بلغ�الفاضل�عن�الضروريات�والحاجيات��- ٢
ً
  إن�هذه�الزكاة�شخصية،�قياسا

ى،�وإx�ف=
َّ
  .قيمة�نصاب�النقود�زك

�واخت=ف� - ٣ �فرد، �كل �ظروف �باخت=ف �وذلك �:خر، �شخص �من �يختلف �)صلية �تقدير�الحوائج إن

�الخاصة،� �لظروفه
ً
�طبقا �نفسه، ي ِ

ّ
�لتقدير�ا%زك �يخضع �الحوائج �تقدير�هذه �يجعل �مما �)سرة، أفراد

  .وتقدير�القائم�ع;ى�الزكاة

��وامر�هللا�- ٤ �واستجابة �للنفس، �طهرة �إخراجها �و!ي �أمانة �الزكاة �كل�إن �ع;ى �يجب �عليه �بناء �تعا]ى،

؛�حc¯�يطهر�نفسه�وماله�
ً
موظف،�أو�عامل�أن�يتقي�هللا�!ي�كسبه،�ف=�يبخل�بحق�هللا�إن�كان�مستحقا

�Çذه�الشعABة�العظيمة�وÔي�الزكاة،�فإن�لم�تقم�الجهات�الرسمية�بتحصيلها،�لزم�ع;ى�كل�فرد�القيام�

  .بذلك؛���³ا�فريضة�عينية

  ا2راجع

 ).م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤(بيت�الزكاة،�: الكويت". ل�مؤتمر�الزكاة�)ول أبحاث�وأعما" .1

/ هـ١٤٠٧(دار�القلم،�: دبي. ١ط". محاسبة�الزكاة�والضرائب�!ي�دولة�Tمارات�العربية. ")بDي،�كوثر .2

 ).م١٩٨٧

3. OpËا%قد� �قدامة �بن �محمد �بن �أحمد �بن �هللا �عبد �أبو�محمد �الدين �موفق �قدامة، ". ا%غOP. "ابن

 .م�١٩٩٧/ هـ�١٤١٧دار�عالم�الكتب،�: الرياض. ٣ط. هللا�الAsكي�وعبد�الفتاح�الحلوتحقيق�عبد�

 .ت. ا%كتبة�السلفية،�د: بABوت. م. د". فتح�الباري . "ابن�حجر،�أحمد�بن�ع;ى�العسق=ني .4
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�: أساليب�وطرق�شراح�الحديث�النبوي . ٢١
ً
  +مام�بدرا�لدين�العي��Hأنموذجا

H¨(د�سلطان�فهد�الطبي  

  )ا2ملكة�العربية�السعودية�–الرياض�،�جامعة�ا2لك�سعود�–كلية�ال(�بية�(

  الرحيمبسم�هللا�الرحمن�

إن�الحمد�8،�نحمده�ونستعينه�ونستغفره،�ونعوذ�با8�من�شرور�أنفسنا�ومن�سيئات�أعمالنا�من�´�ده�

  .هللا�ف=�مضل�له،�ومن�يضلل�ف=�هادي�له

�عبده�ورسوله،�ص;ى�هللا�عليه�وع;ى�آله�
ً
وأشهد�أن�x�إله�إx�هللا�وحده�x�شريك�له،�وأشهد�أن�محمدا

Bكث�
ً
 وأصحابه�وسلم�تسليما

ً
  . Aا

أما�بعد�فإن�wهتمام�بما�خلفه�السلف�الصالح�من�Åثار�من�باب�نشر�العلم،�ومن�أهم�هذه�العلوم�

ض�هللا� علم�الحديث�النبوي�؛�حيث�توالت�عناية�الخلف��Çذه�Åثار�بالقيام�بنشرها�وشرحها�؛�وقد�قيَّ

،�حفظوا�لنا�الدين�بحفظ�حدي
ً
�نقادا

ً
،�وجهابذة

ً
ث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�لهذه�)ئمة�علماء�حفاظا

وسلم�بأسانيده�ومتونه،�ومB¤وا�صحيحه�من�سقيمه،�وأوضحوا�لنا�ما�يشكل�منه�؛�بما�آتاهم�هللا�من�

الحفظ�والفهم�؛�لذا�أحببت�أن�اكتب�!ي�أساليب�وطرق�شراح�الحديث�النبوي،�مع�الكتابة�عن�أحد�

  . صحيح�البخاري��هؤxء�)ع=م�وهو�الحافظ�بدر�الدين�العيOP�ومنهجه�!ي�شرح

�لوجه�الكريم،�والحمد�8�رب�العا%Bن،�وص;ى�هللا�ع;ى�نبينا�
ً
�العمل�خالصا وهللا�أسأل�أن�يجعل�هذا

  . محمد�وع;ى�آله�وصحبه�أجمعBن�

 طرق�وأساليب�شراح�-حاديث

 

�من�ينظر�!ي�طرق�وأساليب�شراح�)حاديث�النبوية�يجدها�متباينة،�وسبب�ذلك�يعود�%ا�قصده�الشارح

  :إلخ�هذه�ا%قاصد،�وÔي�كما�ي;ي... من�شرحه�؛�هل�يريد�شرح�كل�لفظ�أو�يعلق�ع;ى�جزء�من�الحديث�

:الطريقة�-و�ى�  

�وفقه� �السند �ع;ى �الك=م �من �وقليل �اللغوية �الناحية �من �الكلمة �بعد �الكلمة �ببيان �مختصر�´�تم شرح

 .;ى�س�ن�النسائي�وغABها�شرح�الخطابي�ع;ى�البخاري،�وشرح�السيوطي�والسندي�ع�:الحديث�مثل

:الطريقة�الثانية  

شرح�بعض�)لفاظ�الOc�تحتاج�ع;ى�بيان�؛�لغموضها�أو�إشكالها�أو�ضبطها�وبيان�أحوال�بعض�الرواة�

�والعظيم� �مسلم، �صحيح �ع;ى �والنووي �عياض OpÚوالقا� �ا%ازري �شرح �مثل �وTسناد، �ا%sن �كل وليس

 . )حوذي�وغABهم�آبادي�!ي�عون�ا%عبود،�وا%باكفوري�!ي�تحفة�

:الطريقة�الثالثة  

شرح�كل��Op�!ي�الحديث�؛�من�بيان�لرواة�Tسناد�وتوضيح�وشرح�%sن�الحديث،�مع�ذكر�الفوائد�عقب�

�مثل�كتاب
ً
التمهيد�xبن�عبدال�A�ع;ى�موطأ�مالك،�وشرح�ابن�حجر�ع;ى�البخاري،�وشرح��:الحديث�غالبا

  .جهود�وغABهم�العيOP�ع;ى�البخاري،�والسهارنفوري�!ي�بذل�ا%
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: الطريقة�الرابعة  

�من�الحديث�ثم�يذكر�قضايا�ونكت�تحته�مثل
ً
تفريع،�استلحاق،�فائدة،�: وÔي�أن�يذكر�الشارح�طرفا

إلخ�وهذه�طريقة�ابن�العربي�!ي�كتاب�القبس�ع;ى�موطأ�مالك،�وكذا�!ي�شرحه�...تأصيل،�بديعة،�الفقه�

.للAsمذي  

.عبارة�عن�فوائد�وهذه�طريقة�العرا*ي�!ي�طرح�التAيب�أو�يذكر�الشارح�الحديث�ثم�يجعل�الشرح   

  منهج�العي��H[ي�عمدة�القاري 

  .عمدة�القاري�شرح�صحيح�البخاري �:اسمه

 .الحنفي،�ا%عروف�بالعيOP, ثم�القاهري , بدر�الدين�محمود�بن�أحمد�بن�موpË¯�بن�أحمد�الحل°O�:مؤلفه

 ).هـ�٧٦٢(سنة��:مولده

 ).هـ�٨٥٥(سنة��:وفاته

 :كتابطبع�ال�

 
ً
  .طبع�!ي�اسطنبول�!ي�تركيا�!ي�أحد�عشر�مجلدا

،�وكمل�طبعه�!ي�عام�
ً
هـ،�بإشراف�١٣٨٤ثم�طبع�!ي�ا%طبعة�ا%نABية،�!ي�مصر�!ي�خمسة�وعشرين�جزءا

  .وهذه�الطبعة�من�أحسن�الطبعات،�وقد�صور®�ا�دار�إحياء�الAsاث�وغABها, جماعة�من�العلماء

�من�القطع�الك
ً
الطبعة�, بAB،�!ي�مطبعة�مصطفى�البابي�الحل°O�وأوxده�!ي�مصرثم�طبع�!ي�عشرين�مجلدا

  .هـ،�وللكتاب�طبعات�أخرى ١٣٩٢)و]ى�عام�

  صحة�نسبة�الكتاب�2ؤلفه

فجاء�بحمد�هللا�وتوفيقه�: عمدة�القاري�فقد�قال: نص�Tمام�العيOP�!ي�كتابه�بأنه�هو�الذي�سم¯�كتابه

�ع;ى�سائر�الشروح�ب
ً
�بكتاب�فوق�ما�!ي�الخواطر،�فائقا

ً
عمدة�القاري�!ي�(كAة�الفوائد�والنوادر�مAsجما

ومأمو]ي�من�الناظر�فيه�أن�ينظر�با�نصاف،�ويAsك�جانب�الطعن�وwعتساف�؛�فإن�رأى�) شرح�البخاري 

�يصلحه�أداء�حق�)خوة�!ي�الدين�فإن�Tنسان�
ً
�يشكر�سÙى�زائره،�ويعAsف�بفضل�عاثرة،�أو�خل=

ً
حسنا

  .غAB�معصوم�عن�زلل�مبBن

  مدة�التأليف�

شرع�!ي�تأليفه�كما�قال�القسط=ني�!ي�أواخر�سنة�إحدى�وعشرين�وثمانمائة،�وفرغ�منه�!ي�آخر�الثلث�

  .)ول�من�ليلة�السبت�خامس�شهر�جمادى�)و]ى�سنة�سبٍع�وأربعBن�وثمانمائة�

  طريقة�تأليف�الكتاب�وسببه

�معــه�صــحيح�البخــاري قبــل�الثمانمائــة�مستصــ, ذكــر�أنــه�%ــا�رحــل�إ]ــى�الــب=د�الشــمالية
ً
لنشــر�فضــله�عنــد�, حبا

ظفــر�هنــاك�مــن�بعــض�مشــايخه�بغرائــب�النــوادر،�ممــا�يتعلــق�باســتخراج�مــا�!ــي�الصــحيح�مــن�, ذوي�)لبــاب

  :ثم�%ا�عاد�إ]ى�الديار�ا%صرية�ندبه�إ]ى�شرح�الكتاب�أمور , الكنوز 

م�أن�!ي�الزوايا�خبايا�–أ�
َ
  .ومن�أفضل�العطايا��–عز�وجل��–وأن�العلم�من�منايح�هللا�, أن�ُيعل

والشـــكر�ممـــا�, وإقـــداره�إيـــاه�ع;ـــى�أخـــذ��ـــOpء�مـــن�علمـــه�الكثBـــA, إظهـــار�مـــا�منحـــه�هللا�مـــن�فضـــله�العزيـــز�–ب�

  .ومن�الشكر�إظهار�العلم�لØمة, يزيد�النعمة
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  .فأجاب�الدعوة�فشرح�الكتاب�, كAة�دعاء�بعض�)صحاب�للتصدي�لشرح�الكتاب�–ج�

ور�الصـــــعاب،�ويبـــــBن�مـــــا�فيـــــه�مـــــن�ا%عضـــــ=ت،�ويوضـــــح�مـــــا�فيـــــه�مـــــن�وذكـــــر�أنـــــه�ســـــيظهر�مـــــا�فيـــــه�مـــــن�)مـــــ

ا%شــك=ت،�ويــورد�فيــه�مــن�ســائر�الفنــون�بالبيــان�مــا�صــعب�ع;ــى�)قــران،�بحيــث�إن�النــاظر�فيــه�إن�أراد�مــا�

 .وما�ظفر�من�النوادر�يرضاه, وإن�أراد�ما�يتعلق�با%عقول�فاز�بكماله, يتعلق�با%نقول�ظفر�بآماله

  مقدمة�الكتاب

 (الكتـــاب�بمقدمـــة�مختصـــرة�افتـــتح -١
ً
�مـــن�مقدمـــة�النـــووي،�ذكـــر�ف��ـــا�, )عشـــر�صـــفحات�تقريبـــا

ً
قريبـــة�جـــدا

ى�لشـــرح�البخــــاري�مـــن�العلمــــاء , ومـــ��م�مــــن�xزم�wختصــــار, وأن�مــــ��م�مـــن�أخــــذ�جانـــب�التطويــــل, مـــن�تصــــدَّ

 .وم��م�من�أخذ�جانب�التوسط

وx�يــرى�لنفســه�قابليــة�%قابل��ــا�, كمــا�ذكــر�أنــه�كــان�يســ��يب�مــن�خــوض�هــذا�البحــر�العظــيم،�أو�يحــوم�حولــه

 .حوله

 .ثم�ذكر�!ي�هذه�ا%قدمة�أسانيده�إ]ى�Tمام�البخاري  -٢

  : ثم�ذكر�فوائد�تتعلق�بالصحيح -٣

،�ومــا�)الجـامع�الصــحيح�%ختصــر�مـن�أمــور�رســول�هللا�وسـننه�وأيامــه(!ــي�اســم�صـحيح�البخــاري�وأنــه�: )و]ـى�

  .يتعلق�بذلك

والجمهـــور�ع;ـــى�تـــرجيح�البخـــاري�, حBن�أصـــح�الكتـــب�بعـــد�كتـــاب�هللاتفـــاق�العلمـــاء�ع;ـــى�أن�الصـــحي: الثانيـــة

  .ع;ى�مسلم

ِكـر�مـن�شـرطهما: الثالثة
ُ
لـه�راويـان��–صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم��–وأنـه�مـا�رواه�صـحابي�مشـهور�عـن�الن°ـO�, ما�ذ

  .الخ... ثم�يرويه�عنه�تابÙي�مشهور�بالرواية�عن�الصحابة�له�أيضا�راويان�فأكA�, ثقتان

  .وذكر�عدة�أحاديث؛�واستدرك�عليه, د�ذكر�أ�³ما�خالفا�شرطهماوأن�الحاكم�ق

وأغــرب�مــن�ذلــك�قــول�ا%يان×ــOp،�مــن�أن�شــرطهما�مــا�رواه�عــن�رســول�هللا�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�صــحابيان�

فـــأكA،�ومـــا�نقلـــه�عـــن�كـــل�واحـــد�مـــن�الصـــحابة�أربعـــة�مـــن�التـــابعBن�فـــأكA،�وأن�يكـــون�عـــن�كـــل�واحـــد�مـــن�

والظــاهر�أن�شــرطهما�اتصــال�Tســناد�بنقــل�الثقــة�عــن�الثقــة�مــن�مبتــداه�: " قــال. ..التــابعBن�أكــA�مــن�أربعــة�

    .  )١(" إ]ى�من��اه�من�غAB�شذوذ�وx�علة�

  .آxف) ٤٠٠٠(وبحذفها�نحو�, با%كرر ) ٧٢٧٥( عدد�أحاديث�صحيح�البخاري�با%كرر�وعدمه،�وأ�³ا: الرابعة

  .الفضل�بن�طاهر�ا%قدOpË!ي�فهرسة�أبواب�الكتاب؛�وقد�نقلها�عن�أبي�: الخامسة

ث�ع��م�البخاري�!ي�صحيحه: السادسة   .وأ�³م�خمس�طبقات, طبقات�من�حدَّ

!ـــي�أن�!ـــي�الصـــحيح�جماعـــة�جـــرحهم�بعـــض�ا%تقـــدمBن؛�وهـــو�محمـــول�ع;ـــى�أنـــه�لـــم�يثبـــت�جـــرحهم�: الســـابعة

  .بشرطه

  .!ي�الفرق�بBن�wعتبار�وا%تابعة�والشاهد: الثامنة

  .نساب�ا%تكررة�ا%ختلفة�!ي�الصحيحBن!ي�ضبط�)سماء�و): التاسعة

                                                 
١) ( ������ �	
������  
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ونحوهمـــــا�فهـــــو�حكـــــم�منـــــه�) وَرَوى , كقـــــال(وأن�مـــــا�ذكـــــره�بصـــــيغة�الجـــــزم�, عـــــن�معلقـــــات�البخـــــاري : العاشـــــرة

  .فليس�فيه�حكم�بصحته, وما�كان�بصيغة�التمريض�كُروي�ونحوه, بصحته

  منهج�الشارح

 :لم�يبBن�منهجه�!ي�ا%قدمة،�لكن�الناظر�لكتابه�يرى�أنه

 شرح�ال
ً
xأو�يبدأ�القارئ،�يشّوق�منظم،�جميل�ترتيٍب�ع;ى�: كتاب�يتحدث�ثم�جمة،Asلل�الحديث�بمناسبة

�الحديث� �مناسبة �عناوين، �يعنون �)نساب، �ثم �الرجال �أسماء �ضبط �!ي �ثم �الحديث، �رواة �رجال عن

وائد�رواة�الحديث،�ثم�ضبط�أسماء�الرجال،�ثم�ضبط�)نساب،�ثم�يذكر�ف: ثم�إذا�انتÛ¯�قال: للAsجمة

�من� �خاص �بنوٍع
ً
�متمB¤ا �الحديث �كان �إن �الحديث �نوع �يبBن �ثم �Tسناد،، �لطائف �ثم �بالرجال، تتعلق

نوع�الحديث،�ثم�يذكر�مواضع�الحديث�من�صحيح�البخاري،�ثم�يذكر�: العزة�والغرابة�والتواتر،�يقول 

،�ثم�بعد�ذلكم�بيان�بيان�اللغة،: من�أخرجه�غAB�البخاري،�ثم�يبBن�اخت=ف�لفظه�!ي�ا%واضع،�ثم�يقول 

�يقول  �ذلكم �بعد �ثم �البديع، �بيان �البيان، �بيان �ا%عاني، �بيان �ثم �يورد�: Tعراب، �و)جوبة، )سئلة

إشكاxت�!ي�الحديث�ثم�يجيب�ع��ا،�ثم�سبب�الحديث�إن�كان�له�سبب،�ثم�استنباط�)حكام،�وهو�!ي�

الشراح،�وينقض�أقوالهم،�ا%قصود��كل�ذلكم�يطيل�ويغرب�!ي�النقول�والردود�وا%ناقشات،�ينقل�من

أن�الشرح�منظم�ومرتب�لو�كان�ع;ى�وتABٍة�واحدة،�لكنه�!ي�هذا�الAsتيب�وهذا�التنظيم�!ي�)جزاء�)ربعة�

�واقتصر�ع;ى� �ا%شار�إل��ا، �والتبويب �الAsتيب �واختل �التفاصيل، �هذه �أوقف �فإنه �ذلك �بعد �أما )و]ى،

�وذكر : عناوين �للAsجمة، �الحديث �وذكر��مطابقة �غAB�البخاري، �أخرجه �ومن �إسناده، �ولطائف رجاله،

معناه،�وما�يستفاد�من�الحديث،�وذلك�!ي�شرح�كل�حديث�إ]ى�الجزء�الحادي�عشر،�حيث�انقطع�هذا�

الAsتيب�فتارة�يورد�هذه�العناوين�وتارة�x�يوردها�إ]ى�الجزء�السابع�عشر،�حيث�لم�ترد�فيه�العناوين�

�لكن �واحد، �لعنوان �مرتBن ��³اية�سوى �إ]ى �وبعده �عناوين، �دون
ً
�ومتنا

ً
�سندا �بالشرح �يتعلق �يذكر�ما ه

الكتاب�يتكلم�عن�مطابقة�الحديث�للAsجمة�ومواضعه�!ي�البخاري�ومن�أخرجه�غABه،�والك=م�ع;ى�رجاله�

�آخره،� �إ]ى �الكتاب �أول �من �الباب �ترجمة �!ي �القول �بسط �مع �ذلك �كل �ذكر�عناوين، �دون �يشرحه ثم

  .ا�الحاجة�إليه�وwقتصار�ما�تدعو 

  .ويكA�من�إيراد�wعAsاضات�والرد�عل��ا�ودفع�wستشكاxت�

�من�فتح�
ً
وينقل�ممن�سبقه�من�الشراح�كالخطابي�والكرماني�وابن�بطال�والنووي�وغABهم،�وينقل�كثABا

�ينقل�ا%قطع�الكبAB�من�فتح�الباري�وي�Èم�ا%ؤلف�يقول 
ً
جر�قال�بعضهم،�وx�يسمO�ابن�ح: الباري،�أحيانا

 
ً
،�ثم�بعد�ذلكم�يتعقبه�كثABا

ً
  .وإن�كان�ينقل�منه�واستفاد�منه�كثABا

Hمذهب�الشارح�الفق�  

  . وبما�أن�العيOP�حنفي�ا%ذهب�فانه�انتصر�%ذهبه�كغABه�من�شراح�الحديث�

  ا2زايا�وا2]حظات

١- x  ة الروايات يسوقAيورد فقد بك  
ً
  .اداتزي من ف��ا ما يذكر وx،�قليلة لك��ا روايات أحيانا

  . Tعراب !ي النفس طويل -٢

  .بتمامها الباب أحاديث يسوق  -٣
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  اختصره ال��اية !ي ثم،�دقيق وتفصيل،�مستفيض بشرح كتابه بدأ �نه مضطرب منهجه -٤
ً
 فلم جدا

 ع;ى اعتمد �نه،�واحدة وتABةٍ  ع;ى ليس شرحه جعل منهجه !ي التباين وهذا شرحه !ي متوازنا يكن

  .آخره من وأحسن أجود أوله ترتيب اءفج،�معها فانقطع انقطعت أشياء

٥- ¤Bتيٍب  شرحه تمAsوالتقسيم للعرض وحسن منظم، جميل ب�للمواضيع يعنون ، Ocع��ا سيتحدث ال 

  . أفكاره وترتب القارئ، تشّوق  بطريقة

  . )غلب )عم !ي ترجيح أو لها توجيه دون  )قوال يحشد -٦

  . )حاديث ع;ى يحكم أحيانا و،�عليه الحكم يAsك لكنه الحديث خرج من يذكر -٧

  اهتماما باللغة اهتم -٨
ً
  .بالغا

  .ف��ا اللغة أهل أقوال ويذكر ا%عP¯، بيان !ي النفس يطيل -٩

١٠ - OPا%شكل بضبط يعت�الغريب وبيان،.  

  .وفا®�م وسنة،وت=ميذهم شيوخهم وبعض،�نس�Èم يبBن ف��م يطيل كتابه أول  !ي وكان،�للرواة يAsجم - ١١

  . مp2¯ باب !ي الحديث لشرح Tحالة - ١٢

  . ا%تعددة البخاري  بنسخ ´�تم لم - ١٣

  . التعارض ظاهرها الOc )حاديث بBن التوفيق يحاول  - ١٤

 الراجح للرأي ينتصر ثم قالها الOc و)قوال حنيفة أبي مذهب ذكر !ي ويستطرد الفقهاء ك=م يذكر - ١٥

  . )حناف مذهب من

  . وا%�Èمات والفوائد النكت ع;ى يتكلم - ١٦

 . عاتوا%تاب ا%علقات وصل من يذكر - ١٧

  . عل��ا أحيانا ويحكم وصلها من ويذكر بطرقها والشواهد ا%تابعات يسوق � - ١٨

  وهللا�ا%وفق
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٢٢ .�iحقائق�وأرقام :انتشار�+س]م�[ي�العالم،�بعد�أحداث�الحادي�عشر�من�سبتم  

  إبراهيم�بن�حماد�السلطان�الريس

  )ا2ملكة�العربية�السعودية،�أستاذ�الحديث�النبوي�بجامعة�ا2لك�سعود(

  ا2قدمة

الحمد�8�رب�العا%Bن�والص=ة�والس=م�ع;ى�أشرف�)نبياء�وا%رسلBن�نبينا�محمد�وع;ى�آله�

  وبعد.    وصحابته�أجمعBن�ومن�سار�ع;ى�نهجهم�واقتفى�أثرهم�إ]ى�يوم�الدين

فإن�فيل�أبرهة�)شرم�حBن�وقف�ع;ى�مشارف�مكة�وأبى�أن�يتقدم�نحو�بيت�هللا�العتيق�لم�يكن�

ك�بتدبAB�البشر�وx�بقوة�البشر�وx�با�مكانات�الOc�بأيد´�م،�فما�كان�بيد�قريش�!ي�ذاك�ا%وقف�فعله�ذل

إx�الهرب�إ]ى�الجبال�وترك�بيت�هللا�العتيق�الذي�كانوا�يقدسونه،�ليقول�قائلهم�عبدا%طلب�مقالته�

بيت�فيكل�)مر�ا%شهورة�الOc�تن°ö�عن�شعور�داخ;ي�بضعفه�وعجزه�وأنه�يطلب�إبله�ونياقه�وأما�ال

ِبل�وللبيت�رب�يحميه: "للقادر�العظيم�جل�وع=،�فقد�قال ِ
ْ

T�رب�نا
َ
وحم¯�هللا�بيته�ورد�عنه�قوة�". أ

  .أبرهه

�!ي�بيت�هللا�العتيق�!ي�حفظ�هللا�وأنه�لن�
ً
إن�ذاك�ا%وقف�هو�دليل�ع;ى�أن�دين�هللا�تعا]ى�ممث=

وته،�وهذا�)مر�الذي�كان�!ي�ذاك�الزمان�هو�يتعرض�له�بشر�كائنا�ما�كانت�سطوته�وكائنة�ما�كانت�ق

  .الذي�يبقى�إ]ى�قيام�الساعة

�
ً
ورغبة�مOP�!ي�ا%شاركة�!ي�هذا�ا%ؤتمر�ا%بارك�بإذن�هللا�عز�وجل�فقد�اخAsت�من�محاوره�موضوعا

�بالدراسة�والتأصيل�%ا�يتضمنه�من�حقائق�دينية�وتاريخية�وواقعية،�تؤكد�ع;ى�مسألة�
ً
�وجديرا

ً
مهما

بالتذكر؛�وÔي�أن�Tس=م�دين�هللا�وهللا�سيحفظه�مهما�كان�حال�أتباعه�من�القوة�والضعف�جديرة�

ومن�الهوان�وTذxل�ومن�التقصAB�والتفريط،�وأن�تذكر�هذه�الحقيقة�يطم�ن�النفس�ع;ى�دين�هللا�

  .تعا]ى�ويدفع�ا%رء�إ]ى�التعلق��Çذا�ا%بدأ�العظيم�الذي�يحفظه�هللا،�ومن�تعلق�به�نجا

�هووقد�
ً
  :اخAsت�للبحث�عنوانا

  .انتشار�+س]م�[ي�العالم،�بعد�أحداث�الحادي�عشر�من�سبتم�i؛�حقائق�وأرقام

وإنOP�سأتناول�هذه�ا%سألة�من�حيث�بيان�أصلها�الشرûي�!ي�القرآن�العظيم�والسنة�ا%شرفة،�مع�

  .تدعيم�ذلك�ب×Opء�من�الحقائق�و)قوال�وTحصائيات�الOc�تؤكد�هذه�الحقيقة

  :مقدمة�وتمهيد�وفصول�ث=ثة؛�وذلك�ع;ى�النحو�التا]ي: كون�البحث�منويت

  مقدمة

  .تمهيد،�عن�تأريخ�انتشار�Tس=م�واتساع�رقعة�دولته

  .دxئل�انتشار�Tس=م�من�القرآن�العظيم�:الفصل�)ول 

  .دxئل�انتشار�Tس=م�من�السنة�ا%طهرة�:الفصل�الثاني

  " إحصاءات�وتقارير�وأقوال�وحقائق"م�من�الواقع؛�أدلة�انتشار�Tس= : الفصل�الثالث

  الخاتمة�وف��ا�أهم�النتائج�والتوصيات

  ا%صادر�وا%راجع
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�نتائج�قيمة�وأن�يتوصل�
ً
وإنOP�إذ�أشارك��Çذا�البحث،�أسال�هللا�تعا]ى�أن�يجعل�هذا�ا%ؤتمر�مؤتيا

السامية�الOc�رسموها،�كما�القائمون�عليه�وا%شاركون�إ]ى�النتائج�ا%رجوة�الOc�قصدوها�و)هداف�

،�وما�كان�فيه�من�صواب�وحق�فمن�توفيق�هللا�تعا]ى�
ً
�ومفيدا

ً
أسأله�جل�وع=�أن�يجعل�ما�قدمته�نافعا

�
ً
وتسديده،�وما�كان�فيه�من�خلل�وتقصAB�فمن�نف-Op�والشيطان�وهللا�ورسوله�منه�بريئان،�وختاما

ما�فيه�الخAB�ل�س=م�وا%سلمBن�!ي�كل�بقاع�أسأل�هللا�تعا]ى�أن�يسددني�وإخواني�!ي�كل�تصرفاتنا�إ]ى�

  .)رض،�إنه�و]ي�ذلك�والقادر�عليه

 

  التمهيد

بBن�يدي�هذا�البحث�ا%وجز�عن�انتشار�Tس=م�!ي�)رض،�اعرض�بصورة�موجزة�للتحول�العظيم�

�يدين�به�محمد�بن�عبدهللا
ً
ى�أن�وعدد�قليل�من�أصحابه�رOpÚ�هللا�ع��م،�إ]‘ للعالم،�فبعد�أن�كان�دينا

يكون�الدين�)ول�!ي�العالم�من�حيث�سرعة�wنتشار،�والثاني�!ي�العالم�من�حيث�عدد�)تباع�بعد�

  .النصرانية

،�مع�شدة�‘بدأ�به�رسول�هللا�
ً
،�وما�مات�إx�بعد�أن�فتحت�مكة�ودخل�الناس�!ي�دين�هللا�أفواجا

ل�جزيرة�العرب�!ي�Tس=م،�العداء�من�قريش�وغABها،�ومع�قوة�التشويه�الذي�مارسوه�ضده،�فدخلت�ك

  )١(مع�قلة�الخسائر�البشرية�وا%ادية�!ي�تحقيق�ذلك

وتابع�الخلفاء�الراشدون�ثم�الدولة�)موية�فالعباسية�الدعوة�لهذا�الدين،�حc¯�وصل�للشرق�

والغرب،�وتكونت�دولة�x�تغيب�ع��ا�الشمس،�فيقول�الخليفة�ا%سلم�وهو�ينظر�للسحابة�أمطري�حيث�

حc¯�‘ أتيOP�خراجك،�xتساع�الدولة�ا%سلمة،�وما�مp2¯�القرن�)ول�بعد�وفاة�رسول�هللا�شئت�فسوف�ي

،�بل�إن�Tس=م�وصل�إ]ى�الصBن�!ي�القرن�)ول�
ً
�وأسبانيا�غربا

ً
بلغت�دولة�Tس=م�ب=د�الهند�شرقا

يد�الهجري،�وع;ى�الرغم�مما�تعرض�له�أهل�Tس=م�من�غزو�تAsي�مغو]ي�حاقد�سافك�للدماء�ومب

لØرواح،�وع;ى�الرغم�مما�أصب�دولة�Tس=م�!ي�بعض�مراحلها�من�ضعف�أو�بعد�عن�شريعة�هللا�

وتقصAB�!ي�جنب�هللا،�فقد�توطدت�قوة�Tس=م،�وعظم�شأنه،�واستمرت�دولة�الخ=فة�قائمة�!ي�

،�!ي�أوربا�وآسيا�وأفري
ً
�وجنوبا

ً
xوشما�

ً
�وغربا

ً
قيا،�والحقيقة�)رض،�واستمرت�فتوحات�النور�تتوا]ى�شرقا

الواضحة�أنه�حينما�يتحرك�جيش�Tس=م�لصد�من�يمنع�وصول�نور�Tس=م�عن�الناس�من�جهة،�

تتحرك�قوة�Tيمان�ليسلم�من�العالم�العدد�الكبAB�دون�دخول�جيوش�وx�تحرك�عطايا�ومنح،�فقد�

التجار�ا%سلمBن�بأخ=ق�دخل�Tس=م�شبه�القارة�الهندية�ومالB¤يا�وإندونيسيا�والفلبBن،�من�خ=ل�تح;ي�

وقيم�Tس=م،�مما�دعا�الناس��تباع�هذا�الدين�وكذلك�كان�الحال�!ي�قارة�أفريقيا؛�فقد�انتشر�ف��ا�

Tس=م�ع;ى�الرغم�من�التخطيط�الغربي�لجعلها�قارة�نصرانية،�ولكن�دين�هللا�غالب،�فتكللت�جهود�

وجل،�وخارت�قوى�الحم=ت�التنصABية�الغربية�هزيلة�من�ا%سلمBن�باxنتشار�ل�س=م�بتوفيق�هللا�عز�

                                                 
وانظر�ل=سs¤ادة�مقال��.ا%ودودي�بي�)ع;ى�) Tس=م�اليوم(و�رسالة�. كتاب�ماذا�خسر�العالم�بانحطاط�ا%سلمBن،�ل�مام�الندوي : انظر��)١(

انتشار�Tس=م�بحد� ،�وكتاب�/www.nfaes.com/Articliesfiles/73eht.docx /عطية�صقر،�تاريخ�انتشار�Tس=م�!ي�القارات�.د

  .لم�وتوزيعهنبيل�لوقا�بباوى،�وقد�أجازه�الجامع�)زهر�الشريف�وأو)p¯�بAsجمته�للغات�العا السيف�بBن�الحقيقة�و�wفAsاء،�للدكتور�
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فهذا�هو�Tس=م؛�هللا�ناصره،�وهللا�متم�نوره،�وهللا�. الOc�تبن��ا�دول�وكيانات�سياسية�واقتصادية�قوية

  .عد�ووعده�حق�أن�كيد�الكافرين�!ي�تباب�وبوار�وخسران

شار�Tس=م�،�نشر�انت: مقال�لØستاذ�الدكتور�محمد�عمارة�عنوانه�)١(!ي�موقع�أهل�التأويل�

لقد�وقف�كثAB�من�الكتاب�الغربيBن،�الذين�درسوا�تاريخ�انتشار�Tس=م�: ،�وجاء�فيه 2009-12-07بتاريخ

فا%سلمون�فتحوا�!ي�ثمانBن�... بحيدة�وإنصاف،�وقفوا�مذهولBن�أمام�السرعة�الOc�انتشر��Çا�هذا�الدين

  ه.أ.عاًما�أوسع�مما�فتح�الرومان�!ي�ثمانية�قرون

دxئل�عظمة�هذا�الدين�ما�أشرق�من�أنواره�ع;ى�العالم�أجمع�عقب�أحداث�الحادي�عشر�من��ومن

سبتم�A،�فقد�كان�ا%سلمون�يAsقبون�أن�يصاب�دي��م�با�³يار�وانحسار،�ولكن�Åية�أنه�دين�هللا،�فجاء�

�ورحمة�عمت�العا%Bن،�وكAت�تساؤxت�الغرب�النصراني�وال��ودي�وال
ً
علماني�عن�من�رحم�ا%أساة�نورا

هذا�الدين�الذي�ينتسب�له�هؤxء،�وكان�التشويه�الذي�تبنته�وسائل�إع=م�ومراكز�أبحاث�ل�س=م�

عن�Tس=م،�فلما�قرؤوا�عرفوا�الحقيقة�ورأوا��)٢(وقيمه�من�أسباب�انتشاره،�إذ�كAت�أسئلة�الناس

  .النور،�والحمد�8�رب�العا%Bن

  .لقرآن�العظيمأدلة�انتشار�+س]م�من�ا�:الفصل�-ول 

،�وx�عجب�!ي�الحقيقة�من�ذلك��نه�ك=م�الخالق�
ً
إن�ا%تأمل�لنصوص�القرآن�العظيم�يرى�عجبا

العظيم�وا%دبر�الحكيم�سبحانه�وتعا]ى،�ففي�كتاب�هللا�تعا]ى�آيات�نزلت�ع;ى�نبينا�محمد�ص;ى�هللا�عليه�

أتباعه�وت�Èر�أعداءه،�حينما��وسلم�وهو�!ي�حال�قلة�وضعف،�ولك��ا�ت�¤لت�عليه�لتطم�ن�قلبه�وتبشر 

�مع�آيتBن�جليلتBن�متقاربتBن�!ي�الدxلة،�ولك��ما�
ً
تتحقق�Åيات�وتقع�ا%عجزات،�ولقد�وقفت�كثABا

صريحتBن�!ي�البشارة�بانتصار�Tس=م�مهما�كاد�له�أعداؤه�ومهما�خذله�أتباعه،�وأن�نصر�هللا�لدينه�

ِه�: "ن�هما�قول�هللا�سبحانهوحفظه�له�حقيقة�x�تقبل�الجدال،�وهاتان�Åيتا
َّ
وَر�الل ِفُئوا�نُ

ْ
ْن�ُيط

َ
ُيِريُدوَن�أ

اِفُروَن�
َ
ك
ْ
ِرَه�ال

َ
ْو�ك

َ
وَرُه�َول �نُ ْن�ُيِتمَّ

َ
�أ

َّ
xِإ�ُه

َّ
َبى�الل

ْ
َواِهِهْم�َوَيأ

ْ
ف
َ
�) ٣٢(ِبأ َحّقِ

ْ
ُهَدى�َوِديِن�ال

ْ
ُه�ِبال

َ
ْرَسَل�َرُسول

َ
ِذي�أ

َّ
ُهَو�ال

ِه� ِ
ّ
ل
ُ
يِن�ك ى�الّدِ

َ
ِهَرُه�َع;

ْ
وَن�ِلُيظ

ُ
ِرك

ْ
ش
ُ ْ
ِرَه�ا%

َ
ْو�ك

َ
وَر�: " وقوله�جل�وع=. سورة�التوبة) "٣٣(َول ِفُئوا�نُ

ْ
ُيِريُدوَن�ِلُيط

اِفُروَن�
َ
ك
ْ
ِرَه�ال

َ
ْو�ك

َ
وِرِه�َول �نُ ُه�ُمِتمُّ

َّ
َواِهِهْم�َوالل

ْ
ف
َ
ِه�ِبأ

َّ
ِهَرُه�) ٨(الل

ْ
�ِلُيظ َحّقِ

ْ
ُهَدى�َوِديِن�ال

ْ
ُه�ِبال

َ
ْرَسَل�َرُسول

َ
ِذي�أ

َّ
ُهَو�ال

ى�
َ

وَن�َع;
ُ
ِرك

ْ
ش
ُ ْ
ِرَه�ا%

َ
ْو�ك

َ
ِه�َول ِ

ّ
ل
ُ
يِن�ك   .سورة�الصف)" ٩(الّدِ

وكم�أفاض�أهل�التفسAB�!ي�الك=م�ع;ى�ما�!ي�هاتBن�ÅيتBن�من�دروس�ووقفات�عظيمة،�فOÛ�آيات�

إعجاز�أن�دين�Tس=م�يحفظه�هللا�رب�العا%Bن،�مهما�كاد�له�الكائدون�وخطط�ضده�ا%غرضون�وشوه�

  .صورته�الحاقدون 

أمل�هذا�التصوير�البديع�!ي�ÅيتBن،�كيف�أن�أهل�الض=ل�والفساد�x�يريدون�النور�الذي�لنت

يفضح�فسادهم�ويكشف�زيف�دعاواهم،�وينAB�الطريق�للسائرين،�كيف�أ�³م�يبذلون�جهدهم��طفاء�

  .النور،�ومع�ذلك�يعجزون

                                                 
)١(  http://www.attaweel.com/vb/t14995.html�باختصار.  
�%ن�ُيسأل�من�ا%سلمBن،�وسم¯���)٢(

ً
جمع�الدكتور�ص=ح�الصاوي�مجموعة�من�تساؤxت�)مريكان�وأجاب�ع��ا�لتكون�هداية�لهم،�ومرشدا

  ".مريكان�حول�Tس=م،�بعد�تفجABات�سبتم�Aتساؤxت�) : "كتابه
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مهم�Ôي�استعمال�إن�الوسيلة�الOc�يسعون��Çا�للتغطية�ع;ى�فضائحهم،�ولسAs�جرائ: ثم�لنتأمل

أفواههم،�إن�!ي�ذلك�:ية؛�فإن�وسيلة�أهل�الفساد�وا%كر�والكيد�ل�س=م�Ôي�استعمال�التشويه�

ل�س=م�والسAs�لنوره�والتدليس�ع;ى�البشر�بما�هو�خ=ف�الواقع،�وإن�حم=ت�التشويه�الOc�تقودها�

رها�ا%ختلفة�وأطيافها�مؤسسات�عا%ية�ضد�دين�هللا�عز�وجل�تستخدم�!ي�ذلك�وسائل�Tع=م�بصو 

ا%تنوعة،�والغالب�ع;ى�تلك�الوسائل�أ�³ا�تستعمل�الكلمة�ا%كتوبة�أو�ا%سموعة�أو�ا%رئية؛�وكلها�

  .مصدرها�!ي�غالب�)حوال�)فواه

�من�خ=ل�مواجهته،�وx�يستطيع�التدليل�ع;ى�حجته�
ً
إن�من�يكيد�ل�س=م�x�يستطيع�الكيد�له�علنا

كل�حقائق،�وإنما�غالب�مسالك�هؤxء�التشويه�باللسان�ونحوه،�فما�استطاع�الداحضة�ضد�Tس=م�بش

  .عدو�ل�س=م�أن�يواجهه،�وإنما�بالكيد�وا%كر�والتشويه�والكذب

ثم�انظر�للضعف�الذي�تشAB�له�Åيات�!ي�أ�³م�يريدون�لجهلهم�إطفاء�النور�بأفواههم،�فهل�يمكن�

  .أقوى�منه�يغطي�عليه�وه��ات�أن�يكون�ذلكذلك؟�إن�النور�x�ينطفئ�وx�يواجه�إx�بنور�

إن�ÅيتBن�تتناوxن�هذه�الحقيقة�بصورة�صريحة�واضحة�وقطعية،�وليس�ف��ما�ما�قد�يختلف�فيه�

أهل�التأويل،�وإنما�الدxلة�ف��ما�صريحة،�والعجيب�!ي�)مر�أن�هللا�عز�وجل�بعد�Åية�)و]ى�ثP¯�بآية�

ِذ " أخرى�ف��ا�القول�الفصل
َّ
ِرَه�ُهَو�ال

َ
ْو�ك

َ
ِه�َول ِ

ّ
ل
ُ
يِن�ك ى�الّدِ

َ
ِهَرُه�َع;

ْ
�ِلُيظ َحّقِ

ْ
ُهَدى�َوِديِن�ال

ْ
ُه�ِبال

َ
ْرَسَل�َرُسول

َ
ي�أ

وَن�
ُ
ِرك

ْ
ش
ُ ْ
فهو�سبحانه�الحافظ�الناصر،�وهو�سبحانه�ا%رسل�لن°O�الهدى�بالنور�ا%بBن�والحق�" ا%

غلب�ع;ى�كل�ما�يدين�به�الواضح،�وهو�سبحانه�الذي�وعد�ـ�ووعده�حق�ـ�أن�دين�Tس=م�سيظهر�ويت

البشر�من�أديان�باطلة�ونحل�ضالة،�سواء�رOpÚ�أولئك�أم�سخطوا،�وسواء�أأحب�أولئك�هذه�الحقيقة�

وسلموا�لها�وقبلوا��Çا�أم�كرهوا،�فدين�Tس=م�منصور�مهما�كاد�له�أعداؤه،�ومهما�تخلف�عن�نصرته�

نتأمل�!ي�هاتBن�ÅيتBن�لطال�بنا�أتباعه،�ومهما�أخطأ�!ي�حقه�بعض�من�ينتسبون�إليه،�ولو�وقفنا�

  .البحث،�وتشعب�بنا�ا%قال

إ�³ا�صورة�بائسة�لهم�وهم�يحاولون�إطفاء�نور�هللا�بنفخة�من�أفواههم�: )١(يقول�)ستاذ�سيد�قطب

صورة�ذات�معالم�واضحة�وحدود�مرسومة،�تAsسمها�)جيال�x�نظرية�!ي�! ...وهم�هم�الضعاف�ا%هازيل

ع;ى�الرغم�من�كل�ما�... وأتم�نوره�فأكمل�للمسلمBن�دي��م. قة�!ي�عالم�الواقعبطون�الكتب،�ولكن�حقي

�ن�نور�هللا�x�يمكن�أن�. جرد�ع;ى�Tس=م�وا%سلمBن�من�حرب�وكيد�وتنكيل�وتشريد�وبطش�شديد

لقد�جرى�قدر�هللا�أن�: ثم�قال! ... تطفئه�)فواه،�وx�أن�تطمسه�كذلك�النار�والحديد،�!ي�أيدي�العبيد

ى�«:ظهر�هذا�الدين،�فكان�من�الحتم�أن�يكون ي
َ

ِهَرُه�َع;
ْ
�ِلُيظ َحّقِ

ْ
ُهدى�َوِديِن�ال

ْ
ُه�ِبال

َ
ْرَسَل�َرُسول

َ
ِذي�أ

َّ
ُهَو�ال

وَن 
ُ
ِرك

ْ
ش
ُ ْ
ِرَه�ا%

َ
ْو�ك

َ
ِه،�َول ِ

ّ
ل
ُ
يِن�ك   .ه.أ.» الّدِ

حياة�إنه�لو�كان�أمر�Tس=م�أمر�قوة،�%ا�كان�!ى�ال: )٢(ويقول�)ستاذ�عبد�الكريم�يونس�الخطيب

اليوم�إنسان�يدين�با�س=م،�و%ا�كانت�دعوة�Tس=م�أكA�من�حدث�من�أحداث�التاريخ،�عاش�!ي�الحياة�

فهل�هذا�هو�واقع�Tس=م؟�وهل�هذا�هو�شأنه�!ي�. زمنا،�ثم�طواه�الزمن�فيما�طوى�من�وقائع�وأحداث

                                                 
 ٦/٣٥٥٧!ي�ظ=ل�القرآن��)١(
 )٢/٥٩١(التفسAB�القرآني�للقرآن��)٢(
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فOÛ�.. ع�x�تحتاج�إ]ى�بيانوإن�شهادة�الواق..وقائع�الحياة�وأحدا/�ا؟�إن�)مر�لع;ى�عكس�هذا�تماما

ناطقة�بأفصح�لسان،�بأن�دولة�Tس=م�تزداد�ع;ى�)يام�امتدادا�واتساعا،�وأن�زحفه�السلمOّ�ا%كتسح�

لم�يتوقف�لحظة�واحدة،�حc¯�!ي�أق-p¯�الظروف�وأحلكها،�الOc�مّرت�با�س=م�وألقت�بكل�ثقلها�

  . ه.أ.عليه

ء،�فقد�بقي�Tس=م�!ي�قلوب�أهله�متمكنا�قوّيا،�x�إنه�مع�ما�أصاب�ا%سلمBن�من�ب=: )١(ويقول �

يتحولون�عنه�أبدا،�ولو�أخذوا�بكل�ألوان�الضر�و)ذى،�!ي�أموالهم�وأنفسهم،�أو�&يء�إل��م�بكل�مغريات�

فلم�يسلم�للمسلمBن��Opء�غABه،�مما�كان�لهم�... )٢(الحياة�من�مال�ونساء�ع;ى�يد�ا%ستعمرين�وا%بشرين

cال�الدنيا،�هذه�ف��ا!ى�حاجة�له�يكن�لم�حيث�إياها،�ستعمارw�م�Èسل�O ..�القوة�هو�دائما�س=مT�وكان

ما�خذل��م�قوى�الحياة�جميعا،�من�علم،�ومال،�ورجال
ّ
  .الOc�يستند�إل��ا�ا%سلمون،�كل

ما�استطاعت�تلك�الحم=ت�الOc�رصدت�لها�دول�أوربا�وأمريكا�)موال�الضخمة،�وجّندت�: )٣(قال

لجبارة؛�أن�تنال�من�Tس=م�مناx،�أو�أن�تحّول�مسلما�واحدا�عن�دينه،�أو�تفتنه�فيه،�بل�لها�العقول�ا

كان�ا%سلم�)ّمّي�الساذج،�يفحم�بفطرته�السليمة،�وبعقيدته�السمحة�الواضحة�كّل�منطق،�ويخرس�

وا�هم�الذين�فا%سلمون�ليس: قال... » x�إله�إx�هللا«: كل�ذي�لسان،�حc¯�يرفع�بصره�إ]ى�السماء�قائ=

نوا�له�!ي�)رض،�ودفعوا�به�إ]ى�كل�أفق�من�آفاقها،�بل�Tس=م�نفسه�هو�
ّ

وسعوا�رقعة�Tس=م،�ومك

ى�هذه�الدولة�بأسباب�الحياة�والّنماء.. الذي�جعل�للمسلمBن�دولة
ّ

.. وTس=م�نفسه�هو�الذي�غذ

ذون�به،�ويستظلون�بجناحه،�وTس=م�نفسه�هو�الذي�كان�الدرع�الواقية�والحصن�الحصBن��هله،�يلو 

  . ه.أ.كلما�لفحهم�هجAB�الحياة،�وتعاوت�حولهم�الذئاب

اِس�ويعوقوا�انتشاره�: يقول�ابن�عاشور �)٤(و!ي�تحرير�التنوير َم�َعِن�النَّ
َ

ْس= ِ
ْ

T�ُفوا
ْ

ْن�ُيخ
َ
ُ�ْم�ُيِريُدوَن�أ إ³َّ

صُّ 
َ
ل َم�ِللتَّ

َ
=
َّ
وَن�الظ

ُ
َفٍر�َيْبَتغ

َ
ِة�ن

َ
ُ�ُ�ْم�ِبَحال

َ
ِتَفاءُ ومثلت�َحال

ْ
ا�ُيَراُد�ِفيِه�wِخ AِBِْه�ِممَّ

َ
ْو�غ

َ
�. ِص�أ

ُ
ة
َ
َبال

ُ
ُه�ذ

َ
َحْت�ل

َ
=
َ
ف

عَ 
َ
َهاُ®ُ�ْم،�ف رَّ َتْفَتِضَح�تُ

َ
اِس�ف ى�النَّ

َ
وُرُه�َع; �نُ ْن�َيِشعَّ

َ
وا�أ

ُ
ش

َ
ِلَك�َوخ

َ
ِرُهوا�ذ

َ
ك
َ
اِس،�ف Oُء�ِللنَّ ِp2 ى�ِمْصَباٍح�تُ

َ
َمُدوا�ِإ]

لم�
َ
ْيِه�ف

َ
ْفِخ�َعل َفاِئِه�ِبالنَّ

ْ
ْد�... ينطفىءِإط

َ
َفاَء�ق

ْ
ط ِ

ْ
T� نَّ

َ
ْمِثيِل�ِ� ا�التَّ

َ
ٌع�َعِظيٌم�ِ!ي�َهذ

ْ
واِهِهْم�َوق

ْ
ف
َ
ِر�ِبأ

ْ
اَن�ِلِذك

َ
ك
َ
ف

َ�ا َّ³
َ
ُقْرآِن�ِبَزْعِم�أ

ْ
اَل�آَياِت�ال

َ
َراُدوا�ِإْبط

َ
ِكAِB،�َوُهْم�أ

ْ
ْرَوَحِة�َوال ِ

ْ
ِل�ا%

ْ
َواِه�ِمث

ْ
ف
َ ْ
(�AِBْ

َ
وُن�ِبغ

ُ
ْحرِ �َيك َواِل�الّسِ

ْ
ق
َ
. ... ِمْن�أ

وَن�ُمَرا
ُ
غ
ُ
�َيْبل

َ
x�ُ�ْم َّ³

َ
َباٌر�ِبأ

ْ
ِة�ُيِريُدوَن�َوÔَِي�ِإخ

َ
ى�ُجْمل

َ
�َع;

ٌ
ة
َ
وف

ُ
وِرِه�َمْعط �نُ ُه�ُمِتمُّ

َّ
�َوالل

ُ
ة
َ
يَن�َوُجْمل ا�الّدِ

َ
�َهذ نَّ

َ
َدُهْم�َوأ

ارِ 
َ

ِتش َماَم�wِنْ
َ
ُغ�ت

ُ
ْي�َيْبل

َ
،�أ   .ه.أ.َسَيِتمُّ

ة،�وx�تزال�تلك�البشارة�تصحب�كل�مسلم�يتلو�كتاب�عند�فتح�مك‘ لقد�كانت�البشارة�)و]ى�لنبينا�

َفْتُح�: ( هللا�تعا]ى�القرآن�العظيم،�فربنا�سبحانه�وتعا]ى�يقول 
ْ
ِه�َوال

َّ
ْصُر�الل

َ
ا�َجاَء�ن

َ
اَس�) ١(ِإذ ْيَت�النَّ

َ
َوَرأ

َواًجا
ْ
ف
َ
ِه�أ

َّ
وَن�ِ!ي�ِديِن�الل

ُ
ل
ُ

  .سورة�النصر) ٢) (َيْدخ

ُ�ْم�ِ!ي�وَ : (ولنتأمل�قول�هللا�الع;ي�العظيم ِلَف�َّ
ْ

َيْسَتخ
َ
اِلَحاِت�ل وا�الصَّ

ُ
ْم�َوَعِمل

ُ
ِذيَن�آَمُنوا�ِمْنك

َّ
ُه�ال

َّ
َعَد�الل

                                                 
  )٥/٦٦٠(التفسAB�القرآني��)١(
)٢(�ABوتنص�شرك�دعاة�هم�إنما�ABبخ�بمبشرين�وليسوا�والبناء،�العمران�من�مستعمرين�يكونوا�لم�أ�³م�والحقيقة�ا%ؤلف،�عند�جاء�كذا.  
 )٥/٦٦١(التفسAB�القرآني��)٣(
 .بتصرف�١٩٠-٢٨/١٨٩تحرير�التنوير��)٤(
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َ
ل ُيَبّدِ

َ
ُهْم�َول

َ
¯�ل َp2

َ
ِذي�اْرت

َّ
ُهْم�ِديَ�ُ�ُم�ال

َ
�ل نَّ

َ
� ِ

ّ
ُيَمك

َ
ْبِلِهْم�َول

َ
ِذيَن�ِمْن�ق

َّ
�ال

َ
ف

َ
ل
ْ

َما�اْسَتخ
َ

ْرِض�ك
َ ْ
ْوِفِهْم�)

َ
ُ�ْم�ِمْن�َبْعِد�خ َّ�

ْمًنا�يَ 
َ
َفاِسُقوَن�أ

ْ
ِئَك�ُهُم�ال

َ
ول
ُ
أ
َ
ِلَك�ف

َ
َفَر�َبْعَد�ذ

َ
ْيًئا�َوَمْن�ك

َ
وَن�ِبي�ش

ُ
ِرك

ْ
�ُيش

َ
x�OPِ

َ
إنه�وعد�. سورة�النور ) ٥٥(ْعُبُدون

  .من�هللا�القادر،�وx�يشك�مسلم�!ي�تحقق�وعد�هللا�أبدا

رُ :( تدبر�حكمة�هللا�وصراحة�وعده
ْ

ِه�َمك
َّ
َرُهْم�َوِعْنَد�الل

ْ
ُروا�َمك

َ
ْد�َمك

َ
ُ¤وَل�ِمْنُه�َوق

َ
sِل�ُرُهْم

ْ
اَن�َمك

َ
ُهْم�َوِإْن�ك

ِجَباُل�
ْ

ِتَقاٍم�) ٤٦(ال و�انْ
ُ
َه�َعِزيٌز�ذ

َّ
�الل ُه�ِإنَّ

َ
�َوْعِدِه�ُرُسل

َ
ِلف

ْ
َه�ُمخ

َّ
�الل ْحَسَ�نَّ

َ
�ت

َ
=
َ
إن�وعد�. سورة�إبراهيم) ٤٧(ف

  .هللا�لرسله�هو�الوعد�بالنصر�للمؤمنBن،�وخذxن�الكافرين،�وصدق�هللا

تلك�Åيات�البينات�لرأينا�ف��ا�من�Tشراقات�والهدى،�ما�يثAB�العجب�ويشرح�النفس،��ولو�وقفنا�مع

  .فحس°O�!ي�هذه�الدراسة�ما�ذكرت

ْسَمُعوا�" تدبرت�قول�هللا�عز�وجل�: وبعد�هذه�Tشراقات�!ي�هذا�الفصل�أقول 
َ
�ت

َ
x�َفُروا

َ
ِذيَن�ك

َّ
اَل�ال

َ
َوق

 
َّ
َعل

َ
ْوا�ِفيِه�ل

َ
غ
ْ
ُقْرآِن�َوال

ْ
ا�ال

َ
ِلُبوَن�ِلَهذ

ْ
غ
َ
ْم�ت

ُ
،�كيف�أن�قيادات�العالم�تصد�الناس�عن�القرآن�" ك

ً
فرأيت�عجبا

خشية�أن�´�تدوا،�وكيف�أن�هناك�من�يحارب�القرآن�مخافة�أن�يؤثر�!ي�أتباعه،�ف��تدون�للحق،�فلذلك�

يمنعهم�من�wستماع�لهو�قراءته،�كما�فعلت�قريش�مع�من�كان�يفد�%كة�من�الوفود�حيث�يحذرو�³م�

 w�من�هللا�رسول�من�للقرآن�وهداية. ‘ستماع�إعجاز�من�فيه�ا%�xإ�ذلك�م��م�كان�وما.  

�إ]ى�قيام�الساعة،�وسيبقى�أثره�ع;ى�
ً
�معجزا

ً
هذا�القرآن�الذي�تكفل�هللا�بحفظه؛�سيبقى�ناصعا

�وسيكون�أول�رائد�لقيادة�العا%Bن�للدخول�!ي�دين�هللا�تعا]ى،�فا8�حافظه�ومظهره؛�يقو 
ً
ل�الناس�بليغا

وَن�: (جل�وع=
ُ
َحاِفظ

َ
ُه�ل

َ
ا�ل َر�َوِإنَّ

ْ
ك ِ

ّ
َنا�الذ

ْ
ل زَّ
َ
ْحُن�ن

َ
ا�ن   .سورة�الحجر)) ٩(ِإنَّ

ولهذا�مهما�بذل�أعداء�ا%لة�والدين،�ومهما�خططوا�ومكروا�وأنفقوا�فلن�يكون�جهدهم�إx�حسرة�

�عل��م،�فربنا�جل�وع=�يقول 
ً
xْموَ : (ووبا

َ
َفُروا�ُيْنِفُقوَن�أ

َ
ِذيَن�ك

َّ
�ال ِه�ِإنَّ

َّ
وا�َعْن�َسِبيِل�الل ُهْم�ِلَيُصدُّ

َ
ال

ُروَن�
َ

َم�ُيْحش ى�َجَهنَّ
َ
َفُروا�ِإ]

َ
ِذيَن�ك

َّ
ُبوَن�َوال

َ
ل
ْ
�ُيغ مَّ

ُ
�ث

ً
ْ�ِ�ْم�َحْسَرة

َ
وُن�َعل

ُ
ك
َ
�ت مَّ

ُ
َسُيْنِفُقو³ََ�ا�ث

َ
  .سورة�)نفال)) ٣٦(ف

  .أدلة�انتشار�+س]م�من�السنة�ا2طهرة�:الفصل�الثاني

،�فا�حاديث�النبوية�‘  ا%تتبع��حاديث�ا%صطفى
ً
يجد�ف��ا�من�Tعجاز�ما�يقف�الفكر�أمامه�حائرا

جاءت�قاطعة�بالبيان�والتأكيد�%ا�وردت�به�نصوص�القرآن�العظيم،�وإن�عجب�ا%تفكر�ا%تأمل�!ي�

�O°الن�مو]ى�ثوبان�حديث�يقرأ�أو�يسمع�حينما�يتوقف�x�صحيحه‘ الحياة�!ي�مسلم�)١(عند���هللا�رسول�أن

ى�
َّ

َم�قالَص;
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
َها�َما�: " ُهللا�َعل

ُ
ك
ْ
ُغ�ُمل

ُ
Ocِ�َسَيْبل مَّ

ُ
�أ اِرÇََ�ا،�َوِإنَّ

َ
َها�َوَمغ

َ
اِرق

َ
ْيُت�َمش

َ
َرأ
َ
ْرَض،�ف

َ ْ
�َهللا�َزَوى�ِ]ي�) ِإنَّ

ْبَيَض 
َ ْ
ْحَمَر�َو)

َ ْ
َ¤ْيِن�)

ْ
�
َ

ك
ْ
ْعِطيُت�ال

ُ
�: يقول�Tمام�النووي�رحمه�هللا. الحديث... ُزِوَي�ِ]ي�ِمْ�َ�ا،�َوأ

ُ
َحِديث

ْ
ا�ال

َ
َوَهذ

َم،�
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�َعل

َّ
ى�الل

َّ
Aَ�َ�ِبِه�َص;

ْ
خ
َ
َما�أ

َ
ِه�ك

َّ
َها�ِبَحْمِد�الل

ُّ
ل
ُ
َعْت�ك

َ
ْد�َوق

َ
�َوق

ٌ
اِهَرة

َ
َراُد�ِفيِه�ُمْعِجَزاٌت�ظ

ُ ْ
َماُء�ا%

َ
ُعل

ْ
اَل�ال

َ
ق

َ¤ْي�كسرى�وقيصر�ملكى�ا
ْ
�
َ

َراُد�ك
ُ ْ
ِة�َوا% ِفضَّ

ْ
َهِب�َوال

َّ
َ¤ْيِن�الذ

ْ
�
َ

ك
ْ
َك�َهِذِه�ِبال

ْ
�ُمل نَّ

َ
ى�أ

َ
�ِإ]

ٌ
اَرة

َ
لعراق�الشام�ِفيِه�ِإش

َج 
ْ

Oِ�ال ا�ِ!ي�ِجَ�َ مَّ
َ
َع،�َوأ

َ
ا�َوق

َ
ذ
َ

ِرِب�َوَهك
ْ
غ
َ ْ
ِرِق�َوا%

ْ
ش
َ ْ
Oِ�ا% ُم�اْمِتَداِدِه�ِ!ي�ِجَ�َ

َ
وُن�ُمْعظ

ُ
ِة�َيك مَّ

ُ ْ
َقِليٌل�)

َ
َماِل�ف ِ

ّ
ُنوِب�َوالش

ِرِب�وَ 
ْ
غ
َ ْ
ِرِق�َوا%

ْ
ش
َ ْ
ى�ا%

َ
ْسَبِة�ِإ] ِ

ّ
ِه�وس=مه�ع;ى�رسوله�الصادق�الذي�x�ينطق�عن�الهوى�إن�هو�ِبالن

َّ
َواُت�الل

َ
َصل

  .ه.أ.إx�و'ي�ُيوَ'ى

                                                 
اَعِة،�باب��)١( َراِط�السَّ

ْ
ش
َ
ِن�َوأ

َ
sِف
ْ
ِة�َبْعِضِهْم�ِبَبْعٍض،��- ٥: الصحيح،��كتاب�ال مَّ

ُ ْ
ِك�َهِذِه�)

َ
  .٢٨٨٩رقم��٤/٢٢١٥َباُب�َه=



302 
 

)رض،�وقرب�له�بعيدها؛�فرأى�مشارقها�ومغار�Çا؛�بقدرة�هللا�الع;ي�‘ لقد�جمع�هللا�تعا]ى�لنبيه�

مشارقها�العظيم،�ثم�بBن�الحكمة�من�ذلك،�وÔي�أن�هللا�بBن�له�أن�ملك�أمته�سيبلغ�كل�)رض�

  .سيبلغ�ملكه�إيواني�كسرى�وفارس�- وهو�!ي�حال�الضعف–ومغار�Çا،�وأنه�

  .فهذه�البشارة�العجيبة�عظيمة�!ي�رفع�الهمة�للوصول�إ]ى�القمة�من�ا%جد�والرفعة

حديث�خباب�بن�)رت�رOpÚ�هللا�عنه،�وهو�يخ�A�عما�عليه�حال�الصحابة�من�: والحديث�الثاني

،�وأن�الصحابة�أرادوا�من�ن°O�الهدى�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أن�الضعف�والخوف�والغلبة�لعدوهم

ِه�: يستنصر�هللا�لهم؛�لABفع�ع��م�ما�هم�فيه�من�شدة�وب=ء،�فقال
َّ
ى�َرُسوِل�الل

َ
ا�ِإ]

َ
ْون
َ
ك
َ

ٌد�‘ش ،�َوُهَو�ُمَتَوّسِ

هُ 
َ
َنا�ل

ْ
ل
ُ
ْعَبِة،�ق

َ
�الك ُه�ِ!ي�ِظّلِ

َ
�ل

ً
ْدعُ : ُبْرَدة

َ
�ت
َ
x
َ
َنا،�أ

َ
ْنِصُر�ل

َ
ْست

َ
�ت
َ
x
َ
اَل أ

َ
َنا؟�ق

َ
َه�ل

َّ
ْم�ُيْحَفُر�«: و�الل

ُ
ك
َ
ْبل
َ
ُجُل�ِفيَمْن�ق اَن�الرَّ

َ
ك

َتBِْن،�َوَما�َيُصدُّ 
َ
ن
ْ
�ِباث قُّ

َ
ُيش

َ
ِسِه�ف

ْ
ى�َرأ

َ
ُيوَضُع�َع;

َ
اِر�ف

َ
ش
ْ
ن ِ
ْ

ُيَجاُء�ِبا%
َ
ُيْجَعُل�ِفيِه،�ف

َ
ْرِض،�ف

َ
ُه�ِ!ي�)

َ
ِلَك�َعْن�ِديِنِه،�ل

َ
ُه�ذ

اِط�الَحِديِد�َما�دُ 
َ

ْمش
َ
�ِبأ

ُ
ط

َ
�َوُيْمش نَّ ُيِتمَّ

َ
ِه�ل

َّ
ِلَك�َعْن�ِديِنِه،�َوالل

َ
ُه�ذ ْو�َعَصٍب،�َوَما�َيُصدُّ

َ
ٍم�أ

ْ
ْحِمِه�ِمْن�َعظ

َ
وَن�ل

ى
َ

َب�َع;
ْ
ئ ِ

ّ
ِو�الذ

َ
َه،�أ

َّ
�الل

َّ
xِإ�

ُ
اف

َ
�َيخ

َ
x�،َحْضَرَمْوَت�ى

َ
اِكُب�ِمْن�َصْنَعاَء�ِإ] ¯�َيِسAَB�الرَّ َّcَح�ْمَر،

َ
ا�)

َ
ْم��َهذ

ُ
ك ِكنَّ

َ
َنِمِه،�َول

َ
غ

ْسَتْع 
َ
وَن ت

ُ
  .)١(رواه�البخاري » ِجل

أقسم�ـ�عليه�الص=ة�والس=م�ـ�أن�هللا�سبحانه�سيتم�: رحمه�هللا�)٢(يقول�الشيخ�محمد�بن�عثيمBن

هذا�)مر،�يعP¯�سيتم�ما�جاء�به�الرسول�عليه�الص=ة�والس=م�من�دعوة�Tس=م،�حc¯�يسAB�الراكب�

فاص�Aوا�: أي. نمه،�ولكنكم�تستعجلون من�صنعاء�إ]ى�حضرموت�x�يخ×p¯�إx�هللا�والذئب�ع;ى�غ

وقد�صار�)مر�كما�أقسم�الن°O�عليه�الص=ة�. وانتظروا�الفرج�من�هللا،�فإن�هللا�سيتم�هذا�)مر

  .ه.أ.والس=م

ُه�َعْنُه،�َيُقوُل : والحديث�الثالث
َّ
Oَ�الل ِpÚَر� ِكْنِديَّ

ْ
ْسَوِد�ال

َ ْ
ْقَداَد�ْبَن�) ِ

ْ
ِه : حديث�ا%

َّ
ى��َسِمْعُت�َرُسوَل�الل

َّ
َص;

َم،�َيُقوُل 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ِم�«: ُهللا�َعل

َ
ْس= ِ

ْ
T�

َ
ِلَمة

َ
ْ�ِ�ْم�ك

َ
ُه�َعل

َّ
َل�الل

َ
ْدخ

َ
�أ

َّ
xِإ�َوَبٍر�

َ
xَو�َمَدٍر�َبْيِت�ِمْن�ْرِض

َ ْ
ْهِر�)

َ
ى�ظ

َ
�َيْبَقى�َع;

َ
x

ْهِلهَ 
َ
ُهْم�ِمْن�أ

ُ
َيْجَعل

َ
ُه�ف

َّ
ُهُم�الل ِليٍل،�ُيِعزَّ

َ
�ذ ّلِ

ُ
ْو�ِبذ

َ
�َعِزيٍز،�أ َهاِبِعّزِ

َ
�َيِديُنوا�ل

َ
=
َ
ُهْم�ف

ُّ
ْو�ُيِذل

َ
رواه�الحاكم�!ي�» ا،�أ

ِرَجاُه�: وقال�)٣(ا%ستدرك
ْ

ْم�ُيخ
َ
Bِْن،�َول

َ
ْيخ ْرِط�الشَّ

َ
ى�ش

َ
�َصِحيٌح�َع;

ٌ
ا�َحِديث

َ
  "َهذ

اَل �)٤(وجاء�هذا�الحديث�من�رواية�تميم�الداري 
َ
ُه�َعْنُه،�ق

َّ
Oَ�الل ِpÚَر� اِرّيِ ِميٍم�الدَّ

َ
: رOpÚ�هللا�عنه،�فعن�ت

َم،�َيُقوُل َس 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ِه�َص;

َّ
ُه�َبْيَت�«: ِمْعُت�َرُسوَل�الل

َّ
Aُُك�الل

ْ
sَي�

َ
xَو�َ�اِر، ْيِل�َوال�َّ

َّ
َغ�الل

َ
ْمُر�َمْبل

َ ْ
ا�)

َ
�َهذ نَّ

َ
غ
ُ
َيْبل

َ
ل

ِليٍل،�ُيعِ 
َ
�ذ ّلِ

ُ
ْو�ِبذ

َ
�َعِزيٍز،�أ يَن�ِبِعّزِ ا�الّدِ

َ
ُه�َهذ

َ
ل
َ

ْدخ
َ
�أ

َّ
xِإ�َوَبٍر�

َ
xَو�ْفرِ َمَدٍر

ُ
ك
ْ
�ِبِه�ِ!ي�ال ِم،�َوُيِذلَّ

َ
ْس= ِ

ْ
T�ِ!ي�ِه

َّ
�الل �ِبِعّزِ » زُّ

ُه�َعْنُه،�َيُقوُل 
َّ
Oَ�الل ِpÚَر� اِريُّ ِميٌم�الدَّ

َ
اَن�ت

َ
AَBْ�«: َوك

َ
خ
ْ

َم�ِمْ�ُ�ُم�ال
َ
ْسل

َ
َصاَب�َمْن�أ

َ
َقْد�أ

َ
ْهِل�َبْيOcِ�ل

َ
ِلَك�ِ!ي�أ

َ
ُت�ذ

ْ
ْد�َعَرف

َ
ق

َصاَب 
َ
َقْد�أ

َ
،�َول ِعزَّ

ْ
�َوال

َ
َرف  �َوالشَّ

َ
ِجْزَية

ْ
اَر�َوال

َ
غ �َوالصَّ لَّ

ُّ
اِفًرا�الذ

َ
اَن�ك

َ
  » َمْن�ك

ُم��-وهنا�قوله�
َ

= �َوالسَّ
ُ
ة
َ

= ْيِه�الصَّ
َ
�َوَبرٍ ( -َعل

َ
xَو�َمَدٍر�) َبْيُت�َوَبِر�ِمْن�َوُهَو�َبَواِدي،

ْ
ُقَرى،�َوال

ْ
ُدُن،�َوال

ُ ْ
ِي�ا%

َ
أ

                                                 
ةِ �)١( ُبوَّ َماِت�النُّ

َ
َناِقِب،�َباُب�َع=

َ
ِم،��الصحيح،�ِكَتاُب�ا%

َ
  .٣٦١٢رقم��٤/٢٠١ِ!ي�Tِْس=

 ١/٢٥٢شرح�رياض�الصالحBن��)٢(
 .‘،�وهو�حديث�صحيح�إ]ى�الن°O�"٦٠١/"٢٠،�والط�Aاني�٦/٤أحمد�:  ،�والحديث�أخرجه٨٣٢٤رقم��٤/٤٧٦ا%ستدرك���)٣(
ْرِط�الشَّ : ،�وقال٨٣٢٦،�رقم�٤/٤٧٧رواه�الحاكم�!ي�ا%ستدرك��)٤(

َ
ى�ش

َ
�َصِحيٌح�َع;

ٌ
ا�َحِديث

َ
ِرَجاُه�َهذ

ْ
ْم�ُيخ

َ
Bِْن،�َول

َ
وأخرجه�. ووافقه�الذه°O" ْيخ

 .،�وإسناده�صحيحT١٦٩٥٧مام�أحمد�!ي�ا%سند�رقم�
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وَن�
ُ

ِخذ وا�َيتَّ انُ
َ
ُ�ْم�ك َّ³

َ
َعِرَها�ِ�

َ
ْي�ش

َ
ِبِل�أ ِ

ْ
T 

ُ
ِبَنة

َّ
َدُر�َجْمُع�َمَدَرٍة،�َوÔَِي�الل

َ ْ
اِلًبا،�َوا%

َ
ْحِوِه�ِخَياَمُهْم�غ

َ
  .)١(ه.أ.ِمْنُه�َوِمْن�ن

فOÛ�كلمة�وعد�صادق�من�ن°O�يو'ى�إليه�أن�Tس=م�سيدخل�كل�بيت�من�خيام�وبر،�أو�من�بنيان�

در®�م؛�وإنما�البشر�ولبنات�من�أي�مادة�كانت،�وإن�ذلك�سيكون�بقدرة�هللا�وقوته�x�بقوة�البشر�وق

  .أسباب�قد�تتوافر�وقد�تتخلف؛�وهذا�ما�تصدقه�Tحصاءات�وتؤكده�التقارير�والبيانات

ْعَماِن�ْبِن�َبِشABٍ : الحديث�الرابع اَل �)٢(حديث�النُّ
َ
ْسِجِد�َمَع�َرُسوِل�: رOpÚ�هللا�عنه،�ق

َ ْ
ُعوًدا�ِ!ي�ا%

ُ
ا�ق نَّ

ُ
ك

�َحِد ‘ِهللا�
ُّ

ف
ُ

�َيك
ً

اَن�َبِشAٌB�َرُج=
َ
َقاَل ،�َوك

َ
،�ف ُّOPِ

َ
ش

ُ
خ
ْ

�ال
َ
َبة

َ
ْعل

َ
ُبو�ث

َ
َجاَء�أ

َ
ُه،�ف

َ
�: يث

َ
�َحِديث

ُ
ْحَفظ

َ
ت
َ
َيا�َبِشAُB�ْبَن�َسْعٍد�أ

 ‘َرُسوِل�ِهللا�
ُ
ْيَفة

َ
َقاَل�ُحذ

َ
َمَراِء؟�ف

ُ ْ
 : ،�ِ!ي�)

ُ
ْيَفة

َ
َقاَل�ُحذ

َ
،�ف

َ
َبة

َ
ْعل

َ
ُبو�ث

َ
َس�أ

َ
َجل

َ
َبَتُه،�ف

ْ
ط
ُ

�خ
ُ
ْحَفظ

َ
ا�أ

َ
ن
َ
اَل�َرُسوُل�: أ

َ
ق

 : " ‘ِهللا�
ُ
ك
َ
 ت

ٌ
ة
َ
ف

َ
وُن�ِخ=

ُ
ك
َ
�ت مَّ

ُ
َعَها،�ث

َ
ْن�َيْرف

َ
اَء�أ

َ
ا�ش

َ
ُعَها�ِإذ

َ
�َيْرف مَّ

ُ
وَن،�ث

ُ
ك
َ
ْن�ت

َ
اَء�ُهللا�أ

َ
ْم�َما�ش

ُ
�ِفيك

ُ
ة ُبوَّ ى�وُن�النُّ

َ
�َع;

مَّ 
ُ
َعَها،�ث

َ
ْن�َيْرف

َ
اَء�ُهللا�أ

َ
ا�ش

َ
ُعَها�ِإذ

َ
�َيْرف مَّ

ُ
وَن،�ث

ُ
ك
َ
ْن�ت

َ
اَء�ُهللا�أ

َ
وُن�َما�ش

ُ
َتك

َ
ِة،�ف ُبوَّ ا،��ِمْ�َ�اِج�النُّ Oَعاض�ا

ً
ك
ْ
وُن�ُمل

ُ
ك
َ
ت

 
َ
،�ف

ً
ة ا�َجAِ�ْيَّ

ً
ك
ْ
وُن�ُمل

ُ
ك
َ
�ت مَّ

ُ
َعَها،�ث

َ
ْن�َيْرف

َ
اَء�أ

َ
ا�ش

َ
ُعَها�ِإذ

َ
�َيْرف مَّ

ُ
وَن،�ث

ُ
ْن�َيك

َ
اَء�ُهللا�أ

َ
وُن�َما�ش

ُ
َيك

َ
ْن�ف

َ
اَء�ُهللا�أ

َ
وُن�َما�ش

ُ
َتك

 
َ

وُن�ِخ=
ُ
ك
َ
�ت مَّ

ُ
َعَها،�ث

َ
ْن�َيْرف

َ
اَء�أ

َ
ا�ش

َ
ُعَها�ِإذ

َ
�َيْرف مَّ

ُ
وَن،�ث

ُ
ك
َ
ةٍ ت ُبوَّ ى�ِمْ�َ�اِج�نُ

َ
�َع;

ً
ة
َ
اَل�َحِبيٌب . ف

َ
َت،�ق

َ
�َسك مَّ

ُ
اَم�: " ث

َ
ا�ق مَّ

َ
ل
َ
ف

 
ْ

ا�ال
َ

ْيِه�Çَِ�ذ
َ
َتْبُت�ِإل

َ
ك
َ
ْعَماِن�ْبِن�َبِشAٍB�ِ!ي�َصَحاَبِتِه،�ف اَن�َيِزيُد�ْبُن�النُّ

َ
َعِزيِز،�َوك

ْ
اُه،�ُعَمُر�ْبُن�َعْبِد�ال ُرُه�ِإيَّ ِ

ّ
ك
َ
ذ
ُ
َحِديِث�أ

هُ 
َ
ُت�ل

ْ
ُقل

َ
ي: ف ِ

ّ
ْدِخَل�ِكَتاِبي�ِإن

ُ
أ
َ
ِة،�ف َجAِ�ْيَّ

ْ
�َوال َعاّضِ

ْ
ِك�ال

ْ
ل
ُ ْ
ْؤِمِنBَن،�َيْعOPِ�ُعَمَر،�َبْعَد�ا%

ُ ْ
ِمAُB�ا%

َ
وَن�أ

ُ
ْن�َيك

َ
ْرُجو�أ

َ
ى��أ

َ
َع;

ْعَجَبُه�
َ
�ِبِه�َوأ ُسرَّ

َ
َعِزيِز�ف

ْ
  "ُعَمَر�ْبِن�َعْبِد�ال

اَل : الحديث�الخامس
َ
�ْبِن�َحاِتٍم�رOpÚ�هللا�عنه،�ق ْيِه�َبيْ : حديث�َعِدّيِ

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; ِOّ°ِ ا�ِعْنَد�النَّ

َ
ن
َ
َنا�أ

َقاَل 
َ
ِبيِل،�ف َع�السَّ

ْ
ط
َ
ْيِه�ق

َ
ا�ِإل

َ
ك
َ

ش
َ
ُر�ف

َ
اُه�آخ

َ
ت
َ
�أ مَّ

ُ
،�ث

َ
ة
َ
ْيِه�الَفاق

َ
ا�ِإل

َ
ك
َ

ش
َ
اُه�َرُجٌل�ف

َ
ت
َ
�أ
ْ
َم�ِإذ

َّ
ْيَت�«: َوَسل

َ
،�َهْل�َرأ َيا�َعِديُّ

؟
َ
ُت » الِحAَBة

ْ
ل
ُ
ُت�عَ : ق

ْ
ِبئ نْ

ُ
ْد�أ

َ
َرَها،�َوق

َ
ْم�أ

َ
اَل�ل

َ
ِحُل�ِمَن�الِحAَBِة،�«ْ�َ�ا،�ق

َ
ْرت
َ
�ت
َ
ِعيَنة

َّ
�الظ Aََينَّ

َ
s
َ
،�ل

ٌ
ْت�ِبَك�َحَياة

َ
ال
َ
ِإْن�ط

َ
ف

َه،�
َّ
�الل

َّ
xِإ�َحًدا

َ
�أ
ُ

اف
َ

خ
َ
�ت
َ
x�ْعَبِة

َ
�ِبالك

َ
وف

ُ
ط
َ
¯�ت َّc-َح��ْد

َ
ِذيَن�ق

َّ
öٍ�ال ِ÷ّ

َ
اُر�ط ْيَن�ُدعَّ

َ
أ
َ
O�ف ِp-ْف

َ
ُت�ِفيَما�َبْيOPِ�َوَبBَْن�ن

ْ
ل
ُ
ق

 
َ
ُروا�الِب= ُنوُز�ِكْسَرى -َد�َسعَّ

ُ
�ك ُتْفَتَحنَّ

َ
�ل
ٌ
ْت�ِبَك�َحَياة

َ
ال
َ
ِ�ْن�ط

َ
ُت » ،�َول

ْ
ل
ُ
اَل : ،�ق

َ
ِكْسَرى�ْبِن�: " ِكْسَرى�ْبِن�ُهْرُمَز؟�ق

ُب�َمْن 
ُ
ل
ْ
ٍة،�َيط ْو�ِفضَّ

َ
َهٍب�أ

َ
ِه�ِمْن�ذ ّفِ

َ
رُِج�ِمْلَء�ك

ْ
ُجَل�ُيخ �الرَّ Aََينَّ

َ
s
َ
،�ل

ٌ
ْت�ِبَك�َحَياة

َ
ال
َ
ِ�ْن�ط

َ
��َيْقبَ ُهْرُمَز،�َول

َ
=
َ
ُه�ِمْنُه�ف

ُ
ل

ْرُجَما
َ
ْيَس�َبْيَنُه�َوَبْيَنُه�ت

َ
َقاُه،�َول

ْ
ْم�َيْوَم�َيل

ُ
َحُدك

َ
َه�أ

َّ
�الل َقBَنَّ

ْ
َيل
َ
ُه�ِمْنُه،�َول

ُ
َحًدا�َيْقَبل

َ
هُ َيِجُد�أ

َ
�ل نَّ

َ
َيُقول

َ
ل
َ
ُه،�ف

َ
Aِْجُم�ل

َ
sُي�ٌن :

َيُقوُل 
َ
َك؟�ف

َ
غ ِ

ّ
ُيَبل

َ
�ف

ً
xَرُسو�ْيَك

َ
�ِإل

ْ
ْبَعث

َ
ْم�أ

َ
ل
َ
يَ : أ

َ
ى،�ف

َ
َيُقوُل : ُقوُل َب;

َ
ْيَك؟�ف

َ
ِضْل�َعل

ْ
ف
ُ
�َوأ

ً
xَما�ْعِطَك

ُ
ْم�أ

َ
ل
َ
ُر�: أ

ُ
َيْنظ

َ
ى،�ف

َ
َب;

َم� �َجَهنَّ
َّ

xِإ�َيَرى�
َ
=
َ
ُر�َعْن�َيَساِرِه�ف

ُ
َم،�َوَيْنظ �َجَهنَّ

َّ
xِإ�َيَرى�

َ
=
َ
اَل�َعِديٌّ " َعْن�َيِميِنِه�ف

َ
ى�ُهللا�: ق

َّ
�َص; َّO°ِ َسِمْعُت�النَّ

َم،�َيُقوُل 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
َبٍة «: َعل ّيِ

َ
ِلَمٍة�ط

َ
ِبك

َ
ْمَرٍة�ف

َ
�ت
َ
ة ْم�َيِجْد�ِشقَّ

َ
َمْن�ل

َ
ْمَرٍة�ف

َ
ِة�ت ْو�ِبِشقَّ

َ
اَر�َول ُقوا�النَّ اَل�َعِديٌّ » اتَّ

َ
ْيُت�: ق

َ
َرأ
َ
ف

َتَتَح�
ْ
ْنُت�ِفيَمِن�اف

ُ
َه،�َوك

َّ
�الل

َّ
xِإ�

ُ
اف

َ
خ
َ
�ت
َ
x�ْعَبِة

َ
�ِبالك

َ
وف

ُ
ط
َ
¯�ت َّcَح�ِةAَBالِح�ِمَن�ِحُل

َ
ْرت
َ
�ت
َ
ِعيَنة

َّ
ُنوَز�ِكْسَرى�ْبِن�الظ

ُ
ك

ُبو�الَقاِسِم 
َ
�أ ُّO°ِ اَل�النَّ

َ
�َما�ق Aَُونَّ

َ
s
َ
،�ل

ٌ
ْم�َحَياة

ُ
ْت�ِبك

َ
ال
َ
ِ�ْن�ط

َ
م: ُهْرُمَز�َول

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
  . َص;

،�وهو�مما�عده�بعض�أهل�العلم�من�أحاديث�الطائفة�ا2نصورةومن�)حاديث�!ي�هذا�الباب؛�

  :،�فمن�ذلك‘ث�عن�جمع�من�أصحاب�رسول�هللا�ا%تواتر،�وفيه�عدد�من�)حادي

ْنAِ�َ�َيُقوُل �)١(حديث�عمAB�بن�هانئ ِ
ْ

ى�ا%
َ

�رOpÚ�هللا�عنه�َع;
َ
ُه�َسِمَع�ُمَعاِوَية نَّ

َ
َسِمْعُت�َرُسوَل�: رحمه�هللا؛��أ

                                                 
  .١/١١٣و�مرعاة�ا%فاتيح�شرح�مشكاة�ا%صابيح�للمباركفوري�. للم=�ع;ي�القاري �١/١١٦مرقاة�ا%فاتيح�: انظر�)١(
 .٤٣٩رقم��١/٣٤٩،�وأخرجه�الطيال-Op�!ي�ا%سند�١٨٤٠٦قم�ر �٣٠/٣٥٥رواه�بإسناد�حسن؛�Tمام�أحمد�!ي�ا%سند���)٢(
ى�)١(

َ
َعا]

َ
ِه�ت

َّ
ْوِل�الل

َ
وُن {: البخاري،�كتاب�التوحيد،�َباُب�ق

ُ
َيك

َ
ْن�ف

ُ
ُه�ك

َ
ُقوَل�ل

َ
ْن�ن

َ
اُه�أ

َ
َرْدن

َ
ا�أ

َ
Oٍْء�ِإذ

َ
p×ِل�َنا

ُ
ْول
َ
َما�ق �-واللفظ�له-،�ومسلم،٩/١٣٦،�} ِإنَّ
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َم�َيُقوُل 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
ْم «: ِهللا�َص;

َ
�ِبأ

ً
اِئَمة

َ
Ocِ�ق مَّ

ُ
�ِمْن�أ

ٌ
اِئَفة

َ
َزاُل�ط

َ
�ت

َ
x�ْو

َ
ُهْم�أ

َ
ل
َ

ذ
َ

ُهْم�َمْن�خ �َيُضرُّ
َ

x�،ِهللا�ِر

اِس  ى�النَّ
َ

اِهُروَن�َع;
َ
ْمُر�ِهللا�َوُهْم�ظ

َ
ِتَي�أ

ْ
¯�َيأ َّcَح�َفُهْم،

َ
ال
َ

  »خ

 
َ
ْعَبة

ُ
�ْبَن�ش

َ
ِغAَBة

ُ
اَل �)١(وحديث�ا%

َ
َم،�أنه�ق

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; ِOّ°ِ اٌس�«: رOpÚ�هللا�عنه،�َعِن�النَّ

َ
�َيَزاُل�ن

َ
x

اِهُروَن �ِمْن 
َ
ِه�َوُهْم�ظ

َّ
ْمُر�الل

َ
ِتَ�ُ�ْم�أ

ْ
¯�َيأ َّcَح�اِهِريَن

َ
Ocِ�ظ مَّ

ُ
  »أ

َم�َيُقوُل : رOpÚ�هللا�ع��ما،�أنه�قال�)٢(وحديث�َجاِبَر�ْبَن�َعْبِد�هللاِ 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص; َّO°ِ �«: َسِمْعُت�النَّ

َ
x
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وبعد�هذا�السرد��حاديث�صريحة�!ي�البشارة�بنصر�هللا،�وأن�العاقبة�للمتقBن،�يمكن�القول؛�إن�
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  .واقعأدلة�انتشار�+س]م�من�ال: الفصل�الثالث
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الوقوف�ع;ى�حقائق�مادية�مشاهدة�تنطق�بالحجة�وتقيم�ال�Aهان�ع;ى�عظمة�Tس=م�وصدق�مصادره،�

وهو�Tعجاز�وإن�من�بBن�تلك�)مور�ما�يسعد�قلوب�ا%ؤمنBن�ويشرح�عقول�الباحثBن�عن�الحقيقة�

،�ولهذا�فإننا�‘الظاهر�!ي�واقع�الحياة�مما�يتوافق�مع�ما�جاء�به�كتاب�هللا�تعا]ى�وسنة�نبينا�رسول�هللا�

حBن�نستعرض�نصوص�القرآن�الكريم�والسنة�ا%طهرة�ونقف�ف��ا�ع;ى�مثل�تلك�الحقائق�الOc�ذكر®�ا�!ي�

مة�إx�ع
ّ
ند�من�يؤمن�بالقرآن�العظيم�والسنة�الفصلBن�السابقBن،�x�تعت�A�هذه�)مور�حقائق�مسل

الشريفة،�وأما�ا%شركBن�والكافرين�من�ال��ود�والنصارى�وا%لحدين�وغABهم،�ف=�يقيمون�لنصوص�

الو'ي�وزن،�لك��م�يقفون�أمام�الحقائق�ا%ادية�الOc�تظهر�إعجاز�الوحيBن،�مما�يستدûي�Tقبال�ع;ى�

م،�وبBن�يدي�هذا�ا%بحث�نقف�مع�شهادة�أع;ى�سلطة�تدبر�ما�ف��ما�ومراجعة�ا%علومات�عن�دين�Tس= 

دينية�للنصارى؛�الفاتيكان،�فقد�اعAsف�الفاتيكان؛�بأن�Tس=م�أكA�الديانات�انتشارا�!ي�العالم،�ورد�

وأصبح�Tس=م�هو�دين�: م،�تحت�عنوان٣١/٣/٢٠٠٨الفرنسية؛�بتاريخ�) RTL.fr(الخ�A�!ي�صحيفة�

Aالخ��!ي�وجاء�)ول،�:العالم�وقال�)سبوع؛�هذا��³اية�!ي�رسميا�الفاتيكان�فAsاع�: وقد�يفوق�س=مT

  .الرومانية�الكاثوليكية�كديانة�أك�A�!ي�العالم�

قال�ا%ونسنيور�: ،�وفيه٢٠٠٨مارس�٣٠الصادرة�بتاريخ�) ١(وقد�جاء�الخ�A�!ي�صحيفة�فوكس�نيوز 

رة�)و]ى�!ي�التاريخ�،�ونحن�لم�نعد�!ي�للم:"!ي�مقابلة�مع�صحيفة�الفاتيكان�رومانو�Formenti فيتوريو

نسبة��-من�سكان�العالم�% ١٧٫٤إن�الكاثوليك�يمثلون�: ،�وقال")ع;ى؛�ا%سلمون�قد�تفوقوا�عليا

�!ي�صحيفة�هاآرتز%. ١٩٫٢ا%سلمBن� !ي�حBن�أن�نسبة�-مستقرة�
ً
Tسرائيلية،�بتاريخ�) ٢(وورد�ذلك�أيضا

٢٠�A٢٠١١ديسم�.  

  بتم�iأحداث�الحادي�عشر�من�س

�!ي�وجه�انتشار�Tس=م،�بل�كانت�بوابة�لتعرف�العالم�ع;ى�Tس=م،�
ً
إن�أحداث�سبتم�A�لم�تكن�سّدا

وإدراك�حقيقته،�ولهذا�جاءت�Åثار�كما�تحكي�ذلك�Tحصاءات،�دالة�ع;ى�نصر�هللا�وإظهاره�لدينه�ع;ى�

لم�أن�كل�حدث�عداء�الدين�كله،�ولكن�لم�يكن�ذاك�الحدث�وحده�مؤلم�ومبشر،�وإنما�يلحظ�العا

وتبعه�من�تبعه،�‘ ل�س=م�ومقدساته�يؤدي�xنتشاره،�تجرأ�نصراني�دانمركي�ع;ى�Tساءة�لرسول�هللا�

فكانت�النتيجة�ما�يعرفه�الجميع�من�انق=ب�السحر�ع;ى�الساحر،�وأثمر�الحدث�التعرف�ع;ى�Tس=م�

ثة�حرق�ا%صحف�!ي�إحدى�كنائس�ون°O�Tس=م،�ودخول�الناس�!ي�دين�هللا�أفواجا،�ثم�كانت�حاد

أمABكا،�وتأتي�النتائج�وفق�ما�أراده�هللا�تعا]ى�من�إظهار�دينه،�فما�أعظمه�من�دين،�وما�أسماه�من�مبدأ�

  .حق�من�عند�هللا�رب�العا%Bن

كلما�زاد�الهجوم�ع;ى�"وتحت�عنوان�٢٠١١يناير��٠٤, ،بتاريخ�يوم�الث=ثاء)٣(جاء�!ي�موقع�أون�إس=م

  .؛�تقريٌر�م�Èر�بما�أعقب�)حداث�من�إقبال�ع;ى�Tس=م�وانتشار�له"  !عدد�معتنقيه�Tس=م؛�زاد

وسأتناول�!ي�هذا�الفصل�بعض�الحقائق�وTحصاءات�الOc�تبBن�عظمة�هذا�الدين�ا%نصور�من�هللا�

                                                 
)١(  http://www.foxnews.com/story/0,2933,343336,00.html 
)٢(  http://www.haaretz.com/news/vatican-islam-surpasses-roman-catholicism-as-world-s-largest-religion-1.242965  
)٣(  http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/newsreports/muslim-minoritie/127589-2011-01-04-14-42-22.html  
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  :القوي�ا%تBن،�وسأقسم�مباحث�هذا�الفصل�إ]ى�أربعة�أقسام،�وÔي�كالتا]ي

  :و-رقام�+حصاءات: ا2بحث�-ول 

وفيه�اذكر�بعض�Tحصاءات�عن�انتشار�Tس=م�بقوته�الذاتية�الOc�جعلها�هللا�عز�وجل�فيه،�

و)رقام�تحكي�الواقع�وتدلل�ع;ى�Tعجاز�!ي�Tس=م�وقوته�الذاتية،�فمن�أعداد�الداخلBن�!ي�دين�هللا�

ى�تزايد�أعداد�ا%قبلBن�ع;ى�قراءة�أفواجا،�إ]ى�أعداد�بيوت�هللا�تعا]ى�الOc�يعلوا�نداء�التوحد�م��ا،�إ]

  :القرآن�وكتب�التعريف�با�س=م،�فمن�تلك�Tحصاءات

  

 
ً
  :إحصاءات�¶عداد�الداخل�ن�[ي�+س]م: أو?

تمت;ئ�صفحات�wنAsنت�بذكر�أرقام�ونسب��عداد�ا%عتنقBن�لدين�Tس=م،�وتدل�)رقام�ع;ى�قوة�

�ا�تنقصها�ا%تابعة�الدقيقة�والجدة،�فغالب�هذه�)رقام�wنتشار،�إx�أن�Tحصائيات�الOc�وقفت�عل�

قامت��Çا�جهات�x�تنتمO�ل�س=م،�فلذلك�قد�x�تحكي�الواقع�بإعجازه،�كما�أن�غالب�هذه�Tحصائيات�

،�ومع�ذلك�تبقى�الدxئل�ف��ا�صريحة�وواضحة،�وسأحرص�ع;ى�ذكر�)رقام�الOc�وردت�!ي�
ً
قديمة�نسبيا

  :الحادي�عشر�من�سبتم�A؛�فمن�ذلك�بيان�الواقع�بعد�أحداث

قبل�ذكر�ما�بعد�حدث�سبتم�A،�أتناول�هذا�Tحصاء�العام��عداد�ا%سلمBن�قبله،�ليتبBن�حال�)مر�

،�إحصائية��عداد�ونسب�ا%سلمBن�!ي�العالم�جاء�)١(بعد�ذاك�الحدث،�فقد�ورد�!ي�موقع�إس=ميك�ويب

  :ف��ا

نسمة،�ونسبة�ا%سلمBن�من��1.678.442.000: م�يبلغ١٩٩٨أن�عدد�ا%سلمBن�وفق�إحصائيات�سنة�

،�بينما�عدد�ا%سلمBن�%6.40،�ونسبة�تزايد�أعداد�ا%سلمBن�!ي�كل�سنة�%26مجموع�سكان�)رض�

،�كما�ورد�!ي�ا%وقع�أن�تقديرات�عدد�ا%سلمBن�!ي�سنة� %235تزايد�!ي�نصف�القرن�ا%اOpÚ�بنسبة�

  ه.أ.نسمة1.902.095.000: م،�يبلغ٢٠٠٠

اذا�بعد�هذا�التاريخ�وقد�ازداد�دخول�الناس�!ي�Tس=م�بشكل�أقلق�العالم�الغربي�ا%تطلع�فم

  .للسيطرة�ع;ى�العالم

أنه�!ي�الخمسينيات�كان�واحد�من�كل�سبعة�من��)٢("m-h-1987 "!ي�إحصائية�نشرت�ع;ى�موقع�

،�وÅن�واحد�من�كل�أربعة�إ]ى�خمسة�من�البشر�مسلم،�من�كل�لون�
ً
عدد�دول�. وجنسالبشر�مسلما

ورغم�أن�Tس=م�عادة�ما�يرتبط�بالعرب�. دول،�وأكA�من�خمسBن�دولة�ف��ا�أغلبية�مسلمة�٢٠٦العالم�

  . من�جملة�ا%سلمBن% ١٨والشرق�)وسط،�فإن�العرب�x�يمثلون�أكA�من�

نه�،�رئيس�جمعية�ا%سلمBن�!ي�هاواي،�ذكر�أ)٣(وجاء�!ي�جريدة�الشرق�)وسط،�أن�حكيم�عوانصا!ي

سبتم�A�كان�معدل�التحول�ل�س=م�ث=ثة�مهتدين�شهريا،�ولكن�منذ�ذلك�الوقت��١١قبل�تفجABات�

�إ]ى�الدين�Tس=مي�٢٣اهتدى�
ً
  ه.أ.شخصا�شهريا

                                                 
 http://www.islamicweb.com/begin/results.htm: جع�الرابطرا�)١(
)٢(  http://bina-m-h-1987.fav.co.il/index.php?dir=app_sites&page=content&id=202781 
)٣(  http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&article=75703&issueno=8405  
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كما�أن�أحداث�حرب�الخليج�العربي�بما�أحدثته�من�تغيAB�!ي�ا%نطقة،�وبما�صح�Èا�من�ضعف�لحال�

�لدى�جنود�الجيش�)مريكي�ا%سلمBن�وحاج��م�لنصرة�أعدا�òم�ع;ى�بعض
ً
هم�البعض،�قد�أحدثت�تغيABا

الذين�شاركوا�!ي�تلك�الحرب،�فقد�أسلم�أحد�القساوسة�)مريكان�وأسلم�أكA�من�سبعة�آxف�ضابط�

  .)١(وجندي،�من�النساء�والرجال،�وهذا�ما�دلت�عليه�Tحصائيات

مع�رئيس�الجامعة�)مريكية��؛�لقاء)٢(ونشر�)ستاذ�خالد�ا%حاميد�!ي�جريدة�الوطن�السعودية

إن�هذا�: سبتم�A�١١ا%فتوحة�الدكتور�جعفر�شيخ�إدريس؛�جاء�فيه�عن�الجانب�Tيجابي�%ا�حدث�!ي�

الحدث�ساهم�!ي�إقبال�الناس�!ي�التعرف�ع;ى�Tس=م�ومعرفة�حقيقته،�مما�أدى�إ]ى�دخول�الكثAB�من�

 �٤٠الناس�!ي�Tس=م�وقد�تجاوز�عددهم�منذ�ذلك�التاريخ�
ً
  ه.أ.ألفا

�١١إنه�أزدات�نسبة�الداخلBن�!ي�Tس=م�بعد�أحداث��(CNN)إن�. إن. %حطة�ال-Op�)٣(وجاء�!ي�تقرير

سبتم�A،�فقد�أظهرت�Tحصائيات�الجديدة�أن�عدد�الذين�يدخلون�!ي�Tس=م�ازداد�بشكل�كبAB�بعد�

Aسبتم��١١ ؛�فيه�أنه�منذأحداث��A٢٠٠١سبتم���تموز�¯c٢٠٠٢ح�-فقط�أر �دخل�من�
ً
بعة�وث=ثون�ألفا

 )مريكان�!ي�دين�Tس=م�بالرغم�من�الحملة�Tع=مية�والسياسية�)مريكية�الOc�ربطت�موضوع�Tرهاب

  .با�س=م

Tس=م�هو�الدين�)سرع�انتشاًرا�!ي�العالم،�: تقرير�تحت�عنوان�)٤(وجاء�!ي�موقع�مفكرة�Tس=م

يؤكد�معظم�الباحثBن�أن�أكA�من�: م،�ومما�ورد�فيه٢٠١١ سبتم�A�١٣ونشر�ذلك�بتاريخ�يوم�الث=ثاء�

Aسبتم��من�عشر�الحادي�أحداث�بعد�وذلك�عام�كل�س=مT�يعتنقون�أمريكي�ألف�! عشرين�فع;ى

العكس�مما�هو�متوقع�بأن�أعداد�ا%سلمBن�الجدد�ستنخفض�إx�أن�النتيجة�جاءت�ع;ى�عكس�

أن�أع;ى�نسبة�xعتناق�Tس=م��- الخ�Aاء�)مريكيون وكما�يقول��- الحسابات،�فقد�أظهرت�Tحصائيات�

�من�قبل
ً
وسبب�ذلك�هو�Tقبال�! !ي�أمريكا�جاءت�بعد�أحداث�سبتم�A�بشكل�لم�تشهد�الب=د�له�مثي=

�للناس�أن�يتعرفوا�ع;ى�Tس=م�من�
ً
xمجا�فتح�مما�)حداث�هذه�بعد�س=ميةT�الكتب�شراء�ع;ى�ABالكب

  ه.أ.م�لتصحيح�فكر®�م�عن�Tس=م�واعتناقه�بسهولةمصادره،�وهذا�ما�يدفعه

و%زيد�علم��Çذه�الحقيقة�العظيمة،�يمكن�للمتابع�أن�يقف�ع;ى�عشرات�ا%قاطع�ا%رئية�!ي�مواقع�

؛�لبعض�رجال�الغرب�والشرق�ممن��Çرهم�Tس=م�وأنار�هللا�قلو�Çم�للحق،�)٥(ع;ى�الشبكة�ا%علوماتية

هللا�عل��م؛�وم��م�الكثABين�من�ا%فكرين�و)ساتذة�الجامعيBن�وهم�يتكلمون�عن�إس=مهم�ونعمة�

  .والعلماء�و)طباء�وغABهم

 
ً
  :+قبال�ع�ى�قراءة�ترجمات�القرآن�الكريم�وكتب�السنة�والكتب�ال�HIتعّرِف�باyس]م�:ثانيا

يم�سنشAB�هنا�إ]ى�ظاهرة�م�Èرة�وحقيقة�واقعة،�وÔي�اهتمام�العالم�الغربي�الكافر�بالقرآن�العظ

                                                 
  ١٤٢-١٤١انظر�كتاب�ا%عجزة�ا%تجددة���)١(

٢(٢(  http://www.alwatan.com.sa/news/NewsText/newsdetail.asp?issueno=2875&id=57056  
)٣(  http://www.cnn.com/world/9704/14/egypt.islam  
)٤( http://www.islammemo.cc/nahn-we-el-gharb/2011/09/13/133797.html  
)٥(  http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=109074  
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وبح,�م�عن�تراجم�معانيه،�وقراء®�م�له�قراءة�فاحص�يبحث�عن�الحق،�أو�حاقد�يفتش�عن�ما�يريده�

�من�ذلك،�فمما�وقفت�-وأنى�له�ذلك–من�التناقض�أو�القصور�
ً
،�وقد�وردت�بيانات�مهمة�تكشف�شيئا

  :عليه

�!ي�" :،�وتحت�عنوان)١(ففي�موقع�صعود�Tس=م
ً
وذكر�" أمABكاهل�أصبح�القرآن�أفضل�الكتب�مبيعا

ABكب�بشكل�وجل�عز�هللا�كتاب�شراء�ع;ى�قبالT�ارتفاع�ع;ى�يدل�ما�وا%صورات�الوثائق�من�فيه.  

Aالخ��!ي�: وجاء�أحداث�من�نBأسبوع�١١بعد��من�Aأك�أعلن�A١١سبتم���اعتناق�أمريكي�ألف

قراءة�عن�Tس=م،�Tس=م،�وفتحت�ا%راكز�Tس=مية�أبوا�Çا�أمام�عشرات�)لوف�من�)مريكيBن�لل

والتعرف�إليه،�وأكدت�مصادر�أمريكية�أنه�منذ�ذلك�الوقت�تصدرت�الكتب�الOc�تAsجم�معاني�القرآن�

�!ي�ا%كتبات�)مريكية
ً
 .الكريم�قوائم�الكتب�)كA�مبيعا

وÔي�الناشرة��فضل��-،عن�مؤسسة�بنجيون�للنشر�)٢(نقلت�صحيفة�-وبزرفر�ال�iيطانيةو 

أن�مبيعات�ا2صحف�الشريف�ا2(�جم،�بلغت�الذروة�بعد��- قرآن�باللغة�TنجلB¤ية�ترجمة�معروفة�لل

  .سبتم�A�١١خ=ل�)شهر�الث=ثة�الOc�تلت�أحداث�مرة��١٥سبتم��iوتضاعفت��١١

وقد�علمت�من�عدد�من�الط=ب�السعوديBن�ا%بتعثBن�للدراسة�!ي�ب=د�الغرب؛�أن�الكثAB�من�

يقة�Tس=م،�ويزداد�طل�Èم�ع;ى�نسخ�من�ترجمات�معاني�القرآن�زم=�òم�مهتمBن�با%عرفة�عن�حق

  .العظيم

 
ً
  ازدياد�أعداد�ا2ساجد: ثالثا

ومن�الظواهر�الOc�يمكن�رصدها�با�رقام؛�انتشار�بيوت�هللا�ا%ساجد�والجوامع�وارتفاع�نداء�الص=ة�

يBن�وأره�Èم،�فمن�با�ذان�!ي�أصقاع�من�العالم،�بشكل�أغضب�قادة�الديانات�)خرى�وبعض�السياس

  :ذلك

النمو�السريع�ل�س=م�!ي�العالم�الغربي،�يذكر�التقرير�أن��:،�عنوانه)٣("cnn"!ي�تقرير�نشره�موقع�

�و!ي�تسارع�مستمر،�ففي�
ً
سنة�تم��١٢أعداد�الذين�يعتنقون�Tس=م�كل�عام�!ي�العالم�الغربي�كبAB�جدا

 مسجد�!ي�الوxيات�ا%تحدة�)مر  1200بناء�أكA�من�
ً
  .يكية�بمعدل�مئة�مسجد�سنويا

وهناك�أرقام�كثABة�x�مجال�لعضها�هنا،�وإن�ا%نصف�يقف�عند�هذه�)رقام�فABى�أ�³ا�شواهد�

مادية�ملموسة�يقف�عندها�وx�يرتاب�!ي�حقيق��ا،�فيدرك�أن�هذا�النور�الذي�يشع�!ي�العالم�وينتشر�هو�

  .دين�هللا�الحق�ا%نصور 

  

  التقارير: ا2بحث�الثاني

لك�دراسات�متكاملة�حول�Tس=م�وأتباعه�ومقدساته�وواقعه،�تتبناها�جهات�متعددة،�لتحقيق�هنا

�ABوغ�إس=مية�وغربية،�عربية�مواقع�!ي�م��ا�عدد�ع;ى�وقفت�وقد�عل��ا،�القائمون�رسمها�قد�أهداف

                                                 
)١(  http://www.riseofislam.com/islam_in_america_06.html  
 http://bina-m-h-1987.fav.co.il/index.php?dir=app_sites&page=content&id=202781: انظر���)٢(
)٣(  http://www.cnn.com/WORLD/9704/14/egypt.islam .ف��ا�ا%علومات�من�للتحقق�الصفحة�ترجمة�تمت.  
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  :إس=مية،�وم��ا

  .أسرع�الديانات�انتشاراTس=م�: )مريكية،�وعنون�له�بـ�)١(CNNالتقرير�الذي�أعده�موقع�وقناة� •

فلــم�إحصــائي�وثــائقي�غربــي�عــن�انتشــار�Tســ=م�وســرعته��)٢(و!ــي�الشــبكة�العنكبوتيــة�!ــي�اليوتيــوب •

،�وهــو�تقريـر�يوضــح�تخـوف�النصــارى�مــن�.The World Changing العـالم�يتغBــA؛: !ـي�بــ=د�الغـرب،�عنوانــه

 .وأمريكاأوروبا�!ي�العالم�وخاصة�!ي�Tس=م�انتشار�

�عـــن�انتشـــار�Tســـ=م�!ـــي�الوxيـــات�ا%تحـــدة�)مريكيـــة،��)٣(وأعـــدت�قنـــاة�روســـيا�اليـــوم •
ً
�حـــديثا

ً
تقريـــرا

اءات�مــع�مســلمBن�جــدد،�ذكــروا�ف��ــا�بــراءة�Tســ=م�ممــا�ألصــق�بــه�مــن�شــبه،�وأ�³ــم�تضــمن�الكثBــA�مــن�اللقــ

 . وجدوا�فيه�النور�والهدى

�وعنوانـه� •
ً
يتحـدث�ا%وقــع��)٤(" riseofislam/ صـعود�Tســ=م"و!ـي�موقـع�آخــر�باللغـة�TنجلB¤يـة�أيضــا

صـاءات�حـول�صـعود�ديـن�عن�Tس=م�!ي�أوربا�والعالم�وانتشاره،�وتخوف�الغربيBن�من�ذلك؛�وبعـض�Tح

هللا�عـــز�وجـــل،�رغـــم�مـــا�حصـــل�!ـــي�الحـــادي�عشـــر�مـــن�ســـبتم�A،�وا%وقـــع�م;ـــيء�بالحقـــائق�و)رقـــام�والوثـــائق�

  .والتقارير�عن�موضوع�البحث�!ي�غاية�)همية

• �O°وحســ�ســ=م،T�انتشــار�حــول�ودراســات�وتقــارير�تxمقــا�مــن�كتــب�%ــا�الجمــع�مقــام�!ــي�هنــا�ولسـت

 .وبمثله�الشبكة�العنكبوتية�للمعلوماتما�ذكرته،�مما�تمت;ئ�به�

  :-قوال: ا2بحث�الثالث

�ذاك�الكتيب�ا%رعب�الذي�قرأته�!ي�صغري�فأرعبOP�ما�فيه�من�
ً
x�زلت�أتذكر�حينما�كنت�صغABا

جمع��قوال�بعض�رجاxت�الغرب�وسياسييه،�وما�تمت;ئ�به�من�معاداة�ا%سلمBن�والكيد�لهم�وال��ديد�

الكتيب�يوقظ�!ي�نف-Op�الشعور�برحمة�هللا�ونصره�وحفظه�ورعايته�وفضحه��والتحقAB،�وx�زال�ذاك

دمروا�Tس=م�أبيدوا�: قادة�الغرب�يقولون "لكيد�الكافرين؛�وهذا�الكتيب�%ؤلفه�ج=ل�العالم؛�عنوانه�

،�فهو�م;يء�بأقوالهم�وخوفهم�من�سيطرة�Tس=م�ع;ى�العالم،�وإن�ما�قدمته�من�تقارير�تضمنت�"أهله

 ABالكث��هللا�شريعة�وعظمة�س=مT�بعظمة�نBا%سلم�ABغ�افاتAsاع�للعالم�تكشف�Ocال�العبارات�من

  :تعا]ى؛�فمن�تلك�ا%قاxت�الOc�تفيض��Çا�الصحف�وا%ج=ت�والكتب�وا%دونات�وا%واقع�والقنوات

صفات�سيدنا�محمد�ص;ى�هللا�عن�وتكلم�فيه�" ينج�إنديا"قول�مهاتما�غاندي�!ي�حديث�لجريدة�

أردت�أن�أعرف�صفات�الرجل�الذي�يملك�بدون�نزاع�قلوب�م=يBن�البشر،�لقد�أصبحت�: "عليه�وسلم

مقتنعا�كل�wقتناع�أن�السيف�لم�يكن�الوسيلة�الOc�من�خ=لها�اكتسب�Tس=م�مكانته،�بل�كان�ذلك�

!ي�الوعود،�وتفانيه�وإخ=صه��صدقائه�وأتباعه،�وشجاعته�من�خ=ل�بساطة�الرسول�مع�دقته�وصدقه�

                                                 
)١(   http://www.cnn.com/WORLD/9704/14/egypt.islam/  
)٢(  http://www.youtube.com/watch?v=wAmk_bXWYxM  

http://www.youtube.com/watch?v=Pr0KLYLxncc&feature=related��و  

http://www.safeshare.tv/v/qCcEdjc8g9w  
)٣(  http://www.youtube.com/watch?v=g6ERWcbSzB8  
)٤( http://www.riseofislam.com    
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هذه�الصفات�Ôي�الOc�مهدت�الطريق،�وتخطت�ا%صاعب�وليس�. مع�ثقته�ا%طلقة�!ي�ربه�و!ي�رسالته

؛�لعدم�وجود�ا%زيد� .السيف
ً
بعد�ان��ائي�من�قراءة�الجزء�الثاني�من�حياة�الرسول�وجدت�نف-Op�أسفا

   ."مةللتعرف�أكA�ع;ى�حياته�العظي

x�يمكن�معرفة�شخصية�محمد�بكل�": محمد�الن°O"وقال�ال�Aوفسور�رما�كريشنا�راو�!ي�كتابه�

فهناك�. حياته�من�صور�متتابعة�جميلةعن�ولكن�كل�ما�!ي�استطاعOc�أن�أقدمه�هو�نبذة�. جوان�Èا

ل�)عمال،�ومحمد�رجل�السياسة،�ومحمد�الخطيب،�ومحمد�محمد�الن°O،�ومحمد�ا%حارب،�ومحمد�رج

ا%صلح،�ومحمد�م=ذ�اليتامى،�وحامي�العبيد،�ومحمد�محرر�النساء،�ومحمد�القاOpÚ،�كل�هذه�)دوار�

  ."الرائعة�!ي�كل�دروب�الحياة�Tنسانية�تؤهله��ن�يكون�بط=

OPساروج�الهندية�الشاعرة�)ديان" :وتقول�أول�س=مT�Aيعت���وتبدأ�للديمقراطية،�ومطبًقا�منادًيا

هذه�الديمقراطية�!ي�ا%سجد�خمس�مرات�!ي�اليوم�الواحد�عندما�ينادى�للص=ة،�ويسجد�القروي�

Aأك��هللا�بأن�ا
ً
ما�أدهشOP�هو�هذه�الوحدة�غAB�القابلة�للتقسيم�والOc�جعلت�.. وا%لك�جنب�لجنب�اعAsاف

  ."من�كل�رجل�بشكل�تلقائي�أًخا�ل+خر

زمة�wقتصادية�الOc�يمر��Çا�العالم�الغربي�خاصة،�برزت�كتابات�صريحة�!ي�الكشف�عن�ومع�) 

" تشالينجز"رئيس�تحرير�مجلة�" بوفيش�فانسون "ما�قاله��)١(الحقيقة،�وكان�من�بBن�تلك�الكتابات

قف�وقد�تساءل�الكاتب�بأسلوب�يقAsب�من�ال��كم�من�مو . البابا�أو�القرآن: والذي�كتب�موضوًعا�بعنوان

أظن�أننا�بحاجة�أكA�!ي�هذه�)زمة�إ]ى�قراءة�: "الكنسية�ومستسمًحا�البابا�بندكيت�السادس�عشر�قائ=

�من�Tنجيل�لفهم�ما�يحدث�بنا�وبمصارفنا��نه�لو�حاول�القائمون�ع;ى�مصارفنا�احAsام�ما�
ً
xبد�القرآن

وأمات،�وما�وصل�بنا�الحال�إ]ى��ورد�!ي�القرآن�من�تعاليم�وأحكام�وطبقوها�ما�حل�بنا�ما�حل�من�كوارث

  .هذا�الوضع�ا%زري

بضرورة�تطبيق�الشريعة�" لوجورنال�دفينانس"رئيس�تحرير�صحيفة�" روxن�xسكBن"كما�طالب�

اء�الت=عب� Tس=مية�!ي�ا%جال�ا%ا]ي�وwقتصادي�لوضع�حد�لهذه�)زمة�الOc�®�ز�أسواق�العالم�من�جرَّ

  .ضاربات�الوهمية�غAB�ا%شروعةبقواعد�التعامل�وTفراط�!ي�ا%

  :الحقائق�-خرى : ا2بحث�الرابع

إن�هنالك�مجموعة�من�الحقائق�الOc�x�يجادل�ف��ا�بصAB�وx�يخالف�ف��ا�عاقل،�وإن�هذه�الحقائق�

من�)سباب�ا%همة�!ي�اهتداء�الكثABين�من�البشر،�وإن�قدرة�هللا�تعا]ى�وحكمته؛�Ôي�الOc�جعلت�لدين�

القبول�وwنتشار�والسيادة،�و)يام�حب;ى�بأخبار�عظيمة�من�هللا�تعا]ى�للمؤمنBن،�فهو��هللا�تعا]ى�هذا

¯�ِلَقْوِمِه�: " ف��ا�وx�نجادل�!ي�وقوعها�-كمسلمBن–سبحانه�وتعا]ى�القائل،�!ي�حقيقة�x�نشك� َpËُمو�اَل
َ
ق

ِه�ُيوِرُ/َ�ا�َمْن 
َّ
ْرَض�ِلل

َ ْ
(� ِه�َواْصAُ�ِوا�ِإنَّ

َّ
ِقBَن��اْسَتِعيُنوا�ِبالل ُمتَّ

ْ
�ِلل

ُ
َعاِقَبة

ْ
اُء�ِمْن�ِعَباِدِه�َوال

َ
سورة�)" ١٢٨(َيش

  .هذه�الحقيقة�)و]ى؛�أن�العاقبة�و�³اية�)مر�ستكون�للمؤمنBن�با8�تعا]ى. )عراف

  :أما�الحقائق�الOc�نحتاج�لتذكرها�هنا�فم��ا

                                                 
  http://elbeitbeitak.blogspot.com/2011/08/blog-post_5576.html: موقع�البيت�بيتك��)١(
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التبعيـــة�وwنقيـــاد�مـــن�أن�)مـــم�تتبـــع�أصـــحاب�القـــوة�والســـلطة،�فمـــا�يوجـــد�wنتصـــار�إx�ويـــأتي�معـــه� .١

ا%غلـوب�مولــع��:،�قـال)١(ا%غلـوبBن،�وهـذه�حقيقـة�قررهــا�Tمـام�ابـن�خلــدون�رحمـه�هللا�!ـي�مقدمـة�تأريخــه

  ه.أبدا�باxقتداء�بالغالب�!ي�شعاره�وزيه�ونحلته�وسائر�أحواله�وعوائدهأ

�تعا]ى�ويتبعه�الناس�لكن�)مر�هنا،�مع�دين�هللا�تعا]ى�Tس=م�يخالف�هذه�القاعدة،�فينتصر�دين�هللا

حc¯�وهم�منتصرين�ع;ى�أتباعه،�ولهذا�أسلم�هوxكو،�مع�شدة�بطش�قومه�وسيطر®�م�وغلب��م�

واجتياحهم�لديار�ا%سلمBن،�وما�ذلك�إx�بسبب�الحقيقة�الخالدة،�أن�دين�هللا�منصور�من�هللا،�وأن�

�لتدبAB�هللا�وتقديره
ً
x=إج�تقف�القضية�هذه�!ي�البشر�مقاييس.  

الحقـــــائق�مـــــا�أ�Çـــــر�العـــــالم�!ـــــي�عصـــــرنا�مـــــن�قـــــوة�Tســـــ=م�ونصـــــاعة�حجـــــة�أتباعـــــه،�ظهـــــر�ذلـــــك�!ـــــي�ومـــــن� .٢

الcــO�أجراهــا�علمــاء�مســلمون�مــع�النصــارى�حــول�مــا�هــو�الــدين�الحــق،�كمــا�كــان�مــن�الشــيخ��)٢(ا%نــاظرات

ذاكــر�عبــد�الكــريم�نايــك،�والــدكتور�جمــال�بــدوي،�وغBــAهم،�وكــم�كــان�لهــذه�ا%نــاظرات�.أحمــد�ديــدات،�ود

  .أثر�!ي�بيان�الحق�للناسمن�

�مـــن�القطاعـــات�العســـكرية�الغربيـــة،�كـــالجيش�)مريكـــي؛�قـــد�اعتمـــدت�إيجـــاد� .٣
ً
ومـــن�الحقـــائق�أن�عـــددا

جهــــــات�رســــــمية�إســــــ=مية�داخــــــل�قطاعا®�ــــــا؛�ممــــــا�يــــــدلل�ع;ــــــى�الحقيقــــــة�الواضــــــحة�أن�Tســــــ=م�بــــــدأ�!ــــــي�

  .إشراقات�نوره�ع;ى�قلوب�قادة�العسكر�!ي�ب=د�الكافرين

كــر�والثقافــة،�ورجــال�العلــم�والطــب،�مــن�الظــواهر�الcــO�يلحظهــا�كــل�مــن�لــه�عنايــة�إســ=م�أصــحاب�الف .٤

بدراســــة�واقــــع�انتشــــار�Tســــ=م،�أو�مــــن�لــــه�اهتمــــام�بدراســــة�Tعجــــاز�العلمــــO�والط°ــــO�!ــــي�القــــرآن�الكــــريم�

والســنة�النبويــة،�وقــد�كــان�ا%ستشــرقون،�والكثBــA�مــ��م�مــن�العلمــاء�وأصــحاب�الــرأي�ممــن�عنــوا�بدراســة�

وا%جتمعات�Tسـ=مية،�وقـد�أسـلم�عـدد�مـ��م؛�مـن�بيـ��م�ا%ستشـرق�وا%ـؤرخ�ال�Aيطـاني�عبـدهللا��Tس=م

يوســف�إســ=م،�وا%ستشــرق�/ وا%غPــO�ال�Aيطــاني�كــات�ســتيفنس�. فل°ــO،�وا%فكــر�الفرن-ــOp�مــوريس�بوكــاي

ي،�روجيـه�جـارود�:،�والفيلسـوف�ا%ارك-ـOp�الفرن-ـJ.L.Burckhart Op السويسـري�جـون�لـويس�بوركهـارت

والــــدكتور�مــــراد�هوفمــــان،�وا%فكــــر�محمــــد�أســــد؛�صــــاحب�كتــــاب�الطريــــق�ا]ــــى�مكــــة،�وغBــــAهم�كثBــــA�مــــن�

�وحديثا
ً
  .ا%شاهAB�قديما

ومــن�الحقــائق،�أن�دعــوى�انتشــار�Tســ=م�بالســيف�يجــب�أن�تنســحب�اليــوم�مــن�تفكBــA�مــن�يتشــدقون� .٥

وقـوة�أعدائـه،�فانتشـاره��بذكرها�ضد�دين�هللا�عز�وجل،�فهـاهو�Tسـ=م�اليـوم�ينتشـر�مـع�ضـعف�أتباعـه

لـيس�بقــوة�ماديــة؛�وإنمـا�بإظهــار�هللا�تعــا]ى�لــه،�فمـا�حمــل�الســيف�لـب=د�أمريكــا�وx�اليابــان�وx�إندونيســيا�

  !.وx�مالB¤يا،�فكيف�انتشر�وينتشر�Tس=م�اليوم�هنالك؟

ا�وحقيقــة�مهمــة،�فهنــاك�دعــاوى�ترفـــع�كــل�حــBن�تــ��م�Tســ=م�باضـــطهاد�ا%ــرأة�وهضــم�حقوقهــا،�فمـــاذ .٦

نقول�عن�تلـك�Tحصـائيات�والحقـائق�الcـO�رصـد®�ا�الدراسـات�وبين��ـا�الوقـائع،�عـن�انتشـار�Tسـ=م�بـBن�

النســــاء�بشــــكل�أك�ــــA�منــــه�بــــBن�الرجــــال،�وهــــذه�الحقيقــــة�مــــن�الحجــــج�القويــــة�!ــــي�الــــرد�ع;ــــى�مــــن�ي��مــــون�

                                                 
  .الثالث�والعشرون�،�الفصل١٨٤مقدمة�ابن�خلدون���)١(
 http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=171182: انظر��)٢(
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  .Tس=م�بمعاداة�ا%رأة�ويزعمون�أنه�يظلمها

%اذا�ينتشر�Tس=م�: هـ؛�تحت�عنوان�٦/١٢/١٤٢٩صيفي�بتاريخففي�موقع�ا%سلم�كتب�)ستاذ�ص=ح�ال

�بBن�فيه�Tقبال�ا%=حظ�من�النساء�!ي�مختلف�ا%ستويات�العمرية�� !بBن�نساء�أ%انيا؟
ً
xمطو�

ً
xمقا

  .ع;ى�الدخول�!ي�Tس=م،�وأ�³ن�أكA�من�الرجال�!ي�ذلك

شر�مقاٌل�حول�ظاهرة�إس=م�)١(و!ي�صحيفة�اليابان�تايمز
ُ
  .النساء�!ي�اليابان�بشكل�كبAB�ن

،�رئيس�جمعية�ا%سلمBن�!ي�هاواي�أن�ا%هتدين�الجدد�ل�س=م�هم�!ي�)غلب�)٢(وذكر�حكيم�عوانصا!ي

  ه.أ.نساء،�مشABا�إ]ى�أن�ا%عدل�الوطOP�هو�أربع�نساء�مقابل�رجل�واحد

سرع�انتشاًرا�!ي�العالم،�Tس=م�هو�الدين�) : ضمن�تقرير�تحت�عنوان�)٣(وجاء�!ي�موقع�مفكرة�Tس=م

أن�Tحصائيات�تدل�ع;ى�أن�نسبة�النساء�اللواتي��:م٢٠١١سبتم�A��١٣ونشر�ذلك�بتاريخ�يوم�الث=ثاء�

يعتنقن�Tس=م�!ي�أوربا�وأمريكا�Ôي�نسبة�كبABة؛�وذلك��ن�ا%رأة�الغربية�تعاني�اليوم�من�احتقار�

OÛ�وسيلة�للدعاية�وTع=ن،�ووسيلة�لتحقيق�الرجال�لها،�واستخدامها�كوسيلة�لتنفيذ�مصالحهم،�ف

ا%كاسب�ووسيلة�للمتعة�فقط،�أما�Tس=م�فقد�ارتقى�با%رأة�إ]ى�أع;ى�درجة،�وجعل�م��ا�)م�وا%ربية�

ضمن�وصاياه،�وآخر�ما�نطق�به�من�تعاليم�قبل�أن�يفارق�الحياة�وقرن�‘ وجعلها�رسولنا�الكريم�

  ه.أ.الوصية��Çا�بالص=ة

ة�مـــــن�الحقـــــائق�الظــــاهرة�الدالـــــة�ع;ـــــى�أن�Tســـــ=م�قـــــوي�!ــــي�ذاتـــــه،�ف�ـــــAغم�كـــــل�وســـــائل�وأخــــتم�بحقيقـــــ .٧

wتصــال�والتوثيــق،�ورغــم�كــل�التشــويه�والتضــييق،�إx�أننــا�لــم�نســمع�بــأفواج�مــن�النــاس�تsــAك�Tســ=م�

وتعتنـــق�غBـــAه،�بـــل�العكـــس�هـــو�الســـائد،�فـــا:xف�تsـــAك�ديانا®�ـــا�إ]ـــى�الـــدين�الحـــق،�ويعمـــرون�بيـــوت�هللا�

ــع�!ــي�وجههــم�ســيف�ولــم�ت�Èـــرهم�ويعملــو 
َ
ن��Çمــة�مــن�أجــل�ديــ��م�الجديــد�دون�أي�إرغــام�أو�ج�ـــA�فلــم�ُيرف

�xإ�يرتــد�xو�دينــه،�ع;ــى�أســلم�مــن�ثبــات�فلمــاذا�والتفــوق،�التقــدم�أســباب�امتلكــت�قويــة�إســ=مية�دولــة

  .النادر�مما�x�حكم�له؟

  الخاتمة

ن�العظيم،�وا%مارس�ل×Opء�من�سنة�ن°O�لقد�كانت�ا%سألة�من�ا%سلمات�عند�ا%سلم�ا%تدبر�للقرآ

،�وبعد�هذه�الصفحات�ا%وجزة�!ي�هذه�الدراسة؛�أختم�ببعض�التوصيات�وا%قAsحات�الOc�‘الهدى�

  .تتناسب�مع�هذا�الواقع

أن�يـــــــدرك�العـــــــالم�عظمـــــــة�Tســـــــ=م�وأن�هللا�حافظـــــــه،�وأن�الكيـــــــد�لـــــــه�لـــــــن�يثمـــــــر�إx�الشـــــــوك� .١

وا�َعــــْن�إِ : " والخســــران،�فربنــــا�ســــبحانه�وتعــــا]ى�يقــــول  ُهْم�ِلَيُصــــدُّ
َ
ْمــــَوال

َ
َفــــُروا�ُيْنِفُقــــوَن�أ

َ
ــــِذيَن�ك

َّ
�ال نَّ

ُبوَن�
َ
ل
ْ
�ُيغ مَّ

ُ
�ث

ً
ْ�ِ�ْم�َحْسَرة

َ
وُن�َعل

ُ
ك
َ
�ت مَّ

ُ
َسُيْنِفُقو³ََ�ا�ث

َ
ِه�ف

َّ
  .سورة�)نفال)" ٣٦(َسِبيِل�الل

،�فمــا�جـــاء�مـــن�آيـــات�‘الوقــوف�بإعجـــاب�وإكبـــار�وتــدبر�عنـــد�كـــ=م�هللا�تعـــا]ى�وحــديث�ن°ـــO�الهـــدى� .٢

وأحاديـــث�!ـــي�التأكيـــد�ع;ـــى�حفـــظ�هللا�لدينـــه،�وإظهـــاره�مهمـــا�كـــاد�العـــالم�لـــه،�دليـــل�تتفـــق�فيـــه�الحقيقـــة�

                                                 
  .٦٦١صحيفة�ا%سلمون�العدد��)١(
)٢(http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&article=75703&issueno=8405  
)٣( http://www.islammemo.cc/nahn-we-el-gharb/2011/09/13/133797.html  
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  .القرآنية�والنبوية�مع�Tحصاءات�والتقرير�الواقعية

أن�نــدرك�كأتبــاع�ل�ســ=م،�أن�Tســ=م�ســيبلغه�هللا�لكــل�العــالم،�فــدين�هللا�بــاق�ومنتصــر،�أمــا� .٣

نميـــــع�الــــــدين،�فضـــــياعه�منـــــا�وتركنـــــا�لـــــه�وتســـــاهلنا�بأحكامــــــه�مقت2ـــــp¯�ذلـــــك�فـــــأن�x�نفـــــرط�وx�نضـــــيع�و 

  .وتفريطنا�فيه�خسارته�علينا��نه�باق�ونحن�محتاجون�ل=عتصام�به،�وليس�هو�بحاجة�لنا

)حــداث�الضــخمة�الcــO�: أن�نكــرر�ع;ــى�أنفســنا�وغABنــا�الســؤال�الــذي�يبعــث�ع;ــى�التأمــل�والعمــل .٤

  .فما�سبب�ذلك؟�وما�مبعث�تلك�القوة؟�تواجه�Tس=م�اليوم،�زادت�انتشاره�ولم�تضعفه،

من�التوصيات�ا%همة�التأكيد�ع;ى�واجب�)مة�!ي�الدعوة�إ]ى�هللا�بالحكمة�وا%وعظة�الحسـنة،� .٥

وأن�النتـــــائج�ســـــتكون�معجـــــزة�م�Èـــــرة،�فاxنتشـــــار�اليـــــوم�والـــــدعوة�مـــــن�ا%ســـــلمBن�لـــــدي��م�ضـــــعيفة�وأمـــــم�

واســتقلت�وقــادت،�وÔـي�مســتطيعة�وقــادرة�Tسـ=م�مســتذلة،�فكيـف�لــو�نشــطت�الجهـود،�واعsــ¤ت�)مـة�

  .ع;ى�ذلك�لو�وجد�العزم�الصادق�والقيادة�الناصحة�والهمم�العالية

  والحمد�8�الذي�بنعمته�تتم�الصالحات

  

 ا2صادر�وا2راجع

 
ً
 :الكتب: أو?

،�طبعـة�الـدار�السـعودية�للنشـر�والتوزيـع،�جـدة،�٢٥ – T٢٠س=م�اليوم،��بي�)ع;ى�ا%ـودودي�صــ .١

  .م١٩٨٨هـ�١٤٠٨ة�الثالثة�الطبع

  www.nfaes.com/Articliesfiles/73eht.docx /تاريخ�انتشار�Tس=م�!ي�القارات� .٢

تحريــــر�ا%عPــــ¯�الســــديد�وتنــــوير�العقــــل�الجديــــد�مــــن�تفســــAB�الكتــــاب�ا%جيــــد،�%حمــــد�الطــــاهر�بــــن� .٣

  هـ�١٩٨٤تونس،��–هر�بن�عاشور�التون-Op،�الدار�التونسية�للنشر�محمد�بن�محمد�الطا

تسـاؤxت�)مريكـان�حــول�Tسـ=م،�بعــد�تفجBـAات�ســبتم�A،�للـدكتور�صــ=ح�الصـاوي،�دار�)نــدلس� .٤

  م٢٠٠٣-ه١٤٢٤الخضراء،�جدة،�الطبعة�)و]ى،�

  .رةالقاه�–لعبد�الكريم�يونس�الخطيب،�دار�الفكر�العربي�التفسAB�القرآني�للقرآن،� .٥

الجــامع�الصــحيح،�ل�مــام�أبــي�عبــدهللا�محمــد�بــن�إســماعيل�البخــاري،�عنايــة�أبــي�صــهيب�الكرمــي،� .٦

  .م١٩٩٨-هـ�١٤١٩بيت�)فكار�الدولية�للنشر�والتوزيع،�الرياض،�

الجــامع�الصــحيح،�ل�مــام�مســلم�بــن�الحجــاج�القشــABي،�عنايــة�أبــي�صــهيب�الكرمــي،�بيــت�)فكــار� .٧

  .م١٩٩٨-هـ�١٤١٩،�الدولية�للنشر�والتوزيع،�الرياض

محمـــد�بـــن�صـــالح�بـــن�محمـــد�العثيمـــBن،�دار�الـــوطن�للنشـــر،�الريـــاض،�شـــرح�ريـــاض�الصـــالحBن،� .٨

  .هـ�١٤٢٦: الطبعة

شـــــرح�صـــــحيح�مســـــلم،�ل�مـــــام�أبـــــي�زكريـــــا�يح÷ـــــ¯�بـــــن�شـــــرف�النـــــووي،�دار�إحيـــــاء�الsـــــAاث،�بBـــــAوت،� .٩

 .هـ١٣٩٢الطبعة�الثانية،�

  .٦٦١صحيفة�ا%سلمون�العدد .١٠

١١.  T�صحيح�شرح�الباري�فتح�الخطيـب،�الـدين�محـب�تحقيـق�العسـق=ني،�حجـر�بنx�،البخاري�مام
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مـــــــــــــــع�تعليقـــــــــــــــات�الشـــــــــــــــيخ�ابـــــــــــــــن�بــــــــــــــــاز،�تصـــــــــــــــوير�رئاســـــــــــــــة�إدارات�البحـــــــــــــــوث�العلميـــــــــــــــة�وTفتــــــــــــــــاء�

 والدعوةوTرشاد،الرياض،�عن�الطبعة�السلفية،�القاهرة

 - الســـــابعة�عشـــــر�: القـــــاهرة،�الطبعـــــة�- بBـــــAوت�- ســـــيد�قطـــــب،�دار�الشـــــروق�!ـــــي�ظـــــ=ل�القـــــرآن،�ل .١٢

  . هـ�١٤١٢

هُ «قادة�الغرب�يقولون� .١٣
َ
ْهل

َ
ِبيُدوا�أ

َ
َم�أ

َ
ُروا�Tِْس= : ج=ل�العالم�،�نشر�بتـاريخ: ،�تأليف�)ستاذ.»َدّمِ

  .،�ط�دار�ا%ختار�Tس=ميم١٩٧٤ - هـ��١٣٩٥

نبيــل�لوقــا�ببــاوى،�طبعــة� كتــاب�انتشــار�Tســ=م�بحــد�الســيف؛�بــBن�الحقيقــة�و�wفsــAاء،�للــدكتور� .١٤

  .الشريف�مجازة�من�)زهر 

ع;ي�أبي�الحسن�بن�عبد�ال²ي�بن�فخـر�الـدين�النـدوي،�ماذا�خسر�العالم�بانحطاط�ا%سلمBن،�ل .١٥

  .مصر�–مكتبة�Tيمان،�ا%نصورة�

مرعـــــاة�ا%فـــــاتيح�شـــــرح�مشـــــكاة�ا%صـــــابيح،��بـــــي�الحســـــن�عبيـــــد�هللا�ا%بـــــاركفوري،إدارة�البحـــــوث� .١٦

هـــــ،��١٤٠٤ - الثالثــــة�: هنــــد،�الطبعــــةبنــــارس�ال�- الجامعــــة�الســــلفية��- العلميــــة�والــــدعوة�وTفتــــاء�

  .م�١٩٨٤

محمــد،�أبــو�الحســن�نــور�الــدين�ا%ــ=�) ســلطان(مرقــاة�ا%فــاتيح�شــرح�مشــكاة�ا%صــابيح،�لع;ــي�بــن� .١٧

  .م٢٠٠٢ - هـ�١٤٢٢)و]ى،�: لبنان،�الطبعة�–الهروي�القاري،�دار�الفكر،�بABوت�

لنيســـــابوري،�تحقيـــــق�ا%ســـــتدرك�ع;ـــــى�الصـــــحيحBن،��بـــــي�عبـــــدهللا�محمـــــد�بـــــن�عبـــــدهللا�الحـــــاكم�ا .١٨

 .م١٩٩٠هـ�١٤١١مصطفى�عبدالقادر�عطا،�دار�الكتب�العلمية،�بABوت،�الطبعة�)و]ى،�

ا%ســند،��بــي�داود�ســليمان�بــن�داود�بــن�الجــارود�الطيال-ــOp،�تحقيــق�الــدكتور�محمــد�بــن�عبــد� .١٩

  .م�١٩٩٩ - هـ��١٤١٩)و]ى،�: مصر،�الطبعة�–ا%حسن�الAsكي،�دار�هجر�

بن�محمد�بـن�حنبـل،�عنايـة�أبوصـهيب�الكرمـي،�بيـت�)فكـار�الدوليـة�للنشـر��ا%سند،�ل�مام�أحمد .٢٠

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢والتوزيع،�الرياض،�

ا%عجــــــــزة�ا%تجــــــــددة،��بــــــــي�عبــــــــدالرحمن�صــــــــالح�بــــــــن�محمــــــــد�اليــــــــافÙي،�دار�)نــــــــدلس�الخضــــــــراء،� .٢١

  م٢٠٠٠-ه١٤٢١جدة،الطبعة�)و]ى�

تحقيــــــق�حمــــــدي�بــــــن�عبدا%جيــــــد�ا%عجــــــم�الكبBــــــA،��بــــــي�القاســــــم�ســــــليمان�بــــــن�أحمــــــد�الط�Aانــــــي،� .٢٢

 .م١٩٨٣-هـ�١٤٠٤السلفي،�مكتبة�العلوم�والحكم،�ا%دينة�النبوية،�الطبعة�الثانية،�

ديـوان�ا%بتـدأ�والخ�ـA�!ـي�تـاريخ�العـرب�وال�Aبـر�ومـن�عاصـرهم�مـن�ذوي�مقدمة�تاريخ�ابن�خلـدون؛� .٢٣

ن�الحضـرمي�الشأن�)ك�A،�لعبـد�الـرحمن�بـن�محمـد�بـن�محمـد،�ابـن�خلـدون�أبـو�زيـد،�و]ـي�الـدي

 .م�١٩٨٨ - هـ��١٤٠٨الثانية،�: خليل�شحادة،�دار�الفكر،�بABوت،�الطبعة: Tشبي;ي،�تحقيق

 
ً
  :ا2واقع�+لك(�ونية: ثانيا

هــذه�روابــط�للمواقــع�TلكAsونيــة�الcــO�رجعــت�لهــا�!ــي�دراســOc�لواقــع�Tســ=م�وانتشــاره�!ــي�العــالم،�وأمــا�

  :دة�!ي�حوا�Op�البحثالروابط�الداخلية�للمقاxت�والتقارير،�فموجو 

http://bina-m-h-1987.fav.co.il  
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http://elbeitbeitak.blogspot.com 

http://www.aawsat.com 

http://www.alwatan.com.sa  

http://www.attaweel.com  

http://www.cnn.com 

 http://www.forsanelhaq.com  

 http://www.foxnews.com 

 http://www.haaretz.com  

http://www.islamicweb.com  

  http://www.islammemo.cc 

http://www.onislam.net  

http://www.riseofislam.com    

http://www.safeshare.tv 

http://www.youtube.com 
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  تقنيات�الحجاج�الب]+ي�للخطاب�النبوي�الشريف. ٢٣
  الدكتور�عاشور�مزيلخ

  )أستاذ�محاضر�جامعة�الجزائر(

  :مقدمة

� �العا%Bن �رب 8� �وصحبه�, الحمد �آله �وع;ى �محمد �للعا%Bن،نبينا �رحمة �ا%بعوث �ع;ى �والس=م والص=ة

 :أجمعBن�وبعد

يث�النبوي�الشريف�وإبراز�أهم�الجوانب�قبل�الشروع�!ي�الحديث�عن�تقنيات�الحجاج�الب=5ي�!ي�الحد

�خاصية� �الب=5ي �الحجاج �فالخطاب �البحث، �بموضوع �صلة �ذات �ا%=حظات، �بعض �إبداء �أود فيه،

موضوع�Tقناع�وإن�كان�هو�فعل�الّصورة�الحجاجية،�فهل�أساسية�من�خصائص�الخطاب�Tقناûي�و 

 w� �وهل �فع=�وكيف؟ �ذلك �الشريف �النبوي �الحديث �!يحقق �الصفة��خت=ف د
ّ

�يؤك �الّتلّقي مستويات

  الحجاجية؟

�يتناول  �ما��وبحثنا �ضمن �يندرج �wقناع �كان �وإن �الشريف، �النبوي �للخطاب �الب=5ي �الحجاج تقنيات

تسÙى�إليه�سيميائيات�التواصل�بدراسة�أساليب�التواصل�قصد�التأثAB،�فالخطاب�الحجا&ي�´�دف�إ]ى�

غوية�Ôي�أفعال�ك=م�تمارس�وظيفة�Tقناع�من�صّ التأثAB�ع;ى�مواقف�وسلوك�مخاطبيه،�!ي�شكل�
ّ
يغ�ل

  . خ=ل�قّو®�ا�الك=مية،�تتج;ى�من�خ=ل�Åليات�الحجاجية�البناء�والّربط�والتشبيه�وwستعارة�والكناية

ز�!ي�هذه�ا%داخلة�ومن�خ=ل�النماذج�من�أحاديث�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�
ّ

إ]ى�لذلك�سوف�نرك

�الحجاج �wستدxليةإبراز�الجوانب �الب=غية ��ية �ذا®�ا، �الك=م �أفعال �!ي �النبوي�ا%تجلية �الحديث لنص

�كما� �والتمثيل، �والبديع �كاxستعارة ،ABوالتأث� �ل�قناع �ا%وظفة �الب=غية �الحجاج �تقنيات �أي الشريف،

تبحث�هذه�الورقة�!ي�البنية�الحجاجية�للخطاب�النبوي،�ويكون�ذلك�بعد�دراسة�مستويات�الخطاب�!ي�

�فOÛ�ا �وwقناûي، Oوالتعليم� OÛالتوجي� �الخطاب �استعمال �ومسوغات �الشريف، �النبوي لحديث

�النبوي� �الحديث �!ي �كثABة �نماذج �فنجد �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى �الرسول �أقوال �!ي �واقعة اسAsاتجيات

  .الشريف�تسوغ�استعمال�ذلك

نا�!ي�هذه�ا%داخلة�نحاول� إظهار�الع=قة�الحجاجية�الOc�تربط��بيان�دور�Åليات�الب=غية�وتنويعها�!يإنَّ

�ا%رتبطة� �القضايا �من �%جموعة �أو �أجمل، �%ا �وتفصي= �توضيحا �أيضا �وÔي �ب��ايته، �الحديث بداية

�بالجوانب� �الحجاجية �الجوانب �وتكامل �تفاعل �كيفية �معرفة �وكذا �الحديث، �أول �!ي �الواردة بالنتيجة

  .Tخبارية�!ي�الحديث�النبوي�الشريف

�ال �هدف �وطبيع��ا�ويتضح �النبوية �)حاديث �!ي �الب=غية �الحجاجية �الجوانب �إبراز�بعض �أكA�!ي بحث

  .wستدxلية،�ذلك�أن�مظاهر�الحجاج�تختلف�من�حديث�:خر

�الجوانب� �دراسة �أهمية �بيان �البحث �هذا �!ي �®�منا Ocال� �الحجاجية �الوظيفة �أن �نشAB�إ]ى �أن �نريد وهنا

عليه�وسلم،�وÔي�حجج�مبثوثة�!ي�أحاديثه،�تخدم�النتيجة�أي�الحجاجية�!ي�خطابات�الرسول�ص;ى�هللا�

  .تسAB�!ي�اتجاه�حجا&ي�واحد

�كانت� �وإن �الشريف، �النبوي �الحديث �!ي �ا%حاّجة �وآليات �ا%نطقية �الصور �أهم �رصد �إ]ى �نخلص ثم
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�تقنيات� �ع;ى �الوقوف �من �xبد �كان �هنا �من �الب=غية، �Åليات �بواسطة �محددة �الخطابية السلسلة

الحجا&ي�الب=5ي،�%عرفة�قيم��ا�الحجاجية�وا%تمثلة�!ي�الروابط�الحجاجية�الب=غية،�والنظر��الخطاب

!ي�كيفية�توظيف�مستويات�الخطاب�الب=5ي�بأنواعه،�باعتبار�أّن�الخطاب�النبوي�دxئل�ع;ى�نبوته�وأنه�

 .x�ينطق�عن�الهوى�إن�هو�إx�و'ي�يو'ى

   :مفهوم�الحجاج_ ١

�!ي�اللغة�ال ي�الَحجُّ
َ
ه�أ �واعَتَمْدتُ

ً
�قصده�وَحَجْجُت�ف=نا

ً
ه�َحّجا ه�َيُحجُّ ِدَم�وَحجَّ

َ
ي�ق

َ
�ِإلينا�ف=ٌن�أ قصُد�َحجَّ

ة�ما�ُدوِفَع�به�الخصم ة�الAْ�ُهان�وقيل�الُحجَّ ي�مقصود،�والُحجَّ
َ
  .)١(قصدته�ورجٌل�محجوٌج�أ

ر،�يكون�ع;ى�شكل�وا%=حظ�هنا�أن�لفظ�الحجاج�من�الحجة�منطوق�يقدمه�ا%تكلم�يخدم�منطوقا�آخ

�الع=قة� �أو �الحجاجية �التقنيات �Ôي �بي��ما �يربط �وما �غAB�لفظي، �سلوك �أو �نص �أو �فقرة �أو قول

  .الحجاجية،�تAsك�حرية�للمرسل�إليه�الAsجيح�ما�بBن�خيارات�قبوله�أو�رفضه

�معينة،�ومفهوم�مصطلح�الحجاج�!ي� نفهم�من�ذلك�أن�الحجاج�تقديم�الحجج�و)دلة�ا%ؤدية�نتيجة

�ا �لفظة �أن �إذ �عندنا، �هو�مفهوم �عما �)جنبية �اللغات �!ي �دxلته �x�تختلف بمع¯P��Argumentلعربية

  .wعAsاض�أو�طرح�موقف�مصاحب�بحجج�تؤيد�وجهة�النظر�!ي�اللغة�الفرنسية

�بمثابة� �بعضها �موضوعية �وحدة �مكونة �بي��ا، �فيما �مAsابطة �ك=مية �أفعال �سلسلة �إنتاج �الحجاج إذا

  . �ا�نتائجحجج�تستنتج�م�

   :مستويات�الخطاب�!ي�الحديث�النبوي�الشريف�ومسوغات�توظيفه_ ٢

بمعPـ¯�آخـر�مـا�Ôـي�وبما�أن�الخطاب�سلسلة�أفعال�ك=مية�مع�Aة�عن�قصد�معـBن�يريـده�ا%ـتكلم،�و 

 Niveau de(أســــباب�لجــــوء�ا%خاِطــــب�إ]ــــى�توظيــــف�أســــاليب�متعــــددة�للخطــــاب؟�ع�ــــA�مســــتويات�اللغــــة

langage(ا�أطــراف�ووضــع�،�يــةABالتعب�تxســتعماw�Aع�ــ�بــداع،T�عمليــة�مــن�ا%ســتحقة�ا%كانــة�!ــي�لخطــاب

  ا%تعددة؟

هـــذه�بعـــض�)ســـئلة�حـــول�تنـــوع�العناصـــر�الســـياقية�وتعـــدد�wســـتعماxت�اللغويـــة�والب=غيـــة،�ومـــا�

يراعيــــه�ا%رســـــل�!ـــــي�خطابـــــه،�تعــــد�ا%ركـــــز�لجعـــــل�الخطـــــاب�يتناســـــب�وم�¤لــــة�ا%رســـــل�إليـــــه،�هنـــــا�يكمـــــن�دور�

الحجا&ي�الب=5ي�ووظيفته،�!ي�جعل�ا%ع¯P�x�يتوقف�عند�حدود�اللفـظ�أو�الشـكل�اللغـوي،�بـل��الخطاب

أربعـــة�مســـتويات�للخطـــاب�تمثـــل�تقنيـــات�حجاجيـــة�!ـــي��بحـــثيتعـــدى�إ]ـــى�wســـتعمال�اللغـــوي،�و!ـــي�هـــذا�ا%

  :الحديث�النبوي 

Oالتعليم�الحجا&ي�الخطاب�ا%رسل(مستوى�سلطة:(  

  :OP�!ي�الحديث�النبوي�الشريفمستوى�الخطاب�الحجا&ي�التضام

 :مستوى�الخطاب�الحجا&ي�wنجازي�التلمي²ي�!ي�الحديث�النبوي�الشريف

  :Tقناûي�!ي�الحديث�النبوي�الشريف�الحجا&يمستوى�الخطاب�

١_٢ :Oالتعليم�الحجا&ي�الخطاب�ا%رسل(مستوى�سلطة:(  

                                                 
  ).حجج(سان�العرب،�%حمد�بن�مكرم�بن�منظور�)فريقي�ا%صري،�دار�صادر،�بABوت،الطبعة�)و]ى،�مادة�ل) ١(

 . 
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�الحدي �!ي �الخطاب ��ساليب �الب=غة �ف��ا �أسست Ocال� �ا%واضيع �أنه�تبBن �الشريف، �النبوي ث

�بنية� �يمث=ن �ا%صطفى، �أحاديث �!ي �)كA�حضورا �)سلوبBن �وهاذين ،OÛون�أمر� �ب=غة �ذا خطاب

�مجموعة�كلمات�ذات�تصور�ومفهوم�خاص�لحجاجية�قوية��يصال�الفكرة� �أن�الخطاب لقارئ،�وبما

�ا%خاِطب�لدى�ا%تكلم،�تحيل�إ]ى�مدلول�معBن،�تحقيقا�لقصده،�وامتثال�ا%رسل�إليه� و%ا�يريده،�إذ�همُّ

�بفعل� �للقيام �وتوج��ه �إليه �ا%رسل �ع;ى �بالضغط �ذلك �ويكون �الخطاب، �محتوى ب
َ
�ا%خاط تبليغ

�تتضمن� �خاصة �أدوات �باستعمال �والتحذير، �النصح �طابع �يحمل Oتعليم� �بأسلوب �أي مستقب;ي،

 
ً
َهة �موّجِ �لكو�³ا �خاصة، �وظيفة Oالتعليم� �wستعمال �ولهذا �ذلك، �قصد��بطبيع��ا �عن �مع�Aة للخطاب

ا%رسل،�وا%حققة�لهدفه�ا%تمثل�!ي�إنجاز�أفعال�بعد�لحظة�التلفظ�سواء�أمر�أو�نOÛ،�قد�يكون�الغرض�

منه�لصالح�ا%رسل�أو�ا%رسل�إليه،�فإن�كان�الغرض�من�wستعمال�التعليمO�هو�منفعة�ا%رسل،�ففعل�

� �هنا �لصا) واجب(التوجيه �ا%نفعة �كانت �إذا �أما �wختيار�بالقيام�الطاعة، �هنا �حكمها �إليه، �ا%رسل لح

  .)١()الندب(بالفعل�أو�تركه،�يعرف�بـ�

ب�وتوج��ه�للقيام�بفعل،�تقنية�حجاجية�مهمة�ُيَحدُد�من�
َ
ومن�الواضح�أن�محاولة�الضغط�ع;ى�ا%خاط

� �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �الرسول �كخطاب �الخطاب، �طر!ي �بBن �مقدار�الع=قة �ُهَريْ خ=لها ِبى
َ
�أ �َعْن نَّ

َ
�أ
َ
َرة

اَل 
َ
�ق �وسلم �عليه �هللا �ص;ى ِه

َّ
�الل �ُمْؤِمًنا�«:َرُسوَل ُجُل �الرَّ �ُيْصِبُح ِلِم

ْ
ظ
ُ ْ
�ا% ْيِل

َّ
�الل ِع

َ
ِقط

َ
�ك �ِفَتًنا ْعَماِل

َ
�ِبا� َباِدُروا

َيا� نْ اِفًرا�َيِبيُع�ِديَنُه�ِبَعَرٍض�ِمَن�الدُّ
َ
¯�ُمْؤِمًنا�َوُيْصِبُح�ك ِp-ُيْم�ْو

َ
اِفًرا�أ

َ
¯�ك ِp-ن=  ،)٢(»َوُيْم�أّنه�الحديث�هذا�!ي�حظ

� �)مر، �!ي �ا%تمثلة �الّتوجيه �أفعال �وÔي �ا%باشرة �الك=م �أفعال �ع;ى OPمب�اتسم� �إرشادي Oتعليم� خطاب

فكان�وضوح�التوجيه�باستعمال�َباِدُروا�بالوضوح�والتعبAB�عن�قصد�هو�نصحهم،�باستعمال�فعل�)مر�

رورة�ا%بادرة�إ]ى�)عمال�الصالحة،�ويوجه�صيغة�)مر�حقق�هدف�الخطاب،�!ي�توجيه�ا%رسل�إليه�بض

فsن�متواصلة�x�وÔي�أفعال�ك=م�الغاية�م��ا�حمل�السامع�ع;ى�فعل�ما�أمر�به،�قواته�ل=لs¤ام�بذلك،�

  .فاصل�بBن�فتنة�وأخرى،�إغواؤها�شديد�x�يقوى�عل��ا�إx�القليل

توظيف�ع;ى� السياق،�م��ا�القائمةوإن�تعّددت�النماذج�الخطابية�الحجاجية�!ي�الحديث�الّنبوي�!ي�هذا�

ا%رسل�!ي�خطابه�ألفاظا�دالة�ع;ى�النOÛ،�إ]ى�درجة�أن�دxلة�النOÛ�ينتجها�الخطاب�اللغوي،�الدال�ع;ى�

� �حرف �Ôي �حجاجية �بنية �كاستعمال �هللا�) w)xمتناع، �ص;ى �قوله �!ي �كما �ا%ضارع، �الفعل �يسبق الذي

� �وسلم، �عنعليه �هللا OpÚر� �الخدري �سعيد �أبي �قالعن �:ه �و�سلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� x�تسبوا�«قال

�)٣( »أصحابي�فلو�أن�أحدكم�أنفق�مثل�أحد�ذهبا�ما�بلغ�مد�أحدهم�وx�نصيفه�
ً
،�فا%رسل�وظف�خطابا

�ذا�سمات�تعليمية�دون�غABه،�وهذه�ا%عرفة�ا%تعلقة�بالخطاب�بينت�اصرار�ا%رسل�ع;ى�
ً
معينا�ومحددا

�سب �عن �هو�تحذيرهم �قصده، ��تنفيذ �ا%رسل�صحابته، �%عرفة �تأكيدا OÛالن� �أن �ع;ى �تداو]ي مؤشرا

                                                 
 . ٢/١٥٩رفيق�العجم،�ج/ل�الفقه،د،�ينظر�موسوعة�مصطلحات�أصو "ما�ليس�بأمر" يعرف�!ي�دراسات�أصول�الفقه) ١(

دار�+ دار�الجيل�بABوت�.الجامع�الصحيح�ا%سم¯�صحيح�مسلم،�أبو�الحسBن�مسلم�بن�الحجاج�بن�مسلم�القشABي�النيسابوري،�ط) ٢(

  .١/٧٦ج:)فاق�الجديدة�ـ�بABوت�الطبعة�

الثالثة�،�. دار�ابن�كثAB�،�اليمامة�بABوت�ط.ي�الجعفيصحيح�البخاري�الجامع�الصحيح�ا%ختصر�محمد�بن�إسماعيل�أبو�عبدهللا�البخار ) ٣(

  .٢/١٠٤جامعة�دمشق�ج�- مصطفى�ديب�البغا�أستاذ�الحديث�وعلومه�!ي�كلية�الشريعة�. د: تحقيق��١٩٨٧ – ١٤٠٧
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  .قصده�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�هو�بيان�مكانة�الصحابة�رOpÚ�هللا�ع��مx�تسبوا�مع�Aا�عن�با%رسل�إليه،�

x�يحُل�لرجل�أْن�يعطي�العطية�فABجع�ف��ا�إx�الوالد�فيما�يعطي�«وقوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�

م�رجع�!ي�قيئهولده،�ومثل�الذي�يعط
ُ
و!ي�،�)١(»ي�العطية�ويرجع�ف��ا�كمثل�الكلب�أكل�حc¯�إذا�شبع�قاء�ث

x�يحل�لرجل�أن�يهجر�«:أن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�و�سلم�قال: حديث�آخر�عن�أبي�أيوب�)نصاري 

أراد�الرسول�،�)٢(»أخاه�فوق�ث=ث�ليال�يلتقيان�فيعرض�هذا�ويعرض�هذا�وخABهما�الذي�يبدأ�بالس=م

�أو�ص �ارتكا�Çا، �بعدم �بأمره �سواء �)فعال �هذه �عن �ي��اه �أنه �إليه �ا%رسل �يفهم �أن �وسلم �عليه �هللا ;ى

   .تقييد�حريته�!ي�ممارس��ا

� �Ôي �أخرى �حجاجية �بنية �توظيف �!ي �الشريف �النبوي �الحديث �دقة �النx (OÛ(وتزداد �صيغة �نون�، مع

x�«:قال�]ي�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: قالعن�أبى�ذر��التوكيد�كون�النOÛ�يحمل�طابع�التأكيد،�ومثله

بمعP¯�أن�صيغة�النOÛ�مثله�مثل�)مر،�،�)٣(»تحقرن�من�ا%عروف�شيئا�ولو�أن�تلقى�أخاك�بوجه�طلق

�والغائب �الشاهد �ع;ى �ويقع �وتوج��ه، �إليه �ا%رسل �لتعليم �ا%رسل �النOÛ�«:يوظفه �من �الطلب �أن اعلم

،�خطاب�يشد�انتباه�السامع،�فيتحقق�)٤(»ري�ع;ى�لفظ�)مربم�¤لته�من�)مر�يجري�ع;ى�لفظه�كما�يج

x�،)�x(�تسبوا�أصحابي(بذلك�تماسك�الخطاب�وانسجامه�وذلك�%عرفة�ا%رسل�ا%سبقة�بالرسل�إليه�

�يهجر�أخاه �أن �لرجل �)يحل �العطية(، �يعطي �أْن �لرجل �موجه�)x�تحقرن (،)x�يحُل �خاص �فهو�خطاب ،

�وهذ �ويصدقونه، �به �يؤمنون �القيام�للذين �إ]ى �ا%لفوظ �هذا �يتحول �ثم �الخطاب، �قبول �أولويات �من ا

  . بانجاز�فعل�سلوكي

والخطاب�x�يقتصر�ع;ى�Tخبار�xقناع�ا%تلقي�وتوج��ه،�بل�للتعبAB�عن�مقاصد�ا%تخاطبBن�ا%تعددة،�

� �عبارات �ا%خاِطب �يصدر�من �وأمر(فقد �ا)استفهامية، �إ]ى �Tنجازي �اللغوي �الفعل ��Çا �يتجاوز لفعل�،

  . التأثABي 

�إليه،� �ا%رسل �لتوجيه �ا%رسل فها
ّ
�يوظ �الحجاجية، �التعليمية �اللغوية �Åليات �من �wستفهام �يعد كما

يتجسد�من�خ=له�سيطرة�ا%رسل�ع;ى�ا%رسل�إليه،�فيسAB�الخطاب�حسب�رغبة�ا%رسل،�ويتوقف�ذلك�

فة،�إذ�)سئلة�ا%ستعملة�هو�ما�يخدم�قص
ّ
د�ا%رسل،�ذلك�أن�وظيفة�الخطاب�ع;ى�نوعية�)سئلة�ا%وظ

اللغوي،�دفع�ا%رسل�باستعمال�wستفهام،�إذ�به�يبدأ�بالحث�عن�معلومات�وينتOÛ�بتقديمها�وتوضيحها�

�قوله �!ي �متلقيه �الرسول �به �خاطب �الذي �wستفهام �فكان �ع" أx�أدلكم�"وتأكيدها، �أن�، �هريرة �أبي ن

ع;ى�ما�يمحو�هللا�به�الخطايا�ويرفع�به�الدرجات�قالوا��أx�أدلكم«: رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قال

ب;ى�يا�رسول�هللا�قال�إسباغ�الوضوء�ع;ى�ا%كاره�وكAة�الخطا�إ]ى�ا%ساجد�وانتظار�الص=ة�بعد�الص=ة�

،�فكان�)أدلكم(متبوع�بفعل�ا%ضارع�،�خطاب�حواري�يحمل�طابع�wقناع�والتوجيه،�)١(»فذلكم�الرباط

                                                 
  .١١/٦٤صحيح�مسلم�: كتاب�)١(

  ٢٢٥٦(/صحيح�البخاري،�باب�الهجرة،�ج) ٢(

  .٨/٣٧صحيح�مسلم�: كتاب�)٣(

  . 2/135،�ج)ط/ت(محمد�عبد�الخالق�عظيمة،�عالم�الكتب�بABوت،�بدون : د�بن�يزيد�ا%�Aد�،�ا%قتضب،�تحقيقأبي�العباس�محم) ٤(

: محمد�بن�عي-p¯�أبو�عي-p¯�الAsمذي�السلمO،�دار�إحياء�الAsاث�العربي�بABوت�تحقيق�: الجامع�الصحيح�س�ن�الAsمذي�ا%ؤلف�: كتاب�)١(

  .١/٧٢أحمد�محمد�شاكر�وآخرون�ج
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جواب�غرضه�طلب�ا%زيد�من�ا%علومات،�لB¤يل�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�) ;ى�ب(جواب�السامع�بلفظ

!ي�)خAB�wستفهام�ع��م،�وهو�خطاب�مباشر�وفعل�لغوي�إنجازي�تأثABي،�ونستطيع�أن�نقول�أنه�فعل�

�OÛف� �الصريح، �ردهم �ذلك �ع;ى �والدليل �استدxلية، �ذهنية �عمليات �x�يستدûي �مباشرا �خطابا ،O°طل

  .اسطة�بنية�)قوال�الحجاجيةمحددة�بو 

وسيلة�أخرى��ويتم�من�خ=ل�استعمال�wستفهام�بتوظيف�أدوات�معينة�ذات�طبيعة�حجاجية،

�من�ا%رسل�إليه، �معلومات �هريرة�للحصول�ع;ى �رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�و�سلم�: فعن�أبي أنه�سمع

،�قالوا�)تقول�ذلك�يبقي�من�درنه�أرأيتم�لو�أن��³را�بباب�أحدكم�يغتسل�فيه�كل�يوم�خمسا�ما�« :يقول 

،�بدأ�الرسول�الكريم�)١(»فذلك�مثل�الصلوات�الخمس�يمحو�هللا��Çا�الخطايا:(x�يبقى�من�درنه�شيئا�قال

،�هو�طلب�الجواب�من�السامع،�وwستفهام�هنا�يجذب�انتباهه�ويطيل�)أرأيتم(تقريري�خطابه�باستفهام�

�بلفظ �ا%علومات �من �ا%زيد �%عرفة �مش�Èا�)قول مات(شوقه �السامع، �أ´�ا �تظن �ما �أي O°ترغي� �أسلوب ،

ا%ؤمن�ا%واظب�ع;ى�الص=ة�بحال�ا%ؤمن�الذي�يمر�ببابه��³ر،�فكانت�إجابة�ا%رسل�إليه�سريعة،�خطاب�

ع=قة�ا%رسل�با%تلقي،�تصحيحا�لع=قة�طر!ي�الخطاب،�وبا%ناسبة�فقد�ضبط�علماء�أصول�يبBن�قوة�

�Oالتعليم�ستعمالw�الغزا]يالفقه�نBّفب�ي،ûالشر�الحكم�وإدراك�الوقوف�قصد�،
ً
�)٢(ووضعوا�له�شروطا

OÛوالن�«:)مر�الك=م�أقسام�من�قسم�[...] وهو�ا%أمور�بفعل�ا%أمور�طاعة�Op2ا%قت�القول�أنه�)مر�وحّد

  .)٣(»به،�والنOÛ�هو�القول�ا%قتOp2�ترك�الفعل

ف�النداء�لتوجيه�ا%رسل�إليه�للقيام�ب� ِ
ّ
وÔي�بنية�حجاجية�تّتخذ�شكل�)فعال��فعل�وتحفB¤ه،كما�ُيوظ

�و �التوج��ية، �إليه، �وا%رسل �ا%رسل �بBن �الع=قة �لتحقيق
ً
�أساسيا �الحجج،�مبدأ �تقديم �!ي

ً
�دورا يلعب

عن�أبي�هريرة�مثل�ما�جاء�!ي�خطاب�الرسول�ص;ى�عليه�وسلم،�وباستعماله�يكون�للحجة�طابع�ال�Aهان�

يا�نساء�ا%سلمات�x�تحقرن�جارة�لجار®�ا�ولو�فرسن�«:�عليه�وسلم�قالعن�الن°O�ص;ى�هللا: رOpÚ�هللا�عنه

خطاب�اسُتْعِمل�فيه�ضمAB�جماعة�:،�خطاب�فيه�نوع�من�Tكبار�وTج=ل،�يحمل�طابع�النOÛ)٤(»شاة

�الّنصح� �طابع �يحمل �خطاب �إليه، �للمرسل �معلومات �لتحفB¤�وإعطاء �وهذا �ا%فرد، �وليس ا%تكلمBن،

  .ة�ا%سلمات،�!ي�كل�ما�قّدمه�من�معلومات�مهمة�ودقيقةوTخ=ص�للنسو 

�تحقق� ،Oالتعليم� �ع�A�wستعمال �الشريف �النبوي �الحديث �!ي �ا%وظفة �الحجاجية �الوسائل إن

�فهو� �Tقناع، �مخاطبيه، �وسلوك �مواقف �التأثAB�ع;ى �إ]ى �´�دف �أو�حجا&ي �برهاني �دعوة�خطاب !ي

محبوب�لديه،�كما�يع�A�عن�توجه�مرسل�الخطاب�ورغبته��وتوجيه�ا%رسل�إليه�وتحذيره،�وإغرائه��مر 

� �وأمنيته، �معّينة، �نتيجة �أو
ً
�معّينا

ً
�ملفوظا �يتقّبل �ع=قة�بجعله �يقوي �للتواصل، �)مثل �ا%نهج وهو

�ا%رسل� �تعاون
ً
�مسبقا �يفرض �ا%رسل �وأن �التعاون، �مبدأ �ع;ى �القائمة �وا%تلقي، �ا%رسل �بBن التخاطب

                                                 
  .١/١٩٧صحيح�البخاري،ج: كتاب�)١(

متكلم�وفيلسوف�مسلم�له�دور�كبAB�!ي�الفكر�العربي�من�أشهر�/ م)١١١١_١٠٥٨)(هـ٥٠٥_ 450(أبي�أحمد�محمد�بن�محمد�الغزا]ي�)٢(

  .٣٠١:معجم�أع=م�ا%ورد،�ص: ،�ينظر»ا%نقذ�من�الض=ل«،�»إحياء�علوم�الدين«كتبه،�

دار�)رقـم�بBـAوت،�. من�علم�)صول،�تقديم�وتعليق،�الشيخ�إبـراهيم�محمـد�رمضـان،�ط�أبي�أحمد�محمد�بن�محمد�الغزا]ي،�ا%ستصفى) ٣(

  .  1/737/738،ج)ت،ط(بدون�

  .٢/٩٠٧صحيح�البخاري،�باب�الهجرة،�ج�)٤(
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فل�ما�يتعلق�ب��ذيب�الخطاب،��ن�غاية�ا%رسل�Ôي�تبليغ�ما�يريده،�وهذا�من�إليه�لفهم�قصده،�الذي�يغ

منطلقات�ا%رسل�قصد�توجيه�ا%رسل�إليه،�للقيام�بفعل�!ي�ا%ستقبل،�من�خ=ل�Åليات�wقناعية�!ي�

�حمل� �ع;ى �تقوم �حجاجية �آليات �والنداء، �وwستفهام ،OÛوالن�مر(� �استعمال �كا�كثار�من الحديث،

�وTفهام�متوقفة�ع;ى�ع=قة�ا%خاط �يبBن�أن�عملية�الفهم �ع;ى�استنتاج�معان�تدعوه�ل�قناع،�مما ب

�من� �انط=قا �ويؤّوله �الخطاب، �تفكيك �ليستطيع �أو�سلبية �إيجابية �أكانت �سواء �با%ستقبل، ا%رسل

ا%تلقي،��ع=قته�السابقة�با%رسل،�وموقفه�من�ا%وضوعات�الOc�يتناولها�الخطاب،�كل�ذلك�يAsك�أثره�!ي

  .%عرفة�مقاصد�ا%رسل�وأهداف�الخطاب

�إذ� �له، �وينقاد �الخطاب �يتقبل �ا%تلقي �من �تجعل �النبوي �الحديث �!ي �ا%تمثلة �ا%رسل فسلطة

�عن� �والخروج �wنزياح �من �لعناصر�اللغة �توظيف �من �يملكه �%ا �الخطاب �!ي �ا%رسل �ذاتية تتجسد

�وتركي �صوتية �استعماxت �من �به �يقوم �وما �ا%ألوف، �لغوية �وع=قات�(بات �ب=غية �وصرفية نحوية

فOÛ�جد�متصلة�بشخصية�ا%رسل�إليه،�تتج;ى�من�خ=لها�براعة�ا%تكلم�!ي�توظيف�Åليات�) معجمية

  .الحجاجية�

وهنا�يظهر�لنا�كيف�أن�تركيب�الجمل،�يتأثر�بالع=قة�بBن�ا%تحدث�والسامع،�فيوظف�خطابا�معينا�ذا�

�للع=قة�بBن�أطراف�الخطاب،�و%ا�يقوم�به�سمات�تعليمية،�قائما�ع;ى�عنص
ً
ر�ا%فاجأة،�تكون�تحديدا

ا%رسل�من�ضغط�ع;ى�متلقيه�للقيام�بفعل،�انط=قا�من�توظيف�ا%عرفة�ا%سبقة،�رغام�ا%رسل�إليه�

�الشكلية� �الخطاب �لغة �بBن �التناسب �ليحقق �با%تلقي، �ا%رسل �لع=قة �وتصحيحا �قصده، �تنفيذ ع;ى

عن�أبى�هريرة�قال�خاطبنا��:عد�عام=�حجاجيا�بالغ�)همية،�ولنأخذ�ا%ثال�التا]يومعطيات�السياق،�ي

أ´�ا�الناس�قد�فرض�هللا�عليكم�الحج�فحجوا�فقال�رجل�أكل�«:رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فقال

ا�عام�يا�رسول�هللا�فسكت�حc¯�قالها�ث=ثا�فقال�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لو�قلت�نعم�لوجبت�و%

استطعتم�ثم�قال�ذروني�ما�تركتكم�فانما�هلك�من�كان�قبلكم�بكAة�سؤالهم�واخت=فهم�ع;ى�أنبيا�òم�

،�خطاب�فيه�أمر�ونOÛ،�فإذا�)١(»فإذا�أمرتكم�ب×öp�فأتوا�منه�ما�استطعتم�وإذا��³يتكم�عن��öp�فدعوه

عرب،�!ي�توظيف�احتكمنا�إ]ى�نظام�اللغة�ومعطيا®�ا�نجده�خطاب�يفي�بالغرض�وx�يخرج�عن�معهود�ال

�لكن� �القصد، �ع;ى �الدالة �استعمالها، �وحسن �اختيار�)لفاظ �حيث �من xو� �الك=م، �وتركيب اللغة

  .wخت=ف�هو�توظيف�الخطاب�ومعطيات�السياق

� �الطرفBن �بBن �الع=قة �نظام �مبدأ ب(وحسب
َ
�ومخاط �)مخاِطب �أن �نستنتج �النبوي�، �الحديث سلطة

�!ي ى
ّ

�م�تتج; �للخطاب �Tنجازية �السياق،�القوة �%قتضيات
ً
�طبقا �ال�Aهانية، �الحجاجية �)دوات �خ=ل ن

�بالAsغيب OÛون�أمر� �من �التوج��ية �)فعال �شكل �سياق� تّتخذ �من �)خ=*ي ¯Pبا%ع� �فAs*ى والAsهيب،

�النبوي� �الحديث �!ي �الخطاب �اسAsاتجيات �تظهر�تنوع �والتكليف، �التوجيه �سياق �وTخبار�إ]ى التعريف

  :أن�من�ممB¤ات�)سلوب�الحجا&ي�التعليمO�!ي�الحديث�النبوي�الشريف�وهنا�نستنتجالشريف،�

 .خطابه�x�يستلزم�أكA�من�قصد�ليAsك�للمرسل�إليه�فرصة�للتأمل �

                                                 
  .٤/١٠٢صحيح�مسلم،ج�)١(
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�في � �ا%ستقبل، �!ي �العم;ي �الفعل �بإنجاز �ا%رسل �قصد �تنفيذ �يتطلب �)فعال�خطاب �شكل ّتخذ

OÛون�أمر�من�التوج��ية. 

�أح � �!ي �ا%وظفة �الحجاجية �فهو�الوسائل �تعليمية، �غاية �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى O°الن� خطاب�اديث

 .برهاني�أو�حجا&ي�´�دف�إ]ى�التأثAB�ع;ى�مواقف�وسلوك�مخاطبيه

  :مستوى�الخطاب�الحجا&ي�التضامOP�!ي�الحديث�النبوي�الشريف: ٢_٢

=�يقف�عند�حدود�Tب=غ�بما�أن�wستعمال�اللغوي�ليس�مجرد�إبراز�%نطوق�لغوي�فحسب،�ف

 Tإ]ىو�ويتخطاه�ذلك�يتجاوز�ولكنه�OÛوالن�و)مر�خبار��استعمال�دون�إليه�وا%رسل�ا%رسل�نBب�التَضامن

،OÛوالن�)مر�كأسلوب�تعليمية�سلطة��Ocال�و)فعال�)قوال�أّن�يدرك�والس=م�الص=ة�عليه�كان�وقد

مبدأ�التصديق�!ي�أحاديثه�يقدرها�بحسب�الفائدة�الOc�تدرها�ع;ى�ا%خاطب،�ويؤكد�ذلك� كان�يأتي��Çا،

� �للفعل، �القول �مطابقة �أي �أي �)خABة �هذه �الخطاب،�) الع=قة(فتظل �و�Çدف �ا%رسل �بقصد مرهونة

�معه،� �والتضامن �إليه، �ا%رسل �مشاركة �إ]ى �®�دف �وب=غية �لغوية �حجاجية �ع�A�آليات �تجسيدها يمكن

� OPالتضام� �الحجا&ي �خطابه �!ي �ا%تكلم �مشاركة �تسهم �كيف �ثمَّ �الخطاب،�ومن �تماسك �!ي للمتلقي

  لتصبح�ع=قة�الخطاب�!ي��³اي��ا�أفضل�مما�كانت�عليه�!ي�بداي��ا؟

��
ً
�خطابا �فينتج �الوسائل �بكافة �قصده �عن �يعA�ّ�ا%رسل �أن �للخطاب، �الحجاجية �الصفة �يؤكد ومما

�للسياق،�ينتج�عنه�دxلة�يستلزمها�الخطاب�ويفهمها�ا%رسل�إليه،�وبالتا]ي�قد�يحقق�
ً
ا%رسل�أكA�مناسبا

�،
ً
�ظاهريا �للخطاب �موافقا ¯Pا%ع� �فيكون �الدx]ي، �اللغة �لشكل

ً
�مطابقا

ً
�خطابا �ينتج �وتارة �قصد، من

وأحيانا�يميل�ا%رسل�إ]ى�أسلوب،�مشاركة�ا%رسل�إليه�!ي�الخطاب�ويتضامن�معه،�يأخذ�شكل�الخطاب�

�سوف�نعرض�بعضها�من�أالتضامOP�الحجا&ي،�أي�أن� Ocال�الحجاجية�)شكال�عليه�الرسول�حاديث

ذلك�أن�ا%عP¯�ا%راد�من�الخطاب�يتطلب�الص=ة�والس=م�تدّل�ع;ى�تّفهم�الرسول�لوضعية�ا%خاطبBن،�

ذلك،�مما�يبBّن�الحضور�التام�للمرسل�إليه�أثناء�إنتاج�الخطاب،�ومعرفة�ا%رسل�للمرسل�إليه�معرفة�

�و  �الت�¤يل �بظروف �يتصل �بما ،ABالتفس� �علماء �اهتم �لذا �أي�تامة، �ومكانه �زمانه ��Çا �ونقصد م=بساته،

  .،�وموضوع�الخطاب)ا%خاطبون (مراحل�ت�¤يل�السورة�وأسباب�ال�¤ول�

� �وضع �والتضامن، �ا%شاركة ��سلوب �وا%مثلة �الع=قة �لهذه
ً
�ست�) ليتش(وتأسيسا �!ي �التأدب �!ي نظرية

�Ôي �)فعال �تصنيف �فأعاد �ا%:(قواعد، �التواضع، �وwستحسان، �التجانساللباقة،السخاء ،�)رافقة،

  .وجعل�قاعدة�اللباقة�Ôي�الرئيسة،�و)خرى�متفرعة�ع��ا

�مقاصده� �التعبAB�عن �!ي �وإرادته �بمحيطه �والتكيف �ا%رسل، �قدرة �ع;ى �ارتكاز�الخطاب �ذلك �من نفهم

�وما� �اللغوية �للع=مة �اختيار�ا%رسل �من �بدءا �الخطاب، �فهم �!ي �إليه �ا%رسل �قدرة �إ]ى �هدفه، لتحقيق

�و  �يجبيتناسب �إذ �الكامنة، �لطاقاته �وا%مثلة �عامل�«:السياق، �ع;ى
ً
�أيضا �الخطابية �تّتكئ�إنجازاته أن

  .)١(»مهم،وهو�حصول�Tرادة�للتلفظ�بالخطاب،�!ي�السياق�ا%ناسب

فه�من�أدوات�لغوية�وب=غية،�للتقريب�بينه�وبBن�
ّ
�يوظ �هللا�عليه�وسلم�ع�A�ما وقد�سÙى�الرسول�ص;ى

                                                 
 .47: ص٢٠٠٤تحدة،ط،اسAsاتجيات�الخطاب،�مقاربة�لغوية�تداولية،�دار�الكتاب�الجديد�ا%:عبد�الهادي�ظافر�الشهري  :نظري) ١(
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ا%رسل�إليه�يميل�إ]ى�تقبل�الخطاب،�خاليا�من�أّي�أسلوب�تعليمO�أو�إنجازي،��ا%رسل�إليه،�غايته�جعل

�من�Tقناع،�
ً
  وإن�كان�هذا�ا%فهوم�قريبا

بمعP¯�أن�ا%رسل�يوظف�أفعاx�ك=مية�تضمن�ع=قة�أطراف�الخطاب،�محققة�عملية�التواصل،�وتكون�

!ي�جوهرها�تقنيات�حجاجية�لذا�يلجأ�با%قابل�منتجة��غراض�الخطاب،�وتحقيقا�للمنفعة�والقصد،�Ôي�

  :ا%رسل�إ]ى

ة�للخطاب،�واستعمال�أدوات�لغوية�وب=غية�تنتمO�إ]ى�حقل�القرابة�الدx]ي،� • توظيف�صيغ�معينَّ

،�)أصحابي) (َيا�ب=ل(،�)َيا�عم( ،�)َيا�عبد�هللا: (ومخاطبة�الرسول ) يا�عائشة(،�)عمَيا�(أدوات�النداء�: مثل

�ع=قة �فيه �تتجسد �به،��خطاب �ا%رسل �اهتمام �مدى �لبيان �إليه �وا%رسل �ا%رسل �بBن التضامن

�النداء �بحرف �موقعها �!ي �هنا �النداء �أدواة ت
َ
�تكون�)يا(فاْسُتْعمل �تارة �غAB�أ�³ا �والبعيد، �القريب �لنداء ،

مراعاة�لقصد�الخطاب،�وجذب�انتباه�ا%تلقي،�وتلبية�%بدأ�التضامن،�يخرج�ا%تكلم�عن�معهود�العرب،�

�تو  �وحده،�!ي �ضمAB�ا%تكلم �هناك �الخطاب، ��طراف �الضمائر�ا%حّددة �ففي �اللغوي، �الخطاب ظيف

  .وضمAB�نحن�للمتكلم�ا%عظم�نفسه

�هامة�!ي�تجسيد�)فكار�وتشخيصها،�x�وwستعارة�!ي�الحديث�النبوي�الشريف� وسيلة�بيانية

ا،�وإيضاحا�للمعاني�والتعبAB�ع��ا�يوظفها�إx�لعلمه�عليه�الص=ة�والس=م�أ�³ا�أبلغ�من�الحقيقة�حجاجي

x�يلدغ�«:عن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�و�سلم�أنه�قال:أبي�هريرة�رOpÚ�هللا�عنه�بشكل�فOP�جما]ي�متمB¤،�عن

ا%مدوح�هو�،�هذه�استعارة�تمثيلية�حجاجية�جاءت�ع;ى�شكل�ا%ثل،�)١(»ا%ؤمن�من�جحر�واحد�مرتBن

Tساءة�أي�رب�%ن�x�يتعظ�من�خطئه�)ول،�ويكرر�وهو�يضالكيس�الحازم�الذي�x�يستغفل�الحذر،�

الفعل،�الذي�يؤتى�من�ا%كان�الذي�أتي�منه�أول�مرة،�لذلك�رجح�!ي�حديثه�سمة�ا%ؤمن�الفطن�الكيس�

� �Tساءة، �كرر �من �وأدناها �الدهاء، �صفات �أع;ى �أ�³ا �تفاعل�فوجد �أكA�!ي �wستعارة �حجاجية وتكمن

�السامع �انتباه �وجلب �الخطاب �طر!ي �قال، �مسعود �بن �هللا �عبد �عليه�: عن �هللا �ص;ى �هللا �رسول قال

إن�Tس=م�بدأ�غريبا�وسيعود�،�)٢(»إن�Tس=م�بدأ�غريبا�وسيعود�غريبا�كما�بدأ�قطوبى�للغرباء«:وسلم

غريبا�جعل�عليه�الس=م�Tس=م�غريبا�!ي�أول�أمره�تشب��ا�له�بالرجل�الغريب�الذي�قّل�أنصاره�وبعدت�

،�"وسيعود�غريبا: "Tس=م�كان�ع;ى�هذه�الصفة�!ي�أول�ظهوره،�ثم�استقرت�قواعده،�ثم�قالدياره،��ن�

إ]ى�مثل�حاله�)و]ى�!ي�قلة�العاملBن�به�وا%ناصرين�له،�وهذه�استعارة�مكنية�شخص�ف��ا�Tس=م�بكائن�

� �وآخره، �أمره �أول �!ي �الغريب �هو�الرجل �فيم'ي �فضل �ص=ح �يذكر�الدكتور �السياق �هذا �يتعلق�و!ي ا

بوظيفة�wستعارة،�ودورها�!ي�تكثيف�دxxت�الكلمات�وتفاعل�بBن�ا%صّرح�به�وا%لمح�إليه،�وإ�³ا�ليست�

مجرد�عملية�لنقل�كلمات�بقدر�ما�Ôي�عملية�تفاعل�وتبادل�ع;ى�مستوى�)فكار،�والسياقات�ا%عA�ّة�عن�

�والتأ �الفهم �!ي �إليه �وا%رسل �Tنتاج، �!ي �ا%رسل �وكفاءة �لدى�)١(ويلموهبة �wستعارة �أهمية �بBن �مما ،

                                                 
 .٥/٢٢٧١صحيح�البخاري�،ج�)١(

 .٤/١٢٩س�ن�الAsمذي�،�ج�)٢(

ــ�1425ب=غــة�الخطــاب�وعلــم�الــنص،�دار�الكتــاب�ا%صــري،�القــاهرة�ودار�الكتــاب�اللبنــاني�تبBــAوت،�الطبعــة�)و]ــى،�: صــ=ح�فضــل) ١( ،��2004ـ

 . وما�بعدها�182:ص
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ز�!ي�
ّ

�يرك �ا%رسل �ولكون �السياق، �يقتضيه �%ا �)نسب �الب=غية �)داة �لكو�³ا �استعمالها، �وكAة ا%رسل

توظيفها�ع;ى�ا%ستعار�منه،�فيكون�ذلك�بالنسبة�للمرسل�أهم�وسيلة��قناع�ا%رسل�إليه،�وتحريك�همه�

أبى�هريرة�أن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم��ة�والس=م،�عنوجذب�انتباهه،�ففي�قوله�عليه�الص= 

�رسول�هللا�«:قال �من�x�درهم�له�وx�متاع،�قال �يا�رسول�هللا �ا%فلس�فينا �من�ا%فلس�؟�قالوا أتدرون

�وسلم �عليه �هللا �هذا�:ص;ى �شتم �قد �ويأتى �وزكاة �وصيام �بص=ة �القيامة �يوم �يأتي �من ¯cأم� �من ا%فلس

� �مال �وأكل �هذا �من�وقذف �وهذا �حسناته �من �هذا �فيقتص �فيقعد �هذا �وضرب �هذا �دم �وسفك هذا

�ثم� �عليه �فطرح �خطاياهم �من �أخذ �الخطايا �من �عليه �ما �يقتص �أن �قبل �حسناته �فنيت �فإن حسناته

ف�ا%رسل�هنا�wستعارة�التصريحية،�بدأ�ك=مه�بتشويق�السامع�)١(»طرح�!ي�النار
ّ
سؤال�) أتدرون(،�وظ

يعا�ا%فلس�فينا�من�x�درهم�له�وx�متاع،�ثم�تشوقوا�إ]ى�ما�سيقوله�الرسول�استفهامي،�فكان�الرد�سر 

ص;ى�هللا�عليه�وسلم�عن�حقيقة�ا%فلس�فجاء�بعد�هذا�التشويق،�رده�عليه�الص=ة�والس=م�بمفهوم�

واسع�ل�ف=س�من�زاوية�أوسع،�فهو�يخاطب�أصحابه�بأسلوب�فيه�إثارة�إ]ى�البحث�والتفكAB،�ونجد�!ي�

رح(فظ�ا%فلس�كناية�عن�الشخص�ا%شتوم�أو�ا%قذوف�كناية�عن�موصوف،�و!ي�لفظ�تكرار�ل
ُ
) عليه�ط

استعارة�تصريحية�تبعية،�هذا�يمثل�أن�wستعارة�أقوى�Åليات�اللغوية�حجاجية،�فتكمن�حجاجي��ا�

�يقال �أن �xستعارة �هذه �إجراء �طريق �تحمله�: !ي �الذي �كالحمل �ثقيل �ب×Opء �والسيئات �الخطايا ش�Èت

لدابة�مث=،�ثم�استعAB�لفظ�الطرح�للحمل�الثقيل�واشتق�منه�طرح�ع;ى�سبيل�wستعارة�التصريحية�ا

  .التبعية�فكأن�الذنوب�تطرح�عن�ظهر�ا%ظلوم�إ]ى�ظهر�الظالم�فs¤داد�أثقاله�ثم�يطرح�!ي�جهنم

�حسب�أبي�بكر�العزاوي،�يستعملها�
ً
بل�ا%تكلم�للوصول�إ]ى�أهدافه�الحجاجية�«فاxستعارة�إذا

�للغة� �ا%جازي �الطابع �بفرضية م
ّ
�نسل �دمنا �ما ،

ً
�جدا ABكب� �بشكل �يعتمدها Ocال� �الوسائل �من إ�³ا

  .)٢(»الطبيعية

�لتصورات�ا%خاطبBن،�ا%رتبطة�ببنية�ثقافية��
ً
،�بل�أيضا�تجسيدا

ً
�لغويا

ً
إذا�Ôي�ليست�فقط�عم=

  .محددة�%جموعة�من�)فراد

�بن �من �تحمله �%ا �القصدي �الطابع �منحها �ا%تلقي،وا%حّققة�وقد �انتباه �لجذب �منفردة، ية

،�مما�يظهر�أن�عملية�إنتاج�)٣(ل=تصال�وترابط�أجزاء�الخطاب،�أن�أعطت�للخطاب�x�محدودية�للتأويل

� �الفهم �عملية �ومثله �إليه، �ا%رسل �إقناع �ع;ى �مبنية �عملية �ع;ى�) القراءة(الخطاب �)خرى �Ôي مبنية

�كل �وهذا �ا%رسل، �بقصد �القارئ �والسياق�اقتناع �البنية �حيث �من �wستعارة، �خصائص �ع;ى �متوقف ه

  .والدxلة

كما�أن�للسياق�دوره�الكبAB�!ي�تخصيص�Tطار�العام�ل=ستعارة،�لتتضافر�مع�خصائصها�بBن�

  .ا%ذكور�من�الخطاب�وا%غّيب،�كما�يسهم�بدور�مهم�!ي�التأويل�والفهم

�الب=  �الوظيفة �خ=ل �من �إليه �ا%رسل �إقناع �يكون �أكA�وقد �حجاجية �آلية �وÔي �والكناية، �للتشبيه غية

                                                 
 .٤/٣٥س�ن�الAsمذي�،�ج�)١(

 .81إ]ى��85:،�ص04،�نحو�مقاربة�حجاجية،�عدد�العزاوي�أبو�بكر) ٢(

 . 147/148:ص=ح�فضل،�ب=غة�الخطاب�وعلم�النص،�ص:ينظر) ٣(
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�التأثAB�والتأثر  �ع;ى �مخاطبيه ع;ى�قدرة �وسلوك �تصوير�ا%عP¯،�مواقف �ع;ى �تقوم �حجاجية �تقنية ،

الُبعد�الحجا&ي�وتقديمه�تقديما�محسوسا،�وذلك�عن�طريق�ربط�الصور�الحسية�بأخرى�أشد�م��ا،�و 

لتشبيه،�يتحقق�دوره�حسب�مقدار�wستعمال،�فكانت�Tقناûي�!ي�الحديث�النبوي�الشريف،�وبخاصة�ا

قال�« :عن�أبي�هريرة�أنه�قال!ي�الحديث�النبوي�أكA�إقناعا�وتأثABا،�ومثالها�قوله�عليه�الص=ة�والس=م�

هللا�تبارك�وتعا]ى�إذا�تقرب�عبدي�مOP�ش�Aا�تقربت�منه�ذراعا�وإذا�تقرب�مOP�ذراعا�تقربت�منه�باعا�وإذا�

،�فالرسول�الكريم�يريد�أن�يقنع�)١(»هرولة�وإن�هرولة�سعيت�إليه�وهللا�أوسع�با%غفرة�أتاني�مشيا�أتيت

إذا�تقرب�العبد�إ]ي�ش�Aا�"كافة�ا%ؤمنBن�بضرورة�التقرب�إ]ى�هللا�سبحانه�وتعا]ى،�فوظف�أسلوب�الشرط�

�"،�"وإذا�تقرب�مOP�ذراعا�تقربت�منه�باعا"،�"تقربت�إليه�ذراعا �أتيُتُه �أتاني�مشيا ،�مصرحا�"هرولةوإذا

وإذا�أتاني�"بتقرب�العبد�إ]ي�ربه�ش�Aا�كناية�عن�التقرب�القليل،�نفهم�من�هذا�الحديث�أهمية�التشبيه�

�هرولة �أتيُتُه �مصورا�: مشيا �إليه، Op×يم� �كأنما �هللا �إ]ى �متقربا �Tنسان ر �فصوَّ �إليه �ا%رسل �إقناع !ي

كأنما�´�رول�نحوه،�مقابل�مشيته،�و!ي�ذلك�مضاعفة�جزاء�هللا�لذلك�Tنسان،�ومكافأته�ع;ى�تقربه�له�

دxلة�ع;ى�مضاعفة�)جر�مقابل�عمل�الخAB،�و�Çذا�التصوير�الب=5ي�يفهم�ا%رسل�ا%عP¯�الخفي،�ويقتنع�

  .بدعوة�ا%رسل

،كعقد�الصلة�بBن�)٢(كما�يسÙى�ا%رسل�إ]ى�تنويع�آلياته�الحجاجية�الب=غية�من�خ=ل�التمثيل�بالتشبيه

،�فقد�يلجا�إ]ى�صورتBن،�ليحقق�
ً
حججه�وTقناع�بما�يذهب�إليه،�وإيصال�خطابه�وفهمه�فهما�صحيحا

� �قول �ذلك �ومثال �اثنBن، �شيئBن �بBن �صلة �موpË¯عقد �أبي �عن �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى O°«:الن�ي;ِ
َ
�َمث َما ِإنَّ

ْوِم�إِ 
َ
َقاَل�َيا�ق

َ
ْوًما�ف

َ
ى�ق

َ
ت
َ
ِل�َرُجٍل�أ

َ
َمث

َ
ُه�ِبِه�ك

َّ
OPِ�الل

َ
ُل�َما�َبَعث

َ
ُعْرَياُن�َوَمث

ْ
ِذيُر�ال ا�النَّ

َ
ن
َ
ي�أ ِ

ّ
�َوِإن َّOPَِبَعْي�َجْيَش

ْ
ْيُت�ال

َ
ي�َرأ ِ

ّ
ن

�
ٌ
اِئَفة

َ
َبْت�ط

َّ
ذ
َ

�َوك َنَجْوا
َ
ى�َمَهِلِهْم�ف

َ
ُقوا�َع;

َ
ل
َ
ط انْ

َ
ُجوا�ف

َ
ْدل

َ
أ
َ
ْوِمِه�ف

َ
�ِمْن�ق

ٌ
اِئَفة

َ
اَعُه�ط

َ
ط
َ
أ
َ
َجاَء�ف النَّ

َ
ْصَبُحوا�ف

َ
أ
َ
ِمْ�ُ�ْم�ف

َجْيُش 
ْ

�ال َحُهْم َصبَّ
َ
�ف ا³َُ�ْم

َ
�َمْن��َمك ُل

َ
�َوَمث �ِبِه �ِجْئُت �َما َبَع اتَّ

َ
�ف OPِاَع

َ
ط
َ
�أ �َمْن ُل

َ
�َمث ِلَك

َ
ذ
َ
�ف �َواْجَتاَحُهْم ُهْم

َ
ك
َ
ْهل

َ
أ
َ
ف

� َحّقِ
ْ

�ال �ِمْن �ِبِه �ِجْئُت �ِبَما َب
َّ

ذ
َ

�َوك �)٣(»َعَصاِني �الحجاجية �البنية ��Çذه �إقناع�، �والس=م �الص=ة �عليه أراد

ني�(و) إن(التأكيد�بالحديث�ن=حظ�أنه�خطاب�يحمل�توج��ه�،�فعندما�نتأمل�هذا�طمأنته�و السامع�و 

�لصدق�دعوته�وجدية�) العBن(غرضه�wقناع،�ثم�صاحب�خطابه�بلفظ�) رأيت ليذهب�كل�شك�عنه،

�قوله �أعقب Aأك� �ول=قناع �لهم، �بعيOP"حديثه �الجيش �رأيت �مرئية" إني �النذير�" بصورة �أنا وإني

ا%تلقي�وتحميله�محاولة�إدراك�وتصور�ا�الحديث�تحفB¤�استعارة�تمثيلية،�وكانت�الغاية�من�هذ"العريان

حاله�وهو�ينذر�قومه�بصورة�رجل�طاعة�الرسول�وwمتثال�%ا�جاء�به�!ي�خطابه�الحجا&ي�حيث�شبه�

�وأشار�به� �ثوبه �ف�¤ع �العدو�عل��م، �بهجوم �وإع=مهم �إنذار�قومه �فأراد �لهم، �وعينا �قومه �ربيئة �ع;ى كان

                                                 
حققه�وخرج�أحاديثه�وعلق�� ه�٧٣٩صحيح�ابن�حبان�بAsتيب�ابن�بلبان�تأليف�)مAB�ع=ء�الدين�ع;ي�بن�بلبان�الفارOpË�ا%تو!ي�سنة�)١(

 .٣/٩٠عليه�شعيب�wرنؤوط،�ج

ة�فيـه،�وإنمـا�تقـع��التمثيل) ٢(
ّ
مخالف�للتشبيه،�فالتشبيه�قـد�يكـون�!ـي�ا%ظهـر�)داة،وهـذا�نـوع�مـن�wسـتعارة،�مـن�جهـة�أن�wسـتعارة�حاصـل

�من�عّدة�أمور�فهو�التمثيل،�وإن�كـان�مـأخوذا�مـن�أمـر�واحـد�فهـو�wسـتعارة�،ينظـر
ً
كتـاب�: التفرقة�من�جهة�أن�الوجه�الجامع�إذا�كان�منs¤عا

�سرار�الب=غة�وعلوم�حقـائق�Tعجـاز،�لي²ـي�بـن�حمـزة�بـن�ع;ـى�بـن�إبـراهيم�العلـوي،�حققـه�،حمـد�عبـد�السـ=م�شـاهBن،دار�الطراز�ا%تضمن�

 .558/559: ،ص1995هـ،1415،�١الكتب�العلمية،بABوت�ط

 .٦/٢٦٥٦صحيح�البخاري،ج)٣(
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شبه�به�للمشبه،�ثم�شبه�من�أطاعه�بقوم�أطاعوا�طليع��م�وصدقوه�بما�إل��م،�ثم�استعABت�هيئة�ا%

�قال� �بما �النذير�واستخفوا ��Çذا �اس��انوا �بقوم �عصاه �من �وشبه �تمثي;ي، �تشبيه �فيه �فنجو، اخ�Aهم

�التلفظ،�الذي�تشAB�ففتك��Çم�العدو�تشبيه�تمثي;ي،�يفهم�ذلك�من�خ=ل� �هذا الدxلة�ا%نطوية�وراء

يصل�إ]ى�إقناعهما�وكان�الخطاب�أن�يبBن�غرضه�من�ذلك�هو�إزالة�شك�ا%رسل�إليه،�و إليه،�أراد�مرسل�

�يتم� �وكيف ،¯Pا%ع� �أداء �!ي �ودور �أهمية �من �للتمثيل �القاهر�ما �عبد �بBّن �وقد �تمثيل، �شكل �!ي ذلك

ان�فإن�ك...«توظيفه�كأداة��قناع�ا%رسل�إليه،�و%ا�يريد�ا%رسل�الوصول�إليه،�فهو�برهان�وبيان�وحجة�

�كان�أبÛ¯�وأفخم
ً
ه�أقهر�وبيانُه�أ�Çر[...]مدحا ه�أنوَر�وسلطانُ �كان�برهانُ

ً
،�وتلخيصا�%ا�)١(»،وإن�كان�حجاجا

ف�م��ا�ما�يتناسب�غرضه�ويحدد�هدفه
ّ
  . سبق�ذكره،�أن�ل�قناع�أدوات�عديدة�تجعل�ا%رسل�يوظ

�ل �توظف �حجاجية، �آلية �وÔي �الكناية، �إ]ى �والس=م �الص=ة �عليه �يعمد �لوقد �إليه �با%رسل من�وصول

ِه�ف«خ=ل�الفعل�التكليمO�إ]ى�الحديث�عن�صفة�حميدة�تم¤B��Çا�الصحابي�الجليل�أبي�ذر،�
َّ
َعْن�َعْبِد�الل

�َعْمٍرو  �َيُقوُل  ْبِن َم
َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل ُه

َّ
�الل ى

َّ
�َص; ِه

َّ
�الل �َرُسوَل �َسِمْعُت اَل

َ
�ْ  َما« :ق

َ
غ
ْ
�ال ْت

َّ
ل
َ
ق
َ
�أ

َ
xَو� ْضَراُء

َ
خ
ْ

�ال ْت
َّ
ل
َ
ظ
َ
Aَاُء�أ

ّرٍ 
َ
�ذ ِبي

َ
�أ �ِمْن ْصَدَق

َ
�هو�)٢(»أ �موصوف �عن �كناية �والغ�Aاء �هو�السماء، �موصوف �عن �كناية �الخضراء ،

لم�يتقدمه�أحد�!ي�الصدق�وليس�أصدق�!ي�حBن�يفهم�انه�يريد�أن�يخ�A�أنه�أفضل�من�غABه�)رض،�

�Çو�منه،�أفضل�ومن�وعمر�بكر�أبي�من�أصدق�xو�وسلم،�عليه�هللا�ص;ى�O°الن�من�هذه�دور�يتضح�ذا

  . Åلية�الحجاجية�!ي�الفهم�وTفهام

ويوظف�ا%رسل�البديع�وغايته�!ي�ذلك�إقناع�ا%رسل�إليه،�والAsكB¤�ع;ى�ظاهرة�الطباق�وا%قابلة�

والسجع�بBن�)لفاظ،�من�اهتمامات�العرب�!ي�استعمالها�للغة،�أن�تلجأ�إ]ى�توظيف�البديع،�وتوظيفه�

�والصن �الزخرفة �باب �من �ليس �تلك �أن �الرحمن، �عبد �طه �ذلك �بBّن �وقد �اللفظية، Åليات�«عة

wحتجاجية�هدفها�Tفهام�تبBّن�أن�أساليب�البيان�ا%قابلة�والجناس�والطباق�وغABها،�ليست�اصطناعا�

  .)٣(»للتحسBن�والبديع،�إنما�Ôي�أص=�أساليب�ل�ب=غ�والتبليغ

�وا �الص=ة �عليه �أقواله �!ي �متعددة �آليات فت
ّ
�وظ �اللغوي�وقد �الخطاب �بناء �!ي �بدورها �أسهمت لس=م،

ا%قابلة،�يناسب�قصده�ويخدم�غرضه�Tقناûي،�%ا�يقتضيه�السياق،�إذ�قد�يكون�الحجاج�ب  Tقناûي،

أنس�عن�رسول�مجموعة�كلمات�ضد�مجموعة�كلمات�!ي�ا%عP¯�ع;ى�التوا]ي،�ومثال�ذلك�ما�رواه�مقابلة�

التقابل�هنا�بBن�كلمOc��،)١(»تكAون�عند�الفزع�وتقلون�عند�الطمع�نكم�ما�علمتإ« :هللا�أنه�قال�لØنصار

)� �والفزع �(و) تكAون �والطمع �!ي�)تقلون �متضادان �لفظان �الشريف �الحديث �هذا �!ي �تطابقت �فقد ،

� ،¯Pا%ع� �)لفاظ �بBن �بالطباق �يسم¯ �ما �توظيف �ع;ى �الAsكB¤�فيه �تم �و الكAة(خطاب �)القلة�، ،�الفزع(،

  .خ=لها�كيف�استطاع�الرسول�عليه�الص=ة�والس=م�إقناع�ا%رسل،�بينت�من�)الطمعو 

                                                 
أسـرار�الب=غـة،�: ،�للتعبBـA�عـن�ا%عPـ¯�ا%قصـود�ينظـر)تشـبيه،�كناية،اسـتعارة،�مجـاز(أو�صورة�بيانية�تعبBـA�يسـتخدم�أحـد�أسـاليب�البيـان��)١(

 .٨٨: لعبد�القاهر�الجرجاني،�ص

 .٥/٣٣٣س�ن�الAsمذي،�ج)٢(

،عــن�مجلــة�كليــة�Åداب�والعلــوم�Tنســانية�جامعــة�محمــد�بــن�عبــد�هللا�فــاس�ـــــــــــا%غرب،�498:نقــ=�مــن�كتــاب�اســAsاتيجيات�الخطــاب،ص) ٣(

 .18:،�ص9العدد

 .٣٣/٢٠٥،�ج=ل�الدين�السيوطي�ججامع�)حاديث�ا%ؤلف)١(
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ب�%ا�يريده،�كما�!ي�قول 
َ
�ويسÙى�ا%رسل�إ]ى�توظيف�الطباق�لتحقيق��Opء�!ي�ذاته،�وهو�إقناع�ا%خاط

�قال �أنه �هللا �رسول �عن �إن��«:صهيب �إx�للمؤمن ��حد �ذاك �خAB�وليس �كله �أمره �إن ��مر�ا%ؤمن عجبا

�شكر�ف �سراء �لهأصابته �خABا �ص�A�فكان �ضراء �أصابته �وان �له �خABا �أوسع��،)١(»كان �توظيف وهذا

ن�من�خ=لها�كيف�استطاع�عليه�الص=ة�والس=م�)ضراء(و) سراء(للطباق،�وهو�طباق�إيجاب�بBن� َّBب�،

با�جر�%ن�وإقناعهم�مصرحا�فهو�ع;ى�كل�حال�خAB�،�!ي�ضراء�أو�!ي�سراء�بيان�حقيقة�Tنسان�ا%ؤمن�

،�ويسم¯�ا%طابقة�والتطبيق�والتضاد�والتكافؤ،�وهو�الجمع�بBن�معنيBن�متضادين،�أي�%صيبةأصابته�ا

معنيBن�متقابلBن�لذلك�يسم¯�عند�بعض�البديعيBن�با%قابلة�وسماه�ابن�)ثAB�التناسب�بBن�ا%عاني�وهو�

هو�أن�يكون��ضد�التجنيس�!ي�)لفاظ��ن�التجنيس�هو�أن�يتحد�اللفظ�مع�اخت=ف�!ي�ا%عP¯�والطباق

  .ا%عنيان�متضادين

�� �قوله �ا%وسيقي �الجرس �!ي �معينة �دxxت �الحديث �هذا �!ي �نجد �خAB" كما �كله �أمره �تقابلها�"أن جملة

،�وكذا�الجملتان�)خABتان�مثل�واضح�ع;ى�التوازن�الصوتي�وا%قابلة�"ليس�ذاك��حد�إx�للمؤمن"جملة�

ال×Opء�إ]ى�ما�يخالفه�ي�Aزه�ويبBن�خصائصه،�حيث�التامة�تقابل�يكسب�الصورة�وضوحا�ذلك�أن�جمع�

  .يمكن�أن�تجسد�Tقناع�وTفهام

 � �إقناعية �مفردات �بتوظيف �متلقيه �إقناع �والس=م �الص=ة �عليه �استطاع �باستعماله�)حجاجية(كما ،

إن�هللا�عزوجل�يبسط�«:عن�أبى�موpË¯�عن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قالف:ا%قابلة�!ي�تركيب�الك=م

،�)٢(»بالليل�ليتوب�م-öp�ال��ار�ويبسط�يده�بال��ار�ليتوب�م-öp�الليل�حc¯�تطلع�الشمس�من�مغر�Çايده�

،�التوبةإذ�قابل�بسط�اليد�!ي�الليل�وال��ار�ويتوب�م-p¯ء�ال��ار�والليل،�يريد�إقناع�ا%رسل�إليه�بأهمية�

�ح �تغلب �)خAB�أن �!ي �استطاع �إذ �حجاجه، �!ي �صادق �وأنه �يقول، �فيما �صادق �قبوx�وأنه �ف=قت جته

العرب�إذا�رOpÚ�أحدهم�ال×öp�بسط��ن�!ي�عرف�فبسط�اليد�استعارة�!ي�قبول�التوبة،�لدى�السامع،�

  .يده�لقبوله،�وإذا�كرهه�قبضها�عنه

�م-Opء�و � �ليتوب �اليد �بسط �)ول �الطرف �ففي �الك=م، �طر!ي �بBن �صوتي �توازن �التقابل �هذا �!ي نجد

�!ي �اليد �بسط �الثاني �الطرف �و!ي �!ي��ال��ار، �ا%وسيقى �فعالية �تكمن �هنا �الليل، �م-Opء ال��ار�ليتوب

التناسب�مع�ما�يقتضيه�السياق،�فOÛ�من�أقوى�Åليات�الحجاجية،�ويظهر�ذلك�!ي�تركB¤ها�ع;ى�ا%رسل�

   .�أشد�فرحا�بتوبة�عبده�ا%ؤمنإليه،�ويقتنع�أن�هللا

يعP¯�ا%أنوسة�والجمل�ا%تناسقة،��وما�يلفت�النظر�!ي�أحاديث�ا%صطفى�عليه�الص=ة�والس=م،�الكلمات

،¯Pبا%ع� �عناية �وTيقاع �الخطاب،��بالجرس �جزء �للAsكB¤�ع;ى �السجع �استعمال �إ]ى �الرسول �يعمد فقد

ياأ´�ا�الناس�أفشوا�الس=م�وأطعموا�« :تحمل�قصد�ا%رسل،�فعن�عبد�هللا�بن�س=م�قال،�قال�رسول�هللا

التناسق�الصوتي�ع;ى�،�وهذا�)١(»نيام�تدخلوا�الجنة�بس=مالطعام�وصلوا�)رحام�وصلوا�بالليل�والناس�

                                                 
 .٣/٣٠١س�ن�أبي�داود،�ج) ١(

 .٨/١٠٠صحيح�مسلم�،�ج�)٢(

فواز�:تحقيق�١٤٠٧بABوت�الطبعة�)و]ى،�–دار�الكتاب�العربي�: عبدهللا�بن�عبدالرحمن�أبو�محمد�الدارمي�الناشر�: س�ن�الدارمي�ا%ؤلف) ١(

 .١/٤٠٥أحمد�زمر]ي،�خالد�السبع�العلمO،ج
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هدفه�جلب�انتباه�ا%رسل�إليه،�وهذا�التناسب�الصوتي�من�مستوى�اللفظ�والصوت�ا%فرد�والAsكيب،�

�للمعP¯،�هنا� قبيل�السجع�x�تعسف�فيه�وx�تكلف،�ولم�يجر�اللفظ�فيه�ع;ى�ا%عP¯،�وإنما�جاء�تابعا

،�)نيام(،�))رحام(،�)الطعام(،�)الس=م(و'ي�لفظ�داة�وÔي�السجع،�أشكل�الخطاب�اقتp2¯�توظيف�) 

بالس=سة�والسهولة�ويسر�wستساغة،�وذلك�%ا�بي��ا�من�انسجام�!ي�بعض�الحروف،�وترجع�،�)بس=م(

�مقابل� �!ي �هذا �م��ا، �كل �!ي �ا%يم �حرف �لوجود �)لفاظ �لتلك �القوي �الجرس �إ]ى �الجناس �هذا ب=غة

� �جهة �!ي �آلية�Tيحاء �بمثابة �ا%تلقي �نفس �اثر�كبAB�!ي �له �الصوت �انتقاء �فجاء �السابق، ¯Pللمع� الضد

حجاجية�وظفها�ا%تكلم�ليكون�بذلك�wنسجام�الصوتي�وسيلة�حجاجية�تمكنه�من�توصيل�ا%عP¯�إ]ى�

�هو� �%دلول�الحديث�الشريف، �والس=م�قلب�السامع،�و!ي�إيصال�الصورة�ا%تفردة �عليه�الص=ة ذكره

�عل��م�أسبا �بالس=م �الناس �إ]ى �وTحسان �وتعا]ى �تبارك 8� �الخالصة �العبادة �من �)خروية �السعادة ب

  . وإطعامهم�الطعام،�وهذا�wستعمال�اقتp2¯�أولوية�للدxلة�ع;ى�قصد�ا%رسل

x�يوظف�ليكون�زينة�زخرفية�تحسينية،�بل�الغرض�منه�الزيادة�!ي��)١(وبذلك�نجد�أن�السجع

نع�به�ا%تلقي،�وكل�تجنيس�!ي�أحاديثه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�إنما�كان�مما�يقتضيه�ا%عP¯�وضوحه�فيقت

ه�ع��م�ِزَمامه�فقال�رسول�ا%عP¯،�و!ي�
ّ
ه�رOpÚ�الل

ّ
�َجِرير�ْبَن�عبد�الل �الصحابة�نازُعوا �أنَّ الحديث�التا]ي

ه�عليه�وسلم
ّ
ه�ص;ى�الل

ّ
َجِرير�«: الل

ْ
وا�َبBْن�َجِرير�وال

ُّ
ل
َ

الص=ة�والس=م�إ]ى�لفظ�يفي�بما�،�هنا�لجأ�عليه�)٢(»خ

ه�تكرار�كلمة�جرير�!ي�الحديث�الشريف�مرتBن�متماثلتBن،�يقتضيه�الAsكيب�اللغوي�للحديث،�
َ
أي�َدُعوا�ل

�فِزَمامه �فوائد، �wستعمال �ولهذا ،
ً
�تاما

ً
�تماث= �اللفظ �جاءت� في �والثانية �الصحابي �اسم �عنت أوxهما

  . التجنيس�الحقيقي�كما�أطلق�عليه�ابن�)ثAB تام�أوبمعP¯�الزمام،�وهذا�ما�يسم¯�بالجناس�ال

�ماورد�!ي�الحديث
ً
� ومن�الجناس�أيضا �ص;ى�هللا�عليه�وآله�وسلم عن�عبد�هللا�بن�عمر�الشريف�قوله

،�ويسم¯�هذا�النوع�)٣(»الظلم�ظلمات�يوم�القيامة«:رOpÚ�هللا�ع��ما�عن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قال

�اختلفت �حيث �ا%طلق ��بالجناس �والظلمات(لفظتا �شابه�) الظلم �اللفظ �ولكن �والحركات �الحروف !ي

يشعر�السامع�بادرك�تلك�الصورة�الOc�يريد�بي��ما،�فتنبيه�الرسول�إ]ى�أن�الظلم�ظلمات�يوم�القيامة،�ل

 .أن�ينقلها�إليه،�فيجعل�العقل�يسلم��Çا�ويقرها

أسلم�«:هللا�عليه�وسلم�قالومثله�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�عن�ابن�عمر�أن�رسول�هللا�ص;ى�

�ورسوله �هللا �عصت �وعصية �لها �وغفار�غفر�هللا �هللا �wشتقاق)١(»سا%ها �جناس �من �وسا%ها،�: ، أسلم

)سماء�لقبائل��عصية�وعصت،�إذ�ينبه�هذا�السجع�بما�يحمله�من�نغم�صوتي: غفار�وغفر،�وبBن: وبBن

!� �معها �مختلفة �أفعال �أردفها �ما �مع �باللفظ �تماثلت �ا%عP¯عربية �لتلقي�ي �النفس �®�يئة �ذلك �شأن ،

� �إذ �قوّية، �حجاجية �درجة �الخطاب �هذا �ويتضمن �يكون�ا%عاني، �أن �ويحتمل �الحرب �ترك �ا%سا%ة من

                                                 
اللهم�أعط�منفًقا�خلًفا،�:(توافق�الفاصلتBن�من�النA�ع;ى�حرف�واحد�!ي�Åخر،�ومثاله�قول�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وآله�وسلم�هو :السجع)١(

ا�تلًفا
ً
 ).وأعط�ممسك

�طاهر : م�تحقيق�١٩٧٩ - هـ�١٣٩٩بABوت،��-�³اية�!ي�غريب�الحديث�و)ثر،أبو�السعادات�ا%بارك�بن�محمد�الجزري،�ا%كتبة�العلمية��)٢(

 ..١/٧٢٩أحمد�الزاوى،�محمود�محمد�الطنا'ي،ج

 .٢/٨٦٤صحيح�البخاري،�ج)٣(

 .٣/٢٥٣صحيح�الAsمذي،�ج�)١(
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،�وف��ما�من�جناس�wشتقاق�ما�يلذ�ع;ى�السمع�لسهولته�وهو�من�wتفاقات�اللطيفة،�هنا
ً
�دعاء�وإخبارا

لعن�!ي��ويتجسد�هذا�الوجه�من�الحجاج،ئ�صورة�حية،�هن�القار ذرسم�الحديث�النبوي�فعل�اللعن�!ي�

�ألفاظ� �باستعمال �إليه �ا%رسل �إقناع �هو �هنا �´�م �وما �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �لعن من

  . مسجوعة

�يكون�الحجاج�بالسجع�يمكن�أن�يكون�برد�العجز�مع�الصدر  �!ي�قوله�ص;ى�هللا�)١(وكما ،�كما

� �وسلم، �أنعليه �عمر، �بن �هللا �عبد �قال�عن �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �وكلكم�«:رسول �راع أx�كلكم

فا�مAB�الذى�ع;ى�الناس�راع�عل��م�وهو�مسئول�ع��م�،�والرجل�راع�ع;ى�أهل�بيته�: مسؤول�عن�رعيته

وهو�مسؤول�ع��م�،�وا%رأة�راعية�ع;ى�بيت�بعلها�وولده�وÔى�مسؤولة�ع��م�،�والعبد�راع�ع;ى�مال�سيده�

�فكل ،� �عنه �رعيتهوهو�مسؤول �عن �مسؤول �وكلكم �راع �وتخصيص،)٢(»كم �تعميم �فيه �خطاب وشبه��،

أي�كلكم�مثل�الراûي�وكلكم�مسؤول�عن�رعيته�تشبيه�مضمر،�ووجه�التشبيه�حفظ�ال×Opء�) كلكم�راع(

�التعهد ��وحسن �بعضهم �سماه �الجناس �أنواع �كان�)التبديل(وهو�من �بما �يأتي �الك=م �تأليف �وهو�أن ،

�م �)ول �جزئه �!ي
ً
�بما�مقدما ¯Pا%ع� ¯Ûفانت� �الثاني، �!ي

ً
�مقدما �)ول �!ي

ً
�مؤخرا �كان �وما �الثاني، �!ي

ً
ؤخرا

� �إذ �الحديث، �مطلع �ا%رأة�يوافق �وجهة �الرجل �جهة �إ]ى �الخصوصية �وقسم �ثانيا �خصص �أوx�ثم عمم

،�)٣(وجهة�الخادم�وجهة�النسب�ثم�عمم�آخرا�تأكيد�البيان�الحكم�أوx�وأخرا�وفيه�رد�العجز�ع;ى�الصدر

  .ا�تكمن�قّوة�الخطاب�الحجاجية�!ي�إقناع�ا%رسل�إليه�و�بمدى�استجابةهن

�)شكال� �توظيف �إ]ى �يسÙى �ا%خاطب �نجد �الب=5ي، �وwستعمال �والسياق �يتناسب ومما

Å�!ي�سابقا�رأينا�كما�إليه،�ا%رسل�إقناع�خ=لها�من�استطاع�حيث�ادف،Asوال�كالتكرار�الب=غية،�ليات

 wو�التشبيه�الحجاجية�ا%ساعدة�ليةxالد�الع=قات�من�التكرار�ع=قة�وتعد�والسجع،�والكناية�ستعارة

�،¯Pا%ع�استمرار�!ي�والس=م�الص=ة�عليه�قوله�ومثاله�الشريف،�النبوي�الحديث�!ي�استعماله�تنوع�عِن

اَل 
َ
اٍس،�ق اَل : اْبِن�َعبَّ

َ
=ٌم،�ق

ُ
ا�غ

َ
ن
َ
�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�َوأ َّO°ِ ْيُت�النَّ

َ
ت
َ
َق «:أ

َ
َك،�: اَل ف

ْ
َه�َيْحَفظ

َّ
=ُم،�اْحَفِظ�الل

ُ
َيا�غ

 
َ
�أ �َما نَّ

َ
ْم�أ

َ
ِة،�َوأْعل دَّ ِ

ّ
َك�ِ!ي�الش

ْ
�َيْعِرف اِء

َ
خ �ِ!ي�الرَّ ِه

َّ
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َ
�ِإ]

ْ
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َ
َماَمَك،�ت

َ
�أ ِجْدُه

َ
�ت َه

َّ
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ُ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
ْم�ُيِرِد��ِلُيِصيَبَك،�َوَما�أ

َ
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َ
وَك�ش

ُ
ْن�ُيْعط

َ
ى�أ

َ
ِو�اْجَتَمُعوا�َع;

َ
=ِئَق�ل

َ
خ
ْ

�ال نَّ
َ
أ

�َيْقِد  ْم
َ
�ل ُه

َ
�ُيْعِطَيك ْن

َ
�أ ُه

َّ
�الل َراَد

َ
�أ ْيًئا

َ
�ش ْو�َيْمَنُعوَك

َ
�أ ِلَك،

َ
�ذ ى

َ
�َع; �َيْقِدُروا ْم

َ
�ل ُه

َ
�ُيْعِطَيك ْن

َ
�أ ُه

َّ
ِلَك،�الل

َ
�ذ ى

َ
�َع; ُروا

�بِ 
َّ

�َجف َم
َ
َقل
ْ
�ال نَّ

َ
�أ ْم

َ
أْعَتِصْم�َواْعل

َ
�ف �اْعَتَصْمَت ا

َ
�َوِإذ َه،

َّ
�الل َسِل

َ
�ف َت

ْ
ل
َ
�َسأ ا

َ
ِإذ
َ
�ف ِقَياَمِة،

ْ
�ال �َيْوِم ى

َ
�ِإ] اِئٌن

َ
�ُهَو�ك َما

ًرا ُعْسِر�َيّسِ
ْ
�َمَع�ال نَّ

َ
ْرِب،�َوأ

َ
ك
ْ
َفَرَج�َمَع�ال

ْ
�ال نَّ

َ
Aِ�ْ،�َوأ ْصَر�َمَع�الصَّ �النَّ نَّ

َ
ْم�أ

َ
ِه،�َوأْعل

َّ
  )١(»ِبالل

وقع�عليك�فلن�حديث�عند�ا%رسل�إليه�بالحجاج،�فأول�ما�ينص�عليه�أن�ما�يتولد�Tقناع�!ي�هذا�ال

�الكريم� �فيختار�الرسول �هللا، �بيد �)مر�كله �وأن �جلبه، �يمكن �ف= �لك �يحصل �لم �وما �دفعه، يمكن

A�ِْ : "ثم�يقول )شكال�الحجاجية�وما�يتناسب�ومراعاة�%قام�ا%خاطبBن،� ْصَر�َمَع�الصَّ �النَّ ْم�أنَّ
َ
الص�A�" َواْعل

                                                 
ر�!ي�آخرها) ١(

َ
 .رد�العجز�ع;ى�الصدر،هو�أن�يجعل�أحد�اللفظBن�ا%كررين�أو�ا%تجانسBن�!ي�اللفظ�دون�ا%عP¯،�!ي�أول�الفقرة�وÅخ

 .٣/٢٤س�ن�أبي�داود،�ج) ٢(

 .٥/٣٨ج ١٣٥٦عبد�الرؤوف�ا%ناوي�،�ا%كتبة�التجارية�الك�Aى،�مصر�الطبعة�)و]ى�،�: رح�الجامع�الصغABفيض�القدير�ش) ٣(

 .١/٣٠٧القاهرة،�ج�–مؤسسة�قرطبة�: أحمد�بن�حنبل�أبو�عبدهللا�الشيباني�الناشر�: سند�Tمام�أحمد�بن�حنبل�ا%ؤلفم) ١(
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ْرِب : "وقوله ع;ى�طاعة�هللا�وعن�معصيته،
َ

ن�الَفَرَج�َمَع�الك
َ
ْم�أ

َ
دليل�قرب�الفرج�وانكشاف�الشدة،�" َواْعل

�الب=غية، �الحجاج �لتقنيات �القوي �الحضور �أهمية��ع;ى �تكمن �وهنا �هللا، �ع;ى �التوكل �منه الغرض

�ما �فوظف �إليه، �ا%رسل �لدى �إقناع �من �يولده �فيما �و �الحجاج �غرضه �الحديث،�يخدم �!ي ا%تمثل

ِلماٍت "م=طفته�عليه�الص=ة�وسلم�لصحابته،�
َ
َعِلُمَك�ك

ُ
�أ =م�إني

ُ
�وحفظ�هللا�حفظه�هللا�لقوله"َيا�غ ، ":

،�ومن�أضاع�هللا�ضيعه�وx�يحفظه،�وwستعانة�با8،�النصر�جزاء�الص�A،�تفريج�"احَفظ�هللا�َيحَفظَك 

  .لك�ا%عP¯�العام�ا%راد�من�ذلكذمحققا�بعد�العسر،�الكربات�وإزالة�الشدائد�مقرون�بالكرب،�اليسر�ب

اتَّضح�لنا�من�خ=ل�هذه�النماذج،�ن=حظ�أّن�الوسائل�الحجاجية�ا%وجودة�!ى� هذا�العرض�وكما وبعد

�بإمكان �حجاجية، �غاية �بل �فقط �Tقناع �بغرض �ليست �)حاديث �ع;ى��بعض �خطابه �إرسال ا%رسل

�)لفاظ �اختيار�وتوظيف �الصحيح، �)خAB�!ي��الوجه �هذا �ومساعدة �إليه، �ا%رسل �وم�¤لة �يتناسب وما

ليحقق�اسAsاتيجية�إقناعية�تجسد�مبدأ�الحوار،�معرفة�وإنتاج�تأوي=ت�انط=قا�من�ا%عرفة�ا%شAsكة،�

  .بذلك�الحديث�التواصل�من�جيل�إ]ى�جيل

  :الخاتمة

أنماط�الحجج�الOc�رأيناها�أنه�و!ي�ختام�هذا�البحث�بدا�لنا�أّن�الخطاب�!ي�الحديث�النبوي�ومن�خ=ل�

  :خطاب�´�دف�إ]ى

�من� • �تختلف �الشريف �النبوي �الحديث �اسAsاتجيات �حسب �تتنوع �الب=5ي �الحجا&ي �تقنيات أن

فعل�الّصورة�الحجاجية،�بواسطة�،�محققا�بذلك�)تعليمO�تضامOP�تلمي²ي�اقناûي(حديث�:خر�

 . دورها�من�آثار�ونتائجقوى�أفعال�الك=م�ا%نجزة�من�خ=ل�العبارات�وما�تحّققه�ب

•  w� �لأن �الحجاجية �الصفة د
ّ

�يؤك �الّتلّقي �مستويات �!ي �فهو�خطاب�خت=ف �الحجا&ي، لخطاب

�دف�إ]ى�التأثAB�ع;ى�مواقف�وسلوك�مخاطبيه  .موجه�لكافة�الناس�!ي�الزمان�وا%كان،�́و

ى�القارئ،�بيان�دور�Åليات�الحجاجية�الب=غية�!ي�الحديث�النبوي�الشريف،��يصال�الفكرة�إ] •

 . تمكنه�من�النفوذ�إ]ى�الخطاب

دراسة�مظاهر�ا%عاني�الب=غية�!ي�الحديث�النبوي�يظهر�تنوع�اسAsاتجيات�الخطاب�!ي�الحديث� •

 .تضامOP�ثم�تلمي²ي�واقناûيالنبوي�من�خطاب�تعليمO�إ]ى�

�وحسب� • �معينة، �مقامية �لخصائص �مراعاة �النبوي، �الحديث �!ي �الب=5ي �الحجاج �تقنيات تنوع

 .عة�ا%خاطبBن،�وحسب�مستويا®�م�ا%ختلفة،�يجسد�التفاعل�با%قام�ويحدد�شكل�الخطابطبي

�ومستويا®�م� • �سامعيه، �وأحوال �مقامهم �يفهم �مخاطبيه، �ومستوى �وينسجم �يفهم خطاب

 . ا%عرفية�وTدراكية،�فهم�مطالبون�بانجازه

فهمه�من�جديد،�وهذا�مساعدة�القارئ�%مارسة�عملية�الفهم،�وإقامة�ع=قة�مع�النص،�وإعادة� •

 . من�صميم�العملية�الحجاجية

إ]ى�هنا�نكون�قد�ا%حنا�إ]ى�أهم�تقنيات�الحجاج�الب=5ي�!ي�الحديث�النبوي�الشريف،�وقد�رأينا�إ]ى�أي�

  .مدى�كان�أسلوب�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�حجة�ووسيلة�لتمكBن�الحقيقة�!ي�نفوس�البشر
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  تحليلية دراسة: أحاديث�+يمان. ٢٤
  سعد�بن�ف]ح�العريفي. د

  الرياض�-جامعة�ا2لك�سعود�بالرياض

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

إن�الحمد�8�نحمده�ونستعينه�ونستغفره�ونتوب�إليه،�ونعوذ�با8�من�شرور�أنفسنا�وسيئات�أعمالنا،�

�مرشدا،�والص=ة�والس=م�ع;ى�رسول�هللا
ً
�وع;ى�من�´�ده�هللا�فهو�ا%هتدي،�ومن�يضلل�فلن�تجد�له�وليا

  :آله�وصحبه�وسلم�تسليما�كثABا،�أما�بعد

فإن�علم�الحديث�النبوي�من�أشرف�العلوم�الشرعية�وأرفعها�م�¤لة،�وأع=ها�مكانة�وذلك�لتعلقه�بسنة�

 {:الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�الOc�Ôي�قرينة�القرآن�الكريم،�إذ�Ôي�و'ي�من�هللا�تعا]ى،�كما�قال�هللا�تعا]ى

�َوْ'ٌي�ُيوَ'ى�َوَما�َيْنِطُق�َعِن 
َّ

xِإ�ُهَو�ِإْن�َهَوى
ْ
  .]٤- ٣:النجم[}ال

�-ص;ى�هللا�عليه�وسلم�–حق�وقوله�صدق،�إذ�هو�الصادق�ا%صدوق �-ص;ى�هللا�عليه�وسلم�–فك=مه�

كنت�أكتب�كل��Opء�أسمعه�من�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أريد�: كما�قال�عبد�هللا�بن�عمرو�قال

نك�تكتب�كل��Opء�تسمعه�من�رسول�هللا،�ورسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�إ: حفظه،�ف��تOP�قريش�فقالوا

فأمسكُت�عن�الكتاب،�فذكرت�ذلك�لرسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�. وسلم�بشر،�يتكلم�!ي�الغضب

   .)١( )اكتب،�فوالذي�نف-Op�بيده،�ما�خرج�مOP�إx�حق: (فقال

�O°الن�سنة�بدراسة�وحديثا�قديما�العلماء�أهتم�هللا–وقد�ص;ى�وسلم�عليه�–�يتعلق�ما�ذلك�!ي�سواء

بعلم�الرواية�وتميB¤�صحيح�)حاديث�من�ضعيفها،�أو�ما�يتعلق�بعلم�الدراية�وتحليل�)حاديث�وشرحها�

  . وبيا�³ا�كما�هو�معلوم�%ن�تتبع�ذلك�!ي�أمهات�كتب�السنة�وشروحها�الكثABة

�بدراس �wهتمام �تواصل �والعربية �Tس=مية �الجامعات �عن�وx�تزال �ا%ختلفة �وعلومها �النبوية �السنة ة

  . طريق�تدريس�السنة�وإقامة�ا%ؤتمرات�والندوات�ا%شتملة�ع;ى�البحوث�ا%تخصصة�!ي�خدمة�هذا�الفن

كwAB،�ترفاندرام،�الهند،� العربية،�جامعة اللغة ولعل�هذه�الندوة�الOc�نحن�بصددها،�وا%قامة�بقسم

� �خدمة �!ي �ا%باركة �الجهود �هذه �أحد �الفن�Ôي �هذا �صميم �!ي �موضوعها �كان �حيث �النبوية السنة

�النبوي  وتدريس وفلسفة لغة"وهو �الحديث�"الحديث �بتدريس �تتعلق �عدة �محاور �تحته �طرح �وقد ،

  . وعلومه�ا%ختلفة

وقد�أحببت�أن�أشارك�!ي�هذه�الندوة�ا%باركة�ببحث�يتعلق�ببعض�محاورها،�وذلك�بدراسة�)حاديث�

�Tيمان �بمسم¯ ��ا%تعلقة �بعنوان �ذلك �جعلت �وقد �النبوية، �)حاديث �!ي �Tيمان�"وتفسABه أحاديث

  ". دراسة�تحليلية�

وx�شك�!ي�أهمية�البحث�!ي�مثل�هذا�ا%وضوع�ا%تعلق�با�يمان�والذي�هو�من�أهم�مواضيع�العقيدة�

�هذا� �وحجم �يتناسب �بما �ل=ختصار
ً
�طلبا �Tيمان �أحاديث �من �نماذج �اخAsت �وقد Tس=مية،

                                                 
،�وصححه�)لباني�!ي�السلسلة�الصحيحة�) ٣٦٤٨:(رقم�)٢/٣٤٢:(أبو�داود�!ي�سننه��،�و ) ٦٥١٠:(رقم�) ١١/٥٧:(رواه�أحمد�!ي�مسنده��- )١(

  ) .١٥٣٢:(رقم�)٤/٤٥:(
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�البحث.ؤتمرا% �هذا �من �السنة��:وهد!ي �كتب �أمهات �!ي �الواردة �Tيمان ��حاديث �الصحيح �الفهم بيان

  .النبوية،�ومناقشة�بعض�ا%فاهيم�الخاطئة�لتلك�)حاديث�النبوية

  .يتكون�هذا�البحث�من�مقدمة�وتمهيد�ومبحثBن�وخاتمة:خطة�البحث -

  .وف��ا�بيان�أهمية�ا%وضوع�وخطة�البحث�:ا2قدمة -

  .أحاديث�Tيمان�!ي�كتب�السنة�:يدالتمه -

  . أحاديث�+يمان�[ي�مفهوم�أهل�السنة�والجماعة :ا2بحث�-ول 

   :وفيه�ث=ثة�مطالب

  )حاديث�الواردة�!ي�تفسAB�Tيمان��:ا2طلب�-ول  

  .)حاديث�الواردة�!ي�زيادة�Tيمان�ونقصانه�:ا2طلب�الثاني 

  نفي�Tيمان�عمن�وقع�!ي�)حاديث�الواردة�!ي��:ا2طلب�الثالث 

Op(ا%عا�بعض.  

  :وفيه�مطلبان.أحاديث�+يمان�[ي�مفهوم�الفرق�+س]مية�:ا2بحث�الثاني

  .أحاديث�Tيمان�!ي�مفهوم�فرقة�الوعيدية�:ا2طلب�-ول 

  .أحاديث�Tيمان�!ي�مفهوم�فرقة�ا%رجئة�:ا2طلب�الثاني

 . وف��ا�أهم�نتائج�البحث�:الخاتمة -

  التمهيد

  يث�+يمان�[ي�كتب�السنة�النبويةأحاد

أمرنا�هللا�تعا]ى�با�يمان��Çا،�والعمل�بما�دلت�عليه،��–كما�تقدم��–السنة�النبوية�Ôي�و'ي�من�هللا�تعا]ى�

WُXَوا{ :كما�قال�تعا]ى
ْ
ان

َ
ُه�ف

ْ
ْم�َعن

ُ
�َوَما�َ�Wَاك وُه

ُ
ذ

ُ
خ

َ
ُسوُل�ف ُم�الرَّ

ُ
اك

َ
وعن�ا%قدام�بن�معد�] ٧: الحشر[ }َوَما�آت

  . )١( )أx�إني�أوتيت�القرآن�ومثله�معه: (أن�رسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قال-يكرب�

�وأبوابا�
ً
�كتبا �لها �أئمة�السنة�!ي�مؤلفا®�م�وأفردوا �من�السنة�النبوية�جمعها وأحاديث�Tيمان�Ôي�جزء

–رحمه�هللا��–خاصة�ضمنوها�جملة�من�)حاديث�الواردة�!ي�مسائل�Tيمان،�كما�فعل�Tمام�البخاري�

ضمنه�" بدء�الو'ي�" :هو�الكتاب�الثاني�!ي�صحيحه�بعد�كتاب" كتاب�Tيمان�" !ي�صحيحه�حيث�جعل�

،�اشتملت�ع;ى�أبواب�!ي�تفسAB�Tيمان�و!ي�
ً
جملة�من�أحاديث�Tيمان�!ي�أبواب�كثABة�بلغت�أربعBن�بابا

  .)٢(زيادته�ونقصانه،�ونحو�ذلك�من�ا%سائل�ا%تعلقة�با�يمان

�Tما �فعل �مسلموكذا ��- م �هللا �!ي��- رحمه �كتاب �هو�أول �بعد �Tيمان �كتاب �جعل �حيث �صحيحه !ي

�تتعلق� �كلها ،
ً
�بابا �تسعBن �ع;ى �تزيد �كثABة �أبواب �!ي �)حاديث �من �وضمنه�كثABا �ا%قدمة، �بعد صحيحه

  . )٣( با�يمان�ومسائله�ا%تنوعة

� O°الن� �أحاديث �جمع �من �عامة �ذلك �ع;ى �درج ��–وقد �وسلم �عليه �هللا �الس�ن� –ص;ى �أصحاب من

                                                 
  ) .١٧١٧٤:(رقم�) ٢٨/٤١٠:(رواه�أحمد�!ي�مسنده��-  )١(
 ) .٤٥/ ١:(فتح�الباري�xبن�حجر�: انظر�- )٢(
  ) .١٦/٢١٦:(شرح�صحيح�مسلم�: انظر��- )٣(
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  . )١(وا%صنفات�ع;ى�اخت=ف�طرقهم�!ي�التصنيف،�كما�هو�ظاهر�%ن�تأمل�!ي�مصنفا®�م�الكثABة�

�من� �عليه �دلت �ما �واعتقدوا �العقيدة، �أحاديث �من �وغABها �Tيمان �أحاديث �)ئمة �أولئك �روى وقد

يفرق�أئمة�السنة�بBن�تلك��مسائل�wعتقاد،�واحتجوا��Çا�!ي�الرد�ع;ى�ا%خالفBن�من�أصحاب�البدع،�ولم

)حاديث�وغABها�من�)حاديث�ا%تعلقة�با�حكام،�كما�أ�³م�لم�يفرقوا�!ي�ذلك�بBن�ا%تواتر�وÅحاد،�بل�

تلقوا�تلك�)حاديث�كلها�بالقبول�وTيمان�والتصديق،�وأنزلوا�ذلك�كله�منـزلة�واحدة�من�حيث�التطبيق�

  .والعمل

�ا%نهج�القويم�من�ا%عs¤لة�ومن�سار�ع;ى�نهجهم�من�أهل�وقد�رد�أئمة�السنة�ع;ى�كل�من�خا لف�هذا

�!ي� �ذلك �بسبب �طعنوا �ثم �wعتقاد، �مسائل �ع;ى �wستدxل �!ي �هو�)صل �العقل �جعلوا �الذين الك=م

وأ�³ا�أخبار�آحاد�x��-عندهم��–)حاديث�الصحيحة،�ومنعوا�من�wستدxل��Çا،�بحجة�مخالف��ا�للعقل�

  .حتج��Çا�ع;ى�العقائدتفيد�العلم،�ف=�ي

معاني� القول�الذي�يذكر�أن�خ�A�Åحاد�x�يفيد�العلم� وإنما�هذا: (- رحمه�هللا-قال�Tمام�أبو�ا%ظفر�السَّ

بحال�وxبد�من�نقله�بطريق�التواتر�لوقوع�العلم�به؛��Opء�اخAsعته�القدرية�وا%عs¤لة؛�وكان�قصدهم�منه�

�)خبار A�َ�ا... ردَّ
َ

�خ �أنَّ لنا
ُ
�ق �)خبار�ع;ى�فإذا �نقل �!ي �أمر�)مة �حملنا �العلم؛ �يوِجَب �أن �x�يجوز لواِحد

  . )٢( )الخطأ�

� ��–وقال�Tمام�ابن�تيمية �من�العقل�–رحمه�هللا فاضطروا�: (!ي�معرض�ك=مه�عن�ا%عs¤لة�وموقفهم

العلم�مع�أن�لهذا�ا%عP¯�لرد�الشرع�ا%نقول�واعتلوا�لØحاديث�بأ�³ا�أخبار�آحاد�وأخبار�Åحاد�x�توجب�

والحاصل�أن�أحاديث�Tيمان�قد�اهتم��Çا�أئمة�السنة�النبوية�وأفردوها� . )٣( )ظاهر�القرآن�معارض�لها�

ولم�يفرقوا�!ي�رواي��م�لØحاديث�بBن�)حاديث�الصحيحة�!ي�ذلك،��–كما�تقدم��–بكتب�وأبواب�خاصة�

  .سواء�!ي�ذلك�ا%تواتر�أو�Åحاد

  ا2بحث�-ول�

  مان�[ي�مفهوم�أهل�السنة�والجماعة�أحاديث�+ي�

  :وفيه�ث]ثة�مطالب

  .)حاديث�الواردة�!ي�تفسAB�Tيمان�:ا2طلب�-ول  

  .)حاديث�الواردة�!ي�زيادة�Tيمان�ونقصانه�:ا2طلب�الثاني 

  )حاديث�الواردة�!ي�نفي�Tيمان�عمن�وقع��:ا2طلب�الثالث 

Op(ا%عا�بعض�ي!.  

  ا2طلب�-ول�

  الواردة�[ي�تفس���+يمان��-حاديث�

�واعتقاد،� �وعمل �قول �Tيمان �أن �ع;ى �تدل �كلها �أحاديث، �عدة �به �ا%راد �وبيان �تفسAB�Tيمان �!ي ورد

                                                 
  ) .٢٥٧/ ١١: (ومصنف�عبد�الرزاق�) ٢٦١/ ١:(وصحيح�ابن�خزيمة�) ٢٧/ ٥:(س�ن�الAsمذي�: انظر�- )١(
  ).٢/٢١٥: (نقله�عنه�)ص�Èاني�!ي�كتابه�الحجة�!ي�بيان�ا%حجة�- - )٢(
  ) .١/٣٦١:(بيان�تلبيس�الجهمية�!ي�تأسيس�بدعهم�الك=مية��-)٣(
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�وتحليل� �شرحها �!ي �العلماء �ك=م �وبيان �ذلك �بيان �!ي �الواردة �)حاديث �تلك �بعض �أشAB�إ]ى �أن ولع;ي

   :معان��ا،�فمن�تلك�)حاديث

١- � �عليه�–قوله �هللا ��ص;ى �ج�Aيل�–وسلم �حديث �وكتبه�( :!ي �وم=ئكته �با8 �تؤمن �أن Tيمان

 . )١(..) .ورسله�واليوم�Åخر�وبالقدر�خABه�وشره

آمركم�با�يمان�با8�أتدرون�ما�(  :!ي�حديث�وفد�عبد�القيس�–ص;ى�هللا�عليه�وسلم��–قوله� -٢

الص=ة�وإيتاء�الزكاة�وأن��Tيمان�با8�شهادة�أن�x�إله�إx�هللا�وأن�محمدا�رسول�هللا�وإقام

 . )٢(...) تؤدوا�خمس�ما�غنمتم

  :التحليل�والشرح -

�أهل� �أئمة �م��ما �فهم �حيث �معناه �وبيان �تفسAB�Tيمان، �ع;ى �بمجموعهما �يدxن �الحديثان هذان

ص;ى�هللا��–فسر�الن°O�-عليه�الس=م��–السنة،�أن�Tيمان�اعتقاد�وقول�وعمل،�ففي�حديث�ج�Aيل�

� �وسلم �Tيمان�با� –عليه �من �الحديث، �!ي �ا%ذكورة �)ركان ��Çذه �القلب �اعتقاد �وÔي �الباطنة عمال

  .با8�وم=ئكته�وكتبه�ورسله�واليوم�Åخر�والقدر�خABه�وشره

�يتعلق� �فالقول �والعمل، �القول �من �الظاهرة �با�عمال �فسر�Tيمان �القيس �عبد �وفد �حديث و!ي

ه�إx�هللا�وأن�محمدا�رسول�هللا،�والعمل�يكون�بإقام�باللسان�بأن�ينطق�بالشهادين�شهادة�أن�x�إل

  .الص=ة�وإيتاء�الزكاة�ونحوهما�من�)عمال

و�Çذا�يتضح�تفسAB�Tيمان�وأنه�اعتقاد�وقول�وعمل،�فاعتقاد�القلب�مرتبط�بقول�اللسان�وعمل�

  .الجوارح،�وذلك�أنه�إذا�اعتقد�بقلبه�خضع�وانقاد�فظهر�ذلك�ع;ى�قوله�وعمله

Pا%ع� فمن�بعدهم،�كما��–رOpÚ�هللا�ع��م�–¯�هو�الذي�عليه�سلف�هذه�)مة�من�الصحابة�وهذا

السنة�ع;ى�أن�)عمال�من�. اتفقت�الصحابة�والتابعون�فمن�بعدهم�من�علماء( : قال�Tمام�البغوي 

ت�لقي: (وروى�ال=لكائي�عن�Tمام�البخاري�قوله . )٣( )إن�Tيمان�قول�وعمل�وعقيدة: وقالوا.. Tيمان

�وعمل،� �قول �Tيمان �أن �!ي �يختلف �م��م
ً
�أحدا �رأيت �با�مصار�فما �العلماء �من �رجل �ألف أكA�من

  )٤() يزيد�وينقص

�القيس �عبد �وفد �حديث �ع;ى �تعليقه �!ي �العز�الحنفي �أبي �ابن �Tمام �أن�:(وقال �يرد �لم �أنه ومعلوم

�با8�بدون�إيمان�القلب،�%ا�قد�أخ�A�!ي�م
ً
واضع�أنه�xبد�من�إيمان�القلب،�هذه�)عمال�تكون�إيمانا

فعلم�أن�هذه�مع�إيمان�القلب�هو�Tيمان،�وأي�دليل�ع;ى�أن�)عمال�داخلة�!ي�مسم¯�Tيمان�فوق�

هذا�الدليل؟�فإنه�فسر�Tيمان�با�عمال�ولم�يذكر�التصديق�مع�العلم�بأن�هذه�)عمال�x�تفيد�مع�

  . )٥( )الجحود

                                                 
  ) .١٥٠/ ١:(يمان��،�شرح�النووي�ومسلم�!ي�كتاب�T ) ١/١١٤: (رواه�البخاري�!ي�كتاب�Tيمان�،�الفتح��- )١(
  ) .١/٤٨( ومسلم�!ي�كتاب�Tيمان�،�شرح�النووي�) ١٣/٥٢٧: (رواه�البخاري�!ي�كتاب�التوحيد��،�الفتح�- )٢(
  ) . ٣٩/ ١:(شرح�السنة�للبغوي��- )٣(
 ) .    ١٧٣/ ١: (  شرح�أصول�أهل�السنة���-)٤(
  ) .٢٢٢/ ٢:(شرح�العقيدة�الطحاوية��- )٥(
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فمن�بعدهم�من��–رOpÚ�هللا�ع��م��–سلف�)مة�من�الصحابة��والحاصل�أن�هذا�ا%عP¯�هو�ما�عليه

السلف،�وهو�ظاهر�!ي�اتفاق�أئمة�السلف�ع;ى�أن�Tيمان�قول�وعمل�واعتقاد،�وقد�أخذوا�ذلك�من�

� �ج�Aيل �حديث �من �تقدم ��–ما �الس=م �من��–عليه �معناهما �!ي �وما �القيس �عبد �وفد وحديث

  .)حاديث

  ا2طلب�الثاني�

  [ي�زيادة�+يمان�ونقصانه�-حاديث�الواردة

�O°الن�عن�–ورد��وسلم�عليه�هللا�–ص;ى��بفعل�يد¤Bف�وينقص،�يزيد�يمانT�أن�ع;ى�تدل�ةABكث�أحاديث

�!ي� �الصريحة �)حاديث �تلك �من �نماذج �إ]ى �ا%طلب �هذا �وسأشAB�!ي ،Op(ا%عا� �بفعل �وينقص الطاعات

   :فيما�ي;ي�ذكر�أهم�تلك�)حاديثذلك،�ثم�اتبع�ذلك�بتحليلها�وذكر�ك=م�العلماء�!ي�ذلك،�و 

Tيمان�بضع�وسبعون�(  :–رOpÚ�هللا�عنه��-!ي�حديث�أبي�هريرة��:-ص;ى�هللا�عليه�وسلم��–قوله� -١

أو�بضع�وستون�شعبة،�فأفضلها�قول�x�إله�إx�هللا�وأدناها�إماطة�)ذى�عن�الطريق،�والحياء�

 . )١() شعبة�من�Tيمان�

٢- � ��–قوله �وسلم �عليه �هللا �الطويل –ص;ى �النساء �حديث �ودين� :(!ي �عقل �ناقصات �من �رأيت ما

أليس�: " وما�نقصان�ديننا�وعقلنا�يا�رسول�هللا؟�قال: قلن" أذهب�للب�الرجل�الحازم�من�إحداكن�

فذلك�من�نقصان�عقلها،�: ب;ى�يا�رسول�هللا،�قال: شهادة�ا%رأة�مثل�نصف�شهادة�الرجل؟�قلن

 . )٢() فذلك�من�نقصان�دي��ا�: " ب;ى�قال�:أليس�إذا�حاضت�لم�تصل�ولم�تصم؟�قلن

هذان�الحديثان�نص�!ي�زيادة�Tيمان�ونقصانه،�حيث�جعل�Tيمان�!ي�حديث� :التحليل�والشرح -

�متفاوته،�لها�أع;ى�وأدنى،�فم��ا�ما�يزول�Tيمان�بزواله،�وم��ا�ماx�يزول�بزوالها،�
ً
أبي�هريرة�شعبا

�قو  �الشعب �هذه �تطبيق �!ي �متفاوتون �Åخر�نص�والناس �و�الحديث �ونقصانا، �وزيادة �وضعفا ة

  .)فذلك�من�نقصان�دي��ا(  :صريح�!ي�نقص�Tيمان�وذلك�!ي�قوله

�منده �ابن �Tمام �قال� (:قال �كما �الطريق �عن �)ذى �إماطة �Tقرار�وآخره �وآخر�فأوله �أول ول�يمان

ظيم�هللا�!ي�القلوب�وTج=ل�ا%صطفى�ص;ى�هللا�عليه�و�سلم�والعباد�يتفاضلون�!ي�Tيمان�ع;ى�قدر�تع

  . )٣( )له�وا%راقبة�8�!ي�السر�والع=نية�وترك�اعتقاد�ا%عا)Op�فم��ا�قيل�يزيد�وينقص�

و!ي�هذا�الحديث�بيان�أن�Tيمان�الشرûي�اسم�%عP¯� :(وقال�Tمام�الخطابي�!ي�شرحه�لحديث�الشعب

�ي �كما �ببعضها �يتعلق �فاxسم �وأع;ى، �أدنى �له �وأجزاء �شعب �جميع�ذي Op2تقت� �والحقيقة �بكلها، تعلق

ببعضها�كما�يتعلق� شع�Èا�وتستو!ي�جملة�أجزا�òا،�كالص=ة�الشرعية،�لها�شعب�وأجزاء،�وwسم�يتعلق

  . )٤( )بكلها،�والحقيقة�تقتOp2�جميع�أجزا�òا�وتستوف��ا

�: وقال�Tمام�البغوي  اعة،�وينقص�إن�Tيمان�قول�وعمل�وعقيدة،�يزيد�بالط: (-أي�أهل�السنة- وقالوا

                                                 
  ) .٦/ ٢: ( ومسلم�!ي�كتاب�Tيمان�،�شرح�النووي�) ١/٥١: ( واه�البخاري�!ي�كتاب�Tيمان�،�الفتح�ر �-)١(
 ) .٢/٦٦: ( ،�ومسلم�!ي�كتاب�Tيمان�،�شرح�النووي�)١/٣٤٥:( رواه�البخاري�!ي�كتاب�الحيض�،�الفتح��- )٢(
  ) .٢٠٠/ ١:( Tيمان،�xبن�منده��- )٣(
  )  . ٥/٥٦:( معالم�الس�ن��- )٤(
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  . )١() با%عصية�ع;ى�ما�نطق�به�القرآن�!ي�الزيادة،�وجاء�الحديث�بالنقصان�!ي�وصف�النساء

�Tيمان� �زيادة �ع;ى �الدxلة �!ي �صريحة �)حاديث �من �معناهما �!ي �وما �الحديثBن �هذين �أن والحاصل

�عن�Åيات�القرآنية�الصريحة�!ي�ذلك
ً
  .ونقصانه،�فض=

  ا2طلب�الثالث�

  الواردة�[ي�نفي�+يمان�عمن�وقع�[ي�بعض�ا2عا.¨�H-حاديث�

�O°الن�عن�–ورد��وسلم�عليه�هللا�–ص;ى��الذنوب�بعض�فعل�%ن�يمانT�نفي�ع;ى�تدل�ةABكث�أحاديث

�ذلك� �اتبع �ثم �ذلك، �!ي �الصريحة �)حاديث �تلك �من �نماذج �إ]ى �ا%طلب �هذا �وسأشAB�!ي ،Op(وا%عا

  :وفيما�ي;ي�ذكر�أهم�تلك�)حاديث�بتحليلها�وذكر�ك=م�العلماء�!ي�شرحها،

x�يزني�الزاني�حBن�يزني�وهو�مؤمن،�وx�: (رOpÚ�هللا�عنه�-!ي�حديث�أبي�هريرة-ص;ى�هللا�عليه�وسلم-قوله� -١

 . )٢() يسرق�السارق�حBن�يسرق�وهو�مؤمن،�وx�يشرب�الخمر�حBن�يشر�Çا�وهو�مؤمن

٢- � �وسلم-وقوله �عليه �هللا �أ(  :ص;ى �أكون ¯cح� �أحدكم �يؤمن x�والناس� �ووالده �ولده �من �إليه حب

 .)٣()أجمعBن

 :التحليل�والشرح -

فهذان�الحديثان�وما�!ي�معناهما�من�)حاديث،�تدل�عند�أهل�السنة�والجماعة�ع;ى�نفي�Tيمان�ا%طلق�

�نفي� �بBن �ففرق �Tيمان، �مطلق �عنه �ينتفي �أنه �ذلك �من �وx�يفهم �)فعال، �هذه �مثل �صدر�منه عمن

مطلق�Tيمان،�إذ�أن�نفي�Tيمان�ا%طلق�x�يؤدي�بصاحبه�إ]ى�الكفر،�وإنما�يؤدي��Tيمان�ا%طلق�ونفي

  . إ]ى�نقص�Tيمان�وعدم�كماله،�وأما�نفي�مطلق�Tيمان�فيؤدي�بصاحبه�إ]ى�الكفر�والخروج�من�Tس=م

لزاني�حBن�x�يزني�ا"  :فالذي�صح�عندنا�!ي�معP¯�قول�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم (:قال�Tمام�ا%روزي 

وما�روي�عنه�من�)خبار�مما�يشبه�هذا�أن�معP¯�ذلك�كله�أن�من�فعل�تلك�)فعال�x�" يزني�وهو�مؤمن�

�xو�الكامل�يمانT�به�يريد�يمان،T�عنه�نفى�يمانT�بعض�ترك�قد�نه��يمانT�مستكمل�مؤمنا�يكون

   )٤( )جائز�أن�يكون�معناه�غAB�ذا�

  :معرض�ك=مه�ع;ى�الحديث�ا%تقدموقال�Tمام�ابن�تيمية�!ي��

هو�مؤمن�ناقص�Tيمان�أو�مؤمن�بإيمانه�فاسق�بكبABته�ف=�يعطى�wسم�: -أي�أهل�السنة��–ويقول�(

  . )٥( )ا%طلق�وx�يسلب�مطلق�wسم�

  :!ي�معرض�ك=مه�عن�قبح�فاحشة�الزنا�–رحمه�هللا��–وقال�Tمام�ابن�القيم�

ما�!ي�الصحيحBن�عن�الن°O�أنه�قال�x�يزني�الزاني�حBن�يزني�وهو�مؤمن�وم��ا�أنه�يسلبه�اسم�ا%ؤمن�ك (

  .)٦( )فسلبه�اسم�Tيمان�ا%طلق�وإن�لم�يسلب�عنه�مطلق�Tيمان�

                                                 
 ) .  ٣٩/ ١:( شرح�السنة�- )١(
  )  ٢/٤١:( ومسلم�!ي�كتاب�Tيمان�،�شرح�النووي)  ١٢/٥٨:( رواه�البخاري�!ي�كتاب�ا%ظالم�،�الفتح��- )٢(
  ).١/٢٣: ( ومسلم�!ي�كتاب�Tيمان�،شرح�النووي) ١/٥٩:( رواه�البخاري�!ي�كتاب�Tيمان�،�الفتح�- )٣(
 ) . ٢/٥٧٦:(وزي�تعظيم�قدر�الص=ة�،للمر �- )٤(
 ) .٣/١٠٠:(مجموع�الفتاوى��- )٥(
  ) .٣٦٠ص�:(روضة�ا%حبBن��-)٦(
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والحاصل�أن�مفهوم�هذين�الحديثBن�ونحوهما�من�)حاديث�هو�ما�فهمه�أئمة�السلف�ممن�تقدم�النقل�

  . في�!ي�)حاديث�هو�Tيمان�الكامل،�x�مطلق�Tيمانع��م،�وهو�ما�عليه�عموم�العلماء،�من�أن�ا%ن

 

  ا2بحث�الثاني�

  .أحاديث�+يمان�[ي�مفهوم�الفرق�+س]مية

  :وفيه�مطلبان

  .أحاديث�Tيمان�!ي�مفهوم�فرقة�الوعيدية�:ا%طلب�)ول 

  .أحاديث�Tيمان�!ي�مفهوم�فرقة�ا%رجئة�:ا%طلب�الثاني

 

  ا2طلب�-ول�

  ان�[ي�مفهوم�فرقة�الوعيدية�أحاديث�+يم�

عن�مفهومها�ا%تقدم�عند�أهل�السنة�والجماعة،�)١(يختلف�مفهوم�أحاديث�Tيمان�عند�فرقة�الوعيدية

حيث�يتمسك�الوعيدية�بأحاديث�Tيمان�ا%تعلقة�بالوعد�والوعيد�!ي�wستدxل�ع;ى�مذه�Èم�!ي�الحكم�

  :أهم�تلك�)حاديث�وتحليلهم�لها�وذلك�كما�ي;ي�ع;ى�أهل�الكبائر�بالخلود�!ي�النار،�ولع;ي�أن�أذكر 

x�يزني�الزاني�حBن�يزني�وهو�مؤمن،�( :- رOpÚ�هللا�عنه��-!ي�حديث�أبي�هريرة-ص;ى�هللا�عليه�وسلم-قوله� -١

 . )٢( )وx�يسرق�السارق�حBن�يسرق�وهو�مؤمن،�وx�يشرب�الخمر�حBن�يشر�Çا�وهو�مؤمن

 . )٣() لجنة�نمام�x�يدخل�ا( :-ص;ى�هللا�عليه�وسلم��–قوله� -٢

   :التحليل�والشرح�-

هذان�الحديثان�وما�!ي�معناهما�من�)حاديث،�تدل�عند�الوعيدية�ع;ى�نفي�مطلق�Tيمان�عن�صاحب�

الكبABة،�ثم�أن�الوعيدية�اختلفوا�!ي�إط=ق�لفظ�الكفر�عليه�فالخوارج�يرون�أنه�يخرج�من�Tيمان�إ]ى�

مان�وx�يدخلونه�!ي�الكفر،�وإنما�يجعلونه�!ي�م�¤لة�بBن�م�¤لتBن،�الكفر،�وأما�ا%عs¤لة�فيخرجونه�من�Tي

  . وأما�!ي�Åخرة�فتتفقان�ع;ى�أنه�خلوده�!ي�النار�إذا�مات�ولم�يتب

�أن�الفاسق�يخلد�!ي�( :قال�القاOpÚ�عبد�الجبار�!ي�ك=مه�ع;ى�بعض�نصوص�الوعيد والذي�يدل�ع;ى

�ما�ذكرناه�من�عمومات�ال
ً
وعيد،�فإ�³ا�تدل�ع;ى�أن�الفاسق�يفعل�به�ما�يستحقه�النار�ويعذب�ف��ا�أبدا

من�العقوبة،�تدل�ع;ى�أنه�يخلد،�إذ�ما�من�آية�من�هذه�Åيات�الOc�مرت�إx�وف��ا�ذكر�الخلود�والتأبيد�

  .)٤() أو�ما�يجري�مجراها

   :ا2ناقشة

                                                 
�من��أصحاب�الكبائر�!ي�: الوعيدية��- )١(

ً
هم�الخوارج�وا%عs¤لة�،�وسموا�بذلك�لقولهم��بوجوب�نصوص�الوعيد�،وتخليد�من�مات�مصرا

 ) .٢٠٤/ ١:(مقاxت�Tس=ميBن�: انظر�. النار�وحرما�³م�من�دخول�الجنة
  .تقدم�تخريجه��- )٢(
  ) . ١٠/٣٩٤:(الفتح�:رواه�البخاري�!ي�كتاب�)دب��-)٣(
  ) .٦٦٦ص�:(شرح�)صول�الخمسة��-)٤(



338 
 

لدنيا�وÅخرة،�استدxل�الوعيدية�بأحاديث�الوعيد�ا%تقدمة�ع;ى�مذه�Èم�!ي�حكم�مرتكب�الكبABة�!ي�ا

  :مردود�بما�ي;ي

�من��- - �الضد �ع;ى �ذلك �!ي �وهم �والرجاء، �الوعد �نصوص �وأهملوا �الوعيد �بنصوص �الوعيدية تمسك

�بBن�نصوص�الوعد�والوعيد� �يتضح�بقوله�فساد�قول�Åخر،�وأهل�السنة�جمعوا ا%رجئة،�فكل�م��ما

�كما�تقدم
ً
 .وأعملوها�جميعا

x�يراد�به�نفي�مطلق�Tيمان��–رOpÚ�هللا�عنه��–ديث�أبي�هريرة�أن�الوعيد�بنفي�Tيمان�الوارد�!ي�ح -

� �بيان �تقدم �وقد �ا%طلق، �Tيمان �نفي �به �يراد �وإنما �الكفر، �إ]ى �بصاحبه �يؤدي �ا%بحث�الذي �!ي ذلك

 .)ول 

من�ا%علوم�أن�إخ=ف�الوعيد�مما�يمدح�عليه،�بخ=ف�إخ=ف�الوعد�فإنه�ب=�شك�يذم�صاحبه،�ففرق� -

 .لوعيدبBن�الوعد�وا

وهللا�تعا]ى�يجوز�عليه�إخ=ف�الوعيد�وx�يجوز�عليه�خلف�الوعد�والفرق�بي��ما�( :قال�Tمام�ابن�القيم

�والوعد�حق�عليه� �وإحسانه �وجوده �موجب�كرمه �وذلك �وإسقاط أن�الوعيد�حقه�فإخ=فه�عفو�وهبة

  . )١()  أوجبه�ع;ى�نفسه�وهللا�x�يخلف�ا%يعاد

خلود�أصحاب�الكبائر�!ي�النار�النصوص�الواردة�!ي�الشفاعة��هل�الكبائر�ومما�يرد�ما�ذهبوا�إليه�من� -

 . !ي�خروجهم�من�النار،�وهذه�)حاديث�صريحة�!ي�ذلك،�وقد�رواها�عدد�كثAB�بلغ�حّد�التواتر

�Tمام�ابن�أبي�العز�الحنفي�!ي�تعداد�أنواع�الشفاعة هل�الكبائر�من��:النوع�الثامن( :قال
َ
شفاعته�!ي�أ

�ممَّ  حاديثأمته،
ْ

(� �النوع ��Çذا �تواترت �وقد �م��ا، �فيخرجون �النار، �دخل �ع;ى�. ن �ذلك �علم �خفي وقد

�ِم��م�بصحة�)حاديث،�وعناًدا�ممن�علم�ذلك�واستمر�ع;ى�
ً

  الخوارج�وا%عs¤لة،�فخالفوا�!ي�ذلك،�جه=

  . )٢() بدعته�

  ا2طلب�الثاني�

  أحاديث�+يمان�[ي�مفهوم�فرقة�ا2رجئة��

عن�مفهومها�ا%تقدم�عند�أهل�السنة�والجماعة،��)٣(أحاديث�Tيمان�عند�فرقة�ا%رجئةيختلف�مفهوم�

وعند�الوعيدية،�حيث�يتمسك�ا%رجئة�بأحاديث�Tيمان�ا%تعلقة�بالرجاء�!ي�wستدxل�ع;ى�مذه�Èم�!ي�

لها�وذلك��القول�بعدم�تأثAB�الكبائر�والذنوب�ع;ى�Tيمان،�ولع;ي�أن�أذكر�أهم�تلك�)حاديث�وتحليلهم

  :كما�ي;ي

 . )١( )من�كان�آخر�ك=مه�x�إله�إx�هللا�دخل�الجنة�( :-ص;ى�هللا�عليه�وسلم��–قوله� -١

                                                 
  ) .١/٣٠٢:(مدارج�السالكBن��- )١(
  ) .٧٠/ ٢:(شرح�العقيدة�الطحاوية��-)٢(
،�ف=�يدخلون�العمل�!ي�مسم¯�Tيمان�،�ثم�م��م�من��هم�فرق�متعددة�،�يجمعهم�القول�بإرجاء�)عمال�عن�مسم¯�Tيمان: ا%رجئة��- )٣(

) ١/١٣٦:(مقاxت�Tس=ميBن�:انظر�.  يجعل�Tيمان�مجرد�ا%عرفة�،�وم��م�من�يجعله�مجرد�التصديق�،�ومن�أشهر�فرقهم�الغالية�الجهمية�

. 
 ) .١/٥٠٩:(شكاة�ا%صابيح�،�وصححه�)لباني�!ي�تحقيقه�%)  ٢٢٠٣٤:(رقم�)  ٣٦٣/ ٣٦:(رواه�أحمد�!ي�مسنده��- )١(
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؟،�فقالت�نعم،�)أتشهدين�أن�xإله�إx�هللا�: (حديث�الجارية،�وفيه�أن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قال -٢

�هللا( :قال �رسول �أني �قال)أتشهدين �نعم، �قالت �ب(:؟، �بالبعث �أتؤمنBن �ا%وت �قالت)عد نعم،��:؟،

 . )١( )أعتقها�فإ�³ا�مؤمنة�(:قال

 :التحليل�والشرح -

هذان�الحديثان�من�)حاديث�الOc�تمسك��Çا�ا%رجئة�!ي�إرجاء�العمل�عن�مسم¯�Tيمان،�والقول�بعدم� -

�ع;ى �ليست �ا%رجئة �إن �ثم �وx�ينقص، �x�يزيد �واحد ��Opء �عندهم �Tيمان �إذ �Tيمان، �تأثAB�الكبائر�!ي

درجة�واحدة�!ي�ذلك،�بل�م��م�من�غ;ى�!ي�ذلك�فذهب�إ]ى�أن�Tيمان�هو�مجرد�ا%عرفة�كما�هو�قول�

  .الجهمية،�وم��م�من�ذهب�إ]ى�أنه�مجرد�التصديق�كما�هو�قول�)شاعرة

�)شعري  �أبو�الحسن �Tمام �فرقة (:قال �عشرة �اثنتا �هو�وهم �ما �Tيمان �!ي �ا%رجئة فالفرقة��:اختلفت

وهذا�... يزعمون�أن�Tيمان�با8�هو�ا%عرفة�با8�وبرسله�وبجميع�ما�جاء�من�عند�هللا�فقط�)و]ى�م��م

�x�أنه�بلسانه�جحد�ثم�با%عرفة�أتى�إذا�نسانT�أن�الجهمية�وزعمت�صفوان،�بن�جهم�عن�يحكى�قول

إx�!ي�القلب��يكفر�بجحده�وأن�Tيمان�x�يتبعض�وx�يتفاضل�أهله�فيه�وأن�Tيمان�والكفر�x�يكونان

  . )٢( )دون�غABه�من�الجوارح�

وا%رجئة�ث=ثة�أصناف�الذين�يقولون�Tيمان�مجرد�ما�!ي�القلب�ثم�من�هؤxء�( :وقال�Tمام�ابن�تيمية

من�يدخل�فيه�أعمال�القلوب�وهم�أكA�فرق�ا%رجئة�كما�قد�ذكر�أبو�الحسن�)شعري�أقوالهم�!ى�كتابه�

� �ذكرهم �يطول �كثABة �ومن�وذكر�فرقا �كجهم �Tيمان �!ى �x�يدخلها �من �وم��م �أقوالهم �جمل �ذكرنا لكن

وأكA�أصحابه�و�القول�الثاني�من�يقول�هو�مجرد��-أي�)شعري��-اتبعه�كالصال²ي�وهذا�الذى�نصره�هو

قول�اللسان�وهذا�x�يعرف��حد�قبل�الكرامية�و�الثالث�تصديق�القلب�وقول�اللسان�وهذا�هو�ا%شهور�

  .)٣( )والعبادة�م��م�عن�أهل�الفقه�

والحاصل�أن�ا%رجئة�بفرقها�ا%تعددة،�فهموا�مما�تقدم�من�أحاديث�الرجاء،�القول�بخروج�)عمال�عن�

  .مسم¯�Tيمان،�والقول�بعدم�تأثAB�الذنوب�!ي�مسم¯�Tيمان،�ونحو�ذلك�من�أقوالهم�ا%تقدمة

  :ا2ناقشة�والرد-

�من�القول�بان�Tيمان� مجرد�ا%عرفة�أو�مجرد�التصديق�وانه�x�يزيد�وx�ينقص��أن�ما�ذكره�ا%رجئة

  :مردود�بما�ي;ي

ما�تقدم�من�)حاديث�الOc�ذكرها�أهل�السنة�!ي�التصريح�بدخول�)عمال�!ي�مسم¯�Tيمان�كحديث� -

�–ج�Aيل� �تقدم�كا�حاديث�الصريحة�!ي�زيادة��-عليه�الس=م �مما �وغAB�ذلك وحديث�وفد�عبد�القيس،

 .هTيمان�ونقصان

أن�ا%رجئة�تمسكوا�بنصوص�الوعد�وأهملوا�نصوص�الوعيد،�وهم�ع;ى�الضد�من�الوعيدية،�فكل�م��ما� -

 
ً
  .يتضح�به�فساد�قول�Åخر،�وأهل�السنة�جمعوا�بBن�نصوص�الوعد�والوعيد�وأعملوها�جميعا

                                                 
  ) .٢٥٠/  ٢:(وصححه�)لباني�!ي�تحقيقه�%شكاة�ا%صابيح�) .٢٩/٤٦٥:(رواه�أحمد�!ي�مسنده��- )١(
 ) .١/١٣٦: : (مقاxت�Tس=ميBن���- )٢(
 ) .١٩٥/ ٧:(مجموع�الفتاوى��- )٣(
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قون�ع;ى�وأهل�السنة�أيضا�متف(:قال�Tمام�ابن�أبي�العز�الحنفي�!ي�ك=مه�ع;ى�أحاديث�الوعد�والوعيد

x�كما�يقوله�ا%رجئة�من�أنه�x�. أنه�يستحق�الوعيد�ا%رتب�ع;ى�ذلك�الذنب،�كما�وردت�به�النصوص

وإذا�اجتمعت�نصوص�الوعد�الOc�استدلت��Çا�ا%رجئة،�! يضر�مع�Tيمان�ذنب،�وx�ينفع�مع�الكفر�طاعة

وx�فائدة�!ي�ك=م�هؤxء�! ولBنتبBن�لك�فساد�الق: - ونصوص�الوعيد�الOc�استدلت��Çا�الخوارج�وا%عs¤لة�

  . )١( )سوى�أنك�تستفيد�من�ك=م�كل�طائفة�فساد�مذهب�الطائفة�)خرى 

   :وهؤxء�غلطوا�من�وجوه (:قال�Tمام�ابن�تيمية�بعد�ك=مه�ا%تقدم�عن�فرق�ا%رجئة

�العباد: أحدها �حق �!ي �متماثل �العباد �ع;ى �هللا �فرضه �الذى �Tيمان �أن �الثان ...ظ��م �غلط�:يالوجه من

ا%رجئة�ظ��م�أن�ما�!ي�القلب�من�Tيمان�ليس�إx�التصديق�فقط�دون�أعمال�القلوب�كما�تقدم�عن�

�ا%رجئة �ولهذا�:الثالث .جهمية �)عمال �من ��Opء �بدون �تاما �يكون �القلب �!ي �الذى �Tيمان �أن ظ��م

xزمة�له�والتحقيق�أن��يجعلون�)عمال�ثمرة�Tيمان�ومقتضاه�بم�¤لة�السبب�مع�ا%سبب�وx�يجعلو�³ا

�بدون� �تام �إيمان �بالقلب �يقوم �أن �ويمتنع �x�محالة �الظاهر�بحسبه �العمل �يستلزم �التام �القلب إيمان

  ....عمل�ظاهر

قلت�وأما�إحتجاجهم�بقوله�لØمة�اعتقها�فإ�³ا�مؤمنة�فهو�من�حججهم�ا%شهورة�وبه�إحتج�ابن�ك=ب�

فكان�قوله�أقرب�من�قول�جهم�وأتباعه�وهذا�x�حجة�وكان�يقول�Tيمان�هو�التصديق�والقول�جميعا�

�يكون� �الذى �الباطن �!ي �Tيمان �x�يستلزم �الدنيا �!ى �)حكام �عليه �تجرى �الظاهر�الذى �Tيمان ��ن فيه

�هم� �Åخر�وما �وباليوم �با8 �آمنا �قالوا �الذين �ا%نافقBن �فان �Åخرة �!ي �السعادة �أهل �من صاحبه

  . )٢(..) .بمؤمنBن

ن�هذين�الحديثBن�وما�!ي�معناهما�من�)حاديث�x�تدل�ع;ى�ما�ذهب�إليه�ا%رجئة�من�القول�والحاصل�أ

بان�Tيمان�مجرد�ا%عرفة�أو�مجرد�التصديق�وانه�x�يزيد�وx�ينقص،�وأن�فهم�هذه�)حاديث�متوقف�

  .ع;ى�الجمع�بي��ا�وبBن�أحاديث�الوعيد

  الخاتمة

ع;ى�رسول�هللا�وع;ى�آله�وصحبه�وسلم،�،�وبعد،�فقد�خلصت��الحمد�8�رب�العا%Bن،�والص=ة�والس=م

  :!ي�هذا�البحث�إ]ى�نتائج�علمية،�أهمها�ما�ي;ي

عناية�أئمة�السنة�!ي�مصنفا®�م�بأحاديث�Tيمان،�حيث�أفردوا�لها�ضمن�كتب�الصحاح�والس�ن� -١

 .وغABه�من�)ئمة�–رحمه�هللا��–كتبا�وأبوابا�خاصة،�كما�صنع�)مام�البخاري�

�!ي�حديث�ج�Aيل�بيا -٢ وحديث�وفد��–عليه�الس=م��–ن�تعريف�Tيمان�الوارد�!ي�)حاديث،�كما

 .عبد�القيس

٣- � �هريرة �أبي �حديث �!ي
ً
�صريحا �ذلك �ورد �كما ،Op(با%عا� �وينقص �بالطاعات، �يزيد �Tيمان �–أن

 .!ي�شعب�Tيمان،�و!ي�غABه�من�)حاديث�ا%تقدمة�–رOpÚ�هللا�عنه�

٤-  Øل�الصحيح�الفهم�توضيح�يمان،T�مطلق�نفي�به�يراد�x�ذلك�وأن�يمان،T�نفي�!ي�الواردة�حاديث

                                                 
  ) .٢٥٨/  ٢:(شرح�العقيدة�الطحاوية��- )١(
  . ) ٢٠٤/  ٧:(مجموع�الفتاوى�- )٢(
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 .وإنما�نفي�الكمال

الرد�ع;ى�ش�Èات�فرق�الوعيدية�!ي�تمسكهم�بأحاديث�الوعيد،�وقولهم�بخروج�صاحب�الكبABة�من� -٥

 .مطلق�Tيمان،�والجواب�عن�تلك�الشبه�بالجمع�بBن�أحاديث�الوعيد،�و)حاديث�)خرى 

٦- � �ع;ى �يضر�مع�الرد x� �بأنه �وقولهم �والوعد، �الرجاء �بأحاديث �تمسكهم �!ي �ا%رجئة �فرق ش�Èات

Tيمان�معصية�كما�x�ينفع�مع�الكفر�طاعة،�وأن�Tيمان��Opء�واحد�xيزيد�وx�ينقص،�وذلك�

 . بالجمع�بBن�أحاديث�الوعد�وأحاديث�الوعيد

  . سلموهللا�تعا]ى�أعلم�وص;ى�هللا�ع;ى�نبينا�محمد�وع;ى�آله�وصحبه�و 

  ا2راجع

  ].دار�الكتاب�العربي�ـ�بABوت[س�ن�أبي�داود��بي�داود�السجستاني� -١

هـ�١٤٢٠ ٢مؤسسة�الرسالة،�ط�[شعيب�)رنؤوط�وآخرون�:مسند�Tمام�أحمد�بن�حنبل�تحقيق:  -٢

[.  

  ].مكتبة�ا%عارف،�الرياض[سلسلة�)حاديث�الصحيحة�لØلباني� -٣

  .]١٣٩٢،�As٢اث�العربي،�بABوت�ط�دار�إحياء�ال[ شرح�النووي�ع;ى�صحيح�مسلم� -٤

  .]هـ١٣٧٩بABوت،��-دار�ا%عرفة�[ فتح�الباري�شرح�صحيح�البخاري،�xبن�حجر�العسق=ني� -٥

  .]بABوت�–دار�إحياء�الAsاث�العربي�[أحمد�محمد�شاكر�وآخرون،��:س�ن�الAsمذي،�تحقيق -٦

  ]. هـ ١٤١٤بABوت�-مؤسسة�الرسالة�[ شعيب�)رنؤوط��:صحيح�ابن�خزيمة،�تحقيق-٧ .١

بABوت،�ط��–حبيب�الرحمن�)عظمO،�ا%كتب�Tس=مي��:مصنف�عبد�الرزاق�الصنعاني،�تحقيق -٧

  .]١٤٠٣الثانية،�

دار�الراية،�[محمد�ربيع�ومحمد�أبو�رحيم،�:الحجة�!ي�بيان�ا%حجة،��بي�القاسم�)ص�Èاني،�تحقيق -٨

  .]هـ�١٤١٩الرياض،�

محمد��:حمد�بن�عبد�الحليم�بن�تيمية،�تحقيقبيان�تلبيس�الجهمية�!ي�تأسيس�بدعهم�الك=مية،��  -٩

  .]هـ١٣٩٢مطبعة�الحكومة،�مكة�ا%كرمة�ط�)و]ى،�[ بن�عبد�الرحمن�بن�قاسم،�

ا%كتب�Tس=مي،�دمشق�ط�الثانية،�[شعيب�)رناؤوط�وآخر،��:شرح�السنة�ل�مام�البغوى،�تحقيق - ١٠

  ].هـ�١٤٠٣

أحمد�سعد�حمدان�. د�:ال=لكائي،�تحقيق�شرح�أصول�اعتقاد�أهل�السنة�والجماعة،��بي�القاسم - ١١

  .]هـ١٤٠٢الرياض،��-دار�طيبة�[

�تحقيق - ١٢ �العز�الحنفي، �أبي �بن �لع;ي �الطحاوية، �العقيدة �: شرح �شاكر، �الشئون�[ أحمد وزارة

  .]هـ�١٤١٨ا%ملكة�العربية�السعودية،�ط�)و]ى،��-Tس=مية�و)وقاف�

  .]١٤٠٦مؤسسة�الرسالة،�بABوت،�ط�الثانية،�[ع;ي�الفقيOÛ،�. د�:Tيمان،�xبن�منده،�تحقيق - ١٣

�تحقيق - ١٤ �نصر�ا%روزي، �بن �%حمد �قدر�الص=ة، �. د�:تعظيم �الفريوائي، �الرحمن �الدار،�[عبد مكتبة

  ].١٤٠٦ا%دينة�ا%نورة،�ط�)و]ى،�

  ] هـ�١٤٢٦،�٣دار�الوفاء�ط�[أنور�الباز�وآخر،�: مجموع�فتاوى�شيخ�Tس=م�ابن�تيمية،�تحقق - ١٥
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  ]. دار�الكتب�العلمية،�بABوت�[Bن�ونزهة�ا%شتاقBن،�xبن�القيم�الجوزية،�روضة�ا%حب - ١٦

  .]هـ�١٤١٩،�١دار�إحياء�الAsاث�العربي،�بABوت،�ط�[مدارج�السالكBن،�xبن�القيم�الجوزية،� - ١٧

١٨ - � �)شعري، �الحسن ��بي �ا%صلBن، �واخت=ف �Tس=ميBن �[مقاxت �بABوت، �العصرية، �١٤١١ا%كتبة

 ].هـ

ا%كتب�Tس=مي،�بABوت،�[تحقيق�محمد�ناصر�الدين�)لباني،��:يح�للت�Aيزي،�تحقيقمشكاة�ا%صاب - ١٩

  ] ١٤٠٥،�٣ط�
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  wحتجاج�بالحديث�النبوي�!ي�التقعيد�النحوي�. ٢٥
  الدكتور�عادل�فت²ي�رياض

  )جامعة�Tمارات�العربية�ا%تحدة(

  

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

�ABخ� �محمد �ع;ى �والس=م �والص=ة 8� �عليه�الحمد �هللا �ص;ى �هللا �رسول �ك=َم �فإن �وبعد )نام،

َنا� :فك=مه�بيان�للقرآن�الكريم،�كما�قال�تعا]ى�-تبارك�وتعا]ى�–وسلم�أفصُح�الك=م�بعد�ك=م�هللا�
ْ
نَزل

َ
َوأ

ْ�ِ�ْم 
َ
َل�ِإل ِزّ اِس�َما�نُ َن�ِللنَّ ّBِِلُتَب�َر

ْ
ك

ّ
ْيَك�الِذ

َ
  )٤:النجم( يو'ى�إن�هو�إx�و'ي : ،�وقال�سبحانه)٤٤:النحل( ِإل

ومع�هذا�فقد�يتعجب�الباحث�عندما�يرى�ا%تقدمBن�من�النحاة�x�يكAون�من�wحتجاج�به،�وإذا�

  .أكA�نحوى�متأخر�من�wستشهاد�به�صودم�بمن�يبدعه�ويصمه�بأنه�قد�خالف�س�ن�)قدمBن

كثABة��وقد�كتب�!ي�هذا�ا%وضوع�مؤلفات�عدة،�ونوقشت�أكA�من�رسالة�علمية،�ونشرت�بحوث

  :!ي�دوريات�محكمة،�وأهمها

ك=هما�للدكتور�محمود�" الحديث�النبوي�!ي�النحو�العربي" و" السAB�الحثيث�إ]ى�wستشهاد�بالحديث"ـ���

  .فجال

  . للدكتورة�خديجة�الحدي8¯" موقف�النحاة�من�wحتجاج�بالحديث�الشريف"ـ��

  . للدكتور�حسن�موpË¯�الشاعر" النحاة�والحديث�النبوى "ـ�

  .للدكتور�محمد�ضاري�حمادي" الحديث�النبوي�وأثره�!ي�الدراسات�اللغوية�والنحوية" ـ

  .للدكتور�فخر�الدين�قباوة" تاريخ�wحتجاج�النحوي�بالحديث�الشريف"ـ�

 .  للدكتور�محمد�أحمد�العمروOpË" دور�الحديث�النبوي�!ي�التقعيد�النحوي "ـ�

  : محاور،�Ôيوقد�آثرت�أن�أناقش�مسائل�هذا�البحث�!ي�أربعة�

�: )ول 
ُ

�ا%حدثBن�بروايته"الحديث�النبوي "تعريف
ُ
  .،�وعناية

  .ا%انعون�من�wحتجاج�وحجُ��م: الثاني

  .مناقشة�حجج�ا%انعBن�من�wستشهاد: الثالث

�wحتجاِج�بالحديث: الرابع
ُ
  .ضوابط

  .وعناية�ا2حدث�ن�بروايته" الحديث�النبوي "تعريف�: ا2حور�-ول 

�النبو  �أو�: ي الحديث �أو�تقرير، �أو�فعل، �قول، �من �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �إ]ى �أضيف هو�ما

ثون�بالرواية�وTسناد�أشد�عناية،�وتشددوا�!ي�نقل�حديث�رسول�هللا�ص;ى� )١(.صفة وقد�اعتP¯�ا%حّدِ

. )٢(اءTسناد�من�الدين،�ولوx�Tسناد�لقال�من�شاء�ما�ش: هللا�عليه�وسلم�حc¯�قال�عبد�هللا�بن�ا%بارك

                                                 
،�و�)٤٩- ٤٨ص�(xبن�حجر�" نزهة�النظر"،�و�)٦٤ص�(xبن�كثAB�" مختصره"،�و)٢٢ص�(xبن�الص=ح�" مقدمة�!ي�علوم�الحديث"انظر�  ) ١(

  ).٦٢ص�(للسخاوي�" التوضيح�)�Çر"

  ).١/١٣٠(مقدمة�صحيح�مسلم�  ) ٢(
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ختيانيُّ  �x�تأَمُنه�ع;ى�دينه،�كيف�تأمنه�ع;ى�الحديث�؟: وقال�أيوب�السَّ
ً
وغا]ي�بعضهم�!ي�. )١(!أرأيت�رج=

�لحديث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�فُنِقَل�عن�شعبة�بن�الحجاج�أنه�قال
ً
ْن�: نقد�الرواة؛�تعظيما

َ
�

اش   )٢( .يزني�الرجُل�خAٌB�من�أن�َيْروي�عن�أبان�بن�أبي�عيَّ

�إل��م�من�)هل�والولد�والناس�أجمعBن،�فُنِقَل�عن� وكان�ك=م�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أحبَّ

جستاني�أنه�قال �نسبِة��)٣( .ابP¯�عبد�هللا�كذاب: أبن�داود�السَّ
َ
�إذا�تحققت�علمنا�صحة

ً
ووضعوا�شروطا

�فقالوا �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �إ]ى �رو : الحديث �هو�ما �الصحيح �الضبط�الحديث �التام �العدل، اه

  )٤( .عن�مثله�إ]ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�من�غAB�شذوذ�وx�علة) الثقة(

�فقال�)٥( ونظم�البيقونَيُ◌ 
َ
  : تلك�الشروط

َصْل  ِحيُح�َوْهَو�َما�اتَّ ها�الصَّ
ُ
ل وَّ
َ
ْوُيَعْل       أ

َ
�أ
َّ

ذ
ُ

ْم�َيش
َ
  إْسَناُده�ول

ِلـِه 
ْ
�َعْن�ِمث

ٌ
ْقلِه ُمعْ       َيْرويه�َعْدٌل�َضاِبط

َ
  َتَمٌد�!ي�َضْبِطِه�ون

�الرسول�  
َ
ى�ا%حدثون�لفظ �لقوله�-عليه�الص=ة�والس=م�–وتحرَّ

ً
x: "امتثا�ا ر�ُهللا�امرأ�َسِمَع�ِمنَّ ضَّ

َ
ن

غه�كما�َسِمَعه
َّ
�فبل

ً
م�: فقال�ابن�الص=ح�)٦( "شيئا

َّ
وثبت�!ي�الصحيحBن�أن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�عل

  ". آمنت�بكتابك�الذي�أنزلت�ونبيك�الذي�أرسلت: "فقال�فيهال�Aاء�بن�عازب�دعاء�النوم�

�ال�Aاء �فقلت: قال ��ستذكَرُهنَّ �أرسلت: (فرّدْدُ®ُ�نَّ �الذي �عليه�) و�رسولك �هللا �ص;ى O°الن� فقال

ك�الذي�أرسلت: "قل: "وسلم أن�x�يروى�ما�سمعه�إ]ى��–ا%حدث�: أي�–وعليه�: قال�ابن�الص=ح  ٧"ونبّيِ

  )٨( .معه�من�غAB�تغيABع;ى�اللفظ�الذي�س

�ع;ى�طالب�العلم،�إذا�لم�يعرف�النحو؛�أن�يدخل�!ي�جملة�:وقال�)صمÙي
ُ

�ما�أخاف
َ

إن�أخوف

�َمْقَعَده�من�النارِ : "قول�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
ْ
�فليتبوأ َب�ع;يَّ

َ
ذ
َ

؛��نه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لم�"َمْن�ك

فحق�ع;ى�طالب�: -القائل�ابن�الص=ح�–قلت�. يهيكن�يلحن،�فمهما�رويَت�عنه�ولحنَت�فيه�كذبَت�عل

Bِْن�اللحن�والتحريف�ومعرِ®�ما
َ

  )٩( .الحديث�أن�يتعلم�من�النحو�واللغة�ما�يتخلص�به�من�ش

�لفظ�ك=م�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�
ُ
�!ي�رواية�الحديِث�غرُضه�صيانة �هذا�التشدَد إنَّ

�¯Pبا%ع�الروايِة�!ي�العلم�أهِل�من�رخص�فقالواوَمن�؛
ً
�ُمِهّما

ً
�با�لفاظ�: وضع�قيدا

ً
�عارفا

ً
فإن�لم�يكن�عا%ا

�بمقادير�التفاوت�بي��ا،�ف=�خ=ف�أنه�x�يجوز�له�ذلك
ً
�بما�ُيحيل�معانَ��ا،�بصABا

ً
  )١٠( .ومقاصِدها،�خبABا

�ش�Èة� �ع;ى �الرد �عند �الشريف �النبوي �بالحديث �ا%حدثBن �عناية �عن �الك=م �من �مزيٌد وسيأتي

                                                 
  ).١/١٦٠(السابق�  ) ١(

  ).١/١٠(مB¤ان�wعتدال�  ) ٢(

  ).٣/١٤٧(السابق�  ) ٣(

  ).٢١ص�(xبن�كثAB�" مختصره"،�و)٨-٧ص�" (مقدمة�ابن�الص=ح"  ) ٤(

  ).٥ص�" (ا%نظومة�البيقونية�مع�شرحها"  ) ٥(

  .من�حديث�ابن�مسعود) ٢٦٥٧(رواه�الAsمذي�برقم�  ) ٦(

 )٢٧١٠(ومسلم�برقم�) ٢٤٧(البخاري�برقم�) ٧(

  ).١٠٥ص�" (ا%قدمة"  ) ٨(

  ).١٠٨ – ١٠٧ص�(السابق�  ) ٩(

  ).١٠٥ ص(السابق�  ) ١٠(
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  . ي�ا%حور�الثالثلحن�الرواة�!

  ا2انعون�من�hحتجاج�بالحديث�وحجWXم: ا2حور�الثاني

� �الضائع �بن �أبو�الحسن �هم �بالحديث �wستشهاد �من �ا%انعBن �أبرز �(إن �وأبو�حيان�)٦٨٠ت ،

�Op-()ندل�)٧٤٥ت�السيوطي�الدين�وج=ل�(،�٩١١ت .(  

من�" أصول�النحو"ُت�!ي�كتاب�وقد�بين: )١("همع�الهوامع"!ي�كتابه��-رحمه�هللا–قال�السيوطي��

�مروي� ��نه �النحوية؛ �القواعد �خالف �ما �ع;ى �بالحديث �ُيستدلُّ x� �أنه �حيان �وابن �الضائع �ابِن ك=م

�يحسن� �من x� دون،
َّ
�وا%ول �العجم �رواها �و)حاديث �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى �الرسول �بلفظ x� ،¯Pبا%ع

ْدِر�ألسَنِ��م
َ
ْوها�ع;ى�ق   هـ.ا.العربية،�فأدَّ

� �هماومن �ش�ÈتBن، �ينحصر�!ي �يكاد �wستشهاد �من �ا%انع �أن �يظهر�لنا �الحديث�: ك=مه رواية

�أكAَ�الرواِة�أعاجم   .با%عP¯،�وأنَّ

�بن� �الخليل �استشهاد �من �ا%انعBن �ضيف �شو*ي �)ستاذ �جعلهما ¯cح� �الش�Èتان �هاتان وشاع

��-الخليل:يأ–ويظهر�أنه�: -حفظه�هللا–قال��-و)مر�بخ=ف�ذلك– )٢(أحمد�بالحديث
َ
ت�فكرة هو�الذي�ثبَّ

�!ي� ��Çم �يوثق x� �وهم �)عاجم، �من �كانوا �حملتِه �من �كثABين ��ن �النبوي، �بالحديث �wستشهاد عدِم

  هـ.ا.)٣(الفصاحِة،�واللحُن�يدخل�ع;ى�ألسن��م

� �!ي �السيوطي �عبارة �قوله" wقAsاح"وأما OÛف�
ً
�آنفا �أشار�إل��ا Ocال" :� �مرويٌّ �)حاديث �غالَب إن

،�فرووها�بما�أدت�إليه�عبار®�م،�فزادوا�ونقصوا،�٤عP¯،�وقد�تداول��ا�)عاجم�وا%ولدون�قبل�تدوي��ابا%

 
ً
  .هـ.ا.)٥("وقدموا�وأخروا،�وأبدلوا�ألفاظا

�ابن� �فإن �القول، ��Çذا �سبقوه �الذين �وأما �كتبه، �!ي �وكرره �عنه، �ودافع �السيوطي �أيده �ما هذا

� �!ي �يقول �الجمل"الضائع �تجويُز�ال": شرح �)ئمة �ترِك �!ي �عندي �هو�السبب ¯Pبا%ع� كسيبويه�–روايِة

  .wستشهاَد�ع;ى�إثبات�اللغة�بالحديث�-وغABه

ولوx�تصريُح�العلماء�بجواز�النقل�با%عP¯�!ي�الحديث؛�لكان�)و]ى�!ي�إثبات�فصيح�اللغة�: ثم�قال

  هـ.ا.)٦(ك=َم�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�ع �wستشهاد �من �الوحيد �أبو�حيان�فا%انع �بعده �وجاء ،¯Pبا%ع� �هو�الرواية �الضائع �ابن ند

  :)ندل-Op،�وا%تتبع�لك=مه�يرى�أنه�يمنع�wستشهاد�بالحديث��مور�ث=ثة

  .عدم�استشهاد�ا%تقدمBن�من�النحاة�به: )ول 

�ع;ى�ابن�مالك�توسَعه�!ي�wستشهاد�بالحديث�-رحمه�هللا–يقول�
ً
قد�أكA�ا%صنف�: -مستنكرا

                                                 
)١/١٠٥(  ) ١.(  

�عن�سيبويه�  ) ٢(
ً
  ).٣٢٢ص�(،�وعن�أبي�حيان�)٨٠ا%دارس�النحوية�ص�(وذكر�ذلك�أيضا

  ).٤٧ص�(السابق�  ) ٣(

بل�كان�التدوين�!ي�عهد�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�ثم�انتشر�!ي�أواخر�القرن�)ول�!ي�عهد�عمر�بن�عبد�العزيز،�كما�سيأتي�!ي�ا%حور�) (٤

 .الثالث

  ) ١٩ص�( "wقAsاح"   )٥(

  ). ١/١٠" (خزانة�)دب"،�و�)٢١-٢٠ص�(السابق�  ) ٦(
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 w� �من�من
ً
�أحدا �رأيت �وما �العرب، �لسان �!ي �الكلية �القواعد �إثبات �ع;ى �)حاديث �!ي �وقع �بما ستدxل

�غABَه
َ
  )١(هـ.ا.ا%تقدمBن�وا%تأخرين�سلك�هذه�الطريقة

  :و)مر�الثاني�والثالث�عنده�بم�¤لة�العلة�لØول،�فيقول 

�الرسول�ص;ى�هللا�عل
ُ
يه�وسلم�وإنما�كان�ذلك�إنما�ترك�العلماُء�ذلك�لعدم�وثوِقهم�أن�ذلك�لفظ

َها�"اخت=ف�روايات�حديث��-رحمه�هللا–ثم�ذكر�. أن�الرواة�جوزوا�النقل�با%عP¯: �مرين،�أحدِهما
َ

زوجُتك

ها�بما�معك"،�"بما�معك�من�القرآن
َ

  ". خذها�بما�معك"،�"ملكُتك

�بجميع�هذه�)لفاظ،�بل�x�نجز : قال
ْ
�أنه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يلفظ

ً
م�بأنه�قال�فنعلم�يقينا

�با%رادف،�ولم�تأت�بلفظه
ُ
�لهذه�)لفاظ�فأتْت�الرواة

ً
�مرادفا

ً
  هـ.ا.بعَضها؛�إذ�يحتمل�أنه�قال�لفظا

� �أصحَّ �لنعلم �الحديث �أهل �إ]ى �نحتكم �الروايات �اخت=ف �وعند �ذلك، �و)مر�بخ=ف �قال، كذا

�إ]ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وهذا�الحديث�قال�فيه�ا
ً
لحافظ�أبو�الحسن�الدار�)لفاظ�نسبة

OP: قط�روى�من�رواية�وأحفظ" زوجتكما"الصواب�Aأك�٢.وهم  

�فيما�روي�من�الحديث؛�
ً
وا%انع�الثالث�من�wستشهاد�عند�أبي�حيان�هو�أنه�وقع�اللحن�كثABا

�!ي� �اللحن �فوقع �النحو، �بصناعة �العرب �لسان �ويتعلمون �بالطبع، �غAB�عرب �كانوا �الرواة �من
ً
�كثABا �ن

  .م�وهم�x�يعلمون ك=مه

�ع;ى�لحن�الرواة�!ي�الحديث�-رحمه�هللا–انتÛ¯�ك=مه�
ً
�واحدا

ً
xمثا�لنا�يذكر�ولم.  

  مناقشة�حجج�ا2انع�ن�من�hستشهاد: ا2حور�الثالث

،�فقد�رده�عبدالقادر�أما�الحجة�-و�ى،�و¬ي�أن�ا2تقدم�ن�من�النحاة�لم�يستشهدوا�بالحديث

� �"البغدادي �عدم �من �يلزم x� �جواز�بأنه �والصواب �به، �wستدxل �صحة �عدُم �بالحديث استدxلهم

ومع�ذلك�فقد�ُوِجَد�من�ا%تقدمBن�من�احتج�بالحديث��)٣("wحتجاج�بالحديث�للنحوي�!ي�ضبط�ألفاظه

x�" َسَرر : "ع;ى�صحة�قاعدته�أو�مذهبه�كأبي�عمرو�بن�الع=ء،�الذي�يرجح�أن�يقال�:خر�يوم�من�الشهر

�بقول " ِسَرار" �أصحابه�ويحتج ��حد �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°: "الن�الشهر� �هذا �َسَرِر �من �صمَت هل

؟
ً
  )٤("شيئا

� �كتابه �يذكر�!ي �إذ �أحمد، �بن �الخليل �" العBن"وكذلك �: فيقول " رضيع"جموَع ع"وع;ى قال�" ُرضَّ

�ع: " الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم ُصبَّ
َ
ُع�ل

َّ
ايُخ�ُرك

َ
ُع،�وَمش ُع،�وأطفاٌل�ُرضَّ

َّ
الوx��Çائم�ُرت   )٥("ليكم�العذاُب�َصبَّ

وإن�لم�–واستشهد�سيبويه�بحديث�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�مواضع�كثABة�من�كتابه�

كل�مولود�يولد�ع;ى�: "وم��ا�ما�هو�مقطوع�بصحته�كحديث��-يصرح�بنسب��ا�إليه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�وينصرانه �اللذان�´�ودانه ��فقد�استشهد�)٦("الفطرة�حc¯�يكون�أبواه�هما �هو�"به�!ي�باب �يكون�فيه ما

                                                 
  .وما�بعدها) ١٩ص�( للسيوطي�"wقAsاح"انظر�  ) ١(

 )٩/٣٠٥(للنووي�" شرح�صحيح�مسلم"انظر�) ٢(

  ).١/٩" (خزانة�)دب"  ) ٣(

  ) ٢١ص(xبن�خالويه�" إعراب�ث=ثBن�سورة"،�وانظر�) ١١٦١(رواه�مسلم�برقم�  ) ٤(

  )١/٢٠٤" (تخريج�Tحياء"والحديث�ضعيف�رواه�الط�Aاني�والب��قي�وضعفه�كما�!ي�) ١/٣١٥" (العBن"  ) ٥(

  ).١٣٨٥(رواه�البخاري�برقم�  ) ٦(
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ً
  )١("وأنت�وأنا�ونحن�وأخوا®�ن�فص=

�إ]ى�هللا�ف��ا�الصوُم�منه�!ي�عشر�ذي�الحجة"وكحديث� استشهد�به�!ي�باب��)٢("ما�من�أيام�أحبَّ

  )٣("ما�يكون�من�)سماء�صفة"

�ع;ى�رفع�wسم�ع;ى�تقدير�إضمار��)٤("معاني�القرآن"وكذلك�الفراء�!ي�كتابه� مبتدأ�فإنه�احتج

�السفر �دعاء �حامدون : "بحديث �لربنا �أيبون �إ]ى�٥"تائبون �بنسب��ا �بتصرحه �سيبويه �عن �اختلف �لكنه ،

  .الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

� �بحديث �قتيبة �ابن �غAB�مأجورات"واحتج �مأزورات �الكلمات�" ارجعن �التغيAB�!ي �حدوث ع;ى

  )٦("موزورات: "ردوا�لقالواولو�أف: بحذف�أو�تخفيف�أو�إبدال�لغرض�التجانس�والتناسب،�وقال

�إ]ى�هللا�ف��ا�الصومُ : "واحتج�ا%�Aد�بحديث ع;ى�رفع�اسم�التفضيل�للفاعل�..." ما�من�أيام�أحبَّ

  .)٧(الظاهر

يستشهد�) هـ�٣٧٠ت(فكان�ابن�خالويه�"وبعد�هؤxء�اطرد�wحتجاج�بالحديث�!ي�كتب�النحاة�

�OPج�ابن�وكذلك�٣٩٢ت(به،�،) هـ��الزمخشري�كان�٥٣٨ ت(ثم�) هـ�)صول�من�
ً
يكA�منه،�واتخذه�أص=

  )٨(".ل=ستشهاد�به�ع;ى�قواعد�النحو�وأحكامه

� �إ]ى �ترجع �كت�Èم �!ي �الحديث �wستكثار�من �عدِم �سبَب �تبعة�"ولعل �!ي �الوقوع �من تحرجهم

�وسلم �هللا�عليه ��³م�لم�يتقنوا�علم�الحديث�فيمB¤وا��)٩("ا%دخول�منه،�وا%كذوب�ع;ى�الرسول�ص;ى

�من�الصحيحال
َ

  . ضعيف

ِه  نَّ
َ
ْمُقِم�ف

ُ
  .والتخصُص�َيْحِبُس�صاحَبه�!ي�ق

  .الكث���من�-حاديث�مروى�با2ع��: أما�الش%Wة�الثانية�للمانع�ن�من�hستشهاد،�ف��Hقولهم

�رواية�� �!ي �ا%حدثBن �تشدُد �)ول �الفصل �!ي �تقدم �وقد ،OpÚمر�ABغ� �وهو�إط=ق �قالوا، كذاك

 x�من�م��م�كان�بل�الحديث،��ضبطه،�من�ليتثبت�مرات؛�ث=ث�الراوي�من�يسمعه�¯cح�الحديث�يكتب

  ).وهو�ثقة�من�رجال�الكتب�الستة(كزائدة�بن�قدامة�

  وما�تفسAB�اخت=ف�روايات�الحديث؟�: وربما�سأل�سائل

  :أن�سبَب�هذا�hخت]ف�قد�يرجع�إ�ى�واحد�من�-مور�Ðتية: الجواب

 مخالفة�الراوي�%ن�هو�أوثق�من  : )ول 
ً
  .ه�أو�أكA�عددا

                                                 
  ).٢٧ص�(�ستاذنا�الدكتور�محمد�حماسة�"لغة�الشعر" ،�وانظر)١/٣٩٦(الكتاب�  ) ١(

  ).٧٥٨( رواه�الAsمذي�برقم�  ) ٢(

  ) ١/٢٣٢(الكتاب�  ) ٣(

)٢/٤٠٢(  ) ٤.(  

 ) ٣٠٨٦(رواه�البخاري�برقم�) ٥(

  ) ٢٩٩٧(برقم�" تاريخ�بغداد"والحديث�!ي�). ٨٨ص�(،�وخديجة�الحديO8�)١٧٨ص�" (ابن�قتيبة�اللغوي "  ) ٦(

  ).٣/٢٥٠" (ا%قتضب"  ) ٧(

  ).٢٩ص�(لغة�الشعر�  ) ٨(

  ).٣٢ص�(السابق�  ) ٩(
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م�رواية�الجماعة�ع;ى�الواحد،�أو�رواية�الثقة�ع;ى�َمْن�دونه� قدَّ   .وحينئذ�تُ

�موطن�  : الثاني �كل �!ي �فيقوله �الحديث، �ف��ا �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �قال Ocال� �ا%واطن �تتعدد أن

 
ً
  .بلفظ،�وهذا�جائز�عق=

ويسأله�آخر،�. الصدقة: عمال،�فيقول اخت=ف�أحوال�السامع،�فقد�يسأل�سائل�عن�أفضل�) : الثالث

  : ومن�أمثلة�ذلك�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم. الص=ة: فيقول 

  ١".أفضل�)عمال�Tيمان�با8�وحده�ثم�الجهاد"

  ٢.أفضل�)عمال�الص=ة�!ي�أول�وق��ا: "وقوله

  ٣".أفضل�)عمال�الص=ة�لوق��ا�وبر�الوالدين: " وقوله

فظ�صاح°O�الحديث�كله،�وآخر�يحفظ�بعضه،�فABوى�كٌل�ما�حفظ�بلفظ�أن�يتحد�ا%جلس�ويح: الرابع

  .أو�بلفظه�العربي�الفصيح�-وهو�)صل�-الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�ع;ى�ش�Èة�الرواية�با%عP¯�بأن�يقال�
ً
إن�)صل�الرواية�باللفظ،�وع;ى�فرض�وقوع�رواية�: "ويجاب�أيضا

  )٤(".تج�بك=مه�!ي�اللغةبعض�)حاديث�با%عP¯؛�فالراوي�عربي�فصيح�مح

ثم�إن�التدوين�كان�منذ�عهد�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وقد�نOÛ�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�

�فقال �به، �يختلط �أن �خشية �غAB�القرآن ��Opء �كتابة �غAB�القرآن�: "عن OPع� �كتب �ومن ،OPع� x�تكتبوا

عندما�طلب�–O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ثم�أجمع�العلماء�ع;ى�أن�هذا�النOÛ�منسوخ�بأمر�الن°�)٥(".فليمحه

   )٦( .اكتبوا��بي�شاه: فقال�-أبو�شاه�كتابة�خطبة�الوداع: منه�أحد�صحابته�واسمه

واستفاضت�الكتابة�بBن�الصحابة،�فكان�ع;ي�بن�أبي�طالب�عنده�صحيفة�كت�Èا�عن�الن°O�ص;ى�

ي�الفرائض�والديات،�وكتاب�هللا�عليه�وسلم،�وكذلك�كتاب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لعمرو�بن�حزم�!

   )٧( .أبي�بكر��نس�بن�مالك�!ي�الزكاة�عندما�وجهه�إ]ى�البحرين

�: أن�معاوية�بن�أبي�سفيان�أرسل�إ]ى�ا%غABة�بن�شعبة�)٨("صحيح�البخاري "وثبت�!ي� أن�اكتب�إ]ىَّ

�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يقوُل�خلف�الص=ة،�فكتب�له�ذلك َّO°الن�سمعَت�ما .  

�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�مP¯�إx�عبَد�هللا�: وقال�أبو�هريرة
ً
ما�كان�أحد�أكA�حديثا

  )٩(.ابن�عمرو،�فإنه�كان�يكتب�وx�أكتب

،�وُيAsَك�ك=ُم�أفصح�العرب�ص;ى�هللا�عليه� �بقوِل�أعرابّيِ �كله�من�العجيب�أن�ُيحتجَّ وبعد�هذا

                                                 
 )٣/٢١٠(للهيثمO�" مجمع�الزوائد"انظر�) ١(

 )٤٢٦(د�برقم�رواه�أبو�داو ) ٢(

 )٧٥٣٤(رواه�البخاري�برقم�) ٣(

  .بتصرف) ٥١-٥٠ص�" (!ي�أصول�النحو"،�و�)١/١٤" (خزانة�)دب"  ) ٤(

  ).٣٠٠٤(رواه�مسلم�  ) ٥(

  .)١٣٥٥(و�مسلم�) ٢٤٣٤(واه�البخاري�ر   ) ٦(

  ).١٨/١٧٦(،�)٩/١٨٣" (شرح�مسلم�للنووي"انظر�  ) ٧(

  )٦٦١٥(رقم�  ) ٨(

  ).٢/٢٨٢" (ت®�ذيب�)سماء�واللغا"  ) ٩(
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: قال�]ي�رؤبة: يونس�بن�حبيب�أنه�قالوسلم،�وربما�تعمد�هذا�)عرابي�الكذب�كما�روى�)صمÙي�عن�

  )١(حتاَم�تسألOP�عن�هذه�الخزعب=ت،�وأزخرفها�لك؟�أما�ترى�الشيب�قد�بلغ�!ي�لحيتك؟

عن�ابن�)نباري�أنه��)٢("ينقل�!ي�wقAsاح�–وهو�من�أهل�الحديث�–وأعجب�منه�أن�السيوطي�

 كاد�الفقر�أن�يكون�"وأما�حديث�: قال) كاد(!ي�خ�A�) أن(منع�مDئ�
ً
هـ�كذا�.ا.فإنه�من�تغيABات�الرواة" كفرا

  :قال�يرحمه�هللا�ونقله�السيوطي�ولم�يعلق�عليه،�والرد�عليه�من�وجهBن

 
ً
x: أو  �!ي�نعيم�أبو�رواه�،

ً
الراوي�عن��–و!ي�إسناده�يزيد�الرقا�Op��٣"الحلية"هذا�الحديث�ضعيف�جدا

فظ�يزيد،�وإن�كان�من�فالحديث�x�ننسبه�إ]ى�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم؛�لضعف�ح�–أنس�

  .التابعBن�الذي�يحتج�بك=مهم

 
ً
ثابت�عن�العرب�ـ�وإن�كان�قلي=�ـ�ف=�سبيل�إ]ى�منعه،�ومنه�قول�عمر�بن�) كاد(!ي�خ�A�) أن(مDئ�  :ثانيا

� ��–الخطاب �عنه �هللا ¯pÚر–�� �البخاري "!ي �كادت�: ")٤("صحيح ¯cح�العصر� �أص;ى �أن �كدت ما

  ".الشمس�أن�تغرب

�ينب: "والخ=صة �عن�كان
ً
�مباشرا

ً
�تلقيا �)حاديث �هذه �تلقوا �الذين �أن �يراعوا �أن �للنحاة aي

ص�من�ذوي�الفصاحة�والسليقة،�فلو��-صلوات�هللا�عليه–الرسول�
َّ
كانوا�من�الصحابة،�وهم�عرب�خل

ه�!ي�خصوص�اللفظ؛��دى�ا%عP¯�بألفاظ�فصيحة�من�عنده �م��م�خانته�ذاكرتُ
ً
  .أن�واحدا

�النح �نرى �ذلك �من �الرغم �غAُB�النA،�وع;ى �خاصة �وهو�لغة �الشعر، �ع;ى �نحوهم �يقيمون اة

¯Pبا%ع�الراوية�أن�ذلك�إ]ى�أضف�الشعر،�من�لقواعدهم�مخالفٍة�أقل�يÔو�)حاديث،�كونAs... وي�كانت

�الشاهد� �!ي �الرواية �تعدد �بذلك �يشهد �النحاة، �اع¤s��Çا Ocال� �الشعرية �الشواهد �الكثAB�من �!ي شائعة

�من�wحتجاج�بالنسبة�للحديث�دون�الشعر؟الواحد،�فلماذا�تكون�ال
ً
  )٥("رواية�با%عP¯�مانعا

�فيما�روي�من�الحديث
ً
؛�والحجة�-خ��ة�2انõي�hحتجاج�بالحديث�¬ي�أن�اللحن�وقع�كث��ا

�!ي� �اللحن �فوقع �النحو، �بصناعة �العرب �لسان �ويتعلمون �بالطبع، �غAB�عرب �كانوا �الرواة �من
ً
�كثABا �ن

  . ك=مهم�وهم�x�يعلمون 

�وتتوافر� ��Çا، �يتصف �أن �ينبaي
ً
�شروطا �للراوي �أن �الحديث �أهل �عند �ا%علوم �ومن �قالوا، كذا

��Çا،�وإx�فروايته�مردودة ْت�روايُته�واحُتجَّ
َ
ِبل
ُ
  .فيه،�إذا�اجتمعت�فيه�ق

� �الشافÙي �Tمام �لنا �يجمعها �الشروط ��–وتلك �هللا ��–رحمه �كتابه أن�: "فيقول �)٦("الرسالة"!ي

�بما�ُيحيل�معاني�يكون�َمْن�َحدَّ 
ً
ث�به،�عا%ا �%ا�يحّدِ

ً
�بالصدق�!ي�حديثه،�عاق=

ً
�!ي�دينه،�معروفا

ً
�به�ثقة

َ
ث

الحديث�من�اللفظ،�وأن�يكون�ممن�يؤدي�الحديث�بحروفه�كما�سمع،�x�يحدث�به�ع;ى�ا%عP¯؛��نه�إذا�

�الح �ُيحيُل�معناه؛�لم�يدِر�لعله�يحيُل �بما ث�به�ع;ى�ا%عP¯�وهو�غAُB�عالٍم اه�حدَّ �أدَّ �إ]ى�الحراِم،�وإذا =َل

                                                 
  ).٣٣ص�" (نزهة�)لباء"  ) ١(

  ).٢٢ص�(  ) ٢(

)٨/٢٥٣) (٣/٥٣) (٣ ( 

  ).٦٤١(رقم�  ) ٤(

  .بتصرف) ١٠١-١٠٠ص�(ل=ستاذ�تمام�حسان�" )صول "انظر�  ) ٥(

  ).١٠٠١(فقرة�  ) ٦(
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ً
�من�حفظه،�حافظا

َ
�إْن�حدث

ً
�فيه�إحالتُه�الحديث،�حافظا

ُ
لكتابه�إن��)١(بحروفِه�فلم�يبَق�وجٌه�ُيخاف

ِرَك�أهَل�الحفظ�!ي�الحديث�وافق�حدي,�م
َ

  .إلخ..." حدث�من�كتابه،�إذا�ش

وكون�. ولن�يحتج��Çا�– إْن�ُوِجَدْت �–فش�Èة�لحن�الرواة�مردودة؛��ن�الحّفاظ�سيضعفو�³ا� إذن

�xإ� �سيبويه �كان �وهل �ف��م،
ً
�موجودة

ُ
�الشروط �تلك �دامت �ما �ف��م �x�يقدح �)عاجم �من �الرواة بعض

 
ً
،�وابن�جOP�إx�روميا

ً
  .فارسيا

�عل��ا،�ومع�ذلك�فإن�الرواة�كانوا�
ً
�واحدا

ً
xمثا�لنا�يذكروا�لم�ة�Èالش�تلك�يذكرون�الذين�إن�ثم

واني�يقول��صحابه�يتشددون�!ي�اللغة�وTعراب،
ْ
ما�وجدتم�!ي�كتابي�عن�: فكان�الحسن�بن�ع;ي�الُحل

�فأعربوه،�فإن�عفان�كان�x�يلحن،�وقال�لنا�عفان
ً
ان�لحنا ما�وجدتم�!ي�كتابي�عن�حماد�بن�سلمة�: عفَّ

�كان�x�يلحن،�وقال�حماد
ً
�فأعربوه،�فإن�حمادا

ً
�فأعربوه،�فإن�: لحنا

ً
ما�وجدتم�!ي�كتابي�عن�قتادة�لحنا

  )٢( .ادة�كان�x�يلحنقت

�إليه�من�أن�: وقال�)عمش �من�السماء�أحبَّ �العلم�عند�أقوام�كان�أحُدهم��ن�يخرَّ كان�هذا

،�أو�ياءً 
ً
،�أو�ألفا

ً
   )٣( .يزيد�فيه�واوا

�إ]ى�التشدد�!ي�النقل�دون�لحن�أو�تحريف،�
َ
لقد�كان�للحديث�حرمُته�الشرعية�الOc�تدفع�الرواة

 ليس�دي" بخ=ف�الشعر�وهو�
ً
�مسنونا

ً
�وx�عم=

ً
  )٤( ".نا

  .ضوابط�hحتجاج�بالحديث: ا2حور�الرابع

�عليه�من� x�أدûي�هنا�أن�النحاة�يحتجون�بالحديث�النبوي�الشريف��يراد�حكم�نحوي�لم�ُيَنصَّ

�السماع؛� �أدلة �من �غABه �بم�¤لة �الحديث �يوضع �)مر�أن �غاية �وإنما �آخر، �نحويا �حكما �أو�´�دم قبل

الAsجيح�أو�Tشارة�إ]ى�صحة�تركيب�قد�يتوهم�ضعفه،�فنقيس�عليه�وتزداد�العربية��فنعتمد�عليه�عند

  .ثراء

� �بالحديث �استشهدوا �النحاة �من �ا%تقدمBن �أن �سبق �مما �قلة�–وتبBن وجدير�بالذكر�أن��-ع;ى

�الطراوة� �كابن �مصادر�التقعيد �من �وجعلوه �منه، �وأكAوا �الشريف �بالحديث �احتجوا �ا%تأخرين جمهور

) هـ�٦٦٩ت(وابن�عصفور ) هـ٦٠٩ت(وابن�خروف�) هـ٥٨١ت(والسهي;ي�) هـ٥٣٨ت(والزمخشري�) ـه٥٢٨ت(

  ).هـ٦٧٢ت(وابن�مالك�

بعد�أن�ذكر��– )٥(بل�كان�ابن�الطراوة�يرد�ع;ى�سيبويه�بالحديث،�كما�نقله�السهي;ي�!ي�نتائجه

يرد��–عOP�ابن�الطراوة�ي�–وكان�شيخنا�أبو�الحسBن�: قال�–قول�النحويBن�!ي�امتناع�الحال�من�النكرة�

ص;ى�: "وأما�السماع�ففي�الحديث: )٦(فذكر�استدxله�بالقياس،�ثم�قوله. هذا�القول�بالقياس�والسماع

 
ً
  ."خلفه�رجال�قياما

                                                 
 : كذا،�وا%شهور�عند�أهل�الحديث�أن�يقال  ) ١(

ً
  .ضابطا

  ).٥٣ص�" (!ي�أصول�النحو"  ) ٢(

  ).١٧٨ص�" (للخطيب�الكفاية"  ) ٣(

  ).٢٦ص�" (لغة�الشعر"  ) ٤(

  ).٢٣٤ص�" (نتائج�الفكر"  ) ٥(

  .قول�ابن�الطراوة: أي  ) ٦(
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�لسيبويه،�ويستدل��–رحمه�هللا��–وكان�يرى�
ً
أن�)حسن�وصل�الضمAB�مع�الفعل�الناسخ�خ=فا

ويستدل�له�بما�رواه�البخاري�ومسلم�من�حديث�. ١"نهكن�أبا�خيثمة�فكا: "بالحديث�الذي�رواه�مسلم

�منه�أنه�الدجال��–عمر�بن�الخطاب�
ً
�بقتل�ابن�صياد�ظنا أن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قال��–حBن�َهمَّ

  .٢"إن�يكنه�فلن�تسلط�عليه: "له

� �الضائع �ابن �يرد ��)هـ٦٨٠ت(وحBن �يقول �wستدxل �هذا �)جوَد�" عليه �أن �الطراوة �ابن وزعم

  هـ.ا.)٣(وصُل،�وهذا�تكذيب�لسيبويهال

�النحِو�حc¯�يرد�ابن�الضائع�بمثل�هذا�الك=م�–رحمه�هللا��–وهل�كان�سيبويه� َّO°٤( .ن(  

  :ضوابط�اختيار�-حاديث�ال�HIيحتج�WÚا

هو�الشيخ�محمد�الخضر�حسBن،�ونشرها�بمجلة��–فيما�أعلم��–أول�من�وضع�هذه�الضوابط�

  : اهرة،�وÔيبالق�)٥("مجمع�اللغة�العربية"

  :-حاديث�ا2تواترة�وا2شهورة��- ١

�من�)حاديث�ا%تفق�ع;ى�صح��ا،�وتلقاها�العلماء�بالقبول�
ً
وأعAsض�ع;ى�هذا�الشرط؛��ن�كثABا

�الذي�رواه��–الش�Èة�wصط=حية�: أعOP�–غAB�متواترة�وx�مشهورة�
ُ

ومن�أظهر�)مثلة�ع;ى�ذلك�الحديث

�عمر�بن �حديث �من �ومسلم �قال�البخاري �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �أن �)عمال�: "الخطاب إنما

  .٦الحديث.... " بالنيات

فهذا�الحديث�لم�يروه�عن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�إx�عمر،�ولم�يروه�عن�عمر�إx�علقمة�بن�

وقاص�الليO8،�ولم�يروه�عن�علقمة�إx�محمد�بن�إبراهيم�التميمO،�ولم�يروه�عن�محمد�إx�يح÷O�بن�

 � )٧(فهو�حديث�صحيح�غريب. د�)نصاري سعي
ً
�وx�مشهورا

ً
  .السند،�وليس�متواترا

  .-حاديث�ال�HIتستعمل�ألفاظها�[ي�العبادات�– ٢

وأعAsض�ع;ى�التفريق�بBن�ألفاظ�العبادات�وألفاظ�ا%عام=ت،�فإن�من�ألفاظ�أحاديث�البيوع�

�ا%ح �تناقلها �صحيحة، �فصيحة
ً
�ألفاظا �والجهاد؛ �والحدود �كحديثوالنكاح �كت�Èم �!ي �ودونوها : دثون

�يتفرقا" �بالخيار�مالم �الصحيحBن" ا%تبايعان �٨وهو�!ي �!ي �مالك �ابن �به �استدل �وقد �التسهيل"، ��٩"شرح

ن�%ن�طالع�كتب�الحديث. ع;ى�مDيء�ا%ثP¯�!ي�معP¯�الجمع ِBّب�فهو�تمثيل؛�ةAك�إ]ى�يحتاج�x�أمر�وهذا.  

                                                 
 )٢٧٦٩(رواه�مسلم�) ١(

 )٢٩٣٠(ومسلم�) ١٣٥٤(رواه�البخاري�) ٢(

  ).١٤" (نتائج�الفكر"مقدمة�محمد�إبراهيم�البنا�لـ�: انظر  ) ٣(

تخالف�مذهب�سيبويه،�وما�منعه�أن�يقول�به�إx��–وكانت�رأَى�)خفِش�–اب�!ي�مسألة�وأعجب�منه�السهي;ي�إذ�تبBن�له�وجه�الصو   ) ٤(

،�وجلوُت��-رحمه�هللا–أن�سيبويه�يقول�بخ=فه،�قال�
ً
�مؤزرا

ً
�Tمام�أبي�بشر�لنصرت�قول�)خفش�نصرا ولوx�الوحشة�من�مخالفة

صرِة� �النفَس�إ]ى�نُ ،�ولكنَّ
ً
را ِة�التحقيِق�مفسَّ   .]٢٣٦نتائج�ص�[هـ�.ا.سيبويه�أميُل مذهّبه�!ي�ِمَنصَّ

  ).٣١ص�(�ستاذنا�الدكتور�محمد�حماسة�" لغة�الشعر"وسأنقلها�من�كتاب�  ) ٥(

 )١٩٠٧(،�ومسلم�)١(البخاري�حديث�رقم�) ٦(

)٧ (  �¯Pتع�الحديث�أهل�عند�–الغرابة��الغالب�–!ي�التفرد.  

 )١٥٣٢(،�ومسلم�) ٢١٠٩(البخاري�) ٨(

)١/٦٥) (٩(  
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  .)حاديث�الOc�تعد�من�جوامع�الكلم   – ٣

  .كتب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�زسلم   – ٤

  .)حاديث�ا%روية�لبيان�أنه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يخاطب�كل�قوم�بلغ��م   – ٥

  .)حاديث�الOc�دو�³ا�َمْن�نشأ�بBن�العرب�الفصحاء   – ٦

�من�حيث�الجانب�التطبيقي�لرواية�ا%حدثBن،�ف=�داûي�xشAsاطه
ً
  .وهذا�الشرط�واقع�يقينا

٧ –   � �مثل)حاديث ¯Pبا%ع� �الحديث �رواية �x�يجB¤ون �أ�³م �روا®�ا �حال �من �عرف Oc: ال�بن� القاسم

  .محمد،�ورجاء�بن�َحْيَوة

هذا�من��–وقد�تقدم�!ي�الرد�ع;ى�ش�Èة�با%عP¯�أن�ا%حدثBن�لم�يرخصوا�إx�%ن�يوثق�بفصاحته�ولغته��

  . عصر�الصحابة�ومنعوا�تغيAB��Opء�من�لفظ�الحديث�!ي�الكتب�ا%دونة�منذ�–حيث�الرواية�

  .وهذا�شرط�جيد: قلت. )حاديث�ا%روية�من�طرق�متعددة�وألفاظها�واحدة   – ٨

  :ومن�الضوابط�ال�HIأضيفها�إ�ى�ما�سبق

،�بحيث�x�يخالف��
ً
ـ=

ّ
�وx�معل

ً
أنه�إذا�صح�السند�إ]ى�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وليس�الحديث�شاذا

�به�!ي�أحُد�الرواة�غABَه�من�الثقات�الذين�َرَووْ  �نفَسه�!ي��Opء�من�سند�الحديِث�أو�متنِه؛�اْحُتجَّ
َ

ا�الحديث

  .إثبات�القواعد�اللغوية

�فنحتج� �)سانيد، �أصح �ننظر�إ]ى �ألفاظه؛ �واختلفت �الواحد، �الحديث �!ي �الرواية �تعددت وإذا

  .ونقدم�ما�كان�!ي�الصحيحBن�ع;ى�غABهما�–إذا�خالفت�القواعد�النحوية��–بمت��ا�وندع�ما�سوى�ذلك�

  الخاتمة

  :وبعُد�ففي�ختام�هذا�البحث�يحسن�إيجاز�أهم�النتائج�الOc�تستنبط�من�مسائله�ومناقشاته،�وÔي

�والشعر� .١ �كالقرآن �ليس �ولكنه �ا%تقدمBن، �النحاة �عند �مصادر�التقعيد �من �الشريف �الحديث كان

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �عليه �يكذب �من �وعيد �من �النحاة �تحرج �ذلك �سبب �ولعل ،
ً
�. كAة تمB¤�و%ا

�ومن� �مالك �ابن �أفاضه ¯cح� �فشيئا، �شيئا �يزيد �بالحديث �wستشهاد �بدأ �الضعيف �من الصحيح

  .بعده�من�النحاة�ا%تأخرين

جواز�رواية�الحديث�با%عP¯،�وأن�أكA�رواة�الحديث�من�: شبه�ا%انعBن�من�wستشهاد�تتلخص�!ي .٢

  .وية)عاجم،�وأن�ا%تقدمBن�لم�يستشهدوا�به�!ي�تقرير�القواعد�النح

  .تبBن�لنا�مدى�تشدد�ا%حدثBن�!ي�رواية�الحديث�صيانة�له�و�لفاظه .٣

التواتر�(بعض�ضوابط�اختيار�)حاديث�ا%حتج�به�يحتاج�إ]ى�مناقشة�وإعادة�نظر�كضابط� .٤

  إلخ.. .)أحاديث�العبادات(وضابط�wقتصار�) والشهرة

�من .٥ �ا%زيد �xستخراج �الحديث �دواوين �باستقراء �العربية OpËدار� Op(وأو��حكام(� �ع;ى الشواهد

  .النحوية،�فتوضع�تالية�بعد�آيات�القرآن

�وعمل� �حوله، �والدراسات �ا%ؤتمرات �وإفراد �الباب، ��Çذا �العناية �البحثية �وا%راكز �الجامعات وع;ى

¤ة�للحديث�النبوي�الشريف،�ع;ى�صاحبه�أفضل�الص=ة�وأتم�التسليم ِBّا%م�اكيبAsلل�استقراء.  

  والحمد�8�رب�العا%Bن
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  أهم�ا2صادر�وا2راجع

�)ندل-Op،تحقيق .١ �حيان �أبو �العرب، �لسان �من �الضرب �مكتبة��:ارتشاف �النماس،ط مصطفى

  .١٩٨٤الخانDي،)و]ى�

  ٢٠٠٠عالم�الكتب،�.)صول،�تمام�حسان،�ط .٢

  .١٩٧٩دار�الفكر،�دمشق�. عبد�Tله�ن�Èان،�ط: إعراب�الحديث�النبوى،�للعك�Aى،�تحقيق .٣

  ١٩٨٨شهاد�بالحديث،�السيد�رزق�الطويل،�مجلة�)زهر،�إمام�النحاة�وقضية�wست .٤

  .دار�ا%لتقى،�بحلب تاريخ�wحتجاج�النحوي�بالحديث�الشريف،�فخر�الدين�قباوة، .٥

  ١٩٨٤محمود�فجال،�السعودية��،الحديث�النبوي�!ي�النحو�العربي .٦

طبوعات�الحديث�النبوي�وأثره�!ي�الدراسات�اللغوية�والنحوية،�محمد�ضاري�حمادي،�مؤسسة�ا% .٧

  ١٩٨٢العربية،�بABوت،�

  .مكتبة�الخانDي،القاهرة�.عبدالس=م�هارون،ط�:خزانة�)دب،�عبدالقادر�البغدادي،تحقيق .٨

 .١٩٨٦السAB�الحثيث�إ]ى�wستشهاد�بالحديث،�محمود�فجال،�السعودية،� .٩

  ١٩٩٠دار�هجر،)و]ى��.ومحمد�بدوي،ط�،عبدالرحمن�السيد�:شرح�التسهيل،�ابن�مالك،تحقيق .١٠

 ١٩٩١مؤسسة�قرطبة،�)و]ى،�. رح�صحيح�مسلم،�للنووى،�طش .١١

�مالك،تحقيق .١٢ �ابن �الصحيح، �الجامع �%شك=ت �والتصحيح �التوضيح �فؤاد��:شواهد محمد

  .دار�الكتب�العلمية،بABوت�.عبدالبا*ي،ط

�تحقيق .١٣ �للسيوطى، �الزبرجد، �عبد: عقود �ط  أحمد �وسمAB�حسBن، �العلمية،�. الفتاح، دار�الكتب

  ١٩٨٧بABوت،�

دار�الكتب�العلمية،�. ا%جيد�خيا]ى،�ط عبد: ح�ا%غيث�بحكم�اللحن�!ى�الحديث،�ل�فرانى،�تحقيقفت .١٤

 .ه١٤٢٤بABوت،�

  ١٩٨٧ا%كتب�Tس=مى،�بABوت،�. !ى�أصول�النحو،�سعيد�)فغانى،�ط .١٥

�تحقيق .١٦ ،¯pËالفا� �الطيب �ابن �نشر�wنشراح، �ط: فيض �فجال، �والدراسات،�. محمود دار�البحوث

 ٢٠٠٢دبى،�

�النحوقض .١٧ �!ي �بالحديث �wستشهاد �مطبعة� ايا �خليفة، �محمد ABسه� ،OPا%غ� �!ي وشواهده

 ١٩٨٢السعادة،

  .دار�الجيل،بABوت،)و]ى�.عبدالس=م�هارون،ط�:الكتاب،�سيبويه،تحقيق .١٨

�عبد .١٩ �الدين �كمال �وتدوينه، �وجمعه �النبوى �الحديث �ط  كتابة ،¯P. الغ�الجامعية،� �ا%عرفة دار

  T١٩٩٩سكندرية،�

  ١٩٩٦دار�الشروق،�. شعر،�محمد�حماسة،�طلغة�ال .٢٠

  ١٩٧٦دار�ا%عارف،�القاهرة،�. ا%دارس�النحوية،�شو*ي�ضيف،�ط .٢١

�الفراء،تحقيق .٢٢ �القرآن، �نجاتي�:معاني �يوسف �النجار،ط�،أحمد �ع;ي �الكتب��.ومحمد دار

   ١٩٥٥ا%صرية،
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  ه١٣٩٩مية�ا%جلس�)ع;ى�للشئون�Tس= �.محمد�عبدالخالق�عضيمة،ط: ا%قتضب،�ا%�Aد،تحقيق .٢٣

،�تحقيق�)بشرح�البلقيP¯(و�. مقدمة�!ى�علوم�الحديث،�ابن�الص=ح،�طبعة�مكتبة�ا%تن°O�بالقاهرة .٢٤

  . دار�ا%عارف. الرحمن،�ط عائشة�عبد

موقف�العيOP�من�wستشهاد�بالحديث�النبوى�الشريف�من�خ=ل�كتابة�ا%قاصد�النحوية،�محمود� .٢٥

  ١٩٩٧مية،�محمد�العامودى،�مجلة�كلية�الAsبية�الحكو 

�ط .٢٦ �الحدي8¯، �لخديجة �الشريف، �بالحديث �wحتجاج �من �النحاة �بغداد،�. موقف �الثقافة، وزارة

١٩٨١  

�تحقيق .٢٧ �الذه°¯، �الرجال، �نقد �!ى �wعتدال �ط: مB¤ان �البجاوى، �وفتحية �البجاوى، دار�الفكر�. ع;ى

  العربى

 ١٩٧٨محمد�إبراهيم�البنا،�جامعة�قاريونس،�: نتائج�الفكر،�السهي;ى،�تحقيق .٢٨

 ١٩٨٠وزارة�الثقافة،�)ردن،�. النحاة�والحديث�النبوى،�لحسن�موpË¯�الشاعر،�ط .٢٩

  .ه١٣٢٧الكليات�)زهرية،)و]ى�. همع�الهوامع�للسيوطي��ط .٣٠
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  الحديث�النبوّي�[ي�لسان�العرب�?بن�منظور . ٢٦
  عبد�الرّزاق�بن�عمر

  ا%عهد�العا]ي�للعلوم�Tنسانّية�بتونس

  حدة�البحث�!ي�التأويلّيةمنّسق�فريق�اللسانّيات�بو 

  كلّية�Åداب�والعلوم�Tنسانّية�بصفاقس

  :ا2قّدمة

�Ocال� �العربّية �شواهد �من �صنفا �باعتباره �الشريف �النبوّي �الحديث �النظر�!ي �إ]ى �البحث �هذا �!ي نسÙى

�مدّونة� �من �الجوانب �تفسAB�بعض �!ي �أهّمية �نعتقد �ما �حسب �ذلك �و!ي �اللغوّية، �ا%عاجم تزخر��Çا

وا%وضوع�!ي�حّد�ذاته�يمكن�التطّرق�إليه�بالنظر�!ي�كتب�فقه�اللغة�. Bن�القدامى�ومنهج�تأليفهماللغويّ 

ل�بالفعل�ثروة�تزخر��Çا�ا%كتبة�العربّية
ّ
لكّن�حدود�هذا�البحث�كانت�وراء�. والعديد�من�ا%عاجم�الOc�تمث

ل�أحسن�ما�يكون�ا%عاجم�العرب
ّ
فهذا�ا%عجم�أخذ�. ّية�القديمةاختيارنا�للسان�العرب�باعتباره�عّينة�تمث

نقلت�من�: ... !ي�مقّدمة�اللسان) ه٧١١. ت(يقول�ابن�منظور�. عن�خمسة�مصادر�Ôي�من�أّمهات�الكتب

� �شيئا �منه �أبّدل �ولم �مضمونه �أصل �[...] كّل �ف��ا �غAB�ما �بك=م �فيه �تصّرفت �ا%صادر�الخمسة�[وما !ي

�. بالنّص ] ا%عتمدة �هذا"وليعلم �كتابي �عن �ينقل �الخمسة�من �)صول �هذه �عن �ينقل و)صول��١.أّنه

�Ôي �: الخمسة �لØزهري �اللغة �للجوهري ) ه�٣٧٠.ت(®�ذيب �سيدة�) ه�٣٩٣. ت(والصحاح �xبن وا%حكم

والكتاب�)خAB�من�هذه�). ه�٦٠٦. ت(وال��اية�xبن�)ثAB�) ه�٥٨٢.ت(والحاشية�xبن�بّري�) ه�٤٥٨. ت(

�ال �النبوّي �الحديث �كتب �هو�من �يقّوي��٢.شريف)صول �مصادر�اللسان �ضمن �وجوده �أّن �!ي وx�ريب

و)مر�ليس�بالغريب�عن�كتب�الAsاث�إذ�صّرح�البعض�من�. wعتقاد�بتأثAB�ا%حّدثBن�قديما�!ي�اللغوّيBن

  ٣.اللغوّيBن�وم��م�السيوطي�بمحاكاته�!ي�ا%زهر،�لعلوم�الحديث�!ي�تأليف�كتابه�وترتيب�مواّده

��ABتأث�يبقى�ذلك�ورغم�)سئلة�من�العديد�عن�جابةT�إ]ى�حاجة�!ي�اللغوّية�ا%عاجم�!ي�الحديث�علماء

فهل�يمكن�للمعاجم�العربّية�القديمة�أن�تكون�قد�استفادت�. xسّيما�!ي�مستويي�جمع�ا%اّدة�ووضعها

إن�كان�بالفعل�من�مناهج�ا%حّدثBن�بل�ومن�)حاديث�النبوّية�الشريفة�الOc�توّصلوا�إ]ى�إثبات�صّح��ا؟�و 

�)سئلة� �العربّية؟�هذه �اللغة �ع;ى �تأثABها �وما �واضعو�ا%عاجم �أدركها Ocال� �النتائج �Ôي �فما �كذلك ذلك

قسم�أّول�نتناول�فيه�توارد�الحديث�النبوّي�!ي�لسان�: وغABها�تدفعنا�إ]ى�تقسيم�العمل�إ]ى�ث=ثة�أقسام

ان�وقسم�ثالث�نبحث�فيه�الحديث�العرب�وقسم�ثاٍن�نتحّدث�فيه�عن�الحديث�النبوّي�!ي�مدّونة�اللس

  .بتعريفات�اللسان

 توارد�الحديث�النبوّي�[ي�لسان�العرب.١

�Ocال�القاموسّية�نBوب�وعناصرها�اللغة�معجم�بدراسة�´�تّم�علم�يÔو�ا%عجمّية�نBب�البحث�هذا�ي!�¤Bّنم

ل�ضربا�من�النشاط�مداره�صناعة�القواميس�ووضعها�رغم�أّن�هذا�العمل�يحتاج�إ]ى�ن
ّ
ظرّيات�لغوّية�تمث

                                                 
  .مقّدمة�اللسان،�ص�ذابن�منظور،�� ١
  .نفسه،�ص�د� ٢

ف،�ص�  ٣
ّ
  .حاكيت�به�علوم�الحديث�!ي�التقاسيم�و)نواع[...] هذا�علم�شريف�: ،�وقد�قال١السيوطي،�ا%زهر�!ي�علوم�اللغة،�مقّدمة�ا%ؤل
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�إنجازه �!ي �مرحلة�. تساعد �!ي �´�تّم �مدّونة �بجمع �القاموس ف
ّ
�مؤل �يقوم �أن OّpËالقامو� �العمل Op2ويقت

و�ّن�. xحقة�بوضعها�!ي�شكل�كتاب�مداخله�تكون�مشفوعة�بتعريفات�Ôي�شروح�%ا�تّم�جمعه�من�رصيد

ة�وا%وضوعّية،�فإّن�ال
ّ
قواميس�اللغوّية�دأبت�ع;ى�تدعيم�العمل�يحتاج�إ]ى�قدر�كبAB�من�Tيضاح�والدق

�تؤخذ�عند�القدامى�من�القرآن�والشعر�و)مثال� �كانت �ما الشروح�واستعمال�ا%فردات�بشواهد�غالبا

 ١.والحديث�حسب�ا%واصفات�وا%ناهج�والشروط�الOc�ذكرت�!ي�الكثAB�من�كتب�الحديث�وفقه�اللغة

إذ�كان�ابن�منظور�يأتي�به�!ي�. ار�وهذه�الغاياتوالحديث�النبوّي�!ي�لسان�العرب�لم�يخرج�عن�هذا�Tط�

لكّن�ما�ي=حظ�هو�أّن�نسبة�مّما�ورد�. )صل�شاهدا�يدّعم�دxلة�الكلم�العربّية�واستعمال�العرب�للغ��م

�ا%كّونات �مت=زمة بة
ّ

�مرك �عناصر�معجمّية ل
ّ
�تمث �الرسول �أقوال �جديرة��٢!ي �بإضافات �اللسان حت

ّ
وش

ِثر�عنه�من�. ذا�القاموس�أن�يكون�wهتمام�فيه�با%فردات�x�بالعباراتباxهتمام��ّن�)صل�!ي�ه
ُ
فمّما�أ

َمن�: العبارات�ولم�يسبقه�!ي�ذلك�أحد�ع;ى�حّد�قول�الصحابة�وا%حّدثBن�واللغوّيBن ا%رأة�(:خضراء�الّدِ

�سوء �منبت �!ي م)الحسناء
ّ
�وسل �عليه �هللا ى

ّ
�ص; �قوله �!ي �الّدمن: ، �وخضراء ��مات: وكذلك�٣إّياكم

َ
َحْتف

ِفه نْ
َ
ومن�هنا�يكون��٥).اشتّدت�الحرب�أو�)مر(: وَحِمOَ�الَوِطيُس �٤)فجأة�أو�عن�مرض�ب=�قتل�أو�ضرب(أ

التعامل�مع�الحديث�النبوّي�باللسان�!ي�حاجة�إ]ى�النظر�فيه�باعتباره�من�شواهد�العربّية�ثّم�من�حيث�

ر�!ي�اللغة�و!ي�ماّدة�ا%عاجم�اللغ
ّ
ويكون�التطّرق�إ]ى�ذلك�. وّية�ع;ى�حّد�الّسواءمضمونه�اللغوّي�الذي�أث

 ّOpËالقامو�العمل�¤Bّم   .!ي�مستويي�الجمع�والوضع�لطبيعة�تُ

  الحديث�النبوّي�[ي�مدّونة�اللسان.٢

�والشعر�و)مثال� �القرآن �Ôي �الشواهد �من �كثABة �أصناف �من �صنفا �اللسان �!ي �النبوّي �الحديث ل
ّ
يمث

�وظ�٦.و)قوال �كانت �ول�ن �الشواهد �تعّد�وهذه �فإ�³ّا �وتدعيمه، �)لفاظ �من �استعمل �ما �توضيح يف��ا

�من�مدّونة�ابن�منظور  بيد�أّن�هذه�ا%دّونة�x�تختلف�!ي�جوهرها�عّما�نجد�!ي�مصادر�. جزءا�x�يتجّزأ

اللسان�وقد�صّرح�ابن�منظور�نفسه�!ي�ا%قّدمة�أّن�)خذ�عن�هذا�الكتاب�هو�نقل�عن�ا%صادر�مثلما�

ا�نراه�يقتفي�أثر�السابقBن�!ي�ضبط�مواّد�اللغة�ونقل�شواهدها�دون�تصّرف�يذكر�!ي�ولهذ. ذكرنا�سابقا

                                                 
  .وما�بعدها�٥٨ص�: السيوطي،�ا%زهر،�!ي�مواطن�متفّرقة�وxسّيما: ينظر�!ي�ذلك�مث=� ١
بة�با%ت=زمات�اللفظّيةنصطلح�ع;ى�هذ� ٢

ّ
 Les(وÔي�كثABة�!ي�اللغة�م��ا�اللسنّيات)) Les collocationsا�الصنف�من�العناصر�ا%عجمّية�ا%رك

expressions idiomatiques (( و)مثالLes proverbes ...(�ا%عجم�!ي�ترّسخ�إذا�ا%عجمّية�العناصر�من�العبارات�من�الصنف�هذا�ويعّد

عبد�الرّزاق�بن�عمر،�ا%ت=زمات�اللفظّية�!ي�اللغة�والقواميس�العربّية،�تونس،�ديسم�A�: لتوّسع�!ي�الظاهرة�ينظرل. بكAة�wستعمال

٢٠٠٧.  
إّياكم�: ومن�)لفاظ�الOc�لم�تسمع�من�عربّي�قبله: وينقل�السيوطي�عن�ابن�دريد�قوله. ١٠١٦ص��٢مج/ ٨٤٨ص��٢ابن�منظور،�مج�� ٣

  ).٣٠٢ص� ١السيوطي،�ج(وخضراء�الّدمن�
م�: ويذكر�السيوطي�عن�الثعال°O�!ي�فقه�اللغة. ٥٦٣ص��١نفسه،�مج� ٤

ّ
إذا�مات�Tنسان�عن�غAB�قتل�قيل�مات�حتف�أنفه،�وأّول�من�تكل

م
ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
: ثّم�نقل�عن�ابن�دريد�!ي�ا%جت°¯�Tثبات�نفسه�برواية�أخرى�وبسند�ثان) ٣٠١ص�١السيوطي،�ج(بذلك�الن°Oّ�ص;

ما�سمعت�كلمة�عربّية�من�العرب�: قال�ع;ّي�رOpÚ�هللا�عنه: )ّول�بن�مريد�أحد�بOP�أنف�الناقة�من�بOP�سعد�!ي�إسناد�قال�أخ�Aنا�عبد

م�وسمعته�يقول�مات�حتف�أنفه�وما�سمع��ا�من�عربّي�قبله�
ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
�وقد�سمع��ا�من�الن°Oّ�ص;

ّ
xج(إ�١السيوطي،�٣٠٢ص.(  

  ).٣٠٢ص��١السيوطي،�ج(لسيوطي�عن�ابن�دريد�إثبات�القول�عن�الرسول�وينقل�ا. ٩٤٧ص��٦نفسه،�مج� ٥
�خليل�  )٧(  ٦ �وتقديم �تصنيف �العرب، �لسان �فهارس �و)ثر، �والحديث �Åيات �!ي �)ّول د

ّ
�ا%جل �وxسّيما �اللسان �فهارس �ذلك انظر�!ي

  .١٩٨٧،�١أحمد�عمايرة�وإشراف�أحمد�أبو�الهيجاء،�مؤّسسة�الرسالة،�بABوت،�ط�
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فقد�نقل�ما�وجد�!ي�ا%صادر�عن�أيّمة�اللغة�مثل�الليث�والخليل�وسيبويه�وعّمن�. مناهج�من�أخذ�ع��م

)ثAB��دّون�اللغة�وكان�حّجة�من�أمثال�أبي�زيد�و)صمÙي�وابن�)عرابّي�وأبي�عبيدة،�كما�أخذ�عن�ابن

�الحديث� �!ي �وردت �لغوّية �ماّدة �من �حنيفة، �أبي �مثل �الحديث
ُ
�أيّمة َقَل

َ
�ن �ما �ال��اية، �كتابه �ضّمن الذي

وx�ريب�!ي�أّن�ما�جاء�!ي�اللسان�بسند�ا%نقول�عنه�لم�يخرج�عن�ا%نظومة�القديمة�. النبوّي�الشريف

فقد�كانت�دوافع�جمع�اللغة�وشواهدها�. الOc�يّتفق�ف��ا�ا%حّدثون�مع�اللغوّيBن�xسّيما�!ي�منهج�الجمع

�!ي� �التحقيق �باعتبار�أّن �منتخبة �كانت Ocال� �ا%اّدة �تلك �حجم �!ي �أو�بأخرى �بطريقة �أثرت �تعليمّية دينّية

ص�حجم�ا%وادّ 
ّ
ف=�نجد�مث=�بعض�. السند�بمقاييس�علماء�الحديث�أّدى�إ]ى�صفوّية�!ي�wختيار�وإ]ى�تقل

فات�الجذور�!ي�مداخل�هذا�ا%عجم�ك
ّ
ما�x�نجد�الكثAB�من�العبارات�العربّية�ا%تواترة�الOc�وردت�!ي�مؤل

  ١.أخرى�سابقة

�!ي� �يوجد �ما �أشمل عتA�َ�من
ُ
�ت �اللسان �ماّدة �بأّن �وا%عاصرين �القدامى �من �الكثABون �يشهد �ذلك ومع

�أحيا �الs¤امه �ولعدم �سبقته Ocال� �ا%عاجم �أهّم �منظور �ابن �xعتماد �القديمة �العربّية ة�ا%عاجم
ّ
�بكاف نا

�بعض� �وتدوينه �واللغوّيBن �ا%حّدثBن �من �)وائل �الرّواد �حّددها Ocال� �الفAsة �وتجاوزه �الجمع شروط

�تاريخها �من �الفAsات �بعض �!ي �العربّية �وصف �!ي �ا%هّمة �اللهجّية �)مر�فما��٢.wستعماxت �كان ومهما

ر�!ي�حجم�ا%اّدة�فحسب
ّ
بل�أّدى�إ]ى�إثراء�دxxت�)لفاظ��تضّمنه�هذا�ا%عجم�من�أحاديث�نبوّية�لم�يؤث

                                                 
�والصحاحمّم � ١ �والتاج �اللسان �جذور �بBن �wخت=ف �مث=�!ي �ي=حظ �ما �اللسان �صاحب �جمعها Ocال� �ا%اّدة �حجم ص

ّ
�تقل د

ّ
�يؤك وهذا�. ا

صه�الجدول�التا]ي
ّ

  :wخت=ف�يلخ

 ا%جموع� الخماOpË� الرباûي� الث=ثي� ا%عجم

 ١١٩٧٨  ٣٠٠  ٤٠٨١   ٧٥٩٧ التاج�

 ٩٢٧٣  ١٨٧  ٢٥٤٨  ٦٥٣٨ اللسان�

 ٥٦١٨  ٣٨  ٧٦٦  ٤٨١٤ حالصحا

�للزبيدي �العروس �تاج �لجذور �إحصائّية �دراسة �عن �أخذناه �الصبور�. وهو�جدول �وعبد ¯pËمو� Oحلم� �ع;ي �الباحثان ��Çا �قام �دراسة وÔي

ق�الباحثان�ا%عطيات�Tحصائّية�الواردة�!ي�الجدول�بم=حظات�كثABة�م��ا�أّن�. ٩،�ص١٩٧٣شاهBن،�منشورات�جامعة�الكويت،�
ّ
ويدق

جذرا�حسب��١٩ومن�هذه�الجذور�وÔي�. جذور�الصحاح�لم�ترد�!ي�اللسان�رغم�أسبقّية�الجوهرّي�ع;ى�ابن�منظور�!ي�الزمن�بعض

ومن�)سباب�الOc�أّدت�إ]ى�هذا�التفاوت�حسب�الباحثBن�أّن�من�... ضبل�–صوخ��–صوأ��–صخم��–زكل��–دهج��–نجد�: Tحصاء

/ هرول�–ككب�/ كوكب�–دهج�/ دهمج: بن�منظور�رباعّية�وÔي�عند�الجوهري�ث=ثّيةبBن�هذه�الجذور�التسعة�عشر�مجموعة�رواها�ا

،�)١٨أساس�الب=غة،�ص(غلبه�وفضله: ركب�يافوخ�غABه: أّما�العبارات�الOc�x�نجدها�!ي�اللسان�فم��ا) ١٠ص... (ضأل/ ضأبل�–هرل�

ره: واليافوخ
ّ

ركب�رأسه�أي�أصّر�ع;ى�ما�أراد�بغAB�هداية�: قول�العرب�والعبارة�تختلف�عن. حيث�يلتقي�عظم�مقّدم�الّرأس�وعظم�مؤخ

وقع�!ي�ا%تالف�وهلك�أو�ُجّرد�: بات�ع;ى�ا%سطبة: ،�ومن�العبارات�الOc�أهملها�اللسان)١٢١٣ص��٢مج(وÔي�عبارة�موجودة�!ي�اللسان

وف=ن�ما�ينّدي�الّرضفة�) ٢٠٤الزمخشري،�ص(ع=�شأنه�: طالت�ذروته: وكذلك) ٢٩٥الزمخشري،�أساس�الب=غة،�ص(من�كّل�ما�يملك

�بخي= �كان �ص(إذا �الّرضفة)٢٣٥الزمخشري، �بشرح �م��ا �اللسان �يكتفي �يقال: ، �أو�النار�وم��ا مس
ّ

�بالش �حميت Ocال� شواء�: الحجارة

  .١٩٤بن�عمر،�ا%ت=زمات،�ص�. ع: ينظر�!ي�ذلك)... ١١٧٧ص��٢مج�(مرضوف�أي�مشوّي�ع;ى�النار
د�تجاوز�ابن�منظور � ٢

ّ
روا�ف��ا�بعلم�الحديث�كما�رأينا،�أّنه�قد�يستشهد�بشعراء��مّما�يؤك

ّ
لشروط�رّواد�جمع�اللغة�وÔي�الشروط�الOc�تأث

ْومي�تميم�هم�القوم�الذين�ُهُم : ومن�هؤxء�جرير�!ي�قوله. عاشوا�!ي�القرن�الثاني�للهجرة�أو�جاؤوا�بعدهم
َ
وجميل�) ١٦٤ص��١مج... (ق

ويدّعم�). ١٥٣ص��١مج...(وبايعت�أقواما�وفيت�بعهدهم: والفرزدق�!ي�قوله) ١٥٩ص��١مج..(.أحّبَك�أن�نزلَت�جبال�ِحْسم¯: !ي�قوله

ت�لغوّية�مختلفة�نذكر�م��ا�ا%ثال�التا]ي
ّ
جاء�ف=ن�و!ي�رأسه�: "تجاوزه�لتلك�الشروط�جمعه�!ي�اللسان�بعض�wستعماxت�من�سج=

�تقول  �والعاّمة �عزم�عل��ا، �وقد �حاجة �نفسه �!ي �أي ة
ّ
�رأسه: خط �هو�)ّول �!ي �العرب �وك=م طية

ُ
��٢مج(خ �الصفوّي�) ٤٥٩ص وا%وقف

  .وك=م�العرب�هو�)ّول : والعاّمة�تقول�وكذلك: واضح�كما�x�يخفى�من�خ=ل�قوله
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ى�هللا�عليه�
ّ

�الَحَرم�وُحْرمة�Tحرام�وُحرمة�الشهر�الحرام�!ي�قوله�ص;
ُ
بمعاٍن�إس=مّية�جديدة�م��ا�ُحْرمة

�الحديبّية �حديث �!ي م
ّ
�حديث�: وسل �و!ي �إّياها �أعطي��م

ّ
xإ� �هللا �ُحُرمات �ف��ا مون

ّ
�يعظ ة

ّ
�خط x�يسألوني

نة�: و!ي�قولهتحريمها�التكبAB�: الص=ة ق�السماوات�و)رض،�السَّ
ْ
ل
َ

أx�إّن�الزمان�قد�استدار�كهيئته�يوم�خ

�ُحُرمٌ  �أربعة �م��ا �عشر�شهرا �والعبارات�١اثنا �)لفاظ �من �جديدا �رصيدا �العربّية �اللغة �إ]ى �أضاف �كما ،

�الحديث �!ي �الواردة �بدxx®�ا �Tس=م �ظهور �قبل �معروفة �تكن �لم Ocلف. ال(� �من �أضيف : اظفمّما

ُهمة
ْ
AB�٢)جانب�الوادي(:الُجل ومن�العبارات�عدا�ما�ذكرنا�سابقا��٣)...الّزانية(: والَزّمارة) شّق�الباب(:والصَّ

تِطُح�ف��ا��٤)x�ينقطع�عدوه(: فرٌس�َبْحر: ،�قوله)خضراء�الّدمن�ومات�حتف�أنفه�وحمO�الوطيس(
ْ
وx�َين

َ¤ان
ْ
ِكر،�!ي�حاجة�ويبقى�النظر�!ي�ع=�٥)x�يلتقي�ف��ا�اثنان(:َع�

ُ
قة�هذا�ا%عجم�بالحديث�النبوّي�رغم�ما�ذ

  .إ]ى�النظر�!ي�وضع�تلك�الشواهد�بتعريفات�هذا�ا%عجم

  الحديث�النبوّي�[ي�تعريفات�اللسان.٣

�دxx®�ا� �وتدقيق �معان��ا �وتوضيح �العناصر�ا%عجمّية �لتحديد �عادة �اللغوّية �ا%عاجم �!ي �بالتعريف يؤتى

ا�وتدعيم�ذلك�بتقديم�مجموعة�من�ا%علومات�ا%تمBّ¤ة�صوتّيا�وصرفّيا�ونحوّيا�تدقيقا�إحالّيا�أو�منطقيّ 

�وإثباته �wستعمال �واجتماعّيا�. لضبط �دxلّيا لها
ّ
�تمث �من ن

ّ
�يمك �بما �الكلمة �شرح �التعريف �من فالقصد

اهد�. ولذلك�تختلف�طرقه�!ي�ا%عاجم�وتتنّوع. وثقافّيا
ّ

وبالّصورة�فيكون�با%رادف�وبالضّد�وبا�حالة�وبالش

 ٦. وبما�نجد�مفّص=�!ي�الكتب�والبحوث�ا%هتّمة�بالقواميس�اللغوّية

                                                 
 ... الكفر�وا%ؤمن�وا%سلم�وا%نافق: ويمكن�تأكيد�Tضافة�بالتحقيق�!ي�ألفاظ�إس=مّية�كثABة�من�قبيل. ٦١٦ص��١ابن�منظور،�مج� ١

ّ
د�ويؤك

�إذا�سئل�Tنسان�عنه�أن�يقول�فيه�اسمان: ذلك�ما�نجد�!ي�ا%زهر�للسيوطي لغوّي�: وع;ى�هذا�سائر�أبواب�الفقه،�فالوجه�!ي�هذا

  .وما�بعدها�٢٩٥ص��١السيوطي،�ج. وشرûّي�ويذكر�ما�كانت�العرب�تعرفه�ثّم�جاء�Tس=م�به
ره�الن ٢

ّ
م�!ي�Tذن�وأدخل�غABه�من�الناس�قبله�فقاليذكر�ابن�منظور�الكلمة�!ي�حديث�أبي�سفيان�وقد�أخ

ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
ما�كدَت�: °Oّ�ص;

�!ي�هذا�الحديث: تأذن�]ي�حcّ¯�تأذن�لحجارة�الجلهمتBن،�وينقل�عن�أبي�عبيد�قوله
ّ
xإ�بالجلهمة�أسمع�مج(ولم�منظور،�١ابن��٤٩١ص .(

دها�!ي�ا%زهر�للسيوطي�
ّ

  ).٣٠٣ص�١ج(وللرواية�ما�يؤك
م�أّنه�قال: ور�أّن�الّصABيذكر�ابن�منظ ٣

ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
لع�من�صAB�باب�فقد�َدَمر�و!ي�: ِشّق�الباب�وقد�ورد�!ي�الحديث�عن�الن°Oّ�ص;

ّ
من�اط

د�صاحب�ا%زهر�عن�الصحاح�نفس�الّرواية�: قال�أبو�عبيد... من�نظر�!ي�صAB�باب: رواية
ّ

�!ي�هذا�الحديث�ويؤك
ّ
xإ�الحرف�هذا�يسمع�لم

: قال�أبو�عبيد. قال�والزّمارة�!ي�الحديث�أ�³ّا�الّزانية: ثّم�يضيف. AB�!ي�الحديث�أّنه�شّق�الباب�ولم�ُيسمع�هذا�الحرفالّصِ : عن�أبي�عبيد

�!ي�الحديث�
ّ
xإ�الحرف�هذا�أسمع�١ج(ولم��٣٠٢ص.(  

م�!ي�َمْندوٍب�فرس�أبي�طلحة�وقد�ركبه�ُعريا� ٤
ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
ي�وجدته�بحرا: !ي�قوله�ص;

ّ
يثبت�السيوطي�). ١٦٤ص��١منظور،�مجابن�. (إن

م�: ذلك�ويضيف
ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
م�بذلك�رسول�هللا�ص;

ّ
والعبارة�من�ا%جاز�الشائع�الذي�). ٣٠٢ – ٣٠١ص��١السيوطي،�ج(وأّول�من�تكل

  .دخل�!ي�القواميس�اللغوّية
��ا�اثنان�ضعيفان،��ّن�النطاح�من�شأن�التيوس�x�ينتطح�ف��ا�ع�¤ان�أي�x�يلتقي�ف: و!ي�الحديث: يذكر�ابن�منظور�!ي�اللسان  )٧(  ٥

دا�). ٦٦٠ص��٦ابن�منظور،�مج(والكباش�x�الَعتود،�وهو�إشارة�إ]ى�قضّية�مخصوصة�x�يجري�ف��ا�خلف�ونزاع�
ّ

وينقل�السيوطي�مؤك

  ).٣٠٢ص��١ج(x�ينتطح�ف��ا�ع�¤ان�: ومن�)لفاظ�الOc�لم�تسمع�من�عربّي�قبله: نّص�رواية�ابن�منظور،�عن�ابن�دريد
من�هذه�الكتب�!ي�العربّية�نذكر�كتاب�ا%عجم�العربّي،�إشكاxت�ومقاربات،�%حّمد�رشاد�الحمزاوي�وقد�أحpq¯�فيه�بعض�طرق�  )٧(  ٦

ت�ا%ختّصة�نذكر�عددا�خاّصا�من�) وما�بعدها�٢٩١بيت�الحكمة،�ص. ط(التعريف�السيمO�وبالشاهد�وبالصورة�: الشرح
ّ
ومن�ا%ج=

ة�ا%عجمّية�
ّ
ى�أعمال�ندوة�اللقاء�العلمOّ�الدو]ي�الرابع�للقاموسّية�!ي�موضوعمجل

ّ
�٢٤ – ٢٢التعريف�وقضاياه�!ي�القاموس،�تونس�: غط

  .٢٠٠٦جوان�
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وتتوارد�)حاديث�النبوّية�!ي�اللسان�بنصوص�التعريفات�x�با%داخل،�دون�أن�يرتقي�الحديث�الواحد��

ذ�شاهدا�من�شواهد�اللغة�الOc�تفيد�!ي�شرح
َ

ل�جزء�منه�فُيّتخ
ّ
دxلة��م��ا�إ]ى�م�¤لة�التعريف��ّنه�يمث

 . الكلمة�وتأكيد�استعمالها�!ي�لغة�العرب

فهل�يمكن�لهذا�. بيد�أّن�توارد�الحديث�!ي�اللسان�بنّص�أك�A�منه�هو�التعريف�يطرح�العديد�من�)سئلة

ا%عجم�أن�يخفي�تصّورا�خاّصا�لنمط�متمBّ¤�من�ا%عاجم�الخاّصة�بالحديث�النبوّي�وقد�أخذ�عن�واحد�

شرنا�!ي�مقّدمة�البحث�رغم�wخت=ف�بي��ما�!ي�الغاية�والتأليف؟�أ�وتكون�تلك�من�أهّمها�!ي�الAsاث�كما�أ

الشروح�الOc�قّدمها�ابن�منظور�أمثلة�من�شروح�ا%حّدثBن�أم�Ôي�شروح�لغوّية�تمBّ¤�اللسان�عن�غABه�

  ... من�ا%عاجم�بما�ف��ا�كتب�الحديث؟

الOc�كانت�وراء�اقتضاب�سلسلة�السند�فيما��لعّل�الغاية�اللغوّية�الOc�تمBّ¤�اللسان�عن�كتب�الحديث�Ôي

ما�ساق�الحديث�عن�إشارة�سريعة�تقّدم�ا%sن�وx�تتجاوز�. أورده�ابن�منظور 
ّ
فلم�يزد�صاحب�اللسان�كل

�الحديث: قوله �أو�و!ي
ُ

�الحديث �أو�ومنه �الحديث �بعض�. ومن �أحيانا �ا%ذكورة �)مثلة �إ]ى �يضيف وقد

�أو� �الحديث �موضوع �تخّص Ocال� �مث=Tشارات �يقول �كأن �قوله، �!ي�: ظروف �الحدث �سبق �حديث و!ي

ورغم��٣.أو�و!ي�حديث�دعاء�السفر�٢و!ي�حديث�)عرابّي�الذي�جاء�يسأل�عن�شرائع�Tس=م: أو�١الص=ة

�ونقلته �الحديث �لرواة �ضبطا �نجد �يندر�أن �ا%هّمة، �ا%فيدة �Tضافات �من�. ٤هذه �الغالب �!ي ن
ّ

ف=�نتمك

�السند �دراسة �!ي �ا%sن��التقّدم �نّص �إ]ى �wهتمام �نصرف �أن
ّ
xإ� �ومراجعته �الحديث �أو�تصنيف ونقده

�حصرنا� �وقد �اللغوّي �الجانب �النظر�!ي �سوى �ا%قام �هذا �!ي �م��ا �يسعنا x� �قراءة �الداخل �من فنقرأه

   .أهداف�هذا�ا%قال�!ي�ما�له�ع=قة�بالقاموسّية�دون�T%ام�بمختلف�ا%جاxت�العلمّية�وا%عرفّية�)خرى 

�٦: إذ�بلغ�ا%جموع�!ي�تعريف�دمن�مث=. وتعريف�ا%دخل�الواحد�!ي�اللسان�قد�يتضّمن�أكA�من�حديث

ويرجع�ذلك�إ]ى�ما�نعتقد�أّنه�من�ثوابت��٧...ح�١٣و!ي�قلب��٦ح�١١و!ي�خفا��٥)ح(أحاديث�نبوّية�شريفة�

ا�عند�wقتضاء،�!ي�ابن�منظور�وهو�الذي�سÙى�!ي�معجمه�إ]ى�wلs¤ام�بخدمة�اللغة�وتوظيف�شواهده

�العربّية �الكلم �توارد �وإثبات �)لفاظ �دxلة �شخص�. شرح �من �قيمته �يستمّد �الحديث �من فالشاهد

�. الرسول�ومن�فصاحته
ّ
xإ�بشواهدها�العربّية�نقل�!ي�سابقيه�أثر�اقتفاء�من�اللسان�صاحب�ْصُد

َ
وما�ق

                                                 
  .١٥٥ص��١ابن�منظور،�مج� ١
  .١٢ص��١نفسه،�مج� ٢
  .١٤٥ص��٥نفسه،�مج� ٣
�Tحالة� ٤ �من �شيئا �اللسان، �!ي �جّدا �قليلة �وÔي �)حاديث �بعض �مع �أحيانا �نجد �أصحاب��قد �من �منظور �ابن �عنه �أخذ �من �سند ع;ى

أو�) ٨٦٩ص��٢مج�...(يخرج�الدّجال�!ي�خفقة�من�الّدين: وروى�)زهري�بإسناده�عن�حذيفة�بن�أسيد: ا%عاجم�الOc�اعتمدها�!ي�مدّونته

�بذكر�ا%صدر
ّ
xإ�النبوّية�)حاديث�من�أنه�إ]ى�إشارة�بدون�الحديث�ال��اية: نجد�: و!ي�كّبة�ُوِ*ي�...(النارإن�٥مج��). ١٤٤ص�والطريقتان

  .!ي�إخراج�الحديث�x�تكفيان�حسب�اعتقادنا�!ي�نقده�وتصنيفه�ودراسته�وx�تتضاربان�مع�ما�ذهبنا�إليه�!ي�نفس�الفقرة
  .١٠١٦ص��٢ابن�منظور،�مج�� ٥
  .٨٧١ – ٨٧٠ص�ص��٢نفسه،�مج�� ٦
  .١٤٦ – ١٤٤ص�ص��٥نفسه،�مج�� ٧
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ولهذا�حرص�كّل�الحرص�!ي�". ز�والسّنةحفظ�أصول�اللغة�النبوّية�الOc�عل��ا�مدار�أحكام�الكتاب�العزي"

  ١. عمله�ع;ى�أداء�)مانة�واجتناب�التصّرف�!ي�ا%اّدة،�مثلما�جاء�!ي�مقّدمة�اللسان

ة�وصرامة�!ي�تقديم�)حاديث�وتوظيفها�
ّ
فقد�يرد�الحديث�. وبناء�ع;ى�ذلك،�نجد�!ي�اللسان�أحيانا�دق

�ا%س �حديث �!ي �هو�الشأن �مثلما �مختلفة �بروايات �مث=الواحد �الدّجال �عن�: يح �بإسناده �)زهرّي وروى

ْفقة�من�الدين: حذيفة�بن�أسيد�قال
َ

وقد�يرد�. ٢وإدبار�من�العلم: و!ي�رواية�جابر[...] يخرج�الدّجال�!ي�خ

الحديث�الواحد�كذلك�!ي�أكA�من�تعريف�إذا�احتاج�صاحب�اللسان�إ]ى�تدعيم�شرح�كلمتBن�أو�أكA�!ي�

كما�يمكن�... ٣إياكم�وخضراء�الدمن�ورد�!ي�تعريفي�خضر�ودمن: فالحديث. موطنBن�مختلفBن�من�الكتاب

�اللغة �!ي �توارده �وتأكيد �اللفظ �استعمال �إثبات �!ي
ُ

�الحديث ف
َّ
�يوظ �وَقَ◌ضيَضهم�: أن هم ضَّ

َ
�ق جاؤوا

�وx�أحدا(: �شيئا �وراءهم �يدعوا �لم �)بجمعهم ضيضها
َ
�وق ها �بقّضِ �بالدنيا ى

َ
�يؤت �الحديث �و!ي �ما�(:، بكّل

�الحديث: لقّض ا)...ف��ا �ومنه �الصغار، ¯pqالح� �الكبار�والقضيض ¯pq: الح�بقّضها�
ٌ
�أّمة

َ
�الجّنة دخلت

  ٤...وقضيضها

�التدّرج� �يقع اهر�أن
ّ
�الظ �ا%قياس ��ّن �لذاته �مقصودا �كان �أّنه �نظّن �فما �اللسان �!ي �)حاديث �ترتيب أّما

�إ �النظر�بالضرورة �دون �التعريف �!ي �ا%دّعمة �الكلمات �ترتيب �حسب �وأّولهبالشواهد �الشاهد �رأس . ]ى

  :توّضح�ذلك�٥والعّينة�من�)حاديث�الOc�أخذنا�من�مدخل�خفق

  خفقة�أو�خفقتBن�تخفقكانت�رؤوسهم��  - أ

 رؤوسهم�تخفقكانوا�ينتظرون�الِعشاء�حcّ¯�  - ب

 كان�لها�أجرها�مّرتBن�أخفقتأّيما�َسرّية�غزت�ف  - ت

ْفقإّنه�ليسمع�  - ث
َ

ون�عنه�خ
ّ
 نعالهم�حBن�يول

�الحديث(   - ج �ميكا) و!ي �اأّن ان
ّ
�يحك �منكباه �السماء(: لخافقBنئيل �ال��اية) + طر!ي منكبا�: و!ي

ان�الخافقBن
ّ
 إسرافيل�يحك

ين�خفقةيخرج�الدّجال�!ي��  - ح  وإدبار�من�العلم: و!ي�رواية�جابر... + من�الّدِ

لت�شواهد�لفعلBن�مستعملBن�هما
ّ
خفق�وأخفق�وقد�قّدم�!ي�الAsتيب�ا%جّرد�: فا�حاديث�الث=ثة�)و]ى�مث

فها�ابن�منظور�!ي�تدعيم�ما�استعمل�من�مشتّقات�الفعل�. ا%زيد�ع;ى
ّ
لت�البقّية�مجموعة�وظ

ّ
!ي�حBن�مث

وما�ي=حظ�!ي�تقديمه�ا%شتّقات�الفعلّية�ع;ى�wسمّية�!ي�ترتيبه�. ا%صدر�أّوx�ثّم�الصفة�ثّم�ا%ّرة: خفق

�ما�يكون�ذاك�قد�يكون�مبنّيا�ع;ى�موقف�مبدئّي�!ي�قضّية�خ=فّية�مدارها�اشتقا ّ́ ق�الفعل�وا%صدر�أ

 من�Åخر؟�

                                                 
  .،�ا%قّدمة،�ص�ذ١نفسه،�مج�� ١
ان�الخافقBن: ومن�)مثلة�)خرى�!ي�نفس�التعريف�ما�أورده�من�الحديث�!ي�وصف�ميكائيل. ٨٦٩ص��٢نفسه،�مج� ٢

ّ
يعOP�(: منكباه�يحك

ان�الخافقBن: وقد�أشفعه�برواية�أخرى�عن�ابن�)ثAB) طر!ي�الّسماء
ّ
  .منكبا�إسرافيل�يحك

  .١٠١٦ص��٢مج: ودمن�٨٤٨ص��٢مج�: نفسه،�خضر� ٣
  .١١٠ص��٥نفسه،�مج�� ٤
  .٨٧٠ – ٨٦٨ص�ص��٢نفسه،�مج� ٥
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��ّنه� �عنه �قيمة �x�يقّل �wستطراد �فإّن �شاهدا �الحديث �اّتخاذ �!ي �ا%عتمد �wختيار�هو�ا%نهج �كان ول�ن

اه�ابن�منظور�!ي�تذليل�صعوبة�ما�استشكل�من�)حاديث�وشرح�دxx®�ا�ومضامي��ا
ّ

. ا%نهج�الذي�توخ

�دينيّ  �لغاية �wستطراد �يكون �حديث�فقد ف
ّ
�ا%ؤل �به �ذّيل �بما �عل��ما �نستدّل �لغوّية �لغاية �يكون �وقد ة

م
ّ
�وسل �عليه �هللا ى

ّ
�ص; Oّ°الن� �فقال �Tس=م �شرائع �عن �يسأل �جاء �الذي �صدق: )عرابّي �إن �وأبيه . أفلح

ABث(� �ابن �بقول �اللسان �صاحب �فيستطرد �الحديث �نّص OÛ: ينت�العرب� �ألسن �ع;ى �جارية �كلمة هذه

�كثABا �الّرجل��تستعملها �يحلف �أن م
ّ
�وسل �عليه �هللا ى

ّ
�ص; Oّ°الن� ¯Ûن� �وقد �التأكيد ��Çا �وتريد �خطا�Çا !ي

و!ي�الجزء�)ّول�من�ك=م�ابن�)ثAB�إشارتان�إ]ى�تواتر�استعمال�العبارة�!ي�اللغة�وتدقيق�دxل��ا�. ١...بأبيه

  .بينما�نجد�!ي�جمل��ا�)خABة�حكما�شرعّيا�فيه�تحريم�القسم�بغAB�هللا

�تلك�ودرا �!ي �%ا �جّدا �مفيدة �اللغوّية �ا%عاجم �!ي �النبوّية �)حاديث �من �انط=قا �الشرعّية �)حكام سة

ة�!ي�توضيح�دxلة�)لفاظ�وما�يAsّتب�عن�ذلك�من�إصابة�!ي�فهم�)حكام�
ّ
ا%عاجم�من�حرص�ع;ى�الدق

ى�!ي�هذا�ا%قال�إ]ى�النظر�لكّن�wهتمام�با%سائل�اللغوّية�x�يقّل�ع��ا�شأنا�خاّصة�ونحن�نسÙ. وا%قاصد

�)حاديث �رافقت Ocال� �اللغوّية �الجوانب �!ي �ا%عاجم �من �غABه �عن �يمBّ¤ه �وما �اللسان �خصوصّية و!ي�. !ي

�تقّدم،�العّينة�التالية �يمكن�أن�نعتمد�مّما �هذا �وخضراء�الدمن: توضيح �لهذه�العّينة�. إّياكم واختيارنا

�إض �الحديث �!ي �أّن �م��ا �كثABة �أسباب �اللفظّيةت�Aّره �ا%ت=زمة �!ي لة
ّ
�متمث �اللغة �إ]ى �نوعّية خضراء�: افة

وم��ا�أّن�نّص�الحديث�!ي�التعريفBن�كان�. وم��ا�أّن�الحديث�ورد�بتعريفBن�متفّرقBن�من�اللسان. الدمن

�!ي� �عّما �ال×Opء �بعض �يختلف �)ّول �التعريف �!ي �النّص �كان �وإن �قّيمة �لغوّية �بم=حظات مصاحبا

  :ا%قارنة�بBن�ما�صاحب�نّص�الحديث�!ي�التعريفBن�يفOp2�إ]ى�ا%=حظات�التاليةو �٢.التعريف�الثاني

                                                 
١ �� �مج ��١نفسه، �تذييله�. ١٢ص �يقتصر�ع;ى �وقد �شرح �دون �الحديث �بتقديم �يكتفي �قد �منظور �ابن �أّن �إ]ى �نشAB�هنا �أن �ا%فيد ومن

ق�الحدث�!ي�و!ي�حديث�سب: ومن�ذلك�نذكر�العّينة�التالية. بم=حظات�لغوّية�أو�بإضافات�خاّصة�ببعض�القواعد�و)حكام�الشرعّية

Bن�أّن�به�ُرعافا،�قال: فليأخذ�بأنفه�يخرج،�قال�ابن�)ثAB: الص=ة
ّ
وهذا�نوع�من�)دب�!ي�سAs�العورة�: إّنما�أمره�بذلك�ليوهم�ا%صل

مة�قال�وx�يدخل�!ي�باب�الكذب�والّرياء�وإّنما�هو�من�باب�التجّمل�والحياء�وطلب�الس= . وإخفاء�القبيح�والكناية�با�حسن�عن�)قبح

  ).١١٥ص��١مج�(من�الناس�
م: النّص�)ّول � ٢

ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
�الحسناء�!ي�منبت�الّسوء: قيل�وما�ذاك�يا�رسول�هللا؟�فقال. إّياكم�وخضراء�الّدمن: وقوله�ص; . ا%رأة

�ثام �x�يكون �ناضرا �كان �وإن �الّدمنة �!ي �ينبت �ما �وكّل �داء �الَبَعر�وأكلها �دمنة �!ي �الناضرة �بالشجرة �أبو�عبيد. راش�Èّها �فساد�: قال أراد

�لغAB�رشدة �تكون �أن �خيف �إذا �وأبوالها. النسب �أبعارها �من �و�الغنم �Tبل �تدّمنه �ما َمن �الّدِ �الحسن�. وأصل �النبات �ف��ا �نبت فرّبما

�دمنة�قذرة م. الناضر�وأصله�!ي
ّ
�وسل ى�هللا�عليه

ّ
ر�بن�ال. فمنظرها�حسن�أنيق�ومنب��ا�فاسد: يقول�الن°Oّ�ص;

َ
وقد�ينبت�: حرثقال�ُزف

Aى 
ّ
ضربه�مث=�للذي�تظهر�موّدته�وقلبه�نِغل�بالعداوة�وضرب�الشجرة�الOc�تنبت�. وتبقى�حزازات�الّنفوس�كما�هيا# ا%رûى�ع;ى�دمن�ال

 )٨٤٨ص��٢مج(!ي�ا%زبلة�فتDيء�خضرة�ناضرة�ومنب��ا�خبيث�قذر�مث=�للمرأة�الجميلة�الوجه�اللئيمة�ا%نصب

م�قالو!ي�الحد: النّص�الثاني  
ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
. قيل�وما�ذاك؟�قال�ا%رأة�الحسناء�!ي�ا%نبت�السوء. إّياكم�وخضراء�الّدمن: يث�أّنه�ص;

ر�بن�الحرث. شّبه�ا%رأة�بما�ينبت�!ي�الّدمن�من�الك��يرى�له�غضارة�وهو�وبيء�ا%رûى�منsن�)صل
َ
وقد�ينبت�ا%رûى�ع;ى�دمن�: قال�ُزف

Aى 
ّ
وقيل�x�يكون�الحقد�دمنة�حcّ¯�يأتي�عليه�الّدهر�. والّدمنة�الحقد�ا%دّمن�للصدر�والجمع�ِدَمن. وس�كما�هياوتبقى�حزازات�الّنف# ال

وإّنما�. أراد�فساد�النسب�إذا�خيف�أن�تكون�لغAB�رشدة: وقال�أبو�عبيد�!ي�تفسAB�الحديث. ودمنت�ع;ى�ف=ن�أي�ضغنت. وقد�دمن�عليه

�بالبقلة�ال وأصل�الّدمن�ما�تدّمنه�Tبل�والغنم�من�أبعارها�وأبوالها�أي�تلّبده�!ي�. ناضرة�!ي�دمنة�البعرجعلها�خضراء�الّدمن�تشب��ا

فينبتون�نبات�الّدمن�!ي�: فمنظرها�أنيق�حسن�ومنه�الحديث: يقول . وأصله�من�دمنة. فرّبما�نبت�ف��ا�النبات�الحسن�النضAB. مرابضها

فأتينا�ع;ى�ُجْدُجد�: ومنه�الحديث. يريد�البعر�لسرعة�ما�ينبت�فيه. الّدال�وسكون�ا%يمهكذا�جاء�!ي�رواية�بكسر�: قال�ابن�)ثAB. الّسيل

ن�أي�ب�A�حولها�الّدمنة   ).١٠١٦ص��٢مج�(كان�x�يرى�بأسا�بالّص=ة�!ي�دمنة�الغنم: و!ي�حديث�النخÙيّ . متدّمِ



362 
 

بة�
ّ

  :يّتفق�التعريفان�!ي�تقديم�شاهد�من�الحديث�النبوّي�هو�نّص�ذو�بنية�مرك

�من�الداخل�عن�طريق�wستطراد: الحديث ا%رأة�الحسناء�!ي�منبت�: ...إّياكم�وخضراء�الّدمن،�وشرحه

�ال. الّسوء �يّتفق �مذّي=�كما �الحديث �ذكر�نّص �إ]ى �منظور �ابن �استطرد �وقد ى
ّ
Gا%تو� �ا%نهج �!ي تعريفان

... تشبيه�ا%رأة�بالشجرة�أو�البقلة: بشرح�ا%جاز�الذي�قام�عليه�ا%ع¯P�wصط='ّي�ا%قصود�من�العبارة

ل�و�الغنم�وأصل�الّدمن�ما�تدّمنه�Tب"/"وأصله�من�دمنة: "و!ي�هذا�تدقيق�مهّم��صل�العبارة�ومنبعها

�وأبوالها �أبعارها �ذكر�ا%صدر�"من �دون �الحديث �نقلة �وهو�من �عبيد �أبي �شرح �إ]ى �بإشارة �ثّم كتاب�(،

�ا%صّنف �ا%ت=زمة)الغريب �مكّونات �من �مكّون �xستعمال �تدعيما �شعرّي �شاهد �بتقديم �ثّم خضراء�: ،

Aى��دمنوقد�ينبت�ا%رûى�ع;ى�: ،�هو�قول�ُزفر�بن�الحرثالّدمن
ّ
  . ى�حزازات�النفوس�كما�هياوتبق# ال

أّما�أوجه�wخت=ف�فأبرزها�يظهر�!ي�إضافة�مصدر�ثان�بالتعريف�الثاني�هو�ال��اية�xبن�)ثAB�وقد�ترّتب�

فأتينا�ع;ى�ُجدُجد�: "عن�ذكره�تدعيم�ما�استطرد�إليه�ابن�منظور�من�شروح�بشاهدين�من�الحديث�هما

يضاف�إ]ى�ذلك�ما�ي=َحظ�من�اعتناء�خاّص�بشرح�". الغنم�كان�x�يرى�بأسا�بالص=ة�!ي�دمنة" و" متدّمن

وقيل�x�يكون�: الحقد�ومنه�بالتأويل: الدمنة: فمنه�با%رادف. بعض�مشتّقات�دمن�شرحا�تعّددت�طرقه

الدمنة�والجمع�ِدَمن،�وقد�دمن�عليه�: الحقد�دمنة�حcّ¯�يأتي�عليه�الدهر،�ومنه�باxشتقاق�والتصريف

ْمن: (،�ومنه�بإثبات�التوارد�!ي�wستعمال)تأي�ضغن(ودمنت�ع;ى�ف=ن هكذا�جاء�!ي�رواية�بكسر�) الّدِ

  ... الدال�وسكون�ا%يم

ولو�نظرنا�إ]ى�التعريفBن�بصورة�تأليفّية�لرأينا�كيف�أّن�ابن�منظور�جمع�!ي�كتابه�بBن�شرح�ا%فردات�

�العبارات �الح. وشرح �م��ا Ocال� �اللغة �بشواهد �wعتناء �إ]ى �ذلك �وتجاوز �وشرحا�بل �نق= �النبوّي ديث

فالظاهر�أّن�سمة�نظرته�إ]ى�اللغة�ذّرية�ولم�يخرج�!ي�هذا�عن�القدامى�من�اللغوّيBن�وا%حّدثBن�. وتأوي=

ولكّن�ا%تأّمل�كذلك�إ]ى�محاور�الشرح�بالتعريفBن�يمكن�أن�يجد�بعض�الطرافة�وTضافة�إ]ى�ا%عاجم�

  .اللغوّية�القديمة

فظّية�وشواهد�اللغة�لذا®�ا،�جمعا�ووضعا�!ي�اللسان�وما�يAsّتب�عن�ذلك�من�فاxعتناء�با%ت=زمات�الل

قد�x�نبالغ�إن�قلنا�إّنه�من�ا%مBّ¤ات�الOc�تكسب��١تصّور�مفAsض�%عاجم�عربّية�خاّصة��Çذه�العناصر

ح�لغة�إذ�يتجاوز�تقديُم�الشاهد�أحيانا�مجّرَد�النقل�إ]ى�شر . اللسان�م�¤لة�فريدة�!ي�القاموسّية�العربّية

�محاوره �بتعّدد �wنتباه �يلفت �شرحا �وعباراته �wصط=حّية�. مكّوناته �با%عاني �اللسان �صاحب �´�تّم فقد

�وتوضيح� �الظاهرة �الحرفّية �معان��ا �بتدقيق �فهمها �صعوبة ل
ّ
�ويذل �الشاهد �!ي �الواردة �العبارات لبعض

�مجاز �من �عليه �بنيت �وما �. أصولها �الواحدة �العبارة �بمكّونات OPيعت� �وwشتقاق�وقد �ا%رادف فيقّدم

  ...والتوارد�بإثبات�wستعمال�!ي�شواهد�اللغة�من�الشعر�والحديث�مثلما�رأينا�!ي�ما�تقّدم

  الخاتمة.٤

�اللسان� ��Çا �اهتّم Ocال� �العربّية �شواهد �من �باعتباره �الشريف �النبوّي �الحديث �البحث �هذا �!ي تناولنا

وتبBّن�لنا�أّن�نقل�هذا�النوع�من�الشواهد�وتوظيفه�لم�. اهتماما�خاّصا�!ي�مستويي�جمع�ا%اّدة�ووضعها

                                                 
بن�عمر،�ا%ت=زمات،�ص�. ان�العرب�xبن�منظور�نموذجا،�!ي�علس: توارد�ا%ت=زمات�اللفظّية�!ي�القواميس: ينظر�!ي�ذلك�ع;ى�سبيل�ا%ثال� ١

  .وما�بعدها�١٨٩
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فكان�اختيار�ا%واّد�اللغوّية�. يخرجا�كثABا�عن�ا%نظومة�القديمة�xسّيما�!ي�اّتباع�منهج�اللغوّيBن�وا%حّدثBن

ر�تأثABا�بّينا�!ي�حجم�ما�ُجِمع�من�رصيد�بصرف�النظر�عّما�أضافه�ابن�منظور�!ي�ما�
ّ
بشواهدها�صفوّيا�أث

�wستعماxت�قّد  �بعض �من �سّجله �وما �الجاهلّية �!ي �موجودة �تكن �لم �جديدة �إس=مّية �دxxت �من م

�من�تاريخها �وصف�العربّية�!ي�فAsات �هو�استطراد�. اللهجّية�ا%هّمة�!ي �يلفت�wنتباه�!ي�الكتاب لكّن�ما

�مقصودا �شرحا �النبوّي �الحديث �من �الشواهد �تلك �شرح �إ]ى �)حيان �الكثAB�من �!ي لذاته��صاحبه

ومعالجة�ما�تضّمنته�من�عبارات�معالجة�قاموسّية�مفيدة�بمحاورها�ا%تعّددة،�!ي�تقديم�ماّدة�ثرّية�قد�

ورغم�ذلك�تبقى�كّل�هذه�. تساعد�!ي�إنجاز�معاجم�أثلّية�وتاريخّية�ما�تزال�ا%كتبة�العربّية�!ي�حاجة�إل��ا

�تت �أخرى �بدراسات �وTثراء �التدقيق �إ]ى �حاجة �!ي �و)مثال�ا%=حظات �القرآن �من �الشواهد �بقّية ناول

  . والشعر

  ا2صادر�وا2راجع

،�فهارس�لسان�العرب،�مؤّسسة�الرسالة،�بABوت،�)خليل�أحمد( عمايرةو) أحمد(أبو�الهيجاء� -

١٩٨٧.  

،�ا%ت=زمات�اللفظّية�!ي�اللغة�والقواميس�العربّية،�مجّمع�)طرش�لنشر�)عبد�الرّزاق( ابن�عمر -

 .٢٠٠٧وتوزيعه،�تونس،�ديسم�A،�الكتاب�ا%ختّص�

�منظور  - �ع;ي( ابن �بن �مكرم �بن �العرب،�)محّمد �دار�لسان �دار�الجيل، �ا%حيط، �العرب �لسان ،

 .١٩٨٨بABوت،�

،�دراسة�إحصائّية�لجذور�تاج�العروس�للزبيدي،�)عبد�الصبور ( شاه�ن�و) ع;ي( حلمي�مو©¨� -

 .١٩٧٣منشورات�جامعة�الكويت،�

�رشاد( الحمزاوي  - �ا%ع)محّمد �العربّي ، �تونس،�: جم �قرطاج، �الحكمة، �بيت �ومقاربات، إشكاxت

١٩٩١. 

 .١٩٧٩،�أساس�الب=غة،�دار�صادر،�بABوت،�)جار�هللا�أبو�القاسم�محمود( الزمخشري  -

،�ا%زهر�!ي�علوم�اللغة�وأنواعها،�دار�الفكر،�دار�الجيل،�)عبد�الرحمان�ج=ل�الدين( السيوطي -

  .ت. بABوت،�د
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  ب�ن�القرآن�الكريم�والحديث�النبوي�الشريفمنظومة�الكون�. ٢٧
  أحمد�عبد�القادر�الشاذ]ي�/ د.أ 

  )مصر�–جامعة�ا%نوفية��–كلية�Åداب�(

  

هــذه�ا%نظومـــة� منظومــة�الكـــون�Ôــي�تلـــك�ا%نظومــة�القائمـــة�ع;ــى�نظـــام�دقيــق�يؤكـــد�ع;ــى�أن�خـــالق

فتبـارك��،�ا�مـن�صـنع�الـه�واحـد�أحـدكل�من�ينظر�إل��ا�ويتأملها�ويتدبرها�xبد�أن�يؤمن�بأ³�،اله�قادر�مبدع

  .هللا�أحسن�الخالقBن

مـــن�شــــموس�ونجــــوم�وكواكــــب�ودروب��،منظومـــة�الكــــون�تتضــــمن�الســـموات�و)رضــــBن�ومــــا�بي��مــــا

وقــارات�وجــزر� ومجــرات�وأقمــار�وأجــرام�ومــا�ع;ــى�)رض�مــن�بحــار�وأ�³ــار�وجبــال�وهضــاب�وصــحاري�وســهول 

  .وأشجار�وفلك�وحيوان�وإنسان

  .براكBن�وزxزل�ومعادن�وأوتاد�لجبال�راسيات�ومنصهرات�وطبقات�وما�تحت�)رض�من

فـــإذا�مـــا�اخ�ـــA�الحـــق�ســـبحانه�وتعـــا]ى�عـــن�مكنونـــات�هـــذه�ا%نظومـــة�فإنمـــا�Ôـــي�دعـــوة�ل�نســـان�بمـــا�

وأنـه��،وهبه�الرحمن�من�عقل�وحواس�للنظر�و�التأمل�و�التدبر�!ي�هذه�ا%خلوقـات��دراك�كنـه�هـذا�الكـون 

  .صانع�ولكل�مخلوق�خالقxبد�من�انه�لكل�مصنوع�

وTســـ=م�يؤكـــد�ع;ـــى�هـــذا�)صـــل��،وTيمـــان�بـــا8�وبالوحدانيـــة�هـــو�أســـاس�كـــل�)ديـــان�الســـماوية   

x�يـــأتي�إx�بالعقـــل�الـــذي�وهبـــه�هللا�ل�نســـان�لكـــي� وTيمـــان�بـــا8�وبالوحدانيـــة�،هـــو�أصـــل�لكـــل�فـــرع الـــذي

  .يتدبر�!ي�كونه

B%العـا�رب�مـن�ا%�ـ¤ل�الكريم�القرآن�وا%خلوقـاتوجاء�الكـون�!ـي�النظـر�إ]ـى�نسـانT�ليـدعو�،ن��قـال

إن�!ـــــي�خلـــــق�الســـــموات�و)رض�:يـــــات��و]ـــــى�)لبـــــاب�الـــــذين�يـــــذكرون�هللا�قيامـــــا�وقعـــــودا�وع;ـــــى�: " تعـــــا]ى�

" جنـــو�Çم�ويتفكـــرون�!ـــي�خلـــق�الســـموات�و)رض�ربنـــا�مـــا�خلقـــت�هـــذا�بـــاط=�ســـبحانك�فقنـــا�عـــذاب�النـــار�

والقمر�إذا�ت=ها�وال��ـار�إذا�ج=هـا�والليـل�إذا�يغشـاها�والسـماء�ومـا�بناهـا��والشمس�وضحاها: " وقال�تعا]ى�

الشـــمس�والقمــر�والســـماء�و)رض�مــن�مخلوقـــات�هــذه�ا%نظومـــة�والنظــر�!ـــي�كــل�أيـــة� "و)رض�ومــا�طحاهــا�

  .يثبت�أ�³ا�آية�من�آيات�هللا�ومعجزة�%ن�وهبه�هللا�العقل

رك�الــذي�بيــده�ا%لــك�وهــو�ع;ــى�كــل��ــöp�قــدير�الــذي�تبــا" فالســماء�بنــاء�و)رض�بيضــاء�قــال�تعــا]ى�

خلــق�ا%ـــوت�والحيـــاة�ليبلــوكم�أيكـــم�أحســـن�عمــ=�وهـــو�العزيـــز�الغفــور�الـــذي�خلـــق�ســبع�ســـموات�طباقـــا�مـــا�

  .)ا%لك(" ترى�!ي�خلق�الرحمن�من�تفاوت�فارجع�البصر�هل�ترى�من�فطور�

أن�الســـموات�و)رض��ومـــا�كـــان��حـــد�أن�يعـــرف�،ومـــن�)رض�مـــثلهن�أي�طباقـــا�،الســـموات�طباقـــا

  .طبقات�إx�بإخبار�الحق�سبحانه�وتعا]ى

أو��)مــن�ظلـــم�قيـــد�شـــ�A�طوقــه�مـــن�ســـبع�أرضـــBن(وجــاء�عـــن�رســـول�هللا�صـــ;ى�عليــه�وســـلم�أنـــه�قـــال�

أو�كمـا�قـال�صـ;ى�هللا�عليـه��)من�أخذ�شيئا�من�)رض�بغAB�حقـه�خسـف�بـه�يـوم�القيامـة�إ]ـى�سـبع�ارضـBن(

فــــإن�)رض�ســــبع��)فإنــــه�يطوقــــه�يــــوم�القيامــــة�مــــن�ســــبع�أرضــــBنمــــن�أخــــذ�شــــ�Aا�مــــن�)رض�ظلمــــا�(وســــلم�

وقـــد�أكـــد�العلـــم�الحـــديث�أن�)رض�ســـبع�طبقـــات�Ôـــي�النـــواة�وÔـــى�صـــلبة�جـــدا�يحـــيط��Çـــا�طبقـــة��،طبقـــات
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  .سائلة�ذات�درجة�حرارة�عالية�محيطة��Çا�ث=ث�طبقات�ثم�غ=ف�صخري�مل��ب�ثم�القشرة�)رضية

 "رواه�أبـــو�داود�"  )ن�تحـــت�البحـــر�نـــارا�وتحـــت�النـــار�بحـــراإ(قـــال�رســـول�هللا�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم�

�OpــÚ)ر�الضــعف�بنطــاق�يســم¯�فيمــا�رضØلــ�الثالثــة�الطبقــة�مــن�تخــرج�Oــcال�الحمــم�أن�العلمــاء�أكــد�وقــد

وأثبــت�العلــم�أن�تحــت�النــار�مــاء�فالحقيقــة�العلميــة�الثابتــة�Ôــي�وجــود�نــار�تحــت�أي�بحــر��،تحتــوي�ع;ــى�مــاء

بأضـــعاف�مـــا�يوجـــد�!ـــي�البحـــار�وهنـــا�نجـــد�اجتمـــاع�ا%ـــاء�والنـــار�دون�أن�يطفـــئ�وتحـــت�هـــذه�النـــار�مـــاء�يقـــدر�

أحـــدهما�Åخـــر�وهـــذا�يؤكـــد�مـــا�نشـــاهده�!ـــي�أعمـــاق�البحـــار�فـــا%واد�ا%نصـــهرة�x�تبخـــر�مـــاء�البحـــر�وx�البحـــر�

     .فمن�علم�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�هذا�العلم�إنه�الحق�سبحانه�وتعا]ى�.يطفئ�النار

  

  %عراج�ومنظومة�الكون Tسراء�وا

عنـــدما�ذكـــر�الن°ـــO�صـــ;ي�هللا�عليـــه�وســـلم�مـــا�حـــدث�لـــه�مـــن�إســـرائه�لـــي=�ا]ـــى�ا%ســـجد�)قqـــp¯�ثـــم�

عروجـــه�إ]ـــى�الســـموات�العـــ=�كذبـــه�ا%شـــركون�وصـــدقه�ا%ســـلمون�وكـــان�تكـــذيب�ا%شـــركBن�قـــائم�ع;ـــى�عـــدم�

تلــــك�الــــب=د�فمــــا�بالــــك�إمكانيــــة�تحقيــــق�هــــذا�Tســــراء�وهــــم�يضــــربون�أكبــــاد�Tبــــل�شــــهرا�حcــــ¯�يصــــلون�إ]ــــى�

أمـــا�ا%ســـلمون�صـــدقوا�الن°ـــO�صـــ;ى�هللا�عليـــه�! بـــالعروج�إ]ـــى�الســـموات�العـــ=�والوصـــول�إ]ـــى�ســـدرة�ا%نتÛـــ¯�

ومـن�ثـم�فـان��،وسلم�اسـتنادا�إ]ـى�إيمـا�³م�بـا8�وشـهاد®�م�بالوحدانيـة�وبنبـوة�محمـد�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم

ولكــــن�العلــــم��،يتأكــــدوا�مــــن�ذلــــك�بعقــــولهم�هــــذا�Tيمــــان�ا%طلــــق�قــــد�دفعهــــم�إ]ــــى�التصــــديق�حcــــ¯�وإن�لــــم

سـبحان�الــذي�أسـرى�بعبـده�لــي=�مـن�ا%ســجد�" الحـديث�أثبـت�إمكانيــة�حـدوث�Tســراء�وا%عـراج�قـال�تعــا]ى�

ثــم�جـاءت�بعــض�التفاصــيل�!ــي� )Tســراء( "الحـرام�ا]ــى�ا%ســجد�)قqــp¯�الـذي�باركنــا�حولــه�ل�Aيــه�مـن�آياتنــا�

ذا�هــوى�مــا�ضــل�صــاحبكم�ومــا�غــوى�ومــا�ينطــق�عــن�الهــوى�إن�هــو�والــنجم�إ" ســورة�الــنجم�!ــي�قولــه�تعــا]ى�

ثــم�دنــا�فتــد]ى�فكــان�قــاب�قوســBن�أو�أدنــى�فــأو'ى�إ]ــى�عبــده�مــا�أو'ــى�مــا�كــذب�" وقــال�تعــا]ى�" إx�و'ــى�يــو'ى�

�¯pيغ×ـ�إذ�ا%ـأوى�جنـة�عنـدها�ـ¯Ûا%نت�سـدرة�عند�أخرى�نزلة�رآه�ولقد�يرى�ما�ع;ى�أفتمارونه�رأى�ما�الفؤاد

¯p×يغ�ما�السدرة��ىAالك��ربه�آيات�من�رأى�لقد�ىaط�وما�البصر�زاغ�(" ما�١٨-١النجم.(  

وجــــاء�العلــــم�الحــــديث�يؤكــــد��،وحكــــى�الن°ــــO�صــــ;ى�هللا�عليــــه�وســــلم�قصــــة�Tســــراء�وا%عــــراج�كاملــــة

 إمكانيـة�حــدوث�ذلــك�فإنــه�بنــاء�ع;ـى�حركــة�الكــون�فــإن�لكــل�جسـم�مــادي�حركــة�دائمــة�مســتمرة�x�تتوقــف

و)رض�تـدور�حـول�الشــمس�والقمـر�يــدور��،Aون�يـدور�حـول�الــذرة�!ـي�مـدار�خــاصفــا�لكs�،إx�بفنـاء�الكـون 

حــــول�)رض�والشــــمس�و)رض�والقمــــر�كــــل�واحــــد�مــــ��م�يــــدور�حــــول�نفســــه�والنجــــوم�تــــدور�حــــول�نفســــها�

والشــمس�تجــري�%ســتقر�لهــا�" وا%جــرة�تــدور�حــول�نفســها�بســرعة�فــالكون�يــدور�قــال�تعــا]ى��،وحــول�ا%جــرة

لــــيم�والقمــــر�قــــدرناه�منــــازل�حcــــ¯�عــــاد�كــــالعرجون�القــــديم�x�الشــــمس�ينبaــــي�لهــــا�أن�ذلــــك�تقــــدير�العزيــــز�الع

   )٤٠-٣٨يس�(" تدرك�القمر�وx�الليل�سابق�ال��ار�وكل�!ي�فلك�يسبحون�

�)٣٣)نبيــاء�("وهــو�الــذي�خلــق�الليــل�وال��ــار�والشــمس�والقمــر�كــل�!ــي�فلــك�يســبحون�" وقــال�تعــا]ى�

يومــــا��٩٧يــــوم�تقريبــــا�وتــــدور�الشــــمس�حــــول�نفســــها�كــــل��٣٦٥فــــإذا�كانــــت�)رض�تــــدور�حــــول�الشــــمس�كــــل�

والكــون��،مليــون�ســنة�وإن�يومــا�عنــد�ربــك�كــألف�ســنة�ممــا�تعــدون �٢٢٥تقريبــا�وتــدور�حــول�ا%جــرة�!ــي�كــل�

ســـأل�ســـائل�" قـــال�تعـــا]ى�!ـــي�ســـورة�ا%عـــارج��.والزمـــان�غBـــA�ثابـــت�،مؤلـــف�مـــن�طـــول�وعـــرض�وارتفـــاع�وزمـــان
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هللا�ذي�ا%عــارج�تعــرج�ا%=ئكــة�والــروح�إليــه�!ــي�يــوم�كــان�مقــداره��بعــذاب�واقــع�للكــافرين�لــيس�لــه�دافــع�مــن

يـــدبر�)مـــر�مـــن�الســـماء�إ]ـــى�)رض�ثـــم�يعـــرج�إليـــه�!ـــي�يـــوم�" وقـــال�تعـــا]ى�) ٥-١ا%عـــارج�("  خمســBن�ألـــف�ســـنة

وقد�اكتشف�سرعة�الضـوء�الcـO�تؤكـد�ان�هنـاك�سـرعة��)٥السجدة�("  كان�مقداره�ألف�سنة�مما�تعدون 

من�فا%=ئكـــة�والـــروح�تقطـــع�ا%ســـافة�!ـــي�لحظـــات�كمـــا�يقطـــع�الضـــوء�ا%ســـافات�وذلـــك�يتوقـــف�عنـــدها�الـــز 

وتنتقــل�ا%=ئكــة�بــBن�النجــوم�وx�يمــر�عل��ــا�زمــن�وهنــا�نفســر�إســراء�ومعــراج�الن°ــO��،بســبب�ســرع��ا�الخارقــة

ا�وعـاد�خـ=ل�لحظـات�حيـث�كـان�فراشـه�x�يـزال�دافئـا�فـإذ�،ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فقد�ُعرج�به�إ]ـى�السـماء

كان�اليوم�عند�هللا�بألف�سنة�مما�ع;ى�)رض�فإن�ا%سافة�الOc�يقطعها�ا%=ئكة�خـ=ل�يـوم�واحـد�تعـادل�

   .سرعة�الضوء

وتكلـــم�!ـــي�منظومـــة�الكـــون��،إن�Tســـراء�وا%عـــراج�مـــن�معجـــزات�هـــذا�الن°ـــO�)مـــي�الـــذي�جـــاء�بـــالقرآن�الكـــرم

  .الOc�لم�يكتشف�م��ا�اليوم�إx�القليل

  

  الكسوف�والخسوف

" والـنجم�إذا�هـوى�" لكسوف�للشمس�والخسوف�للقمر�من�آيات�هللا�قال�الحق�سـبحانه�وتعـا]ى�ا

وكــــان�القــــدماء�يفســــرون�ظــــاهرة�الكســــوف�باxعتقــــاد�!ــــي�أن�الشــــمس�عنــــدما�تنكســــف�إنمــــا�%ــــوت�إنســــان�

وعنــدما�مــات��،وكــان�العــرب�قــديما�يظنــون�هــذا�الظــن�،عظــيم�أو�أ�³ــا�تنــذر�بشــؤم�يــؤدي�إ]ــى�خســران�مبــBن

هيم�ولـــد�الن°ـــO�صـــ;ى�هللا�عيـــه�وســـلم�حـــدث�كســـوف�للشـــمس�فظـــن�ا%ســـلمون�أن�مـــا�حـــدث�للشـــمس�إبـــرا

إن�الشـــمس�والقمـــر�آيتـــان�مـــن�آيـــات�هللا�" فقـــال�لهـــم�الن°ـــO�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم��،بســـبب�مـــوت�إبـــراهيم

  ).رواه�البخاري�ومسلم(" تبارك�وتعا]ى�x�ينخسفان�%وت�أحد�وx�لحياته�

رور�القمر�بBن�)رض�والشمس�فيحجب�أشعة�الشـمس�فـ=�تسـقط�الكسوف�ظاهرة�ناتجة�عن�م

والخســوف�ظــاهرة�ناتجــة�عــن�وقــوع�)رض�بــBن�الشــمس�والقمــر�وقــد�ورد��،ع;ــى�)رض�ويحــدث�الكســوف

الكســوف�والخســوف�!ــي�القــرآن�الكــريم�و!ــي�الحــديث�النبــوي�الشــريف�قبــل�أن�يتعــرف�العلمــاء�ع;ــى�هــذه�

يحــــددوا�وقــــت�حــــدو/�ا�تبعــــا�للنظــــام�الــــدقيق�الــــذي�وضــــعه�الحــــق�الظــــواهر�بــــل�أن�العلمــــاء�اســــتطاعوا�أن�

  .سبحانه�وتعا]ى�%نظومة�هذا�الكون 

  

  الع=قة�بBن�اللون�والحرارة

أوقـــد�ع;ـــى�النـــار�ألـــف�ســـنة�حcـــ¯�احمـــرت�ثـــم�أوقـــد�عل��ـــا� "قـــال�رســـول�هللا�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم�

  .)رواه�الAsمذي(" ظلمة�ألف�سنة�حc¯�ابيضت�ثم�أوقد�عل��ا�ألف�سنة�حc¯�اسودت�فOÛ�سوداء�م

فقـــــد�ورد�!ـــــي�حـــــديث�رســـــول�هللا�صـــــ;ى�هللا�عليـــــه�وســـــلم�أن�النـــــار�بحرار®�ـــــا�لهـــــا�درجـــــات�ودرجـــــات�

الحرارة�مرتبطة�بلو�³ا�فاللون�)حمر�هو�أول�)لوان�وأقل�حرارة�و)بيض�يليه�و)سود�هـو�أع;ـى�درجـات�

ة�وجــوه�يومئــذ�خاشــعة�عاملــة�ناصــبة�هــل�أتــاك�حــديث�الغاشــي" الحــرارة�وقــد�قــال�الحــق�ســبحانه�وتعــا]ى�

�حاميــة�
ً
و!ــي�حــديث��،وحاميــة�تــدل�ع;ــى�شــدة�الحــرارة�وتــدل�ع;ــى�تغBــA�)لــوان�)٤-١الغاشــية�(" تصــ;ى�نــارا

)بـيض�هـو�منتصـف�)لـوان�أو�معـادل�!ـي�منتصـف� رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�تأكيد�ع;ـى�أن�اللـون 
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الحــرارة�واللـون�وهــو�مـا�لــم�يتوصـل�إليــه�العلمـاء�إx�!ــي�كمــا�أكـد�ع;ــى�أن�هنـاك�ع=قــة�بـBن��،ألـوان�الطيـف

  .العصر�الحديث

نــانو�مsــA��٧٠٠لقــد�وضــع�العلمــاء�أرقامــا�ودرجــات�لØلــوان�فــاللون�)حمــر�يبلــغ�طــول�موجــة�اللــون�

نـــــانو�مsـــــA�ولـــــذلك�وجـــــدوا�أن�النجـــــوم�تتغBـــــA�ألوا�³ـــــا�تبعـــــا�لدرجـــــة�حرار®�ـــــا��٤٠٠والبنفســـــDي�طـــــول�موجتـــــه�

آxف��١٠درجـــة�حرارتـــه� كلفـــن�والـــنجم�الـــذي�لونـــه�أبـــيض�٤٠٠٠حمـــر�درجـــة�حرارتـــه�فـــالنجم�الـــذي�لونـــه�أ

درجة�والنجوم�الOc�حرار®�ا�أكA�من�ذلك�زرقاء�قائمة�إذن�هناك�تدرج�لØلوان�تبعا�لدرجـة�الحـرارة�وهـذا�

   .تأكيد�%ا�ورد�!ي�حديث�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

فـــإن�اللـــون�)ســـود�هـــو�" تـــوازن�اللـــون�)بـــيض�"  وإذا�كــان�اللـــون�)بـــيض�لونـــا�مركزيـــا�يطلـــق�عليـــه

�حيث�نجد�العلماء�قد�توصلوا�إ]ى�الثقب�)سود�الناجم�عن�انفجـار�نجـم�كانـت�درجـة�
ً
آخر�)لوان�ظهورا

والسـماء�والطـارق�ومـا�أدراك�مـا�الطـارق�" حرارته�عالية�جـدا�وهـذا�مـا�قالـه�الحـق�سـبحانه�وتع;ـى�!ـي�قولـه�

اقــــب�الــــذي�أحــــدث�الثقــــب�)ســــود�يمثــــل�ا%رحلــــة�ال��ائيــــة�مــــن�عمــــر�النجــــوم�فــــالنجم�الث" الــــنجم�الثاقــــب�

  .واللون�)سود�هو�آخر�)لوان�الحرارية�،العالية�الحرارة�ويمثل�ا%رحلة�ال��ائية�من�ألوان�النجوم

إنـــه�الحــــق�ســــبحانه��،فكيـــف�علــــم�الن°ـــO�صــــ;ى�هللا�عليـــه�وســــلم�بتـــدرج�)لــــوان�وع=ق��ـــا�بــــالحرارة

   ."ديد�القوى�علمه�ش" وتعا]ى�

  

  حماية�منظومة�الكون 

فـــإذا�مـــا��،منظومـــة�الكـــون�منظومـــة�متكاملـــة�متماســـكة�مAsابطـــة�تســـAB�وفـــق�قـــوانBن�إلهيـــة�منظمـــة

ســÙى�Tنســان�للحفــاظ�عل��ــا�وحماي��ــا�وفقــا�%ــا�أراده�الحــق�ســبحانه�وتعــا]ى�عــاش�Tنســان�!ــي�كنــف�هــذا�

  .فلن�ينال�إx�التعاسة�وا%عاناة�الكون�سعيدا�وإذا�ما�أهمل�وتك�A�وتج�A�وسÙى�!ي�خرابه

كلــــوا�واشــــربوا�مـــن�رزق�هللا�وx�تعثــــوا�!ــــي�" عل��ــــا�قــــال�تعـــا]ى� وTنســـان�مكلــــف�بحمايــــة�)رض�ومـــا

وx�تبـــغ�" وقـــال�تعـــا]ى��)٨٥)عـــراف�(" وx�تفســـدوا�!ـــي�)رض�" وقـــال�تعـــا]ى��)٦٠البقـــرة�(" )رض�مفســـدين�

وإذا�تـــــو]ى�ســـــÙى�!ـــــي�)رض�" وقـــــال�تعـــــا]ى��)٧٧القصـــــص�(" !ـــــي�)رض�إن�هللا�x�يحـــــب�ا%فســـــدين� الفســـــاد

�لك�الحرث�والنسل�وهللا�x�يحب�الفساد�   ).٢٠٥البقرة�(" ليفسد�ف��ا�́و

إذا�Tنســـان�مكلـــف�بـــأx�يســـÙى�!ـــي�إفســـاد�الكـــون�طبقـــا�%ـــا�جـــاء�ع;ـــى�لســـان�رســـول�هللا�صـــ;ى�هللا�

x�يغـــرس�" قـــال�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم�و �)الAsمـــذي(" مـــن�أحيـــا�أرضـــا�ميتـــة�فÛـــO�لـــه�" عليـــه�وســـلم�!ـــي�قولـــه�

  ).مسلم(" ا%سلم�غرسا�وx�يزرع�زرعا�فيأكل�منه�إنسان�وx�دابة�وx��öp�إx�كانت�له�صدقة�

وكــان�الن°ــO�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�أو�مــن�دعــا�لحمايــة�)رض�وأول�مــن�أنشــأ�محميــة�طبيعيــة�حــBن�

x�" ا%دينــة�ع;ـــى�بعـــد�اثPـــ¯�عشـــر�مـــي=��وحمـــ¯�كـــل�ناحيـــة�مـــن�،منــع�قطـــع�الشـــجر�وقتـــل�الحيـــوان�!ــي�ا%دينـــة

وأمـــر�!ـــي�ا%دينـــة�أx�ينفـــر��)أبـــو�داود(" إx�مـــا�يســـاق�بـــه�الجمـــل�) يقطـــع(وx�يعضـــد��)x�ي�ـــ¤ع(يخـــبط�شـــجره�

أبـــو�داود�وقـــال�رســـول�هللا�صـــ;ى�هللا�(صـــيدها�وx�يصـــلح�أن�يقطـــع�م��ـــا�شـــجرة�إx�أن�يعلـــف�الرجـــل�بعBـــAه�

" وقـال�عـن�واد�الطـائف��،أن�يقطـع�عضـاها�أو�يقتـل�صـيدها: ا%دينة�اني�أحرم�ما�بBن�xبOc�" عليه�وسلم�

  .إذن�Tنسان�مطالب�بحماية�)رض�وما�عل��ا�)دواد أبو(" إن�صيده�وعضاهه�حرام�
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إن�Tســـ=م�يقـــوم�ع;ـــى�مبـــادئ�أكـــدها�القـــرآن�الكـــريم�والســـنة�النبويـــة�ا%شـــرفة�تؤكـــد�ع;ـــى�حمايـــة�

  .الكون 

وبنـــاء��)١٢٠ا%ائــدة�(" )رض�ومــا�فــ��ن�وهــو�ع;ــى�كــل��ــöp�قــدير�8�ملــك�الســموات�و" قــال�تعــا]ى��

ولــذا�فــإن�حماي��ــا�ومنــع�Tســاءة�إل��ــا��،ع;ــى�هــذه�القاعــدة�فــإن�مخلوقــات�هللا�جميعــا�متســاوية�!ــي�حقوقهــا

وTضـــرار�بـــأي�مـــن�مخلوقـــات�هللا�ســـواء�أكانـــت�حيـــة�أو�جامـــدة�فÛـــO��،أو�Tضـــرار��Çـــا�مـــن�صـــحيح�wعتقـــاد

وwعتقـــاد�بالوحدانيـــة�يوجـــب�ع;ـــى�Tنســـان�wعتقـــاد�!ـــي�احsـــAام�حقـــوق�Åخـــر��،اعلـــهذنـــب�يجـــازى�عليـــه�ف

  .وحماية�)رض�وما�عل��ا�وما�ف��ا

وTنســــــان�يتمتــــــع�بوضــــــع�متمBــــــ¤�بــــــBن�ا%خلوقــــــات�فقــــــد�اصــــــطفاه�الحــــــق�ســــــبحانه�وتعــــــا]ى�وحملــــــه�

ولقــد�عرضــنا�)مانــة�" تعـا]ى�وقــال�" ولقـد�كرمنــا�بPــO�آدم�وحملنــاهم�!ـي�ال�ــA�والبحــر�" قــال�تعــا]ى��،ا%سـئولية

�xجهو�
ً
  ."ع;ى�السموات�و)رض�والجبال�فأبBن�أن�يحمل��ا�وأشفقنا�م��ا�وحملها�Tنسان�إنه�كان�ظلوما

فا�نســان�مســئول�عــن�حمايــة�)رض�وعمار®�ــا�وTســ=م�يــنظم�wســتفادة�مــن�ا%ــوارد�الcــO�منحهــا�

ودعا�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسـلم�إ]ـى�اعتبـار�)رض�" والنار�ا%اء�والكØ�" هللا�لعباده�فالناس�شركاء�!ي�ث=ث�

  ."جعلت�]ي�)رض�مسجدا�وطهورا�" مكانا�مقدسا�يجب�حمايته�قال�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�

�.وا%ســــلم�يتــــيمم�بAsا�Çـــــا�إذا�لــــم�يجــــد�مـــــاء�،فــــا�رض�كلهــــا�مســــجد�وطـــــاهرة�فÛــــO�مقدســــة�معظمـــــة

وكــــل�مــــن�زرع�أرضــــا�قاحلــــة�" مــــن�أحيــــا�أرضــــا�ميتــــة�فلــــه�أجــــر�" م�وطالــــب�رســــول�هللا�صــــ;ى�هللا�عليــــه�وســــل

�)٣٠)نبيــاء�(" وجعلنــا�مــن�ا%ــاء�كــل��ــöp�'ــي�" وTنســان�مكلــف�با%حافظــة�ع;ــى�ا%ــاء�قــال�تعــا]ى�.صــارت�لــه

أفرأيتم�ا%اء�الذي�تشربون�أأنتم�أنزلتموه�من�ا%زن�أم�نحـن�ا%�¤لـون�لـو�نشـاء�جعلنـاه�أجاجـا�" وقال�تعا]ى�

  ).٧٠-٦٨الواقعة�(" شكرون�فلوx�ت

  .Tس=م�يدعو�للحفاظ�ع;ى�موارد�ا%ياه�وينÛ¯�عن�تلوي,�ا�بأي�شكل�من�)شكال

مــن�قتــل�عصــفورا�" كمــا�أن�Tســ=م�يحــافظ�ع;ــى�الحيــوان�قــال�رســول�هللا�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�

قــال�رســول�" وTبــل��واهــتم�Tســ=م�بالخيــل" فمــا�فوقهــا�بغBــA�حقهــا�ســأل�هللا�عــز�وجــل�ع��ــا�يــوم�القيامــة�

فقـــد�أكـــد�القـــرآن�الكـــريم� ."الخيـــل�معقـــود�بنواصـــ��ا�الخBـــA�إ]ـــى�يـــوم�القيامـــة�" هللا�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم�

  .والحديث�النبوي�الشريف�ضرورة�الحفاظ�ع;ى�الكون�وحمايته�لصالح�البشرية

  

  منظومة�السموات

لــــيس�مجــــرد�فضــــاء�الســــموات�جمــــع�ســــماء�والســــموات�ســــبع�والســــموات�نظــــام�متكامــــل�مsــــAابط�و 

�)الطــــــ=ق(" هللا�الــــــذي�خلــــــق�ســــــبع�ســــــموات�ومــــــن�)رض�مــــــثلهن�" قــــــال�تعــــــا]ى��،خــــــال�أو�فــــــارغ�مــــــن�ا%ــــــادة

وترو�³ــا�تعPــO�أن�هنــاك�أعمــدة�فعــ=�ولكننــا�x�نراهــا�وقــد�اكتشــف��،والســموات�مرفوعــات�بــ=�عمــد�ترو�³ــا

سـموات�بغBـA�عمـد�ترو�³ـا�وألقـى�!ـي�خلـق�ال" قـال�تعـا]ى��.العلماء�نظريات�الجاذبية�ونظريات�الطرد�ا%ركزي 

  ).لقمان(" )رض�رواOpË�أن�تميد�بكم�

ولك��ــا��،فالسـموات�يمــتØن�بــا�ثAB�و)ثBـA�مــادة�شــفافة�كـالهواء�ولــيس�هــواء�وذراتـه�أدق�مــن�الهــواء

وتخAsق�الفراغ�وتتخلل�)جسام�ولوx�هذا�)ثAB�الذي�اكتشـفه�العلمـاء�حـديثا�مـا�دارت��،x�ترى�وx�تلمس
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والسـباحة��)يسـن(" وكـل�!ـي�فلـك�يسـبحون�" واكب�!ي�أف=كهـا�ومـا�حملـت�)جـرام�السـماوية�قـال�تعـا]ى�الك

ولــذلك��،x�تكــون�إx�!ــي�وســط�مناســب�مــن�مــاء�أو�هــواء�أو�غــاز�أو�غBــA�ذلــك�مــن�مــواد�لــم�نتوصــل�إل��ــا�بعــد

  "اها�بأيد�وإنا�%وسعون والسماء�بنين"كان�)ثAB�هو�تلك�ا%ادة�الOc�Ôي�أعمدة�تحمل�السموات�قال�تعا]ى�

�والســـماء�بنـــاء�وصـــوركم�فأحســـن�صـــوركم"وقـــال�تعـــا]ى��)الـــذاريات( 
ً
" وهللا�الـــذي�جعـــل�لكـــم�)رض�قـــرارا

  .والسماء�بناء�يتضمن�طبقات�غارية�وأثABية�يدور�ف��ا�الكوكب�والنيازك�والشهب�)غافر(

النجــوم�أتــى�الســماء�مــا�النجــوم�أمنــة�للســماء�فــإذا�ذهبــت�" قــال�رســول�هللا�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�

�،والنجوم�وذها�Çا�وانكدارها�وطمسها�وانفجارهـا�وزوالهـا�وتحولهـا�إ]ـى�دخـان�مـن�أسـرار�نشـأة�الكـون " توعد

  .إنه�الحق�سبحانه�وتعا]ى�وما�ينطق�عن�الهوى �.فمن�علم�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ذلك

ا�يؤكـــد�ع;ـــى�حقيقـــة�مـــا�يـــأتي�الحـــديث�النبـــوي�الشـــريف�ليفســـر�أحيانـــا�بعـــض�الظـــاهر�الكونيـــة�كمـــ

ورد�!ـي�القـرآن�الكـريم�ومـن�ذلـك�مــا�نـراه�ومـا�أكـده�العلـم�الحـديث�مــن�أن�هنـاك�رمـاد�يسـقط�مـن�الســماء�

إ]ــى�)رض�كــل�يــوم�يقــدر�بــأربعBن�ألــف�طــن�يوميــا�وهــو�رمــاد�مــن�النيــازك�الcــO�تــدور�حــول�)رض�ويســقط�

بمتحــف�بنيــو�يـورك�وأخــرى�وجــدت��طنـا�٣٦وجــد�العلمــاء�م��ـا�قطعــة�تــزن��،بعضـها�ويتفتــت�قطعــا�صـغABة

  ).قرب�قتوفارا( !ي�سي�Aيا

إن�نشــأ�نخســف��Çــم�" وقــد�ورد�ذكــر�هــذه�النيــازك�والشــهب�!ــي�آي�القــرآن�الكــريم�!ــي�قولــه�تعــا]ى�

وان�يـــــروا�كســـــفا�مـــــن�الســـــماء�ســـــاقطا�" وقـــــال�تعـــــا]ى��)ســـــبأ()رض�أو�نســـــقط�علـــــ��م�كســـــفا�مـــــن�الســـــماء�

ي�النيــــازك�والفــــرق�بــــBن�النيــــازك�والشــــهب�أن�)و]ــــى�بــــاردة�والكســــف�Ôــــ�)الطــــور (" يقولــــون�ســــحاب�مركــــوم�

والثانيــــة�مشــــتعلة�بســــبب�وجــــود�عناصــــر�قابلــــة�ل=شــــتعال�كالك�Aيــــت�والفســــفور�والصــــوديوم�وا%اغنســــيوم�

�،وÔــي�تشــتعل�عنــد�م=مســ��ا��جــرام�أو�مــواد�أخــرى�وقــد�ورد�ذكرهــا�!ــي�القــرآن�الكــريم�و)حاديــث�النبويــة

وإنـــا�%ســـنا�الســـماء�" وقـــال�تعـــا]ى��)الصـــافات(" لخطفـــة�فأتبعـــه�شـــهاب�ثاقـــب�إx�مـــن�خطـــف�ا" قـــال�تعـــا]ى�

  ).الجن(" فوجدناها�ملئت�حرسا�شديدا�وشهبا�

  الخ]صة

ومـا�يجـري��Çـا�مـن�شـموس�ونجـوم�وكواكـب�وأقمـار��،منظومة�الكون�بما�ف��ـا�مـن�سـموات�وأرضـBن

��ــــــار�والصــــــيف�والشــــــتاء�ونيـــــازك�وشــــــهب�ومــــــا�يحــــــدث�ف��ـــــا�مــــــن�ظــــــواهر�كالكســــــوف�والخســـــوف�والليــــــل�وال

والخريــف�والربيــع�والجــزر�وا%ــد�والحركــة�والســكون�والريــاح�و)مطــار�والــزxزل�وال�ــAاكBن�كــل�هــذه�الظــواهر�

وخلقهـــــا�وفـــــق�هـــــذا�النظـــــام�الـــــدقيق�ورد�تفصـــــيله�!ـــــي�القـــــرآن�الكـــــريم��،تســـــAB�وفـــــق�ترتيـــــب�الÛـــــO�بـــــ=�خلـــــل

ت�الربانيـة�أو�تفسـAB�لتلـك�)قـوال�النبويـة�Tشارا ولم�يكن�هناك�تفسAB�لتلك�،والحديث�النبوي�الشريف

  .إx�!ي�عصور�متأخرة�بل�إن�بعضها�لم�يصل�Tنسان�بعد�إ]ى�تفسABه  

فإذا�كان�ا%سلمون�)ول�قد�آمنوا�با8�ونبوة�محمد�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�دون�أن�يعرفوا�أو�يفسروا�

تفسAB�لكثAB�من�مكنونات�الخلق�الذي�فما�بال�البشر�Åن�وقد�برز�للعيان��،كل�ما�فسره�العلم�الحديث

  .فتبارك�هللا�أحسن�الخالقBن�،أن�لهذه�ا%خلوقات�خالق�وهو�هللا يؤكد

  



370 
 

دراسة�: الحديث�النبوي�[ي�رواية�ا2حدث�ن�واحتجاج�اللغوي�ن�والنحوي�ن. ٢٨

  وصفية�نقدية
  الرحمن�السعدي عبدالرزاق�عبد. د.أ

  )عمان�-جامعة�العلوم�Tس=مية�العا%ية،�)ردن�(

  .الحمد�8،�والص=ة�والس=م�ع;ى�سيدنا�محمد�رسول�هللا،�وع;ى�آله�وصحبه�ومن�وwه

  :مقدمة�[ي�ملخص�البحث

�أو�صر!ي �نحوي �أو�تقرير�حكم �لغوية �قاعدة ��ثبات �النبوي �بالحديث �wحتجاج �قضية �-إن

�وا �القدماء �من ،
ً
�خصوصا �والنحويBن ،

ً
�عموما �اللغويBن �العلماء �بال �شغلت �من�قضية �فم��م %حدثBن،

�فريق� �ولكل �وضوابط، �بشروط �به �يحتّج �من �وم��م ،
ً
�مطلقا �ذلك �يرفض �من �وم��م ،

ً
�مطلقا �به يحتّج

�ا%حدثون� �انتهجها Ocال� �وا%سالك �النبوي، �الحديث �برواية
ً
�وثيقا

ً
�ارتباطا �ترتبط �القضية �وهذه دليله،

  :أخذ�ث=ثة�مسارات�!ي�هذا�البحثورواة�الحديث�!ي�نقد�مsن�الحديث�وسنده؛�لذا�فإن�هذا�ا%وضوع�ي

١- � �اعتبار�ا%توضيح �!ي �خ=ٍف �من �جرى �وما �العربية، �القواعد �تقعيد �!ي �العلماء �اعتمدها Ocال�صادر

�من�مصادرها
ً
 .الحديث�النبوي�واحدا

 .توضيح�بعض�القضايا�من�علوم�الحديث�ومصطلحاته�الOc�يتعلق��Çا�موضوع�wحتجاج�اللغوي  -٢

  .بالحديث�النبوي�وwستشهاد�به�للقواعد�اللغويةبيان�نماذج�من�wحتجاج� -٣

  :م��Iوضعت�قواعد�اللغة�العربية�؟

ِل�قواعُد�يضبطون��Çا�لغ��م؛� ع;ى�- لم�يكن�للعرب�القدامى�قبل�Tس=م�و!ي�صدر�Tس=م�)وَّ

�)قوال �وس=مة�١- أرجح �بفطر®�م �الفص²ى �العربية �يتكلمون �كانوا �إذ �إل��ا، �بحاجة �يكونوا �لم ���³م

�العربية�الفص²ى�الOc�نزل� ّل�قبيلة�عربية�بلهج��ا�الخاصة��Çا،�لكنَّ
ُ
سليق��م�العربية،�مع�اختصاص�ك

�Çا�القرآن�الكريم�كانت�لغ��م�السائدة،�الOc�يفهمو�³ا�ويتحدثون��Çا،�دون�لحن�أو�لكنة،�لذلك�أدركوا�

  .بمثلها�جملة�وتفصي=�عظمة�إعجاز�القرآن�الكريم،�الذي�نزل�بAsاكيب�لغوية�عجزوا�عن�أن�يأتوا

إثر�الفتوحات�Tس=مية،�وسكنوا��))عاجم(و%ا�اختلط�العرُب�بغABهم�من�أهل�اللغات�)خرى�

�ABغ�مع�العرب�فاندمج�لهجٍة،�أو�لغٍة�إ]ى�نظر�دون�نBا%سلم�نBب�ىGآ�س=مT�أّن�إذ�وعايشوهم،�ب=دهم

حصل�تأثر�وتأثAB�!ي�الجانب�اللغوي،�فكما�أن�غAَB�-العرب�!ي�)خذ�والعطاء�و)فكار�و)خ=ق�و)عراف،�

�ُملَزمBن�بتعلم�العربية�وبخاصة�ما�´�م�شؤون�دي��م،�كذلك�تأثَر�العرُب�بألسنة�)عاجم،� العرب�كانوا

�)مر�ليس� �أن �إ]ى �م��م �أولو�البصABة �وتنبه �العربية، �أبناء �بعض �ألسنة �تظهر�ع;ى �بوادر�اللحن فبدأت

؛��نه�سيؤدي�
ً
نا إ]ى�إفساد�اللغة،�وضياع�العصبية�من�جهة،�وإ]ى�التفريط�!ي�صيانة�الدين�من�جهة�هّيِ

أخرى؛��ن�س=مة�أحكامه�موقوفة�ع;ى�حسن�فهم�ا%ستنبط�لنصوص�القرآن�والحديث�الشريف،�وأن�

   ٢.الضعف�!ي�العربية�تضييع�لهذا�الفهم

                                                 
١�O°الصاح�كتابه�!ي�اللغوي�فارس�ابن�م��م�س=مT�وجّددها�)يام�أبل��ا�قديمة�العربية�قواعد�أن�إ]ى�ذهب�من�هناك.  
٢�OPج�بنx�،السيوطي. ٢/٨: الخصائص�عبدالرحمن�الدين�لج=ل�. ٣٩٧/ ٢:ا%زهر،�)فغاني!ي�سعيد�النحو،�. ٧-٦: أصول�)دباء،�معجم
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اط�قواعد�النحو�وتصنيفها،�لذا�ان�Aى�ثلة�مباركة�من�هذه�)مة؛�لتدوين�اللغة�وجمعها�واستنب

-وكان�ذلك�بأمر�أمAB�ا%ؤمنBن�ع;ي�بن�أبي�طالب�رOpÚ�هللا�عنه،�وتوج��ه�الصادر�إ]ى�أبي�)سود�الدؤ]ي�

،�إذ�كلفه�بوضع�قواعد�النحو�وTعراب�والصرف�وما�إ]ى�ذلك،�وكان�وضع�القواعد�١-ع;ى�أشهر�)قوال

�ع;ى�السماع�والقياس،�أما�القياس�فموضوع
ً
ه�واسٌع�تكلم�عنه�علماء�أصول�النحو،�ومجاله�!ي�قائما

  . غAB�هذا�البحث

�السيوطي �قال �كما �والسماع �هذا، �بحثنا �ي=مس �باختصار��نه �عنه �فنتحدث �السماع : وأما

�َمْن�يوثُق�بفصاحته( �!ي�ك=ِم �ثبت وبذلك�يكون�السماع�استقراء�ك=م�العرب،��٢)السماع�وأعOP�به�ما

� �وتراكي�Èم؛ �صحة�وس�A�مفردا®�م �إثبات �به �يراد �الذي �wحتجاج، ¯Pمع� �وهذا �عل��ا، �القاعدة لبناء

�فصيح�سليم�السليقة    ٣.القاعدة�من�خ=ل�دليل�نق;ي�صحيِح�السنِد�إ]ى�عربّيٍ

�
ً
�شروطا �فوضعوا �اللحن، �داء �استفحال �به �يعالجون ،

ً
�منهجا �العربية �أهُل

َّ
�اختط �هنا ومن

��سقاط�ك=ِم�كثAB�من�العرب�ف=�وضوابط�للك=م�العربي�الذي�يحتجون�به،�وكان
ً
ت�تلك�الشروط�سببا

  ٤.يحتج�به�حc¯�لو�كان�!ي�زمن�الجاهلية

  : أقسام�السماع

�من�)سس�الOc�تبP¯�عل��ا�القاعدة�اللغوية،�ثم�يأتي�من�
ً
�واحدا كما�أسلفنا�فإّن�السماع�يعدُّ

وعلوم�اللغة،�ويدخل�!ي�بعده�القياس�وTجماع�وwستصحاب،�كما�هو�معلوم�!ي�كتب�أصول�النحو،�

  :ا%سموع�من�ك=م�العرب�)نواع�Åتية

 .القرآن�الكريم -١

 .القراءات�القرآنية -٢

 .الحديث�النبوي  -٣

٤-  
ً
�وشعرا

ً
  .الك=م�العربي�نAا

 
ً
  :القرآن�الكريم�-أو?

�مثله،�فكما�هو� �ب×Opٍء �وبلغاءهم�عن�أن�يأتوا وهو�ك=م�هللا�ا%�¤ل�الذي�أعجز�فصحاء�العرب

�هو�ا%صدر�)ول�و)ع;ى�ع;ى�Tط=ق�لقواعد�اللغة�العربية،�ا%صدر�)ول�
ً
للتشريع�Tس=مي،�فإنه�أيضا

�غAB�قابلة�
ً
�رصينة

ً
�قاعدة عدُّ

ُ
�ت �قرآنّيٍ �نٍص �ع;ى ¯Pب �تُ Ocال� �اللغوية �القاعدة �أن �ع;ى �العلماء �أجمع وقد

  .٥)أعرُب�وأقوى�!ي�الحجة�من�الشعر�-القرآن: أي–الكتاب�(: للنقض،�قال�الفراء

 
ً
  : القراءات�القرآنية�- ثانيا

                                                                                                                                                         
  . ٢٢٧: )دب�ا%فرد،�للبخاري . ٢٤٤: )ضداد،�xبي�بكر�بن�)نباري . ١/٦٧:لياقوت

  .غAB�ذلكعمر�بن�الخطاب،�وقيل�: هناك�أقوال�أخرى�!ي�أول�َمن�وضع�النحو�العربي،�فقيل ١
�شرح�wقAsاح�للسيوطي،�تأليف�د ٢ �wقAsاح،�xبن�الطيب�الفاOpË. ٦٧: فجالمحمود�. Tصباح�!ي : فيض�نشر�wنشراح�من�روض�طي

١/١١٤.  
  .٦:أصول�النحو،�لØفغاني. ٣٥: ارتقاء�السيادة�!ي�علم�أصول�النحو�للشاوي �٣
  .١٥ص: ا%صدر�السابق�٤
  .٦٧: محمود�فجال. Tصباح�!ي�شرح�wقAsاح،�د. ٤٢: أحمد�مكي�)نصاري . نظرية�نحو�القرآن،�د ٥
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�وÅحادية� �ا%تواترة �القرآنية �بالقراءات �العربية �اللغة �لقواعد �والنحويون �اللغويون احتّج

�بBن�النحاة�وإن�(: والشاذة،�قال�السيوطي
ً
وما�ذكرته�من�wحتجاج�بالقراءة�الشاذة�x�أعلم�فيه�خ=فا

  .١)اختلف�!ي�wحتجاج��Çا�!ي�الفقه

 
ً
  : يث�النبوي الحد�- ثالثا

وهو�أقوال�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وأقوال�الصحابة�الOc�روت�أفعاله�وأحواله،�وما�وقع�!ي�

زمنه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وقد�تتضمُن�كتب�الحديث�أقواَل�بعض�التابعBن�كالزهري�وهشام�بن�عروة�

  .وعمر�بن�عبدالعزيز

�فيه، �أمٌر�مختلف �العربية �اللغة �لقواعد �به �عن� وwحتجاج �وسنتكلم �هذا �بحثنا وهو�موضوع

  .ذلك�بالتفصيل

 
ً
 �-رابعا

ً
�وشعرا

ً
  :الك]م�العربي�ن÷�ا

�القدماء� �من �والوبر �ا%در �أهل �من �العرب �قالته
ً
�ومنثورا

ً
�منظوما

ً
�عربيا

ً
�ك=ما �الرواة نقل

�لقواع �يحتج x� �أنه �ع;ى �وأجمعوا �والنقد �با%تابعة �ا%روي �لهذا �العربية �علماء �فتصدى د�وا%حدثBن،

،�وهذا�يدعو�إ]ى�تفصيل�القول�!ي�تحديد�الك=م�٢العربية�إx�بقول�من�يوثق�بفصاحته�وس=مة�عربيته

 
ً
wوأحو�

ً
�ومكانا

ً
  :الذي�يحتج�به�زمانا

 
ً
  :زمان�hحتجاج�-أو?

�¯cح�س=مT�وفصحاء�الجاهلية،�عرب�بأقوال�والنحوية�اللغوية�القواعد�لتقعيد�العلماء�احتج

الهجري�ممن�سكن�م��م�الحضر،�وأما�أهل�البادية�فقد�استمر�العلماء�يدونون��منتصف�القرن�الثاني

  ٣.لغا®�م�حc¯�فسدت�س=ئقهم�العربية�!ي�القرن�الرابع�الهجري 

  :وصنفوا�الشعراء�إ]ى�أربعة�أصناف�بحسب�الAsتيب�الزمOP�وهم

وTجماع�قائم�الذين�لم�يدركوا�Tس=م،�كامرئ�القيس�و)ع×p¯�وغABهما،�: الشعراء�الجاهليون  -١

  .ع;ى�wحتجاج�وwستشهاد�بشعرهم

�ا%خضرمون  -٢ �!ي�: الشعراء �خ=ف xو� �وحّسان، �لبيد �مثل �وTس=م، �الجاهلية �أدركوا الذين

 .wحتجاج�بشعرهم

�من�الجاهلية�قبل�Tس=م،�ويقال�لهم: الشعراء�Tس=ميون  -٣
ً
مون (: الذين�لم�يدركوا�شيئا ،�)ا%تقّدِ

 .٤هناك�خ=ف�!ي�wحتجاج�بشعرهم،�والصحيح�جواز�wحتجاج�بهمثل�جرير�والفرزدق،�و 

�ا%ولدون  -٤ �لهم: الشعراء �ويقال �زماننا، �إ]ى �الهجري �الثاني �القرن �منتصف �بعد �جاؤوا : الذين

ثم�أبو�نؤاس�وغABهما،�وقد�جرى�خ=ف�!ي�wستشهاد��٥،)هـ١٦٧ت�(،�وأولهم�بشار�بن�برد�)ا%حَدثون (

                                                 
١ OPج�بنx�صباح. ١/١٠٦: ا%حتسبw�شرحه�مع�للسيوطي�احAsقw :٦٨.  
  .٩٤: wقAsاح�للسيوطي ٢
  .٣/٢٣٠: الخزانة،�للبغدادي. ١٢٢- ٩٩: ا%صدر�السابق ٣

  .ا%صدرين�السابقBن ٤
  .ا%صدرين�السابقBن�٥
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�wست �عدم �والصحيح �جواز�بشعرهم، �يرى �وبعضهم �ذلك، �ع;ى �Tجماع �وذكر�السيوطي �به، شهاد

إن�سيبويه�استشهد�: مستدلBن�باستشهاد�سيبويه�بشعر�بشار�بن�برد�!ي�الكتاب،�وقيل�w١ستشهاد�به؛

�من�لسانه،�وممن�اختار�الجواز�الزمخشري�إذ�استشهد�!ي�أوائل�تفسAB�سورة�البقرة�ببيت�
ً
بشعره�خوفا

�من�شعر�أبي�تمام�الطا �الكافية�إذ�استشهد�٢)هـ٢٣١ت�(ئي �اختاره�الرOpÚ�wسAsاباذي�!ي�شرح ،�كما

�
َ
�بشعر�أبي�تمام،�وكان�آخَر�من�يحتج�بشعره�با�جماع�إبراهيُم�بَن�َهْرَمة

ً
الذي�ختم�به�) هـ١٧٦ت�(أيضا

�الشعَر   .٣)صمÙيُّ

  :مكان�hحتجاج�- ثانيا

�!ي�wحت �wخت=ط�وا%قصود�به�القبائل�الOc�اختلفت�درجا®�ا �من �أو�بعدها جاج�بحسب�قر�Çا

  :با�مم�)خرى�ا%جاورة��راOpÚ�العرب�فكان�التفصيل�Åتي

�قريش،� -١ �ك=م �مثل �اللغوية، �للقاعدة �ويحتج �به �يستشهد �العربية �الجزيرة �قلب �!ي �القبائل ك=م

وقيس،�وتميم،�وأسد،�ثم�هذيل،�وبعض�كنانة،�وبعض�الطائيBن،�ولم�يؤخذ�عن�غABهم،�وكانت�

 
ً
،�وأفصحهم�حديثا

ً
،�وأصفاهم�ك=ما

ً
  . ٤قريش�أجود�العرب�لغة

ك=م�القبائل�العربية�الOc�ع;ى�السواحل،�أو�!ي�جوار�)عاجم،�فهؤxء�x�يستشهد�بك=مهم،�كلخم،� -٢

�ابن� �مثل �بعضهم �بك=م �العلماء �بعض �احتج �وقد �وغABهم، �وتغلب، �وغسان، �وقضاعة، وجذام،

 .مالك

�و  -٣ �x�يؤخذ �الحضر، �أهل �الحجاز�xخت=طهم�ك=م �حاضرة �وبخاصة �اللغة، �لقواعد �به x�يستشهد

 .٥بغABهم�وفساد�ألسن��م

  :أحوال�hحتجاج�- ثالثا

�!ي� �أعمق �كان �ما �أحوالهم �فأفضل �بك=مهم، �wحتجاج �يصح �الذين �العرب �أحوال �به ¯Pويع

  .البادية�وألصق�بعيش��ا؛�للوثوق�من�س=مة�لغ��م�وعدم�تطرق�الفساد�إل��ا

� �وحc¯�ولهذا �العبادي، �زيد �بن �وعدي �الصلت، �أبي �بن �بشعر�أمية �wحتجاج �العلماء أسقط

  .)ع×p¯�عند�بعضهم؛�%خالط��م�)جانب،�وتأثر�لغ��م��Çذه�ا%خالطة،�مع�أن�هؤxء�شعراء�جاهليون 

وقد�احتج�العلماء�بك=م�Tمام�الشافÙي�الذي�عاش�!ي�منتصف�القرن�الثاني�الهجري�وتو!ي�!ي�

�الق �مطلع �سنة �الثالث �حنبل)هـ٢٠٤(رن �بن �أحمد �Tمام �قال ¯cح� �حجة(: ، �اللغة �!ي �الشافÙي �٦)ك=م

  . لس=مة�نشأته،�وتقلبه�!ي�البيئات�العربية�السليمة

  

  :احتجاج�اللغوي�ن�والنحوي�ن�بالحديث�النبوي�الشريف

                                                 
  .ا%صدرين�السابقBن�١
  .٢/١٦٥: wع=م�للزرك;ي. ١٢١: wقAsاح�للسيوطي ٢
  .١٢٣: wقAsاح،�للسيوطي. ١٠/١٦٩: بداية�وال��اية،�xبن�كثABال ٣
  .٩٢-٩٠: wقAsاح،�للسيوطي. ١/٥١: ا%غOP�!ي�النحو،�xبن�ف=ح ٤
  .ا%صدرين�السابقBن ٥
  .٩٥: wقAsاح،�للسيوطي�٦
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ْعهَ 
َ
�ت �ولن ْعَهْد

َ
�ت �ولم ،

ً
�عربيا �وجعله �الكريم �القرآن �أنزل �تعا]ى �هللا �أن �!ي�معلوم

ُ
�العربية

ُ
�اللغة َد

،�فهو�ك=م�رب�العا%Bن،�وهو�أر*ى�وأمsن�نص�تعتمد�
ً
�وإعجازا

ً
�وب=غة

ً
�يتقدم�ع;ى�القرآن�بيانا

ً
تاريخها�شيئا

  .عليه�العربية�!ي�صياغة�قواعدها�وقواني��ا�Tعرابية�وwشتقاقية�ع;ى�Tط=ق

�بعد�القرآن�ا �النبويُّ
ُ

�ع;ى�وا%نهج�الحق�يقتOp2�أن�يأتي�الحديث
ً
لكريم�!ي�wحتجاج�به،�متقدما

�من�الك=م�النبوي،�وx�أفصح�من�١سائر�ك=م�العرب�نAه�وشعره �أبلُغ ،�فليس�بعد�القرآن�ك=ٌم�عربيٌّ

ألفاظه�ومفرداته�وتراكيبه،�وx�أصح�وx�أقوم�من�معانيه�ودxxته؛�ذلك��ّن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�

غ�عن�ربه،�كما�قال�تعا]ى ِ
ّ
،�ثم�إنه�ص;ى�)٤-٣: النجم(} وما�ينطق�عن�الهوى،�إن�هو�إx�و'ٌي�يو'ى{: ُمبل

هللا�عليه�وسلم�أفصح�العرب�ع;ى�Tط=ق،��نه�من�قريش�وÔي�أفصح�قبائل�العرب�باxتفاق،�وقد�ولد�

�OPب�!ي�ِضعA
ُ
sاس�والس=م�الص=ة�عليه�أنه�كما�قريش،�موطن�يÔو�مكة�!ي�ونشأ�والس=م�الص=ة�عليه

كر�وهم�أهل�بادية�عربية�نقية،�وبذلك�يكون�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قد�جمع�أسباب�كمال�سعد�بن�ب

�مرتبة� �منحه �الذي �)عظم �زاَده �الكريُم �القرآُن �وكان �أطرافها، �من �اللسان �وط=قة �والبيان الفصاحة

�xسلوب�القرآن�!ي�Tبداع�وTفصاح،
ً
وهو�ص;ى��ب=غية�عالية�فآتاه�جوامع�الكلم�حc¯�صار�أسلوبه�تاليا

  .٢)أنا�أعربكم،�أنا�من�قريش،�ولساني�لساُن�بOP�سعد�بن�بكر(: هللا�عليه�وسلم�القائل

�علوم� �وتأسيس �القواعد �لتقعيد �ينبaي �كما �العربية �تاريخ �!ي �يحصل �ولم �يكن، �لم �ذلك لكن

�الحديث �ضوء �ع;ى �لقواني��م�٣العربية
ً
�شاهدا �الحديث �نصوص �)وائل �النحو �علماء �يعتمد �ولم ،

  .ويةالنح

�
ً
�انصرافا �أشعار�العرب �من �لهم �ُيروى �ما �إ]ى �ا%تقدمون �والنحويون �اللغويون �انصرف فقد

�ولم�يبق� �ولغته�وما�فيه�من�أحكام�لغوية�ونحوية، استغرق�جهودهم�!ي�اثبات�البيت�الشعري�وقائله

حتجاجهم�ل=حتجاج�بالحديث�النبوي��Opٌء،�ولم�ينتشر�ذكر�الحديث�!ي�كت�Èم�اللغوية�والنحوية�لعدم�ا

به،�وت�Aز�شحة�wحتجاج�بالحديث�!ي�كتب�النحو�والصرف�أكA�من�علوم�العربية�)خرى�الOc�نجد�ف��ا�

�للحديث�النبوي�كما�!ي�معاجم�اللغة
ً
  .٤حضورا

�عنه،�إ]ى�أن�
ً
غAB�أن�العلماء�لم�يعللوا�إغفالهم�wستدxل�بالحديث،�بل�بقي�لد´�م�)مر�مسكوتا

�أبو�ال �محمد �بن �ع;ي �جاء �الضائع �بابن �ا%عروف �Tشبي;ي �(حسن �القضية،�)هـ٦٨٦ت �فأثار�هذه ،

ووضعها�ع;ى�بساط�البحث،�وبBّن�أسباب�إحجام�النحويBن�عن�wستشهاد�بالحديث،�وبذلك�يكون�ابن�

الضائع�أول�من�نبه�إ]ى�هذا�ا%وضوع،�ثم�صرح�بأن�أول�من�أكA�من�wستشهاد�بالحديث�النبوي�هو�

،�فأكA�من�)هـ٦٧٢ت�(،�ثم�جاء�من�بعده�ابن�مالك�)هـ٦٠٩ت�(ف�بابن�خّروف�ع;ي�بن�محمد�ا%عرو 

،�وعللوا�ذلك�بعلل�x�تقوى�ع;ى�رّد�٥)التسهيل(wستشهاد�بالحديث�!ي�كتبه�النحوية،�وبخاصٍة�كتاب�

                                                 
  .٥: خديجة�الحديO8. موقف�النحاة�من�wحتجاج�بالحديث،�د ١

،�وقد�رمز�السيوطي�لهذا�الحديث�بأنه�صحيحرواه�ابن�سعد�عن�يح÷¯�بن�زيد�الس�٢
ً
  .١/١٦١: الجامع�الصغAB�للسيوطي. عدي�مرس=

  .٤٦: !ي�أصول�النحو،�لØفغاني. ٤٧: ارتقاء�السيادة�!ي�أصول�النحو،�للشاوي . ٧٤: wقAsاح،�للسيوطي�٣
  .٦٧٨: رةالقرارات�النحوية�%جمع�اللغة�العربية�بالقاه. ٦: خديجة�الحديO8. موقف�النحاة،�د ٤
  .١٧: خديجة�الحديO8. موقف�النحاة،�د. ٨٦: wقAsاح�للسيوطي ٥
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�بصورة� �موجودة �بالحديث �wحتجاج �منع �!ي �ذكروها Ocال� �العلل �إن �بل �به، �wحتجاج �وعدم الحديث

  .احتجوا�به�من�شعر�العرب�ونAهمأقوى�فيما�

وبناًء�ع;ى�ذلك�فإن�علماء�العربية�وأئم��ا�تباينت�آراؤهم�!ي�صحة�wحتجاج�بالحديث�النبوي�

�أفصح� �وسلم �عليه �هللا �ص;ى Oّ°الن� �أن �ع;ى �خ=ف �دون �أجمعوا �لك��م �العربية، �اللغة �قواعد �ثبات

�يأتي �النبوي �الحديث �وأن ،
ً
�ك=ما �وأبلغهم

ً
�منطقا �باب��العرب �!ي �سواه ö÷ش� �وx�يتقدمه �هللا �ك=م بعد

  .w١حتجاج�إذا�ثبت�بصورة�قاطعة�أنه�لفظ�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�!ي� �انقسموا �العلماء �فإن �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �لفظ �أنه �جازمة �بصورة �يثبت �لم �ما أما

  :wحتجاج�بما�يروى�من�تلك�)حاديث�النبوية�ع;ى�ث=ثة�مذاهب

 : ول ا2ذهب�- 
ً
  : ا2انعون�مطلقا

ذهب�لفيف�من�العلماء�البصريBن�والكوفيBن�إ]ى�ترك�wحتجاج�للغة�بالحديث�النبوي؛�لعدم�

�منه�ص;ى�هللا�عليه� �سمعت �وسلم؛�إذ�لم�تنقل�كما �الرسول�ص;ى�هللا�عليه
ُ
�لفظ وثوقهم�بإن�ا%رويَّ

�ال �مجرى �الحديث �لجرى �بذلك �ولو�وثقوا ،¯Pبا%ع� �رويت �وإنما �الكلية�وسلم، �القواعد �اثبات �!ي قرآن

   ٢.لقضايا�اللغة�العربية

�فهذا� �مؤلفا®�م، �!ي �ويظهر�ذلك �والنحو، �اللغة �أئمة �من �القدامى �العلماء �أغلُب �عليه �ما وهذا

� �سيبويه �(كتاب �إx�) هـ١٨٠ت �)حاديث �يخلو�من �واللغة �النحو�والصرف �!ي �)ول �ا%رجَع �ُيَعدُّ الذي

� �أحصاها �كما �أحاديث �ثمانية �الكتاب �هارون(محقق �الس=م �بأ�³ا�)عبد و'ي �x�تُ �بطريقٍة ِكَرْت
ُ
�ذ �وقد ،

  .٣أحاديث

� �للم�Aد �ا%قتضب �(وهذا ،�) هـ٢٨٥ت
ً
�إx�قلي= �بالحديث �ل=ستشهاد

ً
�كبABا

ً
�حضورا �فيه x�نجد

� �كتابه �!ي �الفراء �القرآن(ونجد �أو��)معاني �ل+يات
ً
�تفسABا �أوردها �فقط،

ً
�حديثا �وث=ثBن

ً
يذكر�خمسة

�للكلمات�اللغوية،�وليس��ثبات�قاعدة�لغوية�أو�نحوية،�وهكذا�ا%صادر�)خرى�ا%تقدمة�مثل�تو 
ً
ضيحا

�Op-)ندل�حيان�أبي�(كتب�) هـ٧٤٥ت�بالحديث،�حتجاجw�رفض�!ي�مبالغة�العلماء�أشد�من�كان�الذي

�ع;ى�مخالفيه،�ففي�شرحه�
ً
�استشهاده�أنكر�غAB�مرة�ع;ى�شيخه�ابن�مال�)التسهيل(وأكAهم�إنكارا

َ
ك�كAة

بالحديث،�وادûى�أن�ا%تأخرين�من�نحاة�)قاليم�تابعوا�ا%تقدمBن�!ي�عدم�wحتجاج�بالحديث،�قال�أبو�

إن�الواضعBن�)وليBن�لعلم�النحو�ا%ستقرئBن�لØحكام�من�لسان�العرب�كأبي�عمرو�بن�الع=ء�(: حيان

)� �عمر�)هـ١٥٤ت �بن ¯p-وعي� ،)� �ا)هـ١٤٩ت �أحمد �بن �والخليل ،� �(لفراهيدي �)هـ١٧٥ت �وسيبويه ت�(،

�) هـ١٨٠ �والكسائي �البصريBن، �أئمة �(من �)هـ١٨٣ت �والفراء ،)� �)حمر� ،)هـ٢٠٧ت �ا%بارك �بن ت�(وع;ي

من�أئمة�الكوفيBن،لم�يحتجوا�بالحديث�وتبعهم�ع;ى�هذا�ا%سلك�) هـ٢٠٩ت�(،�وهشام�الضرير�)هـ٢٠٦

  ٤.)ا%تأخرون�من�الفريقBن

                                                 
  .٧٤: wقAsاح،�للسيوطي ١

  .٤٧!ي�أصول�النحو،�لØفغاني،�ص. ١/٩: الخزانة،�للبغدادي�٢
  .٧٧- ٧٦: wقAsاح،�للسيوطي ٣
  .١/١٠٥: همع�الهوامع،�للسيوطي. ٧٧- ٧٥: wقAsاح،�للسيوطي ٤
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�ع;ى �مردود �wدعاء �مملوءة��وهذا �وغABهم �)ندلس �نحاة �من �النحويBن �كتب �فإن �حيان، أبي

�وابن� �سيبويه، �كتاب �شرح��ما �!ي �الغرناطي �والشريف �الصق;ي، �الشريف �مثل �بالحديث، باxستشهاد

�كثAB�من� �!ي OPالشلوبي� �ع;ي �وكذلك �معطي، �ابن �ألفية �شرح �الخباز�!ي �وابن �ا%قرب، �شرح �!ي الحجاج

�وال �السABا!ي �وكذا �سيبويهمسائله، �كتاب �شرح��ما �الطيب١صفار�!ي �ابن �وقال �wستشهاد�(: ، �رأيت بل

!ي�شرح�الجمل،�) هـ٦٨٦ت�(،�وكان�من�قبله�أبو�الحسن�الضائع�٢)بالحديث�!ي�ك=م�أبي�حيان�نفسه

� �السيوطي �الج=ل �(وتابعهما ���³ا�)هـ٩١١ت �غAB�مقنعة؛ �وأحا&ّي
ً
�أسبابا �ا%انعون �هؤxء �قدم �وقد ،

ع;ى�الشعر�ورواته،�فلماذا�أبيحت�!ي�الشعر�وحّرمت�!ي�الحديث؟�وفيما�يأتي�أبرز�تلك�أسباٌب�تنطبق�

  : )سباب�والحجج

�با2ع��: أو? �الحديث �ذلك��:نقل �!ي �تفصيل �ع;ى ¯Pبا%ع� �نقله �جّوزوا �الحديث �أهل �بعض إن

�٣سنذكره �سيكون �أو�بعَضه ه
َّ
�كل �الحديث �لفظ �أن �ع;ى �قائم �wحتمال �التجويز�فإن �و�Çذا �ك=م�، من

�بألفاظ�٤الراوي  �نقلت �قد �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �زمن �!ي �جرت Ocال�
َ
�الواحدة

َ
�القصة �فتجد ،

�بحديث�سهل�بن�سعد
ً
أّن�امرأة�عرضْت�نفسها�ع;ى�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�: مختلفة،�ويضربون�لذلك�مث=

�رجٌل  �له �فقال �فقال: وسلم، �زوجن��ا، �هللا �رسول �عندك(: يا �قال)ما �عندي: ؟ �قال�ما اذهب�(: �Opٌء،

�من�حديد
ً
�من�حديد: ،�فذهب�ثم�رجع�فقال)والتمس�ولو�خاتما

ً
،�وx�خاتما

ً
... x،�وهللا�ما�وجدت�شيئا

فقال��-لسور�يعددها-مÙي�سورة�كذا�وسورة�كذا�وسورة�كذا�: ؟�قال)ماذا�معك�من�القرآن(: فقال�له

َها�بما�معك�من�الق(: الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
َ

اك نَّ
َ

ْمك
َ
َها�بما�معك�من�(: و!ي�رواية�أخرى �٥،)رآنأ

َ
ُتك

ْ
ك
َّ
َمل

ذها�بما�معك�من�القرآن(: ،�و!ي�رواية�أخرى )القرآن
ُ

  . )خ

�أنه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يتلفظ�بجميع�: ويرى�ا%انعون 
ً
أن�هذه�الروايات�تAsك�عندهم�يقينا

�آخر 
ً
�لهذه�)لفاظ،�فأتْت��هذه�)لفاظ،�وx�يجزمون�بأنه�قال�بعضها؛�إذ�يحتمل�أنه�قال�لفظا

ً
مرادفا

�الحديث�با%رادف،�ولم�تأت�بلفظه�إذ�ا%عP¯�ا%طلوب�حاصل،�وx�سيما�مع�تقادم�السماع،�وعدم�
ُ
رواة

�،
ً
ضبطه�بالكتابة�وwتكال�ع;ى�الحفظ،�والضابط�م��م�من�ضبط�ا%عP¯،�وأما�ضبط�اللفظ�فبعيد�جدا

� �ا%انعون �ولو�وثق �الطوال، �)حاديث �!ي �وسلم�وx�سيما �عليه �هللا �ص;ى �ك=مه �من �الحديث �نص أن

  .�٦جروه�مجرى�القرآن�!ي�إثبات�القواعد�الكلية�به

�من��:وقوع�اللحن�[ي�الحديث: ثانيا
ً
�كثABا وقع�اللحُن�!ي�عدد�من�)حاديث�ا%روية،�وذلك��نَّ

�العر  �ويتعلمون �بالفطرة، �العرب �لسان �يعلمون xو� �بالطبع، �غAB�العرب �من �كانوا �الرواة
ً
�صناعة بية

                                                 
  .٥٤: اني!ي�أصول�النحو،�لØفغ�١
  .،�بحث�السيد�محمد�الخضر�حسBن٣/٢٠٧مجلة�مجمع�اللغة�العربية�بالقاهرة��٢
  .٢/٩٨: تدريب�الراوي،�للسيوطي ٣
٤ OpËالفا�الطيب�بنx�،نشراحw�١/٤٤٩: فيض.  
٥�� �الكتاب �البخاري، �)٦٧(صحيح �الباب �). ٣٥(و) ١٣(و) ١٤(، �الصحيح، �الجامع �xحاديث �الصريح �٢/١٢٠التجريد ،))� )). النكاحكتاب

  .١/١١: الخزانة،�للبغدادي
  .١١-١/١٠: الخزانة،�للبغدادي ٦
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  ١.فيدرسون�النحو�والصرف�واللغة،�لذا�وقع�اللحن�!ي�ك=مهم�وهم�x�يعلمون�ذلك

 
ً
كان�أصحاب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يدونون�ما��:عدم�تدوين�الحديث�عند�سماعه: ثالثا

�عن� �والس=م �الص=ة �عليه �ف��اهم
ً
�أو�حديثا �كان

ً
�قرآنا �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �من يسمعونه

�يدون� �ولم �الحال �هذا �)مر�ع;ى ¯p2وم� �آخر، �ك=م �القرآن �مع �x�يختلط ¯cح� �غAB�القرآن ��Opٌء كتابة

�إx�!ي�ا%ائة�الثانية�للهجرة�كما�سنذكره،�وهذا�قد�يكون�مدعاة�xستبدال�بعض�
ً
�حقيقيا

ً
الحديث�تدوينا

�ما�يحصل٢الرواة�)لفاظ�والAsاكيب�بمرادفها�مع�أداء�ا%عP¯�نفسه
ً
ذلك�!ي�)حاديث�الطوال؛��،�وكثABا

�الثوري �سفيان �قال �وقد ،
ً
�جدا �بعيٌد �اللفظ �ضبط �ف=�(: �ن �سمعت �كما �أحدثكم �إني �لكم �قلت إن

¯Pا%ع�هو�إنما�٣)تصدقوني،.  

 
ً
فقد�وقع�ذلك�!ي�بعض�)حاديث�وهو�من�ك=م�الرواة،��:وقوع�غ���الفصيح�[ي�الحديث: رابعا

�أن�رسول�هللا�ص
ً
;ى�هللا�عليه�وسلم�كان�ينطق�بأفصح�ما�!ي�اللغة�العربية؛�فهو��نه�من�ا%علوم�يقينا

  .أفصح�العرب�وx�يقع�منه�ك=ٌم�غAB�فصيح

 : ا2ذهب�الثاني
ً
  :ا2جوزون�مطلقا

جاء�ا%تأخرون�من�علماء�العربية،�يستدركون�ما�فات�ا%تقدمBن،�فإّن�العاِلم�من�)وائل�يعلُم�

 �روايات�محدودة،�وخABهم�من�صنف�!ي�مفردات
ً
  .اللغة�!ي�موضوع�واحد�كا�صمÙي�مث=

أما�ا%تأخرون�فقد�جاؤوا�طبقة�بعد�طبقة،�ووصل�إ]ى�كّل�طبقة�ما�صنفه�السابقون،�فكانت�

�تصانيف� �من �أصحا�Çا �عليه �اطلع �ما �بكل �ا%حيطة
ُ
�ا%تأخرة �ا%عاجُم ِلَفْت

ُ
�أ �ولذلك �أوسَع، إحاط��م

  .٤ونصوص�قد�غاب�معظمها�عن�)ولBن

لدى�ا%تأخرين�من�ثروة�نحوية�أو�لغوية�أو�حديثية�تفوق�ما�لدى�ا%تقدمBن،�ولو�ولذلك�نجد�ما�

�من�قواعدهم�الOc�وضعوها�مع�
ً
كانت�هذه�الAوة�عند�ا%تقدمBن�لعضوا�عل��ا�بالنواجذ،�ولغABوا�كثABا

�ع;ى�ا%انعBن�جمودهم�وضيق�نظر®�م،�وإن�من�استشهد� شحة�ا%ورد�من�النصوص�وÅثار،�و�نكروا

ا%تقدمBن�بقليل�من�الحديث�لو�تأخر�به�الزمن�إ]ى�العهد�الذي�ظهرت�فيه�ثمرات�علماء�الحديث،�من�

  . وما�قرروه�من�رواية�ودراية،�xحتجوا�بالقرآن�والحديث،�و%ا�التفتوا�إ]ى�شعر�أو�ك=م�آخر

�مثل� �ا%تأخرة �اللغة �معاجم �!ي �نلمسه �ما �لØزهري : [وهذا �للجوهري [و] ال��ذيب ] الصحاح

�سيده[و �xبن �فارس[و] ا%خصص �xبن �اللغة �ومقاييس �للزمخشري [و] ا%جمل �ابن�]الفائق �جاء �ثم ،

فأكA�من�wستدxل�با�حاديث�النبوية�وwستشهاد��Çا�ع;ى�اثبات�القواعد�الكلية�!ي�) هـ٦٧٢ت�(مالك�

�با�حاديث�مما�ضاق�به�شارحه�وتلميذه�] التسهيل[اللغة�العربية،�وكان�كتابه�
ً
�غAB�) أبو�حيان(مليئا

ً
ذرعا

قد�أكA�من�wستدxل�بما�ورد�!ي�)ثر��-ابن�مالك: أي-وا%صنف�(: مرة،�حc¯�إنه�قال�!ي�إحدى�ا%رات

                                                 
  .٤٨!ي�أصول�النحو،�لØفغاني،�ص. ١/١١: الخزانة،�للبغدادي�١
  . ١/١١: الخزانة،�للبغدادي ٢
  .ا%صدر�نفسه ٣
  .٤٩: !ي�أصول�النحو،�لØفغاني ٤
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¤Bالتمي�له�من�صحب�xو�ذلك،�!ي�النظر�أمعن�وما�ن،Bالنحوي�ع;ى�بزعمه�
ً
  ١.اهـ�ك=م�أبي�حيان�)متعقبا

نه�يخالف�شيخه�فيما�ذهب�إليه،�ويكA�من�فإ�-وهو�تلميذ�أبي�حيان- ) هـ٧٦١ت�(أما�ابن�هشام�

wحتجاج�بالحديث�للمسائل�اللغوية�والنحوية�!ي�مصنفاته،�وبخاصة�)حاديث�الصحيحة�الOc�أخرجها�

  ٢.)كان�كثAB�ا%خالفة��بي�حيان،�شديد�wنحراف�عنه(: البخاري�ومسلم،�حc¯�قالوا�فيه

� �ابن �النبوي، �بالحديث �استشهدوا �الذين �العلماء �ومن �(بري �)هـ٥٨٢ت وف رُّ
َ

�خ �وابن ت�(،

�)هـ٦٠٩ �wسAsاباذي OpÚوالر� ،)� �وعشرين��٣،)هـ٦٨٨ت �أربعة �بواقع ،
ً
�حديثا �بخمسBن �استشهد فقد

�غAB�مألوف،�
ً
�!ي�الجزء�الثاني،�وعّد�عمل�الرOpÚ�هذا�عم=

ً
�!ي�الجزء�)ول،�وستة�وعشرين�حديثا

ً
حديثا

� �يقول �والكوفة، �البصرة �علماء �من �لØوائل
ً
�بالحديث�(: البغداديوتحديا �جواز�wحتجاج والصواب

،�ومن�ا%عاصرين�الذين�ذهبوا�٤)النحوي�!ي�ضبط�ألفاظه،�ونلحق�به�ما�روي�عن�الصحابة�وأهل�البيت

�فقد�ذهب�إ]ى�wحتجاج�بما�صح�من�)حاديث� �طه�الراوي، �ا%ذهب�علماء�كثABون�م��م�ا%رحوم هذا

  ٥.دون�قيد�وx�شرط

  : زون�بقيودا2جو : ا2ذهب�الثالث

�آخر،�ووقفوا�متوسطBن�بBن�ا%انعBن�وا%جوزين�!ي�قضية�
ً
هناك�عدد�من�العلماء�ذهبوا�مذهبا

wحتجاج�بالحديث�النبوي؛�xثبات�القواعد�الكلية�!ي�اللغة�العربية،�فلم�يجّوزوا�wحتجاج�بالحديث�

�تتوف �أن �ينبaي �وشروط، �بقيود �أجازوه �وإنما ،
ً
�مطلقا �يمنعوه �ولم ،

ً
�ا%روي؛�ليكون�مطلقا �الحديث ر�!ي

�وحجة�ع;ى�تقعيد�القواعد�اللغوية
ً
   ٦.دلي=

�O°الشاط�ماُمT�الفريق�هذا�علماء�أبرز�(ومن�) هـ٧٩٠ت�ع;ى�شرحه�!ي�القيوَد�هذه�أوضح�الذي

�من�النحويBن�استشهد�بحديث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�(: ألفية�ابن�مالك�فقال
ً
لم�نجد�أحدا

� �يستشهدون �ف��ا�وهم Ocال� �وأشعارهم �أعقا�Çم، �ع;ى �يبولون �الذين �وسفها�òم �العرب �أج=ف بك=م

�بخ=ف� �وألفاظها، �روايا®�ا �وتختلف ،¯Pبا%ع� �تنقل ���³ا �الصحيحة �)حاديث �ويAsكون �والخنا، الفحش

�اج��ادهم� �ع;ى �ولو�وقفت �النحو، �من �عل��ا ¯Pُيب� �%ا �بألفاظه �اعتنوا �رواته �فإن �وشعرهم، �العرب ك=م

  : ضيت�منه�العجب،�وكذا�القرآن�ووجوه�القراءات،�وأما�الحديث�النبوي�فع;ى�قسمBنق

 .قسم�يعتOP�ناقله�بمعناه�دون�لفظه،�فهذا�لم�يقع�به�استشهاد�أهل�اللسان  - أ

صد��Çا�بيان�فصاحته�ص;ى�  - ب
ُ
وقسم�ُعرف�اعتناء�ناقله�بلفظه�%قصوٍد�خاص،�كا�حاديث�الOc�ق

وكتابه�لوائل�بن�حجر،�و)مثال�النبوية،�فهذا�يصح�wستشهاد�به�هللا�عليه�وسلم،�ككتابه�لهمدان،�

!ي�العربية،�وابن�مالك�لم�يفصل�هذا�التفصيل�الضروري�الذي�xبد�منه،�وبP¯�الك=م�ع;ى�الحديث�

وف،�فإنه�أتى�بأحاديث�!ي�بعض�ا%سائل،�حc¯�قال�ابن�الضائع �إx�ابن�خرُّ
ً
،�وx�أعرف�له�سلفا

ً
: مطلقا

                                                 
  .٢١-w١٩قAsاح،�للسيوطي،�ص�١
  .٢٩٣: بغية�الوعاه،�للسيوطي�٢
  .١٢-١٠: محمد�أحمد�قاسم. إعراب�الشواهد�القرآنية�و)حاديث�النبوية،�د ٣
  .١٠-١/٩: الخزانة،�للبغدادي ٤
  .٥٤: !ي�أصول�النحو،�لØفغاني�٥
  .١/١٢: الخزانة،�للبغدادي�٦
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�أم�Ôي�%جرد�التمثيلx�أعرف�هل�(
ً
xمستد�ا�Ç�)يأتي�فكأنه�هذا،�!ي�مصيب�ABغ�مالك�ابن�أن�والحق�،

 
ٌ

  ١.)بناه�ع;ى�امتناع�نقل�)حاديث�با%عP¯،�وهو�ضعيف

!ي�كتابه�wقAsاح�الذي��٢)هـ٩١١ت�(ومن�الذين�ذهبوا�مذهب�الشاط°O�ج=ُل�الدين�السيوطي�

يستدل�منه�بما�ثبت�أنه�قاله�ع;ى�اللفظ�ا%روي،�وذلك�وأما�ك=مُه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ف(: قال�فيه

�وقد� ،¯Pبا%ع� �مرويٌّ �)حاديث �غالب �فإن ،
ً
�أيضا ٍة

ّ
�قل �القصار�ع;ى �)حاديث �!ي �يوجد �إنما ،

ً
نادٌر�جدا

�وقدموا� �ونقصوا، �فزادوا �عبار®�م، �إليه �أدت �بما �فرووها �تدوي��ا، �قبل �وا%ولدون �)عاجم تداول��ا

�ع;ى�أوجه�شc¯،�وأخروا،�وأبدلوا�ألف
ً
�بألفاظ،�ولهذا�ترى�الحديث�الواحد�!ي�القصة�الواحدة�مروّيا

ً
اظا

نكَر�ع;ى�ابن�مالك�إثباته�القواعد�النحوية�با�لفاظ�الواردة�!ي�الحديث
ُ
�أ مَّ

َ
،�٣)بعبارات�مختلفة،�ومن�ث

كأنه�!ي�هذا�لكننا�نجد�السيوطي�يشAB�!ي�آخر�ك=مه�إ]ى�تأييد�ما�ذهب�إليه�ابن�الضائع�وأبو�حيان،�و 

  .٤يشAB�إ]ى�تردده�!ي�جواز�wستشهاد�بالحديث

�عالج� �فقد �الخضر�حسBن، �محمد �السيد �ا%ذهب �هذا �ذهبوا �الذين �ا%تأخرين �العلماء ومن

  : موضوع�wحتجاج�بالحديث�لقضايا�اللغة�العربية�معالجة�مقبولة�ومفيدة�فقرر�ما�يأتي

�با
ُ

   ٥:xحتجاج�به�!ي�اللغة�والقواعد،�وÔي�ستة�أنواعإن�هناك�من�)حاديث�ما�x�ينبaي�wخت=ف

ما�روي�بقصد�wستدxل�ع;ى�كمال�فصاحته�عليه�الص=ة�والس=م،�فهذا�يحتج�: النوع�)ول 

  : به�دون�تردد،�ومن�أمثلة�ذلك�)حاديث�Åتية

�،)مات�حتف�أنفه(: ،�وقوله�عليه�الص=ة�والس=م)حمO�الوطيس(: قوله�عليه�الص=ة�والس=م

،�وغABها�من�)حاديث�ا%شتملة�ع;ى�محاسن�)الظلم�ظلمات�يوم�القيامة(: وقوله�عليه�الص=ة�والس=م

وا(: ،�وحديث٦)ارجعن�مأزورات�غAB�مأجورات(: البيان،�مثل�حديث
ّ
مل
َ
�حc¯�ت ،�ومثل�هذه�)إن�هللا�x�َيملُّ

  .)حاديث�xبد�أن�تروى�بلفظها،�لبيان�ب=غ��ا�وفصاح��ا

�!ي�حياة�ا%سلمBن،�مثل: النوع�الثاني
ً
ألفاظ�: )حاديث�ا%روية�بألفاظ�العبادة،�وا%تكررة�يوميا

القنوت،�والتحيات،�وعدٍد�من�)ذكار�و)دعية�الOc�كان�يدعو��Çا�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�أوقات�

  .خاصة،�وهذه�أمور�توقيفية�تنقل�بنصها

�الثالث �هللا: النوع �ص;ى O°الن� �كان Ocال� �العرب�)حاديث �من �قوٍم �كلَّ ��Çا �يخاطب �وسلم �عليه

  .بلهج��م�العربية،�فإ�³ا�أحاديث�مروية�بلفظها

�تلك�الروايات،�مما�يدل�: النوع�الرابع رٍق�متعددٍة،�واتحدْت�ألفاظ�كّلِ
ُ
)حاديث�الOc�ُرويت�بط

  . ع;ى�أن�الرواة�لم�يتصرفوا�!ي�ألفاظها�وإنما�نقلوها�بنص�ألفاظها

�!ي�بيئٍة�عربية�فصيحة�لم�ينتشر�) : النوع�الخامس
َ
نت�وقام�ع;ى�تدوي��ا�من�نشأ �الOc�دّوِ

ُ
حاديث

                                                 
  .١/٥: ا%صدر�السابق ١
  .١/١٣: ا%صدر�السابق�٢
  .٧٤: wقAsاح،�للسيوطي�٣
  .٢٦: خديجة�الحديO8. موقف�النحاة،�د ٤
  .٥٥: !ي�أصول�النحو،�لØفغاني�٥

  ١/٦٤: الجامع�الصغAB،�للسيوطي. ذكر�السيوطي�أن�هذا�الحديث�صحيٌح�أخرجه�ابن�ماجه�عن�أنس�٦
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ت�(،�وTمام�الشافÙي�)هـ١٥٠ت�(،�وعبد�ا%لك�بن�جريج�)هـ٨٠ت�(ف��ا�فساُد�اللغة،�مثُل�مالك�بن�أنس�

  ). هـ٢٠٤

�السادس �رواية: النوع �x�يجB¤ون �أ�³م �أحوالهم �من
َ

�ُعِرف �قوم �رواها Ocال�
ُ

الحديث��)حاديث

ابن�سABين،�والقاسم�بن�محمد،�ورجاء�بن�حيوة،�وع;ي�بن�ا%ديOP،�وهذا�هو�الغالب�ع;ى�: با%عP¯،�مثل

رجال�الحديث،�ولذا�تعلموا�العربية�لصيانة�ألفاظ�القرآن�والحديث�من�التحريف�مع�حسن�فهمهما،�

�ع;ى�طالب�العلم�إذا�لم�يعرف�النحو�أ(: قال�)صمÙي
ُ

�ما�أخاف
َ

�أخوف وِل�الن°O�إنَّ
َ
ن�يدخل�!ي�جملة�ق

�فليتبوأ�مقعده�من�النار(: ص;ى�هللا�عليه�وسلم
ً
�متعمدا َب�ع;يَّ

َ
ذ
َ

ه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لم�)من�ك ؛��نَّ

ْبَت�عليه
َ

ذ
َ

  .اهـ�)يكن�يلحن،�فمهما�َرويُت�عنه�ولَحنُت�فيه�ك

�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�
َ

�هذا�كان�يتقي�أن�يفسر�القرآَن�وحديث �منه�و)صمÙيُّ
ً
وسلم؛�مبالغة

  ١.!ي�التحري�والورع�مع�ج=لة�قدره�!ي�اللغة�العربية

�ذكر�)نواع� �أن �بعد �بالحديث �wحتجاج �عن �حديثه �الخضر�حسBن �محمد �السيد ويواصل

�!ي�عدِم�wحتجاج�با�حاديث�الOc�لم�تدون�!ي�الصدر�)ول،�وإنما�تروى�: الستة
ُ

بأنه�x�ينبaي�wخت=ف

  . خرين،�فOÛ�أحاديث�من�وجهة�نظره�x�يحتج��Çا!ي�بعض�كتب�ا%تأ

�الOc�يصح�أن�تختلف�wنظاُر�!ي�wستشهاد��Çا�فOÛ�)حاديث�الOc�دونت�!ي�الصدر�
ُ

أما�)حاديث

 
ً
  .)ول،�ولم�تكن�من�)نواع�الستة�ا%ذكورة�آنفا

�نوعان �الصدر�)ول �!ي �ا%دونة �)حاديث �وا: وهذه �وجه �ع;ى ُه
ُ
�لفظ �َيِرُد

ٌ
�وحديث�حديث حد،

  .اختلفت�الرواية�!ي�بعض�ألفاظه

�
ُ
�إ]ى�أن�)صَل�الرواية

ً
�wحتجاج�به،�نظرا

ُ
أما�الحديث�الذي�ورد�ع;ى�وجه�واحد،�فالظاهُر�صحة

�الرواة� �من �السند �يوجد�!ي �من �عدد �كله �هذا �إ]ى �ويضاف ،¯Pبا%ع� �الرواية �!ي �تشديدهم �وإ]ى باللفِظ،

  . Bن�البخاري�ومن�يحتج�بأقواله�واحد�أو�اثنان�وأقصاهم�ث=ثةالذين�x�يحتج�بأقوالهم،�فقد�يكوُن�ب

�النوع �هذا ُل
َ
�الزوال: وَمث �قبل �قولهم �الناس �أنكر�ع;ى �الحريري �البارحة(: أن وإنما�: قال�)سهرنا

 (: يقال
َ
  .اهـ�)سهرنا�البارحة(: ،�ويقال�بعد�الزوال)سهرنا�الليلة

ء�عن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أنه�وهناك�حديث�شاهد�ع;ى�صحة�ما�يقوله�الناس،�فقد�جا

�رؤيا؟(: كان�إذا�أصبح�قال
َ
ْن�يعمَل�(: ،�وحديث�آخر�وهو)هْل�رأى�أحٌد�منكم�البارحة

َ
وان�من�ا%جاهرة�أ

�ثم�يصبح�
ً
  .)عملُت�البارحة�كذا: فيقول �-وقد�سAsه�هللا- الرجُل�بالليل�عم=

�عن�الليلة�ا%اضية
ً
،�أو�)سهرنا�البارحة: (قبل�الزوال�وع;ى�هذا�فيصح�أن�يقول�القائل�متحدثا

�كذا(
َ
  ).وقع�البارحة

وأما�)حاديث�الOc�اختلفت�ف��ا�الرواية�فنج¤B�wستشهاَد�بما�جاء�!ي�رواية�مشهورة�لم�يغمزها�

�ا%حدثBن �من �مثل: أحد �الرواي، �من �َوْهٌم  : (بأ�³ا
ً
�ممث= �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� ،�) قام

ً
�منتصبا أي

  .كما�!ي�لسان�العرب) ماثل(العرب�إنما�هو�وا%عروف�!ي�ك=م�

                                                 
  .٤٨٢- ١/٤٨١: تاريخ�دمشق،�xبن�عساكر: انظر�١
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إ�³ا�غلط�من�الرواي�فنقف�: وأما�ما�يج÷ö�!ي�رواية�شاذة،�أو�!ي�رواية�يقوُل�ف��ا�بعض�ا%حدثBن

�مثل ��Çا، �wستشهاد �البحر: (دون �ناعوس �بلغْت �كلماِته �الروايات) إنَّ �بقية �البحر: (و!ي ،�)قاموَس

  .وناعوس�غAB�معروفة�عند�العرب

  :أدلة�ا2انع�ن�مناقشة

�بالرد� �العربية، �اللغة �قواعد ��ثبات �النبوي �بالحديث �wحتجاج �جّوزوا �الذين �العلماُء تصدى

  : ع;ى�العلماء�الذين�منعوا�ذلك،�ومناقشِة�آرا�òم�وفيما�يأتي�عرٌض�ملخص�لذلك

  :وهو�تجويز�الرواية�با2ع��: مناقشة�ا2انع�-ول 

�ا%ا �هذا �ع;ى �ا%جوزون �العلماء �تجويز�رواية�ردَّ �وأن �باللفظ،
ُ
�الرواية �تكوَن �أن �)صل �بأن نع،

�A َّB
َ
�غ �الذي �فإّن �وقوعه، Aَِض

ُ
sاف� �وإذا �بالوقوع، �x�يقBٌن �فحسب، �عق;ّيٍ �احتماٍل �مجرُد ¯Pبا%ع� الحديث

�بلفٍظ�آخر�يحمل�ا%عP¯�نفسه،�هو�َراٍو�عربٌي�مطبوٌع�ع;ى�العربية�بفطرته،�ويحتج�بك=مه�!ي�اللغة،�
ً
لفظا

ظل�دقة�علماء�الحديث�!ي�تحري�ضبط�ألفاظ�الحديث،�بحيث�إذا�حصل�من�الرواي�شك�أو�تردد�!ي�

�للحديث،�ودّونوها�بكل�دقة�وأمانة،�كما�!ي�حديث
ً
�الناَس�!ي�النار�ع;ى�(: !ي�كلمة�أثبتوها�رواية بُّ

ُ
وَهْل�َيك

  ١.)إx�حصائُد�ألسن��م؟] ع;ى�مناخرهم: أو�قال[وجوههم�

حاديث�نقلت�با%عP¯�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�فإن�ذلك�x�ثم�إنه�لو�سلمنا�أن�) 

�من�wحتجاج�بالحديث��ن�النقل�با%عP¯�إنما�كان�!ي�صدر�Tس=م�)ول�
ً
�وx�يثبت�مانعا

ً
يشكل�حاجزا

  . قبل�تدوين�الكتب�وقبل�فساد�اللغة�!ي�)لسن

�بلفٍظ  �فصيٍح �لفٍظ بديُل
َ
�ت �الحديث �مsن �!ي �يحصل �ما �يصح��وغاية �فصيٍح �راٍو �من فصيٍح

wحتجاج�به،�وx�فرق�حينئذ�بBن�نص�وآخر،�ومن�هنا�منع�علماء�الحديث�رواية�الحديث�با%عP¯�ع;ى�

��Çا�وبما�يحيل�معان��ا
ً
�العربية�ومقاصدها�وأجازوها�%ن�كان�خبABا

َ
   ٢.من�يجهل�ألفاظ

�ع;ى�)حاديث�فحسب،�بل
ً
�مقصورا

ً
نجده�!ي�نصوص�الشعر��ثم�إن�النقل�با%عP¯�ليس�شيئا

والخطب�و)مثال،�با�ضافة�إ]ى�ما�طرأ�ع;ى�الشعر�من�التصحيف�والوضع�وwخت=ق�من�مثل�ابن�دأب�

�وأمثالهم ِOّ°والكل�)حمر�٣وابن.  

�كانوا� �الهجري �)ول �القرن �!ي �ا%سلمBن �إن �ثم �أعاجم،
ً
�رواة

ً
�الشعر�أيضا �رواة �!ي �وجدنا وقد

  .ظ�الشعر�والتثبت�من�روايتهأحرص�ع;ى�إتقان�الحديث�من�حف

وقد�قيض�هللا��حاديث�رسوله�من�الجهابذة�النقاد�َمْن�نفى�عنه�ما�كان�فيه�من�ش�Èة�الوضع�

  . وwنتحال،�وهذه�العناية�لم�ينلها�شعر�وx�نA�آخر�غAB�الحديث�النبوّي 

،�فمن�الص
َ

�وتابعBن�دّونوا�)حاديث
ً
�من�الرواة،�صحابة

ً
�كثABا

ً
حابة�عبدهللا�بن�ثم�إن�هناك�عددا

�بن� �عبدهللا �وكذلك �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �حياة �!ي �الحديث �كتب �الذي �العاص �بن عمرو

                                                 
  .٧٩-٧٧،�علوم�الحديث�ومصطلحه: ويراجع�أمثلة�أخرى�!ي�كتاب. ٢٩: الحديث�رقم: wربعBن�النوويه،�للنووي�١
  .١/٩: الخزانة،�للبغدادي. ٢/٩٨: تدريب�الرواي،�للسيوطي�٢
  .١/٩: الخزانة،�للبغدادي ٣
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  .١عمر،�وأنس�بن�مالك،�وسهل�بن�سعد�الساعدي

ظروا�ما�كان�من�حديث�رسول�(: فكتب�إ]ى�Åفاق�أن) هـ١٠١ت�(ثم�جاء�عمر�بن�عبدالعزيز� انْ

أحاديث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وهكذا�) هـ١٢٤ت�(لزهري�،�ثم�كتب�ا)هللا�أو�سنته�فاكتبوه

� �َعُروَبة �أبي �ابن �(فعل �) هـ١٥٦ت �صبيح �بن �(والربيُع �طبقات�)هـ١٦٠ت �!ي �الحديث �تدوين �شاع ¯cح� ،

  .العلماء�الذين�جاؤوا�بعد�هؤxء

�ما�دّون�ف��ا�من�لفظ�الن°O�ص; ى�هللا�عليه�إن�مدونات�الطبقة�)و]ى�كافية�!ي�غلبة�الظن�بأنَّ

�فصيح�ُيحتج�به،�وما�حصل�من� وسلم�نفسه،�وإذا�حصل�إبدال�لفظٍة�بلفظٍة�مرادفٍة�فإنما�أبدله�عربيٌّ

�وقع�!ي�الشعر�والنA�من�ك=م� غلط�!ي�بعض�الروايات�أو�تصحيف�فقليل�ونزر�يسAB،�ع;ى�خ=ف�ما

Aَ�فيه�التحريف�والتصحيف�والغلط،�فكثAB�من�الشعر�الع
ُ

َ

ربي�روي�بروايات�مختلفة،�العرب،�الذي�ك

  .٢بل�إن�بعضها�موضوع�مكذوب�كما�فصلته�كتب�تاريخ�)دب�العربي

�أحمد �بن �الخليل �إرادة�(: قال �العرب �ك=م �من �ليس �ما �الناس �ع;ى �أدخلوا �النحاريَر�ربما إن

  ٣.)اللبس�والتعنيت

� �وصحيحه �وسمينه �غثه �مع �بالشعر�والنA�العربيBن �wحتجاج �هؤxِء �ُيجّوز وموضوعه�فكيف

�اللغوية� �القاعدة �عليه �لتقوم �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �بحديث �وضعيفه؟�وx�يحتجون وقويه

�روايات� �!ي �ما �يعلمون �وا%انعBن �ا%جB¤ين �فإن �السند، �ناحية �من �وأما �ا%sن، �حيث �من والنحوية؟�هذا

،ABالنظ� �وتحٍر�منقطع �ودقة �ضبط �من �)عمش�٤الحديث �قال ¯cالعل(: ح� �هذا �كان�كان �أقوام �عند م

 
ً
wد�أو�،

ً
،�أو�ألفا

ً
ن�يخر�من�السماء�أحُب�ِإليه�من�أن�يزيد�فيه�واوا ِ

َ
  ٥.)أحدهم؛��

  :وهو�وقوع�اللحن�[ي�بعض�-حاديث: مناقشة�ا2انع�الثاني

،�واللحن�الذي�وقع�!ي�هذه�)حاديث�القليلة�قليل�
ً
�جدا

ٌ
�الOc�وقع�ف��ا�لحن�قليلة

َ
إن�)حاديث

،�وÔي
ً
�أيضا

ً
�دقة��جدا ة�x�ُيبP¯�عل��ا�حكم�يؤدي�إ]ى�إهمال�الحديث�لدى�wحتجاج�لقواعد�اللغة،��نَّ

ّ
قل

�لحٍن�فيAsكونه�وx�يحتجون� الرواة�وا%حدثBن�!ي�نقل�الحديث�واثبات�نصه�جعل�العلماء�يتن�Èون�إ]ى�أّيِ

�يدخل�النار،�قال�السيد�جمال�ال
ً
دين�القاسمO�أحد�به،�ويشددون�النكAB�ع;ى�من�يلحن،�ويجعلونه�آثما

من�قرأ�حديث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وهو�يعلم�أنه�يلحن�فيه،�(): هـ١٣٣٢ت�(أع=م�الشام�

: يعOP�قوَل�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم- سواء�أكان�!ي�أدائه�أم�!ي�إعرابه،�يدخُل�!ي�هذا�الوعيد�الشديد�

�فليتبوأ�مقعده�من�النار(
ً
   ٦.اهـ�)حنه�كاذب�عليه�نه�بل�-)من�كذب�ع;ّي�متعمدا

�ومعظمها� �كاثرة،
ٌ
�وكAة �مؤلفة

ٌ
�آxف �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �عن �ا%روية فا�حاديث

جاءت�ع;ى�درجة�عالية�من�الصحة�اللغوية�والدقة�!ي�الAsكيب،�فهل�وقوع�لحٍن�هنا�أو�هناك�!ي�بعض�

                                                 
  .٥١: !ي�أصول�النحو،�لØفغاني ١
  .ا%صدر�السابق ٢
  .٣٠: الصاح°،O�xبن�فارس�اللغوي �٣
  .ا%صدر�السابق�٤
  : !ي�أصول�النحو،�لØفغاني. ١٧٨الكفاية،��٥
  .١٥٦: ح�الحديث،�للقاسمOقواعد�التحديث�من�فن�مصطل�٦
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سقط�wحتجاج�)حاديث�يمنع�من�wحتجاج�بالحديث؟،�فكيف�بمن�يلحن�!ي�القرآن؟�
ُ
هل�يصح�أن�ن

  به�لحصول�لحٍن�فيه�من�بعض�الناس؟�

�)وزاûي �يقول �الحديث، �!ي �أمر�اللحن �ينكرون ،¯Pبا%ع� �الحديث �رواية �جّوزوا �الذين ¯cوح :

) 
ً
�ُعربا �كانوا �القوم �فإن �الحديث  �١،)أعربوا

ً
�أيضا �الحديث(: ويقول �!ي �اللحن �بإص=ح وقال��٢،)x�بأس

وكان�بعض�رواة�الحديث�ينسبون�اللحن�إ]ى��٣،)!ي�حديO8�فليس�يحدث�عOPمن�لحن�(: حماد�بن�سلمة

  . انفسهم�وين�Èون�ا%تلقBن�إ]ى�تصحيح�ما�يجدونه�من�لحن

� �لسيبويه
ً
�باعثا �الحديث �!ي �اللحن �كان �(بل �)صل- ) هـ١٨٠ت Oأعجم�-وهو��اللغة� �تعلم ع;ى

إ]ى�لحٍن�!ي�نطق�الحديث�النبوي؛��نظر�تلميذه�سيبويه) هـ١٦٩ت�(العربية�حBن�ألفت�حماد�ابن�سلمة�

ما�من�أحٍد�من�أصحابي�إx�وقد�أخذت�عليه�ليس�أبو�(: إذ�قرأ�سيبويه�قول�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�: ،�فقال�سيبويه)ليس�أبا�الدرداء(: لحنت�يا�سيبويه�الصحيح: ،�فقال�حماد)الدرداء
ً
x�جرم��طل�ّن�علما

،�فطلب�النحو
ً
  .x٤�تلحنOP�فيه�أبدا

�فأعربوه،�فإن�عفان�(: عن�الحسن�بن�ع;ي�الحلواني�قالو 
ً
ما�وجدتم�!ي�كتابي�عن�عفان�لحنا

�x�يلحن: كان�x�يلحن،�وقال�لنا�عفان
ً
�فأعربوه�فإن�حمادا

ً
. ما�وجدتم�!ي�كتابي�عن�حماد�بن�سلمة�لحنا

�فأعربوه،�فإن�قتادة�كان�x�يلحن: وقال�حماد
ً
هذه�سلسلة�!ي�،�ف٥)ما�وجدتم�!ي�كتابي�عن�قتادة�لحنا

  .التوثيق�اللغوي�ا%تBن

�ع;ى�منع�wحتجاج�بالحديث�
ً
وأما�دعوى�ا%انعBن�بوجود�أعاجم�!ي�رواة�الحديث�ف=�يقوم�دلي=

�ذلك�سوف�يسري�ع;ى�القرآن�الكريم،�الذي�حفظه�كثAٌB�من�القراء�)عاجم،�ونقلوه�إ]ى�من�بعدهم،� �نَّ

يِن�كان
َ

!ي�نقلهما�أعاجم،�ثم�إن�هؤxء�ساكنوا�العرب�وأتقنوا�لغ��م��وكذلك�يسري�ع;ى�الشعر�والنA�الذ

  .وعرفوا�أسالي�Èم�وأسرار�ك=مهم

�الحديث�أعاجُم�ليس�ب×Opء،��ن�ذلك�يقال�!ي�رواة�الشعر�(: يقول�طه�الراوي 
َ
والقول�بأن�رواة

يِن�ُيحتج��Çما،�فإّن�ف��م�الكثAB�من�)عاجم،�وهل�!ي�وسعهم�أن�يذكروا�لنا
َ

�به��والنA�اللذ �ُيعَتدُّ
ً
محدثا

� �صف �!ي �يوضع �أن �الراوية[يمكن �يتورع�] حماد �لم �ذلك �ومع �ويكسر، �ويلحن، �يكذب، �كان الذي

�بالحديث �wحتجاج �!ي �تحرجوا �ولك��م �يرويه، �بما �wحتجاج �عن �وأتباعهم �ِلَم�... الكوفيون �x�أدري ثم

َع�النحويوَن�عما�ارتضاه�اللغويون�من�wنتفاع��Çذا�الشأن،
َّ
رف

َ
وwستقاء�من�ينبوعه�الفياض�بالعذب��ت

  :الزxل،�فأصبَح�َرْبُع�اللغة�به�خصيبا،�بقدر�ما�صار�َرْبُع�النحو�جديبا

�
ً
هما�!ي�الحكم�واحدة

ُ
  ٦.)لو�احتكمنا�من�الدنيا�إ]ى�حكِم   وكان�حال

  : مجمع�اللغة�العربية�بالقاهرة

                                                 
  .٥٣: !ي�أصول�النحو،�لØفغاني�١
  . ا%صدر�السابق�٢
  .ا%صدر�السابق�٣
  .٣٤: أخبار�النحويBن�البصريBن�٤
  .١/٤٤: ألف�باء،�للبلوي . ٥٣: !ي�أصول�النحو،�لØفغاني�٥
  .٣٢٧-١٤/٣٢٥نظرة�!ي�النحو،�مجلة�ا%جمع�العالمO�العربي�بدمشق،��٦
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قرر�أن�الذين�ُيحتج�بشعرهم�هم��وّسع�ا%جمُع�الرقعة�ا%كانية�الجغرافية�وا%دة�الزمنية،�فقد

�الهجري،� �الرابع �أو�أواخر�القرن �أواسط �البدو�إ]ى �وأهُل �الهجري، �الثاني �القرن ��³اية �)مصار�إ]ى عرب

ت�سليمة�!ي�بواد´�م�حc¯��³اية�القرن�الرابع�الهجري�و!ي�حواضرهم�
ّ
�العرب�ظل

َ
وحجته�!ي�ذلك�أن�لغة

�الهجري، �الثاني �القرن ��³اية ¯c١ح�هذا� �بشعر��وع;ى �ذكرنا �من �إ]ى �با�ضافة �wحتجاج �فيجوز الرأي

   ٢:،�وفيما�ي;ي�نص�قرار�مجمع�اللغة�العربية�بالقاهرة)هـ٢٨٤ت�(البحAsي�

�!ي�العربية�بحديث�x�يوجد�!ي�الكتب�ا%دونة�!ي�الصدر�)ول�كالكتب�الصحاح�الست�فما� -١ x�ُيحتجُّ

  . قبلها

٢-  Å�الكتب�هذه�!ي�ا%ّدون�بالحديث�  : نفة�الذكر�ع;ى�الوجه�Åتيُيحتجُّ

  .)حاديث�ا%تواترة�وا%شهورة  -أ 

 .)حاديث�الOc�تستعمل�ألفاظها�!ي�العبادات  -ب 

�من�جوامع�الكلم  -ج   .)حاديث�الOc�تعدُّ

 .كتب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم  -د 

 .)حاديث�ا%روية�لبيان�أنه�كان�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يخاطب�كل�قوم�بلغ��م  -ه 

 .من�نشأ�بBن�العرب�الفصحاء�)حاديث�الOc�دو�³ا  -و 

�مثل  -ز  ¯Pبا%ع� �الحديث �رواية �يجB¤ون x� �أ�³م �روا®�ا �حال �من �عرف Ocال� �بن�: )حاديث القاسم

 .محمد،�ورجاء�بن�حيوه،�وابن�سABين

 . )حاديث�ا%روية�من�طرق�متعددة�وألفاظها�واحدة  -ح 

  

� �!ي �عقيل �كابن �)حاديث �من �النحويBن �بعض �به �استشهد �فيما �دققنا �ابن�وإذا �ألفية شرح

،�فقد�احتج�ابن�عقيل�!ي�شرحه�هذا�xثبات�صحة�٣مالك،�نجد�أن�شروط�ا%جمع�هذا�متحققة�ف��ا

�الطريق�أمام�سلوك�نهج�جديد�سليم�
ً
�مذهب�القدامى؛�ممهدا

ً
،�مخالفا

ً
القاعدة�النحوية�بعشرين�حديثا

حوي،�ولعل�ما�فعله�الرOpÚ�!ي�التعامل�مع�الشاهد�النحوي�الذي�لم�ينل�حقه�من�العناية�!ي�الدرس�الن

�%ا�قرره�مجمع�اللغة�العربية�!ي�القاهرة�!ي�هذا�ا%جال
ً
  . وابن�عقيل�يعّد�سبقا

  

  : مقارنة�ب�ن�hستشهاد�بالشعر�وغ��ه

طaى�wستشهاد�بالشعر�العربي�ع;ى�غABه�من�الك=م�العربي�!ي�كتب�النحو�واللغة�فع;ى�سبيل�

�من�الشعر�ذكر�أسماء�بعض�قائل��ا�وأهمل��قد�احتج) هـ١٨٠ت�(ا%ثال�نجد�سيبويه�
ً
بألف�وخمسBن�بيتا

  . ذكر�أكAهم

                                                 
  .٧اعراب�الشواهد،��١
القرارات�: وراجع. ،�محضر�الجلسة�الخامسة�والث=ثBن�من�دور�wنعقاد�الرابع٧،�ص٣مجلة�مجمع�اللغة�العربية�بالقاهرة،�ج: منشور�!ي�٢

  .٦٨٢- ٦٨٠: النحوية�والصرفية،�%جمع�اللغة�العربية�بالقاهرة
  .٦: قاسممحمد�أحمد�. اعراب�الشواهد�القرآنية�و)حاديث�النبوية�!ي�شرح�ابن�عقيل،�د ٣
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فذكر�أسماء�قائ;ي�ألف�شاهد�شعري�م��ا،�وبقي�خمسون�) هـ٢٢٥ت�(حc¯�جاء�تلميذه�الَجْرمي�

�مجهولة� �الخمسBن �سيبويه �بأبيات �والغويBن �النحويBن �عند �اش��رت ¯cح� �قائل، �إ]ى �نسبة �ب=
ً
شاهدا

  .القائل

x�يجوُز�wحتجاج�بشعٍر�أو�نA�x�يعرف�قائله�مخافة�أْن�يكون�[ف�سيبويه�قاعدة�وبذلك�خال

د�أو�%ن�x�يوثق�بك=مه
َّ
�أو�%َول

ً
  ١.ذلك�الك=ُم�مصنوعا

ما�)سباب�الOc�أدت�إ]ى�تقديم�الشواهد�الشعرية�ع;ى�غABها؟�فيكون�: وهنا�سؤال�يطرح�نفسه

  ٢:الجواب�إن�ذلك�حصل�لØسباب�Åتية

  .الشعر�!ي�وقت�مبكر�تدوين -١

 . سُهولة�حفظ�الشعر�واستظهاره�واستحضاره -٢

  .إن�هذه�wسباب�تعد�مسوغات�لتقديم�الشعر�وÔي�أسباب�غAB�مقنعة

يدحضه�جمع�القرآن�وتدوينه�!ي�زمن�الخليفة�الراشدي�عثمان�بن�عفان�رOpÚ�: فالسبب�)ول 

ك�بخ=ف�ما�حصل�للشعر�الجاه;ي�من�هللا�عنه،�والقرآن�أع;ى�لغة�وفصاحة�وأبعد�من�أن�ير*ى�إليه�ش

�فكيف� �الك=م �لفصيح �ا%خالفة �الضرورات �الشعر�يحتضن �أن �ثم �وحديثة، �قديمة �وطعون شكوك

  .يتقدم�الشعر�ع;ى�الشواهد�القرآنية�والحديثية؟

يرد�عليه�بأن�سهولة�الحفظ�أمر�نس°O،�فيمكن�للنA�الجاه;ي�أو�غABه�أن�يكون�: والسبب�الثاني

�صعب �النص��عسAB�الحفظ �ب=غة �حمل �الخالق، �ك=م ��نه �القرآن �!ي �x�يصح �هذا �لكّن wستظهار،

�يتقرب��Çا�ا%سلم�إ]ى�هللا�تعا]ى
ٌ
ه�عبادة

ُ
  . وسّمو�القصد،�وحفظ

�عن� �فانصرفوا �مخضرمBن �وأصبحوا �Tس=م �دخلوا �قد �الجاهليBن �الشعراء �بعض �رأينا وقد

لبيد�بن�ربيعة�العامري�مع�الخليفة�الراشد�عمر��رواية�الشعر�وقوله�إ]ى�حفظ�القرآن�كما�حدث�للشاعر 

  ٣.بن�الخطاب

  : تدوين�الحديث

�للقاعدة �wحتجاج �أجازوا �العلماء �من
ً
�عددا �بأن �القول �الذي� سبق �النبوي �بالحديث اللغوية

ن�!ي�كتب�الصحاح�وما�قبلها،�وهذا�يدعونا�إ]ى�ذكر�نبذة�عن�تدوين�الحديث�النبوي    .دّوِ

�ا �القرآن �نزول �بدأ �مكةفقد �!ي �نزلت �آية �بأول �خلق{: لكريم �الذي �ربك �باسم ) ١: العلق(} اقرأ

بيل�وفاة�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وكلما�
ُ
�!ي�مكة�وا%دينة،�حc¯�آخر�آية�منه،�ق

ً
واستمر�نزوله�منجما

�وذلك�
ً
�ومضمونا

ً
�ومعP¯،�وبلغها��صحابه�نصا

ً
نزلت�آية�استوع�Èا�رسوُل�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لفظا

  . بأمر�من�ربه�تبارك�وتعا]ى

�من�اختياره،�وجمل�من�تركيبه،�
ٌ
وقد�كان�للن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ك=ٌم�من�صياغته،�وألفاظ

،�أو�يوضح�آية،�أو�يخصص�
ً
�قرآنيا

ً
مع�أن�معناها�من�هللا�تعا]ى،�وكان�يوجه�)مة�بك=مه�فيشرُح�نصا

                                                 
  .١/١٥: والخزانة،�للبغدادي. ٧: اعراب�الشواهد�١
  .٧٢٨: تاريخ�النحو�العربي�!ي�ا%شرق�وا%غرب،�%حمد�ا%ختار�ولد�أّباه: انظر�٢
  .١/٢٧٥الشعر�والشعراء،�xبن�قتيبه،�: ومراجعة. ٧اعراب�الشواهد،�ص�٣
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،�أو�يعلل�حكم
ً
،�أو�يبBن�م�Èما

ً
،�أو�يقيد�مطلقا

ً
،�أو�غAB�ذلك�من�لوازم�التشريع،�وهو�ما�سماه�علماء�عاما

ً
ا

�الشريف: [السنة �النبوي �وأفعاله�] الحديث �أقواله �من �ا%كونة �النبوية �السنة �من
ً
�جزءا �يعد الذي

  . ١وتقريراته�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

Bغ�كتابة�عن�و�³اهم�القرآن،�من�ي�¤ل�ما�كتابة�صحابه��وسلم�عليه�هللا�ص;ى�O°الن�أجاز�وقد�A

�ö÷ش�به�يختلط�أن�دون�السطور�ي!�
ً
�!ي�الصدور�مدونا

ً
القرآن�مدة�ت�¤يله،�حc¯�يبقى�القرآُن�محفوظا

�بعُض�الصحابة�بكتابة�ما�ينطق�به�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�من� آخر�من�ك=م�البشر،�وقد�همَّ

�ع;ى�ضبطه�وTفادة�منه�غAB�أنه�عليه�الص=ة�والس=م��³اه
ً
،�فقد�جاء�غAB�القرآن؛�حرصا

ً
�صريحا

ً
م��³يا

x�تكتبوا�عOP،�ومن�(: !ي�صحيح�مسلم�من�حديث�أبي�سعيد�الخدري�أن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قال

�من� �مقعده �فليتبوأ
ً
�متعمدا �ع;يَّ �كذب �ومن �حرج، xو� OPع� �وحدثوا �فليمحه، �غAB�القرآن OPع� كتب

�بكتابة�بعض�)حاديث،�،�وقد�أذن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لبعض�أفراد�الص٢)النار
ً
�خاصا

ً
حابة�إذنا

�!ي�٣حBن�نزل�معظم�الو'ي،�وأمن�اخت=ط�القرآن�بغABه
َ
،�و�Çذا�حفظ�ا%سلمون�!ي�عصر�النبوه�السنة

�وكبار� �الراشدين �عصر�الخلفاء �!ي �هكذا �واستمر�الوضع �أو�كتب، �صحٍف �!ي �تدون �أن �دون صدورهم

�الس �ورواة �)و]ى �الهجرية �السنة �ومضت �التابعBن،
ٌ
�كبAٌB�تقة �تابÙيٌّ �وإما ،

ٌ
�ضابط �عدٌل �صحابيٌّ �إما نة

�من�وقوع�النسيان�والخطأ�والوهم
ً
  .٤صادٌق�إx�ما�كان�قلي=

�قال �عنه �هللا OpÚر� �هريرة �أبي �نكتب�: فعن �ونحن �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �علينا خرج

�فقال �تكتبوه(: )حاديث، �الذي �هذا �قلنا)ما �قال: ؟ �منك، �سمعناها �هللا�( :أحاديث �غAB�كتاب
ً
أكتابا

�)مَم�من�قبلكم�إx�ما�اكتسبوا�من�الكتب�مع�كتاب�هللا�! تريدون؟    ٥. ألخ...ما�أضلَّ

�فاستشار�!ي� �الس�ن، �يكتب �أن �أراد �عنه �هللا OpÚر� �الخطاب �عمر�بن �الزبAB�أّن �بن �عروة وروى

ق�عمُر�يستخAB�هللا�ف��ا�ذلك�أصحاَب�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�فأشاروا�عليه�أن�يكت�Èا،�فطف

�وقد�عزم�ُهللا�له،�فقال
ً
،�ثم�أصبح�يوما

ً
�كانوا�(: شهرا

ً
إني�كنُت�أردُت�أن�أكتَب�الس�ن،�وإني�ذكرُت�قوما

 
ً
لِبُس�كتاَب�هللا�ب×Opء�أبدا

ُ
،�فأكبوا�عل��ا،�وتركوا�كتاب�هللا�تعا]ى،�وإني�وهللا�x�أ

ً
   ٦.)قبلكم�كتبوا�كتبا

�بن�كعب�قال
َ
موضع�[نريد�العراق�فم×p¯�معنا�عمر�بن�الخطاب�إ]ى�صرار��خرجنا: وعن�قرظة

يُت�معكم؟�قالوا: فتوضأ�ثم�قال] قرب�ا%دينة
َ

نعم،�نحن�أصحاب�رسول�هللا�ص;ى�هللا�: أتدرون�ِلَم�َمش

�قال �معنا، �مشيَت �وسلم �ف=�تبدؤوهم�: عليه �النحل، �كدوّي �بالقرآن �دويٌّ �لهم �قرية �أهَل �تأتون إنكم

�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وامضوا�وأنا�با�حاديث�فيشغلونكم
َ
،�جّردوا�القرآَن،�وأقلوا�الرواية

                                                 
  .١/٣: تدريب�الراوي،�للسيوطي ١
  .٥١: سيط،�xبي�شهبةالو . ٣الحديث�رقم�: صحيح�مسلم ٢
مصطلح�الحديث�. ٢٢-٢١: صب²ي�الصالح. علوم�الحديث،�د. ١/٣: تدريب�الراوي،�للسيوطي. ٢٩٢: معرفة�أنواع�الحديث،�xبن�الص=ح�٣

  . ٥٤: حسن�)هدل. ورجاله،�د
  .ا%صادر�السابقة ٤
  .٣٣: تقييد�العلم،�للخطيب�البغدادي�٥
  .٤٩: تقييد�العلم،�للخطيب�البغدادي�٦
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ريظة،�قالوا
َ
نا،�قال: شريككم،�فلما�قِدَم�ق

ْ
ث   �³.١انا�ابن�الخطاب: حّدِ

،�وإنما�الهدف�من�هذا�السياق�wشارة�إ]ى�
ً
ولسُت�بصدد�مناقشة�كتابة�الحديث�إباحة�أو�حظرا

�٢!ي�هذا�العصر،�لئ=�يضاÔى�بكتاب�هللا�أو�أن�يشتغل�عن�القرآن�بسواه،�عدم�كتابة�الحديث�وتدوينه

�ع;ى�تفصيل�ذكر�!ي�علوم�الحديث،�ملخصه
ً
أنه�!ي�أوائل�ا%ائة�الثانية�: وإنما�جاء�تدوين�الحديث�xحقا

،�وَمْن�كA�خطؤه،
ً
�ومنقطعا

ً
�الهجرية�!ي�عصر�أواسط�التابعBن�وِجَد�من�رواة�الحديث�َمْن�يرويه�مرس=

�هذا�)مر�!ي�عصر�صغار�التابعBن�بعد�الخمسBن�وا%ائة،�بسبب�ظهور�الفرق�وتعدد�الثقافات،� وازداد

ابBن�يدعون�من�خ=ل�وضع�)حاديث�إ]ى�بدعة�معينة�أو�مذهٍب�مخصوص
ّ

  .ووجود�كذ

ف��ض�ا%خلصون�من�علماء�هذه�)مة�واج��دو�بوضع�ضوابط�الجرح�والتعديل�ونقد�)سانيد،�

عبة،
ُ

  .٣ومالك،�ومعمر،�وابن�ا%بارك،�وابن�عيينة،�وع;ي�ابن�ا%ديOP،�ويح÷¯�بن�معBن،�وغABهم�مثل�ش

ثم�ت=هم�علماء�ا%ائة�الثالثة،�مثل�أحمد�بن�حنبل�وطبقته،�ومن�بعدهم�ت=ميذهم�كالبخاري،�

�بآخر�ا% �آخر�عصر�الرواية �إ]ى �والنسائي، �كالAsمذي، �ت=ميذهم �ثم �حاتم، �وأبي �زرعة، �وأبي ائة�ومسلم،

  .الثالثة،�فألفت�أنواع�ا%ؤلفات�!ي�أحوال�Tسناد�وأنواع�علوم�الحديث

�من�)حاديث�بناًء�ع;ى�إذٍن�خاٍص�من�الن°O�ص;ى�
ً
ومن�ا%ؤكد�أن�بعض�الصحابة�كتبوا�طائفة

�!ي� x� �الصدور �!ي �)حاديث �حفظوا �فقد �Åخرون �وأما �العام، OÛالن� �من �استثناًء �وسلم �عليه هللا

  .٤السطور 

نت�هناك�صحف�دون�ف��ا�الحديث�كصحيفة�سعد�بن�عبادة�)نصاري،�وصحيفة�سمرة�وكا

�ألف� �ع;ى �اشتملت �العاص، �بن �عمرو �بن �عبدهللا �وصحيفة �عبدهللا، �جابر�بن �وصحيفة �جندب، بن

AB)ث�ابن�يقول�كما�٥حديث�والس=م�الص=ة�عليه�عصره�!ي�دونت�Ocال�الصحيفة�إ]ى�با�ضافة�هذا�،

  .٦ولة،�وف��ا�حقوق�ا%هاجرين�و)نصار�وال��ود�وعرب�ا%دينةوف��ا�دستور�الد

�بالشروع�!ي�) هـ١١٠ت�(و%ا�جاء�عهد�الخليفة�الورع�التقي�عمر�بن�عبدالعزيز�
ً
�رسميا

ً
أصدر�أمرا

�ع;ى�الحديث�النبوي�من�الضياع�
ً
�إ]ى�آراء�العلماء�الذين�أباحوا�تدوينه؛�خوفا

ً
تدوين�الحديث،�مستندا

�وك �حياته�أو�wخت=ط، �!ي �له �استجاب �من �أول �وكان �الحديث، �بتدوين �)مصار�يأمرهم �علماء �إ]ى تب

،�فدون�له�)هـ١٢٤ت�(حقق�له�غايته�عالم�الحجاز�والشام،�محمد�بن�مسلم�بن�شهاب�الزهري�ا%دني�

�من�دفاتره
ً
،�وبعث�عمر�إ]ى�كل�أرٍض�دفAsا

ً
  .٧!ي�ذلك�كتابا

من�وجود�معارضBن�وكارهBن�للتدوين،�وكانت��وبذلك�استقرت�فكرة�تدوين�الحديث�ع;ى�الرغم

�هو� �كما �والتابعBن �الصحابة �بفتاوى
ً
�ممزوجا �الغالب �!ي �كان �الحديث �العصر�أن �هذا �!ي �التدوين مB¤ة

                                                 
  .١/١٨٣: ا%ستدرك،��بي�عبدهللا�الحاكم. ١/١٢: التو*ي�!ي�الحديث�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: س�ن�ابن�ماجة،�باب�١
  .٥٧: تقييد�العلم،�للخطيب�البغدادي�٢
  .٧٠-٢/٦٥: تدريب�الراوي،�للسيوطي ٣
  .٢٣-١٩: صب²ي�الصالح. علوم�الحديث،�د ٤
  .٢٧- ٢٣: ا%صدر�السابق ٥

  .٣٠: السابقا%صدر� ٦
  .٤٦- ٤٤: ا%صدر�السابق ٧
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  . ١)هـ١٧٩ت�(واضٌح�!ي�موطأ�Tمام�مالك�

�فتاوى� �من
ً
�خالية �ا%سانيد �العلماء �ألف �ا%ئتBن �رأس �ع;ى �كانوا �ممن �التابعBن �عصر�أتباع و!ي

لصحابة�والتابعBن�ومقصورة�ع;ى�السنة�النبوية�وحدها،�وأول�تلك�ا%سانيد�مسند�أبي�داود�الطيال-Op�ا

)� �)هـ٢٠٤ت �حنبل �بن �أحمد �Tمام �مسند �ا%سانيد �تلك �وأوسع ،)� �العصر�دونت�)هـ٢٤١ت �هذا �و!ي ،

�ومسلم� �للبخاري �الصحيحة، �الستة �الكتب �فكانت �)بواب، �ع;ى �مرتبة �وحدها �الصحيحة السنة

  .٢والAsمذي�وأبي�داوود�وابن�ماجه�والنسائي

�ا%شهورة،� �الصحيحة �وwختصار�للكتب �بالشرح �فقاموا �عصر�الرواية �عن �ا%تأخرون �جاء ثم

جمع�الصحيحBن�ع;ى�ترتيب�ا%سانيد،�ثم�أبو�السعادات�مبارك�ابن�) هـ٤٤٨ت�(فأبو�عبدهللا�الحميدي�

�AB()ث�بو ) هـ٦٠٦ت(�تيبAsب�الستة�الكتب�جمع�Oالهيثم�ع;ي�الدين�نور�ثم�اب،)�) هـ٨٠٧ت�زاد�ما�جمع

) هـ٩١١ت�(ع;ى�الكتب�الستة�من�مدونات�الحديث�ا%شهورة�!ي�كتابه�مجمع�الزوائد،�ثم�جاء�السيوطي�

  .)الجامع�الكبAB(فجمع�الكتب�الستة�وا%سانيد�العشرة�وغABها�!ي�كتابه�

�الحديث�النب�(: قال�الدكتور�صب²ي�الصالح �وهكذا�مرَّ
ً
وي�بمراحل�طويلة�حc¯�وصل�إلينا�محررا

 
ً
  .٣)مضبوطا

 
ً
�وسندا

ً
  : نقد�الحديث�متنا

�ا%صدر� �ع;ى �النظAB؛�للحفاظ
َ
�منقطعة

ً
�عناية �النبوي �بالحديث �ا%سلمBن �العلماِء

ُ
�عناية جاءت

يه�الثاني�للتشريع�Tس=مي،�فقاموا�بالتدقيق�والتحقيق�!ي�كل�ما�ُينقُل�إل��م�عن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عل

�نحو�نقلة�الحديث�ا%ع�A�عنه�برواة�الحديث�الذين�: وسلم،�وأخذ�هذا�الجهُد�مسارين�واتجاهBن اتجاٍه

Aِ�عنه�بمsن�الحديث   . يتكون�م��م�سند�الحديث،�واتجاٍه�نحو�نّص�الحديث�ا%ع�َّ

�O°الن�عصر� �!ي �وبالتحديد �Tس=م، �تاريخ �مبكر�من �وقت �!ي �الحديث �نقد
ُ
�َضوابط �نشأْت وقد

�هللا �العصور�ص;ى �!ي �الضوابط �تلك �ونضجت �تطورت �ثم �هللا، �رضوان �عل��م �وأصحابه �وسلم �عليه

�وقواعد� �متعددة،
ً
�وفنونا �مدونة

ً
�علوما �فأصبحت �)مة، �هذه �علماء �من �ا%خلصBن �يد �ع;ى التالية

�الرجال� �وعلُم �الحديث، �مصطلح �وعلُم �ورواية، �دراية �الحديث �علُم �فكان �صارمة،
ً
�وأحكاما منضبطة

�والتعديلالجر ( �من�)ح �ذلك �إ]ى �وما �وا%صنوع، �ا%وضوع �وعلم �و)لقاب، ¯Pالك� �وعلم �الوفيات، �وعلم ،

  .علوم�السنة�ا%طهرة

�الوصول�إ]ى�تنقية�السنة�النبوية�من�كل�
َ
ْت�وسائُل�متعددة�!ي�نقد�الحديث؛�بغية

َ
وقد�اسُتْعِمل

قة�النقل�وس=مة�النص،�فكان�دخيل�موضوٍع�ليس�م��ا،�وما�كان�م��ا�فهو�ع;ى�مراتب�متفاوتة�من�د

�الحسن�لذاته�ولغABه،�وكان�الحديث�الضعيف،�وما�إ]ى�ذلك،�
ُ

�الصحيح�لذاته�ولغABه،�والحديث
ُ

الحديث

�النبوي� �الحديث �أن �ع;ى �ي�Aهن �مما �الحديث، �مصطلخات �من �وغABها �وا%نكر�والشاذ �ا%وضوع من

�لم�ينله�شعر�
ً
�رفيعا

ً
�وتدقيقا

ً
�نال�اهتماما �مما�صاغه�ا%نقول�إلينا �موزوٌن،�وx�ك=م�عربي�منثوٌر عربيٌّ

                                                 
  .٦٠-٥٩: حسن�)هذل. مصطلح�الحديث�ورجاله،�د ١
  .٦٥- ٦٠: ا%صدر�السابق ٢
  .٤٩: صب²ي�الصالح. علوم�الحديث،�د ٣
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  . العرب�قبل�Tس=م�وبعده

ويمكن�أن�نذكر�بعض�النماذج�ع;ى�ما�قلناه،�فقد�مارس�عدد�من�الصحابة�رOpÚ�هللا�ع��م،�

نقد�متون�الحديث�الواردة�عن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�باستخدام�طرق�متعددة�م��ا�طريقة�العرض�

،�وكانت�السيدة�عائشة�أم�ا%ؤمنBن،�وعمُر�بن�الخطاب�وابن�عباس�رOpÚ�هللا�ع��م�ع;ى�القرآن�الكريم

  . من�ا%�Aّزين�!ي�ذلك

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �عمر�عن �حديث �عليه(: ففي �أهله �ببكاء �ليعذب �ا%يت �قالت�)ِإنَّ ،

ث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم(: عائشة �يعذُب�ا%ؤمن�ببكاء�أن�هللاَ : يرحم�هللا�عمر،�x�وهللا�ما�حدَّ

�ببكاء�أهله�عليه(: أحد،�ولكن�قال
ً
خرى {: ،�حسبكم�القرآن)إّن�هللا�يزيد�الكافر�عذابا

ُ
�وزَر�أ

ٌ
} أx�تزر�وازرة

  ٢.ومسلم�١رواه�البخاري،) )٣٨: النجم(

�لرّد�الحديث�
ً
�نقديا

ً
ه�مقياسا

ُ
والقدر�الذي�نستشهد�له�هنا،�عرُض�الحديث�ع;ى�القرآن،�وجعل

  . ،�أما�من�حيث�الحكم�الفقOÛ�فللعلماء�!ي�ذلك�مقال�ليس�محله�هناأو�قبوله

� �البغدادي �أبو�منصور �بالتصنيف �عائشة �صنيع �أفرد �من �أول �كان �(وقد �كتابه�) هـ٤٠٦ت !ي

�ع��ا( �هللا OpÚر� �عائشة �ا%ؤمنBن �أم �)استدراك Op×الزرك� �ثم ،)� �) هـ٧٩٤ت �كتابه �فيما�(!ي wجابة

�،�)استدركته�عائشة�ع;ى�الصحابة �هذا�النقد،�بل�ُيَردُّ
َ
ا�صحة �مَّ

ً
�أحِد�الصحابِة�حديثا لكن�x�يستلزُم�َردُّ

د�أقوى�دxلة �يكون�الرَّ
ً
  ٣.عليه،�وأحيانا

�بنِت�قيس
َ
�فاطمة

ُ
�)أن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يجعل�لها�سكP¯�وx�نفقة( ٤:وحديث

 
ً
نا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�لقوِل�امرأٍة�x�ندري�x�نAsك�كتاب�هللا�وسنة�نبي(: رّده�عمر�رOpÚ�هللا�عنه�قائ=

،�قال�هللا�تعا]ى
ُ
�من�بيو®�ن�وx�يخرجَن�إx�أن�{: لعلها�حِفظْت�أو�نِسيْت،�لها�السكP¯�والنفقة x�تخرجوهنَّ

  ). )١: الط=ق(}يأتBن�بفاحشة�مبينة

¯�!ي�َبْرَوع�ب(: وحديث�معقل�بن�سنان�)شجÙيّ  َp2
َ
نت�واشق�أن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ق

�العدة �ا%ABاث�وعل��ا �مهَر�ا%ثل�ولها �لها ال�ع;ى�(: ،�قال�ع;ي�رOpÚ�هللا�عنه٥)أّن x�نقبُل�قوَل�أعرابي�بوَّ

�نبيه �وسنة �هللا �كتاب �يخالف �فيما �أن��٦)عقبيه �وقبل �بزوجته، �يدخل �أن �قبل �مات �من �أنَّ ويقصد

�ف=�مهر�لها
ً
  .ُيسمOَ�لها�مهرا

� �وتفسABات �تأوي=ت �من �قيل �بعض�ومهما �أن �منه �نخلص �الذي �فإن ،O8الحدي� �النقد لهذا

                                                 
  . ))يعذب�ا%يت�ببكاء�أهله�عليه: ((قول�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: ،�كتاب�الجنائز،�باب٣٩٧-١/٣٩٦: الجامع�الصحيح،�للبخاري �١
  .واللفظ�له)) ا%يت�يعذب�ببكاء�أهله: ((،�باب٦٤٢-٢/٦٤١: صحيح�مسلم�٢
٣�O)عظم�مصطفى�%حمد�وتاريخه،�نشأته�نBا%حدث�عند�النقد�أمرير. ٧٧: منهج�شكوري�%حمد�ن،s%ا�نقد�!ي�عائشة�نBا%ؤمن�أم�ومنهج :

٢١-١٣.  
�x�نفقة�لها: كتاب�الط=ق،�باب: صحيح�مسلم�٤

ً
  . ٢/١١٤،�ا%طلقة�ث=ثا

  : رواه�ابو�داوود،�والAsمذي،�والنسائي،�وابن�ماجة�٥

�داوود �أبي �باب: س�ن �النكاح، �مات: كتاب ¯cح�
ً
�صداقا �ُيسّمِ �ولم �تزوج �الAsمذي. ١/٦٤٣: فيمن �الرجل�: باب: وس�ن �!ي �جاء ما

�النسائي  .٣/٤٥٠: يs¤وج�ا%رأة�فيموت�ع��ا�قيل�أن�يفرض�لها �بغB: باب: وس�ن �الs¤ويج �ماجة. ٦/١٢١: A�صداقإباحة �ابن : باب: وس�ن

  .١/٦٠٩: الرجل�يs¤وج�وx�يفرض�لها�فيموت�ع;ى�ذلك
  .٣٨: توثيق�السنة�!ي�القرن�الثاني�الهجري،�لعبدا%جيد�محمود�٦
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�تحاول� �معاصرة �دراسات �ا%وضوع �ولهذا �الحديث، �متون �لبعض �نقدية �ممارسات �لهم �كانت الصحابة

  .نقد�متون�السنة�والAsكB¤�عل��ا

�من�
ٌ
كما�أن�البذور�)و]ى�ل�سناد�نشأْت�!ي�عهد�الصحابة�رOpÚ�هللا�ع��م،�فقد�جاءْت�جملة

�روى�بعُضهم�عن�بعض،�)حاديث�ف��ا
ٌ
وقد�روى�مسلم�أحاديث�من�ذلك�جمعها�النووي�!ي��١صحابة

ومرسل��)رواية�)قران(وقد�استقر�!ي�علم�الحديث�مصطلح��٢جزء،�ونبه�إل��ا�!ي�شرحه�صحيَح�مسلم،

�دراسات��٣الصحابي، �!ي �معاصرون �باحثون �للسنة �ونقدهم �الصحابة �مواقف �دراسة �إ]ى �تنبه وقد

� ثبُت �تُ �و)مانة،معاصرة، �الدقة �من �بغاية �ونقلها �السنة �توثيق �ع;ى �الصحابِة �يقول��٤حرَص �هذا و!ي

�عازب �بن �أصحابنا�(: ال�Aاُء �يحدثنا �كان �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �من �سمعناه �الحديِث لُّ
ُ
�ك َما

�يفو  �ما �يطلبون �كانوا �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �وأصحاُب �Tبل، �رعاية �!ي �مشتغلBن ®�م�وكنا

�وكانوا� �م��م، �هو�أحفظ �وممن �أقرا�³م، �من �فيسمعونه �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �من سماُعُه

�منه �يسمعون �َمن �ع;ى دون �سABين�٥،)ُيشّدِ �ابن �وقعت�(: ويقول �فلما �Tسناد، �عن �يسألون �يكونوا لم

�قالوا
ُ
رُ : الفتنة

َ
ُر�إ]ى�أهل�السنة�فيؤخذ�حدي,�م�وُينظ

َ
إ]ى�أهل�البدع�ف=�يؤخذ��سّموا�لنا�رجالكم،�فُينظ

  ٦.)حدي,�م

�ب=�) هـ١٢٤ت�(وقد�اش��ر�عن�الزهري�
ُ

ث ُل�من�نشر�Tسناد،�واشتد�نكABه�ع;ى�من�ُيحّدِ وَّ
َ
ه�أ أنَّ

  ).هـ١١٠ت�(ثم�ابن�سABين�) هـ١٠٠ت�(أول�من�فتش�عن�Tسناد�عامُر�الشع°O�: إسناد،�وقيل

 
ً
!ي�الغالب�إ]ى�)شخاص�بقدر�ما�هو�موجٌه��ومع�وجود�بذوِر�نقِد�Tسناد،�فإنه�لم�يكن�موجها

  .إ]ى�ا%sن،�ومع�إقرارهم�بالرواية�با%عP¯�إx�أ�³م�كانوا�يدققون�!ي�نص�الحديث�ومتنه

�سمعَتُه�من�رسول�: دخلت�ع;ى�وائلة�بن�)سقع�فقلنا: قال�مكحول 
ً
يا�أبا�)سقع�حدثنا�حديثا

؟�: ن،�فقالهللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ليس�فيه�َوْهٌم�وx�ِنسيا
ً
�من�القرآن�شيئا

َ
�أحٌد�منكم�الليلة

َ
َهْل�قرأ

؟�فقلُت : نعم،�قال: قالوا
ً
،�أو�شيئا

ً
،�أو�واوا

ً
ِإنا�نزيُد�وننقص،�وما�نحن�بأولئك�!ي�الحفظ،�: فهل�زدتم�ألفا

هذا�القرآن�بBن�أظهركم�وأنتم�تدرسونه�بالليل�وال��ار،�فكيف�ونحن�نحدث�بحديث�سمعناه�عن�: فقال

�أو�مرتBن؟رسول�هللا�
ً
ثتكم�ع;ى�معناه�فحسبكم! ص;ى�هللا�عليه�وسلم�مّرة   ٧.)إذا�حدَّ

�م��م�ع;ى�أن�x�يقعوا�!ي�
ً
Bَن�!ي�رواية�الحديث�حرصا ِ

ّ
وقد�كان�الصحابة�رضوان�هللا�عل��م�ُمِقل

�من�الصحابة�وقال
ً
أكAتم�الحديث�عن�رسول�(: أخطاء�!ي�نقله،�وقد�حبس�عمر�رOpÚ�هللا�عنه�جماعة

                                                 
  .٢/١٨: ا%��اج�شرح�صحيح�مسلم،�Tمام�م²ي�الدين�بن�شرف�النووي�١
  .٢/١٨: ا%صدر�السابق�٢
السيدة�عائشة�وتوثيقها�للسنة،�لج��ان�رفعت�. ٣٨: أسسه�واتجاهاته،�لرفعت�فوزي�عبدا%طلب: ي�الهجري توثيق�السنة�!ي�القرن�الثان�٣

  .٨٣: فوزي
٤�OPالشم�للع=مة�النخبة،�نظم�شرح�!ي�الرتبة�٢٦٨: العا]ي.  
  .١٤: معرفة�علوم�الحديث،��بي�عبدهللا�الحاكم�٥
  .١/١٢: بيان�أن�wسناد�من�الدين: باب: صحيح�مسلم�٦
  .٢٤٠- ٢٣٩: الكفاية�!ي�الرواية،�للخطيب�٧
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  ٢.)إن�الناس�ركبوا�الصعب�والذلول�!ي�رواية�الحديث(: وقال�ابن�عباس�١.)�عليه�وسلمهللا�ص;ى�هللا

�O°الشع�ي-وقالÙتاب�(: -وهو�أمري�من�استقبلُت�ولو�الحديث،�من�كثارT�)ولون�الصالحون�كره

�الحديث �أهل �عليه �أجمع �إx�بما ثُت �حدَّ �ما �استدبرُت �م�٣،)ما
ُ

�يستحلف �عنه �هللا OpÚر� �ع;يٌّ ن�وكان

�من�ا%ائة�ما�يؤخذ�عن�أحٍد�م��م،�(: -من�التابعBن-وقال�أبو�الزناد��٤ُيحدثه،
ً
�أو�قريبا

ً
أدركُت�با%دينِة�مائة

  .٥)ليس�من�أهله: وهم�ثقاٌت،�يقال

�مثل
ً
َتَب�كثAٌB�من�التابعBن�ُصحفا

َ
سعيد�: غAB�أنه�مع�انقضاء�عصر�الصحابة�كAت�الرواية،�وك

�الب �والشع°O،والحسن �ا%سيب، �التابعوَن�بن �هؤxِء �كان �وقد �وغABهم، �وقتادة، ،ABجب� �بن صري،وسعيد

ِل�وا%صنفBن�)وائل�!ي�بداية�القرن�الثاني �وصٍل�بBن�الصحابة�!ي�القرن�)وَّ
َ
  ٦.حلقة

�%سلك�الصحابة�السابق�!ي�نقد�ا%تون؛�إذ�
ً
ومع�كAة�الرواية�وتدويِن�الصحف�x�نجُد�استمرارا

�الر  �نقد �إ]ى �الناقدون �كان�توجه �الذي �النخÙي �ابراهيم �باستثناء �Tسناد، �تمحيص �إ]ى �وانصرفوا جال،

�مسلكهم�وكان�يقول 
ً
�!ي�ذلك�بما�فعله�الصحابة�متبعا

ً
يأخذون�(: يAsك�بعَض�أحاديث�أبي�هريرة�مقتديا

  ٧.)من�حديث�أبي�هريرة�وَيَدعون 

�الشاهِد�واليمBن،
َ

�بنِت�قيٍس،�وحديث
َ
�فاطمة

َ
�حديث ه�يراها�تعارض�القرآن� �٨كما�رّد�النخÙيُّ   .نَّ

  : رواية�الحديث�بلفظه�ومعناه

�ع;ى� �يكون �وذلك �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �إ]ى
ً
�مسندا �وتبليغه �أداءه OPتع� �الحديث رواية

   ٩:نوعBن

�باللفظ�ا%سموع�من�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�بدون�تغيAB�!ي�)لفاظ�وx�: النوع�)ول 
ٌ
رواية

 xو�،ABتأخ�xو�تقديٍم��ص;ى�هللا�رسول�عن�ومعناه�بلفظه�
ً
زيادٍة�وx�نقصان،�وبذلك�يكون�الحديث�محكما

هللا�عليه�وسلم،�وx�خ=ف�بBن�أهل�العلم�!ي�أن�هذا�هو�)صل�!ي�رواية�الحديث�النبوي،�وحينئٍذ�يكون�

�ال �بالدرجة �يأتي �نٌص ��نه ،
ً
�قويا

ً
�صحيحا

ً
xxاستد� �أو�النحوية �اللغوية �للقاعد �به �بعد�wستدxل ثانية

�كا�حاديث� �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �عن �ا%روية �أكA�)حاديث �جاءت �هذا �وع;ى �ا%جيد، �هللا كتاب

�جوامع� �من �كان �وما �ونحوها، �والتشهد �)ذكار�و)دعية �كأحاديث �بت=و®�ا �ا%تعبد �و)حاديث ا%تواترة،

 كلمه،�و)حاديث�ا%تعلقة�با�مور�التوقيفية�كأسماء�هللا�وصف
ً
�وكيفا

ً
  .اته�وتحديد�العبادات�كَما

�با%عP¯�الذي�اشتمل�عليه�اللفظ�النبوي،�دون�التقيد�با�لفاظ�ا%سموعة�: النوع�الثاني
ٌ
رواية

                                                 
  .١١٦: ا%دخل�إ]ى�معرفة�كتاب�wكليل،��بي�عبدهللا�الحاكم�١
  .١/١٢: النOÛ�عن�الرواية�عن�الضعفاء: ا%قدمة�باب: صحيح�مسلم�٢
٣�O°الذه�أحمد�%حمد�الحفاظ،�الجصاص. ١/٨٣: تذكرة�بكر�بي��)صول،�!ي�٣/١٣٢: الفصول.  
  .١١٧: رفة�كتاب�wكليل،�للحاكما%دخل�إ]ى�مع�٤
  .٤٠٧: ا%حدث�الفاصل�بBن�الراوي�والواûي،�للرامهرمزي �٥
  .٦٠: توثيق�السنة،�لرفعت�فوزي�٦
  .٣/١٢٧: الفصول،�للجصاص�٧
  .٦٠-٥٩: توثيق�السنة،�لفوزي�عبدا%طلب�٨
  .٢١٣: الرسالة،�ل�مام�الشافÙي ٩
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�ولم� �ذهنه �عن �اللفظ �غاب �إx�إذا �الحديث �راوي �إليه �x�يلجأ �النوع �وهذا �وسلم، �عليه �هللا �ص;ى منه

 
ً
�تقدر�بقدرها،�وليس�أص=

ٌ
يتبع�!ي�الرواية،�أو�يلs¤م�!ي�)داء،�وليس�هو�مما�اتفق��يتأكد�منه،�وهو�رخصة

�ABتغ�!ي�يقع�قد�ا%�
ً
،�وحّرموا�ذلك�تحوطا

ً
أهل�العلم�ع;ى�جوازه،�فهناك�من�منع�الرواية�با%عP¯�مطلقا

بعض�ألفاظه�من�أخطاء�!ي�ا%قصود�من�الحديث،�فقد�كان�ابن�عمر�رOpÚ�هللا�ع��ما�يرد�ع;ى�الراوي�

Bب�أخر�أو�قدم�إذا�إذا�ع��م�هللا�OpÚر�وأنس�الدرداء�وأبو�مسعود�ابن�وكان�،¯Pا%ع�ي!�ABّغ�أو�نBلفظ�ن

�يقولون 
ً
�منه(،�)أو�شبه�هذا(،�)أو�نحو�هذا(: روّوا�حديثا

ً
  . )أو�كما�قال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم(،�)أو�قريبا

�الحديث� �رواية �تكون �أن �أوجبوا �معه، �وجماعة �سABين �بن �محمد �ا%تشددين �التابعBن ومن

  . رواية�القرآنك

�إذا� ¯Pبا%ع� �الحديث �رواية �جّوزوا
ً
�وخلفا

ً
�سلفا �والفقهاء �ا%حدثBن �من �العلماء �جمهور لكّن

  : تحققت�الشروط�Åتية

١- �x�،والفقه�با%عاني�
ً
�باللغة�العربية،�وبلهجات�العرب�ووجوه�خطا�Çا،�بصABا

ً
أن�يكون�الراوي�عا%ا

�بما�يحيل�ا%
ً
�با�لفاظ�ومدلوx®�ا،�وبا%Asادف�من�)لفاظ،�ونحو�يلحن�وx�يغAB�ا%عاني،�عا%ا

ً
عP¯،�وعارفا

�بألفاظ� �وتDيء �واحدة �تكون �الواقعة �فإن �وغABها، �الصحاح �)حاديث �!ي �العمل �عليه �ما �وهذا ذلك

متعددة�من�وجوه�مختلفة�متباينة،�وهذا�أمر�واقع�x�مفّر�منه،�فإن�اخت=ف�طرق�)حاديث�الصحيحة�

�ع;ى �دليل �x�يجوز��وألفاظها �أنه �!ي �وx�خ=ف �آنذاك، �هو�السائد �وأنه ،¯Pبا%ع� �الحديث �رواية وقوع

 .١رواية�الحديث�با%عP¯�إذا�كان�راوي�الحديث�غAB�عالم�بما�يحيل�ا%عP¯�عند�استعمال�)لفاظ

�الك=م� -٢ �أفصح �ذلك �!ي �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �ك=مه ��ن �الكلم �جوامع �من �الحديث �x�يكون أن

 .دل�عنه�إ]ى�غABهالبشري�ف=�يع

٣- ¯Pبا%ع�رواي��ا�تجوز�x�هذه�ن��ا%أثورة�و)دعية�كا�ذكار�ا�Ç�متعبد�بألفاظ�الحديث�يكون�x�أن . 

�هذه�الشروط�سوغ�الجمهور�للمحدث�أن�يأتي�بمعP¯�الحديث�دون�لفظه؛��نه� فإذا�تحققت

�من �مأمن �وهو�!ي �أحكامها، �وإزالة �تغيAB�ا%عاني �عن �بالفهم �يتحرز �بعض��حينئذ �إن �بل �والخطأ الزلل

��نه� �)ص;ي، �اللفظ �يحضره �لم �إذا ¯Pبا%ع� �الحديث �أداء �الرواة �من �الصنف �هذا �ع;ى �أوجب العلماء

�Tمام� �ذلك �أوجب �وممن �بمعناه، �روايته �فيجب �أحدهما، �أداء �عجز�عن �وقد ¯Pوا%ع� �اللفظ تحمل

�لØح
ً
كام،�أما�إذا�لم�ينس�لفظ�الحديث�ف=�ا%اوردي،��نه�يرى�أن�عدم�أدائه�بمعناه�قد�يكون�كتمانا

  . يجوز�له�أن�يورده�بمعناه،��ن�!ي�ك=مه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�من�الفصاحة�ما�ليس�!ي�غABه

وح¯c�x�يستغل�موضوع�جواز�رواية�الحديث�با%عP¯�%نع�wستدxل�به�لقواعد�اللغة�العربية،�

  : xبد�أن�نقرر�)مور�Åتية

١-  x�¯Pبا%ع�الرواية�إن��أو�نBكلمت�أو�كلمٍة�بتبديل�تكون�ما�
ً
تشمل�ألفاظ�الحديث�كلها،�وإنما�غالبا

 .ث=ث�كلمات�بمرادفا®�ا،�وليس�أكA�من�ذلك

�الحديث� -٢ �رواية �ع;ى �الحرص �أشد �حريصBن �كانوا �والتابعBن �الصحابة �من �الحديث �رواة إن

                                                 
  .٢١٢: معرفة�أنواع�الحديث،�xبن�الص=ح ١



393 
 

�الر  �بعد �ذكروا �أو�كلمتBن، �كلمة �تبديل �إ]ى �اضطروا �وإذا ،
ً
�كاملة �التحوط�بألفاظه �تفيد

ً
�ألفاظا واية

 .واحAsام�نص�الحديث

�وب=غة،�وكانوا� -٣ �أهَل�فصاحٍة
ً
صا

ّ
�خل

ً
�والتابعBن�كانوا�عربا إن�معظم�رواة�الحديث�من�الصحابة

 .ع;ى�علٍم�بمواقع�الخطاب�ومحامل�الك=م،�با�ضافة�إ]ى�ما�هم�عليه�من�)مانة�والورع�والتقوى 

٤- � �الخ=ف �الحديإن �رواية �حكم �!ي �الحديث�ا%ذكور �كتب �تضمنته �غAB�ما �!ي �يجري ¯Pبا%ع� ث

�ليس�
ٌ
؛��ن�)حاديث�ا%دونة�!ي�الكتب�ا%عت�Aة�ثابتة

ً
�ومتنا

ً
ا%دونة،�والOc�استقر�أمرها،�وتم�نقدها�سندا

�حٍد�أن�يغABها�أو�يبدل�!ي�ألفاظها،�وأن�الرواية�با%عP¯�جاءت�لرفع�الحرج�وا%شقة�عن�راوي�الحديث،�

� �غAB�موجود �ذكر�وهذا �كما �غABه، �تغيAB�تصنيف �أحٌد �وx�يملك �الكتب، �بطون �!ي �ا%دونة �)حاديث !ي

  .ذلك�Tمام�ابن�الص=ح

  : نتائج�البحث�ورأي�الباحث

�أن� �ابتداًء �الباحث �يقرر �والتاريخية، �واللغوية �ا%صادر�الحديثية �ميادين �!ي �التجوال �هذا بعد

�وتأسي �مصادر�تقعيد �من �مصدٌر�مهٌم �النبوي �الحديث
ً
�وب=غة

ً
�وصرفا

ً
�نحوا �العربية، �اللغة �قواعد س

�بعد�كتاب�هللا�ا%جيد
ً
�ثانيا

ً
،�وينبaي�wعتماد�عليه�!ي�اللغة�مصدرا

ً
  .ولغة

�
ً
�ك�Aى�بالحديث�الشريف،�وهدرا

ً
�تضحية ويقرر�الباحث�أن�منع�wحتجاج�بالحديث�النبوي�ُيعدُّ

�مصد �ع;ى
ً
�وحجرا �البليغة، �الفصيحة �العربية �لنصوصه

ً
�اللغوي�كبABا �مصادر�الدرس �من ٍر�عظيٍم

�ع;ى�منابع�هذه�اللغة�العظيمة�الواسعة�الرحبة،�وذلك�لØسباب�Åتية
ً
  : والنحوي،�وتضييقا

�الحديث� -١ �يقرأ �ثم �وتراكي�Èا، �مفردا®�ا �وجمال �أسرارها �ع;ى �ويطلع �العربية �اللغة �يمارس �من إن

حسن�الAsكيب�بدرجة�يعلو�مستواها�عن�النبوي�يجده�ع;ى�م�¤لٍة�رفيعٍة�من�الب=غة�وجودة�)سلوب�و 

 .ديثالنصوص�ا%نقولة�عن�العرب�من�شعٍر�أو�نA،�وليس�من�حق�أحٍد�أن�ُيعرَض�عن�wحتجاج�بالح

 -لم�نعA�ع;ى�القول�بمنع�wحتجاج�بالحديث� -٢
ً
�وx�تلميحا

ً
لواحٍد�من�قدامى�النحويBن��- x�تصريحا

� �ا%يدان، �هذا �!ي
ً
�أئمة �كانوا �الذين �والفراء�واللغويBن �والكسائي �و)خفش �وا%�Aد �وسيبويه كالخليل

وثعلب�وغABهم،�سوى�أ�³م�كانوا�مقلBن�من�wستشهاد�بالحديث�النبوي�!ي�مصنفا®�م،�لعدم�انشغالهم�

�م��م�ح¯c�x�يقعوا�!ي�خطأ�بالحديث،�قد�
ً
�واحتياطا

ً
برواية�الحديث�ونقد�سنده،�وربما�كان�ذلك�ورعا

وا%توعد�عليه�بمقعٍد�!ي�النار،��ن�الوضع�!ي�الحديث�كA�وتزايد�بحيث��يؤدي�إ]ى�الكذب�ا%نOÛ�عنه

صعب�ع;ى�هؤxء�النحاة�)وائل�أن�يمB¤وا�بBن�ما�هو�للرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وما�هو�ليس�له،�

وهم�ليسوا�من�أهل�wختصاص�!ي�هذا�الشأن�فالتجؤوا�إ]ى�النصوص�الشعرية�والنAية�بعد�القرآن،�

�م x� �رواية��نه �يتجنب �)صمÙي �كان �فقد �الشرعية، �الناحية �من ��Çا �وwستشهاد �رواي��ا �من حذور

�من�الكذب�ع;ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
ً
 .١الحديث�خوفا

�فتحولوا�إ]ى�wستشهاد�بالشعر،�فشعبة�بن�الحجاج�    
ً
لذا�اختار�اللغويون�الس=مة�!ي�دي��م�ورعا

�من�أك�A�أئمة�الحديث�لكنه
ً
�إ]ى�رواية��Opء�من�الشعر�مث=

ً
،�فنسبة�منع�wحتجاج�١كان�يميل�أحيانا

                                                 
  .٣٢٥: صب²ي�الصالح. م�الحديث،�دعلو  ١
  .٣٢٦: ا%صدر�السابق ١
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  .بالحديث�إ]ى�هؤxء�اللغويBن�والنحويBن�)وائل�دعوى�x�سند�لها

�وتمحيٌص� -٣ �تحقيٌق �عل��ا �جرى �معلومة �مصنفات �!ي �واستقرت �دونت �النبوية �)حاديث إن

ل��ا�نٌص�عربي�آخر�من�شعر�أو�نA�وتدقيق،�يجعل�نص�الحديث�ع;ى�درجة�عالية�من�التوثيق�لم�يصل�إ

 .باستثناء�القرآن�الكريم

إن�أول�من�أثار�موضوع�Tحتجاج�بالحديث�النبوي�وتو]ى�مناقشته�ببيان�Åراء�و)سباب�هو�ابن� -٤

� �(الضائع �)هـ٦٨٦ت �خّروف �ابن �إ]ى �ونسب �)ندلس، �أهل �من �وهو�إشبي;ي ،)� �كان�)هـ٦٠٩ت �أنه ،

،
ً
�كثABا �النبوي �بالحديث  �يستشهد

ً
�أيضا �)ندلس �أهل �وهو�أبو�١وهو�من �الضائع �ابن �تلميذ �جاء �ثم ،

� Op-ندل(� �(حيان �)هـ٧٤٥ت �مالك �ابن �ع;ى
ً
�رادا �شيخه �إليه �ذهب �ما

ً
�مؤيدا ،)� استشهاده�) هـ٦٧٢ت

�أي �الهجري، �السابع �القرن �أثAB�!ي �ا%وضوع �هذا �أن �ندرك �كله �هذا �من �بكAة، �تدوين�: بالحديث بعد

ا%صنفات،�مما�دعا�اللغويBن�والنحويBن�ا%تأخرين�إ]ى�wحتجاج�به؛��ن�درجة�الحديث�واستقراره�!ي�

الثقة�بنصه�وسنده�أصبحت�مؤكدة،�ع;ى�عكس�ما�كان�عليه�اللغويون�والنحويون�)وائل�قبل�تدوين�

 .الحديث،�ولو�قدر�لهم�أن�يطلعوا�ع;ى�ما�جرى�للحديث�من�عناية�وتوثيق�%ا�وسعهم�إx�wحتجاج�به

�ال -٥ �)صليBن�إن �العرب �من �معظمهم �كان �وتابع��م �والتابعBن �الصحابة �من �الحديث �رووا ذين

الذين�يدخلون�ضمن�عصر�wحتجاج،�ولغ��م�يحتج��Çا�لقواعد�اللغة�العربية،�فإذا�ما�حصل�تبديل�

 
ً
�ومكانا

ً
 .كلمة�بكلمة�أخرى�!ي�نص�الحديث�فإن�النص�يبقى�ضمن�حدود�wحتجاج�زمانا

�فإن�عجمته�x�تؤثر�ع;ى�نص�الحديث�بسبب�حرصهم�ع;ى�وأما�إذا�كان�را    
ً
وي�الحديث�أعجميا

نقل�ك=م�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�بنصه،�و��³م�مارسوا�اللغة�العربية�حc¯�أصبحوا�من�أهلها،�

�اللغة� �أئمة �من
ً
�كثABا �نجد �أننا �هذا �ع;ى �وخAB�شاهٍد ،

ً
�وحفظا

ً
�وإتقانا

ً
�ضبطا �أهلها �ع;ى �امتازوا وربما

لنحو�من�غAB�العرب،�فسيبويه�إمام�النحو�العربي�فارOpË�)صل،�وابن�الحاجب�مؤلف�كتابي�الكافية�وا

!ي�النحو�والشافية�!ي�الصرف�من�أصل�كردي،�وهكذا�غABهما،�ف=�يقدح�!ي�مsن�الحديث�كون�أحد�

Oأعجم�أصل�من�رواته. 

ن�مصدره�وهو�الن°O�إن�تعدد�صيغ�نص�الحديث�قد�يكون�من�الراوي�كما�أسلفنا،�وقد�يكون�م -٦

�ليستوع�Èا� �مرة، �من Aأك� �توج��اته �يكرر �كان �والس=م �الص=ة �عليه �فإنه �وسلم، �عليه �هللا ص;ى

�مكان�
ً
السامعون،�وكان�يعيد�ما�يقوله�!ي�أكA�من�مناسبة�!ي�أزمنة�وأمكنة�متفاوتة،�فربما�غABّ�لفظة

�مكان�جملٍة،�وا%عP¯�واحد�فينقلها�كل�راٍو�كم
ً
 .ا�سمعهالفظٍة�أو�جملة

��وقفنا� -٧ xوإ� �به، �wحتجاج �يلaي x� �الحديث �نص �!ي �الرواة �بعض �من �أو�خطأ �لحٍن �وقوع إن

wحتجاج�بالقرآن�الذي�يلحُن�!ي�قراءته�بعض�قرائه،�فاللحن�حاصٌل�من�راوي�الحديث�x�من�مصدره�

 .)ول،�ويظهر�هذا�اللحن�للمتخصص�بصورٍة�جليٍة�واضحة

  :لقضايا�اللغة�نماذج�من�hستشهاد�بالحديث

�هللا�( ١حديث -١ �الشعAB�أو�التمر�x�ُيبال��م �كحفالة
ٌ
�ُحفالة �وتبقى �فا�ول �)ول �الصالحون يذهب

                                                 
١ OpËالفا�الطيب�بنx�،نشراحw�د. ١/٥٠٤: فيض�النحاة،�موقف .O8الحدي�١٦: خديجة .  
�مسنده ١ �!ي �أحمد �Tمام �أخرجه �كتاب�٥/٦٣: والبخاري . ٤/١٩٣: الحديث �باب: !ي �الحديبية: ا%غازي، �)سلمO: غزوة �مرداس و!ي�. عن
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ً
�فقوله)بالة �بالنكرة، �ا%عرف �الحال �تأويل �ع;ى �النحويون �به �استشهد �فا�وَل (: ، �بتأويل��))وَل حاٌل

 .١صفة�أو�البدلمرتبBن،��ن�شرط�الحال�أن�يكون�نكرة،�ويجوز�رفع�)ول�ع;ى�ال

�وص=ة�( ٢حديث -٢ �الفجر �ص=ة �!ي �يجتمعون �بال��ار،
ٌ
�وم=ئكة �بالليل

ٌ
�م=ئكة �فيكم يتعاقبون

�فيكم�فيسألهم�وهو�أعلم��Çم تركناهم�: كيف�تركتم�عبادي؟�فيقولون : العصر،�ثم�يعرج�الذين�باتوا

الجمع�بالعامل�إذا�،�استشهد�به�النحويون�ع;ى�جواز�إلحاق�ع=مة�)وهم�يصلون�وأتيناهم�وهم�يصلون 

�القائلون  �وهم �الحارث، OPب� �لغة �وÔي ،
ً
�مجموعا

ً
�ظاهرا

ً
�اسما �الفاعل  (: كان

ُ
�ال�Aاغيث �ونسبت�)أكلوني ،

،�فلم�يقل
َ
نوءة

َ
�إ]ى�ط÷ö�وإ]ى�قبيلة�أزد�ش

ً
  ،٣،�وهو�موضوٌع�خ=!ٌي�بBن�النحويBن)أكلOP�ال�Aاغيث(: أيضا

�)َمْن (wبتداء�بكلمات�الشرط،�وÔي��،�استشهد�به�النحويون�ع;ى�جواز )من�صمت�نجا( ٤حديث -٣

�فمن �العموم، �وجه �ع;ى �بالصامت �النجاة �تعيBن �وÔي �فائدٍة، �من �ف��ا �وصمت: %ا �مبتدأ، �شرط : اسم

جوا�Çا�سد�مسد�الخ�A،�مع�أن�ا%قرر�!ي�علم�النحو�أنه�x�يجوز�wبتداء�بالنكرات�إx�: شرطها،�ونجا

 .لفائدة�وم��ا�هذا�الحديث

  :صياتا2ق(�حات�والتو 

�ا%قAsحات� �تقديم �إ]ى �تدعو �العربية �اللغة �لقواعد �النبوي �بالحديث �wحتجاج �قضية إن

  : والتوصيات�Åتية

١-  
ً
�وب=غة

ً
�وصرفا

ً
عP¯�بلغة�الحديث�نحوا

ُ
 .إقرار�مواد�دراسية�!ي�ا%ؤسسات�)كاديمية�ت

�بلغة�العرب�اهتمام�الجهات�ا%عنية�بدراسة�الحديث�بالجانب�اللغوي�!ي�)حاديث�النبوية�و  -٢ ربطها

 . والقواعد�ا%قررة�!ي�ضبط�اللغة

تعميق�البحث�العلمO�!ي�موضوع�wحتجاج�بالحديث�النبوي�من�خ=ل�كتب�اللغة�والنحو�والصرف� -٣

 . والب=غة،�وتعضيد�ذلك�بالك=م�العربي�القديم�ا%وثوق�به

٤- Ç� �wحتجاج �وع=قة �النبوية �)حاديث �لغة �!ي �تخصصية �ومؤتمرات �ندوات �)حاديث�عقد �بنقد �ا

 
ً
�ومتنا

ً
 .سندا

تنظيم�مسابقات�تشجيعية�للمبدعBن�!ي�دراسة�الحديث�النبوي�دراسة�لغوية�تأصيلية�مرتبطة�بلغة� -٥

 
ً
�ونAا

ً
 . القرآن�وا%أثور�العربي�شعرا

  : مصادر�البحث

                                                                                                                                                         
،�!ي�كتابصحيح�ا

ً
  . وهناك�تفاوت�!ي�بعض�ألفاظه. ٧/١٧٤: ذهاب�الصالحBن: الرقائق،�باب: لبخاري�أيضا

١ OpÚللر�الكافية،�للبغدادي. ١/٢٠٣: شرح�الكافية�شرح�ي!�OpÚالر�احاديث�١١٢: تخريج.  

ورواه�مسلم�!ي�. تاب�بدء�الخلقفضل�ص=ة�العصر،�و!ي�كتاب�التوحيد،�و!ي�ك: مواقيت�الص=ة،�باب: الحديث�أخرجه�البخاري�!ي�كتاب ٢

حلية�)ولياء،�xبي�. ١/٢٤٠: س�ن�النسائي�بشرح�السيوطي. ١/١٧٠: ا%وطأ،�ل�مام�مالك. ٣٥-٢/٣٤: فتح�الباري،�xبن�حجر. الص=ة: كتاب

  .٧/٣٢٥: نعيم
٣ OPج� �xبن �يعيش. ٢/١٩٤: الخصائص، �xبن �ا%فصل، �للسيوطي. ٣/٨٩: شرح �الهوامع، �)شمونيشر . ٢/٢٥٧: همع �قطر�. ٢/٤٨: ح شرح

  .٧٢: تخريج�أحاديث�الرOpÚ�!ي�شرح�الكافية،�للبغدادي. ٢٤٢: الندى،�xبن�هشام
أخرج�هذا�الحديث�الط�Aاني�!ي�معجمه�الكبAB،�والب��قي�!ي�شعب�Tيمان،�وTمام�أحمد�!ي�مسنده،�وأخرجه�الAsمذي�عن�عبدهللا�عمرو� ٤

�وقال �العاص، �x�نعرف: ((بن
ٌ

�حديث  هذا
َ
ِهيَعة

َ
�ل �ابن �حديث �إx�من �أحمد: انظر)). ه �Tمام �الAsمذي. ٢/١٥٩: مسند �أبواب�٤/٧٠: س�ن ،

  .٦/١٧١: فيض�القدير،�للمناوي . القيامة
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Tحسان�!ي�تقريب�صحيح�ابن�حبان،�أبو�حاتم�محمد�بن�حبان�الب-Op،�بAsتيب�ع=ء�الدين�ع;ي� -١

 . م١٩٨٧= هـ�١٤٠٧شعيب�Tرناؤط،�بABوت،�مؤسسة�الرسالة،�: ليان�الفارOpË،�تحقيقبن�ب

 . هـ١٣٧٥)دب�ا%فرد،�ل�مام�البخاري،�ا%طبعة�السلفية�بمصر،� -٢

: ،�تحقيق)هـ١٠٩٦ت�(ارتقاء�السيادة�!ي�علم�أصول�النحو،�الشيخ�يح÷¯�الشاوي�ا%غربي�الجزائري� -٣

 .م،�دار�)نبار،�العراق١٩٩٠= هـ�١٤١١،�١عبدالرزاق�السعدي،�ط. د

 .م،�دار�القلم�دمشق١٩٨٩= هـ�١٤٠٩،�١محمود�فجال،�ط. wصباح�!ي�شرح�wقAsاح،�د -٤

 .)ضداد،��بي�بكر�بن�)نباري،�طبع�!ي�الكويت -٥

محمد�أحمد�قاسم،�. اعراب�الشواهد�القرآنية�و)حاديث�النبوية�الشريفة�!ي�شرح�ابن�عقيل،�د -٦

 .لبنان-ا%كتبة�العصرية،�صيدا�م،٢٠٠٣= هـ�١٤٢٤،�١ط

 . م١٩٧٩،�دار�العلم�للم=يBن�سنة�w٤ع=م،�خAB�الدين�الزرك;ي،�ط -٧

٨- � �السيوطي �عبدالرحمن �الدين �ج=ل �الفضل ��بي �النحو�وجدله، �أصول �!ي �(wقAsاح ،�)هـ٩١١ت

� �wقAsاح[ومعه �شرح �!ي �ط]wصباح �فجال، �محمود �للدكتور ،١� ،١٤٠٩� �دار�القلم�١٩٨٩= هـ م،

 .دمشق

 .هـ،�مطبعة�السعادة�بمصر١٣٥١،�١البداية�وال��اية،�xبن�كثAB،�ط -٩

 .بغية�الوعاة�!ي�طبقات�اللغويBن�والنحاة،�لج=ل�الدين�السيوطي - ١٠

 .تاريخ�دمشق،�xبن�عساكر،�مخطوطة�ا%كتبة�الظاهرية - ١١

 . م٢٠٠١سنة��بABوت،-تاريخ�النحو�العربي�!ي�ا%شرق�وا%غرب،�محمد�ا%ختار�ولد�أّباه،�دار�التقريب - ١٢

 . التجريد�الصريح��حاديث�الجامع�الصحيح - ١٣

١٤ - � �عمر�البغدادي �عبدالقادر�بن �الكافية، �شرح �!ي OpÚالر� �أحاديث �(تخريج �تحقيق)هـ١٠٩٣ت . د: ،

 . م،�نادي�ا%نطقة�الشرقية�بالدمام�السعودية١٩٩٥= هـ�١٤١٦،�١محمود�فجال،�ط

�ال - ١٥ �ج=ل �للحافظ �النواوي، �تقريب �شرح �!ي �الراوي �تحقيقتدريب �السيوطي، عبدالوهاب�: دين

 . م،�ا%كتبة�العلمية�با%دينة�ا%نورة١٩٧٢= هـ�١٣٩٢،�٢عبداللطيف،�ط

 . بABوت-تذكرة�الحفاظ،�محمد�أحمد�الذه°O،�دار�احياء�الAsاث - ١٦

 .،�دار�إحياء�السنة�النبوية١٩٧٤،�٢يوسف�العش،�ط: تقييد�العلم،�للخطيب�البغدادي،�تحقيق - ١٧

 .م،�مكتبة�الخانDي�بمصر١٩٨١،�١الثاني�الهجري،�عبدا%جيد�محمود،�ط�توثيق�السنة�!ي�القرن  - ١٨

�الهجري  - ١٩ �الثاني �القرن �!ي �السنة �ط: توثيق �فوزي، �رفعت �ج��ان �واتجاهاته، �١أسسه م،�٢٠٠١،

 . مكتبة�الخانDي�بمصر

 .القاهرة- هـ،�ا%كتبة�السلفية١٤٠٠،�١الجامع�الصحيح،�محمد�بن�اسماعيل�البخاري،�ط - ٢٠

�أبو  - ٢١ �مسلم، �تحقيق�صحيح �النيسابوري، �القشABي �الحجاج �بن �مسلم �عبدالبا*ي،�: الحسBن فؤاد

 .إحياء�الAsاث�العربي-بABوت

هـ�١٤٢٣،�١،�ط)هـ٩١١ت�(الجامع�الصغAB�!ي�أحاديث�البشAB�النذير،�ل�مام�ج=ل�الدين�السيوطي� - ٢٢

 .م،�دار�الكتب�العلمية�بABوت٢٠٠٢= 
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�دري - ٢٣ �بن �الحسن �بن �بكر�محمد ��بي �اللغة، �جمهرة �اللغوي �(د �تحقيق)هـ٣٢١ت منAB�بعلبكي،�: ،

 . م١٩٨٨دار�العلم�للم=يBن،��-بABوت

 .هـ١٣٥١حلية�)ولياء،��بي�نعيم،�مطبعة�السعادة،� - ٢٤

�ولب�لسان�العرب،�عبدالقادر�بن�عمر�البغدادي� - ٢٥ عبدالس=م�: ،�تحقيق)هـ١٠٩٣ت�(خزانة�)دب

  .م،�مكتبة�الخانDي�القاهرة١٩٨٩= هـ�١٤٠٩،�٣هارون،�ط

 . م١٩٥٢الخصائص،�xبOP�جOP،�دار�الكتب�ا%صرية،� - ٢٦

٢٧ - � �الشافÙي �إدريس �بن �محمد �ل�مام �(الرسالة، �تحقيق)هـ٢٠٤ت �ط: ، �شاكر، �محمد ،�٢أحمد

 . م١٩٧٨

 .دار�الفكر-م²ي�الدين�عبدالحميد،�بABوت: س�ن�أبي�داود،�تحقيق - ٢٨

 .دار�إحياء�الAsاث-أحمد�شاكر،�بABوت: س�ن�الAsمذي،�تحقيق - ٢٩

كمال�يوسف�الحوت،�دار�الكتب�العلمية�بABوت�عن�طبعة�: الجزء�الرابع،�تحقيق�-ذيس�ن�الAsم - ٣٠

 .هـ١٣٥٦مصطفى�البابي�الحل°O�بالقاهرة،�سنة�

 . دار�الفكر- فؤاد�عبدالبا*ي،�بABوت: س�ن�ابن�ماجه،�تحقيق - ٣١

 .مكتبة�ا%طبوعات�Tس=مية-م،�حلب١٩٨٦،�١عبدالفتاح�أبو�غده،�ط: س�ن�النسائي،�تعليق - ٣٢

 .هـ،�القاهرة١٣٤٨النسائي�بشرح�السيوطي،�مصورة�عن�الطبعة�)و]ى�س�ن� - ٣٣

 .القاهرة- م،�مكتبة�الخانDي٢٠٠١،�١السيدة�عائشة�وتوثيقها�للسنة،�ج��ان�رفعت�فوزي،�ط - ٣٤

�تحقيق - ٣٥ �)نصاري، �هشام �بن �عبدهللا �الدين �لجمال �الصدى، �وبل �قطر�الندى يوسف�: شرح

 .بABوت-اعة�والنشرم،�دار�الفكر�للطب٢٠٠١= هـ�١٤٢١البقاûي،�

٣٦ - � �wسAsاباذي �الحسن �بن �محمد �الدين OpÚلر� �الحاجب، �ابن �كافية �(شرح �دار�الكتب�)هـ٦٨٦ت ،

 . بABوت،�مصورة�عن�الطبعة�القديمة-العلمية

٣٧ - � �زكريا �بن �فارس �بن �أحمد �الحسBن �xبن ،O°الصاح)� �تحقيق)هـ٣٩٥ت �صقر،�: ، �أحمد السيد

O°الحل�البابي�عيس�مطبعة . 

٣٨ - � �الرتبة �تحقيقالعا]ي ،OPالشم� �للع=مة �النخبة، �نظم �شرح �ط: !ي �١معs¤�الخطيب، م،�٢٠٠٤،

 .بABوت-مؤسسة�الرسالة�ناشرون

�د - ٣٩ �ودراسة، �عرض �ومصطلحاته �الحديث �. علوم �)و]ى �الطبعة �عن �الصالح، �١٣٧٨صب²ي = هـ

 . بABوت-م،�دار�العلم�للم=يBن١٩٥٩

 .ني،�تصوير�عن�الطبعة�السلفيةفتح�الباري�بشرح�صحيح�البخاري،�للع=مة�ابن�حجر�العسق= - ٤٠

م،�وزارة�١٩٩٤،�سنة�٢عجيل�جاسم�النشمO،�ط: الفصول�!ي�)صول،�أبو�بكر�الجّصاص،�تحقيق - ٤١

 . )وقاف�والشؤون�Tس=مية

 . بABوت-م،�ا%كتبة�Tس=مية١٩٨٧= هـ�١٤٠٧!ي�أصول�النحو،�سعد�)فغاني،�طبع�سنة� - ٤٢

 .هـ١٣٥٦لقاهرة،�فيض�القدير،�للمناوي،�طبعة�مصطفى�محمد�ا - ٤٣

فيض�نشر�wنشراح�من�روض�طي�wقAsاح،��xمام�اللغوي�ا%حدث�أبي�عبدهللا�محمد�بن�الطيب� - ٤٤
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OpËتحقيق. الفا� �النحو�للسيوطي، �أصول �!ي �wقAsاح �ط. د: وهو�شرح �فجال، �سنة�١محمود ،

 .دبي�- م،�دار�البحوث�للدراسات�Tس=مية�وإحياء�الAsاث٢٠٠٠= هـ�١٤٢١

نحوية�والتصريفية�%جمع�اللغة�العربية�بالقاهرة،خالد�بن�سعود�بن�فارس�العصيمO،�القرارات�ال - ٤٥

 . السعودية-م،�دار�التدمرية٢٠٠٢= هـ�١٤٢٣،�١ط

�زيدون  - ٤٦ �ابن �مطبعة ،Oللقاسم� �الحديث، �مصطلح �فن �من �التحديث ��-قواعد �١٣٥٣دمشق، = هـ

 . م١٩٣٥

�سيبويه،�تحقيق - ٤٧ �بن�قن�A�ا%لقب �١٤٠٣،�٣عبدالس=م�هارون،�ط: الكتاب،�لعمرو�بن�عثمان = هـ

 . م،�عالم�الكتب١٩٨٣

�ط: الكفاية�!ي�علم�الرواية،�للخطيب،�تعليق - ٤٨ �- م،�دار�الكتاب�العربي١٩٨٦،�٢أحمد�عمر�هاشم،

 .بABوت

 .مكة�ا%كرمة�-هـ،�دار�القبلة١٤٠٥،�١أحمد�مكي�)نصاري،�ط. نظرية�نحو�القرآن،�د - ٤٩

٥٠ -  wو�القراءات�شواذ�وجوه�نBتب�!ي�ا%حتسب�OPج�بن�عثمان�الفتح�بيx�،ع��ا�(يضاح�هـ٣٩٢ت(�،

 .بABوت�- م،�دار�الكتب�العلمية١٩٩٨= هـ�١٤١٩،�١محمد�عبدالقادر�عطا،�ط: تحقيق

�تحقيق - ٥١ �للرامهرمزي، �والواûي، �الرواي �بBن �الفاصل �دار�الفكر�: ا%حدث �الخطيب، �عجاج محمد

 .م١٩٧١بABوت،�

�ج - ٥٢ �بالقاهرة، �العربية �اللغة �مجمع �ص٤مجلة �دور��،٧، �من �والث=ثBن �الخامسة محضر�الجلسة

 .wنعقاد�الرابع

م،�دار�٢٠٠١،�١معs¤�الخطيب،�ط: ا%دخل�إ]ى�معرفة�كتاب�wكليل،�أبو�عبدهللا�الحاكم،�تحقيق - ٥٣

 . دمشق�-الفيحاء

 . القاهرة�- ،�دار�إحياء�الكتب�العربية٢ا%زهر،�لج=ل�الدين�عبدالرحمن�السيوطي،�ط - ٥٤

 .�الحاكما%ستدرك،�xبي�عبدهللا - ٥٥

 . بABوت�- هـ،�ا%كتبة�Tس=مية١٣٩٨،�٢مسند�Tمام�أحمد،�ط - ٥٦

 . م،�صنعاء١٩٩٣= هـ�١٤١٤،�٣حسن�محمد�مقيو]ي�)هدل،�ط. مصطلح�الحديث�ورجاله،�د - ٥٧

 . هـ١٣٥٥مصر،��-معجم�)دباء،�لياقوت�الحموي،�دار�ا%أمون  - ٥٨

�عب - ٥٩ �بن �عثمان �عمرو �ابي �الحافظ �ل�مام �الحديث، �علم �أنوع �ابن�معرفة �الشهرزوري دالرحمن

� �(الص=ح �تحقيق)هـ٦٤٣ت �ط. د: ، �وماهر�ياسBن، �هميم �١عبداللطيف ،١٤٢٣� �دار�٢٠٠٢= هـ م،

 . بABوت�-الكتب�العلمية

 . معظم�حسBن،�مكتبة�ا%تن°O�بالقاهرة: معرفة�علوم�الحديث،�أبو�عبدهللا�الحاكم،�تحقيق - ٦٠

عبدالرزاق�السعدي،�دار�. د: ،�تحقيق)هـ٦٨٠ت�(ا%غOP�!ي�النحو،�للشيخ�منصور�بن�ف=ح�النحوي� - ٦١

 . م١٩٩٩بغداد،�–الشؤون�الثقافية�العامة�

٦٢ - � �ا%�Aد �يزيد �بن �محمد �العباس �xبي �(ا%قتضب، �تحقيق)هـ٢٨٥ت �عضيمة،�: ، �عبدالخالق محمد

 . عالم�الكتب
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هـ،�دار�إحياء�الAsاث�١٣٩٢،�٢ا%��اج�شرح�صحيح�مسلم،�ل�مام�م²ي�الدين�بن�شرف�النواوي،�ط - ٦٣

 .بABوت�-العربي

�)ول� - ٦٤ Oالعالم� �للملتقى �مقدم �بحث �أمرير، �شكور �محمد �ا%sن، �نقد �!ي �عائشة �ا%ؤمنBن �أم منهج

 . ٢١-١٣م،�ص٢٠٠٤ا%عهد�العالمO�للفكر�Tس=مي،��-حول�نقد�ا%sن�الحديO8،�)ردن

ة�م،�مكتب١٩٩٠،�٧٧،�ص٣منهج�النقد�عن�ا%حدثBن�نشأته�وتاريخه،�محمد�مصطفى�)عظمO،�ط - ٦٥

 . السعودية�-الكوثر

 . هـ١٣٧٠محمد�فؤاد�عبدالبا*ي،�ط�عي-p¯�البابي�الحل°O،�: ا%وطأ،�ل�مام�مالك،�تحقيق - ٦٦

 . م١٩٨١العراق،�سنة��- خديجة�الحديO8،�وزارة�الثقافة. موقف�النحاة�من�wحتجاج�بالحديث،�د - ٦٧

�د - ٦٨ �الحديث، �ومصطلح �علوم �!ي �دار�الف. الوسيط �أبو�شهبة، �محمد �بن �محمد �-كر�العربيالشيخ

 . القاهرة

أحمد�: ،�تحقيق)هـ٩١١ت�(همع�الهوامع�شرح�جمع�الجوامع،�لج=ل�الدين�عبدالرحمن�السيوطي� - ٦٩

  .بABوت�-م،�دار�الكتب�العلمية١٩٩٨= هـ�١٤١٨،�١شمس�الدين،�ط
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  ع]قة�القرآن�الكريم�بالسنة�ا2طهرة. ٢٩
  نورة�بنت�عبد�هللا�بن�متعب�الشهري . د

  )كلية�Åداب�–مية،�جامعة�)مABة�نورة�بنت�عبد�الرحمن�قسم�الدراسات�Tس= (

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  ا%قدمة

�ِجْئَناك�﴿الحمد�8�الذي�نزل�الفرقان�ع;ى�عبده�ليكون�للعا%Bن�نذيرا�وهو�القائل�
َّ

xِإ�ٍل
َ
ك�ِبَمث

َ
ون تُ

ْ
�َيأ

َ
xَو

ْفِسAًBا
َ
ْحَسن�ت

َ
�َوأ َحِقّ

ْ
  ]. ٣٣:الفرقان[ ﴾ِبال

�x�أن�وأشهد�هللا�ص;ى�وخليله�وصفيه�ورسوله�هللا�عبد�محمدا�أّن�وأشهد�له�شريك�x�وحده�هللا�xإ�إله

  . عليه�وع;ى�آله�وصحبه�وسلم�تسليما�كثABا�

  :أما�بعد

ف=�أحد�أعلم�من�الخلق�بمراد�هللا�من�رسوله،�وهو�أول�وأعظم�من�فهم�القرآن�الكريم،�وأعظم�من�

� �أنه �الخالد،كما �الكتاب �ي�فسر�هذا �لم �منطوقة �أقوال �!ي �للقرآن �تفسABه ��-قدم �نبوية �- أحاديث

فحسب،�ولكنه�قدم�هذا�التفسAB�وذلك�الفهم�من�خ=ل�حياته�العملية�والدعوية�كلها،�فكانت�حياته�

  كلها

قه�: (كما�قالت�عنه�السيدة�عائشة�رOpÚ�هللا�ع��ا�ترجمة�فعلية�حية�للقرآن�الكريم،�فقد�كان�
ُ
ل
ُ

كان�خ

�هللا١)القرآن �تكفل �فقال،وقد �القرآن وَن ﴿: �بحفظ
ُ
َحاِفظ

َ
�ل ُه

َ
�ل ا َر�َوِإنَّ

ْ
ك ِ

ّ
�الذ َنا

ْ
ل زَّ
َ
�ن ْحُن

َ
�ن ا ،�]٩: الحجر[﴾ِإنَّ

هُ ﴿: أن�يجمع�القرآن�!ي�صدره،�وأن�يتو]ى�بيانه�للناس�فقال��وتكفل�لنبيه�
َ
ْرآن

ُ
ِبْع�ق اتَّ

َ
اُه�ف

َ
ن
ْ
َرأ
َ
ا�ق

َ
ِإذ
َ
�* ف مَّ

ُ
ث

هُ 
َ
ْيَنا�َبَيان

َ
�َعل ف�نبيه�]١٩ـ��١٨: القيامة[﴾ِإنَّ

َّ
َر�﴿: ببيان�ما�أنزله�هللا�من�القرآن��،�وكل

ْ
ك ِ

ّ
ْيَك�الذ

َ
َنا�ِإل

ْ
نَزل

َ
َوأ

ُروَن﴾�
َّ

ُهْم�َيَتَفك
َّ
َعل

َ
ْ�ِ�ْم�َول

َ
َل�ِإل ّزِ

اِس�َما�نُ َن�ِللنَّ ِBّ٤٤: النحل[ِلُتَب .[  

  . مبحثBن،�وخاتمةو!ي�هذا�البحث�سأتطرق�بإذن�هللا�لبيان�ذلك�من�خ=ل�

 تع�:وأما�ا%بحث�)ول 
ً
�واصط=حا

ً
  .ريف�القرآن�الكريم،�والسنة�ا%طهرة�لغة

  .ع=قة�القرآن�الكريم�بالسنة�ا%طهرة: ا%بحث�الثاني

  .وأما�الخاتمة�فأجمل�ف��ا�ما�توصلت�إليه�من�نتائج�وتوصيات

�لوجهه�الكريم
ً
  نسأل�هللا�الع;ي�القدير�أن�يجعل�عملنا�خالصا

  ا2طهرة�تعريف�القرآن�الكريم،�والسنة�: ا2بحث�-ول 

  : تعريف�القرآن�لغة

اسم�وليس�بفعل�وx�حرف،�لك��م�اختلفوا�فيه�من�" قرآن"اتفق�أهل�العلم�رحمهم�هللا�ع;ى�أن�لفظ�

،�ع;ى�
ً
�أو�وصفا

ً
�أو�غAB�مهموز،�ومن�جهة�كونه�مصدرا

ً
جهة�wشتقاق�أو�عدمه،�ومن�جهة�كونه�مهموزا

جَمُل�فيما�يأتي   :٢أقوال�عدة،�تُ
                                                 

،�و�الطبقات�الك�Aى�xبن�سعد�٢١٦،�١٦٣،�٦/٩١،�مسند�أحمد�٣٠٨برقم�١/١١٥" )دب�ا%فرد"،�و!ي�١/٨٧خلق�أفعال�العباد�للبخاري��١

١/٣٦٤  .  
ال�Aهان�!ي�علوم�, ١٣٧،�Tتقان�!ي�علوم�القرآن�للسيوطي٢٥٩،�ا%صباح�ا%نAB�١٣١- ١/١٢٨،�لسان�العرب�٢/٣٩٦جم�مقاييس�اللغة�مع�٢
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�ع;ى�الك=م�ا%�¤ل�ع;ى�محمد" اسم�علم�غAB�منقول "إنه�: القول�)ول 
ً
ما

َ
،�وهو��ُوِضَع�من�أول�)مر�َعل

  .اسم�جامد�غAB�مهموز،�مثل�التوراة�وTنجيل

 : وهذا�القول�مروى�عن�جماعة�من�العلماء�م��م
ً
  .T١مام�الشافÙى�وابن�كثAB�وغABهما�رحمهم�هللا�جميعا

  :،�فقد�اختلفوا�ع;ى�رأيBن٢"مهموز "لفظ�القرآن��هم�القائلون�بأن: القوxن�الثانى�والثالث

�القرآن�-١ �للك=م�" ت=: "بمعP¯" قرأ"مصدر�: أن
ً
�اسما �ا%صدر�وُجعل �من �نقل �ثم �والغفران، كالرجحان

  .�ا%�¤ل�ع;ى�نبينا�محمد�

ُه�{: ويشهد�له�قوله�تعا]ى
َ
ْرآن

ُ
ْيَنا�َجْمَعُه�َوق

َ
�َعل  * ِإنَّ

ُ
ِبْع�ق اتَّ

َ
اُه�ف

َ
ن
ْ
َرأ
َ
ا�ق

َ
ِإذ
َ
هُ ف

َ
. قراءته: أى]. ١٨ - ١٧: القيامة[}ْرآن

  .٤"٣اللحيانى: "ومن�القائلBن��Çذا�القول 

ع=ن�مشتق�من�: أن�القرآن�-٢
ُ
�ا%اء�!ي�الحوض�إذا�: بمعP¯�الجمع،�ومنه" الَقْرء"وصف�ع;ى�وزن�ف

َ
َرأ
َ
ق

رآنا"جمعه،�
ُ
ُت�ال×Opء�ق

ْ
رأ
َ
  .٥"جمعته�وضممت�بعضه�إ]ى�بعض: َوق

�هللا �)ثAB�رحمه �ابن َوِعيَد،�: "قال
ْ
�َوال �والْوعد ،OَÛْ �و)ْمر�َوالنَّ �الِقَصص، �َجمع ُه نَّ

َ
�ِ�

ً
ْرآنا

ُ
�ق �الُقرآن Oَ وُسّمِ

ْفران
ُ

�والك ْفران
ُ
�كالغ �َمْصَدٌر �َوُهَو �َبْعٍض، ى

َ
�ِإ] �َبْعَضَها َور �والسُّ �القول .٦"وÅياِت ��Çذا �القائلBن : ومن

  .٧"الزجاج"

لك��م�اختلفوا�!ي�أصل�اشتقاقه�" غAB�مهموز "لفظ�القرآن��هم�القائلون�بأن: القوxن�الرابع�والخامس

  :ع;ى�قولBن

ُت�ال×Opء�بال×Opء"أنه�مشتق�من��-١ رنْ
َ
�الجمع�بBن�الحج�" ق Oَ إذا�َضَمْمت�أحدهما�إ]ى�Åخر،�ومنه�ُسّمِ

  .٨")شعري : "ومن�القائلBن��Çذا�القول . والعمرة�!ي�إحرام�واحد�قران

٢-�� �من �مشتق �قر " القرائن"أنه �بعضجمع �بعضها �وُيشبه ،
ً
�بعضا �بعضها �يصدق �آياته ��ن ومن�. ينة؛

  .٩"الفراء: "القائلBن��Çذا�القول 

�أعلم-ويظهر� �-وهللا
ً
�لفظا �القرآن �كلمة �من �اشتقاقه �ِلُقرِب �الثاني؛ �هو�القول �)قوال �هذه �أرجح أنَّ

¯Pومع.  

 
ً
  : تعريف�القرآن�اصط]حا

قرآن�الكريم�صيغ�متعددة�بعضها�طويل�ولعل�أقر�Çا�للعلماء�!ي�تعريف�ال: يقول�الدكتور�فهد�الرومي

                                                                                                                                                         
  .٣١-٤/٣٠،�ال��اية�!ي�غريب�الحديث�و)ثر�٤٠٠،�ا%فردات�!ي�غريب�القرآن�١/٢٧٨القرآن�

  ٢/٦٢تاريخ�بغداد�لخطيب�البغدادي��١
  ".قرأ: "أصلية،�من" القرآن"!ي�لفظ�أن�الهمزة�: معP¯�مهموز �٢
حيانى��٣ ِ

ّ
: من�بOP�لحيان،�وقيل�ُسمO�به�لعظم�لحيته،�النحوي�من�كبار�أهل�اللغة،�ومن�مشايخه) أبو�الحسن(هو�ع;ي�بن�ا%بارك�الل

  ".٢/٤٩٠ؤلفBن�معجم�ا%: انظر). "هـ٢١٠(،�تو!ى�!ي�حدود�"النوادر"القاسم�بن�س=م،�ومن�أشهر�مصنفاته�: الكسائى،�ومن�ت=مذته
  ).١٣٧(Tتقان�!ي�علوم�القرآن��٤
 ).١/١٢٨(لسان�العرب��٥
  ).٤/٣٠(ال��اية�!ي�غريب�الحديث�و)ثر��٦
  ).١/٢٧٨(ال�Aهان�!ي�علوم�القرآن��٧
  .ا%صدر�السابق،�الصفحة�نفسها�٨
  ).١٣٧(Tتقان�!ي�علوم�القرآن��٩
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  ١))ك=م�هللا�تعا]ى�ا%�ّ¤ل�ع;ى�محمد�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ا%تعبد�بت=وته: (( تعريفهم�للقرآن�بأنه

�عليه�
ً
wد� �التعريف �يكون �بحيث ِف، َعرَّ

ُ
�ا% �تحديد �Ôي �عام، �بشكل �القيود �ذكر�هذه �من �العلماء وغاية

�من
ً
  .دخول�غABه�فيه�دxلة�واضحة،�مانعا

  ":القرآن�الكريم"شرح�القيود�[ي�تعريف�

  .فيخرج�ك=م�غABه�من�Tنس�والجن�وا%=ئكة): ك=ُم�هللا: القرآن: (القيد�)ول 

ُل : (القيد�الثاني َّ¤
َ
�
ُ
�به�x�لي�¤لوه�ع;ى�): ا% �استأثر�هللا�بعلمه،�أو�تكلم�به�إ]ى�م=ئكته�ليعملوا �به�ما خرج

ِمن
ّ
  .ك=م�هللا�ما�ي�¤له�إ]ى�البشر،�ومنه�ما�يستأثر�بعلمه�أحد�من�البشر،�ف

ْو�ِجْئَنا: قال�تعا]ى
َ
ي�َول ِلَماُت�َرّبِ

َ
نَفَد�ك

َ
ن�ت

َ
ْبَل�أ

َ
َبْحُر�ق

ْ
َنِفَد�ال

َ
ي�ل ِلَماِت�َرّبِ

َ
ك ِ

ّ
�ل َبْحُر�ِمَداًدا

ْ
اَن�ال

َ
ْو�ك

َّ
ل�ل

ُ
ِلِه��﴿ق

ْ
ِبِمث

  ]. ١٠٩: الكهف[َمَدًدا﴾�

ْرِض�مِ 
َ
َما�ِ!ي�) نَّ

َ
ْو�أ

َ
َه�﴿َول

َّ
�الل ِه�ِإنَّ

َّ
ِلَماُت�الل

َ
ِفَدْت�ك

َ
ا�ن ْبُحٍر�مَّ

َ
�أ
ُ
ُه�ِمن�َبْعِدِه�َسْبَعة َبْحُر�َيُمدُّ

ْ
=ٌم�َوال

ْ
ق
َ
َجَرٍة�أ

َ
ن�ش

  ].٢٧:لقمان[ ﴾َعِزيٌز�َحِكيٌم 

�الثالث �: (القيد �): �محمد ¯pËمو� �ع;ى �ا%�¤لة �كالتوراة �)نبياء، �من �غABه �ع;ى �ا%�¤ل �به ��خرج

  .�،�والصحف�ا%�¤لة�ع;ى�إبراهيم�،والزبور�ا%�¤ل�ع;ى�داود���ى�عي-p¯�،وTنجيل�ا%�¤ل�ع;

ُد�بت=وته: (القيد�الخامس َتَعبَّ
ُ
  : ونريد�با%تعبد�بت=وته�أمرين. فتخرج�بذلك�)حاديث�القدسية): ا%

�: )ول  �لقوله �إx�به، �الص=ة �x�تصح �والذي �الص=ة، �!ي �ا%قروء �بفا(  �أنه �يقرأ �لم �%ن تحة�x�ص=ة

  .٢)الكتاب�

�من�: الثاني �القرآن �ت=وة �فضل �!ي �ورد �فقد �لغABه، �ت=وة �أي �ثواب، �يعادله x� �ت=وته �ع;ى �الثواب أن

من�قرأ�حرفا�من�كتاب�: ( قال�أن�الرسول���النصوص�ما�يمB¤ها�عن�غABها،�فقد�روى�ابن�مسعود�

�أل �ولكن �حرف، �الم �x�أقول �بعشر�أمثالها، �والحسنة �حسنة، �به �فله �وميم�هللا �حرف، �وxم �حرف، ف

  .،�وليس�هذا�الثواب�لغAB�التعبد�بت=وة�القرآن�الكريم٣)حرف

  : تعريف�السنة�لغة

وسنة�هللا�قد�تقال�: ،�قال�الراغب٤السنة�بمعP¯�دين�هللا�تعا]ى،�الذي�هو�أمره�و�³يه�وسائر�أحكامه-١

  .٥لطريقة�حكمته،�وطريقة�طاعته

  :عن�ا%فضل،�و�أنشد�نقله�القرط°O. و�السنة�بمعP¯�)مة�-٢

  .٦وx�رأوا�مثلهم�!ي�سالف�الس�ن* ما�عاين�الناس�من�فضل�كفضلهم��

  :الطبيعة،�وبه�فسر�بعضهم�قول�)ع×p¯: قال�!ي�اللسان،�والسنة. ٧و�السنة�بمعP¯�الطبيعة�-٣

                                                 
  ٢٣دراسات�!ي�علوم�القرآن�الكريم�ص�١
 . ٣٩٣،�وصحيح�مسلم�برقم�٧٠٩٥برقم�صحيح�البخاري��٢
  " .حديث�حسن�صحيح: "وقال�٢٩١٠س�ن�الAsمذي�برقم��٣
 ). ١/٢٥٦( ،�ا%عجم�الوسيط�) ٤:٢٣٩( القاموس�ا%حيط��٤
 .٢٤٥ا%فردات�ص��٥
  ). ٤/٢١٦( الجامع��حكام�القرآن�: انظر�٦
كطبع�السكة�والدراهم،�فإن�ذلك�نقش�النفس�بصورة�ما،�. ماأن�يصور�ال×Opء�بصورة�: وهو" الطبع�" السجية،�مأخوذة�من�: الطبيعة�٧
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��OPب�من�شمائله�
ً
�ن* كريما   .١معاوية�)كرمBن�السُّ

  .٢عن�الكسائينقله�الشوكاني�. و�السنة�بمعP¯�الدوام�-٤

ِجَد�﴿: قال�الزمخشري�!ي�تفسAB�قال�تعا]ى. و�السنة�بمعP¯�العادة�-٥
َ
ْن�ت

َ
ل
َ
ِلBَن�ف وَّ

َ
(�

َ
ة �ُسنَّ

َّ
xِإ�ُروَن

ُ
َهْل�َيْنظ

َ
ف

 
ً

ْحِوي=
َ
�ت ِه

َّ
�الل ِة �ِلُسنَّ ِجَد

َ
�ت ْن

َ
�َول

ً
ْبِدي=

َ
�ت ِه

َّ
�الل ِة �)ولBن]. (٤٣:فاطر[ ﴾ِلُسنَّ �الذين�): سنة �ع;ى �العذاب إنزال

�قبلهمك �)مم �من �برسلهم �. ذبوا �عادته �أن �وبBن �م��م، �له
ً
�انتظارا �لذلك �استقبالهم �Ôي�-جعل Ocال :

� �الرسل �مكذبي �من ��-wنتقام �و�x�يحولها �x�يبدلها �بالعادة�٣"عادة �فسر�السنة �ه=ل�.فقد �أبا وفرق

�والعادة:"العسكري  �السنة �العادة: بBن �: بأن �نفسه، �قبل �من �فعله �Tنسان �يديم �ع;ى�ما �تكون والسنة

  .٤"مثال�سبق

متقاربة�إن�" العادة�والطبيعة�والطريقة�والدوام�" وبالجملة�فمعاني��:عبد�الغOP�بن�عبد�الخالق.قال�د

  .٥"لم�تكن�متحدة�

�¯Pمع�عرض�خ=ل�من�" واتضح�ي" السنةÔ�مور��التنبه�من�بد�x�أن�اللغة�ي! :  

١ .� �والسABة �الطريقة ¯Pبمع� �السنة �كان�- أن �حسنة �أو�سيئة �قبل��-ت �العرب �لغة �!ي �استعملت قد

  .Tس=م،ووردت�!ي�أشعار�الجاهلية�كما�سبق�إيراده

  .بمعناها�اللغوي�السابق" السنة�" أن�القرآن�الكريم�والحديث�الشريف�قد�وردت�ف��ما�كلمة�. ٢

٣ .�O°الن�نهجها�Ocال�بالطريقة�س=مT�خصصها�وإن�السنة�أن��وتق�وأفعاله،�أقواله،�!ي�فإن�ريراته،

  . ذلك�x�يعOP�أن�معناها�اللغوي�قد�بطل�أو�انعدم،�بل�بقي�استعمالها�ولكن�!ي�نطاق�ضيق

 
ً
  : تعريف�السنة�اصط]حا

�تخصصا®�م� �حسب �بحو/�م �من �العلماء �أغراض �xخت=ف �تبًعا �wصط=ح �!ي �السنة �تعريف يختلف

  .ا%ختلفة،�وسأكتفي�بتعريفها�عند�ا%حدثBن

  :2حدث�نالسنة�[ي�اصط]ح�ا

  : للمحدثBن�تعريفات�متعددة�للسنة،�من�هذه�التعريفات�

١ .� �أقواله �قبل���Ôي �ذلك �كان �سواء �وسائر�أخباره لقية،
ُ

�والخ لقية
َ

�الخ �وصفاته �وتقريراته، وأفعاله،

هذا�هو�ا%شهور�عند�جمهور�ا%حدثBن،�وكأن�السنة�عندهم�خاصة�بالحديث�ا%رفوع�� .البعثة�أم�بعدها

لكل�ما�جاء�به���تسمية�الن°O�: ولعل�سند�هؤxء�فيما�ذهبوا�إليه�هو .قوف�وا%قطوع�ف=فقط،�أما�ا%و 

يا�أ´�ا�الناس�إني�قد�تركت�فيكم�ما�إن�: ( !ي�مقابلة�القرآن�بالسنة�مثل�قوله�!ي�خطبته�!ي�حجة�الوداع

�أبًدا �تضلوا �فلن �به �وسنOc: اعتصمتم �هللا �كثAB�م .٦)كتاب �تسمية �يحمل �القول �هذا �ا%حدثBن�وع;ى ن

                                                                                                                                                         
 .بتصرف�٣٠٣ا%فردات�للراغب�ص�: انظر. إما�من�حيث�الخلقة�أو�من�حيث�العادة،�وهو�فيما�تنقش�به�من�جهة�الخلقة�أغلب

 ١٣/٢١٢٥اللسان��١
 ٣٣إرشاد�الفحول�ص��٢
 .٢/٢٤٦الكشاف��٣
  .١٨٧الفروق�اللغوية�ص��٤

 . ٥١،٥٠حجية�السنة�ص��٥٥
ا،�كتاب�القدر،�ص�٦

ً
وقد�أسنده�" إن�ب=غه�صحيح�كما�قال�ابن�عيينة): " ٤/٢٤٦(،�قال�الزرقاني�!ي�شرحه�للموطأ�٥٦١: موطأ�مالك�ب=غ
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�مثل �الس�ن �باسم �الحديث �!ي �: لكت�Èم �سنة �ا%تو!ى �الAsمذي ¯p-عي� �أبي �أبي�٢٧٩س�ن �Tمام �وس�ن هـ،

� �سنة �ا%تو!ى �السجستاني �٢٧٥داود �سنة �ا%تو!ى �النسائي �وس�ن �القزويOP�٣٠٣هـ، �ماجه �ابن �وس�ن هـ،

  .هـ٢٧٥هـ،�أو�سنة�٣٧٣ا%تو!ى�سنة�

لقية،�وسائر�أخباره�سواء�كان�ذلك�وأفعاله،�وتقر ��Ôي�أقواله�: وقيل. ٢
ُ

لقية�والخ
َ

يراته،�وصفاته�الخ

وممن�ذهب�إ]ى�هذا�القول�Tمام�أبو�حنيفة�� .قبل�البعثة�أم�بعدها،�وكذلك�أقوال�الصحابة�وأفعالهم

ما�جاءنا�عن�الصحابة�: " هـ،�فقد�ورد�عنه�أنه�قال١٥٠النعمان�بن�ثابت�رOpÚ�هللا�عنه�ا%تو!ى�سنة�

إذا�لم�أجد�!ي�كتاب�هللا�وx�سنة�رسوله�أخذت�: ( وقال ".جاءنا�عن�التابعBن�زاحمناهماتبعناهم�وما�

  .١)بقول�أصحابه�من�شئت،�وأدع�قول�من�شئت�ثم�x�أخرج�عن�قولهم�إ]ى�قول�غABهم

�ف=،�� �ا%قطوع �من �عداهما �ما �أما �فقط، �وا%وقوف �با%رفوع �مخصوصة �حنيفة �أبي �عند �السنة وكأن

فعليكم�بسنOc�وسنة�الخلفاء�الراشدين�ا%هديBن�عضوا�عل��ا�: ( �ب�إليه�قوله�ولعل�سنده�فيما�ذه

  .٢)بالنواجذ

لقية�وسائر�أخباره�سواء�كان�ذلك�قبل���Ôي�أقواله�: وقيل. ٣
ُ

لقية�والخ
َ

وأفعاله�وتقريراته�وصفاته�الخ

�وأفعالهم �والتابعBن �الصحابة �أقوال �وكذلك �بعدها، �أم �الق .البعثة �هذا �إ]ى �ذهب �الحافظ�وممن ول

الذي�جمع�فيه�ما��-هـ،�حيث�أسم¯�كتابه�٤٥٨أبوبكر�أحمد�بن�الحسBن�ا%عروف�بالب��قي�ا%تو!ى�سنة�

� O°الن� �عن ��جاء �وأفعالهم �والتابعBن �الصحابة �تشمل�-وفتاوى �عنده �السنة �وكأن �الك�Aى، : بالس�ن

�وا%قطوع �وا%وقوف، �إ]ى .ا%رفوع، �إليه �ذهب �فيما �استند �الصحا: ولعله �أن �هللا �رسول �خالطوا ،��بة

�قولهم� �فكان �م��م، �وسمعوا �وجالسوهم، �الصحابة �التابعون �خالط �وكذلك �والت�¤يل، �الو'ي وشاهدوا

�!ي�مفهوم�السنة
ً
  .وفعلهم�أو]ى�بالقبول�من�غABهم،�وأصبح�داخ=

�: فعلماء�الحديث �بحثوا�عن�رسول�هللا �وق�إنما دوة،�Tمام�الهادي�الذي�أخ�A�هللا�عنه�أنه�أسوة�لنا

�حكًما� �ذلك �أثبت �سواء �وأفعال، �وأقوال �وأخبار، �وشمائل �وخلق، �سABة �من �به �يتصل �ما �كل فنقلوا

x�أم�شرعًيا.  

كل�ما�تلفظ�به�!ي�مختلف�الظروف�وا%ناسبات،�ويسميه�العلماء��:����يقصد�بأقواله : شرح�التعريف

  :س�ن�)قوال،�ومثاله: أيًضا�بالسنة�القولية،�ويجمع�فيقال

�الن. ١ �قول O°� ) :�ورسوله� �هللا �إ]ى �هجرته �كانت �فمن �نوى، �ما �امرئ �لكل �وإنما �بالنيات �)عمال إنما

  .٣)فهجرته�إ]ى�هللا�ورسوله،�ومن�كانت�هجرته�لدنيا�يصي�Èا�أو�امرأة�ينكحها�فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه

٢ .� �الرحم:"�وقوله �قالت �خلقه، �من �فرغ �إذا ¯cح� �الخلق �خلق �هللا �العائذ: إن �مقام �من��هذا بك

                                                                                                                                                         
عند�أهل�العلم�شهرة�يكاد��هذا�حديث�مشهور�عن�الن°O�: " ابن�عبد�ال�A�!ي�التمهيد�من�حديث�أبي�هريرة�وحديث�عمرو�بن�عوف،�وقال

) ٩٣١رقم�( ومستدرك�الحاكم�) ٢٨٣-٩/٢٨٢(فتح�ا%الك�بAsتيب�التمهيد�xبن�عبد�ال�A�ع;ى�موطأ�مالك�: (،�ينظر"عن�Tسناد�يستغ¯P��Çا

O°الذه�ووافقه�وصححه،." 
١��Op-السرخ�١/٣١٣(أصول.(  
من�حديث�كلهم�١٢٧،�٤/١٢٦،�ومسند�أحمد�٤٢،�وس�ن�ابن�ماجه�برقم�"حديث�حسن�صحيح: "وقال�٢٦٧٦س�ن�الAsمذي�برقم��٢

  .العرباض�بن�سارية�رOpÚ�هللا�عنه
 .            ،من�حديث�عمر�بن�الخطاب�رOpÚ�هللا�عنه١صحيح�البخاري�برقم��٣
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فهو�: ب;ى�يا�رب،�قال: نعم،�أما�ترضBن�أن�أصل�من�وصلِك�وأقطع�من�قطعِك؟�قالت: القطيعة؟�قال

� �هللا �رسول �قال �شئتم: �لِك، �إن ُعوا�:اقرءوا
ّ
َقِط �َوتُ ْرِض

َ
(� �ِ!ي ْفِسُدوا �تُ ْن

َ
�أ ْيُتْم

َّ
َول
َ
�ت �ِإْن �َعَسْيُتْم َهْل

َ
﴿ف

ْم﴾�
ُ

ْرَحاَمك
َ
  ]. ٤٤: النحل[أ

،�وغAB�١"حق�امرئ�مسلم�له��Opء�يو)p¯�فيه�يبيت�ليلتBن�إx�ووصيته�مكتوبة�عنده�ما:" �وقوله�. ٣

  .ذلك

  :سلوكه�وتطبيقه�العم;ي�لو'ي�هللا�تعا]ى�ا%�¤ل�عليه،�ومثاله�:����ويقصد�بأفعاله��

إذا�قام�إ]ى�الص=ة�يك�A�حBن�يقوم،�ثم�يك�A��كان�رسول�هللا�: ما�رواه�أبو�هريرة�رOpÚ�هللا�عنه�قال. ١

ربنا�ولك�: " حBن�يرفع�صلبه�من�الركوع،�ثم�يقول�وهو�قائم" سمع�هللا�%ن�حمده: " كع،�ثم�يقول حBن�ير 

ثم�يك�A�حBن�´�وي،�ثم�يك�A�حBن�يرفع�رأسه،�ثم�يك�A�حBن�يسجد،�ثم�يك�A�حBن�يرفع�رأسه،�ثم�" الحمد

  .٢"يفعل�ذلك�!ي�الص=ة�كلها�حc¯�يقض��ا،�ويك�A�حBن�يقوم�من�الثنتBن�بعد�الجلوس

x�يرفع�يديه�!ي��Opء�من�دعائه�إx�!ي�wستسقاء،�وأنه��كان�الن°O�: " ما�رواه�أنس�بن�مالك�قال. ٢

  .٣"يرفع�حc¯�يرى�بياض�إبطيه

كان�إذا�طاف�بالبيت�الطواف�)ول�يخب�ث=ثة�أطواف،�ويم×Op�: "ما�رواه�ابن�عمر�رOpÚ�هللا�ع��ما. ٣

  .وغAB�ذلك٤"لصفا�وا%روةأربعة،�وأنه�كان�يسÙى�بطن�ا%سيل�إذا�طاف�بBن�ا

  :����ويقصد�بتقريراته�

إما�بسكوت�منه�وعدم�إنكار،�وإما�بموافقة���وأقره�, كل�ما�صدر�عن�بعض�أصحابه�من�قول�أو�فعل

�وx�, �فا�قرار�صار�من�السنة�الشريفة�بموافقة�الن°O� .وإظهار�استحسان
ً
فهو�عليه�الس=م�x�يقر�باط=

�–عز�وجل��–�ن�هللا�: - ٥وذلك�كما�قال�ابن�حزم�- , ى�أنه�x�حرج�فيهفما�أقره�دّل�ع;, يسكت�ع;ى�منكر

�نّزل�إل��م؛�فمن� افAsض�عليه�التبليغ�وأخ�Aه�أنه�يعصمه�من�الناس،�وأوجب�عليه�أن�يبBن�للناس�ما

غ�كما�أمر،�
ّ
ادûى�أنه�عليه�الس=م�علم�منكًرا�فلم�ينكره�فقد�كفر؛��نه�جحد�أن�يكون�عليه�الس=م�بل

به�!ي�قوله�عليه�الس=مووصفه�ب
ّ

. نعم: ؟�فقال�الناس"اللهم�هل�بلغت: " غAB�ما�وصفه�ربه�تعا]ى،�وكذ

  ٦قال�ذلك�!ي�حجة�الوداع". اللهم�اشهد: " فقال

  : ومن�أمثلة�+قرار

  :�صحابه�ع;ى�اج��ادهم�!ي�شأن�ص=ة�العصر�!ي�غزوة�بOP�قريظة��إقراره�. ١

                                                 
 . ١٣٧،�وصحيح�مسلم�برقم�٢٥٨٧صحيح�البخاري�برقم��١
 .                           ٣٩١،�وصحيح�مسلم�برقم�٧٧٠صحيح��البخاري�برقم��٢
 .٨٩٥وصحيح�مسلم�برقم�،�٩٨٤صحيح�البخاري�برقم��٣
أي�: يسرع،�بطن�ا%سيل: الهرولة،�يسÙى: أي�يرمل،�والرمل: خب: ،�ومعP¯١٢٦١،�وصحيح�مسلم�برقم�١٥٣٨صحيح�البخاري�برقم��٤

الوادي�الذي�بBن�الصفا�وا%روة،�وهو�قبل�الوصول�إ]ى�ا%يل�)خضر�ا%علق�بركن�ا%سجد�إ]ى�أن�يحاذي�ا%يلBن�)خضرين�ا%تقابلBن�

  .اللذين�أحدهما�بفناء�ا%سجد�وÅخر�بدار�العباس
  .١٤٦/ T١حكام�!ي�أصول�)حكام��٥
 .٢٢١،�وصحيح�مسلم�برقم�٢٤٥٧صحيح�البخاري�برقم��٦
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  .١"x�!ي�بOP�قريظةx�يصلBن�أحد�العصر�إ: " حBن�قال�لهم�

فقد�فهم�بعضهم�من�هذا�النOÛ�أنه�ع;ى�حقيقته�وأنه�تحرم�ص=ة�العصر�إx�!ي�بOP�قريظة،�فأخرها�إ]ى�

OÛالن� �هذا �Åخر�من �البعض �وفهم �وق��ا، �خرج ¯cح� �منه�: هناك �ا%قصود �وأن �حقيقته �ع;ى �ليس أنه

O°الن�علم�و%ا�وق��ا،�!ي�فص=ها�سراع،T�ع;ى�الحث���صنع�بما�ولم�م��ما�واحًدا�يعنف�لم�الفريقان

  .�إقراًرا�بصواب�صنيعهما،�وصار�ذلك�سنة�تقريرية�عنه��ينكره�عليه،�فكان�ذلك�منه�

�العاص. ٢ �بن �عمرو �رواه �عنه�-ما �هللا OpÚ-ر�: " قال�الس=سل،� �ذات �غزوة �!ي �باردة �ليلة �!ي احتلمت

يا�: ،�فقال�،�فذكروا�ذلك�للن°Oفأشفقت�إن�اغتسلت�أن�أهلك،�فتيّممت،�ثم�صليت�بأصحابي�الصبح

: إني�سمعت�هللا�يقول : صليت�بأصحابك�وأنت�جنب؟�فأخ�Aته�بالذي�منعOP�من�wغتسال�وقلت! عمرو 

ْم�َرِحيًما﴾�
ُ

اَن�ِبك
َ
َه�ك

َّ
�الل ْم�ِإنَّ

ُ
نُفَسك

َ
وا�أ

ُ
ْقُتل

َ
  .٢ولم�يقل�شيًئا��،�فضحك�رسول�هللا�].٢٩: النساء[﴿َوx�ت

٣ . ABالزب�بن�عروة�رواه�ما��عائشة�: " قالت�أن�هللا�رسول�رأيت�لقد���والحبشة�حجرتي�باب�ع;ى�يوًما

�ا%سجد �!ي �, يلعبون �هللا �لع�Èم��ورسول �أنظر�إ]ى �بردائه �أديب� .٣"يسAsني �الدكتور �)ستاذ �علق وقد

 
ً
ا�تمرينً �–فهذا�إقرار�منه�x�يجوز��حد�بعده�أن�يعت�A�اللعب�!ي�ا%سجد�بالس=ح�: " صالح�ع;ى�ذلك�قائ=

  .٤"أمًرا�مخالًفا�للسنة�–ع;ى�الحرب�واستعداًدا�للقتال�إن�احتيج�إ]ى�ذلك�

لقية�����ويقصد�بصفاته�
َ

  :ما�يتعلق�بذاته�وتكوينه،�ومن�أمثلة�ذلك�:الخ

١ .� �عازب �بن �ال�Aاء �: " قال��حديث �هللا �رسول �ليس���كان �خلًقا، �وأحس��م �وجًها، �الناس أحسن

ABبالقص�xو�البائن�٥"بالطويل.  

مربوًعا،�بعيد�ما�بBن�ا%نكبBن،�له�شعر�يبلغ�شحمة�أذنيه،���كان�الن°O�: " ديث�ال�Aاء�أيًضا،�قالح. ٢

  .٦"رأيته�!ي�حلة�حمراء،�لم�أر�شيًئا�قط�أحسن�منه

،�وx�شممت�ريًحا�قط�أو��ما�مسست�حريًرا�وx�ديباًجا�ألBن�من�كف�الن°O�: " ،�قال�حديث�أنس�. ٣

ا�قط�أطيب�من�ريح�أو�عرف
ً
  .٧" �الن°O��عرف

�له�وجاهته،�ويجيب�عنه�فيقول��٨ويطرح�الدكتور�مروان�شاهBن
ً
w–سؤ�هللا�سائل: "-حفظه�يسأل�قد :

لقية�له�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�من�السنة�مع�أنه�x�يمكن�wقتداء��Çا؛���³ا�من�
َ

كيف�نعت�A�الصفات�الخ

  ونتبعه�!ي�هديه�كله؟��ونحن�x�نتعلم�السنة�إx�لكي�نقتدي�برسولنا�, قدر�هللا�تعا]ى

  :والجواب�من�عدة�وجوه

                                                 
 .١٧٧٠،�وصحيح�مسلم�برقم�٩٠٤صحيح�البخاري�برقم��١
هذا�حديث�صحيح�ع;ى�شرط�: "ل�وقا٦٢٩،�ومستدرك�الحاكم�برقم�٣٣٤،�وس�ن�أبو�داود�برقم�٩٥/ ١صحيح�البخاري�تعليًقا،��٢

 " .الشيخBن�ولم�يخرجاه
 .٤٤٣صحيح�البخاري�برقم��٣
 . ٣٠،�٢٩: %حات�!ي�أصول�الحديث،�ص٤
 . ٢٣٤٧،�وصحيح�مسلم�برقم�٣٣٥٦صحيح�البخاري�برقم��٥
 . ٢٣٤٧،�وصحيح�مسلم�برقم�٣٣٥٨صحيح�البخاري�برقم��٦
 . ٢٣٣٠،�وصحيح�مسلم�برقم�٣٣٦٨صحيح�البخاري�برقم��٧
  .٢٢،�٢١/ ١تيسAB�اللطيف�الخبAB�!ي�علوم�حديث�البشAB�النذير��٨
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ً
x: أو�الذي�رسولنا�هو�يكون�أن�يعقل�ف=�وسلم،�عليه�هللا�ص;ى�هللا�لرسول�لقية

َ
لكي�نعلم�الصفاِت�الخ

لقية�الOc�أوجده�هللا�
َ

هدانا�هللا�تعا]ى�به،�وأخرجنا�به�من�الظلمات�إ]ى�النور�ثم�x�نعلم�ما�Ôي�الهيئة�الخ

  .تعا]ى�عل��ا

كما�خلقه�أيًضا��–حc¯�يتأكد�لنا�أن�هللا�تعا]ى�قد�خلقه�ع;ى�أحسن�هيئة�وأكمل�صورة�بشرية�: نًياثا

،��حc¯�تجتمع�القلوب�حوله،�وهذا�يعت�A�من�)دلة�ع;ى�صدق�رسالته��–بريًئا�من�العيوب�الخلقية�

لقي
َ

�عيب�خ   .�ن�هللا�تعا]ى�قد�برأ�)نبياء�جميًعا�من�أّيِ

ا
ً
�لن: ثالث �يتأكد �الكتب�لكي �!ي �ذكرت Ocال� �الصفات �وبنفس �الهيئة �نفس �ع;ى �أوجده �قد �تعا]ى �هللا �أن ا

� �رسالته �صدق �ع;ى �واضح �دليل �هذا �و!ي �بحABا��السابقة، �قصة �من �السABة �كتب �!ي �ورد �ما �ولعل ،

� O°الن� �رأى �الذي �أبي���الراهب �عمه �مع �الشام �إ]ى �رحلته �أثناء �عمره �من �عشرة �الثانية �!ي �صباه !ي

� �وعرف �من�طالب، �السابقة، �الكتب �!ي �له �ذكرت �الع=مات �من �ا%نتظر�بجملة O°الن� �أنه �الراهب بحABا

لقي�عرف�به�بحABا�أنه��بي��ا�خاتم�النبوة�بBن�كتفيه�
َ

  .هو�الن°O�ا%نتظر��،�والخاتم�هذا�أمر�خ

ِذيَن�﴿:كان�مكتوًبا�!ي�التوراة�وTنجيل،�فقال�عّز�من�قائل��وقد�ذكر�القرآن�الكريم�أن�رسول�هللا�
َّ
ال

ُمرُ 
ْ
ْوَراِة�َوTِنِجيِل�َيأ ُتوًبا�ِعْنَدُهْم�ِ!ي�التَّ

ْ
ُه�َمك

َ
ِذي�َيِجُدون

َّ
�ال يَّ ّمِ

ُ
(� َّO°ِ ُسوَل�النَّ ِبُعوَن�الرَّ

َّ
ْعُروِف�َوَيْ�َ�اُهْم�َيت

َ ْ
ُهْم�ِبا%

�َويَ 
َ

َباِئث
َ

خ
ْ

�ال ْ�ِ�ُم
َ
�َعل ُم �َوُيَحّرِ َباِت ّيِ

َّ
�الط ُهُم

َ
�ل ِر�َوُيِحلُّ

َ
نك
ُ ْ
�ا% ْ�ِ�ْم�َعِن

َ
�َعل ْت

َ
ان
َ
�ك Ocِ

َّ
�ال =َل

ْ
غ
َ
�َو) �ِإْصَرُهْم �َعْ�ُ�ْم َضُع

ْفِلُحوَن 
ُ ْ
ِئَك�ُهُم�ا%

َ
ْول
ُ
�أ �َمَعُه نِزَل

ُ
ِذي�أ

َّ
�ال وَر �النُّ َبُعوا �َواتَّ َصُروُه

َ
�َون ُروُه �َوَعزَّ �ِبِه ِذيَن�آَمُنوا

َّ
ال
َ
: سورة�)عراف[﴾ف

١٥٧.[  

�اتباع �عدم �الكتاب �أهل �ع;ى �تعا]ى �هللا �نÙى �للرسول وقد �بل���هم �رسالته، �صدق �من �تأكدهم مع

�أبناءهم �يعرفون �كما �به �تعا]ى, ومعرف��م �قال �يعلمون، �وهم �الصريح �الواضح �الحق �كتموا �ذلك : ومع

َح 
ْ

�ال ُتُموَن
ْ

َيك
َ
�ل �ِمْ�ُ�ْم ِريًقا

َ
�ف �َوِإنَّ ْبَناَءُهْم

َ
�أ وَن

ُ
�َيْعِرف َما

َ
ُه�ك

َ
ون
ُ
ِكَتاَب�َيْعِرف

ْ
�ال ْيَناُهُم

َ
�آت ِذيَن

َّ
ُموَن﴾��قَّ ﴿ال

َ
�َيْعل َوُهْم

  ]. ٤٦: سورة�البقرة[

�Åية �تفسAB�هذه �كثAB�!ي �ابن �Tمام �به�: "يقول �جاءهم �ما �صحة �يعرفون �الكتاب �أهل �أن يخ�A�تعا]ى

ُتُموَن���الرسول�
ْ

َيك
َ
كما�يعرف�أحدهم�أوxده،�ثم�أخ�A�تعا]ى�أ�³م�مع�هذا�التحقيق�وTتقان�العلمO�﴿ل

﴾،�أي َحقَّ
ْ

  .١"﴿وهم�يعلمون﴾��ما�!ي�كت�Èم�من�صفة�الن°O��ليكتمون�الناس: ال

لقية�له�: رابًعا
َ

من�السنة�أيًضا،�ما�حاوله�بعض�أعداء���ومن�)سباب�الOc�تجعلنا�نعت�A�الصفات�الخ

لقية�تجعلنا�ندافع�عنه� .�Tس=م�من�إلصاق�بعض�الصفات�غAB�الحقيقية�به�
َ

ومعرفتنا�بصفاته�الخ

  .�نه�ثبت�بكل�)دلة�كمال�خلقته�ونحن�!ي�موقف�القوة�والثبات�� 

�مثل�: خامًسا �م��ا، �به �wقتداء �يمكن �ما �بكل �نقتدي ¯cح� �السنة �من �ونعت�Aها لقية
َ

�الخ �صفاِته نتعلم

  ". �صفة�لحيته�

لقية
ُ

  :،�ومن�أمثلة�ذلك�ما�يتعلق�بأخ=قه�الشريفة��:ويقصد�بصفاته�الخ

١ .� �عائشة �السيدة �ص;��قول �هللا �رسول لق
ُ

�خ �عن �سئلت �للسائلحBن �فقالت �وسلم �عليه �هللا : " ى

                                                 
١���ABكث�ابن�AB١٩٤/ ١تفس. 
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لق�رسول�هللا�: ب;ى،�قالت: ألست�تقرأ�القرآن؟�فقال
ُ

  .١"القرآن��فإن�خ

  .٢"أشد�حياًء�من�العذراء�!ي�خدرها��كان�الن°O�: " ما�رواه�أبو�سعيد�الخدري�رOpÚ�هللا�عنه�قال. ٢

: ا�وx�متفحًشا،�وكان�يقول فاحًش ��لم�يكن�الن°O�: "قال: �ما�رواه�عبد�هللا�بن�عمرو�بن�العاص�. ٣

ا
ً
  .٣"إن�من�خياركم�أحسنكم�أخ=ق

إ]ى�درجة�الكمال�البشري�فاتصف�بكل�صفات�هذا���،�ولقد�وصل�رسول�هللا��هذه�بعض�أخ=قه��

�هيئ��ا �وكمال �درجا®�ا �أع;ى �ع;ى �صفة �كل �فيه �ووجدت �البشري،   . الكمال
ً
�قائ= �العزة �رب : وامتدحه

ٍق�عَ 
ُ
ل
ُ

َع;ى�خ
َ
َك�ل   ].٤: سورة�القلم[ِظيٍم﴾�﴿َوِإنَّ

،�سواًء�كان�ذلك���ما�صدر�عنه��:ويقصد�بسائر�أخباره
ً
،�ويقظة�ومناما

ً
!ي�كل�أحواله،�حركة�وسكونا

  . قبل�البعثة�أم�بعدها

�حركاته �تربوية�:أما �وسائل OÛ: ف�يلقى� �ما �أهمية �إ]ى �نظره �ولفت �ا%تلقي، �انتباه �شد �ورا�òا �من يقصد

  : عليه،�ومن�)مثلة�ع;ى�ذلك

 ( �قوله�-١
ً
فهذه�الحركة�ا%تمثلة�!ي�Tشارة�أفادتنا�أن�محل�. ٤)التقوى�ها�هنا،�وأشار�إ]ى�صدره�ث=ثا

  . التقوى�هو�القلب

Tشراك�با8،�وعقوق�الوالدين،�: ب;ى�يا�رسول�هللا،�قال: أx�أنبئكم�بأك�A�الكبائر؟�قالوا( �قوله��-٢

�فجلس،�ثم�قال: قال�الراوي 
ً
،�حc¯�قلناأx�و : وكان�متكئا

ً
  .٥)ليته�سكت: قول�الزور،�أx�وشهادة�الزور�ث=ثا

�O°الن�ABفتغي��قدره�ويقدرونه�القوم،�يحذره�¯cح�بعدها�جاء�ما�خطورة�أفاد�وحركته�وضعه�من .  

�مسعود�-٣ �بن �هللا �عبد �هللا: قول �رسول �قال��خط �ثم �مستقيًما، ،�: (خطا
ً
�مستقيما �هللا �سبيل هذا

ا�: ثم�قرأ) هذه�السبل�ليس�م��ا�إx�عليه�شيطان�يدعو�إليه: قالوخط�عن�يمينه�وشماله،�ثم�
َ

�َهذ نَّ
َ
﴿َوأ

عَ 
َ
ْم�ِبِه�ل

ُ
اك ْم�َوصَّ

ُ
ِلك

َ
ْم�َعْن�َسِبيِلِه�ذ

ُ
َق�ِبك َتَفرَّ

َ
ُبَل�ف ِبُعوا�السُّ

َّ
ت
َ
ِبُعوُه�َوx�ت اتَّ

َ
�ف

ً
ُقوَن﴾ِصَراِطي�ُمْسَتِقيما تَّ

َ
ْم�ت

ُ
ك
َّ
. ٦ل

  ]. ١٥٣: سورة�)نعام[

�قالوعن�ابن�مس�-٤
ً
�منه،�وخط���خط�الن°O�: عود�أيضا

ً
�!ي�الوسط�خارجا

ً
�خطا

َّ
،�وخط

ً
�مربعا

ً
خطا

�إ]ى�هذا�الذي�!ي�الوسط�من�جانبه�الذي�!ي�الوسط،�وقال
ً
�صغارا

ً
هذا�Tنسان،�وهذا�أجله�: (خطوطا

،�وهذا�الذي�هو�خارج�أمله،�وهذه�الخطط�الصغار�)عراض،�فإن�أخطأه�-أو�قد�أحاط�به��–محيط�به�

�هذا�هذا ��³شه �هذا �أخطأه �وإن �هذا، � .٧)�³شه �هللا �رسول �استخدم �الحديثBن �هذين الرسم���ففي

�ما�يأخذ�به�علماء�الAsبية�اليوم�!ي�التعليم� كوسيلة�إيضاح��يصال�ما�يريده�إ]ى�ذهن�أصحابه،�وهذا

�من�الزمان��والتلقي،�وقد�سبقهم�إليه�رسول�هللا�
ً
  . منذ�أربعة�عشر�قرنا

                                                 
 . ٧٤٦صحيح�مسلم،�وهو�جزء�من�حديث�طويل�برقم��١
 . ٢٣٢٠،�وصحيح�مسلم�برقم�٣٣٦٩صحيح�البخاري�برقم��٢
 . ٢٣٢١،�وصحيح�مسلم�برقم٣٣٦٦صحيح�البخاري�برقم��٣
  . ٢٥٦٤يل�برقم�صحيح�مسلم،�جزء�من�حديث�طو ��٤
  ).٨٧( و�صحيح�مسلم�برقم�) ٢٥١١( صحيح�البخاري�برقم��٥
 . صحيح�Tسناد�ولم�يخرجاه: وقال٢٩٣٨،�ومستدرك�الحاكم�برقم�١/٤٦٥مسند�Tمام�أحمد����٦
 .٦٠٥٤صحيح�البخاري�برقم���٧



409 
 

  ]قة�القرآن�الكريم�بالسنة�ا2طهرةع: ا2بحث�الثاني

َر�: مهمة�بيان�ما�!ي�القرآن�الكريم،�وذلك�!ي�قوله�تعا]ى��أوكل�هللا�تعا]ى�إ]ى�رسوله�
ْ

ك ِ
ّ

ْيَك�الذ
َ
َنا�ِإل

ْ
َزل نْ

َ
﴿َوأ

ُروَن﴾�
َّ

ُهْم�َيَتَفك
َّ
َعل

َ
ْ�ِ�ْم�َول

َ
َل�ِإل ّزِ

اِس�َما�نُ َن�ِللنَّ ِBّ٤٤: النحل[ِلُتَب.[  

�رس �فوض �قد �تعا]ى �فا8 �هنا���وله �ومن �السابقة، �Åية �بنص �وذلك �للناس، �الكريم �القرآن �بيان !ي

نستطيع�القول،�بأن�ع=قة�القرآن�الكريم�Ôي�ع=قة�البيان،�أي�أن�السنة�ا%طهرة�تبBن�للناس�ما�جاء�

  .!ي�القرآن�الكريم

فائدة�!ي�معرفته�يطنب�!ي�تفسAB�Åية�أو�يخرج�إ]ى�ما�x��لم�يكن�الرسول�: ( يقول�الشيخ�فهد�الرومي

�
ً
�أو�تقييدا �لعام،

ً
�أو�تخصيصا �%شكل،

ً
�أو�توضيحا �%جمل،

ً
�بيانا �تفسABه �جل �فكان �إدراكه، �!ي وx�ثمرة

�أو�متعلقه �لفظ ¯Pع%�
ً
�أو�بيانا �اقتصر��١)%طلق، �تحتمل��فقد x� Ocال� �الضرورية �ا%عاني �بيان ع;ى

ما�سوى�ذلك�لØمة�ليعملوا�عقولهم�!ي�التدبر�التأخAB،�أو�الOc�x�سبيل�إ]ى�معرف��ا�إx�عن�طريقه،وترك�

هل�عندكم��Opء�من�الو'ي�:�قلت�لع;ي�: قال��ما�روي�عن�أبي�جحيفة�:ويدل�ع�ى�ذلكوالتفكر،�

�؟قال �هللا �كتاب �!ي �ما x: إ�ي!� �رج= �هللا �يعطيه
ً
�فهما xإ� �أعلمه �ما �النسمة �وبرأ �الحبة �فلق والذي

العقل،�وفكاك�)سAB،�وأن�x�يقتل�مسلم�:الصحيفة�قالوما�!ي�: القرآن،وما�!ي�هذه�الصحيفة�؟�قلت

  .٢)بكافر

ومعP¯�احتياج�القرآن�إ]ى�«: فالقرآن�والسنة�يحتاج�كل�م��ما�ل+خر�%عرفة�)حكام�الشرعية،�قال�الب��قي

�تحتاج�إ]ى�من�يعرف�خفايا�خباياها� �ومفصلة�%جم=ته؛��ن�فيه�لَو�َجازته�كنوًزا �مبينة�له السنة�أ�³ا

Aفي��عليه�ا%�¤ل�هو�وذلك�رها،?�xو�للسنة�مبيًنا�القرآن�وليس�عليه،�قاضية�السنة�كون�¯Pمع�وهو�،

  ٣»قاضًيا�عل��ا

أن�الن°O���عن�أبي�هريرة��-: وسنذكر�بعض�-مثلة�عن�كيفية�ع]قة�القرآن�الكريم�بالسنة�ا2طهرة�

�ج�Aي: (قال�� ��Çا �فينوه
ً
�ف=نا �ج�Aيل،أحب �نادى �عبدا �هللا �أحب �أهل�إذا �فيحبه �العرش، �حملة �!ي ل

�يسرناه� �فإنما �وقال �الحديث �العرش،وذكر �أهل �لغط �السابعة �السماء �أهل العرش،فيسمع

ِكرٍ ﴿بلسانك، دَّ َهْل�ِمن�مُّ
َ
ِر�ف

ْ
ك

ّ
ُقْرآَن�ِللِذ

ْ
ا�ال

َ
ْرن َقْد�َيسَّ

َ
  ٤)كل�ميسر�%ا�خلق�له: (�وقال�الن°O�] ١٧:القمر[﴾َول

ن�!ي�الجنة�شجرة�يسAB�الراكب�تح��ا�مائة�عام�اقرأوا�إن�شئتم�إ: (قال��أن�الن°O���عن�أبي�هريرة��-

   ]٣٠:الواقعة[٥)﴿وظل�ممدود﴾�

ن�: وهو�ع;ى�ا%ن�A�يقول ��سمعت�رسول�هللا�: قال��عن�عقبة�بن�عامر��- ْعُتم�ِمّ
َ
ا�اْسَتط ُهم�مَّ

َ
�ل
ْ
وا ِعدُّ

َ
﴿َوأ

ٍة﴾� وَّ
ُ
  .١)أx�إن�القوة�الرمي��أx�إن�القوة�الرمي،�أx�إن�القوة�الرمي،] ( ٦٠: )نفال[ق

                                                 
١��ABالتفس�أصول�!ي�١٩ص: بحوث . 
  ٢٨٨٢صحيح�البخاري�برقم�٢
 .٤٤جاج�بالسنة�ص�مفتاح�الجنة�!ي�wحت��٣
  ١/٧٠خلق�أفعال�العباد�للبخاري��٤
 .٤٥٩٩صحيح�البخاري�برقم�٥
 .١٩١٧صحيح�مسلم�برقم�١
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يدûى�نوح�يوم�القيامة�فيقول�لبيك،�وسعديك�يا���قال�رسول�هللا�: قال�عن�أبي�سعيد�الخدري��-

غت،�فيقول 
ّ
غكم�فيقولون�ما�أتانا�من�نذير�فيقول : رب�فيقول�له�هل�بل

ّ
من�: نعم،�فيقال��مته�هل�بل

غ،�ويكون�الرس
ّ
ول�عليكم�شهيدا،�فذلك�قوله�جل�شهد�لك�فيقول�محمد�وأمته�فيشهدون�انه�قد�بل

ِهيًدا
َ

�ش ْم
ُ

ْيك
َ
�َعل ُسوُل �الرَّ وَن

ُ
�َوَيك اِس �النَّ ى

َ
�َع; َهَداء

ُ
�ش

ْ
وا ونُ

ُ
َتك ِ

ّ
�ل ا

ً
�َوَسط

ً
ة مَّ

ُ
�أ ْم

ُ
َناك

ْ
�َجَعل ِلَك

َ
ذ
َ

�﴿َوك ﴾�ذكره

  ١العدل: والوسط�قال] ١٤٣:البقرة[

-�� �مسعود �ابن �إِ : قال�عن ِبُسوا
ْ
�َيل ْم

َ
�َول �آَمُنوا ِذيَن

َّ
�﴿ال �نزلت �%ا ٍم﴾�Åية

ْ
ل
ُ
�ِبظ �]٨٢: )نعام[يَما³َُ�ْم شقَّ

ليس�ذلك،�إنما�هو�الشرك؛�«: �يا�رسول�هللا،�أينا�لـم�يظلم�نفسه؟�قال�: ذلك�ع;ى�ا%سلمBن،�فقالوا

�ما �عَ ﴿:ألم�تسمعوا ٌم
ْ
ل
ُ
ظ
َ
�ل ْرَك

ّ
�الِش �ِإنَّ ِه

َّ
ِرْك�ِبالل

ْ
ش
ُ
�x�ت َّOPَُب� �َيا ُه

ُ
�َوُهَو�َيِعظ �xِْبِنِه ْقَماُن

ُ
�ل اَل

َ
: لقمان[﴾.ِظيٌم ق

٢])١٣  

�ُهَو﴾�-
َّ
xِإ� ُمَها

َ
�َيْعل

َ
x� ْيِب

َ
غ
ْ
�ال �َمَفاِتُح �تعا]ى﴿َوِعنَدُه �قوله �!ي �الغيب الغيب�: فقال] ٥٩:)نعام[فسر�مفاتح

ْفٌس�مَّ 
َ
ْدِري�ن

َ
ْرَحاِم�َوَما�ت

َ
ُم�َما�ِ!ي�)

َ
�َوَيْعل

َ
ْيث

َ
غ
ْ
ُل�ال ِ¤ّ

َ
اَعِة�َوُي� ُم�السَّ

ْ
َه�ِعنَدُه�ِعل

َّ
�الل ًدا�خمسة﴿ِإنَّ

َ
ِسُب�غ

ْ
ك
َ
ا�ت

َ
اذ

﴾AٌBِب
َ

َه�َعِليٌم�خ
َّ
�الل ُموُت�ِإنَّ

َ
ْرٍض�ت

َ
�أ ّيِ

َ
ْفٌس�ِبأ

َ
ْدِري�ن

َ
ففسر�Åية�من�سورة�)نعام�با:ية�. ]٣٤:لقمان[ ٣)َوَما�ت

��لفاظ� �للمسلمBن �وتبيان �توضيح �من �فيه �%ا �الرسول �اتبعه �وهو�أسلوب �نرى �كما �لقمان، �سورة من

  .ومعاني�القرآن�الكريم

�ع�- �مسعود �ابن �: قال�ن �هللا �رسول �زمام�: (�قال �لكل �زمام، �ألف �سبعون �لها �يومئٍذ �بجهنم يؤتى

�يجرو�³ا �ملك �ألف �تعا]ى٤)سبعون �لتفسAB�قوله �يصلح �الحديث �فهذا َم :، �ِبَجَهنَّ �َيْوَمِئٍذ : الفجر[﴾﴿َوِ&يَء

٢٣.[  

ا�َجاءَ : ص=ة�بعد�أن�نزلت�عليه�ما�ص;ى�الن°O�: (قالت�عن�عائشة��-
َ
َفْتُح﴾��﴿ِإذ

ْ
ِه�َوال

َّ
ْصُر�الل

َ
: النصر[ن

�ف��ا]١ �اغفر�]ي: إx�يقول �اللهم �وبحمدك �ربنا �قالت)سبحانك �رواية �و!ي �القرآن: (، �قوله�)يتأول �أي ،

ِفْرُه﴾�:تعا]ى
ْ
َك�َواْسَتغ ْح�ِبَحْمِد�َرِبّ َسِبّ

َ
  .٥])٣: النصر[﴿ف

ِه�:لكنت�أص;ي�فدعاني�الن°O�فلم�أجبه�فقا:قال�عن�أبي�سعيد�بن�ا%ع;ى�-
َّ
ألم�يقل�هللا�﴿اْسَتِجيُبوا�ِلل

ْم﴾�
ُ

ا�َدَعاك
َ
ُسوِل�ِإذ �علمنك�أعظم�سورة�!ي�القرآن�قبل�أن�تخرج�من�ا%سجد،�: ثم�قال] ٢٤: )نفال[َوِللرَّ

ِه�﴿: يارسول�هللا�إنك�قلت��علمنك�سورة�!ي�القرآن�قال: فأخذ�بيدي�فلما�أردنا�أن�نخرج�قلت
ّ
َحْمُد�لل

ْ
ال

 ِ
َ

َعا%
ْ
�ال   ٦)Ôي�السبع�ا%ثاني�والقرآن�العظيم�الذي�أوتيته] ٢: الفاتحة[ ﴾Bَن َرِبّ

﴾﴿للغيبة�!ي�قوله�تعا]ى��تفسABه�-
ً
ْم�َبْعضا

ُ
َتْب�َبْعُضك

ْ
  :حيث�قال]١٢:الحجرات[َوx�َيغ

أفرأيت�إن�كان�!ي�أGي�ما�:ذكرك�أخاك�بما�يكره�قيل:هللا�ورسوله�أعلم،قال:أتدرون�ما�الغيبة�؟�قالوا( 

                                                 
  .٤٢١٧صحيح�البخاري�برقم�١
 .٣٢٤٥صحيح�البخاري�برقم��٢
 .٤٣٥١صحيح�البخاري�برقم�٣
 .٢٨٤٢صحيح�مسلم�برقم�٤
 .٤٦٨٣صحيح�البخاري�برقم�٥
  .٤٢٠٤صحيح�البخاري�برقم�٦
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  ١)ن�كان�فيه�ما�تقول،�فقد�اغتبته،وإن�لم�يكن�فيه�فقد��Çتهإ: أقول،�قال

َها﴾�-
َ
�ل ْسَتَقٍرّ

ُ
ْجِري�ِ%

َ
ْمُس�ت كنت�مع�الن°O�!ي�ا%سجد�:عن�أبي�ذر�قال] ٣٨: يس[تفسABه�لقوله�تعا]ى﴿َوالشَّ

�فقال �الشمس �غروب �؟�قلت: عند �الشمس �تغرب �أين �ذر�أتدري �أبا �قال: يا �أعلم، �ورسوله فإ�³ا�: هللا

� �تعا]ىتذهب �قوله �فذلك �العرش �تحت �تسجد ¯c﴿:ح�َعِزيِز
ْ
ْقِديُر�ال

َ
�ت ِلَك

َ
�ذ َهـا

َّ
�ل ْسَتَقٍرّ

ُ
%ِ� ْجِري

َ
�ت ْمُس َوالشَّ

َعِليِم 
ْ
   ]٣٨: يس[٢)﴾ال

سدرة�ا%نتÛ¯�( بيانه�لـ:للتشب��ات�الب=غية�والOc�تقرب�مع¯P�Åية�لذهن�القارئ�ومن�ذلك��استخدامه�-

 ﴿!ي�قوله�تعا]ى�) 
َ
ُتَماُرون

َ
ف
َ
ى�َما�َيَرى�أ

َ
َرى�* ُه�َع;

ْ
خ
ُ
�أ

ً
ة
َ
ْزل
َ
َقْد�َرآُه�ن

َ
ْنَتÛَ¯�* َول

ُ ْ
َوى�* ِعنَد�ِسْدَرِة�ا%

ْ
أ
َ ْ
�ا%

ُ
ة ِعنَدَها�َجنَّ

 *�﴾¯
َ

p×
ْ
�َما�َيغ

َ
ْدَرة ¯�الِسّ

َ
p×

ْ
�َيغ

ْ
( قصة�ا%عراج�وفيه���من�حديث�مالك�بن�صعصعة�] ١٦-١٢: النجم[ ِإذ

¯Ûا%نت�سدرة�]ي�رفعت�ق=ل٣ثم�مثل�نبقها�،فإذا�قال٤هجر�الفيلة،�آذان�مثل�ورقها�وإذا�: ،�سدرة�هذه

¯Û٥)ا%نت.   

ْن�: كما�!ي�قوله�تعا]ى�٦"إنما�)عمال�بالنيات: "حديث-
َ
اُء�ِ%

َ
ش
َ
ُه�ِف�َ�ا�َما�ن

َ
َنا�ل

ْ
ل �َعجَّ

َ
ة
َ
َعاِجل

ْ
اَن�ُيِريُد�ال

َ
﴿َمْن�ك

ِريُد   : إ]ى�قوله]١٨:wسراء[ ﴾نُ
ً
ورا

ُ
ك
ْ

اَن�َسْعُ�ُ�ْم�َمش
َ
ِئَك�ك

َ
ول
ُ
أ
َ
  ].١٩:wسراء[﴾�﴿ف

ْم﴾�:وقوله
ُ

وُبك
ُ
ل
ُ
َسَبْت�ق

َ
ْم�ِبَما�ك

ُ
ك
ُ

اِخذ ِكْن�ُيؤَ
َ
ْيَماَن﴾�]٢٢٥:البقرة[﴿َول

َ
ُم�) ْدتُ   ].٨٩:ا%ائدة[و﴿َما�َعقَّ

-� �ضيفه:"�قوله �Åخر�فليكرم �واليوم �با8 �يؤمن �كان �تعا]ى�٧"من �قوله �ِإْبَراِهيَم�: !ي �َضْيِف
ُ

﴿َحِديث

َرِمBَن﴾
ْ

ك
ُ ْ
ِبيِل﴾�:وقوله]. ٢٤:الذاريات[ا% َجْنِب�َواْبِن�السَّ

ْ
اِحِب�ِبال ُجُنِب�َوالصَّ

ْ
َجاِر�ال

ْ
  ].٣٦:النساء[﴿وال

-� �به: "�قوله �ولده �أشبه �وأنا �إبراهيم �تعا]ى�٨"رأيت �قوله �مفهوم �: من
َ
ة
َّ
�ِمل ِبْع �اتَّ ِن

َ
�أ ْيَك

َ
�ِإل ْوَحْيَنا

َ
�أ مَّ

ُ
﴿ث

﴾
ً
  ].١٢٣:النحل[ِإْبَراِهيَم�َحِنيفا

ْوٌم﴾: !ي�قوله�٩"x�ينامإن�هللا�: "�قوله�-
َ
�َوx�ن

ٌ
  ]. ٢٥٥:البقرة[﴿ِسَنة

-�� �بي��ن: "�قوله �%ا �كفارات �الخمس �بي��ما"،و١٠"الصلوات �%ا �كفارة �رمضان �إ]ى �قوله��١١"رمضان !ي

اِلَها﴾: تعا]ى
َ
ْمث

َ
ُر�أ

ْ
ُه�َعش

َ
ل
َ
َحَسَنِة�ف

ْ
  ]. ١٦٠:)نعام[﴿َمْن�َجاَء�ِبال

  .١"ب�عند�هللا�يوم�القيامة�من�ريح�ا%سكلخلوف�فم�الصائم�أطي:"!ي�الصوم��قال��-

                                                 
 . ٢٥٨٩برقم�صحيح�مسلم�١
 .٤٥٢٤صحيح�البخاري�برقم��٢
 .وهو�مفتعل�من�ال��اية،�أي�ينتÛ¯�ويبلغ�بالوصول�إل��ا�ف=�يتجاوز��٤٠/١٥٧تاج�العروس��٣
قرية�قريبة�من�ا%دينة�وليست�هجر�البحرين،�وكانت�تعمل��Çا�: هو�إناء�للعرب�كالجرة�الكبABة،وهجر�:الق=ل�( ١١/٥٦٥لسان�العرب��٤

 ) .الق=ل
 . ٣٦٧٤و�برقم�٣٠٣٥حيح�البخاري�برقمص�٥
  .١صحيح�البخاري�برقم��٦
 . ٧٤،�وصحيح�مسلم�برقم�٥٦٧٢صحيح�البخاري�برقم��٧
 . ١٦٨،�وصحيح�مسلم�برقم�٣٢٥٤صحيح�البخاري�برقم��٨
 . ١٧٩صحيح�مسلم�برقم��٩

  .٢٣٣صحيح�مسلم�برقم��١٠
  .٤٩٨صحيح�مسلم�برقم��١١

  . ١١٥١برقم�،�وصحيح�مسلم�١٧٩٥صحيح�البخاري�برقم��١
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�تعا]ى �لقوله �عاقبته �حسن �وهو �الصيام �!ي �سر �إ]ى ْنُتْم�:أشار
ُ

�ك �ِإْن ْم
ُ

ك
َ
�ل AٌBْ

َ
�خ ُصوُموا

َ
�ت ْن

َ
﴿َوأ

ُموَن﴾
َ
ْعل

َ
  ]. ١٨٤:البقرة[ت

وا﴾!ي�مع�١"ويل�لØعقاب�من�النار: "وقد�رأى�أعقا�Çم�تلوح�لم�يص�Èا�ا%اء��قوله�-
ُ
ِسل

ْ
اغ

َ
P¯�!ي�مفهوم﴿ف

ْ�ِ�ْم﴾: ��قوله�تعا]ى
َ
َل�ِإل ّزِ

اِس�َما�نُ َن�ِللنَّ ِBّغس=].٤٤:النحل[﴿ِلُتَب�وعمهما�قدميه�هو�وغسل.  

-� �بعينيه: "�قوله �نظر�إل��ا �خطيئة �كل �من �وخرج �وجهه �فغسل �ا%سلم �العبد �توضأ �قوله�. ٢"إذا من

ْم﴾: تعا]ى
ُ

َرك ّهِ
َ
�ِلُيط �ُيِريُد ِكْن

َ
�ذنوبكم﴿وَ ].٦:ا%ائدة[﴿َول �من ُروَن﴾�أي

ُ
ك
ْ

ش
َ
�ت ْم

ُ
ك
َّ
َعل

َ
�ل ْم

ُ
ْيك

َ
�َعل �ِنْعَمَتُه ِلُيِتمَّ

  ]..٦:ا%ائدة[

وُرُهْم�: !ي�قوله�تعا]ى�٣"أنتم�الغر�ا%حجلون�يوم�القيامة: "�قوله�- ْؤِمَناِت�َيْسÙَى�نُ
ُ ْ
ْؤِمِنBَن�َوا%

ُ ْ
َرى�ا%

َ
﴿َيْوَم�ت

ْيِد´ِ�ْم﴾
َ
  ].١٢:الحديد[َبBَْن�أ

ِصيٌب�ِمْ�َ�ا﴾�: !ي�قوله�٤"قيامةحلت�له�شفاعOc�يوم�ال: "�وقوله�-
َ
ُه�ن

َ
ْن�ل

ُ
�َيك

ً
�َحَسَنة

ً
َفاَعة

َ
َفْع�ش

ْ
﴿َمْن�َيش

  ].٨٥: النساء[

دعوة�ا%سلم��خيه�بظهر�الغيب�مستجابة�عند�رأسه�ملك�وكل�به�كلما�دعا��خيه�ب×Opء�: "�وقوله�-

ْس : !ي�قوله�تعا]ى" ولك�بمثله" ٥"آمBن�: قال�ا%لك
ُ ْ
�ا%

َ
َراط ا�الّصِ

َ
إ]ى�أخر�السورة�].٦:الفاتحة[َتِقيَم﴾�﴿اْهِدن

هذا�دعاء�من�يأتي�به�لنفسه�ولجماعة�ا%سلمBن�بظهر�الغيب�تقول�ا%=ئكة�!ي�السماء�آمBن�وقد�قال�

  .٦"ولعبدي�ما�سأل: "تعا]ى

تخرج�)رض�أف=ذ�كبدها�ويحسر�الفرات�عن�جبل�: "�ومن�)مر�بمجاهدة�ا%شركBن�وا%نافقBن�قوله�-

�ذهب �ق�٧"من �تعا]ى!ي َها﴾: وله
َ
َقال

ْ
ث
َ
�أ ْرُض

َ
(� َرَجِت

ْ
خ
َ
�تعا]ى].٢:الزلزلة[﴿َوأ �ِ!ي�: وقوله ْبَء

َ
خ
ْ

�ال رُِج
ْ

﴿ُيخ

ْرِض﴾
َ
َماَواِت�َو)   ].٢٥:النمل[السَّ

�: !ي�قوله�تعا]ى�٨"حc¯�تعود�أرض�العرب�مروجا: "�قوله�- نَّ
َ
ْت�َوظ

َ
ن يَّ َها�َوازَّ

َ
ُرف

ْ
ْرُض�ُزخ

َ
ِت�)

َ
ذ
َ

خ
َ
ا�أ

َ
¯�ِإذ َّcَح﴿

 
ُ
ْهل

َ
 أ

َ
�ِبا� َن

ْ
غ
َ
�ت ْم

َ
�ل ْن

َ
أ
َ

�ك
ً
�َحِصيدا َناَها

ْ
َجَعل

َ
�ف

ً
�³ََ�ارا ْو

َ
�أ

ً
ْي=

َ
�ل ا

َ
ْمُرن

َ
�أ اَها

َ
ت
َ
�أ ْ�َ�ا

َ
�َعل اِدُروَن

َ
�ق ُ�ْم َّ³

َ
�أ ْمِس﴾�َها

ْم﴾�:وذلك�يكون�عند�إتمام�كلمة�الحق].٢٤:يونس[
ُ

AَBْك
َ
�غ

ً
ْوما

َ
ْبِدْل�ق

َ
ْوا�َيْست

َّ
َتَول

َ
  ]. ٣٨:محمد[﴿َوِإْن�ت

: !ي�قوله�تعا]ى�٩"إن�مما�أخاف�عليكم�ما�يفتح�عليكم�من�زهرة�الدنيا�وزين��ا: "يا!ي�مثل�الدن�قوله�-

ى
َ
a
ْ
َيط

َ
َساَن�ل

ْ
�Tِن �ِإنَّ

َّ
=
َ

Pَ¯﴾*﴿ك
ْ
ْن�َرآُه�اْسَتغ

َ
ِعٌب﴾:وقوله]٧-٦:العلق[أ

َ
َيا�ل نْ �الدُّ

ُ
َحَياة

ْ
َماال   ].٢٠:الحديد[﴿ِإنَّ

�: عا]ىمن�آثار�قوله�ت�١"تسحروا�فإن�!ي�السحور�بركة: "�وقوله�-
ُ
ْيط

َ
خ
ْ

ُم�ال
ُ

ك
َ
َن�ل َّBَب

َ
¯�َيت َّcَح�َرُبوا

ْ
وا�َواش

ُ
ل
ُ
﴿َوك

                                                 
 . ٢٤١،�وصحيح�مسلم�برقم�٦٠صحيح�البخاري�برقم��١
 .٢٤٤صحيح�مسلم�برقم��٢
 . ٢٤٦،�وصحيح�مسلم�برقم�١٣٦صحيح�البخاري�برقم��٣
  . ٥٨٩صحيح�البخاري�برقم��٤
  . ٢٧٣٣صحيح�مسلم�برقم��٥
  . ٣٩٥صحيح�مسلم�برقم��٦
  .٢٨٩٤،�وصحيح�مسلم�برقم�٦٧٠٢صحيح�البخاري�برقم��٧
 . ١٥٧سلم�برقم�صحيح�م�٨
 .١٠٥٢،�وصحيح�مسلم�برقم�١٣٩٦صحيح�البخاري�برقم��٩
  .١١٥١،�وصحيح�مسلم�برقم�١٨٢٣صحيح�البخاري�برقم��١
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ْبَيُض﴾�
َ
  ].١٨٧:البقرة[)

�: !ي�قوله�تعا]ى�١"إذا�أقبل�الليل�من�ها�هنا�وأدبر�ال��ار�من�ها�هنا�فقد�أفطر�الصائم: "�وقوله�- مَّ
ُ
﴿ث

ْيِل﴾�
َّ
ى�الل

َ
َياَم�ِإ] وا�الّصِ ِتمُّ

َ
  ]. ١٨٧:البقرة[أ

ِعُمOPِ�: !ي�معP¯�قوله�حكاية�عن�خليله�٢"أبيت�عند�ربي�يطعمOP�ويسقيOP�إني: "�وقوله�-
ْ
ِذي�ُهَو�ُيط

َّ
﴿َوال

  ].٧٩:الشعراء[َوَيْسِقBِن﴾�

وا�: !ي�مفهوم�قوله�تعا]ى�٣"إنا�لم�نرده�عليك�إx�أّنا�ُحُرم:"!ي�حديث�الصعب�بن�جثامة�وقوله�
ُ
ْقُتل

َ
﴿x�ت

ُتْم�ُحُرٌم﴾� نْ
َ
ْيَد�َوأ   ].٩٥:ا%ائدة[الصَّ

  ].٢١:الجاثية[﴿َسَواًء�َمْحَياُهْم�َوَمَماُ®ُ�ْم﴾�: !ي�قوله�تعا]ى�٤"يبعث�كل�عبد�ع;ى�ما�مات�عليه: "�قوله�-

-� �أعمالهم: "�قوله �ع;ى �يبعثون �ثم �م��م �كان �من �أصاب �عذابا �بقوم �هللا �أراد �تعا]ى�٥"إذا �قوله : !ي

ُموا�ِمنْ 
َ
ل
َ
ِذيَن�ظ

َّ
�ال ِصيَ�نَّ �x�تُ

ً
ُقوا�ِفْتَنة ﴾﴿َواتَّ

ً
ة اصَّ

َ
ْم�خ

ُ
  ].٢٥:)نفال[ك

�!ي�Tس=م�سنة�حسنة�فله�أجرها�وأجر�من�عمل��Çا�إ]ى�يوم�القيامة�من�غAB�أن�: "�وقوله�- من�َسنَّ

ينقص�من�أجورهم��Opء�ومن�سن�!ي�Tس=م�سنة�سيئة�كان�عليه�وزرها�ووزر�من�عمل��Çا�إ]ى�يوم�

�َح :!ي�قوله�تعا]ى�٦"القيامة
ً
َفاَعة

َ
َفْع�ش

ْ
ْن�﴿َمْن�َيش

ُ
�َيك

ً
ة ئَ �َسّيِ

ً
َفاَعة

َ
َفْع�ش

ْ
ِصيٌب�ِمْ�َ�ا�َوَمْن�َيش

َ
ُه�ن

َ
ْن�ل

ُ
�َيك

ً
َسَنة

�ِمْ�َ�ا﴾ �ِكْفٌل ُه
َ
�قوله].٨٥:النساء[ل و³َُ�ْم�:ومع

ُّ
�ُيِضل ِذيَن

َّ
ْوَزاِر�ال

َ
�أ �َوِمْن ِقَياَمِة

ْ
�ال �َيْوَم

ً
ة
َ
اِمل

َ
�ك ْوَزاَرُهْم

َ
�أ وا

ُ
﴿ِلَيْحِمل

ٍم﴾
ْ
AِBْ�ِعل

َ
َقاِلِهْم﴾�﴿وَ :وقوله].٢٥:النحل[ِبغ

ْ
ث
َ
�َمَع�أ

ً
xَقا

ْ
ث
َ
ُهْم�َوأ

َ
َقال

ْ
ث
َ
�أ نَّ

ُ
َيْحِمل

َ
  ].١٣:العنكبوت[ل

أن�تصدق�وأنت�صحيح�شحيح�وx�تمهل�حc¯�: "!ي�جواب�من�سأله�أي�الصدقة�أعظم؟�قال�وقوله�-

ُقومَ ﴿: !ي�قوله�تعا]ى�٧"إذا�بلغت�الحلقوم
ْ
ُحل

ْ
ِت�ال

َ
غ
َ
ا�َبل

َ
�ِإذ

َ
xْو

َ
ل
َ
ْل�ِلِعَباِدَي��:وقوله�تعا]ى].٨٣:الواقعة[﴾ف

ُ
﴿ق

﴾
ً
�َوَع=ِنَية

ً
َناُهْم�ِسّرا

ْ
ا�َرَزق �َوُيْنِفُقوا�ِممَّ

َ
=ة ِذيَن�آَمُنوا�ُيِقيُموا�الصَّ

َّ
  ].٣١:إبراهيم[ال

-� �السف;ى:"�وقوله �اليد �من ABخ� �العليا �تعا]ى�٨"اليد �قوله ُفَقَراُء﴾�:!ي
ْ
�ال ُتُم نْ

َ
�َوأ ُّOPِ

َ
غ
ْ
�ال ُه

َّ
﴿َوالل

�ا].٣٨:محمد[ �اليد �أن �جاء �تعا]ىوقد �قوله �وشاهده �هو�ا%عطية �والعليا �Åخذة ِذي�: لسف;ى
َّ
�ال ا

َ
�ذ ﴿َمْن

�﴾
ً
�َحَسنا

ً
ْرضا

َ
َه�ق

َّ
  ].١١:الحديد[ُيْقِرُض�الل

-� �يفقهه: "�قوله �خABا �به �هللا �يرد �تعا]ى�٩"من �قوله �{: !ي �َواِحٌد﴾ ٌه
َ
�ِإل ْم

ُ
ُهك

َ
�قوله].١٦٣:البقرة[َوِإل : إ]ى

� وَن﴾
ُ
�َيْعِقل �ِلَقْوٍم ياٍت

َ
�َيْفَقُهوَن﴾�: وقوله].١٦٤:بقرةال[﴿: ُهْم

َّ
َعل

َ
�ل �Åياِت

ُ
ف َصّرِ �نُ

َ
ْيف

َ
�ك ْر

ُ
ظ ﴿انْ

وَن﴾�: وقوله].٦٥:)نعام[
ُ
ْوٌم�x�َيْعِقل

َ
ُ�ْم�ق َّ³

َ
ِلَك�ِبأ

َ
¯�ذ َّc

َ
وÇُُ�ْم�ش

ُ
ل
ُ
�َوق

ً
ْحَسÈُُ�ْم�َجِميعا

َ
ووصف�]. ١٤:الحشر[﴿ت

                                                 
 .١١٠١،�وصحيح�مسلم�برقم�١٨٣٩صحيح�البخاري�برقم��١
 .١١٠٣،�وصحيح�مسلم�برقم�١٨٦٤صحيح�البخاري�برقم��٢
  .١١٩٥صحيح�مسلم�برقم��٣
  .٢٨٧٨صحيح�مسلم�برقم��٤
 .٢٨٧٩،�وصحيح�مسلم�برقم�٦٦٩١حيح�البخاري�برقم�ص�٥
 .١٠١٧صحيح�مسلم�برقم��٦
 .١٠٣٢،�وصحيح�مسلم�برقم�١٣٥٣صحيح�البخاري�برقم��٧
  .١٠٣٤،�وصحيح�مسلم�برقم�١٣٦١صحيح�البخاري�برقم��٨
  .١٠٣٧،�وصحيح�مسلم�برقم�٧١صحيح�البخاري�برقم��٩
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�بقوله �ا%خلوقات �عن �يفهم �لم ْسِبيَحهُ : من
َ
�ت ْفَقُهوَن

َ
ُقْرآَن�: وقوله]. ٤٤:Tسراء[ْم﴾�﴿x�ت

ْ
�ال َت

ْ
َرأ
َ
�ق ا

َ
﴿َوِإذ

 
ً
�َمْسُتورا

ً
�ِحَجابا ِخَرِة

ْ
�ِبا: �ُيْؤِمُنوَن x� ِذيَن

َّ
�ال �َوَبBَْن �َبْيَنَك َنا

ْ
�َيْفَقُهوُه﴾�. َجَعل ْن

َ
�أ

ً
ة ِكنَّ

َ
�أ وÇِِ�ْم

ُ
ل
ُ
�ق ى

َ
�َع; َنا

ْ
َوَجَعل

  ].٤٦-٤٥:Tسراء[

  .١!ي�تفسABه�الوسائل�التعليمية�استخدامه��-

بيان�القصص�الواردة�!ي�القرآن�كما�!ي�قصة�موpË¯�والخضر�ف=�يمكن�فهم�القصة�بدون�ما�روي�عن�-

  .الن°O�!ي�ذلك

�الذين� �)لباب �أو]ي �به �خاطب �ولذلك �ويفّهم، �وُيعلم �إx�ليفّهمه �تعا]ى �ي�¤له �لم �كله �فالقرآن وبالجملة

  .ا�آياته�وليتذكر�أولو�)لبابيعقلون�والذين�يعلمون�والذين�يفقهون�والذين�يتفكرون�ليدبرو 

  الخاتمة

�ع;ي�بإتمام�هذا�البحث،�وقد�خرجت�بحمد�هللا�تعا]ى�بجملة�من�الفوائد�والنتائج؛� الحمد�8�الذي�منَّ

  :رأيت�أن�أجملها�!ي�النقاط�Åتية

١- � �وأعظم�من�فهم�القرآن�الكريم،�وفسره�ا%صطفى ُدلُّ �أول
َ
ُنه�وت َبّيِ وضح�القرآَن�وتُ �تُ

ُ
ة �،�فالسنَّ

Aُ�عنه َعّ�ِ
ُ
  .عليه،�وت

٢- � �موضوع �ا%طهرةُيعدُّ �بالسنة �الكريم �القرآن �بعناية��ع=قة
َ
�تحظ �لم Ocال� �ا%همة �ا%وضوعات من

�مستقل؛لذا� �وx�)واخر�بتصنيف �)وائل �له �يتطرق �لم �الحديثية؛�إذ �الدراسات �مجال �!ي كبABة

�نافذة�جديدة�!ي�مجال�الدراسات�الحديثية ه�فإن�هذا�البحث�ُيعدُّ ،�والذي�أسأل�هللا�تعا]ى�بمّنِ

 .وفضله�أن�ينفع�به

�والضعيف،� -٣ �الصحيح �بBن �يفرق x� �ا%فسرين، �بعض �أن �التفسAB�يجد �كتب �بعض �!ي ا%تأمل

والشاذ�وا%علل،�فمن�فسر�القرآن�بكل�ما�يروى�من�)حاديث�دون�تميB¤،�فقد�قال�ع;ى�هللا�وع;ى�

� �وجب �لذا �بغAB�علم، �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �)حاديث�رسوله �تخريج �الحديث �علم �ط=ب ع;ى

  .والحكم�عل��ا

�م��ا� -٤ �وx�َيُردَّ ��Çا �وَيْعَمَل ها
َ
ل �َيَتَقبَّ �وأن ،

َ
�الصحيحة

َ
�الثابتة

َ
�)حاديث

َ
ذ
ُ

�َيأخ �أن �ا%سِلِم �ع;ى الواجَب

،�وَيعتقَد�أ�³ا�ِمن�ِهللا�تعا]ى
ً
  .شيئا

٥- xستدwو� ��Çا، �)حكام �ثبوت �حيث �من �والسنة �القرآن �بBن �فرق x�الشريعة� �فروع �!ي ��Çا ل

  .وأصولها،�إذا�ثبتت�السنة�عند�أهلها�بالطريقة�ا%عروفة�عندهم

  :wقAsاحات�والتوصيات

!ي�جميع�مجاxت�التعليم�والتوجيه��بتوضيح�ع=قة�القرآن�الكريم�بالسنة�ا%طهرةأدعو�إ]ى�wهتمام�-١

  .إ]ى�جانب�كتاب�هللا �والAsبية�؛��نشاء�)جيال�ع;ى�فهم�كتاب�هللا�بسنة�ا%صطفى�

٢-�� �موضوع �يزال xا%طهرة� �بالسنة �الكريم �القرآن �العلمية؛��ع=قة �والدراسات �البحوث �إ]ى بحاجة

  .لتكتمل�أطرافه

                                                 
  ).حركاته�- سائر�أخباره�(السنة�عند�اصط=ح�ا%حدثBن��سبق�الك=م�ع��ا�!ي�ا%بحث�)ول�!ي�شرح�تعريف�١
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�وإن� �تعا]ى، �هللا �فمن �أصبت �علمنا،فإن �بما �العمل �يرزقنا �وأن �جهلنا، �ما �يعلمنا �أن �تعا]ى �هللا أسأل

  .بنعمته�تتم�الصالحات�أخطأت�فمن�عجزي�وقلة�علمO،�والحمد�8�الذي

  أهم�ا2صادر�وا2راجع

 .القرآن�الكريم .١

٢. � �Tس=مي �الصنعاني،ا%كتب �همام �بن �الرزاق ��- ا%صنف،أبو�بكر�عبد �الطبعة١٤٠٣ -بABوت ، :

  حبيب�الرحمن�)عظمO: الثانية،�تحقيق

٣. � �الثانية �الطبعة �با%نصورة، �دار�الوفاء �الخالق، �عبد OPالغ� �عبد �للدكتور �السنة، �١٤١٣حجية  -هـ

  .م١٩٩٣

سامي�بن�العربي�: إرشاد�الفحول�إ]ى�تحقيق�الحق�من�علم�)صول،�محمد�بن�ع;ي�الشوكاني،تحقق .٤

  .)ثري 

  .بABوت�–أصول�السرخ-Op،�محمد�بن�أحمد�بن�أبي�سهل�السرخ-Op�أبو�بكر،�دار�ا%عرفة� .٥

�دار�الفكر� .٦ �السيوطي، �الرحمن �عبد �الدين �ج=ل �القرآن، �علوم �!ي �لبنا�-Tتقان  -هـ١٤١٦ -ن

  .سعيد�ا%ندوب: )و]ى،�تحقيق: م،�الطبعة١٩٩٦

٧. � �دار�الحديث ��-Tحكام�!ي�أصول�)حكام،�ع;ي�بن�أحمد�بن�حزم�)ندل-Op�أبو�محمد،  - القاهرة

  .)و]ى: ،�الطبعة١٤٠٤

)دب�ا%فرد،��بي�عبد�هللا�محمد�بن�إسماعيل�البخاري،تحقيق�وتعليق�وترقيم�محمد�فؤاد�عبد� .٨

  .هـ�١٣٧٥سنة�, ،�ا%طبعة�السلفية�بالقاهرةالبا*ي

دار�ا%عرفة�: ال�Aهان�!ي�علوم�القرآن،�محمد�بن��Çادر�بن�عبد�هللا�الزرك×Op�أبو�عبد�هللا،�دار�النشر .٩

  محمد�أبو�الفضل�إبراهيم: ،�تحقيق١٣٩١ -بABوت��-

�دار�ابن .١٠ �الجعفي، �البخاري �أبو�عبدهللا �إسماعيل �بن �محمد �ا%ختصر، �الصحيح , كثAB��الجامع

  .مصطفى�ديب�البغا. د: الثالثة،�تحقيق: ،�الطبعة١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بABوت��- اليمامة�

�الAsاث� .١١ �دار�إحياء ،Oالسلم� �الAsمذي ¯p-عي�أبو� ¯p-عي� �بن �محمد �الAsمذي، �س�ن �الصحيح الجامع

  أحمد�محمد�شاكر�وآخرون: بABوت،�تحقيق�- العربي�

عبد�هللا�بن�عبد�: قرط°O�أبو�عبد�هللا،�تحقيقالجامع��حكام�القرآن،�محمد�بن�أحمد�)نصاري�ال .١٢

  .)و]ى: ،الطبعة٢٠٠٦ – ١٤٢٧ا%حسن�الAsكي،�مؤسسة�الرسالة،

١٣. � �)و]ى �الطبعة �بمصر، �رشوان �مكتبة ،¯p×حبي� �طه �للدكتور �أعدا�òا، �مواجهة �!ى �١٤١٦السنة  - هـ

  .م١٩٩٥

 ١٤٢١)و]ى�: ،الطبعةع;ي�محمد�عمر،�مكتبة�الخانDي: الطبقات�الك�Aى،�%حمد�بن�سعد�،�تحقيق .١٤

– ٢٠٠١.  

  . محمد�ابراهيم�سليم،�دار�العلم�و�الثقافة: الفروق�اللغوية،أبي�ه=ل�العسكري،�تحقيق .١٥

  .بABوت�–القاموس�ا%حيط،�محمد�بن�يعقوب�الفABوزآبادي،�مؤسسة�الرسالة� .١٦

�الكو!ي، .١٧ �شيبة �أبي �بن �محمد �بن �هللا �أبو�بكر�عبد �وÅثار، �)حاديث �!ي �ا%صنف مكتبة��الكتاب
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  .كمال�يوسف�الحوت: )و]ى،�تحقيق: ،�الطبعة١٤٠٩ - الرياض��-الرشد�

�عمر� .١٨ �بن �محمود �القاسم �أبو �التأويل، �وجوه �!ي �)قاويل �وعيون �الت�¤يل �حقائق �عن الكشاف

  .عبد�الرزاق�ا%هدي: بABوت،�تحقيق�-الزمخشري�الخوارزمي،�دار�إحياء�الAsاث�العربي�

�إس .١٩ �بن �ع;ي �الحسن �أبي �ا%خصص، �العربي �الAsاث �دار�إحياء ،Op-ندل(� �اللغوي �النحوي �-ماعيل

  .خليل�إبراهم�جفال: )و]ى،�تحقيق: م،�الطبعة١٩٩٦هـ�١٤١٧ -بABوت�

ا%ستدرك�ع;ى�الصحيحBن،�للحاكم،�تحقيق�مصطفى�عبد�القادر�عطا،�دار�الكتب�العلمية�بABوت،� .٢٠

  .م١٩٩٠ -هـ�١٤١١الطبعة�)و]ى�

٢١. � �غريب �ا%نAB�!ي �ا%كتبة�ا%صباح �الفيومي، �ا%قري �ع;ي �بن �محمد �بن �أحمد �الكبAB�للرافÙي، الشرح

  .بABوت�–العلمية�

محمد�النجار،�دار�الدعوة،�/ حامد�عبد�القادر�/ أحمد�الزيات�/ ا%عجم�الوسيط،�إبراهيم�مصطفى� .٢٢

  .مجمع�اللغة�العربية: تحقيق

محمد�سيد�: لبنان،�تحقيق�-عرفة�ا%فردات�!ي�غريب�القرآن،أبو�القاسم�الحسBن�بن�محمد�،�دار�ا% .٢٣

  .كي=ني

ال��اية�!ى�غريب�الحديث�و)ثر،�xبن�)ثAB،�خرج�أحاديثه�وعلق�عليه�ص=ح�عويضة،�دار�الكتب� .٢٤

  .م١٩٩٧ -هـ�١٤١٨العلمية�بABوت،�الطبعة�)و]ى�

  .هـ١٤١٩بحوث�!ي�أصول�التفسAB�ومناهجه،�فهد�الرومي،�مكتبة�التوبة،�الطبعة�الرابعة،� .٢٥

مجموعة�: العروس�من�جواهر�القاموس،�محمد�مرتp2¯�الحسيOP�الزبيدي،�دار�الهداية،�تحقيقتاج� .٢٦

  من�ا%حققBن

�١٩٩٧ - ١٤١٧)و]ى�: مصطفى�عبد�القادر�عطا،�الطبعة: تاريخ�بغداد،الخطيب�البغدادي،تحقيق .٢٧

  .لبنان�- بABوت��- م،دار�الكتب�العلمية�

ذير،�للدكتور�مروان�محمد�شاهBن،�مكتب�فوزى�تيسAB�اللطيف�الخبAB�!ى�علوم�حديث�البشAB�الن .٢٨

  .الشيم¯�للطباعة�بطنطا،�بABوت

خلق�أفعال�العباد�والرد�ع;ى�الجهمية�وأصحاب�التعطيل،محمد�بن�إسماعيل�البخاري،�مؤسسة� .٢٩

  م١٩٩٠/ هـ�١٤١١الرسالة،�الطبعة�الثالثة�

�الرا .٣٠ �الرومي،الطبعة �الرحمن �عبد �بن �فهد �الكريم، �القرآن �علوم �!ي �عشر�دراسات �١٤٢٦(بعة / هـ

  ).م�٢٠٠٥

�تحقيق .٣١ �)زدي،دار�الفكر، �السجستاني �أبو�داود �)شعث �بن �داود،سليمان �أبي �مح÷O�: س�ن محمد

  الدين�عبد�الحميد

٣٢. � �العربي �دار�الكتاب �الدارمي، �أبو�محمد �عبدالرحمن �بن �عبدهللا �الدارمي، ��-س�ن ،�١٤٠٧ -بABوت

  الد�السبع�العلمOخ, فواز�أحمد�زمر]ي�: )و]ى،�تحقيق: الطبعة

٣٣. � �العربي �الAsاث �دار�إحياء �النيسابوري، �القشABي �أبو�الحسBن �الحجاج �بن �مسلم �مسلم، �-صحيح

  محمد�فؤاد�عبد�البا*ي: بABوت،�تحقيق
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فتح�ا%الك�بAsتيب�التمهيد�xبن�عبد�ال�A�ع;ى�موطأ�Tمام�مالك،�ابن�عبد�ال�A�القرط°O،�دار�الكتب� .٣٤

  .،لبنان١٩٩٧العلمية�للنشر�والتوزيع،�

  .بABوت،�الطبعة�)و]ى�- لسان�العرب،محمد�بن�مكرم�بن�منظور�)فريقي�ا%صري،�دار�صادر� .٣٥

  . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨%حات�!ي�أصول�الحديث،�محمد�أديب�صالح،� .٣٦

 - ١٤١٥ -بABوت��-مختار�الصحاح،�محمد�بن�أبي�بكر�بن�عبدالقادر�الرازي،�مكتبة�لبنان�ناشرون� .٣٧

  .محمود�خاطر: ة،�تحقيقطبعة�جديد: ،�الطبعة١٩٩٥

  .مصر�–مسند�Tمام�أحمد�بن�حنبل،�أحمد�بن�حنبل�أبو�عبدهللا�الشيباني،�مؤسسة�قرطبة� .٣٨

  .معجم�ا%ؤلفBن،�لعمر�كحالة،�دار�إحياء�الAsاث�العربى�بABوت .٣٩

هـ�١٤٢٠ -لبنان��- بABوت��-معجم�مقاييس�اللغة،�أبي�الحسBن�أحمد�بن�فارس�بن�زكريا،دار�الجيل� .٤٠

  .عبد�الس=م�محمد�هارون: الثانية،�تحقيق: الطبعةم،�١٩٩٩ -

 .هـ�١٣٤٧مفتاح�الجنة�!ى�wحتجاج�بالسنة،�ج=ل�الدين�السيوطي،�إدارة�الطباعة�ا%نABية،� .٤١

دار�إحياء�الAsاث�: مالك�بن�أنس�أبو�عبدهللا�)صب²ي،�دار�النشر: موطأ�Tمام�مالك،�اسم�ا%ؤلف .٤٢

 .عبد�البا*يمحمد�فؤاد�: ،�تحقيق-مصر��- العربي�
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 لغة�الحديث�النبوّي�ب�ن�التخريج�+عرابّي�والتقن�ن�النحوّي . ٣٠

  أنموذجا" مصابيح�الجامع"الدمامي��Hّ[ي�كتابه�

  حسن�خميس�ا%لخ. د

  ))ردن�-جامعة�آل�البيت�-كلّية�Åداب�والعلوم�Tنسانّية�،�قسم�اللغة�العربّية�وآدا�Çا(

  

�الب �ُمواضعات �!ي �ا%ألوف �من �wستدxل�كاَن �حوَل �العلمّية �الِحوارات
َ
�تنشأ �أْن Oّالعلم� حث

له�العم;ّي�!ي�القرن�الثاني�الهجرّي،�
ّ
بالحديث�النبوّي�الشريف�لبناء�منظومة�النحو�العربّي�مع�بداية�تشك

 (�
َ
�النحاة ّيارة؛�ذلك�أنَّ وائل�كما�ساَر�)مر�مع�wستدxل�بالشعر�والقرآن�وقراءاته�و)مثال�و)قوال�السَّ

�ا%وثوق� �بالشعر�الجاه;ّي �جواز�wحتجاج �ع;ى �فأجمعوا �به، �الشعر�الجائز�wحتجاج �!ي �الرأي تطارحوا

�جواز� �ع;ى �أجمعوا �كما �وأضرا�Çم، ،¯p×و)ع� �ُسلم¯، �أبي �وزهAB�بن �القيِس، �كشعر�امرئ بصحته،

م�كحّسان�بن�ثابت،�wحتجاج�بشعر�الشعراء�ا%خَضرمBن�الذين�عاشوا�!ي�الجاهلّية،�ثم�أدركوا�Tس= 

  .وكعب�بن�زهAB،�ولبيد�بن�ربيعة�رOpÚ�هللا�ع��م

�بعُض�نحاة�القرن�الثاني�الهجرّي�قبل�الخليل�وسيبويه�!ي�wحتجاج�بشعر�الشعراء�
َ

ثّم�اختلف

�القرن� �منتصف �حدود �إ]ى �العباسّية �الدولة �ظهور �وبداية �)موية �والدولة �صدر�Tس=م �!ي Tس=مّيBن

�الهجرّي  �الثاني �سنة ى
ّ
�ا%تو! �الحضرمّي �إسحق �أبي �بن �عبدهللا �فكاَن �بعِض�١١٧، �!ي �الفرزدَق ن �ُيلّحِ هـ

ئه ِ
ّ
�وُيخط �)١(شعره �سنة ى

َّ
�ا%تو! �الع=ء �بن �أبو�عمرو �كان �كما �قال�١٥٤، �بشعر�Tس=مّيBن، �x�يحتّج هـ

  .)٢("جلسُت�إ]ى�أبي�عمرو�عشَر�ِحَجج،�فما�سمعته�يحتّج�ببيت�إس=مّي : ")صمÙيّ 

�بعَض�الشعراء�Tس=مّيBن�كانوا�و � �عبد�القادر�البغدادّي�يعود�إ]ى�أنَّ َسه �تلمَّ �السبب�كما لعلَّ

�الخليل� معاصرين�xبن�أبي�إسحق�وأبي�عمرو،�كا�خطل�وجرير�والفرزدق،�وا%عاصرة�ِحجاب،�ذلك�أنَّ

 T�بشعر�حتجاجw�بجواز�)مر�حسموا�بعدهما�جاء�ومن�وسيبويه�الفراهيدّي�أحمد�بن�¯cح�نBس=مّي

مة   .منتصف�القرن�الثاني�الهجرّي�عنَد�وفاة�ِذي�الّرِ

ار�بن�ُبرد�
ّ

ُدن�بش
َ
دون�ا%شهود�لهم�بالفصاحة�وإجادة�العربّية�من�ل

َّ
ا�الشعراء�ا%حَدثون�ا%ول أمَّ

حتّج�حc¯�العصور�ا%تأخرة�كأبي�تّمام�والبحAsي�وا%تن°Oّ�وأبي�فراس�الحمدانّي�وأبي�الع=ء�ا%عرّي؛�ف=�يُ 

�أو� �التمثيل �سبيل �النحو�فهو�ع;ى �كتب �تضاعيف �!ي �منه ��Opٌء �َوَرد �وإن �النحو�والصرف، �!ي بشعرهم

ُمغOP�"التنبيه�ع;ى�نكتة�نحوّية�أو�صرفّية،�كما�!ي�تعليقات�ابن�هشام�ع;ى�بعِض�أشعار�ا%تن°Oّ�!ي�كتابه�

                                                 
ر�)١(

َ
م�الُجَم²ّي،�أبو�عبدهللا�محمد،�طبقات�فحول�الشعراء،�شرح�وتحقيق: ُينظ

ّ
محمود�محمد�شاكر،�مطبعة�ا%دني،�القاهرة،�: ابن�س=

،�مكتبة�٢محمد�أبو�الفضل�إبراهيم،�ط�: قوأبو�الطّيب�الحل°Oّ،�عبد�الواحد�بن�ع;ي،�مراتب�النحوّيBن،�تحقي. ١٨-١٦،�ص�١م،�ج�١٩٨٠

 .٣٢-٣١م،�ص��³١٩٧٤ضة�مصر،�القاهرة،�
ر )٢(

َ
عبد�الس=م�محمد�هارون،�مكتبة�: عبد�القادر�البغدادي،�عبد�القادر�بن�عمر،�خزانة�)دب�ولّب�لباب�لسان�العرب،�تحقيق: ُينظ

 .٦،�ص�١م،�ج�١٩٨١الخانDي،�القاهرة،�
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  .)١("اللبيب�عن�كتب�)عاريب

�فهو�حّج  �وقراءاته �الكريم �القرآن ا �القرآن�أمَّ �َسماع ��نَّ �واللغة، �النحو�والصرف �!ي �ُمطلقة ة

�
ً
�اعتمادا

ً
�ُمطلقة

ً
ه�حّجة

ُ
م،�فيكون�نقل

َّ
ى�هللا�عليه�وسل

َّ
الكريم�x�يكون�إx�باللفظ�الذي�قرأه�الرسول�ص;

�¯cح�القراءات�علم�!ي�ا%عروفة�ةABاليس�الوجوه�!ي�القراءات�اختلفت�وإن�بالسماع،�النقل�توثيق�ع;ى

�النحا ؛�إنَّ ،�وإن�صَدر�عن�بعِضهم�َردٌّ
ً
ة�ما�دام�النقُل�باللفِظ�مأمونا

ّ
�أو�شاذ

ً
ون�القراءة�متواترة ة�x�يردُّ

�لم� �وإن �بالقراءات، �wحتجاج �!ي �معت�Aة
ٌ
ة

ّ
�عل �السَنِد �توثيق �فعَدم �القراءة؛ �َسند �توثيق �عدم فمرجُعه

ِب�البيان،�منه�ما�يأتي�ع;ى�أقيسِة�والقرآن�العظيم�!ي�أع: "ُيصّرِح��Çا�النحوّي؛�لهذا�قال�ابُن�باَبشاذ
َ
;ى�ُرت

َبٌع�كالنّص�الذي�يرتفُع�معه�ُحكم� ٌم�ُمتَّ
َّ
�ُمَسل لٌّ

ُ
النحوّيBن،�وهو�)كA،�ومنه�ما�يأتي�ع;ى�غAB�أقيسِ��م،�وك

�السيوطّي�ع;ى�إجماع�النحاِة�ع;ى�wحتجاج�)٢("القياِس،�ف=�يجوُز�العدوُل�إ]ى�القياِس�مع�وجوِده ،�ونصَّ

ةبالقرا
ّ
  .)٣(ءة�ا%تواترة�والشاذ

�الثاني� �القرن �منتصف ¯cح� �wحتجاج �الشعر�!ي �ُحكَم �فيأخذاِن �وأمثالهم �العرب �ك=م وأّما

�بعِض� �عنَد �فصاحته �ع;ى �)عراب �من �بقَي �%ن �الهجرّي �الرابع �القرن ��³اية ¯cوح� ،
ً
�إجماعا الهجرّي

 ِ
ّ
�غAُB�مؤث �الزمانّي �wمتداَد �هذا �لكنَّ ،OPّج� �كابن �النحو�والصرف؛�اللغوّيBن �لقوانBن �العامة �الصورة ر�!ي

� �سنة �حدود �!ي ى
َّ
�ا%تو! �لسيبويه �ا%نَجز�الضخم �كبAB�عنَد �َحّدٍ �إ]ى �استّقرا �ما �أ³َّ �كتابه�١٧٩ذلَك �!ي هـ

  ".الكتاب"

ب� وهذه�ا%صادر�ل=حتجاج�النحوّي�ليسْت�ع;ى�َسوّية�واحدة�من�حيث�القيمة�و)همّية�والAsاتُ

� �إ]ى�أمرين�مهّمBنا%��Dّي؛��نَّ
ُ

�أّوَل�ما�´�دف
ُ

  :النحَو�!ي�مجَمله�تقنBٌن�للعربّية�´�دف

  .حفظ�اللغة�العربّية�سليمة�فصيحة�صحيحة�متوائمة�مع�النّص�القرآنّي : أّولهما

�بمعP¯: وثان��ما �القرآنّي، �الAsكيب �صوابّية �الAsكيب�: إثبات �ِصّحة �ع;ى Oّالعلم� �Tثبات تقديم

�يشَهُد�بصحة�الع=قات�النحوّية�بBن�كلمات�القرآن�النحوّي�للنّص�القرآنّي 
ً
�وعلمّيا

ً
�تاريخّيا

ً
؛�ليكوَن�َسندا

  .الكريم

�
َ
�مزدوجة

ً
�تصبُح�ا%ادة�اللغوّية�السابقة�ع;ى�النّص�القرآنّي�تاريخّيا

ً
ولتحقيق�هذين�الهدفBن�معا

�ا�شاهد�َعْدل�الفائدة�والقيمة،�فOÛ�شاِهد�َعْدل�ع;ى�ِصّحة�الع=قات�النحوّية�!ي�القرآن�ال كريم،�كما�أ³َّ

؛�لهذا�كان�الشعُر�الجاه;ّي،�وهو�معظم�مادة�wحتجاج�
ً
�وصرفا

ً
ع;ى�صّحة�تقنينات�النحاة�للعربّية�نحوا

�الشعر�العربّي� ا �يليه�القرآن�الكريُم�وقراءاته،�أمَّ �!ي�الُحّجّية�النحوّية، �وثيقٍة من�العصر�الجاه;ّي،�أهمَّ

ر�!ي�)همّية�عن�الشعر�الجاه;ّي�والقرآن�الكريم،�وأّما�ك=م�حc¯�منتصف�القرن�الثاني�الهج
ّ

رّي؛�فيتأخ

�،OّpÚالَعرو�بالوزن� ٌّOمحم�الشعَر� العرب�وأمثالهم�ف=�يأخذان�حجما�كبABا�!ي�wحتجاج�النحوّي؛�ذلَك�أنَّ

                                                 
�من�شعر�ا%تن°Oّ،�نّبه�ع;ى�ما�ف��ا�من�م=ِحظ�نحوّية�أو�" مغOP�اللبيب�عن�كتب�)عاريب"ه�أورَد�ابن�هشام�!ي�كتاب )١(

ً
أكA�من�عشرين�بيتا

،�١حسن�حمد،�ط�: ابن�هشام�)نصارّي،�جمال�الدين�عبدهللا�بن�يوسف،�مغOP�اللبيب�عن�كتب�)عاريب،�وضع�حواشيه: ُينظر. صرفّية

 .٢٤٨،�ص�٣،�فهارس�)ع=م،�ج�م١٩٩٨دار�الكتب�العلمّية،�بABوت،�
مة�ا%حسبة،�تحقيق )٢(  .٤٣٤،�ص�٢م،�ج�١٩٧٦خالد�عبد�الكريم،�الكويت،�: ابن�باَبشاذ،�طاهر�بن�أحمد،�شرح�ا%قّدِ
ر )٣(

َ
أحمد�سليم�الحمOpq�ومحمد�أحمد�: السيوطّي،�ج=ل�الدين�عبد�الرحمن�بن�أبي�بكر،�wقAsاح�!ي�علم�أصول�النحو،�تحقيق: ُينظ

 .٣٦م،�ص�١٩٨٨،�جروس�برس،�لبنان،�١م،�ط�قاس
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�فيمكُن�wطمئنان�إ]ى�نقله�باللفِظ�بعَد�نفي�ما�يمكُن�أن�يتسّرب�إليه�احتمال�الوضع�وwفت عال؛��نَّ

ه�باللفظ
ُ
  .)١(النحاة�x�يبنوَن�قواعَد�العربّية�العاّمة�إx�ع;ى�الثابت�نقل

�قوانBن� �ُصنع �®�مة �من �قاطعة
ً
�ت�Aئة �النحاة ُئ ِAّ� �تُ �النحوّية �الُحجّية �!ي �الشعر�الجاه;ّي وأّولّية

�قواني�� �ال²ّي �wستعمال �!ي �سبقت Ocال� �ا%اقبلّية �النصوص �إ]ى �غAB�مستندة �وتقنينا®�م؛�كما�للعربّية م

�ABالتفس�كتُب�زخرت�لهذا�قراءاته؛�تعّددت�وإن�القرآنّي�النّص�إعراب�!ي�يتصّرفوا�لم�م� تشهد�لهم�بأ³َّ

  .كتفسAB�الط�Aّي�بالشواهد�الشعرّية�من�العصر�الجاه;يّ 

،�ولكــ�َّ 
ً
�منهجّيــا

ً
�!ــي�wحتجــاج�عنـد�نصــوص�العصـر�الجــاه;ّي�وحــَده�%ـا�كــاَن�خطـأ

ُ
ــف�النحـاة

ّ
�م�ولـو�توق

�اللغــة�العربّيــة�لــم�تفســد�بمDــيء�Tســ=م،�إذ�بــدأ�اللحــُن�يــدخُل�إل��ــا�بعــد�توّســع�انتشــار�Tســ=م� تبّينــوا�أنَّ

�لتحديـــد��³ايـــة�
ً
بــBن�غBـــA�العــرِب،�وx�ســـّيما�بعــد�القـــرن�الثــاني�الهجـــرّي،�فاتخــذوا�مـــن�النقــاء�اللغـــوّي�ِمعيــارا

wحتجــاج�بكــ=م�)عـــراب�!ــي�البــوادي�حcـــ¯��عصــر�wحتجــاج�بمنتصــف�القـــرن�الثــاني�الهجــرّي�مـــع�اســتمرار 

�ازورار�النحاة�ا%تقّدمBن�عن�wحتجاج�بالحديث�النبوّي�الشريف
ً
  .القرن�الرابع�الهجرّي،�وكان�xفتا

ومـــع�َبـــدء�تـــدريس�النحـــو�العربـــّي�!ـــي�حواضـــر�العـــالم�Tســـ=مّي�!ـــي�القـــرن�الثـــاني�الهجـــرّي،�صـــاَر�َصـــوغ�

مهــارة�اســتظهار�قواعــد�النحــو�وإتقــان�تطبيقهــا،�فأصــبَح�ا%نَجــُز�الك=مــّي�!ــي�الكــ=ِم�!ــي�العربّيــة�مســتِندا�إ]ــى�

�صــــفحة�مــــواّد�wحتجــــاج� )دب�ونحــــوه�وليــــَد�قواعــــِد�النحــــو�x�الســــليقِة�والطبــــع؛�لهــــذا�كــــاَن�الواجــــُب�طــــيَّ

�غAَB�جـائز��جيـال�عديـدة
ً
��النحوّي�بعد�عدة�أجيال،�فليَس�مقبوx�!ي�العلم�أن�يصبَح�ما�كاَن�ممتنعا

ً
جـائزا

ـه�أو�فيـه�نظـر،�ع;ـى�َحـّد�عبـارة�أهـل�الحـديث،�
ُ
ر�استنَد�إ]ى�بيت�شـعر�مجهـول�قائل

ّ
بتصريح�من�نحوّي�متأخ

خَرجـات�التعليمّيـة�للنحـو�العربـّي؛�هـذا�إذا�كانـت�
ُ
�ا% �فقد�طعـن�!ـي�كـّلِ

ً
ه�إذا�أجاز�ما�كان�ممنوعا ُمتناسيا�أنَّ

�النحـــــاة�النصــــوص�صــــحيحة،�ولــــم�تكــــن�متأّولـــــة�أو�مجهولــــة�!ــــي�ِظــــل�تصــــ
َ
ّدر�ابـــــن�مالــــك��رحمــــه�هللا�قائمــــة

� ُّO°الشـــاط�رمـــى�لهـــذا�عل��ـــا؛�القيـــاس�يصـــّح�x�ة
ّ
ا%حتجـــBن�بأشـــعار�مجهولـــة�القائـــل،�أو�غBـــA�معروفـــة،�أو�شـــاذ

  .)٢(ابَن�مالك�بالضعف�!ي�إدراك�أبعاد�تقنBن�ا%سموع

وذ،�فـ=�نكـاد�نقـع�وقد�نجح�النحاة�!ي�إيقاف�نمّو�بعض�الظواهر�اللغوّية�الOc�وصفت�بالقلة�والشـذ

رين�ونـــAهم�كــــ ِ
ّ

الجازمـــة،�واســـم�ا%فعـــول�) لـــن(،�و)لـــيَس (العاملـــة�عَمـــَل�) إن(ع;ـــى�أمثلـــة�لهـــا�!ـــي�شـــعر�ا%تـــأخ

م�مـــن�الفعـــل�)جـــوف،�نحـــو� �ومcـــ¯(،�والجـــّر�بــــ)َمـــِدين(بـــدل�) َمـــْدُيون (ا%ـــَتمَّ ومـــا�إ]ـــى�ذلـــك�مـــن�الظـــواهر�) لعـــلَّ

ة،�وقد�انعكَس�أثر�هذا�التصنيف�إيجا
ّ
اذ

ّ
�ع;ى�َوحدة�اللغة�العربّية�وتماسكها�ع�A�القرونالش

ً
  .بّيا

  :الشاِهُد�ب�ن�اللغة�والنحو

�!ـــي�
ً
�مـــن�الـــوهم�قـــد�ســـّبَب�ســـوءا

ً
�شـــيئا ـــدر�كبBـــA�مـــن�)همّيـــة،�مؤّداهـــا�أنَّ

َ
ثمـــة�مســـألة�علمّيـــة�ع;ـــى�ق

�للشاهد�جانبBن   :الفْهم�للشاِهد�!ي�العربّية؛�ذلك�أنَّ

ــــل�!ــــي�الدxلــــة�الل
ّ
غوّيــــة��لفــــاظ�الشــــاهد�ع;ــــى�مســــتوى�البنيــــة�والAsكيــــب�الــــدx]ّي�الجانــــب�)ّول�يتمث

                                                 
ر )١(

َ
م،�ص�٢٠١١،�٢،�العدد�٤٠!ي�فلسفة�الكم،�حسن�خميس�ا%لخ،�الحجاج�!ي�الدرس�النحوّي،�مجلة�عالم�الفكر،�الكويت،�مج�: ُينظ

١٢٨- ١٢٦. 
ر )٢(

َ
البحوث�العلمّية�ومركز�إحياء�الAsاث�!ي��الشاط°Oّ،�إبراهيم�بن�موpË¯،�ا%قاصد�الشافية�!ي�شرح�الخ=صة�الكافية،�باعتناء�معهد: ُينظ

 .٤٠٥،�ص�3،�ا%ملكة�العربّية�السعودّية،�ج�١جامعة�أّم�القرى،�ط�
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  .كالAsاكيب�الكنائّية

ل�!ـي�البPـ¯�الصـرفّية�wسـمّية�والفعلّيـة�!ـي�الشـاهد،�ثـّم�الع=قـات�النحوّيـة�بـBن�
ّ
والجانب�الثاني�يتمث

  .كلمات�الشاهد�ع;ى�مستوى�الجملة�النواة،�والجملة�ا%متدة

=ن�نوûَي�
ّ
  :الشاهد�!ي�العربّيةوهذان�الجانبان�يمث

 :الشاهد�الد?�يّ  -١

الشــاِهُد�الــدx]ّي�شــاهٌد�ع;ــى�معPــ¯�الكلمــة�أو�الAsكيــب�!ــي�ســياق�لغــوّي�عربــّي،�وهــذا�ا%عPــ¯�مشــروط�

�زمـانّي؛�ذلـَك� �بحـّدٍ
ً
بس=مة�الكلمة�والAsكيب�من�ا%خالفـات�الصـرفّية�والصـوتّية�والنحوّيـة،�ولـيَس�مشـروطا

 
ُ
�ا%عــاني�تs¤ايــد�وتتوالــد�وت رات�أنَّ

ّ
ــص�ويطــرأ�عل��ــا�التطــّور�الطبيÙــّي�بمــؤث ســتحَدث�وتتغــاير�وتتوّســع�وتتخصَّ

ــــد�وأخــــرى�تمــــوت،�وثالثــــة�تــــدخل�!ــــي�دور�الخمــــول�wســــتعما]ّي،�
َ
�كلمــــات�تول ألــــوان�الحيــــاة�ا%تباينــــة،�بــــل�إنَّ

�م عPــــ¯�ورابعــــة�تــــدخل�دورة�نشــــاط�!ــــي�wســــتعمال؛�فالشــــاهُد�الــــدx]ّي�شــــاِهٌد�ع;ــــى�ا%عPــــ¯�لــــيَس�غBــــAَ،�وكــــلُّ

�مـــي=ٍد�للمعPـــ¯�x�%خلـــوق�
ُ
ه�)ّول،�فاxســـتعماُل�)ّول�شـــهادة

ُ
جديـــٍد��ّي�كلمـــة�أو�تركيـــب�شـــاهُده�اســـتعمال

�
ُ
صــارت�!ــي�الثمانينــات�مــن�القــرن�ا%نصــرم�" انتفاضــة"جديــد�يختلــف�عــن�ســ=لة�الكلمــات�اللغوّيــِة،�فكلمــة

صــف�حركــة�رفــض�الشــعب�الفلســطيOّP�تحمــل�دxلــة�ثــورة�الحجــارة�عنــَدما�اســتعملها�Tعــ=م�العربــّي�!ــي�و 

�حديثــة�لــم�ُيِشــر�إل��ــا�ا%عجــُم�العربــّي�
ٌ
�دxلــة

ُ
ل=حــت=ل�Tســرائي;ّي�لبلــده،�ومقاومتــه�بــالحجر،�وهــذه�الدxلــة

�مقبولـــة�!ـــي�العربّيــــة،�وx�تحتـــاج�إ]ـــى�أّي�ســـَنٍد�مـــن�أدب�عصـــر�wحتجــــاج�
ٌ
،�وÔـــي�دxلـــة

ُ
القـــديُم�وx�الحـــديث

�ــــا�لــــم�تخــــرج�عــــن� ــــة،�فالكلمــــة�!ــــي�)صــــل�مصــــدر�للفعــــل�النحــــوّي،��³َّ ُمواَضــــعات�علــــم�الصــــرف�!ــــي�العربّي

  ".انتَفَض "

واِفــٌد�!ـي�دxلتــه�مـن�عــالم�wتصـاxت�الحديثــة،�فهـو�كنايــة�" فـ=ٌن�خــارج�التغطيـة"والAsكيـب�الِكنــائّي�

ـه�!ـي�هيئتـه�النحوّيـة�تركيـب�إسـنادّي�x�يخـرج�عـن�مواضـعات �عن�صفة�عدم�wستيعاب�أو�التواصل،�لكنَّ

  .قوانBن�الجملة�wسمّية�!ي�نحو�اللغة�العربّية

يشــAB�إ]ــى�" الــرأُي�العــام�يصــنُع�قــراراِت�الــدول : "!ــي�جملــة�مــن�نحــو" الــرأي�العــام"والAsكيــب�الوصــفّي�

معPــ¯�جديــد�وافــد�إ]ــى�العربّيــة�مــن�عــالم�Tعــ=م�بالدxلــة�ع;ــى�اتفــاق�أغلبّيــة�مــا�ع;ــى�اتخــاذ�موقــٍف�مــا�مــن�

�النحـــو�لـــه�بعـــدم��موضـــوع�مـــا،�وهـــذه�الدxلـــة
ُ
x�تحتـــاُج�إ]ـــى�ســـند�مـــن�ا%ســـموع�القـــديم،�بـــل�يكف��ـــا�شـــهادة

  .الخروج�ع;ى�قوانينه

وع;ى�َهدي�هذا�التصّور�زخَر�ا%عجُم�العربّي�بشواهد�دxلّية�من�خارج�عصر�wحتجـاج،�وتجـاَوز�إ]ـى�

�النحــاة�مــن�الحــديث�النبــوّي،�ففــي�لســان�العــرب�وحــَده�عــدٌد�ضــخم�مــن�) 
َ

�مــا�موِقــف حاديــث�النبوّيــة�حــّدٍ

�كتـــاب�ال��ايـــة�!ـــي�غريـــب�الحـــديث�
َ

يفـــوق�عـــدَد�)حاديـــث�النبوّيـــة�!ـــي�صـــحيح�البخـــاري؛�إذ�اشـــتمل�أحاديـــث

�مطلقـة�إن�كـاَن�مقبـوx�!ـي�متنـه�مهمـا�
ٌ
�الحديث�النبوّي�!ي�الدxلة�والفصاحة�حّجة xبن�)ثAB،�وغABه؛��نَّ

 
ً
إ]ـــــى�اللغـــــة�العربّيـــــة،�معظُمهـــــا�مـــــن�الحـــــديث�النبـــــوّي��تعـــــّددت�الروايـــــات؛�إذ�أضـــــاف�Tســـــ=ُم�دxxٍت�كثBـــــAة

ــل�)ع;ــى،�بحجــم�ا%ــادِة�
َ
الشــريف؛�فماّدتــه�ضــخمة�كبBــAة�إذا�مــا�ِقيســت�مــن�ناحيــة�الحجــم�فقــط،�و8�ا%ث

�!ــي�مرحلــة�مــا�قبــل�
ً
�النبــوّي�روي�بــا%عP¯�أحيانــا،�خاصــة

َ
�الحــديث اللغوّيــة�للقــرآن�الكــريم�وقراءاتــه،�عــدا�أنَّ

�ـا�صـادرة�عـن�الصـحابة�رضـوان�هللا�علـ��م،�وهـم�!ـي�معظمهـم�التدوين،�وهذه�ال روايات�مقبولة�دxلّيا؛��³َّ
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ــَد�مجمــُع�اللغــة�العربّيــة�!ــي�القــاهرة�ســنة� م�رأَي�الشــيخ�محمـــد�١٩٣٦مــن�العــرب�ا%جحــتّج�بلغــ��م؛�لهــذا�أيَّ

النبــــوّي�!ــــي�جــــواز�wســــتدxل�بالحــــديث��)١("wستشــــهاد�بالحــــديث�!ــــي�اللغــــة"الخضــــر�حســــBن�!ــــي�بحثــــه�عــــن�

م�!ــــي�الكلمـــــة�ا%فــــردة�والAsكيــــب�النحــــوّي 
َّ
ى�هللا�عليــــه�وســــل

ّ
،�وعـــــّده�)٢(الشــــريف�ع;ــــى�فصــــاحة�الرســــول�صـــــ;

�علمّيــا��شــكالّية�wستشــهاد�)٣(شــاهدا�!ــي�مواضــع�خاصــة
O

،�وهــذا�التأييــد�غBــA�الصــريح�أو�الواضــح�لــيَس�حــ=

ه�مبOّP�ع;ى�الخلط�بBن�مستويBن�من مستويات�اللغـة�x�يجـوُز�!ـي�القـرارات��بالحديث�النبوّي�الشريف؛��نَّ

�قـــد�
ُ
�بي��مـــا،�وهمـــا�ا%ســـتوى�الـــدx]ّي�ا%عجمـــOّ،�وا%ســـتوى�الصـــر!ّي�الAsكي°ـــOّ،�وهـــذا�الخلـــط

ُ
العلمّيـــة�الخلـــط

�
ً
�معرفّيـا

ً
ـه�أنـتَج�ِخطابـا ب�من�خلط�الشيخ�محمد�الخضر�حسBن�بBن�ا%ستويBن�!ي�بحثه؛��نَّ يكون�قد�تسرَّ

�إ]ــى�ا%ــوروث�ا%تــ
ً
داول�!ــي�هــذه�القضــية�x�إ]ــى�التصــنيف�العلمــOّ�%نهجّيــات�البحــث�العلمــOّ�!ــي�مثــل�مســتندا

 .هذه�القضايا�ا%عرفّية�ا%همة

  :الشاهد�الصر[ّي�والنحوّي  -٢

الشـــاهُد�!ـــي�الصـــرف�والنحـــو�لـــيَس�شـــاهدا�ع;ـــى�ا%عPـــ¯�فحســـب،�بـــل�هـــو�شـــاهد�ع;ـــى�ضـــْبط�ا%بـــاني�

بPــ¯�قــوانBن� ب�الصــرفّية�والAsاكيــب�النحوّيــة،�وعليــه�تُ العربّيــة�!ــي�الصــرف�والنحــو؛�لهــذا�x�يجــوُز�أن�يتســرَّ

؛�لهـــذا�كـــان�مـــن�
ً
إليـــه�الخطـــأ�!ـــي�النقـــل�أو�الروايـــة�حcـــ¯�x�تكـــوَن�القـــوانBُن�ا%نتجـــة�بوســـاطته�فاســـدة�علمّيـــا

�Oــcال�الشـاهد�بعدالـة�عنـه�Aيعّ�ـ�مـا�وهـو�ومكانـا،�وزمانـا�وسـندا�ـ¯Pومع�لفظـا�بنقلـه�الثقـة�ضـرورة�مواصـفاته

منــــه،�وطريــــق�وصــــوله،�ومكــــان�قائلــــه،�وثبوتــــه�بلفظــــه�)ول�مــــن�غBــــA�تعــــديل�أو�تحريــــف�أو�يســــتمّدها�مــــن�ز 

،�لهـذا�لـم�يقـْع�
ً
تصحيف،�فالع=قاُت�النحوّية�ع=قاٌت�بBَن�)لفاظ�!ـي�)صـل�ُيـدَرك�ا%عPـ¯�بتضـاّمها�xحقـا

ــه�أفصــُح�العــرب�
َ
�قائل ؛�إذ�أجـــاَز�جمهــوُر�النحــاة�!ــي�فــّخ�wحتجــاج�بالحــديث�النبـــوّي�الشــريف�مــع�أنَّ

ً
قاطبــة

�ــــم�ينقلــــون�ا%عــــاني،�قــــال�الشــــاط°Oّ�عــــن�أئمــــة�الحــــديث ثون�روايــــة�الحــــديث�بــــا%عP¯؛��³َّ ا%قصــــود�: "ا%حــــّدِ

مــا�هــو�ا%عPــ¯�لتلّقــي�)حكــام�الشــرعّية�x�اللفــظ� �ا%عــاني�إذا�ســلمت�!ــي�النقــل�... )عظــم�عنــدهم�فيــه�إنَّ �نَّ

 
َ
  .)٤("ْو]ىف=�مباxة�بمجّرد�)لفاظ�إx�من�باب�)

�اتكـاًء�ع;ـى�عـدة�شـواهد،�ولـتكن�مـن�
ً
�واحـدا

ً
�نحوّيـا

ً
�خطAB،�فلو�قّننوا�قانونـا وعَمُل�النحاِة�خطAٌB�ِجدُّ

�أو�تـــــدليَس�مـــــsن،�أو�تغيBـــــA�موضـــــع�
ً
xافتعـــــا�)حاديـــــث�هـــــذه�ـــــي!� )حاديـــــث�النبوّيـــــة�لـــــيَس�غBـــــA،�ثـــــم�ظَهـــــَر�أنَّ

َب�إليـه�wحتمـاُل�بطـَل�بـه��الشاهد؛�لكان�قانو�³ُم�خطأ�يفتُح�الباَب�أمام�الشّك�!ي هـا،�ومـا�تسـرَّ ِ
ّ
قواني��م�كل

wســتدxُل،�فعــدم�احتجــاج�جمهــور�النحــاِة�با�حاديــث�مــن�بــاِب�َســّد�الــذرائع�وحفــِظ�مقاصــِد�النحــو،�وهــو�

  .)٥("من�جملة�تحّري�النحاِة�!ي�ا%حافظة�ع;ى�القواعد�اللسانّية"

  :hستد?ل�بالحديث�النبوّي�ب�ن�ا2ع���واللفظ

ـل�إx�ال�ـْ¤َر�اليسـAB�مّمـا�كـان�يحفظـه�ُير 
ّ
�مـا�أثبتـه�Tمـام�البخـارّي�رحمـه�هللا�!ـي�صـحيحه�x�يمث وى�أنَّ

                                                 
ر )١(

َ
 .٢١٠-١٩٧م،�ص�١٩٣٦،�٣محمد�الخضر�حسBن،�wستشهاد�بالحديث�!ي�اللغة،�مجلة�مجمع�اللغة�العربّية�ا%لكّي،�القاهرة،�ج�: ُينظ

ر )٢(
َ
 .٢٠٨،�ص�٣ج�ا%رجع�السابق�نفسه،�: ُينظ

،�ا%كتبة�)كاديمّية،�١عفاف�حسانBن،�!ي�أدلة�النحو،�ط�: ُينظر. جاء�القراُر�ضبابّيا�غAB�واضح�الدxلة�وا%راد،�فانتقده�بعُض�الباحثBن )٣(

 .٧٨-٧٧م،�ص�١٩٩٦القاهرة،�
 .٤٠٢- ٤٠١،�ص�٣الشاط°Oّ،�ا%قاصد�الشافية�!ي�شرح�الح=صة�الكافية،�ج� )٤(
ر )٥(

َ
 .٤٠٢،�ص�٣صدر�السابق�نفسه،�ج�ا%: ُينظ
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�علمّيـــا�مـــن�روايـــة�الحـــديث�النبـــوّي،�
ً
ـــل�موِقفـــا ِ

ّ
�صـــحيَح�البخـــارّي�يمث مـــن�)حاديـــث�النبوّيـــة،�وهـــذا�يعPـــO�أنَّ

�إ]ــــى�صــــّحته، �مــــا�أثبتــــه�!ــــي�صــــحيحه�هــــو�مــــا�اطمــــأنَّ ��يــــدّل�بوضــــوح�ع;ــــى�أنَّ ــــه�لــــم�يطمــــ�نَّ كمــــا�يــــدّل�ع;ــــى�أنَّ

ــــة� ــــة،�وهــــذا�دليــــٌل�ع;ــــى�ا%نهجّي wطمئنــــاَن�التــــاّم�إ]ــــى�الجــــزء�)ك�ــــA�مّمــــا�كــــاَن�يحفظــــه�مــــن�)حاديــــث�النبوّي

العلمّية�الصارمِة�!ي�التوثيق�الOc�كان�Tمام�البخارّي�يتحّراها�!ي�َمBْ¤�)حاديث�النبوّية�الcـO�كـاَن�يحفظهـا،�

بعاد�النحــاة�)وائــل�wســتدxَل�بالحــديث�النبــوّي�!ــي�تقنــBن�قواعــد�النحــو�والصــرف؛�وهــو�دليــٌل�كــاٍف�xســت

ر�عـن�َبـدء�
ّ

�توثيَقـه�متـأخ �ع;ى�النّص�القرآنّي�بسبب�الs¤امن�النس°Oّ�بي��مـا،�كمـا�أنَّ
ً
ه�ابتداًء�ليَس�شاِهدا �نَّ

�العقـــد�ال
َ
رابـــع�مـــن�الهجـــرة،�)مـــر�مشـــروع�تقنـــBن�العربّيـــة�!ـــي�عهـــد�ع;ـــي�بـــن�أبـــي�طالـــب�رÚـــOp�هللا�عنـــه��³ايـــة

�النبوّية�ا%وثوَق�بنسب��ا�إ]ـى�الرسـول�
َ

ثBن�لم�يضعوا�بBن�أيدي�النحاة�آنذاك�)حاديث �ا%حّدِ الذي�يعOP�أنَّ

¯Pومع�
ً
م�لفظا

ّ
ى�هللا�عليه�وسل

َّ
  .ص;

�داَر�)مُر،�فللحديث�جانبان
َ

  .جانُب�ا%عP¯،�وجانب�اللفظ: وكيف

ــُس�عليــه�ســوى�أّمــا�جانــُب�ا%عPــ¯،�فيقــع�فيــه�الحــدي �النبــوّي�ضــمن�الشــاهِد�الــدx]ّي�الــذي�x�يؤسَّ
ُ

ث

ـّن�نسـبُته�إ]ـى�
ّ
�لغوّيـة�إن�غلـَب�ع;ـى�الظ

ٌ
تحقيق�ا%عP¯�الدx]ّي�للفظة�أو�الAsكيب،�وهو�!ي�هذا�الجانب�حّجـة

م،�وع;ـــى�هـــذا�الجانـــب�ُيحَمـــُل�قـــوُل�الـــدماميOّP�!ـــي�الـــدفاع�عـــن�اســـتدxل�ابـــن�
َّ
ى�هللا�عليـــه�وســـل

َّ
الرســـول�صـــ;

�: "لٍك�بالحديث�النبوّي ما
ُ
�الظـّن�الـذي�هـو�َمنـاط

ُ
مـا�ا%طلـوُب�غلبـة اليقBُن�ليَس�بمطلـوٍب�!ـي�هـذا�البـاب،�وإنَّ

�!ـــي�ذلـــك� نُّ
ّ
�عليـــه�مـــن�نقـــل�مفـــردات�)لفـــاظ�وقـــوانBن�Tعـــراب،�فـــالظ

ُ
ـــف

ّ
)حكـــام�الشـــرعّية،�وكـــذا�مـــا�يتوق

�ذلــك�ا%نقــوَل�ا%حــتجَّ  ــه�يغلــُب�ع;ــى�الظــّن�أنَّ �)صــَل�عــدُم�التبــديل،�x��كــاٍف،�وx�يخفــى�أنَّ ل؛��نَّ بــه�لــم�ُيَبــدَّ

ثBن،�ومـــن�يقـــوُل�مـــ��م� َقلـــة�وا%حـــّدِ ســـّيما�والتشـــديد�!ـــي�الضـــبط�والتحـــّري�!ـــي�نقـــل�)حاديـــث�شـــائٌع�بـــBن�النَّ

ما�هو�بمعP¯�التجويز�العق;ّي�الذي�x�ينا!ي�وقوَع�نقيِضه،�فلذلك�تـراهم�يتحـّرون�!ـي� بجواز�النقل�با%عP¯�إنَّ

ل،�ويكـون�الضبط�و  َبـدَّ �ـا�لـم�تُ ـه�أ³َّ
ّ
يتشّددون�مع�قولهم�بجواز�النقل�با%عP¯،�فيغلب�ع;ى�الظّن�مـن�هـذا�كل

،�فُيلaى،�وx�يقدح�!ي�صّحة�wستدxل��Çا
ً
  .)١("احتماُل�التبديل�ف��ا�مرجوحا

فكـــ=ُم�الـــدماميOّP�ينـــا!ي�مـــا�عليـــه�العمـــل�!ـــي�اســـتنباط�قـــوانBن�العربّيـــة�!ـــي�النحـــو�والصـــرف،�فـــالظّن�

�اسـتبعدوا�wستشـهاد�ب=ميـِة�العـرب�للشـنفرى 
َ
�النحاة ع;ـى�مـا��)٢(وحَده�كاٍف�xستبعاد�النّص،�من�ذلك�أنَّ

ٍف�)حمـر�لهـا�ع;ـى�الشـنفرى 
َ
ْحل�خل

َ
�)٣(ف��ا�من�علّو�!ي�الفصاحِة�والبيان�بسبب�الظّن�!ي�ن ،�وهـذا�يعPـO�أنَّ

الــذي�وقــَع�فيــه�ابــُن�مالــك�قبلــه�عنــَدما�غــاَب�عنــه��الــدماميOّP�رحمــه�هللا�انزلــَق�إ]ــى�الوقــوع�!ــي�ا%ــأزق�ا%��Dــيّ 

مــا�يتوّجــه�إ]ــى�النحــو�والصــرف�x�إ]ــى�الدxلــِة�وا%عجــم،�فمــا�قالــه� �عــدَم�wستشــهاد�بالحــديث�النبــوّي�إنَّ أنَّ

�
ٌ
ــــْرح�واٍف�كـــاٍف�%نهجّيــــة�wســـتدxل�!ــــي�اللغـــة�والدxلــــة�عنـــد�علمــــاء�ا%عجمـــات،�وÔــــي�منهجّيــــة

َ
الـــدماميOّP�ش

                                                 
،�الرياض،�١محمد�عبد�الرحمن�ا%فدى،�ط�: الدماميOّP،�بدر�الدين�محمد�بن�أبي�بكر،�تعليق�الفرائد�ع;ى�تسهيل�الفوائد،�تحقيق )١(

 .٢٤٢-٢٤١،�ص�٤م،�ج�١٩٨٩
)٢(  x� �أبيات ��ول �)ول �الورود �كان �العربّية �اللغة �شواهد �!ي ل �ا%فصَّ �ا%عجم �تخريج �!ي�فحسب OّPالعي� �النحو�عند �مظاّن �!ي �العرب مية

�بعد�القرن�السادس�الهجرّي  ها�مصادر�متأخرة
ّ
�خزانة�)دب،�وكل �)شباه�والنظائر،�ثم�البغدادّي�!ي . ا%قاصد�النحوّية،�ثّم�السيوطّي�!ي

ل�!ي�شواهد�اللغة�العربّية،�ط�: ُينظر  .٣٥٠،�ص�٦م،�ج�١٩٩٦،�بABوت،�،�دار�الكتب�العلمّية١إميل�بديع�يعقوب،�ا%عجم�ا%فصَّ
حسن�خميس�ا%لخ،�وسÛ¯�فت²ي�: السيوطّي،�ج=ل�الدين�عبد�الرحمن�بن�أبي�بكر،�تحفة�)ديب�!ي�نحاة�مغOP�اللبيب،�تحقيق: ُينظر )٣(

 .٢٨١،�ص�١م،�ج�٢٠٠٥،�عالم�الكتب�الحديث،�)ردن،�١نعجة،�ط�
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�مبا
ٌ
�تاّمة�%نهجّية�wستدxل�!ي�الصرف�والنحوُمباينة

ً
  .ينة

�النبـوّي�!ـي�مرتبـة�عاليـة�مـن�الُحجّيـة�!ـي�النحـو�والصـرف،�
ُ

ـا�جانـُب�اللفـظ؛�فـ=�يقـُع�فيـه�الحـديث وأمَّ

ـــــَعٍب�!ـــــي��)١(بـــــل�هـــــو�خـــــارج�دائـــــرة�wستشـــــهاد�ا%قبـــــول،�ومـــــا�ذكـــــره�البغـــــدادّي 
ُ

�ش
َ

مـــــن�اخـــــت=ف�النحـــــاِة�ثـــــ=ث

زين�كـابن�خـروف�: نحوّيـة�والصـرفّية�مـن�الحـديث�النبـوّي�الشـريفwستدxل�ع;ى�القواعد�ال شـعبة�ا%جـّوِ

ـطBن�كالشـاط°Oّ،�يحتـاُج�: وابن�مالك�والدماميOّP،�وشعبة�ا%انعBن كـابن�الضـائع�وأبـي�حّيـان،�وشـعبة�ا%توّسِ

�لـــم�ت�ـــAْز�إx�بعـــَد�ث=ثـــة�قـــرون�ع;ـــى�)قـــل�مـــن�ا%مار 
َ
�القضـــية ســـِة�التاريخّيـــة�إ]ـــى�َرْجـــع�نظـــر،�وأّي�نظـــٍر،��نَّ

�x�قـــدرهم�ج=لـــة�ع;ـــى�نBوا%توّســـط�زين �ا%جـــّوِ
َ
�النحـــاة للنحـــو�العربـــّي�ا%ســـتنبِط�مـــن�ا%صـــادر�)خـــرى،�و�نَّ

�ABتيســ�أو�العربّيـة�نBتقنـ�ع;ـى�الحـرص�بــاب�مـن�يكـن�لـم�القضـيِة�
َ

�بْحــث لـون�جمهـوَر�نحـاة�العربّيـة،�و�نَّ
ّ
يمث

�العاليـــــة�تعلــــيم�صـــــرفها�ونحوهـــــا،�بـــــل�كـــــاَن�مـــــن�بـــــاب�مكانـــــِة�
ُ
م،�وÔـــــي�ا%كانـــــة

ّ
ى�هللا�عليـــــه�وســـــل

ّ
الرســـــول�صـــــ;

هما�الحــــرص�ع;ـــى�العربّيــــة�x�ع;ــــى�مكانـــة�صــــاحب�نــــّص�wحتجــــاج،�
ُ
�النحــــو�والصـــرف�مــــدخل الرفيعـــة،�لكــــنَّ

ــه�حامــُل�لــواء�الشــعراء�إ]ــى�النــار،�كمــا�!ــي� ولهــذا�لــم�يكــن�ثمــة�َضــAٌB�!ــي�wحتجــاج�بشــعر�امــرئ�القــيس�مــع�أنَّ

  .الحديث

مون�إ]ــى��ــOpء�مــن�التقليــل�مــن�قيمــة�الحــديث�النبــوّي،�أو�الجهــل�وx�يصــّح�أن�يُ  �ا%تقــّدِ
ُ
َســَب�النحــاة

ْ
ن

ـ=ع�ع;ـى�
ّ
مBن�من�البصـرّيBن�والكـوفّيBن�كـانوا�مـن�ا%حـّدثBن�الـذين�لهـم�اط �جمهور�النحاة�ا%تقّدِ به؛�ذلَك�أنَّ

رو�بــــن�العــــ=ء،�الحــــديث،�ولهــــم�ذكــــر�!ــــي�كتــــب�رجالــــه،�كــــأبي�)ســــود�الــــدؤ]ّي،�وعي-ــــp¯�بــــن�عمــــر،�وأبــــي�عمــــ

والخليــــل�بــــن�أحمــــد،�وســــيبويه،�والكســــائّي،�ويــــونس�بــــن�حبيــــب،�والفــــّراء،�وا%ــــازنّي،�وأبــــي�العبــــاس�ثعلــــب،�

  .)٢(والزّجا&ّي،�وغABهم

شــية�مــن�بنــاء�قاعــدة�نحوّيــة�ع;ــى�حــديث�
َ

فــاxزوراُر�عــن�wستشــهاد�بالحــديث�النبــوّي�لــم��يكــن�إx�خ

ثBن�أنف ِسـهم�مـن�يـنقُض�القاعـدة�بروايـة�جديـدة،�أو�بتضـعيف�للحـديث،�نبوّي�أو�أكA،�ثم�يـأتي�مـن�ا%حـّدِ

طـــا� أو�بإثبـــات�علـــة�قادحـــة�بـــه�مـــن�جهـــة�ا%ـــsن�أو�الســـند،�لهـــذا�كـــان�wزوراُر�عـــن�wستشـــهاد�بالحـــديث�تحوُّ

�روايـة�الحـديث�بـا%عP¯،�قـال�ُسـفيان�الثـورّي 
َ
�أثبت�علماُء�الحديث�إمكانية �وُبعَد�نظر�بعَد�أنَّ

ً
إْن�: "واحAsازا

 
ُ
ما�هو�ا%عP¯ق قوني،�إنَّ كم�كما�سمعُت؛�ف=�تصّدِ

ُ
ث ي�أحّدِ

َّ
  .)٣("لُت�لكم�إن

�عنــَد�أهــل�الحــديث�
ٌ

ــٌق�معــروف وقــد�دار�بيPــO�وبــBن�)ســتاذ�الــدكتور�ع;ــي�حســBن�البــواب،�وهــو�محّقِ

�عـــــن�موقـــــف�النحـــــاِة�مـــــن�wستشـــــهاد�بالحـــــديث�النبـــــوّي�
ٌ

ـــــص�بـــــالنحو�والصـــــرف،�حـــــديث ـــــه�متخّصِ عـــــدا�أنَّ

�كــانوا�ع;ــى�: الشــريف،�فقــال
َ
�النحــاة ــه�بعــَد�خ�Aتــه�الطويلــة�بالعمــل�!ــي�كتــِب�الحــديث�صــاَر�ع;ــى�يقــBن�بــأنَّ إنَّ

�ع;ى�رواية�واحدة
ٌ

�أن�يثبَت�حديث   .حّق�!ي�wزورار�عن�wستشهاِد�بالحديث�النبوّي؛�فَقلَّ

  :مأزق�ابن�مالك

                                                 
 .١٥-٩،�ص�١خزانة�)دب،�ج�: ُينظر�كتابه )١(
،�٦،�ج�٨٢،�ص�٤م،�ج�١٩٩٦،�مؤسسة�الرسالة،�بABوت،�١ظر�الذه°Oّ،�محمد�بن�أحمد،�ِسABَ�أع=م�النب=ء،�مجموعة�محّققBن،�ط�ُين )٢(

،�ص�١٥،�ج�٥،�ص�١٤،�ج�٢٧٠،�ص�١٢،�ج�١١٩،�ص�١٠،�ج�١٣١،�ص�٩،�ج�٣٥١،�١٩٢،�ص�٨،�ج�٤٣٠،�٢٠٠،�ص�٧،�ج�٤٠٧ص�

٤٧٦. 
 .١١ ،�ص١ُينظر�البغدادّي،�خزانة�)دب،�ج� )٣(
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ــــه�جـــاَء�ابـــُن�مالـــك�إ]ـــى�الـــدنيا�!ــــي�القـــرن�الســـابع�الهجـــرّي�فمـــØ�دنيــــا�النحـــو،�وشـــغ َل�النـــاَس؛�ذلـــك�أنَّ

�الحفــظ�والــنظم�مــع�ذكـاٍء�حــاّد،�وفطنــة�ظــاهرة،�وَبــَرَز�
َ
�بــBن�النحــاة،�أوتـي�موهبــة

ٌ
�اســتثنائّية�فريــدة

ٌ
شخصـّية

!ي�القراءات�وعللها،�والحديِث�النبوّي�ومشك=ته�النحوّية�والصرفّية،�كما�برَز�!ي�النحو�والصـرف�والشـعر�

 ّO١(التعليم(.  

شــــواهد�التوضـــيح�والتصــــحيح�: "ث�النبـــوّي�إ]ــــى�تـــأليف�كتابــــه�ا%عـــروفوقـــد�دفعــــه�اهتماُمـــه�بالحــــدي

!ي�سياق�حّل�ا%شك=ِت�النحوّيـة�والصـرفّية�!ـي�كتـاِب�الجـامع�الصـحيح�ل�مـام�" %شك=ت�الجامع�الصحيح

�هـــذه�)٢(البخـــارّي  ،�وهـــو�الســـياق�الـــذي�قـــاَده�إ]ـــى�تعضـــيِد�بعـــض�)حاديـــِث�بالشـــواهد�أو�التخريجـــات،�ولعـــلَّ

ْصـــــَد�الـــــدفاع�عـــــن�التجربـــــة�ا
َ
ـــــع�!ـــــي�إيـــــراد�الحـــــديث�النبـــــوّي�!ـــــي�كتبـــــه�ق لعلمّيـــــة�Ôـــــي�الcـــــO�دفعتـــــه�إ]ـــــى�التوسَّ

  مشك=®�ا�النحوّية�!ي�موقعها�من�مسائل�النحو،�فهل�هذا�Tيراُد�استشهاٌد�بالحديث�النبوّي؟

�التنظBـA�ال
َ
�با�ثبـات،�كمـا�قـد�تكـون�بـالنفي،�وÔـي�!ـي�الحـالتBن�ليسـْت�منـاط

ُ
نحـوّي؛�قد�تكون�Tجابـة

�الشكل�Åتي
ُ

هل�نتَج�عن�إيراد�ابـن�مالـك�رحمـه�هللا�لØحاديـث�النبوّيـة�الشـريفة�: فالسؤاُل�الحقيقّي�يأخذ

ـق؛�ذلـك�
َ
�إل��ـا�x�تبتعـد�عـن�النفـي�ا%طل �الcـO�نطمـ�نُّ

ُ
تبه�تقعيٌد�جديٌد�لبعِض�مسائل�العربّية؟�Tجابة

ُ
!ي�ك

�قاعــدة�جديــدة�!ــي�القــرن�الســابع�اله �إضــافة�أّيِ �مــن�القــرن�)ّول�الهجــرّي�يشــAB�إ]ــى�أنَّ جــرّي�بنــاًء�ع;ــى�نــّصٍ

�ع;ـــى�جمهــــور� لـــوا�تركيبـــا�صــــحيحا�مـــن�تراكيـــب�العربّيـــة�ســـتة�قــــرون،�وهـــو�أمـــٌر�x�يصـــحُّ
ّ
�النحـــاة�قـــد�عط أنَّ

النحــاة؛�فيكــوُن�ابــُن�مالــك�قــد�أورَد�مــا�أورده�مــن�)حاديــث�لحــّل�مشــك=®�ا،�ثــّم�التعضــيِد��Çــا�كمــا�يفعــل�

ثون�!ـي�ا قيPــOّ�ا%حـّدِ
ْ
%تابعـات�عـن�إيـراِد�)حاديـث�الضـعيفة�ومـا�دو�³ـا،�وقـد�أشـاَر�إ]ـى�هـذا�سـراُج�الـدين�الُبل

�wســتدxل�بالحــديث�النبــوّي�!ــي�النحــو،�فقــال
َ
ابــُن�مالــك�يجــُد�: "!ــي�رّده�ع;ــى�استشــكال�الــدماميOّP�مســألة

،�)٣("دة�نحوّيـة�بمجـّرد�ذلـكالشواهَد�من�ك=م�العرب�لذلك�الحديِث،�فيأتي�به�كاxعتضاد،�x��ثباِت�قاعـ

 
ً
قيOّP�استحسنه�ورآه�راجحا

ْ
�الُبل  .)٤(وهذا�الصنيع�x�ضAَB�فيه�حc¯�إنَّ

�النحـــَو�!ـــي�عصـــر�ابـــن�مالـــك�قـــد�تجـــاوَز�مرحلـــة� �أخـــرى�!ـــي�مـــأزق�ابـــن�مالـــك،�مفاُدهـــا�أنَّ
ٌ
وثمـــة�مســـألة

�تعلـيم�العربّيـة،�فكـان�ا%بتaـى�
َ
ّك�!ي�قوانينـه�منـذ�قـرون،�بعـدما�صـاَر�أداة

ّ
�الشـواهد،�الش

ُ
أن�تAsاجـَع�أهمّيـة

�
ُ

ها�النصوُص�اللغوّية�ذاُت�ا%ضامBن�ا%قبولة�!ي�ا%جتمع،�وأهّمهـا�آيـات�القـرآن�الكـريم�وأحاديـث
ّ
لت�Aَز�محل

م،�والشـعر�الجميـُل،�مـن�غBـA�أن�يعPـO�هـذا�أْن�إيراَدهـا�ع;ـى�سـبيل�wحتجـاج،�
ّ
ى�هللا�عليـه�وسـل

ّ
الرسول�صـ;

 
ٌ
ــه�!ــي�مثــل�هــذا�الســياق�وســيلة �الcــO�مــا�يــزاُل�بعــُض�ا%شــتغلBن���نَّ

ُ
تعليمّيــة،�x�أكــA�وx�أقــّل،�وÔــي�الوســيلة

  .بتدريس�العربّية�يفّضلو�³ا�عند�تدريس�مسائل�النحو�لطلب��م�!ي�ا%راحل�التعليمّية�ا%ختلفة

لت�أبعــــاده�مّمـــا�م2ــــp¯�مــــؤّداه
ّ
�إيــــراِد�الحــــديث�: والســـؤاُل�ا%��Dــــّي�الـــذي�تشــــك �مــــدى�يمكــــُن�َعـــدُّ إ]ـــى�أّيِ

                                                 
 .٧٥٥-٧٥٢،�ص�٢السيوطّي،�تحفة�)ديب�!ي�نحاة�مغOP�اللبيب،�ج�: ُينظر�!ي�ترجمته�وأخباره )١(
شواهد�التوضيح�والتصحيح�%شك=ت�الجامع�الصحيح،�دراسة�: ينظر�!ي�قصة�تأليف�ابن�مالك�جمال�الدين�محمد�بن�عبدهللا�كتابه )٢(

-٨٧م،�ص�٢٠٠٦،�مكتبة�Åداب،�القاهرة،�١أصول�النحو�عند�ابن�مالك،�ط�وخالد�سعد�شعبان،�. ١١طه�محسن،�محّقق�الكتاب،�ص�

٨٨. 
قيOّP،�تحق )٣(

ْ
: يقwستدxل�با�حاديث�النبوّية�الشريفة�ع;ى�إثبات�القواعد�النحوّية،�مكاتبة�بBن�بدر�الدين�الدماميOّP�وسراج�الدين�الُبل

 .٢٩م،�ص�١٩٩٨،�عالم�الكتب،�القاهرة،�١رياض�حسن�الخّوام،�ط�
 .٢٩ا%صدر�السابق�نفسه،�ص�: ُينظر )٤(
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�%شــكلته�النحوّيــة،�أو�اســتثمارا�لقيمتــه�الدينّيــة�!ــي�التعلــيم؟الن
ً
�. بــوّي�!ــي�النحــو�تخريجــا�لــه،�وتوضــيحا لعــلَّ

�xمثــا�OّPالــدمامي�الــدين�بــدر�اتخــاِذ�بــاَب�يفــتُح�والتخــريج،�وا%ثــال،�الشــاهد،�%صــطلح�تعريــٍف�بتقــديم�البــدَء

  .ع;ى�ا%باحثة�النحوّية�للحديث�النبوّي�الشريف

ر��ثبــاِت�القاعــدةفالشــاهُد�هــو�
َ

ــل�)١(الــنّص�الجزئــّي�الــذي�ُيــذك
ّ
ٌم�عل��ــا،�وســابٌق�لهــا�بالتمث ،�فهــو�مقــدَّ

  .بالفعل�أو�بالقوة،�أو��Çما�معا

وأّمـا�ا%ثــال�فهــو�الـنّص�الجزئــّي�الــذي�ُيـذكر��يضــاح�القاعــدة�وإيصـالها�إ]ــى�فْهــم�ا%سـتفيد�ولــو�بمثــال�

�القاعدة)٢(َجْع;يّ  ّدِ
َ
ُم�ع;ى�ق ِ

ّ
ه�ا%عل

ُ
�يصـلُح�. ا%راد�تعليُمها�به�ل�يضاح�ا%جـّرد�،�يصوغ

ً
�مـا�يصـلُح�شـاهدا فكـلُّ

 ّOpــË)لو�يقــول�كمــا�ــّي،
ّ

;
ُ

ــٍس�ك
ْ

�اللجــوء�إ]ــى�Åيــات،�أو�أبيــات�الشــعر�)٣(ِمثــاx�مــن�غBــA�عك ،�ولهــذا�x�ينبaــي�َعــدُّ

�الهـَدف�مـن�إيـراده�عـاِرٌض�تعليمـOّ،�وإن�كـان�x�يُ  ،�بل�هو�تمثيٌل؛��نَّ
ً
�َعـّده�الجاه;ّي�استشهادا

َ
خفـي�حقيقـة

�!ي�سياق�آخر
ً
  .شاهدا

�x�يتطـّرُق�إليــه�احتمــاُل�الخطــأ� وأّمـا�التخــريُج�فهــو�التمـاُس�وجــه�الصــواب�النحــوّي�والصـر!ّي�!ــي�نــّصٍ

لثبـــوت�فصـــاحة�قائلـــه،�كمـــا�!ـــي�التخـــريج�Tعرابـــّي�لشـــعر�أبـــي�تّمـــام�وا%تن°ـــOّ�وا%عـــرّي�وغBـــAهم،�بـــل�كمـــا�!ـــي�

دا�بــزمن�معــBّن،�التخــريج�Tعرابــّي�لــنّص�ألفيــة�ا بــن�مالــك،�فإعرا�Çــا�تخــريٌج�لهــا،�وهــذا�التخــريج�لــيَس�محــدَّ

فــيمكن�تحــريُج�ا%شــك=ت�النحوّيــة�!ــي�شــعر�أحمــد�شــو!ي،�أو�حــافظ�إبــراهيم،�أو�نــزار�قّبــاني،�وغBــAهم�ممــن�

  .عرفوا�بالفصاحة

ر�إ]ـــى�القـــرن�الســـابع�الهجـــرّي 
ّ

�التخـــريَج�Tعرابـــّي�للحـــديث�النبـــوّي�قـــد�تـــأخ �تخـــريَج��وال=فـــت�أنَّ مـــع�أنَّ

�التخــريَج�شـــكٌل�مــن�أشــكال�الـــدفاع� بيـــَل�منتصــِف�القــرن�الرابـــع�الهجــرّي؛��نَّ
ُ
شــعر�ا%تن°ــOّ�بـــدأ�!ــي�حياتــه�ق

بْت�إ]ـى� �بـاxنحراف�اللغـوّي،�فِسـهاُم�النقـد�النحـوّي�ُصـّوِ �إليـه�عنـَدما�ُيـ�َ�ُم�الـنصُّ
ُ
عن�الـنّص،�تَمـّس�الحاجـة

�ينفـــي�عنـــه�صـــفة�شـــعر�ا%تن°ـــOّ�وهـــو�'ـــّي،�فاحتـــاَج�أنصـــارُ 
ً
ـــا ه�إ]ـــى�الـــدفاع�عنـــه�بتخـــريج�شـــعره�تخريجـــا�نحوّي

�
ً
�%كانتــه�التشــريعّية،�وإيمانــا

ً
ــه�هــذا�النقــُد�إ]ــى�الحــديث�النبــوّي�الشــريف�تقــديرا الخطــأ،�ع;ــى�حــBن�لــم�يوجَّ

�الــذي�فـتح�بــاَب�التخــريج�النحـوّي�والصــر!ّي�للحــديث�النبــوّي� م؛��نَّ
َّ
ى�هللا�عليـه�وســل

ّ
بفصـاحة�الرســول�صــ;

ن�مـن�العربّيـة�بعـد�العصـر�العباËـOّp��ليَس 
ّ

�الـتمك
ُ
�من�سوء�الظّن�بعـدما�تراجَعـْت�درجـة

ُ
شية

َ
النقد،�بل�الخ

�ابـَن�مالـك�كــان�يقصـد�بعنـوان�كتابــه� " شـواهد�التوضـيح�والتصــحيح"�سـباب�تاريخّيـة�معروفـة؛�فيبــدو�أنَّ

ْهم�ما�شاَع�فهُمه�ع;ى�وجهه�غAB�الصحي
َ
لِبس،�وتصحيَح�ف

ُ
 توضيَح�الغامض�ا%

ً
�أو�صرفّيا

ً
  .ح�نحوّيا

�!ــــي�تضـــاعيف�كتــــب�
ً
ْصـــدا

َ
�أو�ق

ً
وع;ـــى�مفهــــوم�التخـــريج�ُيحَمــــل�مـــا�جــــاء�مـــن�)حاديــــث�النبوّيـــة�عَرضــــا

،�وشـــاَع�هـــذا�التخـــريُج�!ـــي�)٤(النحــو؛�إذ�لـــم�تـــأِت�!ـــي�ســـياق�تأســيس�التقنـــBن�النحـــوّي�أو�الصـــر!ّي�لقاعـــدة�مــا

                                                 
�تحقيق )١( �wستشهاد، �به �يصّح �ما �!ي �)مجاد �اتحاف �شكري، �محمود ،OّpË: )لو�بغداد،� �Tرشاد، �مطبعة �الدورّي، �الرحمن �عبد عدنان

  .٦٠م،�ص�١٩٨٢
 .٦٠ا%صدر�السابق�نفسه،�ص� )٢(
 .٦١ا%صدر�السابق�نفسه،�ص� )٣(
حمل�أحسنت�خديجة�الحدي8 )٤( O�!ي�تتّبع�مDيء�الحديث�النبوّي�!ي�كتب�النحاة،�والوقوف�ع;ى�مواضع�wستدxل�به،�وÔي�مواضع�x�تُ

سادس�عند�جمهور�النحاة�إx�ع;ى�إرادة�التمثيل�أو�التخريج�من�لدن�سيبويه�!ي�القرن�الثاني�الهجرّي�حc¯�أبي�ال�Aكات�)نبارّي�!ي�القرن�ال

�ما�
َ
�ا�أثبت�مDيء�عشرات�)حاديث�النبوّية�!ي�كت�Èم�ع;ى�إرادة�ا%عP¯�أو�الهجرّي،�وقد�سّم��م�نحاة قبل�wحتجاج�بالحديث�النبوّي�مع�أ³َّ
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اُق�مــن�النحــوّيBن�يصــّرح
ّ

�تخــريَج�العصــور�ا%تــأخرة�حcــ¯�كــاَن�الُحــذ ُّOPالــدمامي�ــَد
ّ

ون�بمصــطلح�التخــريج،�فأك

�يثبــــت�صــــوابّيته�بقولــــه�!ــــي�
ً
م�تخريجــــا�نحوّيــــا

َّ
ى�هللا�عليــــه�وســــل

َّ
ابــــن�هشــــام�)نصــــارّي�لحــــديث�الرســــول�صــــ;

OPا%غ�حاشية" :�
ُ

ّرَِج�الحديث
ُ

 (وخ
ً
�قعَر�جهنَم�سبعBَن�خريفا �القعـَر�مصـدُر�قعـرَت�الب�ـA�إذا�بلغـَت�) إنَّ ع;ـى�أنَّ

ق�بالخ�A�ا%حذوف�x�خ�ـA،�إيبالخطاب�قع
ّ
�قعرهـا�يكـون�سـبعBن�خريفـا،�وقـد�: َرها،�وسبعBن�متعل

َ
�بلـوغ إنَّ

�القعـَر�اسـُم�عـBن�x�مصـدر،�وُيجـاب� ـه�قـد�ظهـَر��Çـا�أنَّ ُل�تخريُج�الحديث�ع;ى�هذا�برواية�الرفع،��نَّ
َ
شك

َ
ُيست

ه�اسَم�عBن�ع;ى�رواية�الرفع�x�يمنُع�من�جعله�مصدرا�ع;ى�روا
َ
�كون وع;ـى�كـّل�تقـدير�: يـة�النصـب،�قلـُت بأنَّ

�لبعض�العرب
ٌ
�نصب�الجزأين��Çا�لغة   .)١("ف=�يقدح�التخريُج�ا%ذكور�!ي�نقل�صاحب�هذا�القول�إنَّ

  :ح��ة�الدمامي��Hّب�ن�ابن�مالك�وابن�هشام

 ّOP)٢(الـدمامي�وُ �)ديـب،�النحـوّي�ا%ـالكّي�ا%خزومـّي�Oّpالقر�ـ�عمـَر�بــن�بكـر�أبـي�بـن�ـد ِلــَد�بـدر�الـدين�محمَّ

�عـوده�!ـي�العلـم،�قبـل�أن�ينتقـل�٧٦٤!ي�Tسكندرّية�من�مصر�!ي�حـدود�سـنة� هــ،�وف��ـا�نشـأ�وترعـرَع�واشـتدَّ

�AَـــBغ�ا%الكّيـــة�لقضـــاء�ومماِرســـا�)زهـــر،�الجـــامع�!ـــي�للنحـــو�ســـا �ف��ـــا�مدّرِ إ]ـــى�القـــاهرة�ليتـــابَع�تعليمـــه،�ويســـتقرَّ

لـــه�حcـــ¯�لقـــَي�مـــن�ا%هانـــة�مـــا�جعلـــه�يغـــادُر�إ]ـــى�مـــّرة،�ثـــّم�اتجـــه�إ]ـــى�التجـــارة،�فـــأثرى،�ثـــم�خســـر،�فعُســـرت�حا

�بـاxحAsام�والتقـدير�والتعظـيم،�٨١٩اليمن�!ي�حدود�سنة�
ً
�!ي�الهنِد�َمحوطـا هـ،�وبعدها�بسنة�واحدة�استقرَّ

 : هـ�ع;ى�الراجح،�وقيل٨٢٧حc¯�مات�سنة�
ً
ه�ماَت�مسموما   .إنَّ

�إ بات�حياته�فحسب،�بل�تمتدُّ
ّ
�الدماميOّP�x�تظهر�!ي�تقل

ُ
ـ¤��Çـا؛�إذ�وحABة َّBتم�Oـcال�النحوّية�دراساته�ى[

�
ُ
ُق�بي��مـا�درجـة ه�وقَع�بBن�إمامBن�كبABين�!ي�النحو،�يجمُع�بي��ما�علُم�العربّية،�وتفـرَّ َب�عليه�النحُو،�لكنَّ

َ
غل

ن�مــن�درايــة�أصــول�النحــو�!ــي�التقنــBن،�أّولهمــا
ّ

ابــن�مالــك�)ندل-ــOّp�صــاحب�)لفّيــة،�الــذي�فــتح�!ــي�: الــتمك

ابـــن�هشـــام�: وثان��مـــا. النحـــوّي�بـــاَب�wستشـــهاد�بالحـــديث�النبـــوّي�ع;ـــى�ِمصـــراعيه،�كمـــا�قيـــلجـــدار�الســـماع�

ـــة�بـــBن�التقّيـــد�بمواضـــعات�تقنـــBن� �!ـــي�دراســـاته�النحوّي
ً
)نصـــارّي�صـــاحب�مغPـــO�اللبيـــب�الـــذي�كـــاَن�متوازنـــا

)حاديـث،�العربّية،�وحّل�ما�!ي�بعض�النصوص�من�مشك=ت�نحوّية،�كما�!ي�بعِض�شـعر�ا%تن°ـOّ،�وبعـِض�

من�غAB�أن�يقوَده�هذا�العمُل�إ]ى�القول�الصريح�باxستشـهاد�بالحـديث�النبـوّي�وحـَده�مـن�غBـA�ضـمائم�مـن�

  .الشعر�الجاه;ّي،�أو�القرآن�الكريم،�وك=م�العرب

ه�تمBَّ¤�بكتابBن�معروفBن�!ي�النحو   :وسبب�حABة�الدماميOّP�أنَّ

  ".تسهيل�الفوائد"شرح�لكتاب�ابن�مالك�تعليق�الفرائد�ع;ى�تسهيل�الفوائد،�وهو�: أحدهما

                                                                                                                                                         
م،�ص�١٩٨١موقف�النحاة�من�wحتجاج�بالحديث�الشريف،�دار�الرشيد،�بغداد،�: ُينظر�كتا�Çا. التمثيل�أو�التخريج�أو�ا%تابعة�والتعضيد

١٨١-٣١. 
َق�عليهالدماميOّP،�بدر�الد )١(

َّ
،�مؤسسة�١أحمد�عّزو�عناية،�ط�: ين�محمد�بن�أبي�بكر،�شرح�الدماميOّP�ع;ى�مغOP�اللبيب،�صححه�وعل

 .١٥٢-١٥١،�ص�١م،�ج�٢٠٠٧التاريخ�العربّي،�بABوت،�
ر�!ي�ترجمته�وأخباره )٢(

َ
م،�ج�A١٩٩٢وت،�،�دار�الجيل،�ب١Bالسخاوّي،�محمد�بن�عبد�الرحمن،�الضوء�ال=مع��هل�القرن�التاسع،�ط�: ُينظ

محمد�أبو�الفضل�: والسيوطّي،�ج=ل�الدين�عبد�الرحمن�بن�أبي�بكر،�بغية�الوعاة�!ي�طبقات�اللغوّيBن�والنحاة،�تحقيق. ١٨٧-١٨٥،�ص�٧

هب،. ٦٧-٦٦،�ص�١إبراهيم،�ا%كتبة�العصرّية،�بABوت،�ج�
َ
ط��وابن�العماد�الحنب;ّي،�أبو�الف=ح�عبد�ال²ّي،�شذرات�الذهب�!ي�أخبار�من�ذ

٢� �بABوت، �دار�ا%سABة، ،١٩٧٩� �ج �٩م، �ص �للدكتور . ٢٦٣-٢٦٣، �ومنهجه �وآثاره �حياته �عن �مطبوعة �دراسة �الرحمن�: وثمة �عبد د محمَّ

م،�١٩٨٢،�مطابع�الفرزدق،�الرياض،�١تعليق�الفرائد�ع;ى�تسهيل�الفوائد،�ط�: حياته�وآثاره�ومنهجه�!ي�كتابه: الدماميOPّ : ا%فدى،�بعنوان

 .١٩٥-٥٣ص�
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تحفـــــة�الغريـــــب�!ـــــي�شـــــرح�ُمغPـــــO�اللبيـــــب،�وهـــــو�حاشـــــيتان�ع;ـــــى�ا%غPـــــO،�)و]ـــــى�يمنّيـــــة،�وÔـــــي�: وثان��مـــــا

هــا�ا%طبوعــة�باســم�
َّ
ــه�رجــع�ع��ــا"شــرح�الــدماميOّP�ع;ــى�مغPــO�اللبيــب"الصــغرى،�ولعل ــا�الثانيــة�. ،�وُيقــال�إنَّ وأمَّ

  ".تحفة�الغريب"فهندّية،�وÔي�الك�Aى�ا%عروفة�بـ

مسـتِدx��)١(ففي�شرحه�تسهيَل�ابـن�مالـك�مـاَل�إ]ـى�رأيـه�!ـي�wستشـهاد�بالحـديث�النبـوّي،�ودافـَع�عنـه

�تــــدويَن�)حاديــــث�وقــــع�!ــــي�الصــــدر�)ول�مــــن�تــــاريخ�Tســــ=م�قبــــَل�فســــاد�اللغــــة،�ومــــا�!ــــي�الحــــديث�مــــن� بــــأنَّ

�)٢(تجــاج�بـــهروايــات�فهـــو�تبــديل�لفـــٍظ�يصـــّح�wحتجــاج�بـــه�بلفــٍظ�آخـــر�يصـــّح�wح �واهيـــة��نَّ
ُ
،�وهــذه�الحجـــة

بPــــ¯�ع;ــــى�تعــــّدد�الروايــــات،�ومــــا�!ــــي�الشــــواهد�الشــــعرّية�مــــن�روايــــاٍت�محمــــوٌل�ع;ــــى�التعضــــيد� القــــوانBن�x�تُ

�الـدماميOّP�استشـعَر�هـذا�الضـعف�!ـي�wحتجـاج�با�حاديـث�النبوّيـة،�فكتـب�إ]ـى� للثابت�باxتفاق،�ويبـدو�أنَّ

قيPــOّ�يســأله�عــن�ا%وضــوع،�
ْ
ــه�لــم�يظفــر�منــه�بَمقَنــع�صــريحالُبل �هــذا�الكتــاَب�ســابٌق�ع;ــى�)٣(لكنَّ ،�كمــا�يبــدو�أنَّ

  .كتاب�تحفة�الغريب

ــه�العلمــOّ�بســبب�نضــوج�تجربتــه�!ــي�تــدريس� و!ــي�شــرحه�مغPــO�ابــن�هشــام�)نصــارّي�يعــوُد�إليــه�توازنُ

يث�النبــوّي�إ]ــى�النحــو�وُمدراســته�!ــي�مصــر�والشــام�والــيمن�والهنــد،�فيتحــّوُل�اهتماُمــه�مــن�wحتجــاج�بالحــد

وهــو�شــرح�للجــامع�" مصــابيح�الجــامع"تخــريج�الحــديث�النبــوّي�الشــريف،�وقــد�ظهــر�هــذا�التــوازن�!ــي�كتابــه�

فـــــه�!ـــــي�ا%رحلـــــة�)خBـــــAة�مـــــن�حياتـــــه،�وجعلـــــه�برســـــم�Tهـــــداِء�إ]ـــــى�
ّ
الصـــــحيح�ل�مـــــام�البخـــــارّي�رحمـــــه�هللا،�أل

�عـن�ُمراسـلٍة�علمّيـة�مــع�،�وذكــَر�!ـي�تضـاعي)٤(السـلطان�أبـي�الفـتح�أحمـد�شـاه�!ـي�بـ=د�الهنـد
ً
ف�الكتـاب�خ�ـAا

  .)٥(هـ٧٩٨ابن�حجر�!ي�سنة�

َس�ف��ا�خارَج�مصر�أثر�!ي�هذا�التوازن،�ففي�)حاديث�النبوّيـة�مـا�يسـتأهل� وقد�يكون�للبيئة�الOc�درَّ

�x�،العربّيـة�ك
ْ
ْصَد�تخريجه،�وتبيBن�انس=كه�!ي�سـل

َ
�عنده�من�قضايا�النحو�والصرف�واللهجات�ق

ُ
الوقوف

�النحــَو�قــد�نضــج�قبــل�بــروز�هــذه�ا%ســألة،�بــل�نضــج�واحsــAق�!ــي��قْصــَد  تحويلــه�إ]ــى�مــادة�احتجــاج؛�ذلــك�أنَّ

برؤيــة�جديــدة�تفيـــد�مــن�ا%نجـــزات�: الِقــدر�ا%وروثــة،�ولـــم�يبــَق�فيـــه�مجــاٌل�للتجديــد�إx�!ـــي�ِقــدر�جديـــدة،�أْي 

  .اللسانّية�الحديثة�من�غAB�إفراط�أو�تفريط

  ":مصابيح�الجامع"تخريج�الحديث�النبوّي�[ي�كتاب�

فهـا�الـدماميOّP�!ـي�ا%رحلـة�)خBـAة�مـن�حياتـه،�فهـو�
ّ
�كتاَب�مصابيح�الجامع�من�الكتب�الcـO�أل يبدو�أنَّ

OـPا%غ�ع;ـى�حاشـيته�ع;ـى�فيـه�ن)٦(ُيحيلBمـرت�الكلمـة�تكـرار�!ـي�النحـاة�اخـت=ف�مسـألة�!ـي�قـال�: ،�نكـرة�و]ـى(

ف،�أو�اعتبار�)و]ى�بتغليـب�التنكBـA،�وwخـت=ف�!ـي�معPـ¯�والثانية�معرفة�بBن�اعتبار�الثانية�بتغليب�التعري

                                                 
 .٢٤٣-٢٤٠،�ص�٤تعليق�الفرائد�ع;ى�تسهيل�الفوائد،�ج�: ينظر�كتابه )١(
ر )٢(

َ
 .٢٤٣،�ص�٤ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ينظ

 .٢٩-w٢٦ستدxل�با�حاديث�النبوّية�الشريفة�ع;ى�إثبات�القواعد�النحوّية،�ص�: ُينظر�ا%كاتبة�بي��ما�بعنوان )٣(
ي�بكر،�مصابيح�الجامع�وهو�شرح�الجامع�الصحيح�ل�مام�البخارّي�ا%شتمل�ع;ى�بيان�تراجمه�الدماميOّP،�بدر�الدين�محمد�بن�أب: ُينظر )٤(

 .١٠-٨،�ص�١م،�ج�٢٠٠٩،�قطر،١نور�الدين�طالب،�إصدارات�وزارة�)وقاف�والشؤون�Tس=مّية،�ط�: وأبوابه�وغريبه�وإعرابه،�تحقيق
 .١٩٦،�ص�٥ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٥(
 .١١٧،�ص�٦%صدر�السابق�نفسه،�ج�ا: ُينظر )٦(
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ــلح�خBــA: "أل�التعريــف،�كقولــه�تعــا]ى �والصُّ
ً
وقــد�أشــبعُت�الكــ=َم�ع;ــى�ذلــك�!ــي�. ")١("أن�ُيصــِلحا�بي��مــا�ُصــلحا

�ع;ــى�ذلــك،�فلABُاجعهــا
َ

�الوقــوف و!ــي�كتابــه�ا%طبــوع�ع;ــى�ا%غPــO�مــا�يــدّل�ع;ــى�. )٢("حاشــية�ا%غPــO،�فمــن�أحــبَّ

�ف��ا�مع�ترجيح�بقاء�أل�التعريف�للعهدصدق�
َ

َن�الخ=ف َّBوب�ا%سألة،�شرح�فقد�٣(ك=مه،(.  

شـرح�الجـامع�الصـحيح�ل�مـام�البحـارّي�ا%شـتِمل�ع;ـى�"كمـا�!ـي�ذيـل�اسـمه�" مصابيح�الجـامع"وكتاب�

فيـه��،�فهو�من�شـروح�صـحيح�البخـارّي،�وقـد�غلـَب�ع;ـى�الـدماميOPّ )٤("بيان�تراجمه�وأبوابه�وغريبه�وإعرابه

ـه�!ـي�Tعـراب�ونحـوه: "wهتمام�باللغة�والنحو،�قـال�السـخاوّي�!ـي�وصـفه
ّ
�دقيـٌق؛�)٥("ُجل ٌّOعلمـ�وصـف�وهـو�،

�الـــدماميOّP�اعتPـــ¯�بضـــبط�أســــماء�رجـــال�الحـــديث،�وتميBـــ¤�ا%تشــــابه�مـــن�)ســـامي،�وتفســـAB�معــــاني� ذلـــك�أنَّ

�دw�ع;ـــى�ســـ=مة�بعـــض�ا%فـــردات�وتخـــريج�الكلمـــات�ا%لِبســـة�أو�غBـــA�الشـــائعة�!ـــي�صـــور®�ا�ا
ً
لنحوّيـــة�تخريجـــا

،�وx�ســّيما�!ــي�
ً
�وضــعفا

ً
ــَق�قــوانBن�العربّيــة�مــع�التنبيــه�ع;ــى�أوجــه�التخــريج�ا%حتَملــة�قــّوة

ْ
َســبكها�النحــوّي�َوف

؛�لهــــذا�ابتعــــَد�عـــــن�)٦("التنقـــــيح��لفــــاظ�الجــــامع�الصــــحيح"تعّقباتــــه�واعAsاضــــاته�ع;ــــى�الزرك×ــــOّp�!ــــي�كتابــــه�

�ع;ـــى�الزرك×ـــOّp�تخريَجهـــا،�فانتقـــَده�قـــائ=تخـــريج�الواضـــحات�!ـــي�Tعـــراب،�بـــل�
َ

�عـــن�: "أخـــذ
ُ

ْو]ـــى�wنصـــراف
َ
(

�ذلـك
َ

�الكتـاَب�دفـاٌع�نحـوّي�)٧("بيان�مثل�هذه�)مور�الواضحة؛�إذ�x�سبَب�يقتOp2�خ=ف ـُد�أنَّ
ّ

،�وهـذا�يؤك

ثBن�®�مة�تغيAB�)لفـاظ�مـع�ا%حافظـة�ع;ـى�ا%عPـ¯، كمـا��عن�لغة�الحديث�النبوّي�الشريف،�ينفي�عن�ا%حّدِ

ن�العربّية�!ي�النحو�والصرف
َ
  .ينفي�عن�بعضهم�®�مة�الضعف�!ي�إدراك�َس�

�ا%حّيــا،�: "قــال�!ــي�خطبــة�الكتــاب
َ
ها�مصــابيَح�تحســُدها�الAّيــا،�وتبــدو�%جت;ــي�محاســِ��ا�ُمشــِرقة

َ
فــدونك

��ْن�يـــأنَس�بتفســـABه،�وإعـــراٍب�تفتقـــُر�أعجـــاُز�الكلمـــات�إ]ـــى�صـــدوره،�و 
ً
فائـــدٍة�تحتـــوي�ع;ـــى�غريـــٍب�رأيتـــه�أهـــ=

بيانّيـــة�يشــــهد�الــــذوق�الســــليم�بحــــ=وة�مجان��ــــا،�وُيــــدَهُش�أهـــل�البيــــان�لبــــديع�معان��ــــا،�ودليــــل�يحتملــــه�مــــsن�

كـٍت�Ôـي� �من�ذكره�مـن�قـديم�وحـديث،�وتنبيـٍه�طا%ـا�كانـت�العيـوُن�عنـه�َوِسـنة،�ونُ رع�غريب�قلَّ
َ
الحديث،�وف

�
َ
�حلــوة �تمــرُّ

َ
هــا�!ــي�غPــ¯�!ــي�وجــه�هــذا�التــأليف�حســنة،�إ]ــى�غBــA�ذلــك�مــن�مباحــث

ُ
الجPــ¯،�وفوائــَد�يصــبُح�مالك

  .)٨("عن�الَعنا

  :فلسفة�التخريج�النحوّي�عند�الدمامي��Hّ[ي�مصابيح�الجامع

انطلــــَق�الــــدماميOّP�!ــــي�تخريجــــه�النحــــوّي�%شــــك=ت�الحــــديث�النبــــوّي�!ــــي�صــــحيح�البخــــارّي�مــــن�ث=ثــــة�

  :منطلقات�علمّية�منهجّية

ض�مواضـــع�الحـــديث�الشـــريف،�جعـــل�بعـــَض�النـــاِس�إيمانـــه�بوجـــوِد�استشـــكال�نحـــوّي�!ـــي�بعـــ: )ّول 

                                                 
 .١٢٨سورة�النساء،� )١(
 .١١٧،�ص�٦الدماميOّP،�مصابيح�الجامع،�ج� )٢(
 .٢٠١-٢٠٠،�ص�١الدماميOّP،�شرح�الدماميOّP�ع;ى�مغOP�اللبيب،�ج�: ُينظر )٣(
 .ظهر�هذا�التذييل�!ي�العنوان�ع;ى�الطبعة�القطرّية�الOc�تعتمدها�الدراسة )٤(
 .١٨٦،�ص�٧ضوء�ال=مع،�ج�السخاوّي،�ال )٥(
�كاملة )٦( �فلAsاجع �ضافية، �بدراسة �التعّقبات �هذه Oالحكم� �سلطان �ع;ي �. أفرَد �كتابه �!ي OّPالدمامي� �بدر�الدين �الع=مة مصابيح�"تعّقبات

،�ا%ملكة�١ي،�ط�توجيه�وعرض،�دار�البخار ": التنقيح��لفاظ�الجامع�الصحيح"ع;ى�Tمام�بدر�الدين�الزرك×Oّp�!ي�كتابه�" الجامع�الصحيح

 .م١٩٩٥العربّية�السعودية،�
   .٤٥٣،�ص�٣الدماميOّP،�مصابيح�الجامع،�ج�: ُينظر )٧(
 .٨-٧،�ص�١ا%صدر�السابق�نفسه،�ج��)٨(
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د�: "يســــرعون�إ]ــــى�تخطئــــة�الروايـــــة�بمجــــّرد�الــــرأي،�فقــــال مـــــا�أســــرَع�النــــاَس�إ]ــــى�الطعـــــِن�!ــــي�الروايــــات�بُمجـــــرَّ

�ع;ــى�قواعــد�النحــاة�! )١("Åراء
ً
ما �بوصــفه�مــن�عصــر�wحتجــاج�مقــدَّ

َ
�الــدماميOّP�يــرى�الحــديث وهــذا�يعPــO�أنَّ

َفهـــا�أو�وافَقهــــا،�فــــالن
َ
�قبــــَل�التقعيـــد؛�لهــــذا�x�يصــــّح�للقــــانون�ا%ســـتخَرج�باج��ــــاِد�النحــــوّي�أن�يصــــبَح�خال صُّ

�أوجــــه؛�لهــــذا�قــــد�يخفــــى�وجــــُه�الصــــواب�!ــــي�بعــــض�
ُ
�العربّيــــة�حّمالــــة �ســــابق�عليــــه،�كمــــا�أنَّ �ع;ــــى�نــــّصٍ

ً
مــــا

َ
َحك

�الــدماميOّP�ُيلِمــُح�إ]ــى�فكــرٍة�أعمــق،�وأكــ �للطعــن�فيــه،�فكــأنَّ
ً
A�خطــورة؛�ا%واضــع،�فــ=�يكــون�خفــاؤه�مقتضــيا

ه�x�يجوُز�!ي�التصويب�أو�التخطيء�الركوُن�إ]ـى�غBـA�أهـل�wختصـاص�وwطـ=ع�مـن�النحـاة؛�لهـذا� مؤّداها�أنَّ

�الزرك×ــOّp��حــد�)حاديــث�بقولــه
َ
�تخطئــة الروايــة�هــذه�صــحيحة،�ولهــا�وجــٌه�صــحيح،�فــالقطُع�بخط�Hــا�: "ردَّ

�إثبـــاِت�حـــرف�. )٢("خطـــأ
َ
�عـــدَم�إجـــازة�ابـــن�)ثBـــA�روايـــة ـــة�عنـــد�الجـــزم�بحجـــة�مقـــاييس�النحـــو�بقولـــهوردَّ

ّ
: العل

�ظـــاهرة"
ٌ
م. )٣("فيــه�إســـاءة

َّ
ى�هللا�عليـــه�وســـل

ّ
�طْعـــَن�ابـــن�أبــي�الربيـــع�!ـــي�حـــديث�الرســـول�صــ; لـــوx�قوُمـــك�: "وردَّ

�عهـــُدهم�
ٌ

ـــي�وقعـــُت�!ـــي�كـــ=م�ابـــن�أبـــي�: "بإثبـــات�الخ�ـــA�بعـــد�لـــوx�wمتناعّيـــة،�فقـــال..." حـــديث
ّ
ـــُق�Åن�أن وأتحقَّ

ــُرَق�هــذا�الحــديث،�فلــم�يجــَد�فيــه�إثبــات�الخ�ــA�)٤(ح�Tيضــاحالربيــع�!ــي�شــرْ 
ُ
ــه�تتّبــَع�ط وهــذا�. ع;ــى�مــا�معنــاه�أنَّ

�عليــه كــذا�رواه�" لــوx�ِحــدثاُن�قوِمــك�بــالكفر: "الروايــة�الصــحيحة�!ــي�الحــديث: "قــال�ابــن�أبــي�الربيــع. )٥("يــردُّ

 
ُ

ــحاح،�فيبعــد�)خــذ ِئــه،�وهــذه�الروايــة�لــم�أَرهــا�!ــي�الّصِ
َّ
�الروايــة�الcــO�أنكَرهــا�)٦("�Çــا�مالــك�!ــي�موط ،�وبمــا�أنَّ

� �!ـي�الصـحيح�الجـامع�للبخـاري،�فقـد�سـقط�توجيـُه�ابـن�أبـي�الربيـع،�وهـو�يـدّل�ع;ـى�أنَّ
ٌ
ابـن�أبـي�الربيـع�واردة

  .بعَض�النحاة�قالوا�بالحديث�النبوّي�الشريف�من�غAB�التحّقق�من�الرواية

م: الثــاني
َّ
ى�هللا�عليــه�وســل

ّ
�الرســوَل�صــ; كــان�يعــرف�لغــة�جميــع�العــرب،�فقــد�صــّحَح�لغــة��إيمانــه�بــأنَّ

�: "بقولــه" لغــة�يتعــاقبون�فــيكم�م=ئكــة"أكلــوني�ال�Aاغيــث�الcــO�يســم��ا�ابــن�مالــك�
ُ

وكــاَن�عليــه�الســ=م�يعــرف

ـأة�!ـي�تخـريج�مـا�جـاء�مـن�الحـديث�النبـوّي�ع;ـى�لغـات�العـرب�)٧("لغة�جميع�العرب
َ

ك ،�وهـذا�Tيمـان�يصـلح�تُ

ى�هللا�عليـه�ا%حتّج��Çا،�وغAB�ا%حتّج�
َّ

�رسـوَل�هللا�صـ; �Çا،�وهو�إيمـاٌن�صـحيح�مـن�الناحيـة�العلمّيـة؛�لـيَس��نَّ

�،
ً
xأو�التواصـل�بسـبب�

ً
�بعضـهم�بعضـا

َ
�بعُض�العـرب�لغـة

َ
�الطبيÙّي�أن�يعرف م�رسول�فَحسب،�بل��نَّ

َّ
وسل

�الصــحابة�رضــوان�هللا�علــ��م�لــم�ي ستشــكلوا�وعــدِم�وجــود�اخت=فــات�جوهرّيــة�بــBن�لهجــات�العــرب�حcــ¯�إنَّ

�ــم�كــانوا�يعرفــون� شــيئا�مّمــا�قالــه�الرســول�عليــه�الصــ=ة�والســ=م�بغBــA�لغــة�قــريش،�)مــر�الــذي�يــدّل�ع;ــى�أ³َّ

  .هذه�اللغات�أيضا

�الروايـــــة�تثبـــــُت�بالســـــماع�والنقـــــل�x�باxحتمـــــال،�فـــــ=�يجـــــوُز�افsـــــAاُض�روايـــــٍة�مـــــا�: الثالـــــث إيمانـــــه�بـــــأنَّ

                                                 
 .٣٦٩،�ص�١السابق�نفسه،�ج� ا%صدر )١(
 .٢١٩-٢١٨،�ص�٢ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٢(
 .٨٠،�ص�٢ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٣(
�الدماميOP�سها،�أو�أن�يكون�xبن�أبي�الربيع� )٤( �الك=م�!ي�كتاب�البسيط�!ي�شرح�جمل�الزّجا&ّي�xبن�أبي�الربيع،�فلعلَّ وقعت�ع;ى�هذا

�حفظه �قّوة �ع;ى �يدّل �وهذا �البسيط، �كتاب �!ي �موجود OPالدمامي� �تحّققه �دار�)مر�فما �وكيف �Tيضاح، �شرح �!ي �أبي�: ُينظر. كتاب ابن

،�ص�١م،�ج�١٩٨٦،�دار�الغرب�Tس=مّي،�بABوت،�١عّياد�الثبيOc،�ط�: �بن�أحمد،�البسيط�!ي�شرح�جمل�الزّجا&ّي،�تحقيقالربيع،�عبيدهللا

٥٩٥- ٥٩٤.   
   .٢٧٠-٢٦٩،�ص�1الدماميOّP،�مصابيح�الجامع،�ج�: ُينظر )٥(
   .٥٩٥-٥٩٤،�ص�١ابن�أبي�الربيع،�البسيط�!ي�شرح�جمل�الزّجا&ّي،�ج� )٦(
   .٢٣٢،�ص�٢ماميOّP،�مصابيح�الجامع،�ج�الد: ُينظر )٧(
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� �ذلــك�wفsــAاض،��نَّ
ُ
�الــدماميOّP�تجــويَز�لحـديٍث�مــا،�ثــم�مناقشـة �يثبــت�بالنقــل�وحـَده،�لهــذا�ردَّ �نـصٌّ

َ
الروايــة

فـــأتى�بـــا�لِف�: "...ففـــي�حـــديث. )١("الشـــأن�!ـــي�الروايــة: "الزرك×ــOّp�نصـــب�كلمـــة�جـــاء�الحــديث�برفعهـــا،�فقـــال

ـه�ابـُن�مالـك�دخـول�أل�التعريـف�ع;ـى�اسـٍم�مجـروٍر�وراءهـا�بث=ثـة�أوجـه،�م��ـا..." دينـاٍر� ه: وجَّ
ُ
: أن�يكـوَن�أصـل

�التعريف�من�كلمة�"با�لِف�الدينارِ "
ُ

ِتـَب�" دينار"،�ثم�ُحِذفت�ألف
ُ

،�فك
ً
wد�با�دغـام�ور®�اABلصـ�

ّ
من�الخـط

�ع;ــى�اللفــظ
ُ

�بقولــه. الحــديث ُّOPالــدمامي� َن�هــذا�"دينــار"الروايــة�بتنــوين�: "فــَردَّ َّBتعــ�ةAمعت�ــ�بروايــة�ــت
َ
،�ولــو�ثبت

�ما�يعتمُد�هو�وغABه�التوجيـه�باعتبـا
ً
،�وُيلغـوَن�تحقيـق�الروايـةالوجه،�وكثABا

ّ
�عمـَل�النحـوّي�)٢("ر�الخـط ؛��نَّ

�لØوجـــه�ا%مكنــــة�!ــــي�
ً
�تخـــريٌج�للــــنّص�ع;ــــى�روايتـــه،�ولــــيَس�تعديــــدا

ً
�وإعرابّيــــا

ً
!ـــي�حــــّل�متشــــابه�الحـــديث�نحوّيــــا

  .الرواية،�ف=�اج��اَد�!ي�النّص 

�التخـــريج�x�ُيشــs: الرابــع �مــذاهب�النحـــاة�حّجـــة�!ــي�التخـــريج؛��نَّ Aَط�فيـــه�التقّيـــد�بمـــذهٍب�إيمانـــه�بـــأنَّ

ـــَب�بقولـــه ومـــن�ذا�الـــذي�أوجـــَب�اّتبـــاَع�ا%ـــذهب�: "واحـــٍد،�فقـــد�خـــّرَج�حـــديثا�ع;ـــى�مـــذهب�الكـــوفّيBن،�ثـــّم�عقَّ

�هذه�الرواية�x�وجه�لها وهذا�يدّل�ع;ـى�تحـّرر�الـدماميOّP�. )٣("البصرّي�وإلغاء�ا%ذهب�الكو!ّي�حc¯�ُيقال�بأنَّ

�ع;ى�تأوي=ت�النحاة�وخ=فا®�ممن�العصبّية�النحوّية،�وانفتاِحه�ع
ٌ
�الرواية�مقّدمة

ُ
ها؛�فصّحة

ّ
  .;ى�Åراء�كل

  :أساليُب�تخريج�الحديث�النبوّي�[ي�مصابيح�الجامع

 :الحْمل�ع�ى�لغات�العرب  -  أ

مــن�وســائل�الــدعوة�الناجحــة�أن�يخاِطــَب�الــداûي�ا%ــدعّوين�بلغــ��م�ولهجــ��م؛�ليكــوَن�!ــي�ك=مــه�أقــرَب�لهــم،�

ـــة�ِحـــرُص�وليظهـــَر�لهـــم�احAsاَمـــه� ـــبه�للهجتـــه�)صـــلّية؛�لهـــذا�شـــاَع�!ـــي�)حاديـــث�النبوّي للهجـــ��م،�وعـــدم�تعصُّ

�OــPب�إ]ــى�خطابــه�!ــي�يûالــدا� ؛��نَّ
ً
م�ع;ــى�ُمخاطبــة�وفــود�العــرِب�بلهجــ��م�أحيانــا

ّ
ى�هللا�عليــه�وســل

َّ
الرســول�صــ;

وى�اللسـان�الجـامع،�قوِمه�يتجاوُز�القبيلة�إ]ى�مفهوم�)ّمة،�فينتِقُل�من�مستوى�اللهجـة�الخاّصـة�إ]ـى�مسـت

،�وبــــــــبعض�)نمــــــــاط�
ً
xأّو�تxxبالــــــــد�اللهجــــــــات�احتــــــــواِء�بخاصــــــــّية�يمتــــــــاُز،�مــــــــا�أّول�يمتــــــــاُز�اللســــــــاُن،�وهــــــــذا

�أن�تبقـــــى�!ـــــي�دائـــــرة�التواصـــــل�اللغـــــوّي�الســـــليم،�كمـــــا�!ـــــي�فهـــــم�العربـــــّي�
َ
�شـــــْرط

ً
التصـــــريفّية�والAsكيبّيـــــة�ثانيـــــا

ه�التلقائّية�ع;ى�فْهم�اللهجـات�)خـرى�عنـدما�يتواصـل�اللهجات�العربّية�ا%حيطة�ببيئته�الجغرافّية،�وقدرت

�النبــوّي�ع;ـــى�لســان�العــرِب�x�ع;ــى�لهجــة�قـــريش�
ُ

مــع�أهِلهــا�النــاطقBن��Çــا�مــن�العـــرب؛�لهــذا�ُيحَمــل�الحــديث

ـــريٍش�
ُ
�لهجـــة�ق ـــم��Çـــا�معهـــم،�مـــع�أنَّ

َّ
م�أخـــذها�عــن�أهلـــه�وتكل

َّ
ى�هللا�عليـــه�وســـل

َّ
وحــَدها�الcـــO�كـــاَن�الرســـول�صـــ;

 
ٌ

  .لهDّي�ارتقى��Çا�إ]ى�مستوى�قريٍب�من�مفهوم�اللسان�الجامع�نفَسها�ائت=ف

�بعــــــَض�رواة� م�لهجــــــات�العــــــرب�أنَّ
َّ
ى�هللا�عليــــــه�وســــــل

َّ
�إ]ــــــى�ثبــــــوت�معرفــــــة�الرســــــول�صــــــ;

َ
ويمكــــــن�أن�ينضــــــاف

�AـBغ�مـن�بلهجـ��م�أحيانـا�)حاديـث�يـرون�كـانوا�تـبعهم�ومـن�نBأجمعـ�عـ��م�هللا�OpـÚر�الصحابة�من�الحديث

 
َّ

�لصــحة�روايــ��م�للحــديث�أن�يعsــAَض�الرســول�صــ;
ً
م�علــ��م،�فيكــون�عــدُم�اعAsاِضــه�تقريــرا

َّ
ى�هللا�عليــه�وســل

�مــن�
ً
�طواعيـة ¯�بالAsجمــة�الداخلّيـة�الcـO�تـتمُّ ــْرُب�مـن�تغيBـA�الروايـات�يسـمَّ بلهجـ��م�الخاّصـة��Çـم،�وهـذا�الضَّ

  .لهجٍة�إ]ى�أخرى�ضمن�لسان�لغوّي�واحٍد�يجمُع�بBَن�اللهجتBن

                                                 
   .٣٧٣،�ص�٥ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )١(
   .١٧٧-١٧٥،�ص�٥ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٢(
   .٢٤١-٢٤٠،�ص�٦ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٣(
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� �أنَّ
َ
َم�قـــــالفعـــــن�أبـــــي�ُهريـــــرة

َّ
ى�هللا�عليـــــه�وســـــل

َّ
�: "رســـــوَل�هللا�صـــــ;

ٌ
�بالليـــــل،�وم=ئكـــــة

ٌ
يتعـــــاقبون�فـــــيكم�م=ئكـــــة

 : "جــاء�قولــه. )١( ..."بال��ــار،�ويجتمعــوَن�!ــي�صــ=ِة�الفْجــر�وصــ=ة�العصــر،�
ٌ
ع;ــى�لغــة�" يتعــاقبون�فــيكم�م=ئكــة

 " يتعــاقبون�فــيكم"الcــO�كــان�ابــُن�مالــك�يســّم��ا�لغــة��)٢("أكلــوني�ال�Aاغيــث"
ً
ــه��اســتنادا إ]ــى�هــذا�الحــديث،�كأنَّ

أراَد�التبيـــه�ع;ـــى�وجودهـــا�!ـــي�الحـــديث�النبـــوّي،�واســـتبدال�اســـمها�باســـٍم�xئـــٍق�!ـــي�معنـــاه،�وÔـــي�لغـــة�قبيلـــة�

وx�ُيقَبــُل�: "،�قــال�ا%ــرادّي )٤(؛�وقيــل�لغــة�يمنّيــة�قديمــة�لقبيلــة�الحــارث�بــن�كعــب)٣(طّ÷ــOء،�وقيــل�أزد�شــنوءة

�للتطـــابق�!ـــي�ا�)٥("قـــوُل�مـــن�أنكَرهـــا
ً
،�وهـــذه�رفضـــا

ً
�وجمعـــا

ً
لدxلـــة�العددّيـــة�بـــBن�الفعـــل�وفاعلـــه�إفـــراد�وتثنيـــة

،�يـروق�]ـي�)٦(اللغة�ما�تزال�مستعملة�عنـد�بعـِض�العـرب�حcـ¯�Åن،�وللنحـوّيBن�!ـي�تخريجهـا�أقـوال�معروفـة

م��ا�تخريُج�الضمAB�ع;ى�مقتضاه�تأوي=�ع;ى�محّل�الرفـع،�وتخـريُج�wسـم�بعـده�ع;ـى�البـَدل؛�ُمراعـاة�لسـياق�

ه�تفسAٌB�للضمAB�ا%�Èم،�كما�!ي�قولناالك=    :م،�فكأنَّ

-  
ً
 .رأيُته�زيدا

  .من�ضمAB�الهاء�ا%تصل�بالفعل�ع;ى�سبيل�تفسAB�ا%�Èم" زيدا"بإبدال�

َج�الدماميOّP�ع;ـى�هـذه�اللغـة�حـديث َن�إ]ـى�عائشـة�: "وخرَّ
ْ
�نسـاٌء�يبعـ ـنَّ

ُ
يتعـاقبون�"ع;ـى�لغـة�: ،�فقـال)٧( ..."وك

 
ٌ
�: "... َج�عل��ـا�مــا�جــاء�!ــي�حـديث�wستشــفاع�عــن�طريــق�أسـباط�عــن�منصــور كمــا�خــرَّ . )٨("فـيكم�م=ئكــة اللُهــمَّ

هم. َحوالينــا�وx�علينــا
َ
�عــن�رأســه،�فُســقوا�النــاُس�حــول

ُ
بــالرفع�ع;ــى�: "قــال�الــدماميOPّ . )٩("فانحــدَرِت�الســحابة

عـــن�لغـــة�أكلـــوني�والبـــَدل�x�ُيخِرجهـــا�. )١٠("البـــَدل�مـــن�الضـــمAB،�أو�فاعـــل�ع;ـــى�لغـــة�يتعـــاقبون�فـــيكم�م=ئكـــة

�هــــذه�اللهجــــة�ليســــت� �الفعــــل�مبPــــOّ�للمجهــــول،�وهــــذا�يعPــــO�أنَّ ــــه�إ]ــــى�أنَّ ال�Aاغيــــث�!ــــي�التخــــريجBن�مــــع�التنّب

�با%بOّP�للمعلوم
ً
  .خاّصة

�بنـــِت�عمـــَر�رÚـــOَp�هللا�ع��مـــا�رســـول�هللا،�
َ
و!ـــي�الحـــديث�الـــذي�رواه�ابـــن�عّبـــاس�عـــن�قصـــة�ُمراجعـــِة�حفصـــة

ــAاجعBَن�رســـو : "وقولــه�لهــا
ُ
sل�ــَك �يوَمــه�غضــباَن؟�إنَّ م�حcـــ¯�يظــلَّ

َّ
ى�هللا�عليــه�وســل

َّ
روّي�بمنـــع��)١١( ..."َل�هللا�صــ;

�الروايـة،�وخـّرَج�الصـرف�ع;ـى�" غضبان"صرِف�كلمة� �الـدماميOّP�أقـرَّ �الزرك×Oّp�الصرف،�لكـنَّ وصرفها،�فردَّ

ــه�لغــة،�فقــال �بPــO�أســد�يقولــون�!ــي�مّؤنــث�غضــبان: "أنَّ ــه�اعت�ــAَ�هــذه�اللغــ: إنَّ
َّ
ة�!ــي�الحــديث،�غضــبانة،�فلعل

                                                 
   .٢٣٢-٢٣١،�ص�٢ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )١(
   .٢٣٢،�ص�٢ج�ا%صدر�السابق�نفسه،�: ُينظر )٢(
،�دار�الفكر�العربّي،�١عبد�الرحمن�ع;ي�سليمان،�ط�: ا%رادّي،�الحسن�بن�قاسم،�توضيح�ا%قاصد�بشرح�ألفّية�ابن�مالك،�تحقيق: ُينظر )٣(

   .٥٨٧،�ص�٢م،�ج�٢٠٠١القاهرة،�
ر،�ط�: ُينظر )٤(    .٣٦٤-٣٦٣ ،�ص١م،�ج�١٩٩٧،�دار�ا%أمون�للAsاث،�دمشق،�١محمد�خAB�حلواني،�النحو�ا%يسَّ
   .٥٨٧،�ص�٢ا%رادّي،�توضيح�ا%قاصد�بشرح�ألفّية�ابن�مالك،�ج�: ُينظر )٥(
ر�)٦(

َ
َرب�من�لسان�العرب،�تحقيق: ُينظ ،�مكتبة�١رجب�عثمان�محمد،�ط�: أبو�حّيان�)ندل-Oّp،�أثAB�الدين�محمد�بن�يوسف،�ارتشاف�الضَّ

   .٧٤٠- ٧٣٩،�ص�٢ج�.م١٩٩٨الخانDي،�القاهرة،�
   .٢٧،�ص�٢مصابيح�الجامع،�ج�: ُينظر )٧(
   .٢٧،�ص�٢ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٨(
   .٦١،�ص�٣ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٩(
   .٦٢،�ص�٣ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )١٠(
   .٤٦٠،�ص�٨ا%صدر�السابق�نفسه،�ج: ُينظر )١١(
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�الصـــفة�الcـــO�ع;ـــى�وزن�. )١("فصــَرف ،�وÔـــي�لغـــة�بPـــO�" فع=نــة"إذا�كـــان�مؤنُ,�ـــا�ع;ـــى�وزن�" فعــ=ن"�نَّ
ُ

تصـــَرف

 ّOPالدمامي�ذكر�كما�٢(أسد(.  

م
َّ
ى�هللا�عليــه�وســل

َّ
ث�)شــعث�عــن�أبــي�عبــد�الــرحمن�قولــه�للرســول�صــ; يــا�رســول�: "و!ـي�بــاب�الخصــومة�حــدَّ

�،
َ

،�وّجههــــــا�)٤(بــــــالرفع: ،�و!ــــــي�روايــــــة�ذكرهــــــا�ابــــــن�خــــــروف�النحــــــوّي "يحلــــــف"بنصــــــب� )٣( ..."هللا،�إذْن�يحلــــــف

�ــا�لغــة�لــبعِض�العــرب �ووافقــه�الــدماميOّP�ع;ــى�أ³َّ ُّOpا%ــرادّي . )٥(الزرك×ــ�: "قــال�ــيaُيل�العــرب�" إذن"وبعــُض�مــع

غّية�نادرة،�حكاها�عي-p¯�وسيبويه،�وx�ُيقَبُل�قوُل�من�أنكَرها
ُ
  .)٦("استيفاء�الشروط،�وÔي�ل

م�قــال�لــه�و!ــي
َّ
ى�هللا�عليــه�وســل

َّ
�رســوَل�هللا�صــ; ــْدَرَك : "حــديث�قصــة�ابــن�صــّياد�أنَّ

َ
،�فلــن�تعــدَو�ق

ْ
 . ..."اخســأ

: قـال�ا%ـالقّي . )٩("لـن"جـاء�ع;ـى�لغـة�مـن�يجـزم�بــ: "قـال�الـدماميOPّ . بحـذف�الـواو�)٨("فلن�تعـُد : "،�و!ي�رواية)٧(

�مــــن�العــــرب�مـــن�يجــــزم�بـــــ" �لهــــا�بـــــ" لــــن"واعلـــْم�أنَّ
ً
�النـــون�أخــــت�ا%ــــيم�!ــــي�" لـــم"تشـــب��ا �ــــا�للنفــــي�مثلهــــا،�وأنَّ َّ³�

  .)١٠("اللغة

م
ّ
ى�هللا�عليـه�وسـل

َّ
َج�عدم�حذف�حرف�العلة�من�الفعل�ا%ضارع�ا%سبوق�ب=�الناهيـة�!ـي�قولـه�صـ; x�: "وخرَّ

النÛــــO�ا%ــــراد�لــــيَس�محمــــوx�ع;ــــى�: "بقولــــه�)١١("ُيصــــ;ي�أحــــُدكم�!ــــي�الثــــوب�الواحــــد،�لــــيَس�ع;ــــى�عاتقيــــه��ــــOpءٌ 

،�التحر 
ٌ
ى�!ـي�ثـوب�واحـد�كـاَن�أحـُد�طرفيـه�ع;ـى�بعـِض�نسـائه�وÔـي�نائمـة

ّ
ـه�عليـه�السـ=م�صـ; يم،�فقـد�ثبـت�أنَّ

ــابّي 
ّ
ــه��ن�يــأتِزَر�بــه،�ويجعــل�ع;ــى�عاتقيــه�منــه�شــيئا،�قالــه�الخط

ُ
ســُع�طرف

ّ
،�فيكــون�)١٢("والثــوُب�الواحــد�x�يت

  .)١٣("x�نافية: "قد�حمل�x�ع;ى�النفي�x�النOÛ،�قال

�ع;ـــى��ومــع�وجاهـــة�مـــا�ذهـــَب 
ً
�للنÛـــOِ�وجهـــا�قوّيـــا ـــد�بــدليل�فقÛـــOّ�إx�أنَّ إليـــه�الــدماميOّP�مـــن�تخـــريج�نحـــوّي�مؤيَّ

ة�من�الفعل�ا%ضارع�ا%جزوم
ّ
�العل

َ
�حرف

ُ
  .)١٤(لغة�من�x�يحذف

�يــدخل�: "و!ــي�حــديث�هشــام�عــن�أبيــه
ُ
ــداء،�وكــاَن�ُعــروة

َ
َم�عــاَم�الفــتح�مــن�ك

َّ
ى�هللا�عليــه�وســل

َّ
�صــ; ُّOالن°ــ�دخــَل

                                                 
   .٤٦١،�ص�٨ا%صدر�السابق�نفسه،�ج��)١(
   ".غضب"،�جمال�الدين�محمد�بن�مكرم،�لسان�العرب،�مادة�ابن�منظور : ُينظر )٢(
   .٢٥٧،�ص�٥مصابيح�الجامع،�ج�: ُينظر )٣(
   .٢٥٨-٢٥٧،�ص�٥ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٤(
 .٢٥٨-٢٥٧،�ص�٥ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٥(
،�دار�الكتب�العلمّية،�١الدين�قباوة�ومحمد�نديم�فاضل،�ط�فخر�: ا%رادّي،�الحسن�بن�قاسم،�الجP¯�الداني�!ي�حروف�ا%عاني،�تحقيق )٦(

   .٣٦٣م،�ص�١٩٩٢بABوت،�
   .٢٨٣،�ص�٣مصابيح�الجامع،�ج�: ُينظر )٧(
   .٢٨٥،�ص�٣ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٨(
   .٢٨٥،�ص�٣ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٩(
م،�ص�١٩٨٥،�دار�القلم،�دمشق،�٢أحمد�محمد�الخّراط،�ط�: ا%عاني،�تحقيقا%القّي،�أحمد�بن�عبد�النور،�رصف�ا%باني�!ي�حروف� )١٠(

٣٥٧.   
   .٨٠،�ص�٢مصابيح�الجامع،�ج� )١١(
   .٨١،�ص�٢ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )١٢(
   .٨١،�ص�٢ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )١٣(
�ا%: ُينظر )١٤( �ع;ى �التعليقة �إبراهيم، �بن �محمد �الدين ��Çاء �النّحاس، �تحقيقابن ب، �: قرَّ �ط �عويضة، �عبدهللا �الثقافة،�١جميل �وزارة ،

   .٧٥-٧٤م،�ص�٢٠٠٤)ردن،�
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ْ��مـــــا
َ
ـــــداء�أقر�Çُمـــــا�إ]ـــــى�م�¤لـــــهم��مـــــا�ِكل

َ
�يـــــدخُل�م��مـــــا�: "و!ـــــي�روايـــــة. )١("،�وأكـــــA�مـــــا�يـــــدخل�مـــــن�ك

ُ
وكـــــان�عـــــروة

جها�الدماميOّP�بقوله�)٢("ك=هما " ع;ى�لغة�من�أعرَبه�بالحركـات�ا%قـّدرة�ع;ـى�)لـف�!ـي�جميـع�الحـاxت: "خرَّ

�wسم�ا%قصور�!ي�اللغة�الOc�يسّم��ا�
َ
�القصريقصد�معاملة�ا%ثP¯�وملحِقه�معاملة

َ
�لغة

ُ
  .النحاة

� وقــــد�يقــــُع�!ــــي�الحــــديث�النبــــوّي�مــــا�يســــّم¯�بتــــداخل�اللهجــــات،�فعــــن�جــــابر�بــــن�عبــــدهللا�رÚــــOَp�ُهللا�ع��مــــا�أنَّ

م�قـــال�لـــه
َّ
ى�هللا�عليـــه�وســـل

َّ
ـــه: "... . رســـول�هللا�صـــ;

ُ
�الفعـــل�: "قـــال�الـــدماميOPّ �)٣( ..."فحثـــْوُت�َحثيـــة،�. احث

َ
أِخـــذ

  .)٤("،�وكذا�فعلوا�!ي�تداخل�اللغتBن�من�كلمتBنمن�لغة،�وا%صدر�من�لغٍة�أخرى " حثا"

 :الحْمل�ع�ى�جوازات�بعِض�النحوّي�ن  -  ب

�كا%ـذهب�الكـو!ّي�وحـَده،�أو�مـا�أجـازه� ُيقَصُد�بالحْمل�ع;ى�جوازات�بعِض�النحوّيBن�مـا�أجـازه�مـذهٌب�نحـويٌّ

د ،�أو�بعُض�النحاة�من�غAB�wحتكام�إ]ى�مذهٍب�نحوّيٍ�محدَّ ية�القاب-ـOّp�مـن�حـديث�فقد�وقع�!ي�روا. نحويٌّ

بــاٍت : "ابــن�عّبــاس
ُ
 : "،�فرواهــا"ثبــات"اســتعمال�)لــف�!ــي�كلمــة�" انِفــروا�ث

ً
�جمــع�"ثباتــا هــا�الزرك×ــOّp؛��نَّ ،�فردَّ

ــــَتُم�بــــا�لف
ْ

ــــث�الســــالم�x�ُيخ �عليــــه�الــــدماميOّP�بقبــــول�الراويــــة�وتخريجهــــا�ع;ــــى�جــــوازات�بعــــِض�)٥(ا%ؤنَّ ،�وردَّ

زه�قــوٌم�!ــي�محــذوف�مــذهُب�الكــوفّيBن�جــ: "النحــاة،�فقــال ،�وجــوَّ
ً
واُز�إعرابــه�!ــي�حالــة�النصــِب�بــالفتح�ُمطلقــا

  .)٦("ال=م

م
َّ
ى�هللا�عليــه�وســل

َّ
َج�قولــه�صــ; كم�وال��ـوِد�والنصــارى�: "وخـرَّ

ُ
ل
َ
مــا�مــث هكــذا�: "بقولــه" ال��ــود"بجــّر�كلمــة��)٧( ..."إنَّ

�ع;ـى�الضـمAB�ا%خفـوِض�بـدون�إعـادة�الخـافض،�وهـو�ممنـوع�عنـَد�
ً
�عطفا �بالجّرِ

ً
طربـا

ُ
البصـرّيBن�إx�يـونَس�وق

�%ـذهب�ا%جBـ¤ين�)٨("و)خفَش�والكـوفّيBن�قاطبـة�ع;ـى�الجـواز،�والحـديث�مّمـا�يشـهد�لهـم
ٌ
�تقويـة

ُ
،�فالحـديث

�جمهــــــوَر�النحـــــاة�مــــــن�ا%ــــــانعBن�حصــــــروه� �ع;ــــــى�الضــــــمAB�ا%جـــــرور�مــــــن�غBــــــA�إعــــــادة�الجـــــاّر؛�ذلــــــك�أنَّ
َ

العطـــــف

�ليَس�!ـي)٩(بالضرورة
َ

�الخ=ف ��،�وهذا�يعOP�أنَّ
ُ

اسـتعمال�هـذا�الـنمط�مـن�الAsاكيـب�!ـي�العربّيـة،�بـل�الخـ=ف

�لعدم�حصره�بالضرورة�ونحوها
ً
  .!ي�حدود�القياس�عليه،�ولهذا�جاء�الحديث�النبوّي�تعضيدا

�والضعيف  -  ت
َ
 :الحمل�ع�ى�الشاذ

�معـــاٍن 
ُ
�ســـبعة

ً
�وتدريســـا

َ
�وُمدارســـة

ً
�!ـــي�النحـــو�العربـــّي�تأليفـــا

َ
ـــُل�،�أهّمهـــا�الشـــذوذ�النظـــرّي�الـــذي�)١(للشـــاذ

ّ
يتمث

                                                 
   .٩٨،�ص�٤مصابيح�الجامع،�ج�: ُينظر )١(
   .٩٨،�ص�٤ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٢(
   .١٣-١٢،�ص�٧ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٣(
   .١٣،�ص�٧ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٤(
   .٢٤٠،�ص�٦ا%صدر�السابق�نفسه،�: نظريُ  )٥(
والسيوطّي،�ج=ل�الدين�عبد�الرحمن�بن�أبي�بكر،�همع�الهوامع�!ي�شرح�جمع�الجوامع،�. ٢٤٠،�ص�٦ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٦(

   .٧٧،�ص�١م،�ج�١٩٩٨،�دار�الكتب�العلمّية،�بABوت،�١أحمد�شمس�الدين،�ط�: تحقيق
   .١٥٣،�ص�٥ج�مصابيح�الجامع،�: ُينظر )٧(
   .١٥٤-١٥٣،�ص�٥ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٨(
يوسف�حسن�عمر،�طبعة�جامعة�قاريونس،�ليبيا،�: الّرOّpÚ�)سAsاباذّي،�محمد�بن�الحسن،�شرح�الرOّpÚ�ع;ى�الكافية،�تحقيق: ُينظر )٩(

   .٣٣٦،�ص�٢وج. ٥٢٢،�ص�١م،�ج�١٩٧٨
�النحوّي�بBن�: ُينظر�ف��ا�دراستنا )١(

ّ
م،�ص�٢٠٠٨البحث�العلمOّ�والتدريس�الAsبوّي،�مجلة�مقاربات،�العدد�الثاني،�ا%ملكة�ا%غربّية،�الشاذ

٢٤-١٠.   
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� ـــه�اســتعماٌل�صـــحيٌح�فصــيٌح�!ـــي�زمانــه�لكـــنَّ �أنَّ
ّ
،�وُحكـــُم�الشــاذ

ً
�مهجــورا

ً
بمخالفــة�الشـــائع�حcــ¯�لـــو�كــاَن�أصـــ=

ـة�شـذوذه�لـيَس�!ـي�صـّحته�وثبوتـه،�
ّ
بP¯�عليه�القواعُد�والقوانBن،�فعل القياَس�عليه�ممتنٌع�بعَد�زمانه،�ف=�تُ

ٍل�تعليمّية�
َ
 بل�بالقياس�عليه،�أو�التجريِد�منه�لعل

ً
�!ي�كت�Èِم�أحيانا

ُ
  .منهجّية�يومئ�إل��ا�النحاة

�عنــد�النحــاة�مـن�wســتعماxت�اللغوّيــة�العربّيــة�لـيَس�خطــأ،�بــل�هــو�مـن�بــاب�ا%قبــول�الصــحيح؛�
ُ

والضـعيف

�!ـــي�
ُ

�والضـــعيف
ّ
د�الصـــّحة�والصـــوابّية،�ولهـــذا�يمكـــن�أن�يقـــع�الشـــاذ ـــة�فيـــه�مســـتوى�ا%قبولّيـــة،�x�مجـــرَّ

ّ
فالعل

  .النصوص�الفصيحة

�يقـول : لم�بن�عبدهللا،�قالفعن�سا
َ
م�يقـول : سـمعُت�أبـا�هريـرة

َّ
ى�هللا�عليـه�وسـل

َّ
�: سـمعُت�رسـوَل�هللا�صـ; كـلُّ

ى�إx�ا%جـــاهرين،�
ً
ـــه�مبتـــدأ�. )٢(بـــالرفع" إx�ا%جـــاهرون: "و!ـــي�روايـــة�)١( ..."أّمcـــO�ُمعـــا! جـــه�ابـــُن�مالـــك�ع;ـــى�أنَّ خرَّ

�الخ�ــA؛�أي
ُ

ْوَن : محــذوف
َ
وx�يعــرف�أكــAُ�البصــرّيBن�ا%تــأخرين�!ــي�: ،�وقــاللكــن�ا%جــاهرون�با%عا)ــOp�x�ُيعــاف

هـــم�إx�أبـــو�: "هـــذا�النـــوع�إx�النصـــَب،�وقـــد�أغفلـــوا�وروُده�مرفوعـــا�باxبتـــداء�ثابـــَت�الخ�ـــA،�نحـــو
ُّ
فـــأحرموا�كل

�لم�ُيحِرمْ 
َ
  .)٣("قتادة

صــفة��وتخــريُج�ابــن�مالــك�مقبــوٌل�!ــي�صــناعة�Tعــراب،�وإن�كــاَن�ثمــة�تخــريٌج�آخــر،�مــّؤداه�حمــل�الرفــع�ع;ــى

��xـOpٍء�هالـٌك�إx�وجُهـه: "ا%غايرة�!ي�النصب،�فيكون�مرفوعا�كما�!ي�قوله�تعا]ى �ا%شـكلة�لـيَس�. )٤("كـلُّ لكـنَّ

�عـــــن�إجـــــازة�رفـــــع�مـــــا�بعـــــد�
ُ
�النحـــــاة !ـــــي�التخـــــريج،�بـــــل�!ـــــي�رجاحـــــة�القيـــــاس�ع;ـــــى�الحـــــديث�ونحـــــوه؛�لهـــــذا�ازَورَّ

 AــBغ�مــن�العربّيــة�اللغــة�تعلــيم�ْصــَد
َ
ــَب�الــدماميOّP��wســتثناء�التــام�ا%وجــب�ق تعــارٍض�بــBن�تراكي�Èــا؛�لهــذا�عقَّ

�مســتثP¯�مــن�: "ع;ــى�ابــن�مالــك�بقولــه فــتح�هــذا�البــاب�الــذي�فتحــه�ابــُن�مالــك�يــؤدي�إ]ــى�جــواز�الرفــع�!ــي�كــّلِ

قــاَم�القــوُم�إx�زيــٌد؛�إذ�يكــون�الواقــُع�بعــد�إx�مرفوعــا�باxبتــداء،�والخ�ــA�محــذوف،�: كــ=م�تــاّم�موجــب،�مثــل

ر�بنفــي�الح كــم�الســابق،�وينقلــُب�كــّل�اســتثناء�متصــٍل�منقِطعــا��Çــذا�wعتبــار،�ومثلــه�غBــA�مســتقيم�وهــو�مقــدَّ

  .)٥("ع;ى�ما�x�يخفى

م
َّ
ى�هللا�عليـه�وسـل

َّ
ـه�: "و!ي�قول�عمر�رOَpÚ�هللا�عنـه�للرسـول�صـ; �أبـا�بكـر�رجـٌل�أسـيف،�وإنَّ يـا�رسـول�هللا،�إنَّ

ها�جـزُم�ا%ضـارع�: OPّ قال�الدمامي. )٦( ..."مc¯�يقْم�مقاَمك�x�ُيسِمُع�الناَس،� �مc¯�شرطّية،�فحقُّ x�خفاء�!ي�أنَّ

�ا�أهملت�هنا�حم=�ع;ى�إذا،�وÔي�رواية�Tمام�أحمـد�!ـي�ا%سـند،�وقـد�جـاء�مثلـه�: قال�ابُن�مالك. بعدها لك�َّ

  .)٧("!ي�الشعر،�وُحِكَم�بشذوذه

م
َّ
ى�هللا�عليــه�وســل

َّ
�ع;ــ: "و!ــي�حديثــه�صــ;

ُ
ف َضــعَّ �الرجــِل�!ــي�الجماعــِة�تُ

ُ
ى�صــ=ته�!ــي�بيتــه،�و!ــي�ســوقه،�صــ=ة

                                                 
   .٣٣٢-٣٣١،�ص�٩مصابيح�الجامع،�ج�: ُينظر )١(
   .٣٣٢،�ص�٩ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٢(
 .٩٧-٩٤شواهد�التوضيح�والتصحيح،�ص�: ألة�كتابهوُينظر�!ي�تفصيل�ابن�مالك�للمس. ٣٣٢،�ص�٩ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٣(
   .٨٨سورة�القصص،� )٤(
   .٣٣٣-٣٣٢،�ص�٩الدماميOّP،�مصابيح�الجامع،�ج� )٥(
   .٣٣٤،�ص�٢ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٦(
: الفعل�مجزوما�عندوينظر�تفصيل�الخ=ف�!ي�تخريج�مDيء�جواب�الشرط�مرفوعا�و . ٣٣٥-٣٣٤،�ص�٢ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٧(

   .١٢٨١-١٢٨٠،�ص�٣ا%رادّي،�توضح�ا%قاصد�وا%سالك�بشرح�ألفية�ابن�مالك،�ج�
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أشــارْت�: بخمــٍس�وعشــرين،�مثــل: وقــد�رِوَي�بـالجّر�ع;ــى�ع;ــى�تقــدير�البـاء،�أي�)١( ..."خمسـا�وعشــرين�ِضــعفا،�

،�كذا�وّجهه�ابُن�مالك
ّ
ليٍب،�وهو�شاذ

ُ
ي�كنـُت�وجـاٌر�]ـي�: "... و!ي�حديث�عمر�رOَpÚ�هللا�عنه .)٢(ك

ّ
فقـد��)٣( ..."إن

بـــــالرفع�عطفـــــا�ع;ـــــى�الضـــــمAB�ا%رفـــــوع�ا%تصـــــل�بـــــدون�: "جهـــــا�الـــــدماميOّP�بقولـــــهجـــــاءت�الروايـــــة�بـــــالرفع،�فخرَّ 

  .)٤("فاصل،�وهو�قليل

ف  -  ث
ّ
 :+قرار�بجواز�التوق

�مـــــــن�مظـــــــاهر�ا%وضـــــــوعّية�العلمّيـــــــة�عنـــــــد� �إقـــــــرار�الروايـــــــة�مـــــــع�التّوقـــــــف�عـــــــن�تخريجهـــــــا�مظهـــــــٌر�مهـــــــمٌّ
ُ
ظـــــــاهرة

�العلم،�لهذا�عندما�حاَر�!ي�ت
ُ

�x�أدري�نصف
ُ
مـن�حـديث�أبـي�" مئـة"خريج�رواية�رفع�كلمِة�الدماميOّP،�فكلمة

�ألـــف: "... مســـعود�رÚـــOَp�هللا�عنـــه�عنـــدما�قـــال
ُ
�لبعِضـــهم�اليـــوَم�%ئـــة ،�ولكـــي�x�)٦("وهـــو�ُمشـــِكل: "قـــال. )٥("وإنَّ

،�والجملــة�بعــدها�خ�ــA�مقــّدم�مبتــدؤه�كلمــة�مئــة،�قــال �ع;ــى�إضــمار�اســم�إنَّ
َ

: يبــادَر�إليــه�مــن�يخــّرُِج�الحــديث

�مــــن�تقــــّدم�الخ�ــــA�ع;ــــى�ا%بتــــدأ�ا%قــــرون��Çــــا،�ودعــــوى�يمنــــُع�منــــه�اقsــــAان�"
ٌ
ا%بتــــدأ�بــــ=م�wبتــــداء،�وÔــــي�مانعــــة

،�فتأّمله
ً
  .)٧("زياد®�ا�ضعيف�جدا

،�وجعــل�شــبِه�الجملــة�متعلقــة�بخ�Aهــا،�ونصــب� ع;ــى�" اليــوم"ويمكــُن�تخــريُج�الحــديث�ع;ــى�إضــمار�اســم�إنَّ

�عليـه�سـياُق�الكـ=م،�ع;ى�wبتداء�باعتبار�الـ=م�ل=بتـداء�" مئة"الظرف؛�وحمل� �يـُدلُّ
ً
والخ�ـA�محـذوف�جـوازا

ــه �الحــديث: كأنَّ �بالتحامــل�والتحّمــل�خBــAٌ�مــن�القعــود�عــن�العمــل�وعــدِم�الصــدقة؛��نَّ �ألــف�ُمــّدٍ
ُ
كــاَن�: "و%ئــة

م�إذا�أمَرنــا�بالصــدقة،�انطلــق�أحــُدنا�إ]ــى�الســوق،�فتحاَمــَل،�فيصــيب�ا%ــّد،�
َّ
ى�هللا�عليــه�وســل

َّ
رســول�هللا�صــ;

�لبع �ألٍف وإنَّ
ُ
  .وهللا�أعلم". ِضهم�اليوم�%ئة

  :الخاتمة

�إ]ى�عّدة�نتائج،�م��ا
ُ
  :توّصلت�الدراسة

�ع;ــى� - ١
ً
ــه�)قــدم�تاريخّيــا،�فيصــلح�حجــة �الشــعَر�الجــاه;ّي�أع;ــى�مراتــب�الُحجّيــة�!ــي�النحــو�العربــّي؛��نَّ أنَّ

�ما�بعده  .كّلِ

�الشاهَد�!ي�العربّية�نوعان - ٢  .شاهٌد�دx]ّي،�وشاهٌد�نحوّي : أنَّ

�النبوّي�شاهٌد�دx]ّي�با�جماع�عنَد�اللغوّيBن�ما�دام�يغلُب�ع;ى�الظّن�عدم�تغيAB�روايتهأ - ٣
َ

�الحديث  .نَّ

�فيه�اتفاُق�اللفظ�وا%عP¯�وعدُم�احتمال�الشّك  - ٤
ُ
�الشاهَد�النحوّي�يشAsط  .أنَّ

�ظهــ - ٥
َ

�ازوراَر�جمهــوِر�النحــاة�عــن�wحتجــاج�بالحــديث�النبــوّي�مــن�بــاب�التحــّوط�العلمــOّ�خــوف ور�مــن�أنَّ

 .يقدح�!ي�الرواية

                                                 
   .٢٩٧،�ص�٢مصابيح�الجامع،�ج�: ُينظر )١(
   .١٥٤-١٥٣وابن�مالك،�شواهد�التوضيح�والتصحيح،�ص�. ٢٩٧،�ص�٢ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٢(
   .٣٧٣- ٣٧٠،�ص�٥مصابيح�الجامع،�ج�: ُينظر�)٣(
ا%قاصد�الشافية�!ي�شرح�الخ=صة�الكافية،�ج�: وينظر�تفصيل�ا%سألة�عنَد�الشاط°Oّ�!ي. ٣٧٣،�ص�٥ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٤(

 .١٥٥-١٥٣،�ص�٥
   .٣٥٦،�ص�٣مصابيح�الجامع،�ج�: ُينظر )٥(
   .٣٥٦،�ص�٣ا%صدر�السابق�نفسه،�ج�: ُينظر )٦(
   .٣٥٧-٣٥٦،�ص�٣ج��ا%صدر�السابق�نفسه،: ُينظر )٧(
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�ذا� - ٦ �ظهــوَر�إشــكالّية�wحتجــاج�بالحــديث�النبــوّي�جــاء�بعــَد�اســتقرار�النحــو�العربــّي�بقــرون،�فــ=�يعــدُّ أنَّ

 .دxلٍة�مهّمة�!ي�التقنBن�النحوّي 

�م��ا� - ٧ �وقَع�!ي�َحABة�علمّية�بBن�ابن�مالك�وابن�هشام�xشتغاله�ببعِض�كتب�كّلٍ َّOPالدمامي�  .أنَّ

�الــدمامي - ٨ �الحــديث�ع;ــى�تقنينــات�النحــاة،�وينــأى�عــن�افsــAاض�مــا�لــم�يثبــت�بالروايــة�أنَّ
َ
ُم�روايــة OّP�يقــّدِ

 .من�نّص�الحديث�النبوّي�الشريف

َ¤�با�مانة�وبا%وضوعّية�العلمّية�!ي�تأوي=ته�النحوّية�!ي�كتابه�مصابيح�الجامع - ٩ َّBتم�OّPالدمامي�  .أنَّ

�صنيَع�الدماميOّP�!ي�كتابه�مصابيح�الجامع - ١٠  .من�باب�التخريج،�وحّل�ا%شك=ت�النحوّية�أنَّ

�لتعلــــيم�النحـــــو�العربـــــّي�بســــبب�مـــــا�فيـــــه�مــــن�قـــــيم�دينّيـــــة،� - ١١
ٌ
�تعليمّيـــــة�ممتـــــازة

ٌ
�النبـــــوّي�مــــاّدة

َ
�الحــــديث أنَّ

 .وفصاحٍة�لغوّية

�الحديث� �!ي �Tعراب �%شكل
ً
�تخريجا �الجامع �مصابيح �كتابه �!ي OّPالدمامي� �عمُل �يكون إذن؛�x�يعدو�أن

�الشريف �%ا�النبوّي �والتعاضيد؛ �ا%تابعات �!ي �يصلُح ه �لكنَّ �نحوّية، �قاعدة ��قامة �به
ً
xxاستد� �وليَس ،

�ساٍم�فصيح �زمان�ومكان�بأسلوٍب�أدبّيٍ   .اشتملت�عليه�)حاديث�النبوّية�من�قيم�صالحة�لكّلِ
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  قراءة�بيانية�[ي�حديث�+خ]ص�أو�النية. ٣١
  جميل�محمد�حس�ن�بن�عطا. د

) Ðالزرقاء،�-ردن�-داب،�جامعة�الزرقاءمساعد�عميد�كلية�(  

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  ا2قدمة�

�العرب� �أفصح �ع;ى �والس=م �والص=ة �البيان، �علمه �Tنسان �خلق �القران، �علم �الرحمن، 8� الحمد

�لسانه� �ع;ى �وجرت �الكلم، �جوامع �أوتي �الذي �هللا، �عبد �بن �محمد �)مي O°الن� ،
ً
�بيانا �وأوضحهم ،

ً
لسانا

;ى�آله�وصحبه�والتابعBن�ذوي�)قدار�والقيم،�الذين�حفظوا�العربية�إ]ى�يومنا،�فسارت�بBن�الحكم،�وع

� �القائل �هللا �وصدق �العظيم، �نبيه �وحديث �الكريم، �هللا �كتاب �يحرسها �")مم،
ً
�عربيا

ً
�قرآنا �أنزلناه إنا

ليست�العربية�:القائل�وصدق�نبيه��)٢("إنا�نحن�نزلنا�الذكر�وإنا�له�لحافظون " والقائل��)١("لعلكم�تعقلون 

�لسان �Ôي �بل �وx�قوم �بدين �وبعد"]ي �قال، �أو�كما �له�: "، �عنونت �النبوي، �البيان �مجال �!ي �بحث فهذا

�أو�النية:"بـ �Tخ=ص �حديث �!ي �بيانية �بمكان،�"قراءة �)همية �من �لكنه �واحد، �حديث �ع;ى �قصرته ،

� �ع;ى �فاشتمل �ا%هاد �أما �وخاتمة، �ومبحثBن �مهاد �!ي �البحث �موضوع�وجعلت �الحديث �وأهمية ا%قدمة،

  .البحث،�وسبب�اختياري�له،�وأسئلة�البحث،�وأهميته،�ومنهجه،�والدراسات�السابقة

� O°الن� �استخدمها Ocال� �البيانية �و)ساليب �)نماط �من �%جموعة �عرضت �)ول �ا%بحث �هللا�_و!ي ص;ى

�وسلم �_ عليه �موضوع �خدمة �!ي �وقيم��ا �أهمي��ا
ً
�مبينا �الحديث، �هذا �آراء�!ي

ً
�موردا �وفكرته، الحديث

Oوفهم�Ocاستطاع�قدر�رأيي�ومبديا�الحديث،�وشّراح�نBوالدارس�نBالباحث�بعض.  

و!ي�ا%بحث�الثاني�عرضت�للسمات�الفنية�أو�البيانية�!ي�الحديث�ع;ى�مستوى�)فكار�وا%عاني،�والعبارة�

  .والتعبAB،�والخيال�والتصوير،�والعاطفة

�ف��ا �عرضت �فقد �الخاتمة �وأهم��أما �بيانية، �قراءة �الحديث �قراءة �من �إل��ا �توصلت Ocال� �النتائج �هم

�بأهم� .التوصيات�الOc�يو)Op��Çا�الباحث،��غناء�هذا�اللون�من�الدراسات�اللغوية
ً
و!ي�ال��اية�أوردت�ثبتا

�ن��ولم�أتطرق�!ي�الحديث�للقضايا�و)حكام�الفقهية،�ع;ى�أهمي��ا،. ا%راجع�الOc�استعنت��Çاو �ا%صادر 

وx�بد�من�Tشارة�إ]ى�أن�الباحث�x�يقصد�. ا%جال�ليس�مجالها،�كما�أنOP�x�أدûي�لنف-Op�ما�x�أحسن

�يقصد� �بل �وا%جاز�والكناية، �التشبيه �يشمل �الذي �ا%تأخرين �الب=غيBن �عند �wصط='ي �معناه بالبيان

ABالتعب�طريقة  x�الذي�ذا�فمن�أخطأت�وإن�وبتوفيقه،�هللا�فمن�أصبت�يخطئ؟فإن�  

أن�تكون�أعمالنا�وأقوالنا�كلها�خالصة�لوجهه�الكريم،�_عز�وجل_وحس°O�أنOP�قد�حاولت،�سائ=�ا%و]ى�

  .وان�تكون�نياتنا�صالحة�لتصلح�أعمالنا�وتقبل

�للبحث
ً
  :سبب�اختيار�حديث�+خ]ص�موضوعا

                                                 
 )٢(سورة�يوسف�Åية� -١

  ).٩(Åية�: سورة�الحجر� ٢-
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�بعيدا��هميته،�حc¯�قّل�أن�يخلو�كت
ً
�الحديث�شأوا �هذا�لقد�بلغ�اهتمام�العلماء��Çذا �من اب��حدهم

الحديث،�يصّدر�به�كتابه،�أو�يستفتح�به�مصنفه،�أو�يبدأ�به�قوله،�أو�يحث�العلماء�وطلبة�العلم�ع;ى�

�بعضهم. ذلك �الحديث:"كقول ��Çذا �فليبدأ
ً
�كتابا �يصّنف �أن �أراد �أخر�"من �وقول �من�"، �ا%تقدمون كان

شأ�من�أمو 
ْ
ر�الدين،�لعموم�الحاجة�إليه�!ي�جميع�شيوخنا�يستحبون�تقديمه�أمام�كل��Opء�ُيْبتدأ�أو�ُين

�للطالب�ع;ى�:"،�وقول�ثالث"أنواعها ا
O
جرت�عادة�العلماء�wبتداء�به�!ي�أوائل�الدروس�وا%صنفات،�حث

إخ=ص�نيته�!ي�طلب�العلم،�وبه�صّدر�البخاري�صحيحه،�وأقامه�مقام�الخطبة�له،�إشارة�منه�إ]ى�أن�

  )١("كل�عمل�x�يراد�به�وجه�هللا�فهو�باطل

تلث��)٢(هذا�وقد�أفاض�العلماء�!ي�تقدير�هذا�الحديث،�فجعله�بعضهم�نصف�Tس=م،�وعّده�بعضهم

. عّده�أحد�أربعة�أحاديث�عل��ا�مدار�)حاديث�ا%سندة�وعددها�أربعة�آxف�)٣(Tس=م�أو�العلم،�وبعضهم

  .فهو�يعدل�ربع�الحديث�كله�عندهم

�من�العلما �الحديث�بالشرح�عدد �هذا �والسيوطيوقد�أفرد �مثل�ابن�تيمية �أنه�اش��ر�وانتشر�)٤(ء، ،كما

،�لبيان�. حc¯�صار�كا%تواتر،�وإن�كان�من�حديث�Åحاد
ً
وحديث�هذا�شأنه�جدير�باxهتمام�سابقا�وxحقا

�اتجهت� �أن �فكان �و)فكار�العظيمة، �ا%عاني �تلك �حملت �ب=غية، �وأساليب �أسرار�بيانية �من �فيه ما

�بأنOP�أدّرس�مواد�الب=غة�العربية�و،�لدراسة�هذا�الحديث�دراسة�
ً
لطلبة�"ً البيان�النبوي " بيانية،�علما

�التشريع� �!ي x� �الكريم �القرآن �%كانة �تالية �مكانة �النبوي �وللحديث �الزرقاء، �جامعة �!ي �العربية اللغة

  .و)حكام�فقط،�بل�!ي�اللغة�والبيان

ا�لم�أجد�دراسة�متخصصة�للحديث�من�هذا�الجانب،�عزمت
َّ
النية�ع;ى�القيام�بذلك،�وكان�لقسم��و%

اللغة�العربية�وآدا�Çا�بجامعة�كwAB�!ي�الهند�فضل�كبAB،�حينما�أعلن�عن�تنظيم�ندوة�عا%ية�للحديث�

لغته،�وفلسفته،�ودراساته،�مما�شجعOP�ع;ى�الكتابة�!ي�هذا�ا%وضوع،�ومراسلة�القائمBن�ع;ى�: النبوي 

�أن�أكون�عند�حسن�الظن�الندوة�بذلك،�فوافقوا�مشكورين،�وقبلوا
ً
،�آم=

ً
  .بحO8�مبدئيا

  :أسئلة�البحث

  : طرح�الباحث�مجموعة�من�)سئلة،�سيجيب�ع��ا�!ي�ثنايا�البحث،�مثل

 ما�ا%قصود�بالقراءة�البيانية�لحديث�Tخ=ص؟ -١

 ما�أهمية�حديث�Tخ=ص؟ -٢

 ما�موضوع�الحديث؟�وما�فكرته�الرئيسة؟ -٣

٤- � Ocال� �اللغوية �و)نماط �)ساليب �ما O°الن� �وسلم_اتبعها �عليه �هللا �أفكاره�_ ص;ى للتعبAB�عن

 ومعانيه�!ي�هذا�الحديث؟

                                                 
،�نق=�عن�)ذكار�للنووي،ونيل�ا%رام�)م١٩٩٥هـ،١٤١٦(أبو�صفية،�عبد�الوهاب،�شرح�)ربعBن�النووية�!ي�ثوب�جديد،�الطبعة�التالتة� -١

 .شرح�عمدة�)حكام�%جموعة�من�العلماء

-٢  Tو�،�يÙالشاف�مامT�حنبلهما�بن�أحمد�مام.  
�عن�جامع�العلوم�والحكم،�xبن�رجب�الحنب;ي١٧هو�أبو�داود،�وينظر�!ي�ذلك�أبو�صفية،�مصدر�سابق،�ص�- ٣

ً
  .،�نق=

 .١٨مصدر�سابق�ص�: أبو�صفية- ٤
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 ما�مدى�م=ءمة�هذه�)ساليب�و)نماط�اللغوية�للموضوع؟ -٥

 ما�أهم�السمات�البيانية�الOc�مB¤ت�أسلوب�الحديث؟ -٦

�ومعP¯؟ -٧
ً
 ما�مدى�تأثر�الحديث�موضوع�الدرس�بالقرآن�الكريم�لفظا

  :منهجية�البحث

حث�ع;ى�ا%نهج�الوصفي�التحلي;ي�wستنباطي،�حيث�يستعرض�الباحث�نص�الحديث�يقوم�الب

�وخ�Aة� �أوتي�من�علم�بسيط، �بعد�هللا،�بما
ً
�وأساليبه،�ويدرسه�من�الداخل،�مستعينا بأنماطه

�
ً
�ومستنبطا �وبحو/�م، �دراسا®�م �!ي �السابقBن �آراء �من

ً
�ومستفيدا �عملية، �وممارسة متواضعة،

عمد�الباحث�إ]ى�تلخيص�)ساليب�اللغوية�والسمات�البيانية�للحديث��)حكام�والنتائج،�وقد

�اليسABة� �وwخت=فات �الحديث �بروايات �الباحث �يحفل �ولم �الناظر�ف��ا �ع;ى �تسهل �جداول، !ي

 
ً
  . بي��ا،�بل�اعتمد�الرواية�ا%شهورة،�إذ�قد�تغنيه�عن�قراءة�البحث�كام=

  : الدراسات�السابقة�

يث�Tخ=ص�وكAة�دورانه�!ي�الكتب�وا%صنفات،�ووفرة�الشروح�اللغوية�له،�ع;ى�الرغم�من�أهمية�حد

�لهذا� �متخصصة �مستقلة �دراسة �أعلم �فيما �أجد �لم OPأن� xإ� �)حاديث، �ومصنفات �السنة، �كتب !ي

  .الحديث،�ويكفي�أن�أشAB�هنا�إ]ى�كتب�السنة�ا%ختلفة�وشروحها،�وما�ف��ا�من�شرح�لهذا�الحديث

�من �أفدت �قد OPولكن�مثل� �النبوي، �الحديث �مجال �!ي �حديثة �بيانية �والب=غة�: "دراسات إعجاز�القرآن

لكمال�عز�الدين،�" الحديث�الشريف�من�الوجهة�الب=غية"للبيومي،�و" والبيان�النبوي "للرافÙي،�" النبوية

�مثل �العامة �الكتب �عن
ً
�جديد: "فض= �ثوب �!ي �النووية �)ربعBن �صفية،" شرح �شرح�"�بي �!ي والبيان

�هو�منشور�ع;ى�" الحديث�النبوي�الشريف"و. للبيطار" )ربعBن�النووية لشرف�القضاة،�إضافة�إ]ى�ما

  .بعض�ا%واقع�TلكAsونية�من�دروس�ومحاضرات�وأسئلة�حول�هذا�الحديث

  :حديث�+خ]ص�

�ص;ى�هللا_سمعت�رسول�هللا�: قال_ رOpÚ�هللا�تعا]ى�عنه_عن�أمAB�ا%ؤمنBن�أبي�حفص�عمر�بن�الخطاب�

إنما�)عمال�بالنيات،�وإنما�لكل�امرئ�مانوى،�فمن�كانت�هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله�: "يقول _ عليه�وسلم

  ) ١("فهجرته�إ]ى�هللا�ورسوله،�ومن�كانت�هجرته�لدنيا�يصي�Èا�أو�امرأة�ينكحها،�فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه

  رواه�الشيخان�!ي�صحيح��ما

  )١(رقم�الحديث��١/٩صحيح�البخاري�

  )١٩٠٧(رقم�الحديث��٣/١٥١٥مسلم��وصحيح

  ا2بحث�-ول 

  من�-نماط�و-ساليب�البيانية�[ي�حديث�+خ]ص�أو�النّية

ورد�!ي�حديث�النّية�مجموعة�من�)نماط�و)ساليب�البيانية�ال=فته�للنظر�من�حيث�تناس�Èا�

أسلوب�الجملة�: )ساليبمع�ا%وضوع،�وانسجامها�فيما�بي��ا،�وتناسقها�مع�ا%عP¯،�ومن�هذه�)نماط�و

                                                 
  للحديث�روايات�أخرى�x�داûي�لذكرها�،�وينظرن�!ي�ذلك�أبو�حنيفة�،�ومرجع�سابق�،�١-

�عن�جامع�العلو �١٦صـ
ً
  م،�نق=
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wسمية،�و)سلوب�الخ�Aي،�وأسلوب�التوكيد،�وأسلوب�القصر،�وأسلوب�التقديم�والتأخAB،�وأسلوب�

  .الشرط،�وأسلوب�الوصل،�وTيجاز،�وTطناب،�وTظهار،�وTضمار،�وا%قابلة

  : وفيما�يأتي�عرض�لهذه�)ساليب�!ي�الحديث�

�
ً
  : أسلوب�الجملة�-سمية: أو?

معلوم�أن�الجملة�wسمية�!ي�اللغة�العربية�تفيد�ثبوت�الحكم�واستقراره�ودوامه؛�وÔي�لذلك�

تفيد�توكيد�الحكم�وتقويته،�بخ=ف�الجملة�الفعلية�الOc�تفيد�الحدوث،�وقد�تفيد�التجدد�مع�الحدوث�

  .بقرائن

�ع;ى�التعبAB�بالجملة�wسمي
ً
ة،�من�بدايته�حc¯�وإذا�أنعمنا�النظر�!ي�حديث�النّية�وجدناه�مبنيا

�نمط� �أما �والفرعية، �الرئيسة �الجمل �بBن �تراوحت �اسمية ها
ّ
�كل �جمل �ثماني �ع;ى �اشتمل �حيث �³ايته،

�
ُ
  : الجملة�الفعلية�!ي�الحديث�فقد�انحصر�!ي�جمل�فرعية،�كما�سيّتضح�من�تحليل�جمل�الحديث�تاليا

  : "إنما�-عمال�بالنيات: "الجملة�-و�ى  - أ

،�يؤكده�القرآن�الكريم�من�وقعت�هذه�الجملة�!ي�بدا
ً
�دائما

ً
�مستقرا

ً
�ثابتا

ً
�مطلقا

ً
ية�الحديث،�لتقّرر�حكما

ِلِصBَن�: يقول�_ تعا]ى�_قبل،�وتعضده�أحاديث�نبوية�!ي�ا%عP¯�نفسه؛�فا8�
ْ

َه�ُمخ
َّ
�ِلَيْعُبُدوا�الل

َّ
xِإ�ِمُروا

ُ
َوَما�أ

يَن�ُحَنَفاء ُه�الّدِ
َ
 : "  -سبحانه�–ويقول��)١( "ل

َّ
ُل�ال

َ
اَء�َوَمث

َ
ُهُم�اْبِتغ

َ
ْمَوال

َ
  ِذيَن�ُينِفُقوَن�أ

َها�ِضْعَفBِْن�
َ
ل
ُ
ك
ُ
ْت�أ

َ
آت
َ
َصاÇََ�ا�َواِبٌل�ف

َ
ٍة�ِبَرْبَوٍة�أ ِل�َجنَّ

َ
َمث

َ
ُفِسِهْم�ك نْ

َ
ِبيًتا�ِمْن�أ

ْ
ث
َ
ِه�َوت

َّ
ْم�ُيِصÈَْ�ا�َواِبٌل�َمْرَضاِة�الل

َ
ِإْن�ل

َ
ف

 AٌBَبِص�وَن
ُ
ْعَمل

َ
ُه�ِبَما�ت

َّ
�َوالل لٌّ

َ
ط
َ
�"فيما�أن��–ص;ى�هللا�عليه�وسلم��-لن°Oويؤكد�ا. )٢("  ف

ّ
xإ�العمل�يقبل�x�هللا

 
ً
�خالصا �كان �)٣(" ما ر�ا%صطفى

ّ
�ويبش ،–�� �والس=م �الص=ة �عمل�" أمته�–عليه �ومن �والرفعة، بالتمكBن

  .)٤(" م��م�عمل�)خرة�للدنيا�لم�يكن�له�!ي�Åخرة�من�نصيب

�جاء �ف��ا �ا%بتدأ �أن �الجملة �هذه �النظر�!ي �يلفت ��وما �الجمع �Tنسان�" أعمال" بصيغة �أعمال ليشمل

� �خ�A�ا%بتدأ �أما �ب=�استثناء، �" ا%سند" جميعها
ً
�ومجرورا

ً
�جاّرا �جملة �شبه �جاء �وجاء�"بالنيات" فقد ،

�" نيات" wسم�ا%جرور�بصيغة�الجمع�كذلك� �بـ
ً
،�للغاية�نفسها�الOc�ذكرت�" أل"مقAsنا

ً
wستغراقية�أيضا

ه�مما�يزيد�من�ثبات�الحكم�!ي�هذه�الجملة،�واستقراره،�ودوامه!ي�ا%بتدأ�أو�ا%سند�
ّ
غOّP�و �.إليه،�وهذا�كل

  .عن�البيان�أن�Tسناد�!ي�هذه�الجملة�بسيط،�حيث�تم�معناها�بإسناد�واحد�فقط

جمع�عمل،�ويشمل�ما�تفعله�: ولعل�شرح�مفردات�هذه�الجملة�يؤكد�ما�ذهب�إليه�الباحث،�فا�عمال

القصد�: القصد�والعزيمة،�و!ي�wصط=ح: جمع�نّية،�وÔي�!ي�اللغة: وارح،�والنياتالقلوب�و)لسن�والج

�إ]ى�هللا
ً
ق�. للعمل�أو�الباعث�عليه�تقربا

ّ
ها�القلب،�فOÛ�عمل�قل°O�وxتعل

ّ
�%رضاته�وثوابه،�والنية�محل

ً
وطلبا

وما�... بة،�والخشيةتشمل�ما�!ي�القلب�من�)عمال،�كالتوكل�وTنا" )عمال"لها�بالجوارح،�وهكذا�فإن�

                                                 
  ) .٥(Åية�: سورة�البينة��- ١
 ).٢٦٥(Åية�: سورة�البقرة��- ٢
 .رواه�النسائي��- ٣
 . رواه�أحمد��- ٤
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�والرجل،� �كاليد، �الجوارح �تقAsفه �وما �الجوارح، �عمل �من ��Opء �وxبدانيه ،ABكث�وهو� �اللسان، �به ينطق

  .... والعBن،�و)ذن

 " : لكل�امرىء�ما�نوى : " الجملة�الثانية�  - ب

� �)ول �إليه �ا%سند �ورد �حيث �مركبة، �اسمية �الجملة �" هذه �موصوx�ً" ا%بتدأ
ً
�اسما �"ما"ف��ا وقد�،

ضمAB�" الفاعل" وا%سند�إليه�" نوى " تممت�معناه،�وا%سند�ف��ا�الفعل�" نوى "اتصلت�به�جملة�فعلية�

� �". امرئ "يعود�ع;ى�" هو"مستAs�تقديره �ا%سند !ي�الجملة�الرئيسة�" ما" للمسند�إليه�)ول�" الخ�A"أما

�(فقد�جاء�شبه�جملة
ً
�ومجرورا

ً
�تعلق�"لكّل ) "جاّرا

ً
�مقدرا

ً
به�الجار�وا%جرور،�وبذلك�تكون�هذه�،�أو�اسما

أحدهما�جملة�اسمية،�وÔي�الجملة�الرئيسة،�والثاني�: الجملة�قد�اشتملت�ع;ى�إسنادين�لتمام�معناها

  . وÔي�جملة�فرعية" نوى " جملة�فعلية�

وقد�ّدلت�الجملة�بصيغ��ا�wسمية�ع;ى�ثبات�الحكم�ف��ا�واستمراره،�وهو�ثبوت�نسبة�ا%سند�إ]ى�ا%سند�

  . ليهإ

  ": فمن�كانت�هجرته�إ�ى�هللا�ورسوله�فهجرته�إ�ى�هللا�ورسوله"الجملة�الثالثة��-ج

� �الشرط �فعل �جملة �ف��ا �Tسناد، �مركبة �شرطية �جملة �ورسوله" وÔي �هللا �إ]ى �هجرته وجملة�" كانت

�الشرط �: " جواب �ورسوله �هللا �إ]ى �" هجرته �الشرط �اسم �ف��ا �إليه �ا%سند �جماع"من"وجاء �وا%سند ،�

جملOc�الشرط�وجوابه،�وا%سند�إليه�هنا�يفيد�التعميم،�فأيما�شخص�كانت�هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله،�

فحكمه�أن�هجرته�8�ورسوله�دون�تقييد�بزمان�أو�مكان،�فتثبت�بذلك�نسبة�ا%سند�إ]ى�ا%سند�إليه،�

  .وتدوم�وتستمّر 

)و]ى�: "هجرته�إ�ى�هللا�ورسوله" و�)١(" هجرته�إ�ى�هللا�ورسوله: " الجملتان�الرابعة�والخامسة� –د�

جملة�فعل�الشرط�والثانية�جوابه،�وكل�م��ما�جملة�اسمية،�تكرر�ف��ما�ا%سند�وا%سند�إليه�أنفسهما،�

�xو�له،�انقطاع�x�
ً
�قاطعا

ً
وثبت�!ي�كلت��ما�نسبة�ا%سند�إ]ى�ا%سند�إليه�ع;ى�الدوام�وباستمرار،�حكما

  . تغيAB�عليه

� " ومن�كانت�هجرته�لدنيا�يصي�Èا،�أو�امرأة�ينكحها،�فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه" :ةالجملة�السادس�-هـ

هذه�جملة�شرطية�أخرى،�وÔي�عكس�)و]ى�!ي�ا%عP¯،�ولك��ا�مثلها�!ي�Tسناد�ف��ا،�حيث�جاء�ا%سند�

هجرته�لدنيا�: " ،�وهو�يفيد�التعميم�كذلك،�وا%سند�جماع�جملOc�الشرط�وجوابه"من"إليه�اسم�شرط�

وبذلك�تكون�نسبة�ا%سند�إ]ى�ا%سند�إليه�ثابتة�" هجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه" ،�و"يصي�Èا،�أو�امرأة�ينكحها

  . ومطردة،�x�يحّدها�زمان،�وx�ينقضها�مكان

  : )٢(كانت�هجرته�لدنيا�يصي%Wا�أو�امرأة�ينكحها"الجملة�السابعة��-و

وÔي�جملة�فعل�الشرط،�" هجرته"سند�إليه�،�وا%"لدنيا"هذه�جملة�اسمية،�ا%سند�ف��ا�شبه�الجملة�

�مع� �واستمراره، �الحكم �هذا �ودوام �إليه، �ا%سند �إ]ى �ا%سند �نسبة �ثبوت �wسمية �بصيغ��ا �أفادت وقد

                                                 
  . ناقصة،�وهو�)رجح،�وقد�تكون�تامة،�فتكون�الجملة�فعلية" كان�" ع;ى�اعتبار�أن��- ١
 . !ي�الجملة�ناقصة�x�تامة�،�وهو�)رجح�كذلك" كان" هذا�ع;ى�اعتبار�أن��- ٢
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�هما �فعليتBن �جملتBن �ع;ى �اشتملت �الجملة �هذه �أن �م��ما�"ينكحها" و�"يصي�Èا: "م=حظة �كل �وجاءت ،

�xسم�نكرة�قبلها
ً
  .،�مما�يعزز�حكم�الجملة�wسمية�!ي�الثبات�وwستمرار"رأة�ام"و�"دنيا: "صفة�أو�نعتا

  " : هجرته�إ�ى�ما�هاجر�إليه�: " الجملة�الثامنة�- ز

،�وا%سند�شبه�"هجرته" وهذه�جملة�جواب�الشرط،�وÔي�جملة�اسمية�كسابق��ا،�ا%سند�إليه�ف��ا�هو�

نسبة�ا%سند�إ]ى�ا%سند�إليه�ودوامها،��،�والحكم�ف��ا�ثابت�مطرد�بثبوت"إ]ى�ما�" الجملة�الجار�وا%جرور�

،�مما�جعل�جملة�"هاجر�إليه" كما�ي=حظ�وجود�جملة�فعلية�!ي�هذه�الجملة�Ôي�جملة�صلة�ا%وصول�

  . جواب�الشرط�جملة�مركبة�و!ي�ذلك�تأكيد�لثبات�الحكم�واستمراره

  أنماط�الجملة�[ي�الحديث

  :ويمكن�تلخيصه�وفق�Åتي

  لة�hسمية�[ي�الحديثنمط�الجم): ١(الجدول�رقم�

  الجملة  الرقم�

  نوعه

أم�/ اسمية

  فعلية

نوع�

  +سناد

  مركب

أم�

  بسيط

  ا2سند  ا2سند�إليه

  بالنيات  )عمال  بسيط  اسمية  إنما�)عمال�بالنيات  -١

  لكل�امرئ   مانوى   مركب اسمية  إنما�لكل�امرئ�ما�نوى�  -٢

الضمAB�  بسيط فعلية  نوى   -٣

Asهو" ا%ست"  

  نوى 

  

�ك  -٤ �ورسوله�من �هللا �إ]ى �هجرته انت

  فهجرته�إ]ى�هللا�ورسوله�

�الشرط�  مركبة اسمية اسم

  "من"

�فعل� جملتا

الشرط�

  وجوابه�

/ من�كانت�هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله  -٥

  فعل�الشرط�

  إ]ى�هللا  هجرته  بسيط اسمية

  ورسوله��

�ورسوله  -٦ �هللا �إ]ى جواب�/هجرته

  الشرط�

�هللا�  هجرته  بسيط اسمية إ]ى

  ورسوله�

�أو�  -٧ �يصي�Èا �لدنيا �هجرته �كانت من

امرأة�ينكحها�فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�

  إليه

�الشرط�  مركب  اسمية اسم

  "من"

�فعل� جملتا

الشرط�

  وجوابه

كانت�هجرته�لدنيا�يصي�Èا�أو�امرأة�  -٨

  ينكحها�

  لدنيا�أو�امرأة�  هجرته  بسيط اسمية

  يصي�Èا�الضمAB�  بسيط فعلية  يصي�Èا�  -٩
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�Asهو"ا%ست"  

الضمAB�  بسيط فعلية  ها�ينكح  - ١٠

Asهو"ا%ست"  

  ينكحها�

�هاجر�  هجرته  مركب اسمية  هجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه�  - ١١ �ما إ]ى

  إليه�

الضمAB�  بسيط فعلية  هاجر�إليه�  - ١٢

�Asهو"ا%ست"  

  هاجر�

  

 
ً
  : أسلوب�الجملة�الخ�iية�: ثانيا

�³ا�تفيد�الحكم�بمضمو�³ا�مباشرة،�من�طبيعة�الجملة�الخ�Aية�مثبتة�كانت�أم�منفية،�أ�³ا�تقريرية،�أي�أ

�للشك�أو�التساؤل،�ع;ى�الرغم�من�تعريف�الب=غيBن�ا%تأخرين�لها�ع;ى�أ�³ا�
ً
xمجا�كAsت�ف= "�Ocال�الجملة

  ".تحتمل�الصدق�أو�الكذب�لذا®�ا

ليم�ولعّل�هذا�)سلوب�التقريري�أكA�م=ءمة�لنقل�ا%علومة�وتثبي��ا�لدى�ا%تلقي،�x�سيما�!ي�سياق�التع

  .والتوجيه،�والوعظ�وTرشاد،�وإعطاء�معلومة�جديدة،�ليس�للمتلقي�سابق�علم��Çا�أو�معرفة

ها�من�هذا�النوع�من�الك=م،�أعOP�الك=م�الخ�Aي،�وليس�ثّمة�
ّ
وإذا�استعرضنا�جمل�الحديث�وجدناها�كل

�-عزوجل�-ن�رّبهيخ�A�أمته�بأمر�خطAB،�فينقل�ع�-ص;ى�هللا�عليه�وسلم-فالرسول . جملة�إنشائية�واحدة

�القلب،� �عمل �بنيته، �منوط �دنيوية �وأعمال �عبادات �من �بالنية �مرهون �الدنيا �!ي �Tنسان �عمل أن

ABمص� �من �عليه �يAsتب �وما �والجارحة، �أو�: واللسان، �القبول �من �الحال �عليه �يكون �وما ،
ً
�أو�عقابا

ً
ثوابا

�مرهون�بالنية عليه�أفضل�الص=ة�وأتم��- صطفىكيف�x�وا%خ�A�هو�ا%. الرفض،�وTحباط�أو�Tهمال

�عن�ربه،�الذي�يعلم�خائنة�)عBن�وما�_ التسليم
ً
الحريص�ع;ى�مصلحة�كل�فرد�!ي�)مة�ومصABه،�ناق=

وإن�تبدو�ما�!ي�أنفسكم�أو�تخفوه�يحاسبكم�به�"  )١(" يعلم�الّسر�وأخفى" الذي�! تخفي�الصدور�غABه�؟

  .)٢(" ى�كل��Opء�قديرهللا،�فيغفر�%ن�يشاء�ويعذب�من�يشاء�وهللا�ع;

�
ٌ
ق�)مر�بالنية

ّ
وقد�تنوعت�أضرب�الخ�A�!ي�الحديث�بBن�wبتدائي�والطل°O�وTنكاري،�فحBن�يتعل

،�ذلك�كله�8�: !ي�العمل،�وبقبول�العمل�أو�رفضه،�وا%حاسبة�أو�الجزاء�عليه
ً
�أو�عقابا

ً
�- عز�وجل–ثوابا

كA،�إضافة�إ]ى�التعبAB�بالجملة�wسمية،�كما�!ي�x�غAB،�فيكون�التوكيد�بأداة�من�أدوات�التوكيد�أو�أ

،�حيث�أكّد�)و]ى�"إنما�لكل�امرئ�ما�نوى : "،�وقوله"إنما�)عمال�بالنيات: "-ص;ى�هللا�عليه�وسلم�-قوله

  ".لكل�امرئ�ما�نوى "،�والثانية��Çا،�وبالقصر�بطريق�تقديم�ما�حقه�التأخAB�"إنما"بـ�

� �يعرفه �)مر�بما �يتعلق �حينما �أما O°الن� �فكان �نفسه، �من �وسلم�–Tنسان �عليه �هللا �- ص;ى

فمن�كانت�هجرته�: " -عليه�الص=ة�والس=م–يكتفي�بنمط�الجملة�wسمية�دون�توكيد،�كما�!ي�قوله�

                                                 
 ) .٧(Åية�: سورة�طه�- ١
 ). ٢٨٤(Åية�:سورة�البقرة��- ٢
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،�لعلم�Tنسان�اليقيOP�بتثبيته�!ي�عمله�وقصده�"لدنيا�يصي�Èا�أو�امرأة�ينكحها�فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه

  . ذه�)خبار�نتائج�مؤكدة�%قدمات�سابقة�من�جهة�ثانيةمنه�من�جهة،�ولكون�ه

وواضح�أن�)خبار�كلها�!ي�الحديث�جاءت�للتبصAB�والتحذير،�ولبيان�ا%�¤لة�بBن�ا%نازل،�و!ي�ذلك�وعظ�

 
ً
�ووعيدا

ً
،�ووعدا

ً
�وترهيبا

ً
ها�بنمط�الجملة�. وإرشاد�كذلك،�كما�أن�فيه�ترغيبا

ّ
وقد�سيقت�هذه�ا%عاني�كل

�!ي�عقل�ا%تلقي�ووجدانهالخ�Aية�التق
ً
�وتأثABا

ً
  .ريرية�ا%باشرة،�فكانت�أكA�وقعا

  .يبّ�ن�أضرب�الخ��i[ي�الحديث�أو�أنواعه)) ٢(الجدول�رقم�(والجدول�Ðتي�

  أنواعه/ أضرب�الخ�i) : ٢(الجدول�رقم�

ضرب�  الجملة�الخ�iية  الرقم

�iالخ  

  م]حظات

  "إنما" مؤكد�بمؤكد�واحد  طل°O  ا�)عمال�بالنيات�إنم  -١

�  إنكاري    لكل�امرىء�ما�نوى  إنما  -٢ �بمؤكد �والقصر�بطريق�"إنما" مؤكد ،

ABالتأخ�ماحقه�تقديم  

�هللا�  -٣ �إ]ى �هجرته �كانت من

�هللا� �إ]ى �فهجرته ورسوله

  ورسوله

  خاٍل�من�أدوات�التوكيد  ابتدائي

�لدنيا�  -٤ �هجرته �كانت من

�ينكحها� �امرأة �أو يصي�Èا

  فهجرته�إ]ى�ما�هاجرإليه�

  خاٍل�من�أدوات�التوكيد  دائي�ابت

ها�من�) ٤،٣(مع�م=حظة�أن�الجمل�الفرعية�الOc�جاءت�!ي�سياق�أسلوب�الشرط�
ّ
!ي�الجدول�أع=ه�كل

د،�وأن�بعضها�بنمط�الجملة�wسمية،�مثل�
ّ

هجرته�إ]ى�" ضرب�الخ�A�wبتدائي�لخلو�كل�م��ا�من�أي�مؤك

،�وبعضها�بنمط�الجملة�الفعلية،�مثل�"ما�هاجر�إليههجرته�إ]ى�"و�"كانت�هجرته�لدنيا"و�،"هللا�ورسوله

  ".هاجر�إليه"و�"ينكحها"و�"يصي�Èا"

  فيبBن�معاني�الخ�A�أو�أغراضه�!ي�الحديث�) ٣(أما�الجدول�رقم�

  أغراضه/ معاني�الخ��i): ٣(الجدول�رقم�

الرق

  م

الغرض�/ا2ع���  الجملة�الخ�iية

  الب]+ي

  م]حظات

  وفيه�من�بعد�ذلك�تبصAB�وإرشاد�  ة�الخ�A�فائد  إنما�)عمال�بالنيات�  -١

  وفيه�تذكAB�ووعظ�  فائدة�الخ�A�  إنما�لكل�امرىء�ما�نوى�  -٢

�هللا�  -٣ �إ]ى �هجرته �كانت من

  ورسوله�

�وترغيب�  بيان�ا%�¤لة� �وإغراء �وتعظيم �مدح وفيه

  ووعد�

�يصي�Èا�  -٤ �لدنيا �هجرته �كانت من

أو�امرأة�ينكحها�فهجرته�إ]ى�ما�

  وفيه�ذم�وتحقAB�وتحذير�وترهيب�ووعيد�  ا%�¤لة��بيان
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  هاجرإليه�

  

 
ً
  : نمط�التوكيد�[ي�الحديث�: ثالثا

�
َ
�أسلوبا �الخ�Aية �wسمية �الجملة �نمط �اعتمد �قد �الدرس �موضوع �الحديث �أّن �الباحث �بBّن �أن سبق

ث�للتعبAB،�وأن�هذا�النمط�من�الجمل�بحّد�ذاته�يفيد�التوكيد،�وزيادة�!ي�التوكيد�فقد�اشتمل�الحدي

إّن،�أسلوب�القصر�إنما�وبتقديم�ما�حقه�: ع;ى�أساليب�وأدوات�توكيد�أخرى�تقوي�الحكم�وتثبته�فعل

  ) : ٤(التأخAB،�والتكرار�اللفظي،�والفعل�ا%اOpÚ،�ويمكن�إجمال�ذلك�!ي�الجدول�رقم�

  أساليب�التوكيد�وأدواته): ٤(الجدول 

الرقم�

  ا2تسلسل

أداة�  أسلوب�التوكيد  الجملة

  التوكيد

  حظاتا2] 

    إّن   " إنما"القصربـ  إنما�)عمال�بالنيات  -١

  

�  إنما�لكل�امرىء�ما�نوى�  -٢ " وبـ" إنما"القصربـ

ABالتأخ�تقديم .  

�  إّن  �ا%سند �قدم لكل�"حيث

�إليه�" امرىء �ا%سند ع;ى

�بغرض�" ما" �الجملة !ي

  .القصر

إنما�)عمال�بالنيات�وإنما�  -٣

  لكل�امرىء�ما�نوى 

� �لفظ �"إنما"تكرار

�!ي�تو  ¯Pا%ع� كرار

  .الجملتBن

  �x� �الجملتBن �أن )رجح

�فا�و]ى� �بي��ما تكرار

  .كالسبب�والثانية�نتيجة

�هللا�  -٤ �إ]ى �هجرته كانت

  ورسوله

�بالفعل� ABالتعب

OpÚكان"ا%ا "  

    

  

  

كانت�هجرته�لدنيا�يصي�Èا�  -٥

  أو�امرأة�ينكحها

�بالفعل� ABالتعب

�OpÚكان" ا%ا "  

    

�با  هاجر�إليه�  -٦ ABالتعب�لفعل

�OpÚ" ا%ا�هاجر "  

    

  

� �الحديث �أن �السابق �الجدول �من �وقصره�–يتضح �وجازته �و)دوات��-ع;ى �با�ساليب �بالتوكيد مفعم

�للفكرة�وا%عP¯،�!ي�سياق�التعليم�والتوجيه،�والنصح�
ً
ا%ختلفة،�ويأتي�ذلك�كله�خدمة�للموضوع،�وتثبيتا

  .وTرشاد

  

 
ً
  : أسلوب�القصر�[ي�الحديث: رابعا
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�: لغةالقصر�
ً
هو�تخصيص��Opء�ب×Opء�دون�غABه�من�)شياء�بطريقة�: الحْبس�وا%ْنع،�واصط=حا

  : من�طرق�القصر�wصط=حية،�وللقْصر�أربع�طرق�اصط=حية،�Ôي�

  . النفي�وwستثناء�-١

  . إنما-٢

٣-ABالتأخ�ماحقه�تقديم .  

  ".لكن"و" x"و" بل" العطف�بـ-٤

  .،�والطرق�)خرى�جميعها�تؤول�إ]ى�هذه�الطريقوطريقة�النفي�وwستثناء�Ôي�أم�الطرق 

�ومن� �ا%راد، ¯Pا%ع� �تأدية �!ي �جملتBن �مسّد �يسّد �إذ ،
ً
�موجزا �كونه �من �القصر�أهميته �أسلوب ويكتسب

  . كونه�يفيد�تقوية�ا%عP¯�وتوكيده

مكررة�وتقديم�ما�حقه�" إّنما" "طريقان�من�طرق�القْصر�هما�- ع;ى�وجازته�–وقد�ورد�!ي�الحديث�

  .أخABالت

إنما�" ،�و"إّنما�)عمال�بالنيات: " وقد�ورد�منه�!ي�الحديث�جملتان�!ي�مطلعه،�هما:  "إنما" القصر�بـ�  - أ

  ".لكل�امرىء�ما�نوى�

" الناسخة،�الOc�اتصلت��Çا�" إن"هذه�جملة�اسمية�كما�سبق،�دخلت�عل��ا�" : إنما�-عمال�بالنيات" -١

عن�عملها�" إن" كفت�" ما"كافة�ومكفوفة،�أي�أن�" إّنما"  - كما�يقول�النحويون �–الكافة،�فصارت�" ما�

ذات�شأن�أسلوب�" إنما" ا%عروف�!ي�الجملة�wسمية،�مع�استمرار�عملها�!ي�التوكيد�أما�عند�الب=غيBن�و

� �اكتسبت �حيث �" إّن " خطAB؛ �"بدخول �" ما �الحديث �عبارة �فالناظر�!ي �القْصر، ¯Pمع� �إفادة إنما�"عل��ا

�!ي�الدxلة�بي��ا�وبBن�قولنا�" )عمال�بالنيات
ً
�هائ=

ً
،�وليست�)عمال�ب×Opء�")عمال�بالنيات:" يدرك�فرقا

،�: آخر،�وهاتان�جملتان
ً
�ونفيا

ً
)و]ى�مثبتة،�والثانية�منفية،�وهما�بمعP¯�واحد،�مع�اخت=ف�الصيغة�إثباتا

" أكسب�حكم�نسبة�ا%سند��وكون�الجملتBن�بمعP¯�واحد�فقد�عّدت�الثانية�بمثابة�التوكيد�لØو]ى،�مما

�من�هذه�Tطالة�والتكرار�!ي�ا%عP¯،�جاءت�عبارة�الحديث�" )عمال" إ]ى�ا%سند�إليه�" بالنيات
ً
xبد�قوة،

مختصرة�!ي�جملة�واحدة�بإسناد�بسيط،�مع�دxل��ا�التامة�ع;ى�ا%عP¯�ا%قصود�نفسه،�وذلك�هو�Tيجاز،�

!ي�العبارة�النبوية�" )عمال" كما�يقول�الب=غيون،�حيث�قصرت�وتلك�Ôي�الب=غة�إذ�الب=غة�Ôي�Tيجاز�

�أو� �بالثواب �أو�باعتبار�الحساب �أو�الرفض، �باعتبار�القبول �الحكم �ذلك �كان �سواء �بالنيات، �كو�³ا ع;ى

�باعتبار�الطرفBن �الصفة �ع;ى �قصر�ا%وصوف �قبل �من �قبيل�: العقاب، �ومن �عليه، �وا%قصور ا%قصور

ار�الحقيقة�والواقع،�أما�باعتبار�حال�ا%تلقي،�فيصلح�أن�يكون�القصر�هنا�قصر�قلب�القصر�Tضا!ي�باعتب

،�للحال�الOc�يكون�عل��ا�ا%تلقي�أو�ا%خاطب
ً
مضاددة�%ا�يعتقده�ا%بدع�أو�ا%تكلم،�: أو�تعيBن�أو�إفراد�تبعا

�للشراكة�فيه�ب
ً
�!ي�الحكم�ف=�يستطيع�الجزم�ب×Opء،�أو�اعتقادا

ً
�وتشككا

ً
  . Bن�عدة�أطرافأو�ترددا

استغراقية،�وÔي�بذلك�تفيد�معP¯�القصر،�" )عمال" !ي�" أل" ولعل�من�ا%فيد�Tشارة�إ]ى�أن�  

 .والتوكيد،�كذاك،�وإن�لم�تكن�من�طرق�القصر�wصط=حية

ليس�هذا�فقط،�بل�إن�تخصيص�)عمال�بالنيات،�دون�غABها�من�)شياء�يكسب�الحكم�مّرة�التوكيد،�

  حصر�ا%قصور�بأفراده�!ي�ا%قصود�مما�يؤدي�إ]ى�
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�بالنيات،�وهذه�مزية�أخرى�
ّ
xإ�)عمال�إ]ى�الحكم�يصّح�ف=�ه،ABغ�آخر�ءOp��إ]ى�يتجاوزه�أن�دون�عليه

  ".Tيجاز" �سلوب�القصر�تضاف�إ]ى�مزيته�)و]ى�

� �تفيدها �أخرى �دxلة �إ]ى �نتنبه �أن �ا" إنما" ويبقى �وهو�من �التعريض، �تفيد OÛف� �الAsكيب، لب=غة�!ي

�من�السياق،�و!ي�ذلك�ما�فيه�من�Tشارة�
ّ
xإ�ذلك�يفهم�xو�بعيد،�من�¯Pا%ع�إ]ى�يماءT�ومعناه�كذلك،

�وx�جناح� �يقصد �مما �Tحراج �من �وغABه �نفسه �ا%بدع �يخلص �حيث ،¯Pللمع� �الذكية �واللمحة الخفية

�إx�أن�تقولوا�عليكم�فيما�عرضتم�به�من�خطبة�النساء�أو�كنتم�!ي�أنفسكم�ولكن�x�تواعدو  هن�سرٍا

�
ً
�معروفا

ً
xفاحذروه* قو�أنفسكم�!ي�ما�يعلم�هللا�أن�* واعلموا�رحيم�غفور�هللا�أن�١(".واعلموا(  

  : وهكذا�فقد�حقق�أسلوب�القصر�!ي�الحديث�ث=ث�مزايا�عظيمة�

  .Tيجاز،�والتوكيد،�والتعريض

  " : إنما�لكل�امرئ�ما�نوى�"  -١

ع;ى�" لكل�امرئ�" ى�نظمها�متغABان،�)ول�تقديم�ا%سند�وهذه�الجملة�اسمية�أخرى،�طرأ�ع;

� �طريقان �ف��ا �تعاوره �الذي �إليه �التأخAB"إّنما" ا%سند �حقه �ما �وتقديم ،"� �الجملة �قصر�!ي �حيث ، "

�" مانوى  �امرئ " ع;ى �"لكل �ا%وصول �هو�wسم �عليه �فا%قصود �الجملة�" ما"، �وهو�شبه وا%قصورعليه

�فخ"لكل" الجار�وا%جرور� �قصر�، �قبيل �من �به، �وحسابه �أو�عاقبته �Tنسان، �نواه �الذي �ال×Opء ّص

  ..ا%وصوف�ع;ى�الصفة�إضافة�x�حقيقة

وما�نواه�ا%رء�ليس��حد�؛�. ما�نواه�ا%رء�له: وقد�سدت�هذه�الجملة�مسّد�جملتBن،�فOÛ�بمثابة�قولنا

�وتوكيد �الحكم �تقوية �من �ف��ا �عما
ً
�فض= �با�يجاز، �الحديث �عبارة �من��فاتصفت �ف��ا �وعما ،¯Pا%ع

  ".إّنما�)عمال�بالنيات" تعريض،�ع;ى�غرار�ما�ورد�بيانه�وتوضيحه�!ي�الجملة�)و]ى�

،�فإنه�!ي�هذه�الجملة�مركب،�بورود�جملة�الصلة�وا%وصول�
ً
" وإذا�كان�Tسناد�!ي�الجملة�)و]ى�بسيطا

�بـ �اتصلت Ocهو "ما"ال� �ف��ا �ا%سند �فعلية، �بجملة �معناها �وتممت �ضمAB�و �"نوى "الفعل�، �إليه ا%سند

،�وهذه�الجملة�ليست�من�القيود�أو�الفض=ت�!ي�هذا�السياق،�"هو"،�تقديره�"امرئ " مستAs�عائد�ع;ى�

  . كو�³ا�صلة�ا%وصول�كما�أسلفنا

ه�التأخ��  - ب
ّ

  .القصر�بتقديم�ما�حق

�Ôي �واحدة �جملة �الحديث �!ي �منه �ورد �مانوى : " وقد �امرئ �إلي"لكل �ا%سند �تقدم �حيث �سبق�، �كما ه،

�فإن� �سواه، �إ]ى �وx�يتعداه �غABه، �x�ع;ى �عليه �حسابه �Tنسان �ينويه �فما �القصر، ¯Pمع� ��فادة بيانه،

ً◌�فسر�حيث�يعاقب�عليه
َ
�فخAB�حيث�يثاب�عليه،�وإن�شرا

ً
ولو�جاء�نظم�الجملة�بالAsتيب�الطبيÙي�. خABا

�نواه�كل�امر : " ا%سند�إليه�فا%سند،�هكذا: للجملة�wسمية� ،��ن�"ئ�له�ما
ً
xأو�القصر�¯Pمع� ،�لضاع

�لغABه،�بخ=ف�الAsتيب� �Tنسان�تكون�عاقبته�له�وربما �نواه �الAsتيب�الطبيÙي�تفيد�أن�ما الجملة��Çذا

النبوي�الذي�أفاد�قصر�ال×Opء�الذي�ينويه�كل�إنسان�ع;ى�نفسه،�وx�يتعداه�إ]ى�غABه�من�قبيل�قصر�

�يّصور�الن �عما
ً
ظم�الطبيÙي�للجملة�من�ركاكة�وضعف،�وإطالة�x�طائل�ا%وصوف�ع;ى�الصفة،�فض=

                                                 
 ) . ٢٣٥(Åية�: سورة�اليقرة��-١
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�وحسن� �وس=سة، �ورقة �وتوكيد، �إيجاز، �من �الحديث �!ي �بAsتي�Èا �الجملة �حققته �ما �عكس �ع;ى تح��ا

فيصدمك�هذا�الAsتيب�" إنما�ما�نواه�كل�امرئ�له"نظم،�ولك�أن�تتصور�الجملة�كاملة�بAsتي�Èا�الطبيÙي�

انك�حBن�تقرؤه،�ويصك�أذنيك�حBن�تسمعه،�ويلتبس�عليك�فهمه،�بعقابيله�الصوتية،�فيثقل�ع;ى�لس

  ! بل�أبن�الAى�من�الAّيا�؟! ف=�تسبغه،�فأبن�هذا�من�ذاك؟

� �!ي �ال=م �ومفردا®�ا �الحديثية �الجملة �هذه �نظم �!ي �يستوقفنا ل" وما
ّ
�وا%صاحبة،�" لك �ا%لكية �تفيد Ocال

بيل�التملك،�فOÛ�م=زمة�له�ومصاحبة�بل�ملتصقة�وwلتصاق،�فكأنما�عاقبة�ّنية�ا%رء�تكون�له�ع;ى�س

  . به

  يلخص�أنماط�القصر�!ي�الحديث) ٥(والجدول�رقم�

  أنماط�القصر�[ي�الحديث) : ٥(الجدول�رقم�

الرق

  م

طريق�  عبارة�القصر

  القصر

ا2قصور�  ا2قصور 

  عليه

�القصر� نوع

  باعتبار�الطرف�ن

�)عمال�"  -١ إّنما

  "بالنيات

�ع;ى�  بالنيات  )عمال  إنما موصوف

  صفة

�امرئ�"  -٢ �لكل وإنما

  "مانوى 

�ع;ى�  لكل�امرئ   ما�نوى   إنما موصوف

  صفة

�ما�  "لكل�امرئ�ما�نوى�"  -٣ تقديم

حقه�

ABالتأخ  

�ع;ى�  لكل�امرئ   مانوى  موصوف

  صفة

  

�
ً
  التقديم�والتأخ���: خامسا

ÈتيAsل�
ً
�ترتيب�عناصر�الك=م�!ي�الجملة�أو�الجمل،�تبعا �!ي�ذهن�يقصد�بالتقديم�والتأخAB�هنا �ا

�كما� �النحو، �قواعد �مع
ً
�متوافقا �كله �ذلك �يكون �أن �ع;ى �يريدها، Ocال� �و)غراض �للمعاني

ً
�وفقا ا%بدع،

تآGي�مفردات�الكلم�وفق�"،�وقصد�به�"النظم" يقول�الشيخ�عبد�القاهر�الجرجاني�الذي�عA�ّ�عن�ذلك�بـ�

  .)١(" معاني�النحو

�يت �أن
ً
�مث= �wسمية �للجملة �الطبيÙي �كل�فالAsتيب �يتقدم �وأن �فا%سند �ع;ى �إليه �ا%سند قدم

�الفعلية �الجملة �!ي �والعكس �أو�معموxته �متعلقاته �ع;ى �إليه،�. م��ما �ا%سند �ع;ى �ا%سند �يتقدم حيث

�الAsتيب�الطبيÙي،�. ويتقدم�كل�م��ما�ع;ى�متعلقاته�أو�معموxته وقد�يحدث�انزياح�أو�اخت=ف�!ي�هذا

 ْB
َ

�%عاني�النحولغرض�ب=5ي�بقصده�ا%بدع،�وx�خ
ً
وك=�الوضعBن�!ي�ترتيب�. A�!ي�ذلك�مادام�)مر�موافقا

 
ً
  . عناصر�الك=م�مقصود�ب=غيا

                                                 
  . وما�بعد��٢٧٤،�دار�ا%نار؛مصر،�ص)هـ١٣٧٢(دxئل�Tعجاز�،�تحقيق�محمد�رشيد�رضا،�الطبعة�الخامسة��–الجرجاني،�عبد�القاهر��- ١
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�وا%فردات�داخل�الAsكيب،�وهو�شأن� �x�با�لفاظ وهناك�نوع�آخر�من�التقديم�والتأخAB�يتعلق�با%عاني

 
ً
  .ب=5ي�مهم�أيضا

  . ذكورينونجد�!ي�حديث�النية�أمثلة�لنوûي�التقديم�والتأخAB�ا%

  : ومن�أمثلته�[ي�الحديث�: التقديم�والتأخ���ب�ن�عناصر�ال(�كيب  - أ

  .إنما�لكل�امرئ�ما�نوى "  -١

كما�سبق،�بغرض�" مانوى " ع;ى�ا%سند�إليه�" لكل�امرئ�" حيث�تقدم�!ي�هذه�الجملة�wسمية�ا%سند�

" ما�نواه�كل�امرئ�له�القْصر،�أي�تخصيص�ا%سند�إليه،�با%سند�والAsتيب�الطبيÙي�لهذه�الجملة،�إنما�

إx�أن�هذا�)صل�. ولكن�شتان�بBن�هذا�الAsتيب�وذاك�كما�أسلفنا،�ع;ى�الرغم�من�كون�هذا�هو�)صل

�O°الن�قصده�ما�يحقق�x–�وسلم�عليه�هللا�-ص;ى��!ي�كيبAsال�عليه�جاء�الذي�تيبAsال�فصار�أعلم�وهللا

¯Pا%ع�اقتضاه�،
ً
;ى�ذلك�هو�)صل،�فهو�تقديم�x�ع;ى�نية�التأخAB�وصار�التقديم،�بناًء�ع. الحديث�xزما

،�فإن�هذا�الAsتيب�بتقديم�ا%سند�ع;ى�ا%سند�
ً
�x�واجبا

ً
�نحويا

ً
كما�يقول�الب=غيون،�وإن�كان�ذلك�جائزا

إليه�واجب�وx�يجوز�العدول�عنه�إ]ى�)صل،��ن�)صل�x�يحقق�ما�!ي�ذهن�ا%بدع،�وx�يخدم�الغرض،�

�عن�أنه�x�يؤد
ً
  .ي�ا%عP¯فض=

� �!ي �القاهر�الجرجاني �عبد �عنه �تحدث �الذي �هو�النظم �Tعجاز" هذا ،�"دxئل
ً
�كبABا

ً
�شأنا �له �وأقام ،

�أو� �الجملة �من �مواضعها �!ي �ووضعها �اختيار�)لفاظ، �و!ي �الك=م �wعتبار�!ي �يكون �حيث �هميته،

!ي�الك=م،�وهذا�هو�مناط��الAsكيب،�بتقديم�هذه�اللفظة�أو�تأخAB�تلك،�وهذا�هو�مصدر�الحسن�والجمال

ABوالتأخ�التقديم�!ي�عليه�وا%عّول�والرفض،�القبول.  

  " : إنما�-عمال�بالنيات�"  -٢

� �إليه �ا%سند �تقدم �حيث �)صل، �ع;ى �wسمية �الجملة �هذه �!ي �الAsتيب �" )عمال" جاء �ا%سند " ع;ى

�مق"بالنيات �ذاته �بحد �)ص;ي �الAsتيب �وهذا �السابقة، �الجملة �بخ=ف �قصر�، �أريد �حيث �كذلك، صود

  .ا%سند�إليه�ع;ى�ا%سند،�وتخصيصه�به�دون�غABه

و%ا�كانت�النيات�خافيه�مستقرة،�و)عمال�ظاهرة�واضحة،�فقد�قدمت�)عمال�ع;ى�النيات�!ي�الجملة،�

cح�عل��ا�لxستدw�يمكن�xو�هللا،�xإ�يعلمها�x�فالنيات�عليه،�ذلك�استحالة�أو�النيات�إدراك�لصعوبة�¯

�شققت�عن�صدره: " با�عمال�إx�من�قبيل�الظن�والتخمBن،كما�!ي�)ثر
ّ

،�فقدم�الواضح�البBن�ع;ى�"فه=

  .غAB�الواضح�هنا،�وهذا�من�قبيل�ترتيب�ا%عاني�x�ا%فردات�أو�)لفاظ،�كما�سيأتي

�الAsتيب �نوعا �يتناسق �العبارة �هذه �ن: و!ي �مع �ويتناسبان، �ا%عاني، �وترتيب �)لفاظ �الجملة�ترتيب مط

�الرسول  �أراده �غرض �لتأدية �وتعريف، �جمع �من �ف��ا �ما �ومع �والس=م�-wسمية، �الص=ة بعبارة��- عليه

�لن°O�أوتي�جوامع�الكلم،�فكان�أفصح�العرب�بيد�أنه�من�قريش
ّ
xإ�لبشر�يتأتى�x�وهذا�بليغة،�موجزة .  

  : وما�ورد�منه�[ي�الحديث�ما�يأتي�: ترتيب�ا2عاني  - ب

  " : بالنياتإنما�-عمال�"  -١

،�من�قبيل�تقديم�الواضح�ع;ى�غAB�الواضح،�وهذا�أمر�منطقي�"النيات" ع;ى�" )عمال" حيث�تقدم�لفظ�

�مهما�
ً
�تربويا �مبدأ �ذلك �يحقق �حيث �وTرشاد، �والوعظ �التعليم �سياق �!ي �x�سيما �)شياء، �عرض !ي
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�با% �والبدء �الغامض، �إ]ى �منه �وwنتقال �ا%فهوم �بالواضح �بالبدء Op2يقت�إ]ى� �منه �وwنتقال حسوس

OPالذه�أو�ا%عنوي�إ]ى�ا%ادي�من�أو�ا%جرد،�أو�ا%عقول.  

  " : إنما�-عمال�بالنيات�وإنما�لكل�امرئ�ما�نوى�"  -٢

O°الن�-بدأ�وسلم�عليه�هللا�-ص;ى��" بجملة�بالنيات�)عمال�" إنما�بـ�¯Pنوى " وث�ما�امرئ�لكل�"إنما�حيث�،

�أو�رفضها،�أو�!ي�ا%جازاة�حّدد�!ي�)و]ى�ا%عيار�الذي� �بقبولها �سواء�!ي�الحكم�عل��ا تقاس�به�)عمال،

�السبب،� �بمثابة �wو]ى �فكانت �نيته، �وفق �Tنسان �نصيب �الثانية �!ي �وحدد �أو�العقاب، �بالثواب عل��ا

  .والثانية�بمثابة�النتيجة،�وهذا�)مر�منطقي

�جهة �من �و . هذا �عامة، �)و]ى �الجملة �فإن �ثانية، �جهة �ع;ى�ومن �wو]ى �فقدمت �م��ا، �أخص الثانية

،�وهو�البدء�بالعام،�وwنتقال�إ]ى�الخاص،�حيث�روûي�!ي�ترتيب�
ً
الثانية،�مراعاة�%بدأ�تربوي�مهم�أيضا

  .الجملتBن�تقديم�العام�ع;ى�الخاص

�علي
ً
�وتطبيقا

ً
xمثا�الثانية�جاءت�ثم�قاعديا،�

ً
�نظريا

ً
ه،�ومن�جهة�ثالثة�فإن�الجملة�)و]ى�أعطت�حكما

  .فيكون�قد�روûي�!ي�ترتيب�الجملتBن�مبدأ�منطقي�آخر،�وهو�تقديم�النظرية�أو�ا%بدأ�ع;ى�ا%ثال

وهكذا�تضافرت�هذه�)غراض�كلها�!ي�ترتيب�الجملتBن�لتقديم�صورة�ناصعة�!ي�الفصاحة،�بل�Ôي�آية�

  . !ي�الب=غة

   " :فمن�كانت�هجرته�إ�ى�هللا�ورسوله�فهجرته�إ�ى�هللا�ورسوله -٣

�ع;ى�ما�سبق�!ي�الجملتBن�جاءت�ه
ً
وإنما�" و�"إنما�)عمال�بالنيات" ذه�الجملة�وكذا�الOc�بعدها،�تمثي=

� �نوى �ما �امرئ �الجملتان�"لكل �كانت �حيث �Tجمال، �بعد �يأتي �والتفصيل �ا%ثال، �تسبق �والقاعدة ،

  .الثالثة�والرابعة: wوليان�بمثابة�القاعدة�ل+خريBن

فاجتمع�هنا�تقديم�القاعدة�أو�النظرية�ع;ى�ا%ثال،�والعام�ع;ى�. ]ى�)خريBنو)وليان�مجملتان�بالقياس�إ

  . الخاص�أو�ا%جمل�ع;ى�ا%فّصل،�أو�ا%�Èم�ع;ى�الواضح،�و!ي�ذلك�منتÛ¯�الدقة،�وغاية�الAsتيب

 ": ومن�كانت�هجرته�لدنيا�يصي%Wا�أو�امرأة�ينكحها�فهجرته�إ�ى�ما�هاجر�إليه�"  -٤

ن�الOc�قبلها،�وعطفت�عل��ا،�وقد�روûي�!ي�ترتيب�هاتBن�الجملتBن�أمر�مهم�ومعP¯�تأخرت�هذه�الجملة�ع�

�للدنيا� �الهجرة �أما �غABها، �من �)هم �وÔي �)مر�ا%عت�A�و)شرف، �Ôي �ورسوله �هللا �إ]ى �فالهجرة سام،

،�بمظاهرها�ا%ختلفة�فليست�ذات�بال�بالقياس�إ]ى�سابق��ا،�حc¯�وإن�كانت��مر�مشروع،�أو�عمل�ح=ل

أو�هدف�مباح،�فقدمت�)و]ى�ع;ى�الثانية�من�باب�تقديم�)هم�ع;ى�ا%هم،�وروûي�شرف�العمل�وسّموه�

ABوالتأخ�التقديم�ي!.  

وهذا�غاية�!ي�ال��ذيب،�والنصح،�وTرشاد،�والدعوة�إ]ى�التعلق�با�هداف�السامية،�والغايات�النبيلة،�

  . )١(" pÚA¯ولسوف�يعطيك�ربك�فs" ول+خرة�خAB�ذلك�من�wو]ى،�

بأسلوب�الشرط�الذي�xبد�فيه�من�فعل�الشرط�وجوابه�مع�) ٥،٤(وكلتا�الجملتBن�السابقتBن�

�وقد�روûي�!ي�ترتيب�كلتا�الجملتBن�)صل�!ي�أسلوب�الشرط،�حيث�تقدم�فعل�
ً
�أو�تقديرا

ً
)داة،�ذكرا

                                                 
  ) . ٥،٤(Åيتان�: سورة�الض²ى��- ١
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�ا�أو�امرأة�ينكحها�كانت�هجرته�لدنيا�يصيÈ" الشرط�ع;ى�جوابه،�ففي�)و]ى�تقدمت�جملة�فعل�الشرط�

،�مراعاة�%نطق�)شياء،�فالسبب�مقدم�ع;ى�ا%سبب�أو�"فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه" ع;ى�جملة�الجواب�" 

  .النتيجة

،�وحبكته�متقنة،�حc¯�إذا�
ً
،�ونظمه�مرصوفا

ً
�يأتي�ترتيب�الك=م�!ي�هذا�الحديث�محكما وهكذا

  .فيما�تقصد�ذهبت�تقدم�أو�تؤخر،�اتضح�لك�الخلل�فيما�تحاول،�والعبث

  التقديم�والتأخ���[ي�الحديث) : ٦(الجدول�رقم�

�التقديم�  الجملة  الرقم نوع

معنو /لفظي

  ي

  الغرض  ا2ؤخر  ا2قدم

  لفظي  )عمال�بالنيات  -١

  معنوي 

  )ا%سند�إليه(

  )عمال

  )ا%سند(

  النيات

  الفصر

  السببية

  لفظي  لكل�امرئ�ما�نوى�  -٢

  

�امرئ� لكل

  )ا%سند(

  

  مانوى 

  )يها%سندإل(

  القصر

  

�إ]ى�  -٣ �هجرته �كانت من

�فهجرته� �ورسوله هللا

  إ]ى�هللا�ورسوله�

  لفظي

  معنوي 

  )فعل�الشرط(

�هللا� �إ]ى الهجرة

  ورسوله

  )جواب�الشرط(

�لدنيا� الهجرة

  يصي�Èا�أو�امرأة

مراعاة�

لØصل�

  )فضلية

�هجرته�  -٤ �كانت ومن

�أو�امرأة� �يصي�Èا لدنيا

ينكحها�فهجرته�إ]ى�ما�

  هاجر�إليه�

  لفظي

  لفظي

  )فعل�الشرط(

  دنيا

  )جواب�الشرط(

  امرأة

مراعاة�

الØصل�

  البدء�بالعام�

 
ً
 :أسلوب�الشرط: سادسا

�O°الن�–استخدام�وسلم�عليه�هللا�- ص;ى�بقوله�الحديث،�!ي�نBمرت�الشرط�: "أسلوب�كانت�فمن

�ورسوله �هللا �إ]ى �فهجرته �ورسوله �هللا �إ]ى �"هجرته �وقوله ،"� �يصي�Èا �لدنيا �هجرته �كانت أو�امرأة�ومن

�هاجر�إليه �ما �إ]ى �فهجرته �" ينكحها �الشرط �اسم
ً
�نمط�" من"مستعم= �ع;ى

ً
�ومعتمدا �الجملتBن، �كلتا !ي

  .الجملة�wسمية�!ي�الشرط�والجزاء�!ي�كلت��ما�كذلك

�
ً
،�ثوابا

ً
�ورفضا

ً
xقبو�بالنيات،�)عمال�فرهن�الحديث،�سياق�!ي�)نسب�هو�الشرط�أسلوب�ولعل

�امر  �كل �ورهن ،
ً
�نوى وعقابا �بما ��ن�: ئ ،¯Pا%ع� �!ي �الشرط �هو�بمثابة �فشر،

ً
�شرا �وإْن ،ABفخ�

ً
�خABا إْن

Tخ=ص�!ي�النية�يAsتب�عل��ا�قبول�العمل،�والعكس�بالعكس،�و�ن�كل�امرئ�مجازى�بنّيته،�وفيما�يأتي�

   :تفصيل�لنمطي�الشرط�!ي�الحديث

  "من�كانت�هجرته�إ�ى�هللا�ورسوله�فهجرته�إ�ى�هللا�ورسوله"  - أ
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�OPب�الشرط�اسم�ع;ى�الجملة�هذه�!ي�الشرط�" من"أسلوب�الشرط�فعل�"وجملة�هللا�إ]ى�هجرته�كانت

اسم�عام،ينضوي�تحته�" من"،�واسم�الشرط�"هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله" ،�وجملة�جواب�الشرط�"ورسوله

�والشمولية�!ي�مطلع�الحديث �يناسب�التعميم �وهذا ،�إنما�)عمال�بالنيات" كل�فرد�من�أفراد�جنسه،

فهناك�انسجام�بBن�دxلة�الجمع�!ي�)عمال�والنيات،�ولكل�امرئ�ما�نوى،�وبBن�" وإّنما�لكل�امرئ�ما�نوى 

  ".ما�نوى "!ي�عبارة�" ما"دxلة�اسم�الشرط�هذا،�وبينه�وبBن�دxلة�wسم�ا%وصول�

في،�من�فف��ا�من�التوكيد�لتحقق�وقوعه�ما�يك" كانت�هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله"أما�جملة�فعل�الشرط�

� OpÚا%ا� �جملة�"كان" التعبAB�بالفعل �ومثلها �وwستقرار�والدوام، �الثبات �ع;ى �الدالة �wسمية �والجملة ،

  .الشرط�الOc�جاءت�بصيغة�جملة�فعل�الشرط�ومعناها،�مقAsنة�بفاء�الجزاء

   -":من�كانت�هجرته�لدنيا�يصي%Wا�أو�امرأة�ينكحها�فهجرته�إ�ى�ما�هاجر�إليه" _ ب

�ا �أسلوب OPب�وافقة%�ABيس� �اخت=ف �مع �السابقة، �الجملة �غرار�بناء �ع;ى �الجملة �هذه �!ي لشرط

� �الشرط �اسم �استخدم �حيث �الحديث، �!ي �العام �فعل�" من"السياق �جملة �وجاءت �نفسها، بالدxلة

�مع� �الشرط، �جواب �جملة �!ي �الحال �وكذلك �Tضافات، �بعض �مع �wسمية، �الجملة �بصيغة الشرط

�واستخدام�wسم�ا%وصول�اللجوء�إ]ى�Tضمار�بدل�
ً
وفيه�إ�Çام�" ما"Tظهار�كما�سيأتي�بيان�ذلك�xحقا

  .وعموم

��Çا،� �بدأ Ocال� �السليمة �للمقدمات
ً
�طبيعيا

ً
�وتطورا �منطقية، �نتيجة �الحديث �!ي �الشرط �نمط �جاء وقد

�الجمل،� �بBن �وموازنة �مقابلة �فيه �بأسلوب ،OpËسا(� �وموضوعه �الرئيسة �الحديث �فكرة �مع
ً
ومنسجما

  اختيار�موفق�لØلفاظ،�ومرادفة�بBن�Tظهار�وTضمار،�وبرهنته�ع;ى�صحة�الفكرة�وقو®�او 

وس=م��ا،�مما�يؤدي�إ]ى�Tقناع�وTمتاع،�ويدعو�ا%تلّقي�إ]ى�إخ=ص�النية،�وتمحيض�القصد،�وتسديد��

�فيه، �نفسه �أجهد �وإن �عليه، �ويعاقب �يحبط، �x�إن �عليه، �ويثاب �عمله، �يقبل �كي �"التوجه يعمل�من

�يره
ً
�يره،�ومن�يعمل�مثقال�ذرة�شرا

ً
�كان�ذلك�العمل�أم�علما،�أم�فقه،�فمن��١"مثقال�ذرة�خABا

ً
جهادا

  .قاتل�لتكون�كلمة�Ôي�العليا�فهو�!ي�سبيل�هللا

  يوضح�نمط�الشرط�!ي�الحديث�) ٧(والجدول�رقم�

  أسلوب�الشرط�[ي�الحديث): ٧(الجدول�رقم�

 جواب�الشرط لشرطفعل�ا أداة�الشرط أسلوب�الشرط الرقم

�إ]ى� ١ �هجرته �كانت من

�فهجرته� �ورسوله هللا

 إ]ى�هللا�ورسوله�

�هللا� من �إ]ى �هجرته كانت

 ورسوله�

 هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله�

من�كانت�هجرته�لدنيا� ٢

�امرأة� �أو يصي�Èا

ينكحها�فهجرته�إ]ى�ما�

�لدنيا� من �هجرته كانت

�امرأة� �أو يصي�Èا

 ينكحها�

 اجر�إليه�هجرته�إ]ى�ما�ه

                                                 
 ).٧،٨(Åيتان��:سورة�الزلزلة� ١
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 هاجر�إليه�

  

� 
ً
  : أسلوب�الوصل�[ي�الحديث: سابعا

�هو�العطف�بBن�الجمل�بحرف�العطف�الواو،: الوصل�لغة
ً
الوصل�بحث�ب=5ي�مهم،�و �الربط،�واصط=حا

�هو� �wصط=ح �!ي �الفصل �إذ �مسلكه، �لدقة �الفصل، �من �الوصل �معرفة �الب=غة �بعضهم �جعل ¯cح

الواو،�وقد�يختلط�)مر�ع;ى�ا%رء،�فيصل��عكس�الوصل،�أي�ترك�العطف�بBن�الجمل�بحرف�العطف

�يريد� �ما �عكس �إ]ى �يؤدي �قد �بل ،¯Pا%ع� �فيفسد �الوصل، �يجب �حيث �أو�يفصل �الفصل، �يجب حيث

�
ً
�إعرابيا �لقي �حينما �عنه �هللا OpÚر� �بكر�الصديق �أبي �عن �ا%شهورة �القصة �!ي �كما �قصد، �دون ا%بدع

 : عرابييحمل�ثوبا،�فسأله�أبو�بكر�أتبيع�هذا�الثوب؟�فأجاب�) 
ً
،�فن�Èه�أبو�بكر�قائ=

ً
x�x :�جزاك�هللا�خABا

� �قل �بل �هكذا، �دxلت��ما،�: تقل �!ي �نقيض �طر!ي �ع;ى �فهما �العبارتBن، �بBن �شاسع �والبون ،
ً
�وشكرا x

�بBن�الجملتBن�
ً
�وحذفا

ً
 " و" x: "والسبب�!ي�ذلك�الواو�ذكرا

ً
  ".جزاك�هللا�خABا

  : و[ي�الحديث�موضعان�للوصل�هما

  " مال�بالنيات،�وإنما�لكل�امرئ�ما�نوى إنما�-ع  - أ

�الثانية �الجملة �عطفت �)و]ى" فقد �الجملة �ع;ى �نوى �ما �امرئ �لكل �بالنيات" إنما �)عمال xتفاق�" إنما

�وÔي� �أو�الوصل، �العطف �هذا �تسّوغ �بي��ما �معنوية �مناسبة �ووجود �الخ�Aية، �الصيغة �!ي الجملتBن

�الثا �!ي �سبب �)و]ى �الجملة �أن �إذ �أو�الرفض،�السببية، �بالقبول �عل��ا �يحكم �)عمال �كانت �فلما نية،

  .والثواب�والعقاب،�فقد�تقرر�أن�لكل�امرئ�ما�نوى�من�حسن�نية�أو�سو�òا

�لØو]ى،�بل�Ôي�غABها،�بخ=ف�
ً
وهذا�الوضع�بBن�الجملتBن�بالوصل�يرجح�أن�الجملة�الثانية�ليست�تكرارا

�الع �أن �ا%علوم �ومن �الحديث، �شّراح �بعض �يراه �أو�ا%تصلBن�ما �x�متحّدين �متغايرين، �بBن �يكون طف

يكون�بمثابة��Opء�واحد،�وال×Opء�x�يعطف�ع;ى�نفسه،�لذا�لو�لم�يوصل�بBن�الجملتBن�لظن�أن�الثانية�

Ôي�عBن�)و]ى�أو�بيان�لها،�أو�بدل�م��ا�أو�تفسAB�لها،�وليس�)مر�كذلك؛�فسبحان�هللا�الذي�أّدب�نبيه�

  .ن�تعليمهفأحسن�تأديبه،�وعلمه�فأحس

فمن�كانت�هجرته�إ�ى�هللا�ورسوله�فهجرته�إ�ى�هللا�ورسوله،�ومن�كانت�هجرته�لدنيا�يصي%Wا�أو�" _ب

  " امرأة�ينكحها�فهجرته�إ�ى�ما�هاجر�إليه

هاتان�جملتان�شرطيتان،�وكل�م��ما�اشتملت�ع;ى�اسم�الشرط�وفعل�الشرط�وجوابه،�وقد�عطفت�

من�:"ع;ى�الجملة�)و]ى" أو�امرأة�ينكحها�فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليهمن�كانت�هجرته�لدنيا�يصي�Èا�" الثانية

�ورسوله �هللا �إ]ى �فهجرته �ورسوله �هللا �إ]ى �هجرته �فيه�" كانت �يجب �موضع �هذا �الواو، �العطف بحرف

الوصل�بBن�الجملتBن�هكذا؛�xتفاقهما�!ي�الصيغة�الخ�Aية�ونمط�الشرط،�ووجود�مسوغ�للوصل�بي��ما�

من�كانت�هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله،�ومن�ثم�فإن�عاقبة�الثاني�عكس�عاقبة�)ول،��أو�امرأة�ينكحها�ضد

O°الن�بّرئ�القول،�من�يكون�ذلك�وعكس�،
ً
�-ص;ى�هللا�عليه�وسلم�-لذا�كان�الو�صل�بBن�الجملتBن�واجبا

،�وقد�ُحّق��بي�بكر�
ً
ب�فكان�أفصح�العرب�xحقا

ّ
ن�وهو�الفّهامة�النسابة،�أ�- رOpÚ�هللا�عنه�–منه�وهذ

  .يندهش�لفصاحة�الن°O�ويتعجب�من�ب=غته
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  )٨(ويمكن�تلخيص�نمط�الوصل�!ي�الحديث�بالجدول�رقم�

  نمط�الوصل�[ي�الحديث) : ٨(الجدول�رقم�

  السبب  الجمل�ا2وصولة  الرقم

�وجود�  إنما�لكل�امرئ�ما�نوى و إنما�)عمال�بالنيات�  -١ �مع �الخ�Aية، �الجملتBن اتفاق

  مسوغ�للوصول،�السببية�

�امرأة�  -٢ �أو �يصي�Èا �لدنيا �هجرته �كانت ومن

  ينكحها�فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه

�الخ�Aية،� �الصيغة �!ي �الجملتBن اتفاق

التضاد�!ي�" مع�وجود�مّسوغ�للوصل�

¯Pا%ع "  

 
ً
  :+يجاز�و+طناب: ثامنا

  ABالكث�باللفظ�القليل�¯Pا%ع�تأدية�طنابTو�القليل،�باللفظ�ABالكث�¯Pا%ع�تأدية�يجازT�وذلك�،

�قبل ¯cح� �موضعه، �بليغ�!ي �وك=�)سلوبBن �ب=5ي، �قيل: لغرض �كما �Tيجاز، �Ôي �Ôي�: الب=غة الب=غة

  .Tطناب

وقد�اشتمل�الحديث�ع;ى�هذا�وذاك�ب=�تناقض،�بل�!ي�انسجام�تام،�وتناسق�وتكامل،�إذ�لكل�  

  :مقام�مقال،�وفيما�يأتي�بيان�لذلك

 :+يجاز  . أ

�الحديث�إنه�ثلث �وإنه�أحد�أصول�Tس=م��قيل�!ي�هذا �من�الفقه،
ً
العلم،�وإنه�يدخل�!ي�سبعBن�بابا

  .)١(الث=ثة،�وإنه�أحد�أربعة�)حاديث�الOc�عل��ا�مدار�)حاديث�ا%سندة�وعددها�أربعة�آxف

  � �هذه �العلماء �أقوال �كانت �مبالغة_ ول�ن �من �اعAsاها �الحديث�_ مهما �هذا �أهمية تشAB�إ]ى

�د �تدّل �فإ�³ّا �!ي�ومكانته، �ويدخل �العلم، �ثلث �يؤّدي �هذا �حديث �فأي �Tيجاز�فيه، �ع;ى �واضحة xلة

�بألفاظ� ،Aأك�أو� �حديث �ألف �عن OPويغ� �الث=ثة، �Tس=م �أصول �أحد �ويكون �الفقه، �من
ً
�بابا سبعBن

 ! قليلة،�وتراكيب�يسABة؟
ً
ى�هللا�عليه�وسلم_ومّما�أوتيه�الن°O�! إّنه�من�جوامع�الكلم�حقا

ّ
مع�القرآن�_ ص;

  .وسيحاول�الباحث�فيما�يأتي�مقاربة�القول�!ي�ذلك! عظيمال

 ":إنما�-عمال�بالنيات" .١

�نظم� �من �عليه �انطوت �بما �الفكرة، �سامية ،¯Pا%ع� �غزيرة �لك��ا �كلمات، �بضع �قوامها �بسيطة، جملة

ها�من�قلبية�وقولية�وفعلية�!ي�كلمة�واحدة�
ّ
،�جاءت�بصيغة�")عمال"عجيب،�جمع�أعمال�Tنسان�كل

�الجمع �بـ �ومعّرفة �الحديث" أل"، �شّراح �بعض �رأي �!ي �أو�العهدية �عمل�)٢(wستغراقية، �كل �لتشمل ،

�ا%لك� �من �يكون �إx�أن �Tنسان، �ذلك ¯pqيح� �أن �وه��ات �به، �أو�يتلفظ �به، �م �أ́و �Tنسان، يجAsحه

�عنه��Opء،� �عنه�مثقال�ذّرة،�وx�يغيب �"الديان،�الذي�x�يعزب �ما قّدموا�إنا�نحن�نح÷O�ا%وتى�ونكتب

  .)٣(" وأثارهم�وكل��Opء�!ي�إمام�مبBن

                                                 
 .١٢،�ص١ينظر�!ي�ذلك�كتاب�جامع�العلوم�والحكم،�xبن�رجب�الحنب;ي،�ج.  ١
�ع;ى�العبادات،�وأن��- ٢

ً
 .ف��ا�تفيد�wستغراق�" أل" يميل�الباحث�إ]ى�wعتقاد�بأن�ا%قصود�با�عمال�ليس�مقصورا

 ) .١٢(Åية�: سورة�يس��- ٣
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� �ع;ى �وحقABها �عظيمها �وصغABها، �وكبABها �وقضيضها، �بقضها ها،
ّ
�كل �)عمال �تقصر�هذه �ثم " ومن

�" النيات �صيغة �لتناسب �الجمع، �" بصيغة �أو�" )عمال �كذلك، �" النّية" بالجمع �بعض��–با�فراد !ي

التعريف�ف��ا�للجنس،�ومسبوقة�بالباء�الOc�قد�" أل�" روايات�الحديث�لتعمم�جنس�النّية،�حيث�تكون�

ه،�وx�يكتفي�النظم�باختيار�صيغة�الجمع،�و
ّ
" أل"تكون�للمصاحبة�أو�wلتصاق�أو�السببية�أو�لذلك�كل

wستغراقية،�أو�العهدية،�أو�الجنسية،�لشمول�أفراد�الجنس�فتثبت�وتنفي،�كي�x�ينّد�من�أفراد�الجنس�

  .حكم�ا%�Aم�ا%حكم،�وا%صAB�ا%حتوم�Opء،�وx�يخرج�عن�ال

تلك�الOc�جمعت�فأوعت،�وضمت�فحفظت،�تفيد�مع�القصر�التوكيد�وتقوية�الحكم،�كما�تفيد�" إنما�" 

  .التعريض،�إضافة�إ]ى�دxلة�الجملة�wسمية�نفسها�ع;ى�التوكيد،�وإفاد®�ا�الثبات�وwستقرار�والدوام

�قص �الجملة �تكون �حيث �هو�إيجاز�القصر، �لكن�هذا ��Opء، �م��ا �يحذف �أن �دون �ومفردا®�ا، �بذا®�ا ABة

،�)١(ا%عP¯�ف��ا�يزيد�ع;ى�اللفظ،�وحسبك�من�جملة�الحديث�هذه�غزارة�معP¯،�وقلة�مفردات�ب=�حذف

وقد�اش��رت�هذه�العبارة�ع;ى�ألسن�الناس،�وشاعت�بي��م،�وسارت�سABورة�عظيمة،�%ا�ف��ا�من�سمو�

  . ظ�ووضوحهاا%عاني�و)فكار،�وسهولة�)لفا

وإن�لم�يكن�Tيجاز�!ي�الجملة�من�قبيل�إيجاز�القصر،�فهو�من�قبيل�إيجاز�الحذف،�ع;ى�تقدير�بعض�

�قبل�
ً
راح،�حيث�يقّدر�بعضهم�محذوفا

ّ
،�"جزاء" أو�" س=مة" أو�" قبول " أو�" صّحة"تقديره�" )عمال" الش

�تعلق�به�الجار 
ً
أو�" مجازاة" أو�" معت�Aة" ،�والتقدير�"نياتبال" ا%جرور�و �كما�يقدر�بعض�النحويBن�محذوفا

  ".مقّدرة�" 

�النظم،� �لقواعد
ً
�تبعا �التقدير�أو]ى؛ �فعدم �تقدير�محذوف، �ب= �ومفهومة �واضحة �العبارة �كانت و%ا

  .ومعاني�النحو

�دال� �والسياق ،
ً
�جدا �قليل �ا%حذوف �فإن �التقدير، �إ]ى �واللجوء �العبارة، �!ي �بالحذف �القول �حال و!ي

�فحذفه �ذكر��عليه، �يّؤدي �لئ= �الذكر�والحذف، �حاxت �!ي �الب=غة �علماء �يقرر �كما �ذكره، �من أو]ى

�يتطلبه� �%طلق �أو�تقييد �لواسع، �أو�تضييق �الAsكيب، �!ي �أو�سماجة �)سلوب، �!ي �ركاكة �إ]ى ا%حذوف

  .السياق

�العبا �هذه �وتبقى �بالقصر، �أم �كان �بالحذف �Tيجاز، �ع;ى
ً
�قائما �وذاك، �هذا �مع �)مر، �من�ويبقى رة

  . جوامع�الكلم،�ومن�نتائج�القريحة�النبوية�ا%ؤّيدة�بالو'ي

  : )٢("إنما�لكل�امرئ�ما�نوى�"  -٢

ما�قيل�عن�الجملة�)و]ى�من�Tيجاز�بالقصر�أو�الحذف،�يمكن�أن�يقال�عن�هذه�الجملة�wسمية،�مع��

!ي�هذه�الجملة�wسمية،�" ا�نوى لكل�امرئ�م": " وتقديم�ما�حّقه�التأخAB" إنما�" التذكAB�باجتماع�طريقي�

�¯Pللمع�ABوتكث�أقوى،�بصورة�الحكم�وتوكيد�القصر،�¯Pمع�فادة��إليه،�ا%سند�ع;ى�ا%سند�تقدم�حيث

مع�قلة�)لفاظ،�وإحاطة�للحكم�بما�اشتمل�عليه�نظم�هذه�الجملة�كذلك،�إضافة�إ]ى�ما�سبق،�من�

                                                 
 .م��ا��Opء،�وذلك�أجدر�بدxل��ا�الشاملة�للتقديرات�ا%ختلفة�!ي�حال�القول�بالحذف��يميل�الباحث�إ]ى�أن�الجملة�لم�يحذف�- ١
 .يرى�بعض�شّراح�الحديث�أن�هذه�الجملة�تكرار�للOc�قبلها،�وليس�)مر�كذلك��- ٢
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� ،�وصلته�الOc�جاءت�جملة�"ما" ط=ق�ع;ى�العموم�وwسم�ا%وصول�الذي�يفيد�T " كل"إفادة�العموم�بـ

  أضمر�ف��ا�و �،"نوى "فعلية�فعلها�ماٍض�

� �" هو" الفاعل �ع;ى �والتقدير�"امرئ " العائد ،
ً
�إيجازا �به �ا%فعول �م��ا �وحذف �عمله" ، ،�"نواه" أو�" نوى

� �العموم �لفظ �!ي" كل" واقAsان �ل�سهام �أو�ا%لكية، �التملك �يفيد �الذي �الجر�ال=م �الحكم��بحرف ثبات

  . واستمراه،�وإشراك�لهذه�الجملة�مع�الOc�قبلها�!ي�حكم�السببية

،�!ي�رصف�عجيب،�ونظم�غريب،�مع�غP¯�!ي�ا%عP¯،�وسّمو�!ي�الفكرة،�
ً
فصار�الك=م�يشد�بعضه�بعضا

 
ً
  . بألفاظ�قليلة،�لك��ا�غAB�مقّصره�أو�مخلة،�وحسبك�هذا�البيان�بيانا

   " :فهجرته�إ�ى�ماهاجر�إليه�"  -٣

يصي�Èا�أو�" دنيا�" لقد�اختصرت�جملة�جواب�الشرط�هذه،�ما�سبق�!ي�جملة�فعل�الشرط�نفسه،�من�

؛�فالدنيا�بعامة�بصورها�وأشكالها�"ما�" اختصرته�!ي�كلمة�واحدة�Ôي�اسم�ا%وصول��–" ينكحها�" أمرأة"

�كانت،�وا%رأة�ف��ا�بخاصة�بصفا®�ا�وأخ=قها�وأثرها�
ً
ذلك�ُعA�ّ�عنه�!ي�الجملة��كل�–ومفات��ا�وم=ذها�أيا

،�لك��ا�واضحة�الدxلة�ع;ى�ا%قصود�الذي�x�يحيط�بذكره�كتب�وأسفار،�وx�"ما�" بكلمة�عامة�م�Èمة�

�أصابع� �عدد �مفردا®�ا �تبلغ �لم �موجزة �بعبارة �العمل، �جنس �من �الجزاء �جاء �حيث �وأخبار، روايات

،�إذ�قد�يكون�تقدير�"إ]ى�ما�هاجر�إليه�" خ�A�ا%بتدأ�أو�ا%سند�و �اليدين،�مع�تقدير�محذوف�تعلق�به،

  ".إ]ى�ماهاجر�إليه�" فهجرته�صائرة�أو�موكولة�" الجملة�

�بالجزاء� �نحّس �نكاد �إننا �بل ،¯Pبا%ع� �إخ=ل �دون �إيجاز�بالقصر�والحذف، �من �الجملة �!ي �ما وx�يخفى

�الح �تلك �دوام
ً
�ظانا �حياته، �طوال �ف��ا �فينغمس �الدنيا، �تغّره �الذي �لذاك �يأتي�)و!ى �ما �فسرعان ال،

،�من�ن°Oّ�عالم�با%آل�
ً
،�وما�ينطق�عن�الهوى�إن�هو�إx�و'ي�"ما�ضل�صاحبكم�وما�غو"الجزاء�مختصرا

مه�شديد�القوى،�ذو�مرة�فاستوى 
ّ
  .)١(يو'ى،�عل

  ".ما"وتكاد�هذه�الجملة�تحصر�أفراد�جنس�الهجرة�إ]ى�الدنيا،�ع;ى�كA®�ا�وتنّوعها،�بـ�  

  :+طناب  . ب

� �الحديث �أو�ذاك؛�يراوح �هذا �ا%قام ¯p2اقت� �حيثما �وTطناب �له، �العامة �الصفة �Tيجاز، بBن

  .فالب=غة�مطابقة�الك=م�ا%قتp2¯�الحال�مع�فصاحته

  :ويعرض�الباحث�فيما�يأتي�بعض�صور�Tطناب�!ي�الحديث

 ":فمن�كانت�هجرته�إ�ى�هللا�ورسوله�فهجرته�إ�ى�هللا�ورسوله" .١

� �جملة �الحديث �!ي �"تكرر �إ]ى �ورسولههجرته �فعل�"هللا �فاّتحد �وجوابه، �الشرط �فعل �!ي �وردت �حيث ،

  .الشرط�وجزاؤه

ّن�للوهلة�)و]ى�أن�هذا�تكرار�x�داûي�له،�وأنه�يمكن�wستغناء�عنه�!ي�جواب�الشرط،�لوروده�
َ
وقد�ُيظ

�الحديث �من �)خABة �الجملة �!ي �كما �وصلته، �أو�بموصول �Tشارة، �أسماء �بأحد �ويشار�إليه �فعله، : !ي

  ".هجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه"

                                                 
 ).٦-٢(Åيات�: سورة�النجم.  ١
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%ا�!ي�ذلك�من�تأكيد�ع;ى�_ ص;ى�هللا�عليه�وسلم_فقد�كرر�الن°O�! ولكن�ه��ات؛�فشتان�بBن�هذا�وذاك

�بالقلب� �استحضارهما �!ي �والتشرف �ورسوله، �بذكر�هللا �وللتلذذ �والجزاء، �الفعل �!ي 8� �النية إخ=ص

،�ولبيان�" رسوله" ه�إ]ى�ضمAB�هللا�!ي�بإضافت_ ص;ى�هللا�عليه�وسلم_واللسان،�ولتشريف�الرسول�
ً
مكّررا

�يكن� �لو�لم �الجليلة �ا%عاني �هذه �تتحقق �فأنّى �ا%خلص �م�¤لة �وتعظيم �Tخ=ص، �ع;ى �)و!ى الجزاء

  .التكرار

  " :ومن�كانت�هجرته�لدنيا�يصي%Wا�أو�امرأة�ينكحها�فهجرته�إ�ى�ما�هاجر�إليه"  .٢

ل: !ي�الجملة�مظهران�من�مظاهر�Tطناب
ّ
" جملة�" امرأة" و�"دنيا" )ول�!ي�إتباع�كل�من�كلمOc��تمث

وقد�يخطر�بالبال�أنه�x�داûي�لهذه�. ع;ى�التوا]ي،�لتكون�كل�م��ما�صفة�للنكرة�قبلها" ينكحها"و�"يصي�Èا

�x� �أو�معرفتBن، �نكرتيBن، �الكلمتBن �وwقتصار�ع;ى �الجملتBن، �عن �wستغناء �يمكن �إذ �كّل، �!ي الصفة

�ع
ً
هللا�" ،�حيث�ذكر�..."فمن�كانت�هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله" ;ى�ما�!ي�جملة�الشرط�السابقة�خ=ف،�قياسا

؛�فالب=غة�اقتضت�!ي�هذا�" ورسوله
ً
،�إن�جاز�نحويا

ً
مجردين�من�أي�وصف،�ولكن�هذا�x�يصلح�ب=غيا

�"يصي�Èا" بجملة�" دنيا" السياق�وصف�كلمة� �من�ق"ينكحها"بجملة�" امرأة�" ،�وكلمة بيل�،�فكان�ذلك

يصي�Èا�بمعP¯�الكسب�الح=ل،�وTصابة�والصواب�!ي�الكسب�الدنيوي،�" Tطناب،�حيث�يو'ي�جملة�

،�بمعP¯�الزواج�ا%شروع،�فيكون�ذلك�من�باب�تتميم�ا%عP¯�وwحAsاس�فيه،�"ينكحها"كما�تو'ى�كلمة�

�إذ �فالهجرة �مهم، �ب=5ي �غرض �وهذا �ا%بدع، �مايريد �خ=ف �ع;ى �)لفاظ �x�تفهم ¯cح�هللا�ABلغ� �كانت ا

ورسوله،�أيا�كان�العمل،�فأمر�صاح�Èا�موكول�إ]ى�نيته�غAB�الخالصة�8�ورسوله،�حc¯�لو�كانت�لعمل�

  .)١(،�وأحسن�كما�أحسن�هللا�إليك"واّتبع�فيما�آتاك�هللا�الدار�Åخرة�" صالح�ومشروع،�

  Tطناب�!ي�الحديثو�يلخص�أنماط�Tيجاز ) ٩(والجدول�رقم�

  +يجاز�و+طناب�[ي�الحديث) : ٩(الجدول�رقم�

  الجملة  الرقم�
  -سلوب

  إيجاز�أم�إطناب
  شكله/ مظهره�

  

  

  

١-  

  

  

  

  إنما�)عمال�بالنيات

  

  إيجاز�قصر�

  

  

  إيجاز�حذف

" ،وطريق�القصر�بـ�")عمال" صيغة�الجمع��-

�وتقدير�"إنما �حذف، �دون �العبارة �وِقَصر ،

" أو�" صحة: "،�قيل")عمال" ا%حذوف�قبل�

  ".مجازاة" أو�" قبول 

تقدير�خ�A�محذوف�أو�مسند�تعلق�به�الجار�-

  ".بالنيات" وا%جرور

٢-    

  إنما�لكل�امرئ�ما�نوى�

  إيجاز�قصر

  

  

  .ِقَصر�العبارة

  .،�وبتقديم�ما�حقه�التأخAB"إنما" الَقْصر�بـ�

� �مثل �العموم، �ألفاظ �بعض �"كل: " ورود

                                                 
 ) .٧٧(Åية�: سورة�القصص�- ١
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  ". ما"و  إيجاز�حذف

  " وى�ن" حذف�ا%فعول�به�من�جملة�

�هللا�"  -٣ �إ]ى �هجرته �كانت فمن

� �هللا�" ورسوله، �إ]ى فهجرته

  " ورسوله�

  " هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله�" تكرار�لفظ�  إطناب

�لدنيا�  -٤ �هجرته �كانت ومن

  يصي�Èا�أو�امرأة�ينكحها�

�  إطناب �جملة �بإيراد �وwحAsاس " يصي�Èا"التتميم

� �ل �"دنيا" صفة �لـ�" ينكحها"،وجملة صفة

  " امرأة"

�  إيجاز�قصر  هجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه�  -٥ �ا%وصول �باxسم AB" ما" التعب�عن� كناية

  .الدنيا�وا%رأة

  

 
ً
  : +ظهار�و+ضمار�: تاسعا

�بالضمAB�وTضمار�هو�التعبAB�بالضمAB�!ي� �التعبAB�عنه �موضع �الظاهر�!ي Tظهار�هو�التعبAB�باxسم

  .موضع�يمكن�التعبAB�عنه�باxسم�الظاهر

هذا�وذاك�إx�لغرض�ب=5ي�يفهم�من�السياق،�وقد�ورد�!ي�الحديث�نمط�لكل�من�هذين�وxيكون�

  .)سلوبBن

  ":ص;ى�هللا�عليه�وسلم"ورد�!ي�قول�الن°O�: +ظهار�[ي�موضع�+ضمار  - أ

،��ن�اللفظ�" فمن�كانت�هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله
ً
!ي�موضع�كان�يمكن�التعبAB�عنه�با�ضمار�إيجازا

�ذكره�!ي�فعل�ال �جنس�العمل�أو�الفعل،�فقد�اشتمل�الفعل�. شرطسبق �%ا�كان�الجزاء�من ولكن

� �)لفاظ �أشرف �ورسوله" ع;ى �وللتشرف�"هللا �والتلذذ، �للت�Aك �اللفظ �هذا �إعادة ¯p2اقت� �مما ،

�هللا� �كنف �ا%هاجر�!ي �فهذا �صاحبه، �م�¤لة �وبيان �وإبراز�شرفه، �الجزاء �و�ظهار�حسن �به، بالتلفظ

�قيلورسوله،�وكأنما�هو!ي�ح
ً
،�وقديما

ً
�أكA�من�ذكره: " ضرة�هللا�ورسوله�دائما

ً
،�وأي�"من�أحب�شيئا

  ! �Opء�أحب�إ]ى�ا%ؤمن�من�ذكر�هللا�ورسوله؟

،�و�دى�"هللا�ورسوله" إذا�كان�التعبAB�!ي�هذا�ا%وضع�با�ظهار،�ولو�جاء�با�ضمار�لغات�الخAB�كله�

،�الذين�آمنوا�وتطم�ن�قلو�Çم�بذكر�"أنينةذلك�إ]ى�انتقاص�ال�Aكة�والرفعة�والشرف�والشعور�بالطم

   )١(" هللا�أx�بذكر�هللا�تطم�ن�القلوب�

  : +ضمار�[ي�موضع�+ظهار�  - ب

�O°الن�قول�!ي�وسلم- ورد�عليه�هللا�إليه: " -ص;ى�هاجر�ما�إ]ى�"فهجرته�ا%توقع�من�كان�حيث�،

�" إعادة�لفظ� �ع;ى�ما�سبق�!ي�أ"دنيا�يصي�Èا�أو�امرأة�ينكحها
ً
سلوب�الشرط�)ول،�حيث�،�قياسا

��-ص;ى�هللا�عليه�وسلم�–،�ولكن�رسول�هللا�"هللا�ورسوله" أعيد�ذكر�
ً
�من�Tظهار،�تحقABا

ً
xبد�أضمر

                                                 
 ) . ٢٨(Åية�: سورة�الرعد��- ١
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فالدنيا�مهما�أبدت�من�زينة�لصاح�Èا�ا%فتون�" دنيا�يصي�Èا�أو�امرأة�ينكحها�" لشأن�ا%هاجر�إليه�هنا�

�x�تس �حقABة، OÛف� �جذابة، �جميلة �بدت �وكيفما �جناح��Çا، �تساوي �ولو�كانت �بعوضة، �جناح اوي

بعوضة�ما�سقى�الكافر�م��ا�شربة�ماء،�والدنيا�متاع،�وخAB�متاعها�ا%رأة،�x�سيما�إن�كانت�زوجة�

وا%رأة�نصف�دين��–عز�وجل��–صالحة،�بل�إن�ا%رأة�الصالحة�خAB�ما�استفاد�ا%رء�بعد�تقوى�هللا�

�كله �ذلك �ولكن �الرجال، �شقائق �والنساء �مقابل��الرجل، �الدنيا، �قيمة �وxيؤخر�!ي �xيقدم وغABه

،�فاستحقت�بما�ف��ا�مفاتن�ومحاسن�وبما�ف��ا�من�ح=ئل،�التحقAB�"هللا�ورسوله" Åخرة،�أو�مقابل�

�
ً
x=ح� �كس�Èا �كان �وإن �اللسان، �ع;ى �أو�ترددها �القلب �ع;ى �إظهارها �وعدم �با�ضمار، وwستبعاد

،�أو�كانت�ا%رأة�حليلة�ويكت
ً
  . مل��Çا�دين�الرجل،�وتنشأ�)سرةوصوابا

  

�%ا�تقدم،�يمكن�بيان�اسلوبي�Tظهار�وTضمار�!ي�الحديث�بالجدول�رقم�
ً
  ).١٠(واختصارا

  +ظهار�و+ضمار�[ي�الحديث) : ١٠(الجدول�رقم�

  الرقم

  ا2تسلسل
  الجملة

  الحالة

�أم� إظهار

  إضمار

  م]حظات

  . باxسم�الظاهر" هللا�ورسوله" أعيد�ذكر�  إظهار  فهجرته�إ]ى�هللا�ورسوله�  -١

�لم�  إضمار  فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه�  -٢ �حيث �وا%رأة، �الدنيا �عن أضمر�الك=م

� �بعبارة �إل��ما ABأش� �بل �ذكرهما، ما�" يعد

  " هاجر�إليه

  

  : ا2قابلة -عاشرا�

م��ما��ا%قابلة�فن�بديÙي�يعOP�أن�يأتي�!ي�الك=م�جملتان�متضادتان�!ي�ا%عP¯،�حيث�تشتمل�كل

ع;ى�مفردات�متضادة�أو�متقابلة،�فا%قابلة�بBن�الجمل،�والطباق�بBن�ا%فردات،�وما�يعنينا�!ي�هذا�ا%قام�

  : _ ص;ى�هللا�عليه�وسلم_هو�ا%قابلة�بBن�الجملتBن�ÅتيتBن�!ي�قول�الرسول�

ي�Èا�أو�امرأة�ومن�كانت�هجرته�لدنيا�يص،�فمن�كانت�هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله�فهجرته�إ]ى�هللا�ورسوله"

  ".ينكحها�فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه

� �قابل �وسلم_فقد �عليه �هللا �قوله_ ص;ى �هللا�: بBن �إ]ى �فهجرته �ورسوله �هللا �إ]ى �هجرته �كانت فمن

،�فجملة�"ومن�كانت�هجرته�لدنيا�يصي�Èا�أو�امرأة�ينكحها�فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه: "،�وقوله"ورسوله

� �)ول �الشرط �هجرت"فعل �كانت �ورسولهمن �هللا �إ]ى �الثاني" ه �الشرط �فعل �جملة �كانت�: "تقابلها من

،�وفعل�الهجرة�واحد�!ي�الجملتBن؛�إذ�ك=�ا%هاجرين�´�اجر،�ويبذل�"هجرته�لدنيا�يصي�Èا�أو�امرأة�ينكحها

�والدنيا� �)ول، �نية �تعاكس �الثاني �ونية �مغاير، �لكل��ما �والهدف �مختلفة، �لكل��ما �الغاية �ولكن ،
ً
جهدا

حبّب�"ة�أو�الدنّية�مخلوقة،�وÔي�متاع�زائل،�وا%رأة�خAB�متاعها،�ومظهر�محبب�من�مظاهرها،�وقد�الداني

� �والنساء �الطيب �دنياكم �من �أشرف�"إ]ّي �ورسوله �الخالق، �هللا �من �هما �أين �ولكن �كالدنيا، �ولك��ا ،
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�صاح! الخلق؟ �رسوله �ومن �البا*ي، �القيوم �x�يموت �الذي �ال²ي �من �الفاني �الهالك �أين �الوسيلة�بل ب

فكيف�يكّد�Tنسان�ويتعب�وx�يكون�! والفضيلة،�والدرجة�العالية�الرفعية،�وا%قام�ا%حمود،�والكوثر؟

�با�ع;ى؟
ً
فما�لكم�كيف�! "بل�كيف�يرpÚ¯�عاقل�لنفسه�ا%�¤لة�الدنيا�ع;ى�ما�يبذل�من�جهد؟! قلبه�معلقا

  ! ؟)٢("اتستبدلون�الذي�هو�أدنى�بالذي�هو�خAB" )١("تحكمون 

�وإدراك�وق �والدرجات، �ا%راتب �ع;ى �والوقوف �وا%نازل، �الفضائل �%عرفة �فرصة �ا%قابلة �هذه �وفرت د

ا%صائر�وا%آxت،�وبضدها�تعرف�)شياء�وتتمايز،�وذلك�كله�يدفع�ذا�العقل�السليم،�إ]ى�سلوك�الطريق�

�وتكون�هج �هللا�القويم،�بنية�خالصة�8�رب�العرش�العظيم،�حc¯�يقبل�عمله�وينجح�مسعاه، رته�إ]ى

  .يلخص�أسلوب�ا%قابلة�!ي�الحديث) ١١(والجدول�رقم�. ورسوله

  أسلوب�ا2قابلة�[ي�الحديث): ١١(الجدول�رقم�

  الرقم

  
  التقابل  الجهة�ا2قابلة  الجملة

�هللا�  .١ �إ]ى �هجرته �كانت من

  ورسوله

�لدنيا� �هجرته �كانت من

  يصي�Èا�أو�إمرأة�ينكحها

�ورسوله   هللا

�: مقابل �يصي�Èا �امرأة�دنيا أو

  ينكحها

  هللا�ورسوله  هجرته�إ]ى�ما�هاجر�إليه  هجرته�إ]ى�هللا�ورسوله  .٢

  ما�هاجر�إليه�من�الدنيا: مقابل

�%ا�سبق�من�القول�!ي�السمات�الفنية�للحديث�يمكن�إجمال�ذلك�!ي�الجدول�Åتي
ً
  :وتلخيصا

  السمات�الفنية�للحديث): ١٢(الجدول�رقم�

  الرقم

  
  مظهرهاالسمة�الفنية�و   ا2جمل

 
ً
  .السمو�والعمق�-  )فكار�وا%عاني�  أو?

  .الجدة�والطرافة�-

  . التحديد�والوضوح�-

  .التسلسل�والAsابط�-

 
ً
  .إنتقاء�)لفاظ�-  العبارة�والتعبAB�  ثانيا

  . سهولة�الAsاكيب�وس=س��ا�-

  . حسن�التقسيم�وصحته�-

  .ا%وازنة�بBن�الجمل�-

  .الرقة�والعذوبة�-

                                                 
 ).٣٥(Åية: سسورة�يون.  ١
 ).٦١(Åية: سورة�البقرة.  ٢
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  .قاعا%وسيقى�وTي�-

  Tيجاز�وحسن�Tشارة��-

 
ً
  .الخيال�الك;ي�بتصوير�الهيئات�و)حوال�-  الخيال�والتصوير�  ثالثا

  .الحيوية�!ي�نقل�ا%شاهد�وا%واقف�-

  .التصوير�الجزئي�-

  .ا%جاز�ا%رسل�-

  .)ستعارة�-

  . التعريف�-

  ا2بحث�الثاني

  السمات�الفنية�[ي�الحديث

ديث،�يحسن�بالباحث�أن�يقف�عند�بعض�السمات�الفنية�الOc�يمكن�بعد�هذا�التطواف�!ي�ثنايا�الح

�كلها،� �xتدرك �بحيث �العظمة ��Çا،ومن �x�يحاط �بحيث �الكAة �من �وÔي �نفسه، �الحديث �من استنباطها

ولكن�ما�x�يدرك�كله�x�يAsك�جله،�xسيما�ونحن�مع�ك=م�أفصح�العرب،�ذاك�الن°O�العربي�)مي�الذي�

�وأ �الكلم، �جوامع �للبيان�أعطي �واضح �أنموذج �أو�النية �Tخ=ص �حديث �ولعل �معه، �ومثله ن
ّ
�القرا وتي

�صادق� �مصطفى �وآدا�Çا، �العربية �شيخ �هللا �ورحم �الك=م، �!ي �ل�عجاز�البشري �صريح �ومثال النبوي،

هذه�Ôي�الب=غة�Tنسانية�الOc�سجدت�)فكار�:ي��ا،�وحسرت�" الرافÙي،�إذ�يقول�واصفا�الب=غة�النبوية

صنع�وÔي�من�Tحكام�كأ�³ا�مصنوعة،�ولم�ُيتكلف�لها�وÔي�ع;ى�السهولة�بعيدة�الع قول�دون�غاي��ا،�لم�تُ

... ممنوعة،�ألفاظ�النبًوة�يعمرها�قلب�متصل�بج=ل�خالقه،�ويصقلها�لسان�نزل�عليه�القرآن�بحقائقه

كلم،�وإنما�Ôي�!ي�وكأنما�Ôي�!ي�اختصارها�وإفاد®�ا�نبض�قلب�يت... محذوفة�الفضول ... محكمة�الفصول 

  .)١()ص;ى�هللا�عليه�وسلم(سموها�وإجاد®�ا�مظهر�من�خواطره�

  : هذه�الب=غة�النبوية�الفائقة�ا%تمB¤ة�إ]ى�أمرين�)٢(ويرجع�الرافÙي

التوفيق�TلOÛ،�وTلهام�الرباني،�ح¯c�x�يعيا�بقوم�إن�وردوا�عليه،�وx�يحصر�أن�سألوه،�وx�يكون� - ١

�لت �م��م،
ً

xإ� �قبيل �كل �له�!ي �ذلك �أن �وليعلم �أوضح، �رسالته �ع;ى �وال�Aهان �أظهر، �به �الحجة كون

  .خاصة�من�دون�العرب

الفطرة�الخاصة�ا%مB¤ة�الOc�فطر�هللا�عليا�نبيه،�بما�ف��ا�من�فضائل�خلقية�وخلقية،�كقوة�الفطرة� - ٢

اطبة�وليس�!ي�العرب�ق"واستمرارها�وتمك��ا،�وصفاء�الحًسن،�ونفاذ�البصABة،�واستقامة�)مر�كله�

�مآخذها،� �له �وأسلس �بجمل��ا، �وخصه �م��ا، �الخالص �وأعطاه �الصفات، �هذه �فيه �هللا �جمع من

�أسبا�Çا �له �من�"وأخلص �وا%حاكاة �وا%خالطة �للطبيعة �وما �شأن، �من �اللغوية �للنشأة �عما
ً
�فض= ،

� O°الن� �وضع �وكأنما �واللغة، �ا%نطق �اكتساب �!ي �دور �من �وقو®�ا �لسمو�الفطرة �وما �هللا(أثر، �ص;ى

 ".يده�ع;ى�قلب�اللغة�ينبض�تحت�أصابعه) وعليه�وسلم
                                                 

 .٣١٢ص�) ١٩٦٥(مصطفى�صادق�الرافÙي،�إعجاز�القرآن�والب=غة�النبوية،�الطبعة�الثانية،�مطبعة�wستقامة�بالقاهرة� - ١
 .٣١٩ص��-٣١٦ينظر�الرافÙي،�مصدر�سابق،�ص  -٢
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ويمكن�اختصار�القول�فيما�ورد�من�ب=غة�نبوية�!ي�الحديث�موضوع�الدرس�!ي�عدة�نقاط،�تتمحور�

�O°الن� �أسلوب �سمات �%عرفة �يكفي �وهذا �وعاطفة، �تصوير، �من �فيه �وما �وعبارته، �فكر�الحديث، حول

: ث=ثة،�Ôي�-�ن�عناصر�)سلوب�كما�حددها�النقد�ا%عاصر!ي�هذا�الحديث،�_ ص;ى�هللا�عليه�وسلم_

  ).١("الفكرة�والصورة�والعبارة،�أما�العاطفة�فقاسم�مشAsك�بي��ا

  : وفيما�يأتي�أهم�السمات�البيانية�[ي�هذا�الحديث

  :أو?�[ي�-فكار�وا2عاني

Pومع� �لفظ �ومضمون، �هو�شكل �بل ف،
ّ
�تؤل �أو�مفردات �يرصف، �ك=م �مجرد �)دب �صورة�ليس ،¯

�لها،� �قيمة x� �منمقة �ألفاظ �مجرد �كان �طريف، ¯Pومع� �سامية، �فكرة �من �الك=م �خ= �فإذا ومحتوى،

ذان،�وx�تعدو�أن�تكون�جعجعة�x�ِطحن�
ّ
w�يجاوز�يكاد�x�وسماعها�ن،Bا%تلّق�!ي�لها�أثر�x�فارغة�وهياكل

Tمتاع،�وهما�صفتان�مت=زمتان�لØدب�ف��ا،�و�Çرجة�x�وزن�لها،�والك=م�البليغ�غايته�Tقناع،�ووسيلته�

  .ا%لs¤م�بقضايا�Tنسان،�والذي�هو�تعبAB�صادق�وجميل�عن�انفعال�Tنسان�بالكون�من�حوله

لذا�فإن�الفكرة�أو�ا%عP¯�هو�أساس�!ي�العمل�)دبي،�وتقّدر�الفكرة�فيه�بقدر�ما�ف��ا�من�قوة،�وجدة،�

�كبAB،�ون
ٌ
  : صيب�وافر�!ي�حديث�Tخ=ص،�وفيما�يأتي�بيان�ذلكوتحديد،�وتسلسل،�ولهذه�الصفات�حظ

  : سمو�الفكرة�وقوWüا�-أ

�هللا �إ]ى �والتوجه �والعمل، �النية �!ي �Tخ=ص �الرئيسة �وفكرته �الحديث ��Opء،�_ عز�وجل_موضوع �كل !ي

�وا%باحات �والطاعات �العبادات �!ي �إليه �Tنسان�. والقصد �تربط Ocال� �الفكرة �هذه �تداني �فكرة وأي

� �الن°Oبخالقه، �منهج �ع;ى طره
ْ
�وسلم_ وتأ �عليه �هللا �إ]ى_ ص;ى �ويتطلع �)مام، �إ]ى �ينظر�دائما  وتجعله

�وا%قام� �)ع;ى، Ø%ا� �ويرنو�إ]ى �لØخرى، �مزرعة �الدنيا �ويجعل �)سم¯، �الهدف �إ]ى �ويسÙى ا%ستقبل،

� �ويفّر�إ]ى �عمله، �ويصلح �وتزكو�روحه، �ويطهر�قلبه، �نيته، �وتخلص �فتصفو�نفسه، ،¯P)س�فيهجر� هللا،

� O°الن� �وبصحبة �ورعايته، �هللا �حفظ �!ي �ويكون �وÅثام، Op(وسلم–ا%عا� �عليه �هللا ،�!ومعيته؟�- ص;ى

�ساع� �ورسوله، 8� �محب �با�خرى، �متعلق �وبBن �ومتاعها، �بالدنيا �ملتصق �)رض �إ]ى ِلد
ْ

�ُمخ �بBن وشتان

  !.لنيل�الدرجات�الع=،�بما�أضمر�ونوى،�وبما�عمل�وسÙى

�ا �سمّو�هذه �حطام�ومع �ع;ى �ويحAsبون �)سباب، ��تفه �يصطرعون �العرب �كان �حBن �ففي �قوة، لفكرة

�الدنيا�وفتا®�ا،�من�ماء�وك=ء،�أو�سمعة�زائفة،�وشهرة�كاذبة،�ويتوجهون�إ]ى�)صنام�و)وهام�يقدسو�³ا

�إ]ى�الAsفع�عن�ذل_ عليه�أفضل�الص=ة�والس=م_يْستشABو�³ا،�جاء�ن°O�Tس=م�و  ك،�ودعا�بحديثه�هذا

وإخ=ص�النية�والعمل�8�الواحد�)حد،�خالق�)شياء�كلها�ومدبرها،�وموجها�لبصائر�و)بصار�إ]ى�ما�

  .فيه�سعادة�Tنسان�!ي�الدارين،�وعزته�ومنعته

  : جدة�الفكرة�وطرافWXا_ ب

                                                 
�،�١٤٠٧(والتوزيع،�ا%نصورة،�مصر،�الطبعة�)و]ى��البيومي،�محمد�رجب،�البيان�النبوي،�دار�الوفاء�للطباعة�والنشر  ١- ص�) م١٩٨٧هـ

٢١٦.  
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]ى�لم�يكن�العرب�قبل�Tس=م�أمة�موحدة�حc¯�!ي�عباد®�م،�بل�كانوا�يتخذون�أصنامهم�وسيلة�تقر�Çم�إ

،�فكانت�عقيد®�م�فاسدة،�ونواياهم�غAB�)١("مانعبدهم�إx�ليقربونا�إ]ى�هللا�زلفى: "هللا،�ومقول��م�!ي�ذلك

�العقيدة،� �فصّحح �Tس=م �جاء ¯cح� �الحق، �الدين �يعرفون �يكونوا �فلم �مشوهة، �وعباد®�م سليمة،

ص�النية،�
ّ
الص=ة�ويؤتوا�الزكاة�وذلك��وما�أمروا�إx�ليعبدوا�هللا�مخلصBن�له�الدين�حنفاء�ويقيموا"وخل

�القيمة �فكرة��)٢"(دين �الحديث �تضم��ا Ocال� �والعمل �النية �!ي �Tخ=ص �فكرة �فإن �)مر�كذلك �كان و%ا

� �الرسول لهمها
ُ
�أ ،

ً
�تماما �الص=ة_جديدة �أفضل �ولذلك�_ الس=مو �عليه �القرآن، �من �واستمدها �ربه، من

أجعل�Åلهة�"التعدد،�وأقر�الوحدانية�والتفّرد،�كان�عجب�الكفار�من�هذا�)مر�التوحيدي�الذي�ألaى�

�عجاب �ل×Opء �هذا �إن
ً
�واحدا

ً
�ل×Opء�"إلها �هذا �إّن �آلهتكم �ع;ى �واص�Aوا �امشوا �أن �ا%Ø�م��م �وانطلق ،

  )٣("يراد

�يوم�القيامة�بما�نوى�!ي�الدنيا،�كذلك�أمر�جديد،� ف=�شك�أن�قرن�العمل�بالنية�أمر�جديد،�ومجازاة�كّلٍ

�ص=  �بBن �وا%صAB�أمر�جديد،والربط �ا%آل �حسن �وبBن �وحس��ا �النية �النية�و �ح �فساد �بBن �كذلك الربط

  . وسو�òا،�وبBن�سوء�ا%صAB�وا%آل�أمر�جديد

  :تحديد�الفكرة�ووضوحها�-ج

��Opء،�وx�تلتبس�ب×Opء،�ويجعل� �شائبة،�ومحددة�ا%عالم�x�يخالطها �واضحة�x�تشو�Çا فكرة�الحديث

من�سمات�ا%فكر�ا%طم�ن�الذي�يجيل�النظر�طوي=�" فة�تحديد�ا%عاني�الدكتور�محمد�رجب�البيومي�ص

الخواطر،�ليقرن�النظAB�إ]ى�النظAB،�ويجمع�بBن�)مور�ا%تقاربة�!ي�أحكام�تتشابه�ع;ى�قدر�ما�و �!ي�)شياء

  .)٤("بي��ا�من�wتفاق

   فالفكرة�العامة�!ي�Tخ=ص�!ي�النية�والعمل،�وهناك�أفكار�جزئيه�أخرى،�وÔي

  .ا%رء�يجازى�بما�ينوي  -١

 .الهجرة�الخالصة�8�ورسوله�جزؤها�القرب�من�هللا�ورسوله -٢

 .الهجرة�إ]ى�غAB�هللا�جزاؤها�من�جنسها،�وتزيد�صاح�Èا�بعدا�من�هللا -٣

ص;ى�هللا�عليه�_ وهذه�جميعها�أفكار�واضحة�ومحددة،�وÔي�بسيطة�x�تلتبس�ع;ى�أحد؛��ن�رسول�هللا

� �_ وسلم �العامة �الفكرة �الوقت�حدد �!ي �ولك��ا �)خرى، �عن �فتنماز�الفكرة �متناهية، �بدقة والتفصيلية

�الوضوح،� ¯Ûبمنت� �الرئيسية، �والفكرة �العام، �ا%وضوع �حدود �لAsسم �وتتكامل، �غABها �مع �تتحد نفسه

  .ووحدة�ا%وضوع

  : تسلسل�-فكار�-د

� �الرسول �وسلم_بدأ �عليه �هللا �_ ص;ى �عامة �النية"بفكرة �بفك"إخ=ص �وأتبعها �النية،�، �ع;ى �الجزاء رة

،�وانتقل�من�التنظAB�إ]ى�التمثيل،�
ً
�منطقيا

ً
xانتقا�النتيجة،�إ]ى�السبب�ومن�الخاص،�إ]ى�العام�من�منتق=

                                                 
 ). ٣(Åية�: سورة�الزمر� - ١
 ).٥(Åية�: سورة�البينة�- ٢

  )٦٫٥(Åيتان�: سورة�ص ٣-
  .٢٢٢البيان�النبوي،�مصدر�سابق،�ص� -٤
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،�وتقوى�!ي�ذهن�ا%لتّقي�وتثبت�بصورة�أكيدة،�
ً
أو�إعطاء�ا%ثل�!ي��³اية�الحديث،�كي�تزداد�الفكرة�وضوحا

اطراده�ا%تسلسل،�وت=حقه�ا%تتابع�x�يحتاج�إ]ى�تعقيب،�فهو�xتs¤عزع�وx�s�®¤؛��ن�النسق�النبوي�!ي�

  .)١("من�وضوحه�الساطع�بحيث�تغمره�أشعة�الشمس�بأمواج�الضياء

�ووضوحها،�� �وتحديدها، �وطراف��ا، �وجد®�ا، �وس=م��ا، �وقو®�ا، �سمو�أفكار�الحديث، �ع;ى �أدل وليس

وهذا�" إنما�Tعمال�بالنيات" مطلعه�xسيما_ ليس�أدل�ع;ى�ذلك�من�سABورة�هذا�الحديث_وتسلسلها�

أو�براعة�wس��=ل،�وس=مة�العرض،�وحسن�الختام،�. يكشف�من�جهة�أخرى�عن�حسن�مطلع�الحديث

�
ً
�آخذا �فيبدو�الك=م �مبانيه، �!ي �ومتماسك �معانيه، �!ي �مAsابط �النص �إن �بل �وx�تخلخل، ف=�اضطراب

�ت
ً
�ومنسقا ،

ً
�رائقا

ً
�ترتيبا

ً
�مرتبا �بعض، �برقاب �وx�بعضه ،ABالتأخ�أو� �التقديم �ف=�تستطيع ،

ً
�فائقا

ً
نسيقا

ABالتغي�أو�التبديل.  

 
ً
  :[ي�العبارة�والتعب��: ثانيا

�O°الن�ABتعب�
ً
كان�بيان�محمد�: "وعبارته_ ص;ى�هللا�عليه�وسلم_يقول�الدكتور�محمد�رجب�البيومي�واصفا

ص;ى�هللا�_،�وإذا�تذكرنا�أن�الن°O�)٢("سهل�ا%أخذ،�قريب�ا%تناول،�موجز�العبارة_ ص;ى�هللا�عليه�وسلم_

داعية�ومعلم،�أدركنا�مدى�حاجة�أسلوب�َمن�هذه�مهمته�إ]ى�صفات�الوضوح�والسهولة�_ عليه�وسلم

� �أنه �xسيما �وسلم_وTيجاز، �عليه �هللا �أم�_ ص;ى �عائشة �وصدقت �عنه، غ
ّ
�سيبل �سمعه �من �أن يعلم

� �عنه_ا%ؤمنBن �هللا OpÚر _� �قالت �:"حBن �هللا �رسول �كان ن�ما ِBّب� �بك=م �يتكلم �كان �ولكن �كسردكم يسرد

�لو�_ ص;ى�هللا�عليه�وسلم�_كان�رسول�هللا�: "،�و!ي�رواية�)٣("فصل،�يحفظه�من�جلس�إليه
ً
يحدث�حديثا

  :،�وفيما�يأتي�إجمال�لبعض�سمات�التعبAB�النبوي�"عّده�العاّد��حصاه

 : -لفاظ�ا2نتقاة  - أ

%ا�فطره�هللا�عليه،�وبحكم�تكوينه�_ �عليه�وسلمص;ى�هللا_وهذه�صفة�تجري�ع;ى�لسان�رسول�هللا�

  : ونشأته،�ومن�مظاهر�)لفاظ�ا%نتقاة�!ي�هذا�الحديث

حيث�وردت�كلتا�الكلمتBن�بالجمع�وبالتعريف�wستغرا*ي�أو�" النيات"وتقابلها�كلمة�" )عمال"كلمة� -١

تستوعب�)عمال�كلها�حيث�" )عمال"الجن-Op�أو�العهدي،��فادة�العموم�والشمول،�xسيما�كلمة�

�ومأنوسة� �سهلة �كلمة �وÔي �وغABها، �العبادات �تشمل �أ�³ا �كما ،Op-نف� �وهم �وأقوال �أفعال من

  .وواضحة

�Çا،�كما�أ�³ا�" كل"تشمل�الذكر�و)ن8¯،�وقد�أعطت�دxلة�عامة�xسيما�باقAsان�لفظ�": امرئ "كلمة� -٢

 .تو'ي�با%روءة

٣- � �": دنيا"كلمة OÛبساط��ا_ف� �مظاهر�ا_ ع;ى �ذلك�جمعت �أفادها �وقد �ا%ختلفة، �وأشكالها لدنيا

�للسياق
ً
 .التنكAB،�مع�ما�ف��ا�من�دxلة�ع;ى�الدنو�والدناءة،�وقلة�الشأن،�وهذا�مناسب�تماما

 .دلت�ع;ى�معP¯�الكسب�الح=ل،�وصواب�السÙي�إليه،�ومشروعيته" يصي�Èا"كلمة� -٤

                                                 
  .٢٢٦البيومي�،�مرجع�سابق،�ص� -١

  .٢٤٧البيومي،�مصدر�سابق�،�ص� ٢-

  . سابق،�والصفحة�نفسهاا%صدر�ال ٣-
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عها،�ولكو�³ا�خAB�ما�يستفيد�ا%ؤمن�وقد�ذكرت�ا%رأة�هنا��همي��ا�من�الدنيا،�فOÛ�خAB�متا" امرأة" -٥

�ت��ض،�وما�أيس�_ عز�وجل_بعد�تقوى�هللا� وÔي�النصف�الثاني�للرجل،�وعل��ا�تبP¯�)سرة،�و�Çما

 ".الشيطان�من�ابن�ادم�من��Opء�إx�أتاه�من�قبل�امرأة

،�ومن�هنا�يتبBن�لنا�أهمي": ينكحها" -٦
ً
ة�الكلمة�x�يكون�النكاح�إx�بدخول�الرجل�با%رأة�دخوx�شرعيا

ومدى�مناسب��ا�للكشف�عن�س=مة�القصد�من�ا%رأة،�ومع�ذلك�فإن�الهجرة�بنية�النكاح،�دون�أن�

يكون�ذلك�،8�x�تكون�معت�Aة�أو�مقبولة،�ومن�باب�أو]ى�أن�تكون�الهجرة�بنية�كسب�دنيوي�آخر�

 . كذلك

  :وضوح�ال(�اكيب�وس]مة�النظم_ ب

�الجم �أنماط �عن �الحديث �عند �ذلك �اتضح �وأسلوب�وقد �والتوكيد، �الخ�Aي �و)سلوب �wسمية، لة

�ا%بحث� �!ي �بينا �كما �وا%قابلة، �وTطناب، �وTيجاز، �والوصل، �والشرط، ،ABوالتأخ� �والتقديم القصر،

�¯cح�ووضوح،�وبسهولة�بيسر�اللغوية،�والس=مة�والب=غة،�النحو�معاني�كله�ذلك�!ي�يûرو�حيث�ول،(

  .)و]ى�أنه�يستطيع�Tتيان�بمثل�ذلك،�ولكنه�يرتد�كسABايظن�الناظر�أو�السامع�للوهلة�

وليست�السهولة�رديفة�السذاجة�أو�wبتذال،�كما�أن�السهولة�x�تمنع�التعمق�!ي�الفكرة،�وسداد�الرأي�

�O°الن�قول�أعظم�فما�السياق،�!ي�وتتناسق�وا%وضوع،�تتناسب�Ocال�الرقة�إ�³ا�بل�_والنظرة،�هللا�ص;ى

فألفاظ�العبارتBن�"! وإنما�لكل�امرئ�ما�نوى�:" وما�أعظم�قوله�"! إنما�)عمال�بالنيات:" _ عليه�وسلم�

�ولذلك� �أو�حABة، �ب=�التباس �مقاصدها �وصائبة �أو�غرابة، �ب=�غموض �بمعان��ا �ناطقة �شفافة، ظروف

اية�أو�ذهبت�هاتان�العبارتان�مذهب�)مثال،�وسارتا�بBن�الناس�سABورة�واسعة،�ناهيك�عما�ف��ما�من�كن

  .)١(تعريض�عند�التمثل��Çما�!ي�سياقات�مماثلة

  :العفوية�والبعد�عن�التكلف_ ج

ص;ى�هللا�عليه�_ا%تشّدفBن�وا%تف��قBن،�كما�نفى�هللا�عن�نبيه�_ ص;ى�هللا�عليه�وسلم_لقد�ذم�رسول�هللا�

� �_ وسلم �ا%تكلفBن"ذلك �من �أنا �)٢("وما �هللا �رسول �حديث �كان �لذلك �وس_، �عليه �هللا ينساب�_ لمص;ى

�حديثه �!ي �ورد �وما �القلب، �ويستقر�!ي �ب=�استئذان، �Åذان �فيدخل �القلب، �من �يخرج ،
ً
عليه�_انسيابا

  .من�ألوان�البديع�فإنما�جاء�عفو�الخاطر،�واقتضاه�ا%قام_ الص=ة�والس=م

�للمهاجرين �نموذجBن �بBن ��³ايته �!ي
ً
�مث= �ا%قابلة، �نجد �الدرس �موضوع �الحديث �8: ففي �أحدهما

�أو�احتسا�Çا� �وقبولها، �)عمال �عن �الحديث �كان �و%ا �ينكحها، �أو�امرأة �يصي�Èا �لدنيا �والثاني ولرسوله،

بالنيات،�فقد�اقتp2¯�ا%قام�ا%قابلة�بBن�هذين�النموذجBن�بعبارات�سهلة�واضحة،�ونظم�متBن�دون�أن�

  .يحس�ا%تلقي�أي�أثر�للتكلف

واضحة،�وتأدي��ا�كاملة،�همه�الصدق�!ي�القول،��وهذا�أمر�بدÔي�لصاحب�رسالة�يحرص�ع;ى�إيصالها

وTخ=ص�!ي�العمل،�وهو�أمر�مفهوم�لن°O�أعده�هللا�واصطفاه�لحمل�أمانة�ثقيلة،�وتبليغ�رسالة�خطABة،�

                                                 
قال�هذا�الحديث�جواب�عن�سؤال�من�سأل�عن�مهاجر�أم�قيس،�ولم�يثبت�_ص;ى�هللا�عليه�وسلم_تذكر�بعض�الروايات�أن�الرسول� -١

  .ذلك
 .٨٦سورة��ص�آية� - ٢
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وهو�أمر�طبيÙي�xمرئ�نشأ�هذه�النشأة�السليمة�!ي�قريش،�وبOP�سعد،�حيث�اجتمعت�الفطرة�القويمة،�

  ).ص;ى�هللا�عليه�وسلم(يمة�!ي�شخص�الن°O�والنشأة�السليمة،�وا%همة�العظ

  : حسن�التقسيم�وصحته_ ٣

�ع;ى� �إليه �لكل �ما �وإضافة �ذكر�متعدد OPويع� �التقسيم، �والتعبAB�حسن �بالعبارة �الخاصة �)مور من

�)١(التعيBن O°الن� �قول �البحث �موضوع �الحديث �!ي �منه �ورد �وقد �وسلم_، �عليه �هللا �كانت�:"_ص;ى فمن

�ورسول �هللا �إ]ى �ينكحها�هجرته �أو�امرأة �يصي�Èا �لدنيا �هجرته �كانت �ومن �ورسوله، �هللا �إ]ى �فهجرته ه

�هاجر�إليه �ما �إ]ى �قوله" فهجرته �نوى : " بعد �ما �امرئ �لكل �والنية)٢("وإنما �الهجرة �قسم �حيث وÔي�_ ،

  : إ]ى�قسمBن_ متعدد

�ا �بتوازن �يتسم �بأسلوب �ذلك �ع�A�عن �وقد �دنيوي، �لغرض �وهجرة �ورسوله، 8� �خالصة لجمل�هجرة

�ع;ى� �تدل �الك=م �!ي �الصفة �وهذه �إل��ا، �Tشارة �سبقت �قد �ا%قابلة �من �ف��ا �ما �إ]ى �إضافة �ا، وتسا́و

�!ي� �ويثبته ،¯Pا%ع� �ويقوي �اللفظ، �يزين �مما �وذلك �الرأي، �ورجاحة ،ABالتفك� �وصحة �العقل، س=مة

�مع�حسنه�وصحته،�فا%هاج
ً
xقبو� �أحد�)ذهان،�ويركزه�!ي�العقول،�وما�يجعل�التقسيم

ّ
xإ�يكون�x�ر

فإما�إ]ى�هللا�ورسوله�وإما�إ]ى�الدنيا�ومباهجها،�ومن�ثم��–عليه�الص=ة�والس=م�_اثنBن�ذكرهما�الرسول�

  . يكون�الجزاء�قسمBن�كالعمل

  :ا2وسيقى�وحسن�+يقاع�-٤

� �ذلك �ويتأتى �وقافية، �النA�وزن �!ي �يكن �لم �وإن �الشعر، �!ي �كما �وإيقاع �يتوافر�للنA�موسيقى من�قد

ا%وازنة�بBن�الجمل،�وا%ساواة�بي��ا،�بما�تشتمل�عليه�من�موسيقى�داخلية�وخارجية،�ففي�الحديث�أربع�

" إنما�)عمال�بالنيات�"جمل�أساسية،�كل�اثنتBن�م��ا�ع;ى�نسق�واحد،�وبي��ما�موازنة،�فالجملة�)و]ى�

ه�إ]ى�هللا�ورسوله�فهجرته�إ]ى�هللا�فمن�كانت�هجرت"والثالثة�". وإنما�لكل�امرئ�مانوى "ع;ى�نسق�الثانية�

  ".ومن�كانت�هجرته�لدنيا�يصي�Èا�أو�امرأة�ينكحها�فهجرته�إ]ى�ما�هاجر�إل��ا"ع;ى�نسق�الرابعة�" ورسوله

وذلك�النسق�يAsك�للمتلقي�فرصة�للتأمل،�كما�أن�هذا�التوازن�والتقابل�يسهل�الحفظ�ع;ى�من�أراد،�

�ور  �)لفاظ �انسياب �ذلك �خضم �!ي ¯p-نن� xو�وتآلف� �وسهول��ا، �والAsاكيب �العبارات �وس=سة ق��ا،

لدنيا�: " الحروف�و)صوات،�وحسن�wزدواج�بBن�الجمل،�)ساسية�م��ا�والفرعية،�وانظر�كم�يAsك�قوله

  من�أثر�!ي�النفس؟" يصي�Èا�أو�امرأة�ينكحها�

� �إعادة �أي �الصدور، �)عجاز�ع;ى �رد �قبيل �من �ا%فردات �بعض �الحديث �!ي �تكرر �أو�وقد �بعي��ا لفظة

� �مثل �بدايته، �!ي �ذكرت �قد �وكانت �آخرها، �أو�!ي �الجملة �ثنايا �!ي �مشتقا®�ا ،�"نوى "و�"النيات"ببعض

 "هاجر"و�"هجرته"و
ً
  .،�و!ي�ذلك�توزيع�لفظي�وصوتي،�وتناسق�معنوي،�يزيد�ا%تلقي�إمتاعا

  : التصويرو �[ي�الصورة�-ج

                                                 
�وأوxد ١- O°الحل� �البابي �مصطفى �مطبعة �والبديع، �والبيان �ا%عاني �!ي �زهر�الربيع ،� �أحمد �الشيخ �السابعة�الحم=وي، �الطبعة �مصر، ه،

 ).م١٩٧١ه،�١٣٩١(
 .يمكن�عّد�هذا�من�قبيل�التفصيل�بعد�Tجمال،�فيدخل�!ي�أسلوب�Tطناب -٢
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،�فيكون�أوقع�!ي�النفس،�وأشد�!ي�التأثAB،�مما�يمتاز�)دب�بجمال�التعبAB،�إضافة�إ]ى�صدق�العاطفة

  .يأسر�اللب،�ويملك�القلب،�ف=�يجيد�ا%تلقي�عن�Tقتناع�بفكرة�ا%بدع،�وwنجذاب�إليه،�وا%يل�معه

�الك;ي� �بالخيال �ويقصد �وجزئي، �ك;ي �خيال �من �فيه �ما �ع;ى �الك=م �التعبAB�أو�التصوير�!ي �جمال ويقوم

�ونق �أو�الهيئة، �الخيال�تصوير�الحالة �أما �النظم، �حسنة �متأنقة �بعبارة �جلية، �واضحة �ا%تلقي �إ]ى لها

�xو� �وكنايات، �وعقلية �مرسلة �ومجازات �واستعارات �تشب��ات �من �الك=م �عليه �يشتمل �فهو�ما الجزئي

�تبدو� �مؤثرة، �بصورة �الواقع �عرض �ع;ى �القدرة �بل �وwخت=ق، �أو�الكذب �الوهم �هنا �بالخيال يقصد

�وكأ �للمتلقي، �الخيال�جديدة �x�يعدم �ولكنه �الجزئية، �الصور �من �يخلو�الك=م �وقد �مرة، �أول �يراها نه

  .الك;ي�أو�الصور�الكلية،�بحسن�التنظيم�والAsتيب،�وجودة�العرض

وقد�توافر�لحديث�Tخ=ص�القدر�ا%ناسب�من�الخيال�الك;ي�لخدمة�الفكرة،�وإيضاح�ا%عP¯،�وتوصيله�

�وÔي�أمر�خفي�تن ،�بدقة،�فهاÔي�النية،
ً
،�وثوابا�وعقابا

ً
xوقبو�

ً
،�ورفضا

ً
xوكما�صحة�العمل،�ع;ى� عكس

وهاهو�ما�نواه�كل�شخص�يتمثل�عاقبة�له�ماثلة�بBن�يديه،�وها�هو�ا%هاجر�!ي�سبيل�هللا�ولنيل�رضاه�

ينتOÛ�به�ا%طاف�إ]ى�الحضرة�Tلهية،�والصحبة�النبوية،�فينجح�مسعاه،�ويرتقي�سلم�ا%جد،�ويتسلم�

  .،�فAsاه�يحلق�!ي�آفاق�الرضا�TلOÛ،�ويتقلب�!ي�النعيم�الرباني،�مع�)نبياء�والصديقBنمن�النجاح�ذراه

�ف=� �حبالها، �!ي �ويعلق �أوحالها، �!ي �يغرق �بمفات��ا، �ا%هاجر�للدنيا �ذلك �صورة �Åخر�نجد �الجانب وع;ى

�%ا�بدا،�يستطيع�wرتقاء،�بل�كلما��³ض�خبا،�وحيثما�سار�كبا،�ف��وي�!ي�مهاوي�الردى،�ويسقط�
ً
عائدا

  .ف=�ترى�له�قامة،�وx�ترتفع�له�هامة

وشتان�بBن�هاتBن�الصورتBن�ا%تقابلتBن،�فمن�يعدل�8�ورسوله�بدنيا�يصي�Èا�أو�امرأة�ينكحها�إx�من�

  !سفه�نفسه�؟

�كا%جاز�ا%رسل�الذي� �!ي�بعض�الصور�البيانية، �الخيال�الجزئي�الذي�تمثل وxنعدم�!ي�الحديث�بعض

،�حيث�ذكر�ال×Opء�الذي�نواه�ا%رء،�وأراد�نتيجته�أو�عاقبته،�فذكر�"ما�نوى "سببية�!ي�لفظ�ع=قته�ال

� �لفظ �!ي �الكلية �ع=قته �الذي �وكا%جاز�ا%رسل �ا%سبب، �وأريد �وأريد�" دنيا"السبب �الدنيا، �ذكرت حيث

�توجيه�لفظ� هنا�" ادني"بعضها،�كما�دل�عليه�لفظ�امرأة�بعد�ذلك،�فذكر�الكل�وأريد�الجزء،�ويمكن

كذلك�ع;ى�سبيل�wستعارة�ا%كنية،�حيث�ش�Èت�الدنيا�بغرض�مادي�يمكن�تحصيله�أو�كسبه،�فُحِذف�

ِكر��Opء�من�لوازمه
ُ
" إنما"ع;ى�سبيل�wستعارة�ا%كنية،�وx�نن-p¯�ما�!ي�التعبAB�بـ" يصي�Èا" ا%شبه�به�وذ

 
ً
  . من�معP¯�التعريض�كما�أشرنا�سابقا

�ل �فنية �سمات �ذكر�من �ما �نبيلة،�ويتمم �ومشاعر�إنسانية �شائبة، �x�تشو�Çا �صادقة، �عاطفة لحديث

�ع;ى� �ا%لقاة �با%سؤولية �عميق �وإحساس �الدارين، �!ي �Tنسان �سعادة �ع;ى �الشديد �الحرص �!ي تتمثل

�O°الن�وسلم_عاتق�عليه�هللا�_ ص;ى�من�ABوالتنف�عليه،�والتحريض�فيه،�غيبAsوال�،ABالخ�إ]ى�الدعوة�ي!

وهكذا�تتضافر�هذه�الظواهر�الفنية�!ي�مجاxت�. عواقبه،�والتحذير�من�الوقوع�فيه�الشر،�والAsهيب�من

  .الفكرة�والعبارة�والصورة�والعاطفة،��نتاج�هذا�النص�ا%متع�ا%قنع
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   )١(:ما�يرشد�إليه�الحديث*

  : !ي�الحديث�مجموعة�من�القيم�الOc�يمكن�إبرازها�كما�يأتي�

 النية�سبب�ص=ح�العمل�أو�إفسادة،�فل -١
ً
  .تكن�نية�ا%رء�صالحة،�ليكون�عمله�صالحا

 .أمر�واجب�!ي�أعمال�العبد�كلها�–تعا]ى��-Tخ=ص�!ي�النّية�كله� -٢

 .النّية�وسيلة�للتفريق�بBن�العادة�والعبادة،�و�Çا�يصبح�كل�عمل�عبادة -٣

  .نية�ا%ؤمن�خAB�من�عملة،�لذا�فإن�ا%رء�يؤجر�حسب�نيته،�فنيه�ب=عمل�خAB�من�عمل�ي=قيه -٤

  .رورة�مراقبة�Tنسان�نفسه�!ي�كل�عمل�يعمله�وأثناءه،�للتأكد�من�Tخ=ص�فيهض�-٥

  .التحذير�فتنة�الدنيا�بعامة�وا%رأة�بخاصة�-٦

  . الحرص�ع;ى�تطبيق�الشريعة�وحفظ�الدين�ونشره،�ولو�اقتp2¯�ذلك�الهجرة�إ]ى�مكان�آخر�-٧

  .=ل�والكسب�ا%شروعإعراض�القلوب�عن�الدنيا�ومفات��ا،�مع�الحرص�ع;ى�العمل�الح�-٨

  Tخ=ص�أحد�جنا'ي�العمل�ا%قبول،�وموافقته�للشر�-٩

  :الخاتمة�

بعد�هذه�الرحلة�مع�حديث�Tخ=ص�والنية،�للوقوف�ع;ى�أهم�)نماط�و)ساليب�البيانية�ا%تبعة�فيه،�

�من �مجموعة �إ]ى �الباحث �توصل �و)ساليب، �)نماط �لتلك �الفنية، �والخصائص �السمات �أهم �وع;ى

النتائج�والتوصيات�الOc�قد�x�تكون�جديدة،�ولك��ا�تنضم�إ]ى�جهود�سابقة،�وتست��ض�همم�الباحثBن�

�جراء�مزيد�من�الدراسات�ا%ماثلة،�وتطوير�أدوات�هذه�الدراسة�وتحسي��ا�خدمة�لكتاب�هللا،�وحديث�

  .نبيه،�واللسان�العربي

،�والص=ة�والس=م�ع;ى�سيد�)نبياء�وا%رسلBن�وكما�بدأت�أختم،�فآخر�دعوانا�أن�الحمد�8�رب�العا%Bن

  .،�و!ي�كل�وقت�وحBن٢!ي�ذكرى�مولده�الكريم

  : النتائج�والتوصيات�

 
ً
  النتائج: أو?

استحّق�حديث�Tخ=ص�هذه�ا%�¤لة�الرفيعة�وا%�¤لة�العالية،�والقيمة�السنّية،�بنظمه�وبيانه،� .١

  .ن�فرائد�معنوية�وفوائد�لغويةوشكله�ومضمونه،�ولفظه�ومعناه،�وبما�اشتمل�عليه�م

 .مكت�¤�با�فكار�السامية،�وا%عاني�النبيلة،�والقيم�العالية�ا%رّببة-ع;ى�وجازته�-الحديث� .٢

�للمعاني� .٣ �مناسبة �جاءت Ocال� �الراقية �البيانية �)ساليب �من �مجموعة �ع;ى �الحديث اشتمل

 . وwفكار،�ومتناسقة�فيما�بي��ا

٤. Pا%ب�محكم�،¯Pا%ع�سديد�الحديث�!ي�وواقعية�الصورة،�!ي�وبساطة� ¯،�مع�سهولة�!ي�العبارة،

 .النظرة،�ونقاوة�!ي�العاطفة

 .الحديث�من�جوامع�الكلم .٥

                                                 
  .)ردن�/ الزرقاء�/ مكتبة�ا%نار�" م�١٩٨٧ -هـ�١٤٠٧" لخالد�البيطار،�الطبعة�)و]ى��–" البيان�!ي�شرح�)ربعBن�النووية" ينظر�كتاب��- ١

 .   ٢١-�٢٠بي�صفية�،�مرجع�سابق�،ص�" بعBن�النووية�شرح�)ر " وكتاب�
  .ص;ى�هللا�عليه�وسلم) ه�١٤٣٣ربيع�)ول��١٢(وافق�الفراغ�من�البحث�حلول�ذكرى�ا%ولد�النبوي  ٢
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 .أسلوب�الحديث�سهل�ممتنع .٦

٧. �O°للن�)ول�)ستاذ�هو�فالقرآن�ذلك�!ي�غروxو�،¯Pوا%ب�¯Pا%ع�!ي�الكريم�القرآن�من�الحديث�أفاد

 ).ص;ى�هللا�عليه�وسلم(

 
ً
 اتالتوصي: ثانيا

  :يو)p¯�الباحث�بما�يأتي�خدمة�للغة�العربية،�والحديث�النبوي،�والقرآن�الكريم

  .إجراء�مزيد�من�البحوث�والدراسات�ا%تخصصة�حول�لغة�الحديث�النبوي  .١

 .ربط�الدراسات�اللغوية�بالحديث�النبوي�الشريف�والقرآن�الكريم .٢

 .اتوظيف�ا%عارف�اللغوية�!ي�فهم�)حاديث�النبوية�وتوجيه�معان�� .٣

!ي�الخطط�الدراسية��قسام�اللغة�العربية�والدراسات�Tس=مية�" البيان�النبوي " إدخال�مادة� .٤

 . Tس=ميةو�!ي�الجامعات�العربية

�إصدار�دورية� .٥ �إ]ى �)خرى �والعلمية �)كاديمية �وا%ؤسسات �Tس=مية �الجامعات �إحدى مبادرة

 ".البيان�النبوي " علمية�محكمة�متخصصة�!ي�

 .ن�وسائل�wتصال�والتواصل�الحديثة�!ي�نشر�ا%زيد�من�أساليب�البيان�النبوي Tفادة�م .٦

،�تتبناه�إحدى�الجامعات�أو�الهيئات�Tس=مية�ذات�"البيان�النبوي "إنشاء�موقع�إلكAsوني�باسم� .٧

 .الع=قة،�وتشرف�عليه�هيئة�متخصصة

للبيان�النبوي،�!ي�الكتب��wستشهاد�بالحديث�النبوي�الصحيح�!ي�اللغة�وآدا�Çا،�وإفساح�ا%جال .٨

�العالم� �!ي �التعليم �ومؤسسات �العلم �بدور �الدراسية، �ا%قررات �!ي �وكذا �ا%درسية، وا%ناهج

 . Tس=مي

  ا2صادر�وا2راجع

 
ً
  القرآن�الكريم�: أو?

 
ً
  : كتب�السنة�: ثانيا

  صحيح�البخاري   - أ

 صحيح�ا%سلم�  - ب

 مسند�Tمام�أحمد�  - ت

 س�ن�أبي�داود�  - ث

 مسند�ابن�ماجه�  - ج

 النسائي�س�ن�  - ح

 
ً
  : مصادر�ومراجع�أخرى�: ثالثا

،�مكتبة�)م١٩٨٧= هـ�١٤٠٧( البيان�!ي�شرح�)ربعيBن�النووية،�الطبعة�)و]ى،��–البيطار،�خالد� -١

  .)ردن�-ا%نار،�الزرقاء

٢- � �رجب �محمد ��–البيومي، �)و]ى، �الطبعة �النبوي، �١٤٠٧( البيان �دار�الوفاء�)م١٩٨٧= هـ ،

 .ا%نصورة،�مصر�للطباعة�والنشر�والتوزيع،
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 . دار�ا%نار،�مصر) هـ١٣٧٢(دxئل�Tعجاز،�الطبعة�الخامسة��-الجرجاني،�الشيخ�عبد�القاهر -٣

�أحمد -٤ �الشيخ �السابقة��- الحم=وي، �الطبعة �والبديع، �وا%عاني �البيان �!ي �الربيع زهر

 .مطبعة�مصطفى�البابي�الحل°O�وأوxده�بمصر) م١٩٧١=هـ١٣٩١(

�صادق -٥ �مصطفى �النبويةإعج�-الرافÙي، �والب=غة �wشتقاق��-از�القرآن �مطبعة �الثانية، الطبعة

 ).م١٩٦٥(بالقاهرة

،�)ضبطه�وشرحه�)ستاذ�نعيم�زرزور(مفتاح�العلوم��- السكاكي،�أبو�يعقوب�يوسف�بن�أبي�بكر -٦

 ).م١٩٨٣= هـ�١٤٠٣( دار�الكتب�العلمية،�بABوت،�لبنان،�الطبعة�)و]ى�

٧- � �صالح، �رشيد �الوهاب �عبد �صفيه، �الطبعة�أبو �جديد، �ثوب �!ي �النووية �)ربعBن شرح

 .عمان�–،�دار�البشAB�)هـ١٤١٦= م١٩٩٥(الثالثة

�محمود -٨ �إبراهيم �هللا�- صنوبر، �رسول �أحاديث �وتحقيق( من �قسم�)جمع �منشورات �من ،

 .،�مطبعة�الجيش�العربي،�)ردن)هـ١٣٨٧=م١٩٦٧(ا%طبوعات�الAsبوية،�وزراة�الAsبية�والتعليم�

�كمال -٩ �الدين، �)و]ى،��– عز �الطبعة �الب=غية، �الوجهة �من �الشريف �النبوي الحديث

 . ،�دار�اقرأ،�بABوت،�لبنان)م١٩٨٤=هـ١٤٠٤(

١٠ - � �ازي ��–فنسنك، �السّنة �كنوز �البا*ي( مفتاح �عبد �فؤاد �محمد �xهو،�)ترجمة �معارف �مطبعة ،

 ).١٩٧٧=هـ١٣٩٧(

١١ - �� �شرف �الشرك�–القضاه، �مطابع �ا%جتمع، �كليات �لطلبة �النبوي �للطباعة�الحديث �الجديدة ة

 ).م١٩٨٩=هـ١٤١٠( والتجليد،�عمان�

 .الAsغيب�والAsهيب�–ا%نذري،�الحافظ� - ١٢

�مكرم - ١٣ �عمر�بن �أبو�الفضل �الدين �جمال �منظور، �محققة�-ابن �جديدة �طبعة �العرب، لسان

 .مصر�–ومشكولة،�دار�ا%عارف�

١٤ - � �شرف �بن �يح÷¯ �أبو�زكريا �ا%�–النووي، �الرياض، �الصالحBن،دار�الس=م، �العربية�رياض ملكة

 ). م١٩٩٨ -هـ١٤١٨(السعودية،�الطبعة�)و]ى�

 
ً
  مواقع�إلك(�ونية�: رابعا

  : ع;ى�قوقل  - أ

 . منتديات�عربكو�التكنولو&ي -١

 .منتديات�مشكاه -٢

  : ع;ى�الياهو  - ب

  . مقاxت�إس=م�ويب -١

 . ا%نتدى�Tس=م�!ي�العام -٢

 . منتدى�سفينة�النصح -٣

 .منتديات�الدكتور�طارق�السويدان -٤
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  دراسة�د?لية�سياقية: الدالة�ع�ى�الرحمة�[ي�الحديث�النبوي -لفاظ�. ٣٢

  الدكتور�كمال�أحمد�ا2قابلة

  )مركز�اللغات/ أستاذ�مساعد،�جامعة�آل�البيت(

  :ا2لخص

�للعـــــا%Bن،�وقـــــد�بـــــدت�مظـــــاهُر�رحمِتـــــه�عليـــــه�الصـــــ=ة�
ً
جـــــاء�الرســـــوُل�صـــــ;ى�هللا�عليـــــه�وســـــلم�رحمـــــة

ــــِس�مــــواطِن�wنســــجاِم�والتطــــابِق�بــــBن�أقــــواِل�والســــ=م�!ــــي�أقوالــــه�و!ــــي�أفعالــــه،�وتــــذهب�الدرا �إ]ــــى�تحسُّ
ُ
ســــة

الرســوِل�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�وبــBن�أفعاِلــه�مــن�خــ=ِل�دراســٍة�دxليــٍة�ســياقيٍة�اســتعمل�ف��ــا�عليــه�الســ=م�

أفــِة�!ـــي�ســـياٍق� �الرَّ
َ
حمـــِة�!ــي�ســـياٍق،�واســتعمل�لفـــظ �الرَّ

َ
حمـــة،�حيــث�اســـتعمل�لفــظ �ع;ــى�الرَّ

َ
ـــة

ّ
�الدال

َ
)لفــاظ

ــفقِة�!ــي�ســياٍق�ثالــٍث،�لــذا�جــاءت�الّدراســة�!ــي�ث=ثــة�مباحــث�تبــBن�دxxت�ألفــاظ�آخــر،�و  �الشَّ
َ
اســتعمل�لفــظ

�إ]ــى�جملــٍة�مــن�النتــائِج�أهُمهــا
ُ
صــت�الدراســة

ُ
وجــود�ع=قــة�دxليــة�بــBن�: الّرحمــة�!ــي�ســياقا®�ا�ا%ختلفــة،�وخل

ياِق�الذي�قيلت�فيه حمة�وبBن�الّسِ ة�ع;ى�الرَّ
ّ
  .)لفاظ�الّدال

  : مقدمة

لحمــد�8�رب�العــا%Bن،�والصــ=ة�والســ=م�ع;ــى�ا%بعــوث�رحمــة�للعــا%Bن�محمــد�بــن�عبــد�هللا�وع;ــى�ا

  آله�وصحبه�الطيبBن�الطاهرين،�وبعد؛

َوَمــــــا��: فــــــإن�مــــــن�رحمــــــة�هللا�تعــــــا]ى�بخلقــــــه�أن�أرســــــل�إلــــــ��م�نبيــــــا�يتصــــــف�بالرحمــــــة،�لقولــــــه�تعــــــا]ى

Bَن  ِ
َ

َعـــــا%
ْ
ل ِ

ّ
�ل

ً
�َرْحَمـــــة

َّ
xِإ�َناَك

ْ
ْرَســـــل

َ
جـــــاء�رحمـــــة�ل�نـــــس�والجـــــن،�رحمـــــة�لØعـــــداء���فالرســـــول�]. ١٠٧: ء)نبيـــــا[�أ

ABوالصـــغ�AـــBللكب�وا%ســـلم،�للكـــافر�رحمـــة�... و)صـــحاب،�الفاضـــلة،�)خـــ=ق�دروس�النـــاس�علـــم�الـــذي�وهـــو

  .وأكس�Èم�الصفات�ا%حمودة،�لينقلهم�من�ظلمة�الكفر�إ]ى�نور�Tس=م

وك�و)فعـــــال،�وإن�ع;ـــــى�مســـــتوى�!ـــــي�حياتـــــه�كثBـــــAة،�إن�ع;ـــــى�مســـــتوى�الســـــل��ومظـــــاهر�رحمتـــــه�

  .)لفاظ�و)قوال

معلومة�!ي�فعله�و!ي�سلوكه،�وظهرت�جليـة�!ـي�سـABته�العطـرة،�ارتـأى���و%ا�كانت�مظاهر�رحمته�

،�!ي�محاولة�لبيان�جوانب�التطـابق�وwنسـجام�بـBن��الباحث�أن�يدرس�مظاهر�الرحمة�النبوية�!ي�قوله�

حيــــث�اتبــــع�الباحــــث�مــــنهج�wســــتقراء�والوصــــف�والتحليــــل�. ةوبــــBن�مــــا�قالــــه�!ــــي�مجــــال�الرحمــــ��مــــا�فعلــــه�

  .وا%قارنة�وصوx�إ]ى�النتائج

وقــد�قصــرت�بح8ــO�ع;ــى�ألفــاظ�ث=ثــة�مــن�)لفــاظ�الدالــة�ع;ــى�الرحمــة�!ــي�الحــديث�النبــوي�متتبعــا�

الصـــــحيح�منـــــه�مـــــع�تخـــــريج�)حاديـــــث�وتوثيقهـــــا،�لـــــذا�وقـــــع�البحـــــث�!ـــــي�مقّدمـــــٍة،�وتمهيـــــٍد،�وث=ثـــــِة�مباحـــــٍث،�

الرحمـة،�ويشـتمل�ع;ـى�: مٍة،�سيعرض�الّتمهيُد�لخصائص�البيان�النبوي،�وجاء�ا%بحـث�)ّول�بعنـوانوخات

ــــاني�فجــــاء�بعنــــوان. ث=ثــــة�مطالــــب
ّ
أفــــة،�ويشــــتمل�ع;ــــى�ث=ثــــة�مطالــــب،�ويتنــــاول�ا%بحــــث�: أمــــا�ا%بحــــث�الث الرَّ

ــــــفقة،�ويشــــــتمل�ع;ــــــى�ث=ثــــــة�مطالــــــب،�أمــــــا�الخاتمــــــة�فســــــأجمل�ف��ــــــا�أهــــــم�
ّ

الــــــث�لفــــــظ�الش
ّ
النتــــــائج�الcــــــO�الث

�العا%Bن .ستتوصل�إل��ا�الّدراسة   .وآخر�دعوانا�أن�الحمد�8�رّبِ

  :خصائص�البيان�النبوي : تمهيد

�بعــــد�القــــرآن�الكــــريم،�و%ــــا�كــــان�القــــرآُن� �ا%صــــدَر�الثــــاني�للتشــــريع�Tســــ=مّيِ �النبــــويُّ
ُ

ــــُل�الحــــديث ِ
ّ
ُيمث
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؛�فمــا�مــن�شــّكٍ 
ً
�وبيانــا

ً
رتبــِة�الثانيــِة��الكــريُم�أكــAَ�الّنصــوِص�العربيــة�فصــاحة

َ
�يقــع�!ــي�ا% �النبــويَّ

َ
أن�الحــديث

ســوُل�. بعــد�القــرآن�!ــي�الفصــاحة�والبيــان ونحــن�. أفصــُح�العــرب�كمــا�أخ�ــA�عــن�نفســه�عليــه�الســ=م��فالرَّ

!ي�هذه�الدراسة�لسنا�بصدد�إثباِت�فصاحِة�الن°O�عليه�الص=ة�والس=م،�فهذا�أمر�x�يختلف�فيـه�اثنـان،�

�إ]
ُ

�´�دف
َ

�البحث راسـِة،�الcـO�تسـÙى�لكنَّ قهـا�بمضـمون�الّدِ
ُّ
�لتعل ى�عرِض�جملٍة�من�خصـائِص�البيـان�النبـوّيِ

�بــراِز�القيمــِة�الّدxليــة�للحــديِث�الّنبــوي�بصــورٍة�عاّمــة،�وبخاّصــة�!ــي�مجــال�اســتعماِل�)لفــاِظ�الّدالــِة�ع;ــى�

  .الرحمِة�ومناسب��ا�للّسياق�الذي�ِقيلت�فيه

ص�البيــــان�النبــــوي�وفّصــــلوا�القــــول�ف��ــــا،�رأيــــت�أن�أنقــــل�وقــــد�ذكــــر�علمــــاء�اللغــــة�والب=غــــة�خصــــائ

Bن�متخصصـــBن،�أحـــدهما�مـــن�ا%تقـــدمBن،�وثان��مـــا�مـــن�ا%تـــأخرين
َ
ـــBن�لعـــاِ% أمـــا�)ول�فهـــو�الجـــاحظ�!ـــي�: نصَّ

ثـــم�لـــم�يســـمع�النـــاس�بكـــ]م�قـــط�أعـــم�نفعـــا،�و?�أقصـــد�لفظـــا،�و?�: "كتابـــه�البيـــان�والتبيـــBن،�حيـــث�قـــال

،�و?�أكـــــرم�مطلبـــــا،�و?�أحســـــن�موقعـــــا،�و?�أســـــهل�مخرجـــــا،�و?�أفصـــــح�أعـــــدل�وزنـــــا،�و?�أجمـــــل�مـــــذهبا

  .)١("����مع��،�و?�أب�ن�فحوى،�من�ك]مه�

�!ــي�كــ=م�الرســول�
ُ
�ُمقَتَصــٌد�x�إطالـــة���فــانظر�إ]ــى�تدقيقــه�!ــي�الوصــف،�فا%نفعــة

ُ
فــظ

َّ
،�والل

ٌ
ــة عامَّ

د�ا%تلقــي�حســن�x�معتــدل،�ومذهبــه�جميــل،�ومطلبــه�كــريم،�ووقعــه�عنــ��فيــه�وx�فضــول،�ووزن�ك=مــه�

��نفـــور�فيـــه،�ومخرجـــه�ســــهل،�ومعنـــاه�فصـــيح،�أي�داّل�وبـــBّن،�واضــــح�x�غمـــوض�فيـــه،�ومجمـــل�حديثــــه�

  .واضح،�ومغزاه�مفهوم�x�رمز�فيه

افÙــي�!ــي�كتابــه�إعجــاز�القــرآن�والب=غــة�النبويــة،�حيــث� �الثــاني�فهــو�%صــطفى�صــادق�الرَّ أمــا�الــنصُّ

ــــَم�: مــــن�جهــــة�الصــــناعة�اللغويــــة�رأيتــــهإنــــك�إذا�نظــــرت�إ�ــــى�الكــــ]م�النبــــوي�: "يقــــول 
َ

َد�اللفــــِظ�ُمحك ُمَســــدَّ

فــِظ�
َّ
�الل

َ
ن ــلِة�َبــّ�ِ ــَم�الجملــِة،�واضـَح�الّصِ

ْ
خ

َ
�كيــِب،�ُمتناِسـَب�-جــزاِء�[ــي�تــأليِف�الكلمـاِت،�ف

َّ
الوضـِع�َجــْزَل�ال(

،�و?�ل
ً
ِربا

َ
�ُمضـــط

ً
َســـِق،�ثـــم�?�تـــرى�فيـــه�حرفـــا

َّ
ـــأليِف�والن �وضـــريُبة�[ـــي�التَّ

ُ
فـــظ

َّ
�ومعنـــاه�والل

ً
�ُمســـتْدَعاة

ً
فظـــة

�لسّرِه�[ي�hستعماِل 
ً
�مWZا�أداًء�للمع���وتأتّيا �غ�ُ�ها�أتمُّ

ً
�عليه،�و?�كلمة

ً
َرهة

ْ
  .)٢("2عناها�أو�ُمستك

افÙـــي�كثBـــAا�عمـــا�أورده�الجـــاحظ،�فهـــو�متفـــق�معـــه�!ـــي�ســـ=مة�اللفـــظ�وقـــوة�العبـــارة� ولـــم�يبتعـــد�الرَّ

وهـــذا�مـــا�xحظتـــه�الدراســـة�. ي�نفـــس�ا%تلقـــيوفصـــاحة�ا%عPـــ¯،�وتناســـب�الكلمـــات،�وحســـن�وقـــع�ذلـــك�كلـــه�!ـــ

ة�ع;ى�الرحمة��ع;ي�العينة�ا%دروسة�من�أحاديث�الرسول�
َّ
ال ق�با�لفاظ�الدَّ

ّ
  . فيما�يتعل

  :وفيه�ث=ثة�مطالب�:الرحمة: ا2بحث�-وًل 

  :د?لة�الّرحمة: ا2طلب�-ّول 

-� 
ً
ة����الّراُء�والحاءُ : "،�قال�ابن�فارس)َرِحَم (مشتقة�من�الفعل��:لغة

ّ
  وا%يُم�أصٌل�واحُد�يدّل�ع;ى�الّرق

ـف�عليـه: والعطف�والّرأفة،�ُيقال
ّ
�لـُه�وتعط

ـة�: الّرحمـة: "وجـاء�!ـي�لسـان�العـرب.)٣("رحمه�يرحمـه�إذا�رقَّ
ّ
الّرق

  .)٤("ا%غفرة: والّرحمة. والّتعطف

                                                 
 .بدون�تاريخ. ،�تحقيق�عبد�الس=م�هارون،�دار�الفكر١٨-٢/١٧: البيان�والتبيBن) ١(

 .م٢٠٠٠/ ١دار�الكتب�العلمية،�بABوت،�ط. ٣٤٥-٣٤٤: إعجاز�القرآن�والب=غة�النبوية) ٢(

 .٢/٨٤٩) : َرِحَم (مقاييس�اللغة،�مادة�: ابن�فارس) ٣(

 ).َرِحَم (لسان�العرب،�مادة�: ابن�منظور ) ٤(
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 : "وقال�ابن�دريد
ً
�واحد: َرِحمته�َرْحمة�ً�وُرْحمة�ً�وُرحما�ً�وَمْرحمة ً̄ Pبمع�ها

ّ
  .)١("كل

-� 
ً
�وحنــــّو�يجــــده�Tنســــان�!ــــي�نفســــه�عنــــد�رؤيــــة�مبت;ــــًى،�أو�صــــغAB،�أو�ضــــعيف�يحملــــه�ع;ــــى��:اصــــط]حا

ٌ
ــــة
َّ
رق

  . ) ٢("Tحسان�له،�واللطف�والّرفق�به�والّسÙي�!ي�كشف�ما�به

�أو�مبت;ىً 
ً
�أو�َضعيفا

ً
قة�بإيصال�الخAB�ل+خر،�وÅخر�قد�يكون�صغABا

ّ
  .فالرحمة�قدرة�متعل

 
ّ
ف�عليــهوقــد�ذكــر�صــاحُب�الل

ّ
،�لقولــه� )٣(ســان�بــأّن�الّرحمــة�تكــون�مــن�القــوي�إ]ــى�الّضــعيف�بــالتعط

ْرَحَمِة �:تعا]ى
َ ْ
َواَصْوا�ِبا%

َ
Aِ�ْ�َوت َواَصْوا�ِبالصَّ

َ
ِذيَن�آَمُنوا�َوت

َّ
اَن�ِمَن�ال

َ
�ك مَّ

ُ
  ].١٧: البلد[�ث

 
ً
ــــة�ا%جــــّردة،�وتــــارة

ّ
�!ــــي�الّرق

ً
ســــتعمل�تــــارة

ُ
!ــــي�Tحســــان��والّرحمــــة�تقت2ــــOp�Tحســــاَن�إ]ــــى�ا%رحــــوم،�وت

ة،�وذلك�مع�الباري 
ّ
  .)٤(ا%جّرد�عن�الّرق

�اسٌم�جامٌع�يشمل�العطف�والنعمة�وTحسان
ً
  .فالّرحمة�إذا

اني
ّ
  : القيمة�الّد?لية�2صطلح�الرحمة: ا2طلب�الث

�محمـــودة،�
ٌ
إذا�أنعمنــا�النظـــر�فيمــا�تقـــّدم�مـــن�تعريــف�للّرحمـــة�نجــُد�أ�³ّـــا�عاطفـــة�ُمشــرقة،�وفضـــيلة

 ��
ٌ
ـــة،�والحنـــان�وا%ـــوّدة،�والّرفـــق�والشـــفقةوخليقـــة�جامعـــة

ّ
وجميعهـــا�أخـــ=ٌق�. وصـــاٍف�عديـــدة�كالرأفـــة�والّرق

  .دعا�Tس=م�إ]ى�الَتح;ي��Çا

ومع�أّن�الّرحمة�تمتاز�عـن�مAsادفا®�ـا�بعمـوم�الّدxلـة�إx�أ�³ّـا�اكتسـبت�مBـ¤اٍت�أخـرى،�فÛـO�موّجهـة�ٌ�

زِق�وتقت2ــOp�Tحســاَن  ِد��)٥(إ]ـى�ا%رحــوم�مـن�القــوّي�إ]ــى�الضــعيف،�وتّتصـل�بــالّرِ جــدُّ �باxســتمراِر�والتَّ
ُ

صــف وتتَّ

�ف��ا�َسَعة�كما�قال�ابن�جPـOّ  )٦(وعدِم�wنقطاِع 
ُ
،�١٠)٨(فـ=�ُبـّد�للـراحم�أن�يكـون�رقيـق�القلـب. )٧(،�والّرّ◌حمة

والّرحمة�تتنا!ى�مع�القسوة،�فقد�ُينَعت�قاËـOp�القلـب�بالشـفيق�أو�الّرقيـق�!ـي�ظـرٍف�مـا،�ولكـن�x�ُيمكـن�أن�

  .َعَت�بالّرحيمُين

،�)٩("أّن�الّرحمـــة�بـــBن�النـــاس�تكـــون�بســـبب�أخـــّوة�Tيمـــان�x�بســـبب��ـــOpٍء�آخـــر: "وذكـــر�العســـق=ني

رحمــة�مـن�صــفة�الــذات،�وÔــي�: الّرحمـة�رحمتــان": الرحمـة�مائــة�جــزء"وقـال�!ــي�معــرض�تعليقـه�ع;ــى�حــديث�

  .)١٠("x�تتعّدد،�ورحمة�من�صفة�الفعل،�وÔي�الOc�تتعّدد

Bَن �:تعا]ى�ونجُد�ذلك�!ي�قوله ِ
َ

َعا%
ْ
ل ِ

ّ
�ل

ً
�َرْحَمة

َّ
xِإ�َناَك

ْ
ْرَسل

َ
  ].١٠٧: )نبياء[�َوَما�أ

                                                 
قافة�الدينية،�شارع�بور�سعيد١٤٤/ ٢الجمهرة،�: ابن�دريد) ١(

ّ
 .،�مكتبة�الث

  ،٣ ٥الرفق�بالحيوان�!ي�Tس=م�ص: فرح�آل�طه: ،�وُينظر٤٢٢/ ٦: فيض�القدير: ا%ناوي ) ٢(

 .م�٢٠٠٣/ ،�عمان١دار�وائل،�ط

 ).َرِحَم (لسان�العرب،�مادة�: ابن�منظور ) ٣(

 .م٢٠٠٧،�عمان،�١دار�الحامد،�ط�،٥ ٦ ٠)فعال�!ي�القرآن�الكريم�ص: عبد�الحميد�السّيد: ،�وُينظر...ا%فردات: الّراغب�)صفهاني) ٤(

 ).َرِحَم (مادة�: عربلسان�ال: ابن�منظور : ُينظر) ٥(

: أّيـوب�الكفـوي : وُينظـر. م�٢٠٠٣،�٣تحقيـق�محمـد�عبـد�السـ=م�شـاهBن،�دار�الكتـب�العلميـة،�بBـAوت�ط: ١٧-١/١٦: الكشاف: الزمخشرّي ) ٦(

 .م١٩٨٢/ ٢ط/ وزارة�الثقافة�دمشق�٢/٣٧٠: عدنان�درويش�ومحمد�ا%صري : تحقيق: الكلّيات

 ).َرِحَم (دة�لسان�العرب،�ما: ابن�منظور : ُينظر) ٧(

 ).َرِحَم (لسان�العرب،�مادة�: ابن�منظور : ُينظر) ٨(

 ).َرِحَم (لسان�العرب،�مادة�: ابن�منظور : ُينظر) ٩(

)١٠ (Op-)ندل�حّيان�ا%حيط: أبو�البحر. 
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الث
ّ
بوّيِ : ا2طلب�الث

ّ
ياقية�للفِظ�الرحمِة�[ي�الحديِث�الن   :الّد?لة�الّسِ

 
ً
  .للّرحمة�مجاxت�ِعّدة�!ي�حياة�Tنسان،�فتكون�من�هللا�لعباِده،�أو�بBن�عباده�بعضهم�يرحم�بعضا

  .)١("الّرحمة�!ي�بOP�آدم�ّرقة�القلب�وعطفه،�ورحمة�هللا�عطفه�وإحسانه�ورزقه": قال�ابن�منظور 

وتكــون�الّرحمــة�مـــن�هللا�لعبــاده�!ـــي�إرادة�الخBــA�لهـــم،�ومــنحهم�الثـــواب�ع;ــى�صـــالح�)عمــال�والعفـــو�

  .)٢(عن�الزلة،�وكشف�الكرب،�وقضاء�الحاجة�والنجاة�من�العذاب

�بـBن�الخلــق؛�فتكـون�مــن
ً
Åبـاء�با�بنـاء،�وأثرهــا�التقبيـل�وا%عانقــة،�كمـا�صــنع��وتكـون�الّرحمـة�أيضــا

إّن�]ـــي�عشـــرة�مـــن�)بنـــاء�مـــا�قّبلـــُت�: "بالحســـن�عنـــدما�أنكـــر�عليـــه�)قـــرع�بـــن�حـــابس،�وقـــال�لـــه�����الرســـول�

�م��م
ً
  .)٣("من�x�َيرحم�x�ُيرَحم: "بقوله�����فرّد�عليه�". واحدا

فه�عليه�وجلب�ا%نفع
ّ
  .ة�إليه�ودفع�ا%ّضرة�عنهورحمة�الوالد�للولد�Ôي�شفقته�وتعط

  .ما�دامت�!ي�سبيل�ا%صلحة�-والّرحمة�تكون�با�بناء�بالتأديب�والAsبية�وإجابة�الّرغائب

وتكــون�با:بـــاء�و)مهــات�وأثرهـــا�القـــول�الكــريم،�وصـــنع�الجميــل،�وطاعـــة�!ـــي�غBــA�معصـــية،�وخدمـــة�

 �: صادقة
ً
َياِني�َصِغABا َما�َربَّ

َ
�اْرَحْمُهَما�ك ّبِ ل�رَّ

ُ
  ].٢٤: سراءT [�َوق

  .)٤(وتكون�با�قرباء،�وأثرها�بّر�وصلة�وزيارة�وموّدة،�وسÙي�!ي�مصلحة�ودفع�%ضّرة

  .والرحمة�تكون�بBن�الزوج�وزوجته،�وأثرها�عشرة�با%عروف�وإخ=ص�متبادل

مهــــم�مــــا�تعلمــــت،�وتأخــــذ��Çــــم�عــــن�اللمــــم،�وتعمــــل�
ّ
عل

ُ
وتكــــون�بأهــــل�دينــــك�ترشــــدهم�إ]ــــى�الخBــــA،�وت

ة�
ّ
  .ع��ملعّزهم�ودفع�ا%ذل

،�فتحب�لهم�ما�تحب�لنفسك�وتكره�لهم�ما�تكره�لها
ً
  .وتكون�بالناس�جميعا

 
ً
ه�ثقي=

ّ
�وx�تحمل

ً
فه�عسABا

ّ
  .)٦(. )٥(وتكون�بالحيوان�فتقدم�له�أكله�وشربه�وتداوي�جرحه�وx�تكل

فــارحم�تــرحم،�وكــن�للنــاس�"فــإن�كانــت�الّرحمــة�خليقتــك�رحمــك�النــاس�ورحمــك�الــرحمن�الــرحيم�

ق�بخلق�هللا�يرفع�شأنك،�وهللا�x�يضيع�أجر�ا%حسنBنيكونوا�لك،�وتخ
ّ
  .)٧("ل

  :الّرحمن�والّرحيم

فتـّدُل�) الـرحيم(يّدل�ع;ى�رحمة�كثABة�لك��ـا�منقطعـة،�أّمـا�) الّرحمن(ذكر�أهل�اللغة�والتفسAB�بأّن�

ع;ــــى�زنــــة�فعــــ=ن،�وÔــــي�للّصــــفات�ا%كتســــبة�مثــــل�عطشــــان،�) رحمــــان(ع;ــــى�رحمــــة�كثBــــAة�مّتصــــلة؛�ذلــــك�أن�

  .ان،�سكرانغضب

  .)١(كريم،�شريف،�عزيز: الOc�تستعمل�للصفات�الغريزّية�مثل) فعيل(فع;ى�زنة�) رحيم(أّما�

                                                 
 .١/٤٤٠: باب�الّرحمة/ فتح�الباري�!ي�شرح�صحيح�البخاري،كتاب�)دب: ابن�حجر�العسق=ني) ١(

 .١ ٦ ٨ص: ب�النبوي )د: محمد�الخو]ي) ٢(

 .١ ٦ ٨ص: )دب�النبوي : محمد�الخو]ي) ٣(

 .١ ٦ ٩ص: )دب�النبوي : محمد�الخو]ي) ٤(

 .،�سابق٣٧٢ص+  ٣٧١ص: الكلّيات: أيوب�الكفوي ) ٥(

 ).َرِحَم (لسان�العرب،�مادة�: ابن�منظور ) ٦(

 .،�سابق٢/١٤٤جمهرة�اللغة،�: ابن�دريد) ٧(

 .،�سابق٣٧٢ص+  ٣٧١ص: الكلّيات: أيوب�الكفوي ) ١(
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من�هنا�اّتصف�هللا�بأّنـه�رحمـٌن�رحـيم�فرحمتـه�منقطعـة�عـن�الفاسـقBن�ومّتصـلة�بـا%ؤمنBن،�وقـال�

ـــــِل�ا�: ومنـــــه�قولـــــه�تعـــــا]ى ،)١("الـــــّرحمن�خـــــاٌص�بـــــا8�والـــــّرحيم�8�ولعبـــــاده: "بعضـــــهم
ُ
�ق

ْ
ِو�اْدُعـــــوا

َ
ـــــَه�أ

ّ
�الل

ْ
ْدُعـــــوا

¯Pَُحْس
ْ

ْسَماء�ال
َ
ُه�)

َ
ل
َ
�ف
ْ
ْدُعوا

َ
ا�ت �مَّ

ً
ّيا
َ
ْحَمـَن�أ   ].١١٠: Tسراء[�الرَّ

  .)٢("الّرحمن�للرفق،�والّرحيم�للعطف�ع;ى�خلقه�بالّرزق: "وقال�آخرون

فهــــو��)الـــّرحيم(الـــّرحمن�عـــاٌم�بجميـــع�خلقـــه�يـــرحمهم�بـــالّرزق�وا%عـــاش�والحيـــاة،�أّمـــا�: "وقـــال�فريـــق

  . )٣("رفيٌق�با%ؤمنBن�خاّصة�يسAs�عل��م�ذنو�Çم�!ي�العاجل،�ويرحمهم�!ي�Åجل

�إ]ى�ما�تقّدم�فإن�
ً
وأمـدح�م��ـا؛��ن�الصـفات�الغريزيـة�أقـوى�) الـّرحمن(أبلـغ�مـن�) الـرحيم(واستنادا

  . !ي�الدxلة�من�الصفات�ا%كتسبة

  :أّما�[ي�الحديث�النبوي 

ــــد�م=زمــــة�هــــذه�الصــــفة�الحميــــدة�ومشــــتقاته�!ــــ) َرِحــــَم (فقــــد�ورد�لفــــظ�
ّ

ي�مواضــــع�عديــــدة،�ممــــا�يؤك

ْبـــــَل�أصــــــحابه،�وأحـــــّس��Çــــــا�الحيـــــوان�قبــــــل���ولدعوتــــــه،�فرحمتـــــه���لشـــــخص�الرســـــول�
َ
نالهــــــا�أعـــــداؤه�ق

�� :Tنسان،�وهذا�ليس�بغريب�ٍ�ع;ى�ن°ـOّ�خاطبـه�البـاري�عـّز�وجـّل�!ـي�كتابـه�الحكـيم�بقولـه
َّ

xِإ�َناَك
ْ
ْرَسـل

َ
َوَمـا�أ

عَ 
ْ
ل ِ

ّ
�ل

ً
Bَن َرْحَمة ِ

َ
  ].١٠٧: )نبياء[�ا%

�لقوله���فكانت�حياته�
ً
،�ومماته�رحمة

ً
  .)٤("حياتي�خAٌB�لكم،�وموتي�خAٌB�لكم: "�رحمة

  ".أنا�رسول�الّرحمة: "�كما�قال�عن�نفسه�

 ��وهــو�رحــيم�
ً
طالــت�رحمتــه�ا%ــؤمن��Çدايتــه،�"بــا�نس�والجــّن،�بــا%ؤمن�والكــافر�: بالبشــرّية�قاطبــة

وشــملت�رحمتــه�النــاس�!ــي�...انــه�مــن�القتــل،�وطالــت�رحمتـه�الكــافر�بتــأخAB�عذابــهوطالـت�رحمتــه�ا%نــافق�بأم

  .)٥("wبتداء�وwن��اء،�!ي�الدنيا�والعق°¯

ومشــتقا®�ا،�xحظــت�الدراســة�أّن�) رحــم(وبعــد�اســتقراء�)حاديــث�النبويــة�الcــO�شــملت�ع;ــى�لفــظ�

  :لفظ�الّرحمة�!ي�الحديث�النبوّي�يدّل�ع;ى�أحد�ث=ثة�أشياء

  . ّرحمة�ع;ى�عمومها،�!ي�دxx®�ا�ومجاx®�ا،�وفق�ما�ُوِضَعت�له�!ي�أصل�اللغةال�- 

ق�به�-
ّ
  . والّرحمة�!ي�مجال�الرزق�وما�يتعل

  . والرحمة�بالصغAB�والضعيف�-

  :وتفصيل�ذلك�!ي�البنود�Åتية

  :د?لة�لفظ�الّرحمة�ع�ى�العموم�والّسَعة: البند�-ول 

يمتـــــاز�عـــــن�مAsادفاتـــــه�بـــــالعموم�والشـــــمول�) الّرحمـــــة(ّن�لفـــــظ�أشـــــارت�الّدراســـــة�!ـــــي�مقـــــّدم��ا�إ]ـــــى�أ

                                                 
 .شمائل�ا%صطفى: وهبة�الزحي;ي: رواه�ال�ّ¤ار�بإسناد�صحيح�والحارث�بن�أبي�أسامة�!ي�مسنده،�وُينظر) ١(

  ،�دار�الفكر،�دمشق،�١٩،�دار�الفكر،�دمشق،�ص٢١ص: شمائل�ا%صطفى: وهبة�الزحي;ي) ٢(

 .٢٠٠٦،�١ط�

 ).٢٥٩٩: (رواه�أبو�هريرة،�وذكره�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم) ٣(

 ).١٨٤: (رواه�أبو�سعيد�الخدري،�وأخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم) ٤(

  .،�وقال�حسن�صحيح) ١٩٢٢: (رواه�جرير�بن�عبد�هللا،�وأخرجه�الAsمذي�!ي�سننه،�رقم) ٥(

 ).٢٣١٩(،�حديث�رقم�٤/١٨٠٩باب�رحمة�الصبيان،��-وأخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�كتاب�الفضائل
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  .والّسَعة�وwستمرارّية

قيــل�يــا�: "�ومــن�)حاديــث�الcــO�اشــتملت�ع;ــى�لفــظ�الّرحمــة�بدxلتــه�ع;ــى�العمــوم�والّســَعة�قولــه�

�وإنما�ُبعثُت�رحمة: قال. ادُع�ع;ى�ا%شركBن! رسول�هللا
ً
انا ي�لم�أ�بعث�لعَّ

ّ
  .) ١("إن

الحــديث�تــدّل�ع;ــى�عمــوم�الّرحمــة�وشــمولها�فÛــO�تطــال�ا%شــركBن،�حيــث�حــرص��فكلمــة�رحمــة�!ــي

ر�xشتمالهم�برحمة�الن°O�محمد���الرسول�
ّ

  .�ع;ى�أن�x�يدعو�عل��م�بالش

 : "�وم��ـــــا�قولـــــه�
َ
ـــــة ـــــِة�الَجنَّ ـــــْدِخُل�ُهللا�أهـــــَل�الَجنَّ ـــــار�. يـــــدخل�مـــــن�يشـــــاء�برحمتـــــه. ُي ويـــــدخل�أهـــــل�الّن

  ).الّرحمة(مع�الّرحمة�يؤكد�دxلة�العموم�لكلمة�) َمن(wسم�ا%وصول� �فاستعمال�الرسول�. )٢("الّنار

فواضــــح�أن�الّرحمــــة�هنــــا�مّوجهــــة�لجميــــع�. )٣("مــــن�x�يــــرحم�النــــاس�x�يرحمــــه�هللا: "�وم��ــــا�قولــــه�

  .الّناس

wســـم�ا%وصـــول�يـــدّل�ع;ـــى�العمـــوم�) َمـــن: (�ومـــن�مؤشـــرات�العمـــوم�!ـــي�الحـــديث�النبـــوي،�قولـــه�

  .الOc�تدّل�ع;ى�عموم�الّناس) سالّنا(وكذلك�كلمة�

،�ويؤكـد�) ٤("الّرحمة�بBن�الناس�بسبب�أخّوة�Tيمان�x�بسبب��ـOpء�آخـر"وقد�ذكر�العسق=ني�أّن�

انظــروا�مــن�وجــدتم�!ــي�: ثــم�يقــول . يــدخل�هللا�أهــل�الجنــة�الجنــة،�يــدخل�مــن�يشــاء�برحمتــه: "�هــذا�قولــه�

  .)٥("قلبه�مثقال�حبة�من�خردل�من�إيمان�فأخرجوه

ــُد�دxلــة�الُعمــوِم�!ــي�اســتعمال�الرســول�للفــظ�الّرحمــة�قولــه��وممــا
ّ

لØقــرع�بــن�حــابس�الــذي���يؤك

فواضـــح�أن�الرحمـــة�.  )٦("َمـــن�x�َيــرحم�x�ُيـــرحم: "�أنكــر�ع;ـــى�الرســـول�تقبيــل�الحســـن�بـــن�ع;ـــّي،�فقــال�لـــه�

لـــم�ُيــــذكر��ومـــن�ثـــم�الفعــــل�ا%بPـــO�للمعلـــوم�الــــذي) َمــــْن (هنـــا�تحمـــل�دxلــــة�العمـــوم�بقرينـــة�wســــم�ا%وصـــول�

 
ً
�مفعوله�أيضا   .مفعوله،�وبعد�الفعل�ا%بOP�للمجهول�الذي�لم�ُيسمَّ

�واحــــدة�بــــBن�الجــــّن�وTنــــس�وال�Èــــائم�. إّن�8�مائــــة�رحمــــة: "�وم��ـــا�أيضــــا�ً�قولــــه�
ً
أنــــزل�م��ــــا�رحمــــة

لجــّن�فالّرحمــة�غريــزة�فطريــة�أودعهــا�هللا�قلــوب�الّنــاس�حcــ¯�ا. )٧("والهــواّم،�ف�Èــا�يتعــاطفون،�و�Çــا�يAsاحمــون 

وا%قصـود�بالرحمـة�الواحـدة�ا%ـذكورة�!ـي�الحـديث�الشـريف�هـذه�الغريزيــة�. وال�Èـائم،�ليAsاحمـوا�فيمـا�بيـ��م

  .بمعP¯�جنس�الّرحمة�أو�نوعها،�وهذا�x�يدّل�ع;ى�التقليل،�وإن�كانت�رحمة�هللا�Ôي�)وسع�و)عظم

مــن�صــفة�الــذات�وÔــي�رحمــة�: أّن�الرحمــة�رحمتــان"وقــد�ذكــر�العســق=ني�!ــي�شــرحه�لهــذا�الحــديث�

  .)١("الOc�x�تتعدد،�ورحمة�من�صفة�الفعل�وÔي�الOc�تتعّدد

                                                 
 ٤٥٥٫٢٧-١٠/٤٥٢: ب�)دبفتح�الباري�!ي�شرح�صحيح�البخاري،�كتا) ١(

 ).١٨٤(رواه�أبو�سعيد�الخدري،�وأخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم�) ٢(

 ).٥٩٩٧: (رواه�أبو�هريرة،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم) ٣(

 ).٦٤٦٩(،�كما�أخرجه�البخاري�!ي�صحيحه�رقم�) ٢٧٥٢: (رواه�أبو�هريرة،�وأخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم) ٤(

 .٤٥٥-١٠/٤٥٢: صحيح�البخاري،�كتاب�)دب�فتح�الباري�!ي�شرح) ٥(

)٦ (O°القرط :¯Pالحس�هللا�أسماء�شرح�ي!�¯Pتحقيق١/٧٠: )س�محمد،: ،�وطارق�جبل�محمد  

 .م١٩٩٥/ ١ط/ دار�الصحابة�للAsاث،�طنطا�

 ).٢٦٩٧(رواه�أبو�مالك�)شجÙي،�وأخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم�) ٧(

 ).٢٦٩٧(!ي�صحيحه،�رقم��رواه�أبو�مالك�)شجÙي،�وأخرجه�مسلم) ١(
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،�)١("ومثــل�ذلــك�قــال�القرط°ــOّ،�وزاد�بــأّن�رحمــة�هللا�يمكــن�أن�تكــون�ذاتّيــة�ويمكــن�أن�تكــون�فعلّيــة

  .فالذاتّية�ما�اّتصف�به�من�رحمة�والفعلّية�ما�طالب�عباده�وخلقه

لرحمــة�صــفة�جامعــة�تــدّل�ع;ــى�العمــوم�!ــي�مجاx®�ــا�والشــمول�ومــن�خــ=ل�مــا�تقــّدم�يتبــBّن�لنــا�أّن�ا

بجميـــع�ا%خلوقـــات�مـــن�إنـــس�وجـــّن�وحيـــوان،�كمـــا�أ�³ّـــا�تشـــتمل�ع;ـــى�مرادفا®�ـــا�مـــن�با�Çـــا�كالّرأفـــة�والشـــفقة�

  ...والحنان�والعطف

وx�شــّك�أ�³ّــا�. و!ــي�جميــع�أحوالهــا�فإ�³ــا�تقت2ــOp�تحقيــق�ا%صــلحة�للمرحــوم�وترجــو�زيــادة�الخBــA�لــه

  .ى�الّتوسع�!ي�تحقيق�ا%صلحة�واستمرار�الخAB�وديمومته�ع;ى�ا%رحوم®�دف�إ]

  :د?لة�الّرحمة�ع�ى�الّرزق: البند�الثاني

ومشـــــتقا®�ا�!ـــــي�الحـــــديث�النبـــــوّي�بمعPـــــ¯�الـــــّرزق�ومـــــا�يّتصـــــل�بـــــه�مـــــن�أســـــباب�) ّرِحـــــّم (وردت�لفظـــــة�

!ـي�الـدنيا�كغBـAه�مـن�خلـق�هللا�!ـي�وبمـا�أن�Tنسـان�ا%سـلم�ُيـرزق�. ا%عاش،�أو�مقAsنة�بـالّرزق�ومـا�يـدّل�عليـه

؛�فـإّن�الحـديث�عّ�ـA�عـن�هـاتBن� حياته�ومعاشه،�وبما�أّن�من�يدخل�الجّنة�ِمن�خلق�هللا�سABزق�ف��ـا�أيضـا�ً

  :الحالتBن

تــدّل�ع;ــى�الــّرزق�!ــي�جانــب�مــن�اســتعماx®�ا�) الّرحمــة(وبمــا�أّن�. الــّرزق�!ــي�الــدنيا�والــرزق�!ــي�Åخــرة

  :لدراسة�تقسيم�هذا�ا%طلب�إ]ى�قسمBن!ي�الحديث�النبوّي،�ارتأت�ا

  :د?لة�الّرحمة�ع�ى�الّرزق�[ي�الّدنيا: -ول 

كيــف�أقــول�! يــا�رســول�هللا: للرجــل�الــذي�قــال�لــه��وقــد�ورد�ذلــك�!ــي�أحاديــث�عــّدة�أهمهــا�قولــه�

  .)٢("قل�اللهم�اغفر�]ي�وارحمOP،�وعافOP�وارزقOP: "حBن�أسأل�رّبي؟�قال

 ): ســــأل(عــــاني�فمعلــــوٌم�!ــــي�العربّيــــة�أّن�مــــن�م
ً
�أو�طعامــــا

ً
xمــــا�. طلــــب�إجابــــة�!ــــي�النبــــوّي�البيــــان�وجــــاء

�ع;ــــى�أّن�هللا�ســــبحانه�إنمــــا�يــــرحم�
ً
الصــــحابّي�بــــأن�قــــرن�عليــــه�الصــــ=ة�والســــ=م�بــــBن�الّرحمــــة�والــــّرزق�دxلــــة

  .عباده�برزقه�إّياهم

ـــم�أصـــحابه�الـــّدعاء�أن�يقـــرن�بـــBن�الّرحمـــة�والـــّرزق،�و ��وكـــان�مـــن�عـــادة�الرســـول�
ّ
مــــن�عنـــدما�ُيعل

ومـن�بـاب�الجمـع�بـBن�الّرحمـة�. )٣("اللهـم�اغفـر�]ـي�وارحمPـO�واهـدني�وارزقPـO: "ذلك�قوله�!ي�تعليم�مـن�أسـلم

،�فأرســل�
ً
إ]ــى�نســائه�فلــم�يجــد�عنــدهّن���والــّرزق�حــديث�الّرجــل�الــذي�جــاء�إ]ــى�رســول�هللا�يســأله�طعامــا

�فقــــال�
ً
ٌل�مــــن�)نصــــار�فقــــّدم�لــــه�قــــوت�فقــــام�رجــــ. )٤("أx�رجــــٌل�ُيضــــّيفه�هــــذه�الليلــــة،�يرحمــــه�هللا: "�شــــيئا

 �: عياله،�وهو�الذي�نزل�بحّقه�قوله�تعا]ى
ٌ
َصاَصة

َ
اَن�Çِِ�ْم�خ

َ
ْو�ك

َ
نُفِسِهْم�َول

َ
ى�أ

َ
  ].٩:الحشر[�َوُيْؤِثُروَن�َع;

!ـــي�مقابـــل�الطعـــام�) يرحمـــه�هللا: (بقولـــه) الّرحمـــة(ولكـــن�انظـــر�إ]ـــى�البيـــان�النبـــوي�كيـــف�اســـتعمل�

  .%ن�ُيكرم�هذا�الّرجل�بالّرزقيدعو���وكأّنه�). يضّيفه(والّرزق�

مقAsنــة�مــع�الصــدقة،�والصــدقة�بــاب�مــن�أبــواب�الــّرزق،�) الّرحمــة(وقــد�اســتعمل�الحــديث�النبــوي�

                                                 
 ).٤٨٩٩(رواه�أبو�هريرة،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ١(

 ).١٠١٤(رواه�أبو�هريرة،�وأخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم�) ٢(

)٣ (ABالكب�التاريخ�!ي�البخاري�ذكره�البلوي،�علقمة�٧/٤٠: الراوي. 

 ).٤٣٣٦(رواه�عبد�هللا�بن�مسعود،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ٤(
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إx�أخـــذها�الـــّرحمن�بيمينـــه،�وإن�كانـــت�ثمـــرة،�... مـــا�تصـــّدق�أحـــٌد�بصـــدقة�مـــن�طيـــب: "�مـــن�ذلـــك�قولـــه�

�الرحمن�حc¯�تكون�أعظـم�مـن�الجبـل
ّ

ع;ـى�اسـتعمال�اسـم���حـرص�الرسـول��فـانظر�إ]ـى�.)١("فAsبو�!ي�كف

ق�بالصـدقة،�والصـدقة�رزق،�بـل�الصـدقة�بـاب�مـن�) الّرحمن(
ّ
8�دون�غABه؛�ذلك�أّن�سياق�الحديث�يتعل

  .أبواب�ال�Aكة�والّنماء�!ي�الّرزق

 : "�ومـن�هـذا�البـاب�قولــه�
ً
عمـرو�بــن�: مـن�عمـرو�يـا�رســول�هللا،�قـال: فقـال�الــّراوي " رحـم�هللا�َعْمـرا

ـــــدقِة�جـــــاء�مـــــن�الّصـــــدقِة�بـــــأكA�ممـــــا��:العـــــاص،�قـــــالوا ـــــَدْبُت�الّنـــــاَس�للصَّ
َ
مـــــا�بالـــــه؟�قـــــال�ذكرتـــــه،�كنـــــت�إذا�ن

حيــــث�دعــــا�لــــه�بالّرحمــــة�دون�غABهــــا؛�أي�بــــالّرزق��ّنــــه�قــــام�بعمــــٍل�مــــن�ُمتعلقاتــــه�وهــــو�الّصــــدقة،��.)٢("أقــــول 

�رحـــم�هللا: "بعـــد�قســـمة�ُحنـــBن��ومنـــه�قولـــه�. معـــروف" مـــا�نقـــص�مـــاٌل�مـــن�صـــدقة: "�وحـــديث�الرســـول�

Aفصــ��هــذا�مــن�Aبــأك�أوذي�لقــد�¯pــË)٣("مو�اّ®�امــه�ســياق�!ــي�الحــديث�وجــاء�،���قســمة�!ــي�العــدل�بمجافــاة

  .كلمة�الّرحمة�!ي�الّدعاء�%وpË¯�عليه�الس=م��الغنائم،�والغنائم�رزق،�فاستعمل�الرسول�

ي�بـه�،�وكـ)٤("إذا�كان�رمضـان�فتحـت�أبـواب�الّرحمـة: "�ع;ى�الّرزق�قوله�) الّرحمة(ومن�دxxت�
ّ
أن

  .فتحت�أبواب�الّرزق؛�ذلك�أّن�رمضان�باٌب�من�أبواب�ال�Aكة�والنماء�!ي�الّرزق: أراد�أن�يقول ��

: �ومــن�دxلــة�الّرحمــة�ع;ــى�الــّرزق�اقAsا�³ــا�با%ــاء،�وقــد�كــA�هــذا�!ــي�الحــديث�النبــوّي،�ومنــه�قولــه�

" 
ً
�معينــا

ً
لهــا�بالّرحمــة�جــاء���عاء�الرســول�فــد ،)٥("يــرحم�هللا�أّم�إســماعيل�لــوx�أ�³ّــا�عجلــت�لكــان�زمــزم�عينــا

�بماء�زمزم�وهو�مما�يقتات�به�ا%سلم
ً
  .مقAsنا

�مـــا�نجــد�الرســـول�
ً
ُمطرنـــا�: فأّمـــا�مــن�قـــال:"... يقـــرن�بــBن�الّرحمـــة�وا%طــر،�ومـــن�ذلـــك�قولــه��وكثBــAا

  .)٦("برحمة�هللا،�وبرزق�هللا،�وبفضل�هللا�فهو�مؤمن�بي،�كافر�بالكواكب

: كـان�يصــف�ا%طـر�بقولــه��!ــي�الـربط�بــBن�الّرحمـة�وا%طــر،�بـل�إّنــه��فـانظر�إ]ــى�هـذا�البيــان�النبـوّي 

  ".اللهم�اسِق�عبادك�و�Çائمك�وانشر�رحمتك�وأح÷O�بلدك�ا%ّيت: "إذا�استسقى�قال��وكان��.)٧("رحمة"

ي�بــه�عليـه�الصــ=ة�والســ=م�أراد�أن�يقـول 
ّ
وانشــر�رزقـك؛��ّن�الرحمــة�!ــي�هـذا�الّســياق�x�تــدّل�: وكـأن

x�الـّرزق�ا%ّيـتع;ـى�البلـد�وإحيـاء�ـائم�Èوال�العبــاد�بسـقاية�ا�³ـاAsتعـا]ى. ق�قولـه�ـ¯Pا%ع�هـذا�: ويعضــد��َرَج
ْ

خ
َ
ــأ
َ
ف

ْم 
ُ

ك
َّ
�ل

ً
َمَراِت�ِرْزقا

َّ
  .فا%اء�رزق�للعباد] ٢٢:البقرة[�ِبِه�ِمَن�الث

�من�هللا
ً
  .وهناك�الكثAB�من�Åيات�الOc�تربط�بBن�ا%اء�والّرزق�بوصفهما�رحمة

�Oـــــcال�)حاديـــــث�ومـــــن�قولـــــه�عمومـــــه�ع;ـــــى�والـــــّرزق�الّرحمــــــة�نBبـــــ�: "�قرنـــــت�إ]ــــــى�أحـــــدكم�أوى�إذا

باســـمك�رّبـــي�وضـــعت�جن°ـــO�وبـــك�أرفعـــه،�إن�أمســـكت�نف-ـــOp�فـــاغفر�لهـــا،�وإن�أرســـل��ا�: ثـــّم�ليقـــل... فراشـــه

                                                 
 ).١٠٧٩(رواه�أبو�هريرة،�وأخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم�) ١(

 ).٢٣٦٨) + (٣٣٦٢(رواه�عبد�هللا�بن�عّباس،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ٢(

 ).٤١٤٧(رواه�زيد�الُج�¯،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ٣(

 ).٨٩٩(روته�عائشة،�وأخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم�) ٤(

 ).٢٧١٤(ريرة،�وأخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم�رواه�أبو�ه) ٥(

 ).٤٨٥٠(رواه�أبو�هريرة،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ٦(

 ).٦٥٢٠(رواه�أبو�سعيد�الخدري،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ٧(
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  .)١("فإن�أحييت�نف-Op�فارحمها: فاحفظها�بما�تحفظ�به�عبادك�الصالحBن،�و!ي�رواية

بBن�الّرحمة�والحياة�مما�يؤكد�أّن�الّرحمة�هنـا�مـا�Ôـي�إx�الـّرزق�فانظر�كيف�قَرَن�الحديث�النبوّي�

  .الذي�هو�ِقواُم�الحياةِ 

  :ع�ى�الّرزق�[ي�Ðخرة) الّرحمة(د?لة�: الثاني

ــُزٍل�!ــي�الجّنــة�!ــي�الحــديث�النبــوّي،�مــن�ذلــك�قولــه� �للمســلِم�مــن�نُ ِعــدَّ
ُ
�بــBن�الّرحمــِة�ومــا�أ

ُ
ورد�الــّربط

رحــُم�: قـال�هللا�تبــارك�وتعـا]ى�للجّنـة: "حجـاج�الجّنـة�والّنـار�فيمـا�يرويـه�عـن�رّبـه�!ـي�حــديث��
َ
أنـت�رحمcـO،�أ

ورحمــة�هللا�بعبــاده�!ــي�الجّنــة�تكــون�برزقــه�إّيــاهم؛�ذلــك�أّن�أهــّم�مــا�ينصــرف�. )٢("بــِك�َمــن�أشــاُء�مــن�عبــادي

  .إليه�الذهن�عند�ذكر�الجّنة�هو�الّرزق�الذي�أعّده�هللا�لهم�ف��ا

ــــار�بيــــده�كمــــا�يكفــــأ�تكــــون�)ر : "�ومــــن�ذلــــك�قولــــه� �واحــــدة�يتكفؤهــــا�الجّب
ً
ض�يــــوم�القيامــــة�خ�ــــ¤ة

ـــزx�ً��هـــل�الجّنـــة بـــارك�الـــّرحمن�عليـــك�يـــا�أبـــا�: فـــأتى�رجـــل�مـــن�ال��ـــود�فقـــال. )٣("أحـــدكم�خ�¤تـــه�!ـــي�الّســـفر،�نُ

  .القاسم

دxلــــة�ع;ـــى�موافقتــــه�ع;ــــى�) الـــّرحمن(عـــن�اســــتعمال�الرجـــل�ال��ــــودّي�xســــم���فســـكوت�الرســــول�

وبمــا�أن�wقsــAان�تحقــق�بــBن�. نصــيحة�اســتعمال�هــذا�wســم�دون�غBــAه�!ــي�هــذا�الّســياقذلــك�وإقــراره�منــه�

�يـوم�القيامـة�فـإّن�هـذا�ليؤكـد�دxلـة�الّرحمـة�ع;ـى�الـّرزق�!ـي�Åخـرة�وبخاصـة�أّن�
ً
الّرحمـة�وكـون�)رض�خ�ـ¤ة

َتم�حديثه�بقوله���الرسول�
َ

زx�ً��هل�الجّنة"خ عام�الذي�يعّد�للضـيف" نُ
ّ
¤ل�هو�الط

ّ
،�ومـا�أهـل�الجّنـة�وال�

�ع;ى�الّرحمن
ٌ

  .إx�ضيوف

للدxلـة�ع;ـى�: فنقـول ) يتكفؤهـا(اسـم�الجبـار�مـع�الفعـل���قد�يقـول�قائـل�%ـاذا�اسـتعمل�الرسـول�

ه
ُ
  .الشّدة،�والقّوة،�والعظمة؛��ّن�)رَض�x�يقوى�ع;ى�حمِلها�بيٍد�واحدٍة�إx�خالُقها�جّل�ج=ل

ت�بBن�الّرحمة�والـ
َ
َمـن�أحـّب�لقـاء�هللا،�أحـّب�هللا�: "�ّرزق�!ـي�Åخـرة�قولـه�ومن�)حاديث�الOc�قرن

أكراهّيــة�ا%ـوت؟�فكلنــا�يكــره�! يـا�ن°ــOّ�هللا): الــّراوي�عائشــة(وَمــن�كــره�لقـاء�هللا،�كــره�هللا�لقــاءه،�فقلـت�. لقـاءه

ـر�برحمـة�هللا�ورضـوانه�وّجنتـه،�أحـّب�لقـاء�هللا،�فأحـّب�هللا. لـيس�كـذلك: فقال. ا%وت
ّ

�ولكـّن�ا%ـؤمن�إذا�بش

ر�بعذاب�هللا�وسخطه،�كره�لقاء�هللا،�وكره�هللا�لقائه
ّ

  .)٤("لقائه،�وإّن�الكافر�إذا�بش

ــب�ا%ــؤمن�بلقـاء�رّبــه�إّنمــا�Ôــي���فا%تأّمـل�!ــي�بيــان�الرسـول�
ّ
%عPــ¯�حــّب�اللقــاء�ي=حـظ�أّن�الــذي�ُيرغ

�الّرزق�الذي�وَ 
ّ

xإ�الّرحمة�هذه�وما�الجّنة،�!ي�لعباده�هللا�أعّدها�Ocال�الّرحمة�!ـي�نBا%ـؤمن�عبـاَده�بـه�هللا�َعـد

  .الجّنة

  :اق(�ان�د?لة�الّرحمة�بالصغ��: البند�الثالث

�!ــــي�حيــــاة�الرســــول�
ً
�خاّصــــة

ٌ
ــــAت�)حاديــــث�النبوّيــــة�الcــــO�تــــدعو�إ]ــــى��كــــان�للّصــــغار�مكانــــة

ُ
،�وقــــد�ك

ملتـــــه�لرعايــــة�الّصـــــغار�معا��العنايــــة��Çـــــم�ورعــــاي��م؛�ومـــــن�بــــBن�الّتوج��ـــــات�الcــــO�أرشـــــدنا�إل��ــــا�ا%صـــــطفى�

                                                 
 ).٢٦٨٤(روته�عائشة،�وأخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم�) ١(

 .م�١٩٨٤/ علم�للم=يBن،�بABوت،�دار�ال٥ ٦الحكمة�النبوّية،�ص: عفيف�طّبارة) ٢(

 ).٢٣١٦(أخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم�) ٣(

 ).٥٩٩٧(رواه�أبو�هريرة،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ٤(
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�
ً
�صــالحا

ً
وبقــدر�مــا�نعامــُل�الّصــغAَB�"برحمــة�ولــBن؛�فالّصــغAB�بحاجــٍة�إ]ــى�الّرحمــة�للعنايــة�بــه�كــي�ينشــأ�مواطنــا

 
ً
سهم�!ي�تنشئته�مواطنا�ً�صالحا

ُ
،�ن

ٌ
�وعطف

ٌ
�ف��ا�رحمة

ً
  .)١("معاملة

: �تصّرف�َمن�ُيعامل�الّصغار�بقسوة؛�لذا�قال�عنه�أنـس�بـن�مالـك���من�هنا�استنكر�الرسول�

  . )٢("�يُت�أحدا�ً�كان�أرحم�بالعيال�من�رسول�هللا�ما�رأ"

وذلـك�. )٣("َمن�x�َيـرحم�x�ُيـرحم: "�ومن�)حاديث�النبوّية�الOc�قرنت�بBن�الّرحمة�والصغAB�قوله�

إّن�]ـي�: تقبيـل�الحسـن�بـن�ع;ـّي،�وقـال�للرسـول ��!ي�حواره�مع�)قـرع�بـن�حـابس�الـذي�أنكـر�ع;ـى�الّرسـول�

 �عشرة�من�الولد�ما�قّبلُت 
ً
َر�إليه�الرسوُل�. ) ٤(م��م�أحدا

َ
َنظ

َ
  ".َمن�x�َيرحم�x�ُيرحم: "وقال�له��ف

فواضٌح�أّن�كلمة�الّرحمة�جاءت�!ي�سياق�الّرحمـة�بالصـغAB،�و!ـي�روايـة�عائشـة�رÚـOp�هللا�ع��ـا�أّن�

َزَع�هللا�من�قلبك�الّرحمة: "قال�له��الرسول�
َ
د�أ�³ّا�الّرحمة�با ،) ٥("أو�أملك�أن�ن

ّ
  .لصغاروالنّص�يؤك

�Oـcال�ا%ـرأة�عـن�الخطـاب�بـن�عمـر�حـديث�!ـي�والّصـغار�الّرحمـة�نBبـ�الّربط�!ي�النبوّي�البيان�ى
ّ

ويتج;

�ولـــدها�!ـــي�: "�وجـــدت�اب��ـــا�!ـــي�الســـ°O�فألصـــقته�ببط��ـــا�وأرضـــعته،�فقـــال�رســـول�هللا�
ً
أتـــرون�هـــذه�طارحـــة

8�أرحــــــم�بعبــــــاده�مــــــن�هــــــذه�: "�فقــــــال�رســــــول�هللا�. وÔــــــي�تقــــــدر�ع;ــــــى�أن�x�تطرحــــــه! x�وهللا: الّنــــــار؟�قلنــــــا

بـBن�رحمـة�هللا�بعبـاده�ورحمـة�)م�باب��ـا،�وكيـف�اختـار�الرسـول���فـانظر�كيـف�ربـط�الرسـول��.) ٦("بولدها

!ـــي�هـــذا�الّســـياق�الـــذي�يؤكـــد�أكـــA�صـــفة�تمثل��ـــا�ا%ـــرأة�xب��ـــا�وÔـــي�الّرحمـــة�وبخاّصـــة�أ�³ـــا�) أرحـــم(كلمـــة���

  .)٧(ةضّمته�إ]ى�بط��ا�!ي�أجواء�قاسية�ما�بعد�ا%عرك

مـع�إحـدى�بناتـه�عنـدما�دعتـه���ومن�)حاديث�الcـO�تـدخل�!ـي�هـذا�الّسـياق�مـا�ورد�عـن�الرسـول�

�Oّالن°ـــ�فقـــال�ا%ـــوت،�!ـــي�اب��ـــا�إ]ـــى���ونفســـه�Oّ°الصـــ�إليـــه�ـــُدِفَع
َ
ومعـــه�ســـعد�بـــن�ُعبـــادة�ومعـــاذ�بـــن�جبـــل،�ف

�جعلهـا�هللا�: "فقـال! يا�رسـول�هللا�مـا�هـذا؟: ،�ففاضت�عيناه،�فقال�له�سعد)٨(تقعقُع�كأ�³ّا�شّن 
ٌ
هـذه�رحمـة

  .)١("!ي�قلوب�عباده،�وإّنما�يرحم�هللا�ِمن�عباِده�الّرحماء

يشـــAB�إ]ـــى�أ�³ّـــا�الّرحمـــة�بالّصـــغAB�والعطـــف�عليـــه�" إّنمـــا�يـــرحم�هللا�مـــن�عبـــاده�الّرحمـــاء: "�فقولـــه�

�ِمـن���والحـزن�لـه؛��ّنـه�
ٌ
هللا�بمــن�َصـَدر�عـن�عاطفـة�تجـاه�هـذا�الصـغAB�الـذي�تـّو!ي،�وتكـون�النتيجـة�رحمـة

                                                 
 ).٥٩٩٧(رواه�أبو�هريرة،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ١(

 ). ٥٩٩٨(روته�عائشة�رOpÚ�هللا�ع��ا،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ٢(

  ،�ومسلم�!ي�صحيحه) ٥٩٩٩(عمر�بن�الخطاب،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم��رواه) ٣(

 ).٢٧٥٤(رقم��

 .هذه�الحادثة�وقعت�بعد�غزوة�ُحنBن�و!ي�وادي�ُحنBن) ٤(

ِلقة�اليابسة،�ُينظر: صوت�ال×Opء�اليابس�إذا�تحرك،�والشّن : القعقعة) ٥(
َ

  فتح�الباري�: الِقربة�الخ

 .١٨٥/ ٣: للعسق=ني�

،�٥/٢١٤١وبـــاب�عيـــادة�الصـــبيان�). ٦٩٤٢(،حـــديث�رقـــم�٦/٢٦٨٦: أســـامة�بـــن�زيـــد،�وأخرجـــه�البخـــاري�!ـــي�صـــحيحه،�كتـــاب�التوحيـــدرواه�) ٦(

 ).٩٢٣(،�حديث�رقم�٢/٦٣٥وأخرجه�مسلم�!ي�كتاب�الجنائز،�باب�البكاء�ع;ى�ا%ّيت،�). ٥٣٣١(حديث�رقم�

) ١٩٢٠(،�وأخرجــه�الAsمــذي�بروايــة�جـــد�عمــرو�بــن�شــعيب،�رقـــم�٢/٦٤قـــم�رواه�أبــو�زيــد�ا%ــدني،�وأخرجــه�البخـــاري�!ــي�التــاريخ�الصــغAB،�ر ) ٧(

 .وقال�حسن�صحيح

 ).٦٠٠٠(رواه�أبو�هريرة،�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ٨(

 ).٢٧٥٢(رواه�أبو�هريرة،�وأخرجه�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم�) ١(
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  .يرحم�الّصغار

فظـــاهر��.) ١("لـــيس�مّنـــا�مـــن�لـــم�يـــرحم�صـــغABنا�ولـــم�يعـــرف�شـــرف�كبABنـــا: "�وقريـــٌب�مـــن�هـــذا�قولـــه�

ABالصغ�رحمة�ع;ى�
ّ

  .الّسياق�يحث

ولم�يقف�الحديث�النبوّي�!ي�الّربط�بBن�الّرحمة�والصغار�عنـد�Tنسـان�بـل�تجـاوزه�إ]ـى�الحيـوان،�

حcـ¯�ترفـع�الفـرس�حافرهـا�عـن�ولـدها،�خشـية�أن�: "�قـال�) ة�جـزءجعل�هللا�الّرحمـة�!ـي�مائـ(ففي�حديث�

  .)  ٣("و�Çا�تعطف�الوحش�ع;ى�ولدها: "،�و!ي�رواية)  ٢("تصيبه

  .وعطف�الوحش�ع;ى�ولدها�رحم��ا�إّياه

) الّرحمــــة(و�Çـــذا�نكــــون�قـــد�أتينــــا�ع;ــــى�آخـــر�هــــذا�البـــاب�فيمــــا�ورد�!ــــي�الحـــديث�النبــــوّي�مـــن�ألفــــاظ�

  .راسة�دxلة�الّرحمة�ع;ى�العطف�بعمومه�ع;ى�الخلق�و!ي�مختلف�ا%جاxتودxx®�ا،�حيث�بّينت�الد

�تــدّل�ع;ــى�الــّرزِق�خاصــة،�وتقsــAن�بــه،�وهــذا�أســلوب�مــألوف�عنــد�
َ
�أّن�الّرحمــة

ُ
راســة وقــد�بّينــت�الّدِ

  :العرب�حيث�يجمعون�بBن�لفظBن�ُمشتقBن�من�أصٍل�واحد�وإن�كان�ا%عP¯�واحدا�ً،�كقول�الشاعر

�عOPّ�وَيبُعُد��َمcَ¯�أْدُن " ... 
َ
  .) ٤("منه�َينأ

كما�أشارت�الدراسة�!ـي�هـذا�ا%بحـث�إ]ـى�ع=قـة�الّرحمـة�بالّصـغار�!ـي�الحـديث�النبـوّي،�َوَسـَعت�إ]ـى�

  . من�خ=ل�الّسياق�الذي�جاءت�فيه) الّرحمة(كشف�مقّومات�البيان�النبوي�!ي�استعماله�كلمة�

  :وفيه�ث=ثة�مطالب�:الرأفة: ا2بحث�الثاني

  : د?لة�الرأفة: -ّول ا2طلب�

-� 
ً
�بمعPــ¯�َرِحــَم،�نقــول �:لغــة

َ
فــت�بالّرجــل�ورأفــُت�بــه: ِمــن�َرأف

ُ
الــّراء�: وقــال�ابــن�فــارس�!ــي�مقــاييس�اللغــة. ٥رؤ

�ِ!ــي��: قــال�تعــا]ى. )٦(والهمــزة�والفــاء�كلمــة�واحــدة�تــدّل�ع;ــى�ّرقــة�ورحمــة،�وÔــي�الّرأفــة
ٌ
ــة
َ
ف
ْ
م�Çِِ�َمــا�َرأ

ُ
ك
ْ

ــذ
ُ

خ
ْ
أ
َ
�ت

َ
xَو

ِه 
َّ
اعر]. ٢: ّنور ال[�ِديِن�الل

ّ
  :)٧(وقال�الش

�
ً
     نطيع�ُ�نبّينا�ونطيع�رّبا

ً
  هو�الّرحمن�كان�بنا�رؤوفا

�بـــه: وقـــال�ابـــن�دريـــد�!ـــي�الجمهـــرة
ٌ

�فأنـــا�رؤوف
ً
�ورأفـــة

ً
ف�رأفـــا

ُ
ف�وأرؤ

َ
إذا�تعطفـــت�: رأفـــت�بالّرجـــل�أرأ

  .)١(عليه

-� 
ً
�عليـــــه��:اصـــــط]حا

َ
ف

َ
،�وتـــــرأ

ٌ
،�ورفـــــٌق،�وَدَعـــــة

ٌ
،�ولطـــــف

ٌ
لـــــِق،�وســـــماحة

ُ
�الخ

ُ
أو�بـــــه�رحمـــــه�وعطـــــف�Ôـــــي�دماثـــــة

�!ي�جميع�الوجوه. )٢(عليه
ٌ
�ولذة

ٌ
والّرأفة�إشفاٌق�وتّوجـٌع�وميـُل�. )٣(فالّرأفة�نوٌع�من�الّرحمة�خاٌص،�وÔي�نعمة

                                                 
)١ (O°القرط :¯Pالحس�هللا�أسماء�شرح�ي!�¯Pسابق١/٧٠: )س�،. 

 ).٦٠٠٠(هريرة،�ينظر�صحيح�البخاري�حديث�رقم�رواه�أبو�) ٢(

 ).٢٧٥٢(ُينظر�صحيح�مسلم�حديث�رقم�) ٣(

 ...) فما�]ي�أراني�وابن�عّمO�مالكا(البيت�من�معلقة�طرفة�بن�العبد�وصدره�) ٤(

 ).رأف(لسان�العرب،�مادة�: ابن�منظور ) ٥(

 .٤٧١/ ٢: مقاييس�اللغة: ابن�فارس) ٦٥(

 ).رأف(،�اللسان�٤٧١/ ٢: )نصاري،�ُينظر�مقاييس�اللغةالشاعر�هو�كعب�بن�مالك�) ٦٦(

 .،�سابق٢٥١/ ٣: جمهرة�اللغة: ابن�دريد) ٦٧(

 .١٩٨٢/ بغداد/ ،�ترجمة�محمد�سليم�النعيمO،�منشورات�وزارة�الثقافة�العراقية٥٤/ ٥: تكملة�ا%عاجم�العربية: ري��ارت�دوري) ٦٨(

)٦٩ (O°الحس: القرط�هللا�أسماء�شرح�ي!�¯Pس(¯P :سابق١٧٣/ ١�،. 
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�من�أجل�ا%رؤوف�به�عن�تحّمل�العبء�مع�ُحّب�ووّد�!ي�نفس�الّراحم�له
ٌ

ف
ّ
  . )١(طبٍع،�وتعط

ع�!ـــي�الكراهـــة،�أّمـــا�الّرحمـــة�فقـــد�تقـــع�!ـــي�الّرأفـــة�أرّق�مـــن�الّرحمـــة،�وx�تكـــاد�تقـــ: وقـــال�ابـــن�منظـــور 

  .)٢(الكراهة�%صلحة

اني
ّ
  :القيمة�الد?لية�للفظ�الّرأفة: ا2طلب�الث

�أ�³ّا�ضرٌب�من�الّرحمة
ً
  .xحظنا�من�خ=ل�تعريف�الّرأفة�لغة�واصط=حا

  ولكن�هل�الّرأفة�Ôي�الّرحمة؟�

x�!ـــي. بـــالطبع�وذلـــك�بي��مـــا،�جمـــع�الكـــريم�القـــرآن�أّن�ذلـــك�ودليـــل�تعـــا]ى�قولـــه :��
ٌ

وف
ُ

ْؤِمِنBَن�َرؤ
ُ ْ
ـــا% ِب

ِحــيٌم  ثـــر�عـــن�ع;ـــي�بـــن�أبـــي�طالـــب�] ١٢٨: التوبـــة[�رَّ
ُ
الّرحمـــة�!ـــي�: "أّنـــه�قـــال��والقـــرآن�x�تـــرادف�فيـــه،�وقـــد�أ

حـال
ّ
ِبد،�والّرأفة�!ي�الط

َ
�ع��ـا�!ـي�جسـم�Tنسـان،�ف=بـّد�مـن���)٣("الك

ً
xمسـؤو�

ً
ممـا�يؤكـد�أّن�لكـّل�صـفٍة�مكانـا

  ،�فما�Ôي؟)الّرأفة( مB¤ة�دxلية�لكلمة

الّرأفة�أشّد�مـن�الّرحمـة�وأكـAُ�: "وقال�القرط°Oّ . )٤(ذكر�صاحب�اللسان�بأّن�الّرأفة�أرّق�من�الّرحمة

  . )٥("م��ا

ـة: "وقال�)حفش
ّ
�برق

ٌ
ف

ّ
ـابي. )٧("شـّدة�الّرحمـة: "،�وقـال�الفـّراء)٦("تعط

ّ
الّرأفـة�فعـل�مـا�: "وقـال�الخط

وقـــــال�ابـــــن�. )٩("الّرأفـــــة�أك�ـــــA�مـــــن�الّرحمـــــة: "وقـــــال�عمـــــرو�بـــــن�العـــــ=ء�.)٨("x�كراهـــــة�فيـــــه�ممـــــا�فيـــــه�ا%صـــــلحة

،�والّنظـر�لهـم�بمـا�: "الحّصار
ً
�وتفصـي=

ً
الّرأفة�صفةٌ��شاملة�xستص=ح�العبـاد�والّرفـق��Çـم�!ـي�تـربي��م�جملـة

�مـــن�الّرحمـــة�وتقت2ـــOp�. )١٠("هـــم�عليـــه�مـــن�الّضـــعف�والحاجـــة�وا%ســـكنة�والفقـــر
ٌ
�عاليـــة

ٌ
�درجـــة

ً
فالّرأفـــة�إذا

  .صلحة�با%رؤوف�به،�وx�تقع�!ي�كراهٍة،�بل�يرافقها�لذةا%

حـــــديث�مـــــرض�: أّمـــــا�الّرحمـــــة�فقـــــد�تكـــــون�مؤ%ـــــة�!ـــــي�الحـــــال�ويكـــــون�!ـــــي�عقباهـــــا�لـــــذة،�ومثـــــال�ذلـــــك

بـــــا%ؤمنBن�ولـــــم�يقـــــل�) الّرحمـــــة(كلمـــــة���حيـــــث�اســـــتعمل��-رÚـــــOp�هللا�ع��ـــــا-الطـــــاعون�الـــــذي�روتـــــه�عائشـــــة

ولكـــّن�عاقبتـــه�للصـــابرين�وا%حتســـبBن�مثـــل�أجـــر�الشـــهيد�كمـــا��الّرأفـــة؛�ذلـــك�أّن�ا%ـــرض�مـــؤلٌم�عنـــد�حلولـــه،

  .)١(جاء�!ي�الحديث�النبوّي 

Oالقرط°ــ�: "وقــال�أصـــابه�%ــن�ونقـــول�مكــروه،�بـــه�يلحــق�لــم�مخلـــوق�ع;ــى�انســـدلت�إذا�الّرأفــة�صـــفة

الـّدنيا��ونقـول�%ـن�أصـابه�عافيـة�!ـي. إّن�هللا�قـد�رحمـه��Çـذا�الـب=ء: ب=ٌء�!ي�الّدنيا�و!ـي�ضـمنه�خBـA�!ـي�)خـرى 

                                                 
)٧٠ (O°القرط :¯Pالحس�هللا�أسماء�شرح�ي!�¯Pسابق١٧٣/ ١: )س�،. 

 ).رأف(لسان�العرب،�مادة�: ابن�منظور ) ٧١(

 ].٤٢٥/صحيح�)دب�ا%فرد�لØلباني[) ٧٢(

 ).رأف(لسان�العرب،�مادة�: ابن�منظور ) ٧٣(

)٧٤ (O°القرآن: القرط�حكامx�١٠٦/ ٢: الجامع 

)٧٥ (O°القرط : (¯Pالحس�هللا�أسماء�شرح�ي!�¯P١٧٣/ ١: س. 

)٧٦ (O°القرط :¯Pالحس�هللا�أسماء�شرح�ي!�¯P١٧٣/ ١: )س. 

)٧٧ (O°القرط :¯Pالحس�هللا�أسماء�شرح�ي!�¯P١٧٣/ ١: )س. 

)٧٨ (O°القرط :¯Pالحس�هللا�أسماء�شرح�ي!�¯P١٧٣/ ١: )س. 

)٧٩ (O°القرط :¯Pالحس�هللا�أسماء�شرح�ي!�¯P١٧٣/ ١: )س. 

 ).٣٤٧٤(روته�عائشة�وأخرجه�البخاري�!ي�صحيحه�رقم�) ٨٠(
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ً
�وباطنا

ً
،�ظاهرا

ً
�وآخرا

ً
xأو�العافية�له�واتصلت�)خرى،�ي!�AٌBخ�ضم��ا�به: و!ي�

َ
  .)١("إّن�هللا�قد�َرأف

ِحــيٌم �: لــذلك�قــال�هللا�تعــا]ى �رَّ
ٌ

وف
ُ

ــَرؤ
َ
ــاِس�ل ــَه�ِبالنَّ

ّ
�الل فالّرحمــة�تكــون�]. ٦٥: الحــج/ ١٤٣: البقــرة[�ِإنَّ

  .ب=ء�وx�تقع�!ي�الكراهة�إّنما�ترافقها�اللذة�وTمتاع�وا%صلحةبب=ء�وبدونه،�أّما�الّرأفة�فإ�³ّا�تقع�!ي�ال

والّرأفــة�والّرحمـــة�بي��مـــا�تقـــارٌب�دx]ـــٌي�حيـــث�يشــAsكان�!ـــي�الّدxلـــة�ع;ـــى�العطـــف�وTحســـان،�إx�أّن�

أخـــــــّص�مـــــــن�) الــــــرؤوف(و. اســــــم�جـــــــامع�يشــــــمل�العطـــــــف�كمــــــا�يشـــــــمل�الّنعمــــــة�وTحســـــــان) الـــــــّرحيم(اســــــم�

  .)٢(";ى�الّرحمة�القوّية�الOc�تعطى�%ن�يستحّقها؛��ّنه�يدّل�ع)الّرحيم(

  : الد?لة�الّسياقّية�للفظ�الّرأفة�[ي�الحديث�النبوي : ا2طلب�الثالث

  :ونفّصلها�!ي�البنود�Åتية

  : الّرأفة�شّدة�الّرحمة: البند�)ول 

�OـÛف�الّرحمـة،�
ُ
مرحلـة�دقيقـة�!ـي�ذكرنا�فيما�تقّدم�أّن�الّرأفـة�َضـْرٌب�مـن�الّرحمـة،�وأّن�الّرأفـة�شـّدة

الّرحمة،�من�هنا�وجدنا�الحديث�النبوّي�استعمل�الّرأفة��Çذه�الدxلة،�قارنا�إّياها�بالّرحمة،�نجـد�ذلـك�!ـي�

أنــا�هللا�x�إلــه�إx�أنــا،�مالــك�ا%لــك،�ومالــُك�ا%لــوك،�قلــوب�ا%لــوك�بيــدي�: إّن�هللا�عــّز�وجــّل�يقــول : "�قولــه�

هم�عل��م�بالّرأفة�والّرحمـة�وإذا�عصـوني�حّولـت�قلـوب�ملـوكهم�وإّن�العباد�إذا�أطاعوني�حّولت�قلوب�ملوك

  .)٣("عل��م�بالّسخط�والنقمة

�Aأكــــ�وهــــم�ـــم،�Ç�عنايــــة�Aوأكـــ�الّرحمــــة�مـــن�أشــــّد�ـــيÔ�
ٌ
�يحتاجهـــا�العبــــاد،�وهنـــاك�رأفــــة

ٌ
فهنـــاك�رحمــــة

  .حاجة�لها�من�الّرحمة

أي�(ن�أمـر�النبـّوة�عمـا�رأى�مـ��ومن�ذلك�حديث�شّق�الّصدر،�عندما�سأل�أبو�هريـرة�رسـوَل�هللا�

ـــي�لفـــي�صـــحراء�ابـــن�عشـــر�ســـنBن�: " وقـــال��فاســـتوى�رســـول�هللا�) مـــن�ع=ما®�ـــا
ّ
َت�أبـــا�هريـــرة،�إن

ْ
لقـــد�ســـأل

فاسـتقب=ني�بوجــوه�لــم�أرهـا�ع;ــى�أحــٍد�. نعــم: أهــو�هــو،�قـال: وأشـهر�وإذا�بكــ=م�فـوق�رأËــOp�وإذا�برجــل�يقـول 

�واحٍد�م��ما�بَعضُ  �كلُّ
َ

ذ
َ

خ
َ
�فقال�أحـدهما�لصـاحبهقط�فأقب=�إ]ّي�يمشيان�حc¯�أ

ً
: دي�x�أجد��خذهما�مّسا

افلــــق�صــــدره،�فهــــوى�أحــــدهما�إ]ــــى�: أضــــجعه،�فأضــــجعاني�بــــ=�قصــــد�وx�هصــــر،�فقــــال�أحــــدهما�لصــــاحبه

أخــرج�الغــّل�والحَســَد�فــأخرج�شــيئا�ً�كهيئــة�العلقــة�ثــّم�: صــدري�ففلقهــا�فيمــا�أرى�بــ=�دم�وx�وجــع�فقــال�لــه

ـَرَج�يشـبه�الفّضـة�ثـم�هـّز�إ�Çـام�رج;ـي�أدخـل�الّرأفـة�: نبـذها�فطرحهـا،�فقـال�لـه
ْ

خ
َ
والّرحمـة،�فـإذا�مثـل�الـذي�أ

�ع;ى�الّصغAB�ورحمة�ً�للكبAB: اليمP¯�فقال
ً
ة

ّ
م،�فرجعت��Çما�أغدو�رق

َ
  . )١("اغُد،�اْسل

�بخطــــاب�الرســــول�
ً
ــــه�ممت;ــــٌئ�بالّرأفــــة�والّرحمــــة�بــــدءا

ّ
�بــــي�هريــــرة���وإذا�تأملنــــا�الحــــديث�نجــــده�كل

،�ووصــــف�الرســــول�وندائــــه�لــــه�بكنيتــــه،�ثــــّم�حــــوا
ً
ــــة�روح��مــــا�وأناقــــة���ر�ا%لكــــBن�معــــا

ّ
لجمــــال�وجه��مــــا�ورق

ة�معامل��ما�له�
ّ
  .،�وفلقهما�صدره�برفق�وب=�دم�وx�وجع)ب=�قصر�وx�هصر( �ثيا�Çما،�ورق

�شـــّدة�الحســِد�والّرأفــة�شـــّدة� �والحســَد�وهمــا�مقابـــل�الّرأفــة�والّرحمــة،�فالغــلُّ ثــم�أخرجــا�منــه�الغـــلَّ

                                                 
)٨١ (O°القرط :¯Pالحس�هللا�أسماء�شرح�ي!�¯Pسابق١٧٣/ ١: )س�،. 

 .٢٥/ ٢: التحرير�والتنوير: ،�وُينظر٢٠٠٨/ دار�غريب�القاهرة،�٢٧٤ معجم�الفروق�الدxلية�!ي�القرآن�الكريم،�ص: محمد�داوود) ٨٢(

 .غريب�من�حديث�مالك: ،�وقال٤٤١/ ٢اء،�وذكره�أبو�نعيم�!ي�حلية�)ولياء�رواه�أبو�الدرد) ٨٣(

 .٢٢٥/ ٨: ،�وذكره�الهيثمO�!ي�مجمع�الزوائد٦٠/ ٤: رواه�أبي�بن�كعب،�وصححه�)لباني�!ي�السلسلة�الصحيحة) ٨٤(
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�انظر�إ]ى�آخر�الحـديث،�وهـو�ثمـرة�الّرحمة،�والغّل� من�مقدمات�الحسد،�والّرأفة�من�مقدمات�الّرحمة،�ثمَّ

و!ــي�جوفــه�تطبيــق���هــذه�الحادثــة،�وهــو�الغايــة�)ســم¯�مــن�إيــداع�الّرأفــة�والّرحمــة�!ــي�شــخص�الّرســول�

حديثـــه���هـــاتBن�الصـــفتBن�!ـــي�التعامـــل�مـــع�Åخـــرين�ولـــيس�wّتصـــاف��Çمـــا�فحســـب،�فقـــد�خـــتم�الرســـول�

�للكبAB: " لهبقو 
ً
�ع;ى�الصغAB�ورحمة

ً
ة

ّ
  ". فرجعت��Çما�أغدو�رق

  .فالّرقة�ع;ى�الصغAB�Ôي�أثُر�الّرأفة،�والّرحمة�ع;ى�الكبAB�Ôي�أثر�الّرحمة

ــــزة�يحتاجهــــا�الّصــــغار،�أمــــا�الكبــــار�
ّ

�ُمرك
ٌ
ونخلــــص�مــــن�هــــذا�إ]ــــى�أّن�الّرأفــــة�معاملــــة�خاّصــــة،�ورحمــــة

تقـــدمت�ع;ـــى�الّرحمـــة�!ـــي�الحـــديث�النبـــوي؛��ّن�الّرأفـــة�خاصـــة��ثـــّم�xحـــظ�أّن�الّرأفـــة. فيكفـــ��م�مّنـــا�الّرحمـــة

  .با%ؤمنBن�وبالّصغار�أّما�الّرحمة�فOÛ�عاّمة�بالّناس�وبالكبار

  ):العش��ة/ -هل: (الّرأفة�با¶قارب: البند�الثاني

�!ــــي�العمــــوم�إذا�كــــانوا�مــــن�
ً
تســــتعمل�الرأفــــة�للخــــاّص�كــــا%ؤمنBن�و)طفــــال،�ولك��ــــا�تســــتعمل�أيضــــا

ـة�بعـد�أن�أَمـَر�الرسـول�)هل�
ّ

)نصـار�بقتـل�أوبـاش���وذوي�الُقربى،�ومن�ذلك�مـا�جـاء�!ـي�حـديث�فـتح�مك

ـــة�!ـــي�الـــوادي�%ـــواجه��م�لهـــم،�فجـــاء�أبـــو�ســـفيان�فقـــال
ّ

بيـــدت�خضـــراُء�قـــريش،�x�قـــريش�: مك
ُ
يـــا�رســـول�هللا�أ

آمـن،�ومـن�أغلـق��من�دخل�دار�أبي�سفيان�فهو�آمن،�ومن�ألقـى�السـ=ح�فهـو : "بعد�اليوم،�فقال�رسول�هللا

�!ــي�قريتــه: ،�فقالــت�)نصــار"بابــه�فهــو�آمــن
ٌ
�بعشــABته،�ورغبــة

ٌ
ونــزل�و'ــٌي�ع;ــى�. أّمــا�الّرجــل�فقــد�أخذتــه�رأفــة

�: "،�فقـــال�رســـول�هللا�
ً
قلــــتم�أّمـــا�الّرجــــل�فقـــد�أخذتــــه�رأفـــة�بعشـــABته�ورغبــــة�!ـــي�قريتــــه�أx�فمـــا�اســــمO�إذا

  .)١("أنا�محمٌد�عبد�هللا�ورسوله) ث=ث�مرات(

�فالّنــــاظ
ر�!ــــي�الحــــديث�يجــــد�أّن�)نصــــار�اســــتعملوا�كلمــــة�الّرأفــــة�منســــوبة��بــــي�ســــفيان�عنــــدما�رقَّ

بعـدما�أو'ـي�إليـه،�وهـذه�الّرحمـة�جـاءت�!ـي�سـياق�الدxلـة����قربائه�وأهل�عشABته،�ثّم�أعادهـا�الرسـول�

ـــة،�واســـتنكار�الرســـول�
ّ

نصـــار�لكـــ=م�) ��ع;ـــى�العشـــABة�وذوي�القربـــى،�أي�ع;ـــى�عمـــوم�أقاربـــه�مـــن�أهـــل�مك

�%بــدأ�الّرأفــة،�ودعوتــه�!ــي�)ســاس�قائمــة�ع;ــى�مبــدأ���لــدفع�w®�ــام�عنــه�
ٌ

ــة�مخــالف
ّ

بــأّن�فعلــه�!ــي�فــتح�مك

Bَن �الّرأفــــة�والّرحمــــة�� ِ
َ

َعــــا%
ْ
ل ِ

ّ
�ل

ً
�َرْحَمــــة

َّ
xِإ�َناَك

ْ
ْرَســــل

َ
ِحــــيٌم �،��َوَمــــا�أ �رَّ

ٌ
وف

ُ
ْؤِمِنBَن�َرؤ

ُ ْ
و!ــــي�كــــل�)حــــوال�فــــإّن���ِبــــا%

ة�تســـتعمل�لعمـــوم�)هـــل�والقربـــى�كمـــا�تســـتعمل�لرحمـــة�الطفـــل�وا%ـــؤمن�الّرأفـــة�حالـــة�خاصـــة�مـــن�الّرحمـــ

  .خاّصة

لشـّدة�رفقـه�رÚـOp�هللا�عنـه�بعاّمـة�ا%سـلمBن،�. )٢("أرأف�أمOc�بأمOc�أبو�بكـر: "�ويّتصل��Çذا�قوله�

  .وكأ�³م�من�أxحامه�وذوي�قرباه

الث
ّ
  :الّرأفة�بالزوج:  البند�الث

خBـAُ�نسـاٍء�َرِكـْ�َن�: "�مل�ا%رأة�مع�زوجها،�وذلك�!ـي�قولـه�كلمة�الّرأفة�!ي�تعا��استعمل�الّرسول�

ــة�ذات�يـــده،�ثــّم�قـــال�أبــو�هريـــرة�وقـــد�
ّ
Tبــَل�نســـاُء�قــريٍش�أحنـــاه�ع;ــى�ولـــده�!ــي�صـــغره،�وأرأفـــه�بــزوج�ع;ـــى�قل

  . )١("أن�ابنة�عمران�لم�تركب�Tبل��علم�رسول�هللا�

                                                 
 ).١٧٨٠(رواه�أبو�هريرة،�وذكره�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم�) ٨٥(

 .برواية�أنس�٢١٠/ ٦الب��قي�!ي�الس�ن�الك�Aى��وذكرهبرواية�عبدهللا�بن�عمر،�) ٨٦٨(امع�صححه�)لباني�*ي�صحيح�الج) ٨٦(

 .٢/٥٥: ،�وابن�كثAB�!ي�البداية�وال��اية٢٧٤/ ٤: الهيثمO�!ي�مجمع�الزوائد�وذكرهرواه�أبو�هريرة،�) ٨٧(
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ـة�ذات�يــده" �والشـاهد�!ـي�الحــديث�قولـه�
ّ
وذلـك�!ـي�ســياق�ثنائـه�ع;ـى�نســاء�" وأرأفـه�بــزوج�ع;ـى�قل

لهــّن�بـــأ�³ن�خBــA�نســـاء�ركــ�ن�Tبـــل،�و!ــي�هـــذا�اســتثناء�%ـــريم�ابنــة�عمـــران؛���³ــا�لـــم�تركـــب���قــريش�ونعتـــه�

حيـــث�اســــتعملت�مــــع�حالــــة�) الّرأفــــة(لكلمــــة���Tبـــل�كمــــا�جــــاء�!ـــي�ذيــــل�الحــــديث،�ولكــــن�انظـــر�اســــتعماله�

 x�الحالــة�هــذه�!ــي�فــالزوج�اليــد،�ذات�لــة
ّ
�يكــون�بحاجــة�رحمــة�زوجتــه�إنمــا�هــو�بحاجــة�إ]ــى�مــا�خاّصــة�وÔــي�ق

�Aبالصــ��لــه�ورق��ــا�زوجهــا�مــع�عطفهــا�ــي!�Aأك�ــ�
ً
هــو�أشــُد�مــن�الّرحمــة�وهــو�الّرأفــة�حيــث�تبــذل�الزوجــة�جهــدا

�عن�أساسـيات�العـيش
ً
��وقـد�xحـظ�. والّتحمل،�والتخفيف�من�متطلبات�الحياة�وبخاّصة�ما�كان�خارجا

قـــــريش،�وذكـــــر�Tبـــــل���³ّـــــّن�يشـــــAsكن��Çـــــذه�الّصـــــفة�مـــــع�بقّيـــــة�النســـــاء�أّن�هـــــذه�الصـــــفة�متـــــّوفرة�!ـــــي�نســـــاء�

  .باستثناء�مريم�ابنة�عمران�لحنّوها�ع;ى�اب��ا�سيدنا�عي-p¯�عليه�الس=م

 
ً

  :وفيه�ث=ثة�مطالب�:الّرفق: ا2بحث�الثالث

  :د?لة�الّرفق: ا2طلب�-ول 

-� 
ً
أصــٌل�واحــد،�: الــّراء�والفــاء�والقــاف: "ارسوقــال�ابــن�فــ. )١(رفــق�بــا�مر�ولــه�عليــه: ضــّد�العنــف،�نقــول �:لغــة

  . )٢("يدّل�ع;ى�موافقٍة�ومقاربٍة�ب=�عنف

�فهــو�رفيــق�بكــذا�ورافــق: "وقــال�ابــن�دريــد
ً
ــَق�يرفــُق�رفقـــا

َ
َحَســـُن�: الّرفــق�ضـــد�الخــرق�والصــعوبة،�َرف

 . الّصنيع�به�مع�اللطف
ً
وِصَل�إليه�رفقا

ُ
  .)٣("وأُرفُقه�أ

  

-� 
ً
لّرحمـــة،�وxزٌم�مـــن�لوازمهـــا،�ومظهـــٌر�داٌل�ع;ـــى�وجودهـــا؛�فالّرحمـــة�تحمـــل�الّرفـــق�أثـــٌر�مـــن�آثـــار�ا�:اصـــط]حا

�ولـBن�الجانـب�ولطافـة�الفعـل،�: "وذكر�صاحب�اللسان�أّن . )٤("ع;ى�الرفق�وتتسّبب�!ي�حصوله
ٌ

الرفق�لطف

نيـٍف،�وَحـْوٍش،�
َ

سـٍل،�وك
َ
عينة�ع;ى�إقام��ـا�مـن�ُمغت

ُ
،�ومرافق�الّدار�توابعها�ا%

ُ
. ونحـوهوالّرفق�العون�وا%نفعة

شـــّد�بـــه�الّناقـــة�يعـــBن�صـــاح�Èا�عل��ـــا�فـــ=�®�ـــرب: والّرفـــاق
ُ
الصـــاحب�!ـــي�الّســـفر�خاّصـــة�فهـــو�: والّرفيـــق. حبـــل�ت

 �يعــBن�رفيقـــه�Åخــر�
ً
ـــِئَك�َرِفيقـــا

َ
ول
ُ
،�والّرفقـــة�تكــون�!ـــي�مجلــس�واحـــد�ومســAB�واحـــد،�]٦٩: النســاء[�َوَحُســـَن�أ

  .)٥("فإذا�تفّرقوا�ذهب�اسم�الّرفقة

يـدعو�إ]ـى�راحـة�وموافقـة،�ومرفـق�Tنسـان�سـّمO�كـذلك؛��ّن�Tنسـان�"لّرفـق�وذكر�ابـن�فـارس�أّن�ا

  .يسAsيح�!ي�wّتكاء�عليه

�ع;ــــى�ا%وافقــــة: والّرفقـــة
ٌ
�ترافقهــــا�!ــــي�ســــفرك�وف��ــــا�دxلــــة

ٌ
ودليــــل�ذلــــك�رضــــاك�وقبولــــك�. )١("جماعــــة

  .الّسفر�معهم

طـف�معـه،�وانتفـع�سـاعده،�وحمـاه،�و : َرفَق�به�وعليه: "وجاء�!ي�تكملة�ا%عاجم�العربّية
ّ
صـاَحَبه�وتل

                                                 
 .١٩٩٩،�بABوت،�٣ربي،�طدار�إحياء�الAsاث�الع�٢٧٣/ ٥،�) رفق(لسان�العرب�مادة�) : هـ�٧١١(ابن�منظور�) ٨٨(

 .١٩٧٩،�دار�الفكر�٤١٨/ ٢مقاييس�اللغة،�تحقيق�عبد�الس=م�هارون،�) : هـ�٣٩٥(أحمد�بن�فارس�) ٨٩(

 .،�مكتبة�الثقافة�الدينية،�شارع�بورسعيد٣٩٨/ ٢جمهرة�اللغة،�) : هـ�٣٢١(ابن�دريد�) ٩٠(

 .٢٠٠٣/ عمان/ ١ط�/ ،�دار�وائل٣٥الرفق�بالحيوان�!ي�Tس=م،�ص: فرح�آل�طه) ٩١(

 .٢٧٥ - ٢٧٣/ ٥) : رفق(لسان�العرب،�مادة�: ابن�منظور ) ٩٢(

 .،�سابق٤١٨/ ٢: معجم�مقاييس�اللغة: ابن�فارس) ٩٣(
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  .)١("به�واستعان�به

  :القيمة�الد?لية�للفظ�الّرفق: ا2طلب�الثاني

ذكرنــا�بــأّن�الّرفــق�أثــٌر�مــن�آثــار�الّرحمــة،�وعليــه�xبــّد�مــن�وجــود�دxxت�ُممBّــ¤ة�للّرفــق�عــن�الّرحمــة،�

�للرّ  �ن=حـــظ�أّن�الرفـــَق�تطبيـــٌق�عم;ـــيٌّ
ً
ســـم�بلـــBن�الجانـــب،�وبـــالنظر�!ـــي�مفهـــوم�الّرفـــق�لغـــة�واصـــط=حا

ّ
حمـــة�يت

،�والحمايــــة،�ومنــــه�َمرافــــُق�الــــّداِر،�
َ
،�وا%ســــاعدة

َ
ولطافــــة�الفعــــل،�كمــــا�أّن�الّرفــــَق�يقت2ــــOp�العــــوَن،�وا%نفعــــة

�معـــه،�قـــال�
ُ

فـــُق�بـــا%ريِض،�والّتلطـــف أنـــت�الّرفيـــق�وهللا�: "�وِرفـــاُق�الّناقـــِة،�والّرفيـــق�!ـــي�الّســـفر،�ومنـــه�الّرِ

َفَق : ،�ومرفق�Tنسان،�ومنه"الطبيب
َ
ِق�يِدِه،�قال�أع×p¯�بأهله: ارت

َ
�ع;ى�ِمْرف

َ
أ
َّ

وك
َ
  :أي�ت

�
ٌ
�والعBُن�ساهرة

ً
  كأّن�نومي�اليوم�ع;ّي�محجوُز     فبّت�مرتفقا

 �: وقال�تعا]ى
ً
َفقا

َ
ْت�ُمْرت

َ
َواُب�َوَحُسن

َّ
 ] ٣١: الكهف[�ِنْعَم�الث

ً
  .أي�ُمتكأ

اللـــBن�مـــع�Åخـــرين�!ـــي�حالـــة�ولكـــّن�أهـــم�مـــا�يمBّـــ¤�كلمـــة�الّرفـــق�أ�³ّـــا�تســـتعمل�للدxلـــة�ع;ـــى�اللطـــف�و 

�!ــــي� َســــفر،��ّن�لطــــف�ا%عاملــــة�أكــــAُ�مــــا�َيحتــــاُج�إليــــه�ا%ســــافُر،�وســــ�Aى�تفصــــيَل�ذلــــك�!ــــي�الحــــديث�النبــــوّيِ

  . ا%بحِث�القادِم�إن�شاَء�هللاُ 

ياقية�للفظ�الّرفق�[ي�الحديث�النبوي : ا2طلب�الثالث ?لة�الّسِ   :الدَّ

حاديث�كثABة،�وبعد�استقراء�)حاديـث�الcـO�اسـتعملت�وردت�كلمة�الّرفق�!ي�الحديث�النبوي�!ي�أ

  :هذه�الكلمة�وجدناها�مّوزعة�!ي�ث=ثة�معاٍن،�وجعلناها�!ي�ث=ثة�بنود

  :الّرفق�!ي�لطافة�الفعل�ولBن�ا%عاملة: البند�)ول 

،�)٢("يــــا�عائشــــة�إّن�هللا�رفيــــق�يحــــّب�الّرفــــق�!ــــي�)مــــر�كلــــه:" لعائشــــة�رÚــــOp�هللا�ع��ــــا��ومنــــه�قولــــه�

الســـام�علـــيكم،�فقالـــت�: بقـــولهم��!ـــي�ســـياق�رّوهـــا�ع;ـــى�ال��ـــود�الـــذين�ألقـــوا�الّســـ=م�ع;ـــى�الرســـول��وذلـــك

  .بل�عليكم�السام�واللعنة: لهم

�أّنــه�طلــب�مــن�عائشــة�رÚــOp���والســام�هــو�ا%ــوت�ومــع�أّن�الّرســول�
ّ
xإ�لــةxالد�ــذه�Ç�ك=مهــم�فقــه

: بعـد�ذلـك��أنـه�قـال�لهـا�: و!ـي�روايـة�أخـرى . هللا�ع��ا�معامل��م�برفق�ولBن؛���³م�ليسوا�بقدوة�للمسـلمBن

  .فجعل�العنف�والفحش�مقاب=�ً�للرفق" وإياِك�والعنف�والفحش"

 ��ويتصـــل��Çـــذا�قولـــه�
ً
يـــا�عائشـــة�ارفقـــي،�إذا�أراد�هللا�بأهـــل�بيـــت�: " لعائشـــة�رÚـــOp�هللا�ع��ـــا�أيضـــا

�أدخل�عل��م�الّرفق
ً
  .)٣("خABا

قـد�ربـط�بــBن�الّرفـق�وجلـب�الخBــA�وا%نفعـة،�ومـن�ذلــك�،�ف)١("مـن�ُيحــرم�الّرفـق�ُيحـرم�الخBــA: "وقولـه

و!ـــي�روايـــة��)٢("إّن�هللا�رفيـــق�يحـــّب�الّرفـــق،�ويعطـــي�ع;ـــى�الّرفـــق�مـــا�x�ُيعطـــي�ع;ـــى�العنـــف! يـــا�عائشـــة: "قولـــه

،�)٣("الّسـَفُل�أرفــق: "�بـي�أّيــوب�)نصـارّي�عنـدما�أسـكنه�!ــي�بيتـه��ومنـه�قولـه�" يحـّب�الّرفـق�ويعـBن�عليــه"
                                                 

 .،�ترجمة�محمد�سليم�الّنعيمO،�سابق١٧٨/ ٥تكملة�ا%عاجم�العربية،�: ري��ارت�دوري) ٩٤(

 ).٦٩٢٧(روته�عائشة�وذكره�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ٩٥(

 .٢٢/ ٨: الهيثمO�!ي�مجمع�الزوائد�وذكرهروته�عائشة��)٩٦(

 ) ٢٥٩٢(مسلم�!ي�صحيحه�رقم��وذكرهرواه�جرير�بن�عبد�هللا،�) ٩٧(

 ) ٢٥٩٣(مسلم�!ي�صحيحه�رقم��وذكرهروته�عائشة�) ٩٨(

 ).٢٠٥٣(مسلم�!ي�صحيحه،�رقم��وذكرهرواه�أبو�أيوب�)نصاري،�) ٩٩(
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  .ّدور�)ول�يحقق�الّرفق�بي�وبالّصحابة�وِبَك�يا�أبا�أّيوبأي�سكOP�!ي�ال

ـٍق : "�ومنه�ما�جاء�!ي�وصفه�
ْ
�بِرف ُ�ـشُّ َ́ �ولكـن� ً̄ �وx�َيْعُضـُد�ِحَمـ

ُ
ـِبط

ْ
،�أي�x�يخـبط�بعصـاه�)١("x�َيخ

��حــد�ولكــن�كــان�´�ــّش�ع;ــى�النبــات�والــّزرع�بلطــف�ولــBن�ممــا�يــدّل�ع;ــى�لطافــة�فعلــه�
ً
�محمّيــا

ً
وx�يقطــع�نباتــا

  .حc¯�مع�النباتات��معاملته��ولBن

ارفقــــــوا�بــــــه�فإّنــــــه�حــــــديث�عهــــــد�): "وائــــــل�بــــــن�حجــــــر(!ــــــي�دعــــــوة�الصــــــحابة�%عاملــــــة���ومنـــــه�قولــــــه�

لك
ُ
  .)٢("با%

اني
ّ
  :الّرفق�!ي�الّسفر: البند�الث

ســتعمل�!ــي�الغالــب�!ــي�موضــع�الّســَفر،�
ُ
ذكرنــا�فيمــا�تقــّدم�بــأّن�مــن�أهــّم�مــا�يمBّــ¤�كلمــة�الّرفــق�أ�³ّــا�ت

ـــA�اســـتع
ُ
مالها�!ـــي�هـــذا�ا%وضـــع�!ـــي�الحـــديث�النبـــوي،�ســـواًء�!ـــي�دxل��ـــا�ع;ـــى�الّرفـــق�!ـــي�ا%عاملـــة�أثنـــاء�وقـــد�ك

  :!ي�الّسفر،�وسيكون�بيان�ذلك�!ي�Åتي) مجموعة�ا%سافرين(الّسفر،�أو�!ي�دxل��ا�ع;ى�الّرفقة�

xا%عاملة: أو�لطف�ع;ى�لةxالد:  

�-ويحـــك��-ارفـــق�يـــا�أنجشـــة: "�ن°ـــO�!ـــي�مســـAB�لـــه،�فحـــدا�الحـــادي،�فقـــال�ال��مـــن�ذلـــك�أّنـــه�كـــان�

ســاء�ال=تــي���ف=حــظ�أّنــه�. )٣("بــالقوارير
ّ
كــان�!ــي�مســAB�أي�!ــي�ســفر�واســتعمل�كلمــة�الّرفــق�بــالقوارير�أي�الن

�!ــي�الهــوادج�ع;ــى�ظهــور�Tبــل،�فغPّــ¯�الحــادي� ــنَّ
ُ

فأســرعت�Tبــل�!ــي�الّســAB،�فطلــب�الرســول�) قائــد�Tبــل(ك

طــــف�!ــــي�قيــــادة�Tبـــل�حcــــ��
ّ
ســــاء�بــــالقوارير�دxلــــة�ع;ــــى�منـــه�أن�يتل

ّ
ســــاء،�وxحــــظ�وصـــفه�للن

ّ
¯�x�تتــــأذى�الن

��ن�وعدم�احتمالهّن�الّسAB�العنيف
ّ
  .رق

�زانــه�وx�: "لعائشــة�رÚــOp�هللا�ع��ــا��و!ــي�قولــه�
ّ

xإ�ءOpــ��!ــي�يكــون�x�الّرفــق�فــإّن�ارفقــي�عائشــة�يــا

أراد���نجــــد�أّن�الرســــول��وبعــــد�الّنظــــر�!ــــي�هــــذا�الحــــديث�!ــــي�ســــياقه�ا%قــــامّي . )٤("ُي�ــــ¤ع�مــــن��ــــOpء�إx�شــــانه

مـــٍة�مــن�إبــل�الصــدقة،�فركبــت�عائشـــة�رÚــOp�هللا�ع��ــا�وكانــت�!ــي�الّناقـــة� البــداوة�مــّرة�فأرســل�إ]ــى�ناقــة�ُمَحرَّ

ُدها َرّدِ عّنُفهـا�فطلـب�م��ـا�رسـول�هللا��)٥(صعوبة�فجعلت�تُ
ُ
معاملـة�الّناقـة�برفـق،�والحـال�!ـي���أي�®�مزها�وت

  .سفر

رفيــق�يحــب�الّرفــق�ويرضــاه�وُيعــBن�عليــه�مــا�x�ُيعــBن�ع;ــى�العنــف،�إّن�هللا�: "�ويّتصــل��Çــذا�قولــه�

  .)١("فإذا�كانت�)رض�جدبة�فانجوا�عل��ا�بنقّ��ا

  .يحّض�صحابته�ع;ى�الّرفق�بالّدواب�!ي�حالة�الّسفر��فالّرسول�

جوانــــب�الّرفــــق�!ــــي�معاملــــة�الــــّدواب�حيــــث�أخ�ــــAَ�أ�³ّــــا�عجمــــاء�x�تــــّتكلم�وx���وقــــد�فّســــر�الرســــول�

الّتعبBــــA�عــــن�ُمرادهــــا،�ثــــم�ّ�طلــــب�مــــ��م�أن�ي�¤لوهــــا�منازلهــــا�أي�يعطوهــــا�حّقهــــا�فــــإذا�نزلــــوا�بــــأرٍض�تســــتطيع�

                                                 
 .٤٤٥/ ١: ه°O�!ي�مB¤ان�wعتدالذلا�وذكرهرواه�جابر�بن�عبد�هللا،�) ١٠٠(

 .٣٧٦/ ٩: الهيثمO�!ي�مجمع�الزوائد�رواه�وائل�بن�حجر،�وذكره) ١٠١(

 ).٦٢٠٩(ذكره�البخاري�!ي�صحيحه�رقم�رواه�أنس�بن�مالك،�و ) ١٠٢(

 ).٢٥٩٤(ذكره�مسلم�!ي�صحيحه�رقم�و روته�عائشة،�) ١٠٣(

ريح،�و ) ١٠٤(
ُ

 .)٢٤٧٨(أبو�داود�!ي�سننه�رقم��ذكرهرواه�ش

 .٥٤٤/ ٧: ذكره�أيضا�ً�!ي�wستذكارو ،�١٥٦/ ٢٤: ذكره�ابن�عبد�ال�A�!ي�التمهيدرواه�خالد�بن�سعدان،�و ) ١٠٥(
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  ".فانجوا�عل��ا�بنقّ��ا"ُمعشبة�منحوها�فرصة�الطعام�

) الّرفـق�بـالحيوان(وقد�ارتبطت�كلمـة�الّرفـق�مـع�الحيـوان�!ـي�لغـة�العـرب�فنجـدهم�دائمـا�ً�يقولـون�

�ل�نســـــان�!ـــــي�حـــــال�الّســـــفر�لـــــيس�الّرحمـــــة�وx�الّرأفـــــة�وx�العطـــــ
ً
ف؛�ذلـــــك�أّن�الحيـــــوان�يكـــــون�أكـــــA�م=زمـــــة

فارتبــاط�الّرفــق�بــالحيوان�نــابع�مــن�الّســفر،��ّنــه�أكــA�مــا�يكــون�محتاجــا�ً�إليــه�مــن�Tنســان�!ــي�الّســفر�لــBن�

  .ا%عاملة

ض�إ]ــى�نفســك�: "�ومــن�الّرفــق�!ــي�الّســفر،�قولــه�
ّ
ــبغ إّن�هــذا�الــدين�متــBن�فأوغــل�فيــه�برفــق�وx�تُ

�أبقــــىعبــــاد
ً
�قطــــَع�وx�ظهــــرا

ً
�x�أرضــــا ْنَبــــتَّ

ُ
يِن�با%وغــــِل�!ــــي��)١("ة�هللا�فــــإّن�ا% ه�مــــن�يــــرتبط�بالــــّدِ فالحــــديث�ُيشــــّبِ

ه
َ
َك،�فما�عليه�إx�الّرفُق�حc¯�ُيحقَق�هدف

َ
�ع;ى�ركوبته�أهلكها�وهل

ً
  .الّسفِر،�فإذا�كان�شديدا

ى�سـواًء�عنـد�ومن�دxلة�الّرفق�ع;ى�لطف�ا%عاملـة�!ـي�الّسـفر�مـا�جـاء�!ـي�الحـّض�ع;ـ
ّ
ى�الّرفـق�بـا%تو!

ــق�: "%لــك�ا%ــوت�عنــد�رأس�رجــل�مــن�)نصــار��احتضــاره�أو�عنــد�دفنــه،�مــن�ذلــك�قولــه�
ُ
يــا�ملــك�ا%ــوت�اْرف

ـي�بكــّل�مـؤمٍن�رفيــق: بصـاح°O�فإّنـه�مــؤمن،�فقـال�ملــك�ا%ـوت
ّ
�واعلــم�أن

ً
�وقــّر�عينـا

ً
فرأفـة�الن°ــO��)٢("ِطــب�نفسـا

ب�من�ملك�ا%وت�الّرفـق�بـه�عنـد�قـبض�روحـه،�ولكـن�كيـف�ورحمته�بصاحبه�هو�ما�دفعه�إ]ى�أن�يطل��

  نربط�ذلك�بالّسفر؟

إّن�ا%وت�سـفٌر�مـن�الـّدنيا�إ]ـى�Åخـرة،�أو�الّسـفر�!ـي�الـّدنيا�فهـو�wنتقـال�مـن�مكـان�إ]ـى�آخـر�ومـن�حـال�: أقول 

  .إ]ى�غABه،�فا%وت�سفٌر�مجازّي 

هــذه�: دما�تّوفيــت�ِبَســَرٍف،�قــالويّتصــل��Çــذا�قــول�ابــن�عّبــاس�!ــي�جنــازة�ميمونــة�رÚــOp�هللا�ع��ــا�عنــ

�O°الن�زوجة��وارفقوا�زلزلوا زعزعوا�وx�تُ الّرفـق�مقابـل�الّزعزعـة���فاستعمل�". فإذا�رفعتم�نعشها�ف=�تُ

  .والّزلزلة

  :الّدxلة�ع;ى�الّرفقة�!ي�الّسفر: ثانيا

لحاجــــة�،�ومــــا�كــــان�ذلــــك�إx�)الّرفــــق(ذكرنــــا�بــــأّن�الّرفيــــق�بمعPــــ¯�الّصــــاحب�مشــــتّقة�!ــــي�أصــــلها�مــــن�

وقـــد�عّ�ـــA�الحـــديث�النبــوي�عـــن�هـــذه�الدxلـــة�!ـــي�أحاديـــث�. ا%ســافرين�!ـــي�ُصـــْحب��م�إ]ـــى�الّرفـــق�ولــBن�الجانـــب

  :عّدة،�م��ا

هم�: "�قولـــه�
َ
َقـــِة�)شـــعريBن�بـــالقرآن�حـــBن�يـــدخلون�بالليـــل،�وأعـــرف�منـــازل

ْ
�أصـــواَت�ِرف

ُ
عـــِرف

َ
ـــي��

ّ
إن

ه
َ
  . )٣("م�حBَن�نزلوا�بالّ��ارمن�أصواِ®�م�بالقرآِن�بالليل،�وإن�كنُت�لْم�أَر�منازل

للدxلـة�ع;ـى�جماعـة�)صـحاب�!ـي�الّسـفر،�ودليـُل�ذلـك�قولـه�) رفقة(استعمل�كلمة���فالّرسول�

  ).لْم�أَر�منازلهم�حBن�نزلوا�بالّ��ار�: ( ،�وقوله)منازلهم�!ي�الليل�: (  �

  .مما�يدّل�ع;ى�أّن�القوَم�!ي�سفٍر�وتبدِل�حاٍل�!ي�الليِل�والّ��ارِ 

فانحرهـا،�ثـّم�اغمـس�نعلهـا�!ـي�دمهـا�ثـّم�اضـرب�بـه�: "لذؤيب�الخزاûي�!ي�شأن�الّناقة��وله�وم��ا�ق

                                                 
عب�Tيمان) ٤٥٨(رواه�جابر�بن�عبد�هللا�وذكره�الدار�قطOP�!ي�ا%قاصد�الحسنة�رقم�) ١٠٦(

ُ
 .١٤٢٤/ ٣: والب��قي�!ي�ش

)١٠٧ (�Oالهيثم�وذكره�الحارث،�والد�الخزرج�الزوائدرواه�مجمع�٣٢٨/ ٢: !ي. 

 ).٢٤٩٩(،�وذكره�مسلم�!ي�صحيحه�رقم�) ٤٢٣٢(رواه�أبو�موpË¯�)شعري،�وذكره�البخاري�!ي�صحيحه،�رقم�) ١٠٨(
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  .فواضٌح�أّن�القوَم�كانوا�!ي�حالة�سفر�)١("صفح��ا،�وx�تطعمها�أنت�وx�أحد�من�أهل�رفقتك

�ف��ــــا�كلــــب�وx�جــــرس: "�وم��ــــا�قولــــه�
ً
والّرفقــــة�هنــــا�تكــــون�!ــــي�ســــفر��)٢("x�تصــــحب�ا%=ئكــــة�رفقــــة

  ).تصحب(قوله��بقرينة

�بـــــــBن�ا%غـــــــرب���كّنـــــــا�مــــــع�رســـــــول�هللا�: "وم��ــــــا�حـــــــديث�أبــــــي�هريـــــــرة
ً
!ـــــــي�َســــــَفر�فبصـــــــر�يرفقـــــــه�كثBــــــAا

  .)٣("والعشاء

  .وظاهر�الحديث�يربط�بBن�الّرفقة�والّسفر

الث
ّ
  :الّرفق�بمع���العون�وا2ساعدة: البند�الث

ـــــى�هــــــذا�ا%عPــــــ¯�!ــــــي�ذكرنـــــا�!ــــــي�تعريــــــف�الّرفـــــق�أّن�مجاxتــــــه�العــــــون�وا%نفعـــــة�وا%ســــــاعدة،�وقــــــد�
ّ

تج;

ســـمع�صـــوت�خصـــوم�بالبـــاب�عاليـــة�أصـــوا®�ما���الحـــديث�النبـــوي�!ـــي�مـــواطن�عـــّدة،�م��ـــا؛�أّن�رســـول�هللا�

��وهللا�x�أفعــل،�فخــرج�عل��مــا�رســـول�هللا�: وإذا�أحــُدهما�يستوضــُع�Åخــَر�ويســAsفُقه�!ــي��ـــOpء�وهــو�يقــول 

ي�ع;ــــى�هللا�x�يفعــــل�ا%عــــروف: "فقــــال ِ
ّ
تــــأ]

ُ
فأحــــُد�. )٤(نــــا�يــــا�رســــول�هللا،�ولــــه�أّي�ذلــــك�أحــــبأ: ،�فقــــال"أيــــن�ا%

�و%ـا�سـمعه�رسـوُل�هللا�: الّرجلBن�اسAsفق�Åخـَر 
َ
ي�ع;ـى�هللا���أي�طلـب�منـه�العـوَن�وا%سـاعدة ِ

ّ
[
َ
تـأ
ُ
وصـفه�با%

�صاحِبه
َ
  .وطلَب�منه�مساعدة

َمــن�و]ــي�مــن�! اللهــم: "،�يقــول�!ــي�بيcــO�هــذا�ســمعت�رســول�هللا�: ومــن�ذلــك�حــديث�عائشــة،�قالــت

ّق�عل��م�فاشقق�عليه�أمر 
َ

ش
َ
�ف

ً
ـَق��Çـم�فـارفق�بـه. أمOc�شيئا

َ
َرف

َ
�ف

ً
فـالّرفق�هنـا�. )٥("وَمن�و]ي�من�أمر�أمOc�شيئا

�أكA�ع;ى�مساعدِة�الّرعية�وعو�³ِم�!ي�أموِر�حياِ®�م �ا%عاملِة�بِلطٍف�إx�أّنه�يّدلُّ
َ
  .وإْن�كان�يحمل�دxلة

إذا�قـــِدمت�: "إ]ـــى�الـــيمن�قـــال��ل�هللا�%ـــا�بعثPـــO�رســـو : ويّتصـــل��Çـــذا�حـــديث�معـــاذ�بـــن�جبـــل،�قـــال

ــــِزل�الّنــــاس� نْ
َ
�فــــ��م�أمــــَر�ِهللا�وأ

ْ
ِفــــذ نْ

َ
مهــــم�)خــــ=ق�الّصــــالحة�وأ

ّ
مهــــم�كتــــاب�هللا�وأحســــن�أد�Çــــم�وعل

ّ
علــــ��م�فعل

�قليٍل�وكثAٍB،�وعليـك�بـالّرفِق�والعِ  �!ي�كّلِ
َ
�إل��م�)مانة حابBَن�!ي�أمِر�ِهللا�وأّدِ �وx�تُ ّرِ

ّ
هم�من�الخAِB�والش

َ
ـِة�منازل فَّ

�حc¯�يقوَل�الجاهُل    .)٦("قد�ترك�من�حّق�هللا: !ي�غAٍB�ترك�للحّقِ

عِقَب�بقولـه��
ُ
!ـي�غBـA�: �فالّرفق�هنا�يحمل�دxلة�العون�وا%ساعدة؛�ذلك�أّنه�ارتبط�بالعفو،�ثّم�أ

�بأموِر�الدنيا�دون�هضِم�حقوٍق��حد
ٌ
�مشروطة

ُ
،�فا%ساعدة   .ترٍك�للحّقِ

�آخــــر�!ــــي�اســــتعمال��و%عــــاذ�
ٌ

الّرفــــق�بمعPــــ¯�ا%ســــاعدة،�حيــــث�كــــان�أدان�بــــديٍن�ع;ــــى�عهــــد��حــــديث

يــا�رســوَل�هللا�: ،�فقــال�معــاذ�،�حcــ¯�أحــاط�ذلــك�بماِلـه،�وكــان�معــاذ�مــن�ُجلســاِء�رسـوِل�ِهللا��رسـول�هللا�

ـي�أنفقـُت�مـا]ي�!ـي�أمـر�Tسـ=ِم�فـأبقى�ذلـك�ع;ـّي� ِ
ّ
ما�جعلُت�!ي�نف-Op�حـBن�أسـلمُت�أْن�أبخـَل�بمـاٍل�ملكُتـه�وإن

َبـــوا�فـــاجعلOP�لهـــم�مـــن�مـــا]ي،�َدْينـــا�ً�
َ
�فـــادعو�غرمـــائي�فأســـAsفْقهم،�فـــإن�أرفقـــوني�فســـبيل�ذلـــك،�وإن�أ

ً
عظيمـــا

                                                 
 ).١٣٢٦(وذكره�مسلم�!ي�صحيحه�رقم�رواه�ذؤيب�الخزامي،�) ١٠٩(

 ).٢١١٣(رواه�أبو�هريرة،�وذكره�مسلم�!ي�صحيحه،�رقم�) ١١٠(

 .٣٣٤/ ٤وذكره�ابن�عدّي�!ي�الكامل�!ي�الضعفاء�رقم��رواه�أبو�هريرة،) ١١١(

 ).٢٧٠٥(روته�عائشة،�وذكره�البخاري�!ي�صحيحه�رقم�) ١١٢(

 ).١٨٢٨(ذكره�مسلم�!ي�صحيحه�رقم�و روته�عائشة،�) ١١٣(

 .٣٤٤/ ٢: رواه�معاذ�بن�جبل،�وذكره�الخطيب�البغدادي�!ي�أوهام�الجمع�والتفريق) ١١٤(
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ُقـوا�بـه،�فقـالوا��فدعا�رسـول�هللا�
ُ
نـا،�فـدفع�إلـ��م�رسـوُل�: غرمـاَءه�فعـرض�علـ��م�أن�يرف

َ
�أموال نحـن�نحـبُّ

ه��هللا�
َّ
  .)١("ماَل�معاٍذ�كل

أي�أطلــــــب�عــــــو�³َم�ومســــــاعدَ®�م�): قهمفأســــــAsف( �فواضــــــح�مــــــن�ســــــياق�الحــــــديث�أّن�قــــــول�معــــــاذ�

  . أي�فإن�أعانوني�وساعدوني: فإن�أرفقوني: وقوله�أيضا. برضاهم

،�فــأقول�هــذا�مــن�الُســّنة�التقريريــة�فمعــاذ��لــيس�للرسـول���قـد�يقــول�قائــل�هــذا�الكــ=م�%عــاذ�

  .عليه��مما�يؤكد�صحّته�وموافقة�الرسول���يتكلم�والرسول�يسمع�ولم�ُيعّدل�!ي�حديث�معاذ�

أي�أن���ع;ــى�أصــحاب�)مــوال�أن�يرفقــوا�بمعــاذ���أّمــا�!ــي�آخــر�الحــديث�فقــد�عــرض�الرســول�

  .يساعدوه�فأبوا

فيــــِل�بــــِن�َعمــــرو���ومــــن�اســــتعماxت�الرســــول�
ُّ
لكلمــــة�الّرفــــق�بمعPــــ¯�العــــون�وا%ســــاعدة�قولــــه�للط

��ى�الرســـول�الّدوËـــOp�عنـــدما�أســـلم�وعـــاد�إ]ـــى�قومـــه�فلـــم�يـــتّمكن�مـــن�إقنـــاعهم�جميعـــا�ً�با�ســـ=م�فعـــاد�إ]ـــ

،�ارجـــع�إ]ـــى�: "�يـــا�رســـول�هللا�لقـــد�غلبPـــO�ع;ـــى�دوس�الّزنـــا�فـــادع�هللا�علـــ��م�فقـــال�: وقـــال
ً
اللهـــم�اهـــِد�دوســـا

ْق��Çم
ُ
  .)٢("قوِمك�فادُعُهم�واْرف

مــــن�الطفيــــل�أن�يعــــود�إ]ــــى�قومــــه�ويرفــــق��Çــــم�يــــدّل�ع;ــــى�معــــامل��م�بلــــBن�دون���فطلــــب�الرســــول�

طـــاَع�قســـوة،�ومـــن�ثـــّم�عـــو�³م�ومســـاعد®�م�وعـــدم�التّ 
ُ
خ;ـــي�عـــ��م�وبخاصـــة�أّنـــه�كـــان�ســـّيَدهم�وشـــريَفهم�وا%

  .ف��م

ونخلص�من�هذا�الباب�إ]ى�أّن�الّرفق�يكون�مـن�السـّيد�أو�الحـاكم�لرعيتـه�بـالعون�وا%سـاعدة�بعـد�

  .أن�يكون�يلBن�الجانب�واللطف�!ي�ا%عاملة

تلفــــة،�و!ـــــي�فهــــذه�ألفـــــاظ�ث=ثــــة�اســـــتعملها�الرســــول�صـــــ;ى�هللا�عليــــه�وســـــلو�!ــــي�أحاديـــــث�مخ: وبعــــد

،�ولكنــه�اّتضــح�مــن�خــ=ل�دراســ��ا�)الّرحمــة�( ســياقات�متعــّددة،�جميعهــا�تلتقــي�!ــي�حقــٍل�دx]ــي�واحــد�هــو�

ر®�ــا،�اّتضــح�أن�)لفــاظ�الث=ثــة
ّ
الرحمــة،�الّرأفــة،�الرفــق،�: دراســة�دxليــة�وفــق�الّســياقات�ا%ختلفــة�الcــO�أط

�لفــظ�خصوصـــيته�متــأثرا�بالســياق�الـــذي�اســُتعِمل�فيــه، وســنبBن�جوانـــب�هــذه�الخصوصــية�مـــن��أخــذ�كــلُّ

  .خ=ل�النتائج�الOc�توّصلت�إل��ا�الّدراسة

  : النتائج

  :توّصلت�الّدراسة�إ]ى�جملة�من�النتائج�أهّمها

سـم�البيـان�الّنبــوي�بقـّوة�العبــارة،�وتناسـب�الكلمـات،�وwقتصــاد�بـاللفظ،�وعمــوم�ا%نفعـة،�وحســن� -
ّ
ات

  .زاه،�وسهولة�مخرجهالوقع�عند�ا%تلقي؛�لفصاحة�معناه،�ووضوح�مغ

امتــاز�لفــظ�الّرحمــة�!ــي�حقلــه�الــّدx]ي�بأّنــه�اخــتّص�برحمــة�القــوي�للضــعيف،�وبأّنــه�يّتصــل�بــالرزق�!ــي� -

  .الّدنيا�وÅخرة،�فض=�عن�أّنه�يقتOp2�Tحسان�للمرحوم

  .تمتاز�الّرحمة�بالّسعة،�وتتنا!ى�مع�القسوة،�وتتصف�باxستمرار�والّتجدد�وعدم�wنقطاع -

                                                 
 .١٤٦/ ٤: ذكره�الهيثمO�!ي�مجمع�الزوائدرواه�كعب�بن�مالك،�و ) ١١٥(

 .٩٧/ ٣: البداية�وال��اية رواه�محمد�بن�إسحق،�وذكره�ابن�كثAB�!ي) ١١٦(
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ــف�الحــديث -
ّ
النبــوي�لفــظ�الّرحمــة�وفــق�إطــاره�اللغــوي�وwصــط='ي،�وكــان�أكــA�بيانــا،�حيــث�جــاء��وظ

  .ُمعA�ّا�عن�العموم،�والّرزق،�وTحسان�إ]ى�ا%رحوم

�م��ـا،�والّرأفـة�x�تكـاد�تقـع�!ـي�الكراهـة�ع;ـى�خـ=ف� -
�مـن�الّرحمـة،�وÔـي�أرقُّ تمتاز�الّرأفة�بأّنـه�نـوع�خـاصُّ

  .  الرحمة�الOc�قد�تقع�الكراهة�%صلحة

ــــد� -
ّ

ــــد�تمايزهمــــا�!ــــي�الّدxلــــة،�وقــــد�أك
ّ

اســــتعمل�الحــــديث�النبــــوي�الّرأفــــة�قارنــــا�إياهــــا�بالّرحمــــة�ممــــا�يؤك

�الّرأفة�أشّد�من�الرحمة�وأخّص�م��ا،�كما�جاء�!ي�حديث�شّق�الّصدر   .wستعمال�الّنبوي�ع;ى�أنَّ

ــق�با�هــل�و)قــارب،�وذوي�)رحــا -
ّ
م�أكــA�مــن�مAsادفا®�ــا�!ــي�بــBّن�الحــديث�النبــوي�أن�دxلــة�الّرأفــة�تتعل

  .حقلها�الّدx]ي

ســــم�بلــــBن�الجانــــب،�ولطافــــة�الفعــــل،� -
ّ
الّرفــــق�أثــــر�مــــن�آثــــار�الّرحمــــة،�ومظهــــر�مــــن�مظاهرهــــا،�والّرفــــق�يت

  .ويقتOp2�العون�والحماية�وبخاصة�!ي�أحوال�الّسفر؛��ّن�ذلك�أكA�ما�يحتاجه�ا%سافر

للغوية�وwصط=حية،�حيث�اسُتعملت�!ي�الحديث�عA�ّ�الحديث�الّنبوي�عن�دxلة�الّرفق�ةفق�ا%قاييس�ا

ى�هللا�
ّ

الّنبوي�للدxلة�ع;ى�لطافة�الفعل،�ولBن�ا%عاملة،�وبخاصة�!ي�أحوال�الّسفر،�ومن�ذلك�قوله�ص;

م
ّ
  ."ارفق�بالقوارير��-ويحك��-ياأنجشة�: " عليه�وسل
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  عرض�وتقويم: جهود�ا2ستشرق�ن�[ي�الفهرسة�اللغوية�للقرآن�والحديث. ٣٣

   عبد�العزيز�بن�حميد�الحميد .د

  )،�السعوديةجامعة�Tمام�محمد�بن�سعود�Tس=مية�بالرياض(

  :توطئة

الحمد�8�رّب�العا%Bن�والص=ة�والس=م�ع;ى�أشرف�)نبياء�وا%رسلBن،�نبينا�محمد�وع;ى�آله�وصحبه�

  .أجمعBن

�من�جهود�ا%ستشرقBن�!ي�فهرسة�مصدري�ا
ً
�بعضا

ً
�البحث�كاشفا لتشريع�!ي�Tس=م؛�القرآن�يأتي�هذا

الكريم�والحديث�الشريف،�ومع�أن�الندوة�متجهة�!ي�أغلب�محاورها�إ]ى�الحديث�الشريف،�لكOP�آثرت�

  .الربط�بBن�القرآن�والحديث�!ي�بحO8�للصلة�الوثيقة�بي��ما

مع��- و�همية�الفهرسة�اللغوية�للكتب�العلمية�لتسهيل�مراجع��ا�فقد�أوxها�ا%ستشرقون�عناية�كبABة

وهو�ما�دفع�بعض�العلماء�العرب�إ]ى�wعAsاف�بأهمية��-م=حظة�سبق�ا%سلمBن�إل��ا�!ي�عصور�ماضية

�شاكر�رحمة�هللا�فقد� �ميدان�الفهرسة�!ي�العصر�الحديث،�وم��م�الشيخ�أحمد أعمال�ا%ستشرقBن�!ي

�أعمالهم �ع;ى
ً
�مثنيا �بوض:" قال �ُعنوا �أْن �ا%ستشرقBن �مطبوعات �به �امتازت �ا%رشدة�ومّما �الفهارس ع

�ع;ى�حروف�ا%عجم�
ً
وهذا�عمل�قّيم�… للقارئ�أتّم�عناية،�!ي�أغلب�أحيا�³م،�وتفّننوا�!ي�أنواعها،�مرّتبة

�من�ابُت;ي�بالعناء�!ي�البحث�وا%راجعة،�وعجز�أو�وصل�إ]ى�ما�يريد�
ّ
xإ�وفائدته،�خطره�يدرك�x�،جليل

  .)١("البحث�عنه

�ثم�الحكم�عل��ا،�وwستفادة�من�مناهجهم،�وم=حظة��همية�هذه�)عمال�يجدر�بنا�معر  �ودراس��ا ف��ا

�م��ا
ً
  .جوانب�الضعف�ف��ا،�ثم�البناء�ع;ى�تلك�)عمال�للوصول�إ]ى�أعمال�أكA�جودة

  .فيما�ي;ي�دراسة�للفهرسة�اللغوية�ومناهج�ا%ستشرقBن�ف��ا�مع�دراسة�تطبيقية�ع;ى�ث=ثة�من�أعمالهم

  :الفهرسة�اللغوّية�

�كبABة�بBن�)عمال�ا%عجمّية،�فOÛ�نوع�من�الصناعة�ا%عجمّية،�تحمل�تأتي� �مكانة الفهرسة�اللغوّية�!ي

�عن� �جوانبه �بعض �!ي �يختلف �لكّنه �عمله، �من �الهدف �به �ليبلغ �ا%فهرس �يسAB�عليه ،
ً
�مختارا

ً
منهجا

  .صناعة�ا%عجم�اللغوّي 

�معجٍم�تحتاج�إ]ى�ثروة�لفظّية،�يختار�م��ا�ا
ُ
ف�ما�يصلح�%عجمه،�فيكون�جمع�ا%اّدة�إْن�كانت�صناعة

ّ
%ؤل

�فهرٍس�لغوّي�تحتاج�إ]ى�القدرة�ع;ى�wختيار�من�ماّدٍة�موجودٍة�لدى�
َ
�ف��ا،�فإّن�صناعة

ً
�أساسّيا

ً
عنصرا

ق�
ْ
ة�العمل�!ي�وضع�منهج�واضح�xختيار�كلمات�الفهرس�ِوف ل�أهميَّ

ّ
ف�!ي�كتاٍب�أو�عّدة�كتب،�وتتمث

ّ
ا%ؤل

  .الغرض�منه

� �اللغوّية،�وwخت=ف �ا%اّدة �إ]ى �الحاجة �!ي �يشAsكان �فهما ،
ً
�كبABا �ليس �والفهرسة �ا%عجم �صناعة بBن

�أسٍس� �وضع ��Çذا �ويمكننا �أحواله، �أغلب �!ي �إليه �الفهرس �ف=�يحتاج �الشرح �أّما �والAsتيب، وا%داخل،

�د �!ي �ع��ا �التفصيل �يأتي �ثم �وتفصيل، �شرح �إ]ى �الحاجة �دون �ذكرها �wختصار�!ي �مع : راسةللفهرسة،

                                                 
،�اعتPـ¯�بـه��٤١أحمـد�شـاكر�ص��-تصحيح�الكتب�وصنع�الفهارس�ا%عجمة�وكيفية�ضبط�الكتب�وسـبق�ا%سـلمBن�Tفـرنج�!ـي�ذلـك: ينظر�) ١(

  .هـ،�مكتبة�السنة،�القاهرة١٤١٥ة�عبد�الفتاح�أبو�غدة،�الطبعة�الثاني
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�القرآن ( �أطراف �!ي �الفرقان �و�) نجوم �النبوّي  (، �الحديث ��لفاظ �ا%فهرس �و�) ا%عجم �كنوز� (، مفتاح

  ). السنة

  :أسس�الفهرسة�

=ع�ع;ى�الفهارس�اللغوّية�نتعّرف�أسس�الفهرسة،�وكما�استنبطنا�أسس�الصناعة�ا%عجمّية�من�
ّ
من�wط

الهم،�فمن�فهارسهم�ا%دروسة�هنا�نلحظ�)سس�أعمال�ا%ستشرقBن�نستنبط�أسس�الفهرسة�من�أعم

  :التالية�

  :ا2اّدة�: -ّول�

�نوع� �يكون �الفهرس �نوع �وبحسب �ماّدته، �لتكون �لجمعها �للفهرس ة �)هميَّ �ذوات �بتميB¤�الكلمات ويكون

  .الكلمات�اللغوّية،�)ع=م،�الحيوان: الكلمات�ا%فهرسة،�والفهارس�أنواع�كثABة،�مثل�

ا�الفهرسة�اللغوّية�الOc�تتناول�فهرسة�)لفاظ�اللغوّية�!ي�كتاٍب�واحٍد،�أو�عّدِة�كتٍب،�أو�وما�يعنينا�هن

  .ألفاظ�صنٍف�محّدٍد�من�أصناف�الك=م،�كالشعر�!ي�عصٍر�محّدٍد�أو�غABه�مّما�يقبل�الفهرسة

  ا2داخل�: الثاني�

�ويكون�باختيار�ا%داخل�الOc�تقع�تح��ا�الكلمات�)خرى،�وا%دخل�إما�أ
ً
ْن�يكون�جذَر�ا%اّدة،�أو�يكون�كلمة

�بحروفها�)صلّية�والزائدة،�بحسب�ا%نهج�ا%ّتبع�!ي�الفهرس
ً
  .كاملة

  ال(�تيب�: الثالث�

�الكلمات� �Ôي �ا%داخل �تكون �وقد �ويسAB�عليه، ف
ّ
�ا%ؤل �يرتضيه

ً
�محّددا

ً
�ترتيبا �ا%داخل �بAsتيب ويكون

�ا% �كانت �إذا �أّما �ذكر�مشتقا®�ا، �دون �مرّتبة�ا%فهرسة، �تح��ا �ا%شتّقات �فتأتي �)صلّية �ا%واّد �من داخل

  .ع;ى�ترتيب�معBّن

� �أنواعها ¯cّش� �!ي �الفهرسة �!ي �كثABة �جهود �للعرب �كان �حيث �العربّية، �!ي �عريقة لØع=م�: والفهرسة

  .والحيوانات�والنباتات�وا%واضع�واللغة

�لكو�³ �ف��ا، �ومناهجهم �ا%ستشرقBن �جهود �هنا �يعنينا �الذي �ا%عجمّية�لكّن �أعمالهم �ع;ى �يضاف
ً
�جهدا ا

  .)خرى 

�لث=ثٍة�من�معاجمهم�!ي�الفهرسة�
ً
ونجوم�الفرقان�: ولكي�تّتضح�معالم�مناهجهم�!ي�الفهرسة�أقّدم�دراسة

  .وا%عجم�ا%فهرس��لفاظ�الحديث�النبوي،�ومفتاح�كنوز�السنة !ي�أطراف�القرآن،

�ع��ا،�وفيما�ي;ي�من�الصفحات�أقّدم�لعّل�هذا�ا%ختصر�عن�أسس�الفهرسة�لد´�م�أعطى�ص
ً
�واضحة

ً
ورة

�وÔي ��هّم�فهارسهم�اللغوّية
ً
ا%عجم�ا%فهرس� (،�و�) نجوم�الفرقان�!ي�أطراف�القرآن  : (دراساٍت�عميقة

  ).  مفتاح�كنوز�السنة (و�)  �لفاظ�الحديث�النبوّي 

  Gustav Flugelا2ستشرق�-2اني�جوستاف�فلوجل��- )١(نجوم�الفرقان�[ي�أطراف�القرآن

                                                 
ـــف�١٨٩٨م،�ثـــّم�أعيــد�طبعــه�!ـــي�لي�ــ¤ج�عـــام�١٨٤٢طبــع�ا%عجــم�للمـــّرة�)و]ــى�عــام�) ١(

ّ
م،�وÔــي�النســخة�الcـــO�اعتمــدت�عل��ــا�!ـــي�دراســOc،�وا%ؤل

ت�علميـة�عديـدة�!ـي�مستشرق�أ%اني�درس�اللغات�الشرقية�!ي�جامعة�لي�¤ج،�ودرس�ع;ى�الفرن-Op�سلفسAs�دي�ساOpË�!ي�باريس،�وقام�بـرح= 

  .وما�بعدها�٢٨٥موسوعة�ا%ستشرقBن�ص�: ينظر�. ب=د�أوربّية
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من�كبار�ا%ستشرقBن�)%ان،�وفهرسه�اللغوّي��لفاظ�القرآن�الكريم�من�)  ١٨٧٠–١٨٢٠ (ُيعّد�فلوجل�

أقدم�الفهارس�اللغوّية�للمستشرقBن،�فقد�نشره�!ي�النصف�)ّول�من�القرن�التاسع�عشر،�بينما�صدر�

�من�ا%عجم�ا%فهرس��لفاظ�الحديث�النبوي�!ي�عام� ،�فبBن�ا%عجمBن�قرابة�القرن،�م١٩٣٦أّول�جزء

  .وهو�دليل�ع;ى�قيمة�معجم�فلوجل،�لسبقه�غABه�من�ا%عاجم�ا%فهرسة

�بسبق�فلوجل��)١()ا%عجم�ا%فهرس��لفاظ�القرآن�الكريم (قال�محّمد�فؤاد�عبد�البا*ي�!ي�مقّدمة�
ً
معAsفا

�!ي�هذا�الفّن :" !ي�هذا�ا%يدان�
ً
ف�وأكAه�استيعابا

ّ
ل
ُ
�كان�خAB�ما�أ

ْ
،�دون�منازع�وx�معارض،�هو�كتاب�وإذ

�القرآن ( �أطراف �!ي �الفرقان �عام�)  نجوم �مّرة ��ّول �طبع �الذي �)%اني، �فلوجل �ا%ستشرق فه
ّ
%ؤل

١٨٤٢ �Oعجم%�
ً
،�وإقرار�محّمد�فؤاد�عبد�البا*ي�بقيمة�هذا�"مي=دّية،�فقد�اعتضدت�به�وجعلته�أساسا

�!ي�ا
ً
�جديدا

ً
لفهرسة�اللغوّية،�وبخاّصة�للقرآن�الكريم،�واعAsافه�دليل�ع;ى�ا%عجم�يدّل�ع;ى�أّنه�نهج�نهجا

�من�)خطاء�الOc�وقع�ف��ا�فلوجل
ً
  .مدى�ما�استفاده�منه�!ي�منهجه،�وإْن�كان�صّوب�كثABا

هو�ا%شهور��–مع�ما�فيه�من�)خطاء��–و%عجم�فلوجل�شهرة�واسعة�بBن�ا%ستشرقBن،�فتعداده�ل+يات�

تعداد�واحد�!ي�العالم�Tس=مي�!ي�وقته،�ومّمن�نّبه�إ]ى�شهرة�تعداد�فلوجل�لد´�م،�لعدم�wّتفاق�ع;ى�

  .)٢(بBن�ا%ستشرقBن�ا%ستشرق�)%اني�برجسAsاسر

  : ا%داخل�

�أو�
ً
�إذا�كانت�الكلمة�قد�اشُتّق�م��ا،�وإْن�لم�ُيشتّق�م��ا�لكو�³ا�اسما

ً
�أساسّيا

ً
جعل�الفعل�ا%اOpÚ�مدخ=

�جعل�صور®�ا�الOc�وردت
ً
 �حرفا

ً
  .�Çا�مدخ=

�قّدم�ا%ضّعف�العBن�وال=م�!ي�بداية�ا%اّدة،�ع;ى� �ا%عروف،�لكنه ورّتب�ا%داخل�ع;ى�الAsتيب�)لفبائّي

  :،�ومن�)مثلة�عليه�من�معجم�فلوجل�)٣(طريقة�عدد�من�ا%ستشرقBن

َر  (ع;ى�)  َدكَّ   (قّدم�
َ

   ٦٨ص�      )  َدك

 = )  
َب  (ع;ى�)  َرقَّ

َ
   ٨٣ص�      )  َرق

 = )  
َ

َجأ (ع;ى�)  جَّ ل
َ

   ١٧٢ص�      )  ل

   ٤٢ص�      )  َجَدث (ع;ى�)  َجدَّ  ( = 

   ٢٨ص�      )  َبَرأ (ع;ى�)  َبرَّ  ( = 

ب (ع;ى�)  َجلَّ  ( = 
َ
   ٤٤ص�      )  َجل

َسل ( ثّم  ) َسلَّ  ( =
ْ
ب (ع;ى�)  َسل

َ
   ٩٤ص�  )  َسل

رَّ  ( = 
َ
َرب (ع;ى�)  غ

َ
   ١٣٥ص�      )  غ

رَّ  ( = 
َ
َرأ (ع;ى�)  ق

َ
   ١٥٠ص�      )  ق

=ع�ع;ى�ا%عجم�يمكننا�تصنيف�مداخله�ع;ى�نوعBن�
ّ
  :ومن�wط

  :جعل�ا%دخل�بصيغة�ا%اOpÚ�إْن�جاء�منه�فعل،�مثل�:  -فعال �

                                                 
  ). هـ (هـ�القاهرة�ص�١٣٦٤طبعته�دار�الكتب�ا%صرّية�عام�) ٢(

  ١١٨أصول�نقد�النصوص�ونشر�الكتب�ص�: ينظر�) ٢(

  .Error! Reference source not found). ا%عجم�ا%فهرس��لفاظ�الحديث�النبوي  (سلك�هذا�ا%سلك�واضعو�) ٣(



496 
 

تى
َ
َبَل،�أ

َ
  ١ص�       أ

َس،�َبِكَم 
َ
ْبل
َ
  ٣٣ص�       أ

�   ٤٢ص�        َجدَّ

  ٤٣ص�         َجزا

  ٤٧ص�         جاَب 

 
َ

َرف
ْ
  ٨٣ص�         َرف

  ٨٧ص�      زاَج،�َزْمَهَر�

َس 
َ
ْرط

َ
  ١٥١ص�         ق

َحَد 
َ

  ١٧٢ص�         ل

  :وÔي�الكلمات�الOc�لم�يشتّق�م��ا،�سواء�)سماء�والحروف،�مثل�:  غ���-فعال �

  ١ص�      إبريق،�إبرهيم�

ة�
ّ

  ٣٣ص�        َبك

  ٤٢ص�         َجَدث

  ٤٧ص�        جهّنم�

  ٨٧ص�        زنجبيل�

ر�
ْ

  ١٠٧ص�        َصخ

  ١٥٢ص�      ِقْسطاس�

ABم
ْ
  ١٥٣ص�        ِقط

  ١٨٧ص�        َمْهما�

  ٢٠٥ص�      ْل،�هلّم�َه 

  :الكلمات�تحت�ا2داخل

�أو�جزء� �ذكر�Åية �دون �فيه، �وردت Ocال� �صور®�ا �ع;ى �القرآن �!ي �الواردة �الكلمات �ا%داخل �تحت وضع

�برقم�
ً
م��ا،�وهو�مّما�زاد�من�صعوبة�معرفة�Åية�ا%قصودة،�حيث�ذكر�أمام�الكلمة�رقم�السورة�متبوعا

  .لكلمةÅية�أو�Åيات�الواردة�ف��ا�تلك�ا

��جل�عمله�!ي�ا%عجم،�واعتمد�
ً
م�Åيات�دون�اعتماٍد�ع;ى�علم�واضح�ف��ا،�فقد�طبع�مصحفا

ّ
لكنه�رق

  .)١( Corani textus arabicis: ع;ى�ترقيمه�الذي�وضعه�لنفسه،�وعنوان�طبعته�للقرآن�الكريم

�ل �فلوجل �ترقيم �بBن �ا%واضع �آxف �!ي �wخت=ف �إ]ى �البا*ي �عبد �فؤاد �محّمد �الذي�ونّبه �والAsقيم +يات

مت�به�Åيات�!ي�مصحف�ا%لك�فؤاد�)ّول 
ّ
  .ُرق

                                                 
م،�وصـــارت�هـــذه�الطبعـــة�Ôـــي�ا%عتمـــدة�عنـــد�ا%ستشـــرقBن�!ـــي�١٨٥٨م،�والثالثـــة�عـــام�١٨٤٢،�والثانيـــة�عـــام�١٨٣٤الطبعـــة�)و]ـــى�!ـــي�لي�ـــ¤ج�) ١(

  ٢٨٦موسوعة�ا%ستشرقBن�: ينظر�. ترقيم�Åيات
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�والجمع،� �والتثنية �Tفراد �حيث �من �ا%ختلفة، �صورها �بBن �فّرق �ا%داخل �تحت �الكلمات �ذكره وعند

�أي� �الضمائر�ا%ختلفة، �مع �ا%ختلفة �الفعل �وتصريفات �أسماء، �كانت �إْن �بالضمائر�ا%تنّوعة واتصالها

  .ت�ع;ى�كّل�الصور�الOc�وردت�عل��ا�والتفرقة�بي��ابإيراد�الكلما

  :أمثلة�ع�ى�ا2داخل�وما�تحWXا�من�الكلمات�

�ع;ى� =ع
ّ
�ل=ط �فلوجل �معجم �!ي �وردت �كما �تح��ا، Ocال� �والكلمات �أساسّية �مداخل �ع;ى �أمثلة �هنا أورد

  :نموذج�من�ا%عجم�

  :من�باب�)لف��ا2ثال�-ّول 

� بَّ
َ
�/ أ

ً
  وأّبا

َبَد�
َ
َبَد / أ

َ
 أ

ً
  ا

  وأباريق/ إبريق�

  .إبرهيَم،�بإبرهيَم،��برهيَم،�وإبرهيَم،�إبرهيَم،�وإبرهيَم / إبرهيُم�

َبَق�
َ
  /أ

َبَل�
َ
  .Tْبِل،�Tِبِل،�أبابيل/ أ

� ٌب
َ
�أباُه،�/ أ �أب��م، �أبيكم، �أبينا، �وأبيِه، ��بيِه، �أبوهم، �وأبونا، �أبوهما، �أبوِك، �أَبِت، ،

ً
�أبا با،

َ
�أ ِبي،

َ
�� أِبي،

�أبا �وآباؤكم،�أبانا، �آباءكم، َوآباؤنا،
َ
�أ �وآباؤنا، �آباؤنا، �أَبَويكم، �و�َبَويه، �أَبَويه، �أَبَويَك، �أبواُه، �أباهم، كم،

،�آبائَك،�]وضع�الهمزة�ع;ى�السطر�[ ،�آبائي�]وضع�الهمزة�ع;ى�السطر�!ي�الكلمات�الث=ث�)خABة� [آباؤهم�

   ١ص� .باَءنا،�آباَءكم،�آباَءهم،�وآباَءهمآبائنا،�بآبائنا،�آبائكم،�آبا�òم،�:با�òم،�آبا�òّن،�آ

  :من�باب�الجيم��ا2ثال�الثاني

�
َّ

،�مجذوذ/ َجذ
ً
  .ُجذاذا

َع�
َ

وِع / َجذ
ُ

ِع،�ُجذ
ْ

ِع،�بِجذ
ْ

  .ِجذ

َوةٍ / َجذا�
ْ

  .َجذ

� هُ / َجرَّ   .يُجرُّ

Aحوا،�والُجروَح،�الَجوارِح / َجَرَح�
َ
sاْج�َجَرْحتم،.  

  .جراٌد،�والجرادَ / َجَرَد�

 الُجرُ / َجَرَز�
ً
  .ِز،�ُجُرزا

  .يَتَجّرُعهُ / َجَرَع�

�
َ

  .ُجُرٍف / َجَرف

� ْجرمون،�/ َجَرَم
ُ
�ا% �ُمْجرمون، ،

ً
�ُمْجرما ْجرم،

ُ
�ا% �إجرامي، �َجَرَم، جرمون، �تُ �أْجرْمنا، �أْجرموا، َيْجِرمّنكم،

ْجرمBن،�ُمْجرم��ا
ُ
ْجرمBن،�كا%

ُ
ْجرمBن،�با%

ُ
   ٤٣–٤٢ص� .ُمْجرمBن،�ا%

  :ا�ي;ي�من�)مثلة�ا%اضية�يتبBّن�م

��� �تقديمه �مثل �)سماء، �ع;ى �)فعال �اجAsحوا (قّدم �)   جرحتم، �الجوارح  (ع;ى �ماّدة�)  والجروح، !ي

  .قّدم�)فعال�ع;ى�)سماء)  جرم (،�وكذا�!ي�ماّدة�) جرح (
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��� �فقّدم �و)سماء، �)فعال �من �نوع �كل �)  جرحتم (رّتب �ع;ى �وقّدم�)  اجAsحوا (الث=ثي ،OpËالخما

الث=ثي�ع;ى�مصدر�)  جرم (الرباûي�!ي�)فعال،�و!ي�)سماء�قّدم�)   …أجرموا�  (الث=ثي�ع;ى�)   ميجرمّنك (

جمعه�بصور�مختلفة،�فهو�قّدم�wسم� ثّم  ،) ا%جرم (اسم�الفاعل�من�الرباûي� ،�ثّم ) إجرامي (الرباûي�

  .الجمع ثّم  ا%ثP¯ ثّم  ا%فرد

 :ا%داخل�من�)فعال�و)سماء،�أورد�هذه�)مثلة�و�يضاح�طريقته�!ي�ترتيب�الكلمات�الOc�تحت�

  ).  جابوا (ذكر�تح��ا�الصورة�الوحيدة�الواردة�بصيغة�ا%اOpÚ�)  جاَب   (!ي�ماّدة�� 

OpÚا%ا�فذكر�آخر،�¯P%ع�أّنه�مع�
ً
�فرعّيا

ً
�للمعلوم، ثّم  ا%ضارع ثّم  وذكر�بعدها�الرباûي�مدخ=

ً
 ثّم  )مر�مبنّيا

جيبْت،� : (ل،�ع;ى�النحو�التا]ي�ذكر�ماOpÚ�ا%بOّP�للمجهو 
ُ
جْب،�أجيبوا،�أ ِجيُب،�نُ

ُ
جْب،�أ َجْبتم،�ُيجيُب،�تُ

َ
أ

ِجبتْم 
ُ
  ). أ

�OpËالسدا�ذكر�ا%ختلفة)   استجاب (ثم�الضمائر�مع�و)مر،�وا%ضارع�OpÚا%ا�ا%ختلفة،�بصوره.  

  ٤٧ص. وجمعه)  مجيب (اسم�الفاعل� ثّم  )  جواب (ثم�ذكر�wسم�

ه،� (ذكر�تح��ا�ا%اOpÚ�بصوره�العديدة��) دخل (!ي�ماّدة���
َ
ل
َ

تم،�َدخ
ْ
ل
َ

َت،�دخلوا،�َدخ
ْ
ل
َ

ْت،�َدخ
َ
ل
َ

ل،�َدخ
َ

َدخ

لتموه
َ

لوه،�َدخ
َ

  ). َدخ

�
ً
لّ��ا،�يدخلو�³ا،� : (ثم�ذكر�ا%ضارع�أيضا

ُ
ّن،�يدخلون،�سيدخلون،�وِلَيدخلوا،�تدخلوا،�يدخ

ُ
ل
ُ

يدخل،�لتدخ

ها
َ
  ). يدخلوها،�تدخلوها،�ندخل

  ). دخِل،�ادخ;ي،�ادخ=،�ادخلوا،�ادخلوهاا : (ثم�ذكر�)مر�

ْت  : (ثم�ماOpÚ�ا%بOّP�للمجهول�
َ
  ). ُدِخل

   …)سماء� ثّم  ثم�الرباûي�مثل�الث=ثي،

��� �مادة ،)  صAَ�َ  (!ي
ً
�مجردا �الث=ثي OpÚا%ا�ثّم  ذكر �بالضمائر�

ً
�وص�Aوا،� (مّتص= �فص�Aوا، ص�Aوا،

�َصAْ�َنا � ثّم  ،) ص�Aتم،
ً
�مجردا ص�Aُ وَيص� (ا%ضارع

َ
�ت ،Aْ (  ثّم �بالضمائر�

ً
ْص�Aون،�  : (متص=

َ
�أت يص�Aوا،

  ). اص�Aْ،�فاص�Aْ،�واص�Aْ،�اص�Aوا،�فاص�Aوا،�واص�Aوا  ()مر� ثّم  )  تص�Aوا،�نص�Aَ،�ولنص�Aّن 

ْصAَ�َهم (أفعل�التعجب� ثّم  ،) وصابروا (ثم�جاء�أمر�الرباûي�
َ
  ). واْصط�Aْ   (أمر�الخماOpË� ثّم  ،) أ

� �ا%صدر �ص�Aَُك فَص�ْ  (ثم ،
ً
�ص�Aا ،Aِبالص�� ،Aٌ (،  ثّم � �ا%تعّددة �بحاxته �للمذكر �الفاعل ،� (اسم

ً
صابرا

�للصابرين �والصابرين، �الصابرين، �الصابرون، �) صابرون، �للمؤنث �الفاعل �اسم �ثّم صابرة،� (،

  ).  صّبارٍ   (صيغة�ا%بالغة� ثّم  ،) والصابرات

بBن�أمر�الرباûي�وأمر�الخماOpË،�مع�)   أص�Aهم (وهو�هنا�قّدم�ا%ذكر�ع;ى�ا%ؤنث،�ووضع�أفعل�التعّجب�

  ١٠٦ص� .أّنه�ماٍض 

  :ويّتضح�من�)مثلة�السابقة�ما�ي;ي�

  .البدء�با�فعال�قبل�)سماء��

،�ثّم : ترتيب�)فعال�ع;ى�النحو�التا]ي���
ً
xأّو�الث=ثّية�)مر،�ا%ضارع،�،OpÚا%ا �ا%بنّية�وهكذا،�الرباعّية،

  .جهول�بتصريفاتها%بOP�للم ثّم  للمعلوم،
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���OpÚكا%ا� �للكلمة �الصرفّية �الصيغ �بBن �بالتفرقة �ف=�يكتفي �للكلمة، �اللفظّية �الصور �بBن التفرقة

وا%ضارع�و)مر،�وإنما�يفّرق�بBن�ا%اOpÚ�بحسب�اّتصال�الضمائر�وحروف�العطف�ونحوها،�ف=�يدمج�

  .فارق�بي��ا�حرف�عطفبي��ا�كما�يفعل�العرب،�وإنما�يجعل�كل�صورة�ع;ى�حدة،�وإْن�كان�ال

�x� �الكلمة �كانت �وإْن �ا%فهرسة، �الكلمة �مواضع �استقصاء �!ي د
َ
�َجل �من �ظهر�به �ما ف

ّ
�للمؤل �ُيحمد ومّما

�ونحوه،�ومن�)مثلة�عليه�ما�ي;ي�
ً
�أو�حرفا

ً
ة�لها�لكو�³ا�كثABة�الورود�أو�ضمABا   :أهميَّ

مواضع�اّتصالها�بحروف� ثّم  آيا®�ا،مجّردة�فبلغت�قرابة�)لف�موضع�بأرقام�)  !ي (استقpq¯�مواضع���

  ١٤٧ –١٤٥ص. العطف�ونحوها،�وهو�دليل�ع;ى�جلده

  ١٣١ –١٣٠ص. كاستقصائه�ا%واضع�السابقة)  ع;ى  (استقpq¯�مواضع���

  :ا2آخذ�ع�ى�ا2عجم�

�من�
ً
�كثABا �وسبق �ا%فهرسة، �ا%عاجم �بBن �من �تمBّ¤�عمله �فقد �فلوجل، �عمل �قيمة �!ي �منصف x�يشّك

�يعتمد��العرب�إ]ى�هذا
ً
،�وبا�خّص�لكونه�عم=

ً
�فإّن�الوقوع�!ي�الزلل�ليس�غريبا

ً
العمل،�ولكونه�أعجميا

� �عل��ا �Ôي Ocال� �صور®�ا �ع;ى �الكلمات �يرّتب �فهو�لم �الكلمات، �أصول �معرفة �اللغات��–ع;ى كمعاجم

  .بل�ع;ى�أصلها�wشتقا*ّي،�وهو�ما�سار�عليه�العرب�–الغربّية�

�فإّن  �ا%واّد �أصول �يخّص �معرفة��وفيما �إ]ى �للحاجة �العرب، �بعض �منه �يسلم �لم �الخطأ �!ي الوقوع

=ع�ع;ى�ا%عجم�تتبBّن�
ّ
الحروف�)صلّية�والزائدة،�لكي�توضع�الكلمة�!ي�موضعها�الصحيح،�ولذا�فمن�wط

  : بعض�ا%آخذ�الOc�تخّص�هذا�الجانب

جّرد�وا%زيد�دون�فصل�بBن�ا%عاني�،�ولذا�رّت�Èا�بالنظر�إ]ى�ا%لم�يفّرق�ب�ن�ا2واّد�بالنظر�إ�ى�معانWÑا �

،�ووضعه�الفعل�الرباûي�
ً
�أساسّيا

ً
�هو�وضعه�الفعل�ا%اOpÚ�الث=ثي�مدخ=

ً
ا%ختلفة،�والذي�جعله�مأخذا

�مع� �متوالية، �وأفعال �أسماء �من �الث=ثي �مشتقات �وضع �الصحيح �وكان �مشتقاته، �من �وكأّنه تحته،

�ع;ى�الث=ثي،�أو�التفرقة�بBن�كل�معP¯�وآخر،�بل�كان�)و]ى�وضع�م
ً
دخل�خاّص�با%اOpÚ�الرباûي�قياسا

  .جعل�الجذر�)ص;ي�هو�ا%دخل�)ساOpË،�لكي�يصّح�وضع�جميع�الصيغ�تحته

  :من�)مثلة�ع;ى�هذا�ا%أخذ�ما�ي;ي�

�)  أجاَب  (بمعP¯�قطعوا،�وتصريفات�)  جابوا : (عدم�تفريقه�بBن�مادتBن���
ً
من�Tجابة،�فذكرها�جميعا

دون�التفرقة�بي��ا،�وهو�موهم�أ�³ّا�راجعة�إ]ى�معP¯�واحد،�والذي�ألجأه�إ]ى�هذا�وضعه��،) جاَب  (تحت�

� �الواوّي �تحت �كلها �لكانت
ً
�ا%صدر�مدخ= �جعل �ولو�أّنه ،OpÚا%ا� �الفعل �تحت �فا�و]ى�) جوب (ا%واد ،

  . رباعّية)  أجاَب  (الث=ثّي،�والثانية�)   جاَب  (من�)  جابوا (

��� �ا)   َسَفَح   (ذكر�تحت �ا%فعول   (سم
ً
�)  مسفوحا �الث=ثي �) ُسِفَح  (من �الفاعل �اسم �ثّم مساِفحBن،� (،

َح  (من�الرباûي�)  مساِفحاٍت 
َ
  ٩٣ص� .،�مع�wخت=ف�بBن�معP¯�الث=ثي�والرباûي) ساف

��� �)  َسَفَر  (ذكر�تحت �الرباûي OpÚثّم  ،) أْسَفَر  (ما � �الث=ثي �َسَفِرنا (wسم ،
ً
�وسفرا جمعه� ثّم  ) َسَفٍر،

)  
ً
  ٩٣ص� ). ُمْسِفَرة (اسم�الفاعل� ثّم  أي�كاتب،)  ساِفر (جمع�)  َسَفَرة ( ثّم  ،)  أسفاِرنا،�أسفارا

  .السفر،�والكتابة،�وTشراق،�دون�أّي�تفرقة�بي��ا: وهو�هنا�جمع�بBن�ث=ثة�معاٍن�
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 xته�ا%ختلفة،بحا)  الساق (wسم� ثّم  ا%ضارع�بصوره�العديدة، ثّم  ماOpÚ�الث=ثي)  ساَق  (ذكر�تحت���

  ٩٨ص�   .من�الث=ثي)  ا%ساق (ثّم� اسم�فاعل�الث=ثي،)  سائق ( ثّم  ،) ُسوق  (جمع�)  )سواق ( ثّم 

  .الَسْوق،�وساق�Tنسان،�والُسْوق،�دون�تفرقة�بي��ا: فجمع�هنا�بBن�عّدة�معاٍن�

��� �)   َسبَّ   (تحت سّبوا (ذكر�ا%ضارع
َ
�ت � ثّم  ،) فيسّبوا، �)سباِب،�بَسبَ   (ذكر�wسم �)سباُب، ،

ً
�َسَببا ٍب،

  ٨٩ص� ). أسباَب،�)سباَب 

  .وج;ّي�هنا�أّن�ا%عنيBن�ليس�بي��ما�صلة،�ولم�يبBّن�هذا�wخت=ف

)مر،�ومن�)مثلة� ا%ضارع�ثّم  ثمّ  ،�مثل�الفعل�ا%اOpÚمخالفته�منهجه�[ي�ترتيب�بعض�ا2شتقات �

  :عليه�ما�ي;ي�

��� �الث=)  َسَرى   (تحت �ذكر�مضارع � ثّم  ،) َيْسرِ   (ثي ْسرِ  (أمر�الرباûي
َ
�فأ ْسِر،

َ
�الرباûي� ثّم  ،) أ OpÚما

   (wسم� ثّم  ،) أْسرى  (
ً
  ٩٣ص�  ).  َسِرّيا

وخالف�منهجه�هنا�!ي�تقديمه�)مر�ع;ى�ا%اOpÚ،�ولعله�توّهم�أّن�)مر�للث=ثي،�لعدم�تفريقه�بBن�همزة�

ْسرِ  (رباûي�،�وهمزة�القطع��مر�ال) اْسرِ  (الوصل��مر�الث=ثي�
َ
  ). أ

،�بسبب�عدم�معرفته�الحروف�)صول�من�الزوائد،�وضع�بعض�الكلمات�[ي�مداخل�غ���مداخلها �

  : )١(ومن�)مثلة�عليه�ما�ي;ي

َصَد  (تحت�)   ُمؤَصَدة (وضع���
َ
   ٩ص� ) أ

  ). َوَصَد  (لتوّهمه�أّن�الهمزة�أصلّية�أخطأ�!ي�موقعها،�والصحيح�أّن�موضعها�

بَ  (وضع���
َ
  ٣٣ص� ) َبِقَي  (تحت�)  قوافاْست

  ). َسَبق (،�فموضعها�) َسَبَق   (والصحيح�أ�³ّا�فعل�خماOpË�من�

قاكم (وضع��� قى،�أتْ َقى  (تحت�)  )تْ
َ
   ٣٨ص� ) ت

  ). َو*ى  (فلتوّهمه�أصالة�التاء�أخطأ�!ي�أصلها،�والصحيح�وضعها�تحت�

   ٤٧ص� ) جاَب   (تحت�)  كالَجواِب  (وضع���

� �من �الكلمة �أّن �)   جاَب  (توّهم �جمع �أ�³ّا �والصحيح �Tجابة، �أي �الجواب �موضعها�) جاِبَية (من �فكان ،

  ).  َجَ°¯ (الصحيح�تحت�

خاُض  (وضع���
َ
  ٦٤ص� ) خاَض  (تحت�)   ا%

  ).  مخض (وÔي�من�ا%خض،�فا%يم�أصلّية،�فموضعها�الصحيح�تحت�

َر،�ُمّدِكر (وضع���
َ

َر  (تحت�)  اّدك
َ

   ٦٨ص� ) َدك

                                                 
ضع�)لفاظ�!ي�موضعها�سبقOP�إل��ا�محّمد�فـؤاد�عبـد�البـا*ي�رحمـه�هللا،�فقـد�ذكـر�أنـه�راجـع�معجـم�فلوجـل�أغلب�ا%آخذ�عن�الخطأ�!ي�و ) ١(

كلمة�كلمة،�باxستعانة�بعدد�من�العلماء،�فجمع�الكلمات�الOc�أخطأ�فلوجل�!ي�مواضعها،�لكنه�عند�ذكره�تلـك�)لفـاظ�ذكـر�الجـذر�الث=ثـي�

�وإنمـا�ذكـر�ا%اÚـOp�الذي�أوردها�فلوجل�تحتـه،�والجـذر�الصـحيح�
ً
الـذي�يجـب�أن�توضـع�تحتـه،�مـع�أن�فلوجـل�لـم�يـذكر�الجـذر�الث=ثـي�مـدخ=

،�ولـــذا�فحينمـــا�آخـــذ�محّمـــد�عبـــد�البـــا*ي�فلوجـــل�ع;ـــى�الخلـــط�بـــBن�الـــواوي�واليـــائي�فإنـــه�ذكـــر�الجـــذرين�الـــواوي�–كمـــا�ســـبق�ذكـــره��–الث=ثـــي�

والجــذر�الصــحيح�الــذي�هــو�موضــعها،�وكــان�)و]ــى�محاكمــة�فلوجــل�ع;ــى�واليــائي،�لبيــان�الجــذر�الــذي�أخطــأ�فلوجــل�!ــي�وضــع�الكلمــة�تحتــه،�

  ). و،�ز (ا%عجم�ا%فهرس��لفاظ�القرآن�الكريم�ص�: ينظر�. منهجه�الذي�سلكه�وارتضاه�!ي�معجمه
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َر  (وهما�من�
َ

ك
َ
َتَعل،�ُمْفَتِعل (ع;ى�وزن�)  ذ

ْ
،�فبسبب�جهله�) اف

ً
wد�فتعالw�تاء�مع�الذال�لبت

ُ
،�ولكن�ق

  ). ذكر (هذه�القاعدة�الصرفّية�أخطأ�!ي�هذا�ا%وضع،�وكان�الصحيح�وضعهما�تحت�

ْرpÚ¯ (وضع���
َ
Oَ  (تحت�)  َمْرpÚ¯،�ا% ِpÚ)  َر �٨٣ص  

�فوضعهم �موقعهما، �!ي �أخطأ �زائدة �ا%يم �أّن �توّهمه �فبسبب �مع    (ا
ً
�وضعهما�)  …َمْرِضّيا �الصحيح �وكان ،

  ). َمِرض (تحت�

ْرَن  (وضع���
َ
َرَن  (تحت�)  َوق

َ
   ١٥١ص� )  ق

ّر  (فبسبب�عدم�معرفته�زيادة�النون�لكو�³ا�للنسوة�أخطأ�!ي�موضعها،�والصحيح�أّن�موضعها�تحت�
َ
  ). ق

  ١٨٧ص� ) َمَهَل  (تحت�)  َمْهِلَك  (وضع���

�وأص �الكاف �زيادة �توّهمه �من�بسبب �مشتّقة OÛف� �أصلّية، �والكاف �زائدة �ا%يم �أّن �والصحيح �ا%يم، الة

َك  (
َ
  .،�فالصحيح�وضعها�تح��ا) َهل

َك  (وضع���
َ
َك  (تحت�)   َوأْهل

َ
  ٢٠٥ص� ) َهل

ْهل (فقد�توّهم�أ�³ّا�فعل�ماٍض�رباûي،�والصحيح�أ�³ّا�
َ
مضافة�إ]ى�كاف�ا%خاطب،�ووردت�هنا�مع�واو�)  أ

َك  (رآن�الكريم،�وذكر�قبلها�العطف�!ي�موضعBن�!ي�الق
َ
ْهل

َ
�)   أ

ً
�ماضيا

ً
بدون�واو�!ي�موضعBن�!ي�القرآن�فع=

،�ولذا�فلتطابق�الصورة�ف��ما�توّهم�أّن�
ً
  .فعل�رباûي)  وأهلك  (رباعّيا

�بعضها��� �فقرأ �والفاء، �القاف �بBن �خلط �حيث �الصحيح، �غAB�موضعها �!ي �الكلمات �من
ً
�عددا وضع

�بعضها �وقرأ �بالفاء، �وÔي �فاًء،��بالقاف �القاف �قراءته �الخطأ �!ي �وقوعه �وسبب �بالقاف، �وÔي بالفاء

  :وعكسها،�لتقارب�رسمهما،�ومن�)مثلة�عليه�

  ٨٧ص� )  زلف (بالفاء�تحت�)  لBْ¤ِلُقونَك  (وضع�

  (وضع�
ً
قا
َ
  ٨٧ص� ) زلف (بالفاء�تحت�)  َزل

  (وضع�
ً
حافا

ْ
  ١٧٢ص� ) لحق (بالقاف�تحت�)  إل

�ا2 � �جعل �فلوجل �أّن �بيان  سبق
ً
�أساسّيا

ً
�مدخ] H¨Øا�يûوالربا� �الث=ثي �مشتقات �وذكر�تحته ،

�!ي�عّدة�مآخذ�عليه
ً
�سببا

ً
  :والخماOpË�والسداOpË�من�)سماء�و)فعال،�وكان�اّتخاذه�ا%اOpÚ�مدخ=

كان�)و]ى�أْن�يكون�ا%دخل�هو�الجذر�الث=ثي،�لكونه�)صَل�للمزيد�من�ا%شتقات�الرباعّية�والخماسّية�

� �أصل�والسداسّية، �الث=ثي OpÚفما� �بعده، �وما �للرباûي
ً
�أص= �الث=ثي OpÚا%ا� �يكون �أْن �منه �يصّح ف=

� �)و]ى �فكان �الث=ثّية، ��–للمشتقات �منهجه �الرباعّية،��–ع;ى �للمشتقات
ً
�مدخ= �الرباûي OpÚما� وضع

OpËوالسدا�OpËالخما�وكذا.  

pÚا%ا�يذكر�أْن�)جوف�الفعل�!ي�م¤sال�أْن�السابق�منهجه�ع;ى�وترّتب�لليائي،�ومّرة�للواوي�مّرة�ن،Bمّرت�O

لع،�وتسّبب�بوقوعه�!ي�بعض�)خطاء،�كوضع�الكلمة�!ي�الواوي�وÔي�!ي�
ّ
�عند�ا%ط

ً
وهو�ما�يحدث�لبسا

�ذكر�ف��ا� Ocال� �ا%واضع �ومن �)خطاء، �هذه �من �لسلم
ً
�الجذر�مدخ= �جعل �ولو�أّنه �أو�عكسه، اليائي،

  :مدخلBن�للواوي�واليائي�

 ا)  عاَر  (ذكر���
O
   ١٣٤ص� .لواوي،�ثم�ذكر�اليائي�مستق=

  .والفرق�بي��ما�يّتضح�!ي�ا%ضارع�وا%صدر
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  ٩٩ص� ،�ثم�ذكر�اليائي٩٨ص� الواوي )  ساَر  (ذكر���

  ١١٧ص� ،�ثم�اليائي١١٦ص� الواوي )  طاَر  (ذكر���

�اّتحادهم �كان �فقد �واليائي، �الواوي �بBن �)لفاظ �كثAB�من �وضع �!ي �أخطأ �فقد �النهج �هذا �!ي�ولسلوكه ا

�!ي�وقوع�الخلط�بي��ما،�ومن�صور�الخلط�ما�ي;ي�
ً
  :صورة�ا%اOpÚ�سببا

ْت (ذكر���
َ
  ٨٨–٨٧ص.الواوّية�التاّمة) زال(اليائّية�الناقصة�تحت�) زال

�)  ساِئَبة (ذكر��� �لم�)  ساَب  (تحت ��ّنه �لليائي
ً
�يذكر�مدخ= �لم �ولكنه �يائّية، �أ�³ّا �والصحيح الواوي،

�هذه�الكلمة�تحت�
ّ
xإ�.ا%دخليضع �٩٨ص  

  (ذكر���
ٌ

  (تحت�)   طاِئف
َ

  ١١٨–١١٧ص�.اليائي،�والصحيح�وضعها�تحت�الواوي )  طاف

  (ذكر���
ً
  ١٣٤ص� .اليائي،�والصحيح�وضعها�تحت�الواوي )  عادَ  (تحت�)  ِعْيدا

هُ  (ذكر���
َ
  ١٣٥–١٣٤ص�. اليائي،�والصحيح�وضعها�تحت�الواوي )   عاَن   (تحت�)  وأعان

   ١٥٧ص� ). قال (تحت�)  قائلون  (ذكر���

�بوضع� �سار�عليه �الذي �منهجه �!ي �وهو�خلل �واليائي، �الواوي �تح��ا �جمع �واحدة �صورة
ّ
xإ�يذكر� ولم

  ).  قال�يقول  (فصلها�عن��–ع;ى�منهجه��–،�فكان�)و]ى�) قال�يقيل (يائّية�من�)  قائلون  (مدخلBن،�و�

،�فقد�َجِهل�معرفة�أصول�ألفاٍظ�من�تلك�ا%آخذ�يظهر�أّن�علم�فلوجل�بأصول�)لفاظ�العربّية�ضعيف

مشهورٍة�!ي�اللغة،�وهو�دليل�ع;ى�أّن�تفّوقه�!ي�عمله�لم�يأِت�من�إجادته�العلم�با�لفاظ�وأصولها،�وإنما�

ما�سلكه�من�منهج�الفهرسة�اللغوّية،�وقد�كانت�ألفاظ�القرآن�الكريم�بحاجة�إ]ى�فهرس�يجمعها،�فكان�

بّ 
َ
  .ْت�هذه�الحاجةعمل�فلوجل�من�)عمال�القليلة�الOc�ل

�!ي� �وعمقه ته
ّ
�كبAٌB�تمBّ¤�بدق �وهو�جهٌد �ا%ستشرقBن، �جهود �أحد �ع;ى =ٌع

ّ
�اط �النموذج �هذا �دراستنا و!ي

�ينظر�إ]ى�
ً
xتناو�اللغوّية�)لفاظ�تناول�العمل�فهذا�فيه�غرابة�xو�)خطاء،�من�خلّوه�عدم�مع�جوانب

�يزول�كثAٌB�من�العجب��ّنه�
ً
صّنف�!ي�غAB�لغته،�ويبقى�بعد�ذلك�الجهد�الكبAB�أصولها،�ولكونه�أعجمّيا

  .ا%شهود�!ي�معجمه

  :مداخل�ا2عجم�

جعل�مداخله�غAB�مجّردة�من�الزوائد�وإنما�بتمامها،�ووضعها�من�عنده�بحسب�موضوع�الحديث�ا%شار�

�,إليه،�ولذا�ف=�وجود�للحديث�أو�جزء�منه،�بل�Ôي�مداخل�موضوعة�وتح��ا�مداخل�فرعّية�غAB�مرّتبة�

  .وتح��ا�Tشارة�إ]ى�مواضع�الحديث�!ي�الكتب

�تصنيفها�
ً
xمحاو�م��ا،�

ً
،�أذكر�بعضا

ً
أّما�عن�نوعها�فلم�يلs¤م�بنوع�معBّن�من�الكلمات،�ولذا�جاءت�أنواعا

  :تحت�عّدة�أنواع،�م��ا�

  :،�مثل�أع]م �

  ١٠ص� ابن�خطل    ١ص�   آدم�عليه�الس=م

  ١٠ص� ابن�صياد     ٧ص�      أبراهام

  ١١ص� أبو�أيوب  ١٠٩ ص       ج�Aيل

  ٤٦٠ص� مدائن�صالح   ٢٢٦ص�   زينب�بنت�خزيمة
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  ٢٠٠ذات�الس=سل�ص�      ٥٧ص�       هللا

  ٣٢٩عبد�ا%طلب�بن�هاشم�ص�   ٣٨١ص�       الِفجار

  )  يسقطهما�!ي�الAsتيب : ( معّرف�با¶لف�وال]م �

   ١٣٩ص� الُحّب      ٣٢ص�  )رض ) : مفردات (

  ٤٢٣ص� اللباس   ٢١٧ص�       الريق 

   ٢٦٦ص� الصفوف     ٢ص�   Åنية ) :  جموع (

  ٣٨٤ ص الفرائض   ١٨٣ص�     الخياطون 

  ٣٤٩ص� العقوبة     ٥٦ص�   )كل ) : مصادر (

  ١٨٨ص� الدعاء      ٢٢ص�       Tحرام 

   ١٦٣ص� الحمدلة   ٢٣٨ص�       السÙي

        ٧٧ص�     البسملة 

  :ترتيب�ا2داخل�

�
ً
!ي�بعض�ا%سائل،�ويمكننا�ذكر�أهم�)  م�ا%فهرسا%عج (رّتب�فنسنك�معجمه�ع;ى�ترتيب�خاّص�مخالفا

  :أسس�ترتيبه�ا%داخل�

�� 
ً
�ألفبائّيا

ً
  .رّتب�ا%داخل�ترتيبا

  .أغفل�)لف�وال=م�!ي�الAsتيب،�ورّتب�الكلمات�ع;ى�ما�بعدهما�من�حروف��

ل�عليه�أورد�،�فأدخلها�!ي�الAsتيب،�وللتمثي) ابن (و�)  أمّ  (و�)  أبو (راûى�ما�يضاف�إ]ى�)ع=م�مثل���

  :بعض�)مثلة�

،�) ابن�خطل (،�) ابن�أّم�مكتوم (،�) ابن�آدم  (،�فجاء�بعده�)  إبليس (!ي�)لف�والباء�بعد�)  ابن (وضع��▪

ْبP¯ (،�) ابن�عباس (،�)  ابن�صّياد (
ُ
  ١١–١٠ص� …)  أ

أبو� (،�) أبو�جهل (،�) أبو�بكر  (،�) أبو�أيوب (،�فجاء�بعده�) )بواء (!ي�)لف�والباء�بعد�)  أبو (وضع��▪

  ١٥–١١ص� …)   حازم

▪�� �)  أم (وضع �بعد �وا%يم �)لف �والس=طBن (!ي �) )مراء �بعده �فجاء �سلمة  (، �) أّم �سليم  (، �) أّم أّم� (،

  ٦٢–٦١ص� …)  أم�كلثوم�بنت�الن°Oّ�ص;ى�هللا�عليه�وسلم (،�) عمارة

!ي�بداية�ا%اّدة،�بل�وضعه�!ي�مكانه�لم�يسلك�مسلك�ا%ستشرقBن�!ي�تقديم�مضّعف�العBن�وال=م���

�مداخله� �أّن �هنا �طريقته �!ي �السبب �يكون �وقد �مسلكهم، �ا%فهرس �ا%عجم �!ي �سلك �أّنه �مع الصحيح،

،�وللتمثيل�عليه�أورد�بعضها�
ً
xأفعا�ليست�أسماء:  

  ٣٤٩–٣٤٧ص� ). العقوبة ( ثّم  ،) العقل (بعد�)  العقيقة (وضع��▪

!ي�بداية�الفاء�والكاف،�وهو��Çذا�قّدم�ا%ضعف�ع;ى�غABه،�والذي�)  لفكرا (قبل�)  فّك�الرقبة (وضع��▪

  ٣٨٥ص� ). فك�الرقبة  (يظهر�]ي�أّنه�نظر�إ]ى�صورة�الكلمة�وÔي�الفاء�والكاف�والراء�!ي�

�!ي�ا%داخل،�من�حيث�لزومها�صورة�واحدة�!ي�Tفراد�والجمع،�فقد�تأتي���
ً
�واضحا

ً
لم�يسلك�طريقا

�دون�سبب�مقنع،�ومن�أمثلته�بعضها�مفردة�وبعضها�
ً
  :جمعا
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  ٤٦٧ص� .بالجمع،�مع�أّن�العناوين�الفرعّية�با�فراد)  ا%ساجد (وضع��▪

� �الفرعّية �بعناوينه �السابق �ا%دخل �بعد �وضع �)قpq¯ (ولكنه �) ا%سجد �الحرام (، �) ا%سجد ا%سجد� (،

  ٤٧١ص� ). النبوي 

  ٤٧٢ص� .فردبالجمع،�وعناوينه�بالجمع�وا%)  ا%سلمون  (وضع��▪

  :مثال�من�ا2عجم�

�مجّردة،� �مداخل �عّدة �ثّم �الفرعّية، �موضوعاته �مع
ً
�مدخ= �أورد �ا%داخل �ترتيب �!ي �طريقته �تّتضح لكي

�من�ا%عجم�
ً
�واضحا

ً
xمثا�لتكون:  

� �بـ �الكتاب �الس=م  (بدأ �عليه �بأرقامها� ثّم  ) آدم �أحاديثه �موضوع �كّل �وتحت �تحته، ذكر�موضوعاٍت

  :اته�ع;ى�النحو�التا]ي�ومواضعها،�وموضوع

¯pËومو�آدم�احتجاج.  

  .آدم�!ي�السماء�)و]ى

  .ما�كان�من�عذب�)رض�!ي�خلقه�وما�كان�من�مالحها

  .كيف�صنع�هللا�بطينته

لق�آدم�وأسكن�الجنة�وأهبط�م��ا
ُ

  .!ي�يوم�جمعة�خ

  .طول�قامته

�كان�ع;ى�ابن�آدم�)ّول�كفل�من�دمها
ّ
xإ�

ً
  .x�تقتل�نفس�ظلما

  .ضة�قبضها�هللا�من�جميع�)رضخلقه�من�قب

  .وإذ�أخذ�ربك�من�بOP�آدم�من�ظهورهم�ذري��م

�من�عمره
ً
  .هبة�آدم�لداود�أربعBن�عاما

  .تسليم�آدم�ع;ى�ا%=ئكة�وتسليمهم�عليه

ة�ونسكه
ّ

  .هبوطه�من�الجنة�واجتماعه�بحواء�وحجه�إ]ى�مك

  .الشجرة�الOc�أكل�م��ا�Ôي�الكرم

  .آدم�أّول�)نبياء

ةبناؤه�ا%حر 
ّ

  .اب�بمك

  .خ�A�أوxده

  .وفاته�ودفنه

� �موضوع �الس=م (وبعد �عليه �كّل�)  آدم �وتحت �ا%وضوعات، �من �يليه �ما �يأتي �الفرعّية، بموضوعاته

�من�ا%وضوعات�التالية�للموضوع�السابق�دون�ذكر�ما�تح��ا�
ً
موضوع�موضوعات�فرعّية،�وسأسرد�عددا

  :من�موضوعات�فرعّية�

  آل�محّمد�ص        آدمي

   آمBن         آمنة�

  )ئمة        Åنية
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  بدل: انظر��–)بدال�        )ب

  إبراهيم�الخليل�عليه�الس=م    هو�إبراهيم�–أبراهام�

  أبرهة�)شرم    إبراهيم�بن�الن°O�ص

  إبليس        Tبل

�!ي�ا%عجم� ف،�وليست�من�كلمات�الحديث�كما
ّ
�ويّتضح�أ�³ّا�من�وضع�ا%ؤل �تتوا]ى�ا%وضوعات، وهكذا

  .)١(ا%فهرس

��قال �بالكتاب �تعريفه �شاكر�!ي �محّمد �وا%سائل�:" أحمد �ا%عاني �ع;ى �كتابه �فنسنك �)ستاذ �رّتب وقد

 ثّم  العلمّية�و)ع=م�التاريخّية،�وقّسم�كّل�معP¯�أو�ترجمة�إ]ى�ا%وضوعات�التفصيلّية�ا%تعلقة�بذلك،

� �مسألة �بكّل �يتعلق �ما �جمع �!ي �واج��د �ا%عجم، �حروف �ع;ى �الكتاب �عناوين �وÅثار�رّتب �)حاديث من

  .)٢(" الواردة�!ي�هذه�الكتب

  خاتمة

�والحديث� �الكريم �للقرآن �اللغوية �الفهرسة �!ي �ا%ستشرقBن �مناهج �بعض �كشف �الدراسة �من ¯p2م� ما

  : الشريف،�ويمكن�الخروج�من�دراسة�الكتب�الث=ثة�ف��ا�بعدد�من�النتائج�أجملها�فيما�ي;ي

�ا�� �لدى �اللغوّية �الفهرسة �مناهج �الفهرسة،�دراسة �اختيار�مداخل �!ي �بطرقهم �عّرفتنا %ستشرقBن

  .ومناهج�ترتي�Èا،�ومعالج��م�لØلفاظ�العربّية�وترتي�Èا،�ومعرفة�أصولها�والحروف�الزوائد�ف��ا

�بأصول��� �وجهلهم �عجم��م �من �أكAها �الناتج �)خطاء �من �فيه �وقعوا �ما �أعمالهم �دراسة �من عرفنا

  .العربية

)عمال�اتكاؤها�ع;ى�مناهج�علمّية�Ôي�!ي�مجملها�تسÙى�إ]ى�ضمان�السAB�ع;ى��من�أبرز�ما�يمBّ¤�تلك��

�لكّن� �ا%ناهج �تلك �م=مح �بعض �إ]ى �ا%سلمBن �علماء �سبق �ومع ،Oالعلم� �البحث �!ي �واضحة خطى

�!ي� �العرب �أعمال �من �العديد �عن �مBّ¤ها �وهو�ما �الحديثة، �أعمالهم �!ي �بتطبيقها �اعتنوا ا%ستشرقBن

  .لعلمية�!ي�العصر�الحديثبدايات�الحركة�ا

�همية�اللغة�العربية�تأتي�أهمية�النظرة�اللغوية�عند�الحكم�ع;ى�)عمال�العلمية�ا%تصلة�بالقرآن���

  .الكريم�والحديث�الشريف،�وقد�تبBّن�من�البحث�أّن�الضعف�!ي�اللغة�يؤّدي�إ]ى�أخطاء�علمية

��� �العربية �بالنصوص �ا%تصلة �ا%ستشرقBن �أعمال �دراسة �م��ا�–عند �والحديث �أهمية��-والقرآن تأتي

النظرة�العميقة��بصار�جوانب�Tجادة�ل=ستفادة�م��ا،�وجوانب�الضعف�لتجّن�Èا،�مع�الحاجة�إ]ى�مزيد�

  .من�الدراسات�العلمية�ا%عّمقة�للكشف�عن�ا%زيد�م��ا

�ا%ستش ��عمال �ا%نصفة �العلمية �الدراسات �إ]ى
ً
�قائمة

ً
�حاجة �يسّد �ما �سبق �فيما �للنصوص�لعل رقBن

�!ي�حّق�العربّية�علينا،� .الشرعية
ً
�يسABا

ً
أسأل�هللا�عّز�وجّل�أْن�ينفع��Çذا�الجهد�القليل،�وأْن�يكون�إسهاما

  .وص;ى�هللا�وسلم�ع;ى�نبّينا�محّمد�وع;ى�آله�وصحبه�أجمعBن

  مصادر�البحث
                                                 

  .هـ١٤٠٤صفر��–،�ط�مركز�النشر�!ي�مكتب�Tع=م�Tس=مي�٨–١مفتاح�كنوز�السنة�ص�: ينظر�عن�ا%داخل�السابقة�) ١(

  ). غ (السابق�ص�) ٢(
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١. � �ونشر�الكتب �النصوص �نقد �للنشر��-برجسAsاسر��–أصول ��–دار�ا%ريخ �عام هـ،�١٤٠٢الرياض

  .م�١٩٨٢

سعد�ا%رصفي،�. د�–أضواء�ع;ى�أخطاء�ا%ستشرقBن�!ي�ا%عجم�ا%فهرس��لفاظ�الحديث�النبوي� .٢

  .الكويت��–م،�دار�القلم�للنشر�والتوزيع�١٩٨٨هـ�١٤٠٨ط�)و]ى�

�ذلك .٣ �!ي �Tفرنج �ا%سلمBن �وسبق �الكتب �ضبط �وكيفية �ا%عجمة �الفهارس �وصنع �الكتب �- تصحيح

  .هـ،�مكتبة�السنة،�القاهرة١٤١٥عبد�الفتاح�أبو�غدة،�الطبعة�الثانية��أحمد�شاكر،�اعتP¯�به

،�راجعه�محّمد�مح÷O�٢٢٠ص�)  ٤( الجزء�)  ٤٦٨٢( كتاب�السنة،�رقم�الحديث��–س�ن�أبي�داود� .٤

  . تركيا�–ا%كتبة�Tس=مية�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�إستنبول��–الدين�عبد�الحميد�

�الكرماني .٥ �بشرح �البخاري ��– صحيح �)  ٤( الجزء �ص �الص=ة �١٠٣كتاب �الثانية �ط هـ�١٤٠١،

  .بABوت�–م،�دار�إحياء�الAsاث�العربّي�١٩٨١

هـ�١٤٠١،�دار�الفكر�للطباعة�والنشر�والتوزيع�١٣٣ص�) ٦(الجزء��–صحيح�مسلم�بشرح�النووي� .٦

  .م١٩٨١

٧. � �ا%وطأ ��–كتاب �ص �أنس �بن �٢٤٤مالك �الجديدة �دار�Åفاق �منشورات �الثان�–، �ط ية�بABوت،

  .م١٩٨١هـ�١٤٠١

ليدن��–مكتبة�بريل��- سبعة�أجزاء��–فنسنك�وآخرون��–ا%عجم�ا%فهرس��لفاظ�الحديث�النبوي� .٨

  .م�١٩٦٩-١٩٣٦

٩. � �الكريم �القرآن ��لفاظ �ا%فهرس ��-ا%عجم �ا%صرّية �دار�الكتب �البا*ي، �عبد �فؤاد هـ�١٣٦٤محّمد

  .القاهرة

البا*ي،�ط�مركز�النشر�!ي�مكتب�Tع=م��ترجمة�محمد�فؤاد�عبد�–فنسنك��–مفتاح�كنوز�السنة� .١٠

  .هـ�١٤٠٤صفر��–Tس=مي�

  .بABوت�–لم�للم=يBن�دار�الع�–م�١٩٨٩عبد�الرحمن�بدوي،�ط�الثانية�. د�–موسوعة�ا%ستشرقBن� .١١

١٢. � �النبوي (بحث �الحديث ��لفاظ �ا%فهرس �للمعجم �الفرنسية �ا%قدمات �الطيب. د�- ترجمة ) أحمد

 ABوالس�السنة�بحوث�مركز�مجلة�–ة��١٤٠٤) ١(العدد�١٩٨٤هـ�ص�٢٩٥–٢٣٩م 
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  دراسة�نحوية�د?لية أسلوب�الن��H[ي�الحديث�النبوي�الشريف. ٣٤

  ع�ي�بن�فايز�أبوهاشم�الشهري . د

  )ا%ملكة�العربية�السعودية�-جامعة�ا%لك�خالد�،�عميد�كلية�العلوم�وÅداب�!ي�بلقرن (

  مقدمة�

ثاني�بعد�القرآن�الكريم�للتقعيد�النحوي،�وإن�لم�يلs¤م�قرر�النحويون�أن�الحديث�النبوي�هو�ا%صدر�ال

�التقرير،�فنجد�استشهادهم�بالحديث�النبوي�!ي�التقعيد�النحوي�قلي=،� ��Çذا النحويون�)وائل�عمليا

�مقصدا� �الشريف �النبوي �الحديث �يظل �ذلك �ومع �الشعر، �ع;ى �اعتمادهم �يضاÔَي �أن �بحال وx�يمكن

Bوالباحث�العربية�اللغة�OpËلدار�الرفيع�ا%قام�تمثل�ثرية،�لغوية�مادة�يحوي�خصبا�مصدرا�لكونه�ف��ا،�ن

  .!ي�الفصاحة�والبيان،�يدركها�من�كانت�له�فطرة�لغوية�سليمة،�أو�أوتي�ذوقا�رفيعا

� الدرس�الحديث�ي�¤ع�"وقد�اشتمل�البحث�ع;ى�دراسة�أسلوب�النOÛ�دراسة�نحوية�ودxلية،�ونعلم�أنَّ

الدxلة�جزءا�من�النظرية� ب�النحوي�والجانب�الدx]ي،�إذ�أصبحتإ]ى�عدم�التفرقة�بBن�الجان

  )١(".النحوية

والدراسة�الدxلية�x�تعتمد�ع;ى�تراكيَب�محددِة�الَدxلة،�بل�x�بد�من�تأثAB�السياق،�مثل�وجود�عناصر�

تسهم��الجملة،�والحديث�النبوي�م;يء�بالسياقات�اللغوية�الOc لغوية�سابقة�أو�xحقة،�!ي�تحديد�دxلة

�تصرف�َدxلة�الAsكيب�عما�هو�معهود�له !ي�تحديد�دxلة
ٌ
�أو�xحقة

ٌ
  .الجملة،�فقد�تأتى�سابقة

�أحاديث� �من �عددا �فاخAsت �الدراسة، �هذه �لتطبيق xمجا� �الشريف �النبوي �الحديث �قصدت لذا

ا%صطفى�الصحيحة،�ا%شتملة�ع;ى�أساليب�النOÛ؛��Çدف�الكشف�عن�هذا�)سلوب�!ي�أقواله�ص;ى�

  .�عليه�وسلم،�وقد�اقتصرت�!ي�اختياراتي�ع;ى�الصحيحBن،�صحيح�البخاري�وصحيح�مسلمهللا

�وقد� �أحكام، �من ��Çا �يتعلق �وما �وصيغته OÛالن� �ع;ى �الك=م �!ي �أولهما ،� �مبحثBن �البحث �هذا ويحوي

حاولت�!ي�هذا�ا%بحث�أن�أستشهد�ببعض�)حاديث�النبوية�ع;ى�ما�قرره�النحويون�من�قواعد�!ي�هذا�

  .ابالب

�هما �نمطBن �!ي �تناولته �الشريف، �النبوي �الحديث �!ي OÛالن� �جملة �نظام �ع;ى �الك=م �!ي النOÛ�: وثان��ما

�!ي� �الواردة �الصور �هذه �وتحليل �م��ما، �نمط �لكل �ا%تعددة �ذكر�الصور �مع �غAB�ا%ؤكد، OÛوالن� ا%ؤكد،

  .أقوال�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�جم �تركيب �نظام �بيان �ع;ى �التحليل �الشكلية�ويقوم �السياقية، �الوظيفة �عن �الكشف �مع ،OÛالن� لة

�Ocال�،OÛللن�ا%صاحبة�السياقية�الظواهر�إ]ى�شارةT�مع�،OÛالن�لجملة�السيا*ي�ا%وقع�وتحديد�لية،xوالد

 
ً
�أو�دxليا

ً
  .تؤثر�فيه�أو�تتأثر�به�لفظيا

  .واشتملت�خاتمة�البحث�ع;ى�أبرز�النتائج�الOc�أفرز®�ا�الدراسة

  ول ا%بحث�) 

 �OÛالن�تعريف:  

                                                 
  . ٤٥: النحو�والدxلة�مدخل�لدراسة�ا%عP¯�النحوي�الدx]ي) ١(
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�اللغة� �!ي �الصواب�: معناه �يخالف �فيما �الوقوع �عن �صاحبه ¯Ûين� ه ��نَّ �³ُْ�َية؛ �العقل O �ُسّمِ �ومنه ا%نع،

OÛ�من�أنواع�Tنشاء�الطل°O،�وهو�ضد�)مر)١(ويمنعه   .،�والنَّ

ه� فه�النحويون�بأنَّ �عن�الفعل،�أو�wمتناُع�عنه�ع;ى�وجه�wستع=: وُيعّرِ ِ
ّ

  .)٢(ء�وTلزامطلب�الكف

  :وُيقسم�النOÛ�إ]ى�قسمBن�

َ�ا َيا(: وهو�النOÛ�الصادر�من�)ع;ى�مرتبة�إ]ى�)دنى،�نحو�قوله�تعا]ى: النOÛ�الحقيقي-أ ُّ́
َ
ِذيَن  أ

َّ
 x آَمُنوا ال

ْر 
َ

ْومٌ  َيْسخ
َ
ن ق ْوٍم  ّمِ

َ
¯ ق َp-ن َع

َ
وا أ ونُ

ُ
AًBْا َيك

َ
ْ�ُ�ْم  خ �تعا]ى) ٣()ّمِ �وقوله ، :)=

َ
ْدعُ  ف

َ
ِه  َمَع  ت

َّ
ًها الل

َ
َر  ِإل

َ
�وقوله�)٤()آخ ،

َ�ا َيا(: تعا]ى ُّ́
َ
ِذيَن  أ

َّ
  ال

ْ
  آَمُنوا

َ
x  

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
َبا ت ا الّرِ

ً
ْضَعاف

َ
  أ

ً
َضاَعَفة   .) ٥()مُّ

  :وهو�خروج�النOÛ�من�معناه�الحقيقي�إ]ى�معP¯�مجازي�ليفيد�غرضا�من�)غراض�م��ا: النOÛ�ا%جازي -ب

OÛ�الصادر�بBن�م: wلتماس-١   :)٦(رتبتBن�متساويتBن،�كقول�الشاعروهو�النَّ

َت�َعِظيـُم 
ْ
َعل

َ
ْيَك�إذا�ف

َ
ُه�َعاٌر�عل

َ
ل
ْ
ٍق�وتأتَي�ِمث

ُ
ل
ُ

ْنَه�َعْن�خ
َ
  x�ت

�تعا]ى: الدعاء-٢ �قوله �نحو �)ع;ى �إ]ى �)دنى �من OÛالن� �صدور ا(: وهو
َ
ن   َربَّ

َ
ا ?

َ
ن

ْ
اِخذ

َ
ؤ

ُ
ا ِإن ت

َ
ِسين

َّ
ْو  ن

َ
 أ

ا
َ
ن

ْ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
  :)٨(،�وقول�الشاعر) ٧()أ

 x�OÛإلO ِPِّم�كاَن�ْد
َ
ذي�ق

َّ
�بال ي�ُمِقرٌّ ِ

ّ
ِإن
َ
ْبOPِ�ف ِ

ّ
َعذ

ُ
  �ت

  .الجازمة) x�الناهية(بوله�صيغة�واحدة�Ôي�ا%ضارع�ا%قرون�

َنا( :،�قال�تعا]ى)٩(الناهية�بالدخول�ع;ى�الفعل�ا%ضارع�فتجزمه) x(وتختص��   َربَّ
َ
x ا

َ
ن
ْ

اِخذ ؤَ ِسيَنا ِإن تُ
َّ
ْو  ن

َ
 أ

                                                 
 . نOÛ: نOÛ،�ولسان�العرب: القاموس�ا%حيط) ١(

 .٩٠: ،�وعلم�ا%عاني،�عبدالعزيز�عتيق٣٢١: مغOP�اللبيب) ٢(

 .١١:الُحُجرات) ٣(

 .٢١٣:الشعراء) ٤(

 .١٣٠:آل�عمران) ٥(

  .]ي�ولحسان�بن�ثابت�ولØخطلينسب��بي�)سود�الدؤ ) ٦(

 . ٢/١٨٨: ،�وشرح�أبيات�سيبويه�xبن�السABا!ي٣/٤٢: ،�وكتاب�سيبويه١٣٠: ديوان�أبي�)سود�الدؤ]ي: انظر�

 .٢٨٦:البقرة) ٧(

  .٢/٢٩٧": معاهد�التنصيص�ع;ى�شواهد�التلخيص"ينسب��بي�العتاهية�كما�!ي�) ٨(

 :وهناك�معان�أخرى�يذكرها�الب=غيون،�م��ا

وx�تقربوا�الزنى�إنه�كان�فاحشة�وساء�: (وقوله�تعا]ى]. ٢٨:آل�عمران) [x�يتخذ�ا%ؤمنون�الكافرين�أولياء: (�ديد�والتحذير،�نحو�قوله�تعا]ىال�

 ].٣١:Tسراء)[سبي=

 ].٣٦:Tسراء) [وx�تمش�!ي�)رض�مرحا: (Tرشاد،�نحو�قوله�تعا]ى

 ]. ٤٢:إبراهيم) [ف=�عما�يعمل�الظا%ون وx�تحس�ن�هللا�غا: (الدوام،�نحو�قوله�تعا]ى

 ].١٦٩:آل�عمران)[وx�تحس�ن�الذين�قتلوا�!ي�سبيل�هللا�أمواتا: (بيان�العاقبة،�نحو�قوله�تعا]ى

 ].٦٦:التوبة) [x�تعتذروا�قد�كفرتم�بعد�إيمانكم: (التيئيس،�نحو�قوله�تعا]ى

 .يا�ليلة�)نس�x�تنقOp2: التمOP،�مثل

 .فت�وأنت�!ي�الص=ةx�تلت: الكراهة،�مثل

 ].٤٠:التوبة)[x�تحزن�إن�هللا�معنا: (wئتناس،�نحو�قوله�تعا]ى

  .دع�ا%كارم�x�ترحل�لبغي��ا�واقعد�فإنك�أنت�الطاعم�الكاOpË: التحقAB،�نحو�قول�الشاعر

�ع;ى) ٩( �يحمل �كما �ضده، �ع;ى �يحمل �وال×Opء ،OÛالن� �ضد ��نه �)مر، �فعل �ع;ى �بالحمل �جزمها �النحويون �ع;ى��علل OPمب�و)مر� نظABه،

 . ٣٢٣:،�ومفتاح�العلوم١٧٢: أسرار�العربية. الوقف�فجعل�نظABا�له�!ي�اللفظ



509 
 

ا
َ
ن
ْ
أ
َ
ط
ْ

خ
َ
  .) ١()أ

أولهما�عدم�وجود�فاصل�بي��ا�وبBن�الفعل،�وثان��ما�: ،�وتجزم�ا%ضارع�بشرطBن�)٢(الطلبية) x(وتسم¯��

  .)٣(أx�تسبقها�إْن�الشرطية�أو�إحدى�أخوا®�ا�من�أدوات�الشرط،�فإْن�ُسبقت�أصبحت�نافية�غAB�جازمة

�نحو �إx�بالفضلة، �مجزومها �وبBن �بي��ا �وخ: وx�ُيفصل �وهو�قليل، �زيدا، �تضرب �بعضهم�x�اليوم صه

  :بالضرورة�الشعرية،�نحو�قول�الشاعر

  )٤(وقالوا�أخانا�x�تخشْع�لظالم�عزيز�وx�ذا�حَق�قومك�تظلم

  .)٥(الناهية�أصل�بنفسها�ع;ى�الراجح) x(و

�تعا]ى �قال �للمخاطب، �للمعلوم OPا%ب� �ا%ضارع �ع;ى �كثABا َ�ا َيا(: وتدخل ُّ́
َ
ِذيَن  أ

َّ
وا x آَمُنوا ال

ُ
ِخذ تَّ

َ
ي  ت  َعُدّوِ

ْم وَ 
ُ

ك ْوِلَياء َعُدوَّ
َ
  .) ٦()أ

وا: "وقال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
ُ
ول
ُ
ُبوُهْم�َوق ِ

ّ
ذ
َ

ك �تُ
َ

xَو�ِكَتاِب
ْ
ْهَل�ال

َ
وا�أ

ُ
ق َصّدِ �تُ

َ
x) :ْيَنا

َ
ِزَل�ِإل نْ

ُ
ِه�َوَما�أ

َّ
ا�ِبالل   .)٧()"آَمنَّ

اَن  َما(: ،�نحو�قوله�تعا]ى)٨(وع;ى�ا%بOP�للمعلوم�للغائب
َ
ْهِل  ك

َ
ِديَنِة  ِ�

َ ْ
ُهم ْن َوَم  ا%

َ
َن  َحْول ْعَراِب  ّمِ

َ
ن )

َ
  أ

ْ
ُفوا

َّ
ل
َ

 َيَتخ

ُسوِل  َعن ِه  رَّ
َّ
  الل

َ
xَو  

ْ
ُبوا

َ
نُفِسِهْم  َيْرغ

َ
ْفِسِه  َعن ِبأ  (: وقوله�تعا]ى. ) ٩()نَّ

َّ
x  ِخِذ ْؤِمُنوَن  َيتَّ

ُ ْ
اِفِريَن  ا%

َ
ك
ْ
ْوِلَياء ال

َ
 ُدوِن  ِمن أ

ْؤِمِنBَن 
ُ ْ
�يَ : "،�وقوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم) ١٠()ا%

َ
x�

َ
xَو�ِخيِه

َ
ى�َبْيِع�أ

َ
�َع; �َيِزيَدنَّ

َ
xَو�وا

ُ
َناَجش

َ
�ت

َ
xَو�ِلَباٍد�َحاِضٌر�ِبْع

اَءَها
َ
ِفَئ�ِإن

ْ
ْسَتك

َ
ِ�َ�ا�ِلت

ْ
خ
ُ
َق�أ

َ
=
َ
�ط

ُ
ة
َ
ْرأ
َ ْ
ْل�ا%

َ
ْسأ

َ
�ت

َ
xَو�َبِتِه

ْ
ى�ِخط

َ
�َع; َ�نَّ

ُ
ط
ْ

  .)١١("َيخ

َرْج،�: أو�مخاطب،�نحو�الناهية�ع;ى�الفعل�ا%بOP�للمجهول�سواء�أكان�%تكلم�أو�غائب) x(وتدخل�
ْ

خ
ُ
x�أ

�وهو� �غAُB�ا%تكلم، OÛا%ن� ��نَّ ،� �للمخاطب �للمعلوم OPا%ب� �ع;ى �كثABا �وتدخل �زيد، َرْج
ْ

�وx�ُيخ َرْج،
ْ

خ وx�تُ

  .)١٢(الفاعل�ا%حذوف�النائب�عنه�ضمAB�ا%تكلم

 :" ،�نحو�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم)١٣(ودخولها�ع;ى�ا%بOP�للمعلوم�للمتكلم�قليل�
ُ
�أ
َ
x�ِكًئا ْم�ُمتَّ

ُ
َحَدك

َ
�أ ِفBَنَّ

ْ
ل

 
َ
�َوَجْدن �َما ْدِرى

َ
�ن
َ
x� َيُقوُل

َ
�ف �َعْنُه ْو�³ََ�ْيُت

َ
�أ �ِبِه َمْرُت

َ
�أ ا �ِممَّ ْمِري

َ
�أ ْمُر�ِمْن

َ
(� ِتيِه

ْ
�َيأ ِتِه

َ
ِريك

َ
�أ ى

َ
ِه�َع;

َّ
�الل �ِكَتاِب �ِ!ي ا

                                                 
 .١٣:لقمان) ١(

 .٣٢٣: ،�ومغOP�اللبيب٣٣٩: ،�ورصف�ا%باني٣٠٠:الجP¯�الداني�) ٢(

 .٤/٤٠٩: النحو�الوا!ي) ٣(

 .٢/٥٦،٧١: مع،�وهمع�الهوا٤/١٠:،�وشرح�)شموني٣/١٥٧٨شرح�الكافية�الشافية�) ٤(

�الجزم�!ي�الفعل�) x(من�النحويBن�من�زعم�أن�أصلها�xم�)مر�زيد�عل��ا�ألف،�فانفتحت�ال=م��جلها،�ويرى�السهي;ي�أ�³ا�) ٥( النافية،�وأنَّ

 . ب=م�)مر�مضمرة�قبلها،�وحذفت�كراهة�اجتماع�xمBن�!ي�اللفظ

 .٢/٥٦: ،�وهمع�الهوامع٣/٥٧٤: ،وشرح�)شموني٣٠٠جP¯�الداني،�،�وال١٨٥٨-٤/١٨٥٧،�وارتشاف�الضرب�١/٢٤٨مغOP�اللبيب�

 .١:ا%متحنة) ٦(

 ). ٤١٢٥: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٧(

 . ٥/١١٢: البحر�ا%حيط) ٨(

 .١٢٠:التوبة) ٩(

 .٢٨:آل�عمران) ١٠(

 ). ٢٥٢٢: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ١١(

 .٤/٩: شرح�)شموني) ١٢(

 . ٤/٤٤،�والبحر�ا%حيط�٤/٦٢: لتسهيل،�وشرح�ا٢٣٥: التسهيل) ١٣(
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َبْعَناهُ    . )١("اتَّ

�� �الحقيقة �!ي �به �ا%قصود �الفعل �عن OÛ �الجواز�بالنَّ �نحووهو�من �يلزمه، �ما �: إ]ى �َهُهَنا َك َرَينَّ
َ
قال��–x�أ

OpÚكقولهم: "الر�وذلك�قلي=�ا%تكلم�!ي�جاء�أي: وقد�ا%خاطب،�هو�الحقيقة�ي!�OّÛا%ن� َك�َهُهنا؛��نَّ َرَينَّ
َ
: x�أ

راك
َ
ْن�َهُهنا�ح¯c�x�أ

ُ
ك
َ
  . )٢("x�ت

  .اهم�ع;ى�تلك�الحالةفا%عP¯�!ي�الحديث�ا%تقدم�نOÛ�ا%خاطبBن�عن�ذلك�الفعل�ح¯c�x�ير 

  :)٣(ومن�ذلك�قول�النابغة�الذبياني

َوارِ �
ْ
ى�أْعَقاِب�أك

َ
اٍت�َع;

َ
ف �َمَداِمُعها�ُمَردَّ

ً
�ُحْورا

ً
ْن�َرْبَربا

َ
ْعِرف

َ
  x�أ

  : )٤(وقول�الشاعر

�ما�َداَم�ِفْ�َ�ا�الُجَراِضُم 
ً
َبَدا

َ
َها�أ

َ
ُعْد�ل

َ
=�ن

َ
َق�ف

ْ
َرْجَنا�ِمْن�ِدَمش

َ
  إذا�ما�خ

ُرْج�زيد: ا%بOP�للمعلوم�للغائب،�نحو��ويضعف�دخولها�ع;ى�
ْ

  .x�َيخ

  

��x�ُص ِ
ّ
ل
َ

خ ْفَعل�Åن،�فع;ى�معP¯�تقريب�ا%ستقبل�: الفعل�ا%ضارع�ل=ستقبال،�فإن�قلت�) الناهية(وتُ
َ
x�ت

  .)٥( إ]ى�الحال

�� �وتبعته �دليل �عليه �دل �إذا �بعدها �الفعل
َ

�حذف ذي بَّ
ُ
(� �وأبو�الحسن �عصفور �ابن ز �نحو)x(وجوَّ ، :

�إْن�أساء�وإْن�x�ف=،�أي
ً
ْضِرْبهُ : اضرب�زيدا

َ
،�ومن�شواهد�الحديث�النبوي�ع;ى�ذلك�ما�ورد�!ي�)٦( ف=�ت

�ِمْن�ِطBٍن : "حديث�الراهب،�من�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
َّ

xِإ�
َ

x�اَل
َ
َهٍب�ق

َ
ْبOPِ�َصْوَمَعَتَك�ِمْن�ذ

َ
وا�ن

ُ
ال
َ
  . )٧("ق

�مراده) x(بشاهد�ع;ى�حذف�ا%جزوم�) Bنx�إx�من�ط: (!ي�قول�جريج: "قال�ابن�مالك x�: الOc�للنOÛ،�فإنَّ

  .)٨("تبنوها�إx�من�طBن

ويختلف�مع¯P�x�الناهية�بحسب�ما�توجه�إليه،�فإْن�كان�الطلب�موجها�من�أع;ى�درجة�إ]ى�أدنى�درجة��

  .)٩(سميت�بالناهية،�وإن�كان�موجها�من�)دنى�إ]ى�من�هو�أع;ى�سميت�دعائية

ْسَتْعَمل�
ُ
،�قال�سيبويه) x(وت

ً
!ي�الدعاء�بم�¤ل��ما�!ي�) x(واعلم�أّن�هذه�ال=م�و:"الناهية�!ي�الدعاء�كثABا

َيْجِزَك�خABا: ")مر�والنOÛ،�وذلك�كقولك
ْ
ع�ُهللا�َيِميَنك،�َول

َ
  . )١٠("x�َيْقط

ْصَحاِبي�ِه :"ومن�الشواهد�من�الحديث�النبوي�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
َ
ْمِض�ِ�

َ
�أ ُهمَّ

َّ
ُهْم�الل ُردَّ

َ
�ت

َ
xَو�ْجَرَ®ُ�ْم

                                                 
 . ٤٦٠٠س�ن�أبي�داود�) ١(

)٢ (OpÚللر�الكافية�الضرب٤/٨٩: شرح�ارتشاف�٤/١٨٥٨: ،. 

 .٤/٤: ،�وحاشية�الصبان٤/١٩٨: ،�وينظر�أوضح�ا%سالك١٢٣: ديوانه) ٣(

 .٢٤٧: ،�ومغOP�اللبيب٤/٦٣ينسب�للوليد�بن�عقبة�وللفرزدق،�شرح�التسهيل) ٤(

 .٢٦٨: ،�ورصف�ا%باني٣٢٣: بيب�مغOP�الل) ٥(

 .٢/٤٤٥: ،�وهمع�الهوامع٣٠٤ - ٣٠٣: ا%قرب) ٦(

 ). ٣١٨١: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٧(

 .١٩٧: شواهد�التوضيح�والتصحيح) ٨(

 . ٤/٤٠٨،�والنحو�الوا!ي�٢٦٩: رصف�ا%باني) ٩(

 .بوxق�١/٤٠٨الكتاب�) ١٠(
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ْعَقاÇِِ�ْم 
َ
ى�أ

َ
  .(١)َع;

x�غفر�هللا�لزيد�وx�: الOc�للدعاء�ع;ى�ا%اOpÚ�ويكون�معناه�إذ�ذاك�wستقبال،�نحو) x(ويجوز�دخول��

  : رحمه،�قال�الشاعر

جاِل    )٢(أx�x�باَرَك�ُهللا�!ي�ُسَهْيٍل�إذا�ما�ُهللا�َباَرَك�!ي�الّرِ

  .)٣(بك�هللا،�وx�رحم�الكافرx�خي: ومثل�قولهم�

وإحالة�x�الناهية�لسياق�الجملة�إ]ى�زمن�ا%ستقبل�غالبا�ما�يكون�قريبا�من�الحال،�ولذلك�فOÛ�تدل�

  . )٤(ع;ى�ا%ستقبل�البسيط

قد�يتوجه�النOÛ�!ي�اللفظ�إ]ى��Opء�ويكون�ا%راد�نOÛ�ا%خاطب�عن�طريق�ا%جاز�من�باب�ذكر�ا%سبب��

�نحو�قول �السبب �تعا]ىوإرادة   آَدمَ  َبOPِ َيا(: ه
َ
x  ُم

ُ
ك نَّ

َ
اُن  َيْفِتن

َ
ْيط �نOÛ�") ٥()الشَّ �وا%راد �الشيطان، ¯Ûن� �فقد ،

  .ا%خاطبBن�عن�Tصغاء�إ]ى�الشيطان

�ِ!ي�ِكَتاِب : "ومثله�قول�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم َ�ا ِإ³َّ
َ
اِء�ف

َ
ِعش

ْ
ْم�ال

ُ
ِتك

َ
ى�اْسِم�َص=

َ
ْعَراُب�َع;

َ ْ
ْم�)

ُ
ك ِلَبنَّ

ْ
غ
َ
�ت

َ
x�

ِبِل  ِ
ْ

T�ِب
َ

ْعِتُم�ِبِح=
ُ
َ�ا�ت اُء�َوِإ³َّ

َ
ِعش

ْ
ِه�ال

َّ
  .)٦("الل

 .فالنOÛ�!ي�الحديث�حقيقة�موجه�إ]ى�ا%خاطبBن،�وليس�إ]ى�)عراب

 .!ي�بعض�ا%واضع�أْن�تكون�ناهية�وأْن�تكون�نافية) x(وتحتمل��

افية،�وجزمه�ع;ى�تقديرها�ن) x(جاز�رفعه�ع;ى�تقدير�) x(فإذا�و]ي�أْن�الصالحة�للتفسAB�مضارع�معه��

 
ً
�وأْن�مصدرية

ً
،�ونصُبه�ع;ى�تقدير�x�نافية

ً
ْل (: ،�نحو�قوله�تعا]ى)٧(ناهية،�وتكون�أْن�مفسرة

ُ
ْوا ق

َ
َعال

َ
ُل  ت

ْ
ت

َ
 أ

مَ  َما ْم  َحرَّ
ُ

ك ْم  َربُّ
ُ

ْيك
َ
  َعل

َّ
?

َ
  أ

ْ
وا

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
ْيًئا ِبِه  ت

َ
  .)٨()ش

َعِ;ي� : "أن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�قالومنه�ما�ورد�!ي�حديث�أم�ا%ؤمنBن�عائشة�رOpÚ�هللا�ع��ا،�
ْ
اف
َ
ف

ُهِري 
ْ
ط
َ
¯�ت َّcَح�َبْيِت

ْ
وِ!ي�ِبال

ُ
ط
َ
�ت

َ
x�ْن

َ
AَBْ�أ

َ
�غ َحاجُّ

ْ
  .)٩("َما�َيْفَعُل�ال

 .،�يجوز�نصب�الفعل�ع;ى�تقدير�x�نافية،�وجزمه�ع;ى�تقديرها�ناهية"x�تطو!ي: "ففي�قوله

�)دوات�النحوية�x�تحمل�مع� P¯�!ي�ذا®�ا،�وإنما�يتحدد�معناها�!ي�إطار�الجملة�الواردة�ويشار�هنا�إ]ى�أنَّ

  .ف��ا،�والسياق�هو�ما�يبBن�ا%عاني�ا%جازية�لها

�ع;ى�� �التعرف �وx�يمكن �له، �ا%وضوعة �الحقيقي �معناها �عن �تخرجها �سياقات �!ي �x�الناهية �ترد وقد

                                                 
 ).٣٠٧٦:(مسلم،�الحديث�رقم�،�وصحيح)١٢١٣: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ١(

 .٦١١: ،�ا%متع٣/١٣٤: ،�الخصائص٢٧٠رصف�ا%باني�) ٢(

 .٩٢: ،�ورصف�ا%باني١٤٥: نتائج�الفكر) ٣(

 .٩٤م،�ص٢٠٠٢،�عمان�)ردن،�١الدxلة�الزمنية�!ي�الجملة�العربية،�ع;ي�جابر�ا%نصوري،�الدار�العلمية�الدولية،�ط) ٤(

 .٢٧:)عراف) ٥(

�مسلم،) ٦( �رقم�صحيح �السيوطي). ١٠١٩: (الحديث �شدة�: "قال �إ]ى �يؤخرونه �أي �Tبل �بح=ب �يعتمون �لكو�³م �العتمة �يسمو�³ا )عراب

 .٢/٢٨٧: شرح�صحيح�مسلم]". ٥٨:النور )[ومن�بعد�ص=ة�العشاء: (الظ=م�وإنما�اسمها�!ي�كتاب�هللا�العشاء�!ي�قوله�تعا]ى

،�والبيان�!ي�غريب�١/٣٦٤: وانظر�معاني�القرآن�للفراء. ٣٠٠،�،�والجP¯�الداني١٨٥٨-٤/١٨٥٧،�وارتشاف�الضرب�١/٢٤٨مغOP�اللبيب�) ٧(

 . ١/٥٤٨:،�والتبيان�للعك�Aي ١/٣٤٩: إعراب�القرآن�xبن�)نباري 

 .١٥١:)نعام) ٨(

 ).٢٩٣: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٩(
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  . )١(ا%عP¯�ا%راد�م��ا�وÔي�بمعزل�عن�السياق

  ديث�النبوي نظام�جملة�الن��H[ي�الح

�� �يخلو�من xو� ،� �النحوي �الAsكيب �به �: (ويقصد �الناهية x +ا%ضارع� �نمطان�)الفعل �النظام �ولهذا ،

�النبوي� �الحديث �نصوص �خ=ل �من �اكتشافها �البحث �يحاول �متعددة، �صور �نمط �ولكل رئيسان،

  . الشريف،�وبيان�تغAB�دxلة�النOÛ�!ي�الصور�ا%ختلفة

OÛالن�لجملة�)ول�صور ال: النمط�وله�ا%ؤكد�OÛن: 

  .الفعل�ا%ضارع�ال=زم+ x�الناهية� -١

ِذي�x�: "النOÛ�للغائب�ا%علوم،�نحو�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: مثال�
َّ
اِئِم�ال ْم�!ي�ا%اِء�الدَّ

ُ
َحُدك

َ
�أ نَّ

َ
x�َيُبْول

ِسُل�فيه
َ
ت
ْ
�َيغ مَّ

ُ
  .)٢("َيْجِري،�ث

�+ x�الناهية�� نَّ
َ
قيلةفعل�مضارع�xزم�للغائب�(َيُبْول

َّ
د�بالنون�الث

َّ
جار�) +اسم�ظاهر�معرفة(فاعل�) + مؤك

  .ومجرور

)ثر�Tعرابي��داة�النOÛ�هنا�هو�الجزم�للفعل�ا%ضارع،�وهذا�)ثر�ليس�ظاهرا،��ن�الفعل�جاء�مبنيا��

  .ع;ى�الفتح�xتصال�نون�التوكيد�به

�ا� �هو�ا%ستقبل �ا%قصود �والزمن �ا%ستقبل، �ع;ى �هنا �الزمنية �نون�الدxلة �أنَّ �ذلك �إ]ى �يضاف لقريب،

�با%ضارع� �تتصل �إنما �ا َّ³�� �ل=ستقبال، �فخلصته �الناهية x� �مع �ا%ضارع �لحقت �قد �الثقيلة، التوكيد

د�وقوعه�مستقب= ِ
ّ

  .فُتؤك

والوظيفة�السياقية�للجملة�هنا�Ôي�التأسيس�%عP¯�النOÛ،�وفيما�يتعلق�با%وقع�السيا*ي�لجملة�النOÛ�!ي��

  . جاءت�جملة�النOÛ�استفتاحية،�ُبِدَئ��Çا�الك=م�هذا�الحديث�فقد

والظاهرة�السياقية�ا%صاحبة�ا%ؤثرة�!ي�هذا�النمط�Ôي�نون�التوكيد،�ولها�تأثAB�!ي�Tعراب�و!ي�الدxلة،��

�OÛالن�توكيد�OÛف�لةxالد�ي!�ABالتأث�وأما�الفتح،�ع;ى�ا%ضارع�الفعل�بناء�سبب�OÛف�عرابيT�هاABتأث�أما

  .وتقويته

  : أمثلة�أخرى�ع;ى�النOÛ�للغائب�ا%علوم�

ْم�َبBَْن�َيَدْيِه�َوx�َعْن�َيِمْيِنِه : "قال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم - 
ُ

َحُدك
َ
�أ نَّ

َ
 .)٣("x�َيْتُفل

�xزم�مبOP�ع;ى�الفتح�+ x�الناهية�� �+ فعل�مضارع ظرف�) + اسم�ظاهر(فاعل�+ نون�التوكيد�الثقيلة

  فعل�مضارع�مقدر�كما�!ي�الجملة�)و]ى�+x�الناهية�+ واو�العطف�... + مكان

�َوَمَعَها�َمْحَرمٌ : " وقال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم - 
َّ

xِإ�
ٌ
ة
َ
�اْمَرأ

َساِفَرنَّ
ُ
�ت

َ
xَو�ٍة

َ
�َرُجٌل�ِباْمَرأ

َونَّ
ُ
ل
ْ

�َيخ
َ

x")٤(.  

 .جار�ومجرور) + اسم�ظاهر�نكرة(فاعل�+ نون�التوكيد�الثقيلة�+ فعل�مضارع�xزم�+ x�الناهية�

رٍ : "�عليه�وسلموقال�ص;ى�هللا
ْ

ِبي�َبك
َ
�ِإx�باُب�أ ْسِجِد�باٌب�إx�ُسدَّ

َ ْ
�!ي�ا%   .)١("x�َيْبَقBَنَّ

                                                 
 . ٥: دراسات�!ي�أسرار�اللغة�،�أحمد�حامد) ١(

 ).٢٣٢: (يث�رقمصحيح�البخاري،�الحد) ٢(

  ).٣٩٥: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٣(

  ).٢٣٩١:(،�وصحيح�مسلم،�الحديث�رقم)٢٧٨٤: (صحيح�البخاري،�حديث�رقم) ٤(
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�النOÛ�هنا�لغAB�العاقل،�وهو�قوله�� �ُيْبقوا�"باب: "نلحظ�أنَّ
ّ
xبأ�ن،Bللمخاطب�موجه�الحقيقة�ي!�OÛوالن�،

ٍر�رOpÚ�هللا�عنه
ْ

�غAَB�باِب�أبي�َبك
ً
  . )٢(بابا

اَب�َبْعٍض : " موقال�ص;ى�هللا�عليه�وسل
َ
ْم�ِرق

ُ
�َيْضِرُب�َبْعُضك

ً
x

َّ
ْرِجُعوا�َبْعِدي�ُض=

َ
�ت

َ
=
َ
�ف

َ
x
َ
  .)٣("أ

  )ضمAB�متصل(فاعل�+ فعل�مضارع�xزم�+ x�الناهية�

  . سبقت�جملة�النOÛ�بأداة�التنبيه�أx،�و!ي�ذلك�دxلة�ع;ى�خطر�ا%نOÛ�عنه

  .الفعل�ا%ضارع�ا%تعدي+ x�الناهية� -٢

َها�:"لم�ا%علوم،�قال�ص;ى�هللا�عليه�وسلمالنOÛ�للمتك: مثال
َ
�ل
ٌ
اة

َ
َبِتِه�ش

َ
ى�َرق

َ
ِقَياَمِة�َع;

ْ
ْم�َيْوَم�ال

ُ
َحَدك

َ
�أ ِفBَنَّ

ْ
ل
ُ
�أ

َ
x

�OPِ
ْ
ِغث

َ
ِه�أ

َّ
�َيُقوُل�َيا�َرُسوَل�الل

ٌ
ُه�َحْمَحَمة

َ
َرٌس�ل

َ
َبِتِه�ف

َ
ى�َرق

َ
اٌء�َع;

َ
غ
ُ
  .)٤(..."ث

� �) + ضمAB�مستAs�للمتكلم( فاعل+ فعل�مضارع�متعد�مبOP�ع;ى�الفتح�+ x�الناهية ظرف�+ مفعول�به

  .زمان

جاء�النOÛ�هنا�للمتكلم�وهذا�قليل،�نÛ¯�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�نفسه�أن�يراهم�ع;ى�تلك�الحالة،�

  .وا%راد�هنا����³م�عن�تلك�الحالة�ع;ى�سبيل�ا%بالغة

نَّ : " نOÛ�ا%خاطب�ا%علوم،�قال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: مثال
َ

Aُك
ْ
s
َ
�ت

َ
x��ِبَنا�َحُق

ْ
َحًدا�َيل

َ
  .)٥("أ

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �قال �ا%علوم، �الغائب OÛ: "ن�ِمْن� �ِب=ٍل اُن
َ
ذ
َ
�أ ْم

ُ
�ِمْنك

ً
َحَدا

َ
�أ ْو

َ
�أ ْم

ُ
َحَدك

َ
�أ �َيْمَنَعنَّ x

  .)٦("َسُحْوِرهِ 

  . النOÛ�هنا�!ي�الحقيقة�للمخاطبBن

  : ومن�أمثلة�نOÛ�ا%خاطب�ا%علوم�-

pÚر�جبل�بن�معاذ�حديث�!ي�ورد�قالما�عنه�هللا�O :�اليمن�إ]ى�وسلم�عليه�هللا�ص;ى�هللا�رسول�OPبعث�ا%

�فيه:"قال َنه�أو�تكتب�إ]يَّ َبيَّ
َ
�إx�بما�تعلم،�فإْن�أشكل�عليك�أمٌر�فقف�حc¯�ت نَّ

َ
ْفِصل

َ
�وx�ت ْقِضBَنَّ

َ
  .)٧("x�ت

+ واو�العطف��) +ضمAB�مستAs�للمخاطب(فاعل�+ نون�التوكيد�الثقيلة�+ فعل�مضارع�xزم�+ x�الناهية�

أداة�wستثناء�) + ضمAB�مستAs�للمخاطب(فاعل�+ نون�التوكيد�الثقيلة�+ فعل�مضارع�xزم�+ x�الناهية�

)xقوله). إ� �)و]ى ،OÛللن� �جملتان �الحديث �هذا �للن،OÛ�x"�تقضBن: "!ي �التأسيس �السياقية �ووظيف��ا ،

�قول �والثانية �استفتاحية، OÛف� �الك=م، �بدء �السيا*ي �تأكيد�"وx�تفصلّن : "هوموقعها �السياقية �وظيف��ا ،

  .النOÛ،�وموقعها�السيا*ي�بعد�واو�العطف،�فOÛ�جملة�معطوفة

                                                                                                                                                         
 ).٤٤٦: (الحديث�رقم: صحيح�البخاري ) ١(

ه�فاعل،�وx�ُيقال) :"... ٦٦٤حديث(قال�العيOP�!ي�عمدة�القاري�) ٢( ا�كيف�نÛ¯�الباب�: باٌب�مرفوعا�ع;ى�أنَّ عن�البقاء�وهو�غAB�مكلف؟،��نَّ

ه�قال: نقول  �عدم�البقاء�xزم�للنOÛ�عن�Tبقاء،�فكأنَّ ه�كناية؛��نَّ َك�َهُهنا،�أي: x�يبقيه�أحد،�ح¯c�x�يبقى،�وذلك�كما�ُيقال: إنَّ َرَينَّ
َ
x�x :�أ

 ".تقعد�عندي�ح¯c�x�أراك

 ).٤٠٥٤:(صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٣(

 ).٢٨٤٤:(الحديث�رقم�صحيح�البخاري،�) ٤(

 ).٣٦٢١: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم�) ٥(

 ).٥٨٦: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم�) ٦(

 ).٥٠: (س�ن�ابن�ماجة،�حديث�رقم) ٧(
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ر�ا%ستثP¯�منه�بالعموم،�والتقدير : وصاحب�النOَÛ�!ي�الحديث�wستثناُء�بإx،�وwستثناء�مفرغ،�وهنا�ُيَقدَّ

  .نه،�ويخرج�ا%ستثP¯�من�هذا�النxOÛ�تقOp2�شيئا،�أّي��Opء،�وwستثناء�يوجب�النOÛ�عن�ا%ستثP¯�م

  :النOÛ�غAB�ا%ؤكد�وله�صور : النمط�الثاني

 :الفعل�ا%ضارع�ال=زم+ x�الناهية� -١

اَر : " قال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم َيِلْج�النَّ
ْ
ل
َ
�ف يَّ

َ
َب�َع;

َ
ذ
َ

ُه�َمْن�ك ِإنَّ
َ
�ف يَّ

َ
ِذُبوا�َع;

ْ
ك
َ
�ت

َ
x")١(.  

� x� �بعد �جاء �وهو�للعموم، �للمخاطبBن، �هنا OÛالن��متصل،�ABضم� �والفاعل �xزم، �مضارع �فعل الناهية

OÛالن�لهذا�يمتثل�x�من�عاقبة�نBتب�جملة�OÛالن�جملة�وصاحب.  

اَب�َبْعٍض : " ومثله�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
َ
ْم�ِرق

ُ
اًرا�َيْضِرُب�َبْعُضك فَّ

ُ
ْرِجُعوا�َبْعِدي�ك

َ
�ت

َ
x")٢(.  

ل�إليه�أنه�يجد�ال×Opء�!� �: "ي�الص=ة،�فقال�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلمو!ي�حديث�الرجل�الذي�ُيخيَّ
َ

x

ْو�َيِجَد�ِريًحا
َ
¯�َيْسَمَع�َصْوًتا�أ َّcَح�

ْ
�َيْنَصِرف

َ
x�ْو

َ
  .)٣("َيْنَفِتْل�أ

  ).ضمAB�مستAs(الفاعل�+ الفعل�ا%ضارع�ال=زم�+ x�الناهية�

OÛالن�وصاحب�الحالة،�هذه�عليه�تنطبق�من�لكل�OÛن�وهو�الغائب،�للمفرد�هنا�OÛالن��Ocال�¯cح�هنا

  .x�ينصرف�إx�أن�يجد�صوتا�أو�ريحا: بمعP¯�إx؛�أي

  :الفعل�ا%ضارع�ا%تعدي+ x�الناهية� -٢

َرْوا�: " النOÛ�للمخاطب�ا%علوم،�وهو�)كA�ورودا،�نحو�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: مثال
َ
¯�ت َّcَح�ُصوُموا

َ
�ت

َ
x

َرْوهُ 
َ
¯�ت َّcَح�ْفِطُروا �تُ

َ
xَو�َل

َ
ِه=

ْ
  .)٤("ال

 x� �+ �الناهية �الخمسة �)فعال �من ��نه �النون �حذف �جزمه �وع=مة �مجزوم �xزم �مضارع فاعل�+ فعل

  ).ضمAB�متصل(فاعل�+ فعل�مضارع�xزم�+ x�الناهية�+ واو�العطف�) + ضمAB�متصل(

�OÛللن� �مؤكدة �الثانية OÛالن� �وجملة �الك=م، ��Çا �بدئ �استفتاحية ،OÛللن� �مؤسسة �)و]ى OÛالن� جملة

  .;ى�)و]ى،�والنOÛ�هنا�ليس�مطلقا�لكنه�مقيد،�فأجل�النOÛ�مرتبط�برؤية�اله=لمعطوفة�ع

َحِدِهْم� :"وقال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم
َ
�أ َغ�ُمدَّ

َ
َهًبا�َما�َبل

َ
ُحٍد�ذ

ُ
َل�أ

ْ
َفَق�ِمث نْ

َ
ْم�أ

ُ
َحَدك

َ
�أ نَّ

َ
ْو�أ

َ
ل
َ
ْصَحاِبي�ف

َ
وا�أ ُسبُّ

َ
�ت

َ
x

ِصيَفهُ 
َ
�ن

َ
x٥("َو(.  

فاعل�+ د�مجزوم�وع=مة�جزمه�حذف�النون��نه�من�)فعال�الخمسة�فعل�مضارع�متع+ x�الناهية��

  .مفعول�به) + ضمAB�متصل(

�:" وقال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�
َ

x
َ
ِبَياòِِ�ْم�َوَصاِلِح�ِ�ْم�َمَساِجَد،�أ نْ

َ
�أ ُبوَر

ُ
وَن�ق

ُ
ِخذ �َيتَّ وا انُ

َ
ْم�ك

ُ
ك
َ
ْبل
َ
اَن�ق

َ
�َمْن�ك َوِإنَّ

ُقُبوَر�َمَساِجَد 
ْ
وا�ال

ُ
ِخذ تَّ

َ
�ت

َ
=
َ
ِلَك �ف

َ
ْم�َعْن�ذ

ُ
³َْ�اك

َ
ي�أ ِ

ّ
  .)٦("ِإن

مفعول�به�+ مفعول�به�أول�) + ضمAB�متصل(فاعل�+ فعل�مضارع�متعد�) + مسبوقة�بالفاء(x�الناهية�

                                                 
 ).٢: (،�وصحيح�مسلم،�الحديث�رقم)١٠٣: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ١(

 ).٩٨: (،�وصحيح�مسلم،�الحديث�رقم)١١٨: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٢(

 ).١٣٤: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٣(

 ).١٧٧٣: (صحيح�البخاري،�حديث�رقم) ٤(

 ).٤٦١٠: (،�وصحيح�مسلم،�الحديث�رقم)٣٣٩٧: (صحيح�البخاري،�حديث�رقم) ٥(

 ).٨٢٧:(صحيح�مسلم،�الحديث�رقم) ٦(
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  .ثان

� �التنبيه �بأداة �ُسبقت �قد OÛالن� �جملة �أن �الحديث �هذا �!ي �)أx(نلحظ
ٌ
�جملة OÛالن�

َ
�جملة �أعقبت �ثم ،

�مؤكدة�للنOÛ،�ع�A�ف��ا�عن�النOÛ�بلفظ ،�وهذه�الظواهر�)إني�أ�³اكم�عن�ذلك(ه�الصريح،�مع�التوكيد�بإنَّ

  .السياقية�ا%صاحبة�لها�دxل��ا�ع;ى�أهمية�ا%نOÛ�عنه�وعظيم�خطره

ومن�أمثلة�النOÛ�للغائب�ا%علوم،�ما�ورد�!ي�حديث�أم�سلمة�من�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�شأن��

يْ : "ا%خنثBن
َ
ِء�َعل

َ
xَهُؤ� نَّ

َ
ل
ُ

�َيْدخ
َ

x َّن
ُ

  .)١("ك

�¯Pوا%ع�للمخاطبات،�OÛالن�لكن�للغائب،�هنا�عليكن: الفاعل�فيدخلوا�سماح�منكن�يكن�x .  

 مDيء�ا%ضارع�ع;ى�صورة�ا%رفوع�بعد�x�الناهية

جاء�الفعل�ا%ضارع�بعد�x�الناهية�ع;ى�صورة�ا%رفوع�!ي�عدد�من�أحاديث�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،��

َعاِئَد�ِ!ي�:"ليه�وسلم�من�ذلك�قوله�ص;ى�هللا�ع
ْ
�ال ِإنَّ

َ
ُه�ِبِدْرَهٍم�ف

َ
اك
َ
ْعط

َ
ِتَك�َوِإْن�أ

َ
ُعْد�ِ!ي�َصَدق

َ
�ت

َ
xَو�يAِ

َ
s
ْ

ش
َ
�ت

َ
x

ْيِئِه 
َ
َعاِئِد�ِ!ي�ق

ْ
ال
َ
تِه�ك

َ
  .)٢("َصَدق

� الناهية،�وقد�" x"إفادة�أقوى�من�إفادة��-دون�أْن�تجزم-النافية،�قد�تفيد�النOÛ�x ""ويقرر�اللغويون�أنَّ

�ُيِشAُB�: "!ي�الحديث�الشريف�كما�!ي�الحديث�السابق�ومثله�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلمجاء�ذلك�
َ

x

َيَقُع�ِ!ي�ُحْفَرٍة�مِ 
َ
¤ُِع�ِ!ي�َيِدِه�ف

ْ
اَن�َي�

َ
ْيط �الشَّ َعلَّ

َ
�َيْدِري�ل

َ
x�ُه ِإنَّ

َ
ِح�ف

َ
= ِخيِه�ِبالّسِ

َ
ى�أ

َ
ْم�َع;

ُ
َحُدك

َ
ارِ أ   .)٣("ْن�النَّ

x�يشAُB،�بالياء�بعد�الشBن،�: هكذا�هو�!ي�جميع�النسخ: "ا�الحديثقال�النووي�رحمه�هللا�!ي�شرحه�لهذ

 (: وهو�صحيح،�وهو�نOÛ�بلفظ�الخ�A،�كقوله�تعا]ى
َ
x  ََّضار   تُ

ٌ
ِدَها َواِلَدة

َ
  ِبَول

َ
xودٌ  َو

ُ
هُ  َمْول

َّ
ِدهِ  ل

َ
،�وقد��)٤()ِبَول

OÛالن�لفظ�من�أبلغ�هذا�    .)٥("قدمنا�مرات�أنَّ

،�فهو�محض�طلب�مجرد؛�x�يفيد�...طلب�الكف�عن��Opء: ¯�النOÛ�هو�ن�معP: "قال�عباس�حسن�معلقا

� بذاته�أّن�الكف�سيتحقق�أو�x�يتحقق،�بخ=ف�النفي؛�ففيه�قطع�بعدم�حصول�ال×Opء،�وجزٌم�بأنَّ

  .)٦("ا%ع¯P�x�سبيل�إ]ى�تحققه؛�لثقة�ا%تكلم�أّن�السامعBن�وا%خاطبBن�لن�يخالفوا�ما�يقرره

  

�ُيْؤِذي�َجاَرهُ : "وسلم�وكذا�قوله�ص;ى�هللا�عليه
َ

=
َ
ِخِر�ف

ْ
Å�َيْوِم

ْ
ِه�َوال

َّ
اَن�ُيْؤِمُن�ِبالل

َ
  .)٧("َمْن�ك

بالياء�!ي�) يؤذي(فكذا�وقع�!ي�)صول�) ف=�يؤذي�جاره: (وأما�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: "قال�النووي

®�ا�ع;ى�أنه�خ�A�يراد�بحذفها،�وهما�صحيحان،�فحذفها�للنOÛ،�وإثبا) ف=�يؤذ(آخره،�وروينا�!ي�غAB�مسلم�

 (: به�النOÛ،�فيكون�أبلغ،�ومنه�قوله�تعا]ى
َ
x  ََّضار   تُ

ٌ
ِدَها َواِلَدة

َ
  ِبَول

َ
xودٌ  َو

ُ
هُ  َمْول

َّ
ِدهِ  ل

َ
،�ع;ى�قراءة�من��)١()ِبَول

                                                 
 ).٥٤٣٧: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ١(

 .)١٣٩٥: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٢(

 ). ٤٧٤٢: (،�وصحيح�مسلم،�الحديث�رقم)٦٥٤٥: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٣(

 .٢٣٣: البقرة�) ٤(

 .١٦/١٧٠: ا%��اج�شرح�صحيح�مسلم) ٥(

 .٤/٤١٢: النحو�الوا!ي�) ٦(

 ).٦٨: (،�وصحيح�مسلم،�الحديث�رقم)٤٧٨٧: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٧(

 .٢٣٣: البقرة�) ١(
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  .)١("،�ونظائره�كثABة"x�يبيع�أحدكم�ع;ى�بيع�أخيه: "رفع،�ومنه�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى ى�: "وقوله
َ
�ِإ] �Çَِ�ا

َ
ْ�َبط ُ́ � ¯ َّcَح� َع

َ
ل �الّسِ ْوا قَّ

َ
ل
َ
�ت

َ
xَو� �َبْعٍض �َبْيِع ى

َ
�َع; ْم

ُ
�َبْعُضك �َيِبيُع

َ
x

وِق    .)٢("السُّ

 مDيء�الفعل�ا%ضارع�بعد�x�النافية�ع;ى�صورة�ا%جزوم

�ورد�ا%ضارع�بعد�x�النافية�ع;ى�صورة�ا%جزوم�!ي�عدد�من�)حاديث،�من�ذلك�قوله�ص;ى�هللا�عليه�

وا�َبْعَدهُ : "وسلم
ُّ
ِضل

َ
�ت

َ
x�ِكَتاًبا�ْم

ُ
ك
َ
ُتْب�ل

ْ
ك
َ
ُتوِني�ِبِكَتاٍب�أ

ْ
  . )٣("ائ

النافية�" x"أن�تكون�طلبية؛�ويصححون�الجزم�بعد�" x"وأشAB�هنا�إ]ى�أن�الكوفيBن�لم�يشAsطوا�للجزم�بـ�

ن�بعض�العرب�التعليلية�قبلها�مع�استقامة�ا%عP¯؛�حكى�الفراء�ع" كي"؛�ولكن�بشرط�أْن�يصح�وقوع�

: ،�بجزم�ا%ضارع�وبرفعه،�فالجزم�ع;ى�توهم�وتقدير�جملة�شرطية؛�أي"ربطت�الفرس�x�ينفلت: "قولهم

�وضع �فيمكن �هنا �متحقق �اشAsطوه �وما �ينفلْت، �أربطه �لم �إْن �يفسد�" x: "قبل" كي: "�ني �غAB�أْن من

" كي"هذا�الحديث�فيصح�وقوع�،�وقد�تحقق�الشرط�!ي�)٤(ربطت�الفرس�كي�x�ينفلت: ا%عP¯،�بأْن�يقال

 .دون�أن�يختل�ا%عx "¯P"التعليلية�قبل�

�وسلم� �عليه �هللا �ص;ى َقَدُر�: "وقال
ْ
�ال ِقيِه

ْ
�ُيل ِكْن

َ
�َول ُه ْرتُ دَّ

َ
�ق ْد

َ
�ق ْن

ُ
�َيك ْم

َ
�ل Oٍْء

َ
p×ِب�ُر

ْ
ذ �النَّ �آَدَم �اْبَن ِت

ْ
�َيأ

َ
x�ْد

َ
َوق

َبِخيِل 
ْ
رُِج�ِبِه�ِمْن�ال

ْ
ْسَتخ

َ
ُه�أ

َ
ُه�ل ْرتُ دَّ

َ
 .)٥("ق

  . )٦("x�يأت،�بغAB�ياء�وليس�بلحن؛��نه�قد�سمع�نظABه�من�ك=م�العرب: "قال�ابن�حجر 

 محتملة�للناهية�وللنافية) x(مDيء�

ِخيِه : "قال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم - 
َ
ى�َبْيِع�أ

َ
ْم�َع;

ُ
�َيِبيُع�َبْعُضك

َ
x"(٧). 

�ِد : "وقال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم - 
َ

xَو�ِديَناًرا�Ocِ
َ
ِسُم�َوَرث

َ
�َيْقت

َ
x�ِة

َ
َفَقِة�ِنَساِئي�َوَمُئون

َ
ُت�َبْعَد�ن

ْ
َرك

َ
ْرَهًما�َما�ت

 
ٌ
ة
َ
ُهَو�َصَدق

َ
 (٨)".َعاِمِ;ي�ف

ْ�َ�ا: "وقال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم - 
َ
ُر�ِإل

ُ
ُه�َيْنظ نَّ

َ
أ
َ

َتْنَعَ�َ�ا�ِلَزْوِجَها�ك
َ
�ف
َ
ة
َ
ْرأ
َ ْ
�ا%

ُ
ة
َ
ْرأ
َ ْ
َباِشُر�ا% �تُ

َ
x."(٩) 

وْ : "وقال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم - 
َ
ُد�ف

َ
�ُيْجل

َ
x ِه

َّ
�ِمْن�ُحُدوِد�الل �ِ!ي�َحّدٍ

َّ
xِإ�َداٍت

َ
ِر�َجل

ْ
 (١)".َق�َعش

                                                 
 . ٢/٢٠: يح�مسلما%��اج�شرح�صح) ١(

 ).٢٠٢٠: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٢(

 ).١١١: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٣(

يرى�عباس�حسن�أن�من�الخAB�اليوم�عدم�)خذ��Çذه�اللغة،�وعدم�القياس�ع;ى�القليل�الوارد��Çا؛�منعا�لفوpÚ¯�التعبAB،�وما�يAsتب�) ٤(

 .٤/٤١٢: لنحو�الوا!ي�ا. من�اضطراب�الفهم�واخت=فه�- بغAB�داع-عليه�

 

 ).٦١١٩: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٥(

 .١١/٥٧٨فتح�الباري�) ٦(

 

  ).١٩٩٥: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٧(

 ).٣٣٠٦: (،�وصحيح�مسلم،�حديث�رقم)٢٥٦٩: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٨(

 ).٤٨٣٩: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٩(

 ).٦٣٤٢: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ١(
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وا�َيا�: وقال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم - 
ُ
ال
َ
َن�ق

َ
ذ
ْ
ْسَتأ

ُ
¯�ت َّcَح�ُر

ْ
ِبك

ْ
ُح�ال

َ
ْنك �تُ

َ
xَو�َمَر

ْ
ْسَتأ

ُ
¯�ت َّcَح�ُم ّيِ

َ ْ
ُح�)

َ
ْنك �تُ

َ
x

َت 
ُ

ْسك
َ
ْن�ت

َ
اَل�أ

َ
³َُ�ا�ق

ْ
�ِإذ

َ
ْيف

َ
ِه�َوك

َّ
 )١(".َرُسوَل�الل

حاديث�السابقة�جاءت�x�محتملة�للناهية�وللنافية،�ويختلف�إعراب�الفعل�بحسب�تقدير�x،�فإن�!ي�) �

قدرت�ناهية�جزم�الفعل�بعدها،�وإن�قدرت�نافية�رفع،�وا%عP¯�ا%فهوم�م��ا�!ي�الحالBن�هو�النOÛ،�ومDيء�

  .النOÛ�ع;ى�صورة�الخ�A�أبلغ�كما�ذكر�آنفا

 مDيء�x�النافية�بمعP¯�الناهية

�: ";ى�هللا�عليه�وسلمقال�ص - 
َ

x�َ�ا ِإ³َّ
َ
ْؤِمِنBَن�ف

ُ ْ
ُه�َوا%

َ
ْ�َ�ا�َرُسول

َ
�َعل

َ
ط

َّ
ِفيَل�َوَسل

ْ
�ال

َ
ة
َّ

َه�َحَبَس�َعْن�َمك
َّ
�الل ِإنَّ

�يُ 
َ

=
َ
َحٍد�َبْعِدي�ف

َ
�ِ� ِحلُّ

َ
�ت

َ
x�َ�ا �ِمْن�³ََ�اٍر�َوِإ³َّ

ً
ْت�ِ]ي�َساَعة

َّ
ِحل

ُ
َ�ا�أ ْبِ;ي�َوِإ³َّ

َ
اَن�ق

َ
َحٍد�ك

َ
�ِ� ِحلُّ

َ
رُ ت ��َنفَّ

َ
xَو�َصْيُدَها

ِشٍد 
ْ
ن
ُ
%ِ�

َّ
xِإ�ُ�َ�ا

َ
�َساِقط ِحلُّ

َ
�ت

َ
xَو�َها

ُ
ْوك

َ
ى�ش

َ
َت;

ْ
 (٢)".ُيخ

ِنِه : "وقال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم - 
ْ
�ِبِإذ

َّ
xِإ�اِهٌد

َ
َها�ش

ُ
�َوَبْعل

ُ
ة
َ
ْرأ
َ ْ
ُصوُم�ا%

َ
�ت

َ
x".(٣) 

َواِحِد�: "وقال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم - 
ْ
ْوِب�ال

َّ
ْم�ِ!ي�الث

ُ
َحُدك

َ
ي�أ ِ

ّ
�ُيَص;

َ
x ٌءOْ

َ
p��َعاِتَقْيِه�ى

َ
ْيَس�َع;

َ
 (٤)"ل

�َيْجِلُس�ِفيِه : "وقال�ص;ى�هللا�عليه�وسلم -  مَّ
ُ
ُجَل�ِمْن�َمْجِلِسِه�ث ُجُل�الرَّ �ُيِقيُم�الرَّ

َ
x."(٥) 

�وسلم - �عليه �هللا �ص;ى ُهَما�: "وقال
ْ
�ِلُيْنِعل ْو

َ
�أ �َجِميًعا �ِلُيْحِفِهَما �َواِحَدٍة ْعٍل

َ
�ن �ِ!ي ْم

ُ
َحُدك

َ
�أ O ِp×َيْم�

َ
x

  (٦)".اَجِميعً 

!ي�)حاديث�السابقة�جاءت�x�نافية،�بمعP¯�الناهية،�وx�يمكن�تقديرها�ناهية��ن�الفعل�ا%ضارع�

جاء�بعدها�مرفوعا،�وx�يمكن�تقدير�الجزم�فيه،�فالجزم�يغAB�شكل�الفعل،�بحذف�حرف،�بخ=ف�

  . وللناهيةما�رأينا�!ي�)فعال�ا%ذكورة�!ي�)حاديث�الOc�جاءت�ف��ا�x�محتملة�للنافية�

  الخاتمة

ورد�أسلوب�النOÛ�!ي�ك=م�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�من�خ=ل�)حاديث�ا%روية�!ي�صحي²ي�البخاري��

  .التحريم�أو�الت�¤يه: ومسلم�!ي�مواضع�كثABة،�و!ي�الغالب�x�يخرج�معP¯�النOÛ�عن�أحد�أمرين

!ي�الحديث�النبوي�الشريف،�وجاءت�ولعل�أبرز�ثمرة�لهذا�البحث�ما�لحظته�من�ثراء�لغوي�غAB�محدود��

ا%سائل�ا%تناولة�!ي�البحث�!ي�أسلوب�النOÛ�!ي�حديث�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�متوافقة�مع�قواعد�

�!ي�الحديث�ما�يغOP�عن�غABه�!ي�باب�wستشهاد�لبعض�قواعد�النحو   .النحو�ا%قررة،�بل�إنَّ

) x(النOÛ�!ي�الحديث�النبوي،�فليست�وظيفة�وقد�وجد�البحث�اتساعا�!ي�الوظيفة�السياقية��سلوب��

الناهية�مقصورة�ع;ى�العمل�الشك;ي�!ي�الفعل�بعدها،�بل�إن�الوظيفة�)برز�لها�Ôي�التأثAB�الدx]ي�!ي�

�تأثAB�دx]ي� �لها OÛللن� �ا%صاحبة �الظواهر�السياقية �أن �البحث �من �وتبBن �ف��ا، �وردت Ocال� السياقات

                                                 
 ).٢٥٤٣: (،�وصحيح�مسلم،�حديث�رقم)٤٧٤١: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ١(

 ).٢٢٥٤: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٢(

 ).٤٧٩٣: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٣(

  ).٨٠١: (،�وصحيح�مسلم،�حديث�رقم)٣٤٦: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٤(

 ).٤٠٤٤: (،�وصحيح�مسلم،�حديث�رقم)٥٧٩٨: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٥(

 ). ٥٤٠٨: (صحيح�البخاري،�الحديث�رقم) ٦(
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  .واضح

  :ا2صادر�وا2راجع

،�١ف�الضرب�من�لسان�العرب،�أبوحيان�)ندل-Op،�تحقيق�رجب�عثمان�محمد،�القاهرة،�طارتشا - 

  .هـ١٤١٨

  .م١٩٩٥،�دار�الجيل،�بABوت،�١أسرار�العربية،�أبو�ال�Aكات�)نباري،�تحقيق�فخر�صالح�قدارة،�ط - 

�أوضح�ا%سالك�إ]ى�ألفية�ابن�مالك،�ابن�هشام�)نصاري،�تحقيق�محمد�مح÷O�الدين�عبدالحميد، - 

  .م١٩٧٩،�ا%كتبة�العصرية،�بABوت�٥ط

  .م١٩٩٢البحر�ا%حيط�!ي�التفسAB،�أبوحيان�)ندل-Op،�دار�الفكر،�بABوت،� - 

  .هـ١٤٠٠البيان�!ي�غريب�إعراب�القرآن�xبن�)نباري،�تحقيق�طه�عبدالحميد�طه،�القاهرة،� - 

  . م١٩٧٩قاهرة،�،�ا%كتبة�التوفيقية،�ال١التبيان�!ي�إعراب�القرآن،�أبو�البقاء�العك�Aي،�ط - 

تسهيل�الفوائد�وتكميل�ا%قاصد،�ابن�مالك،�تحقيق�محمد�كامل�بركات،�دار�الكتاب�العربي،� - 

  .م١٩٦٨القاهرة،�

،�٥الجP¯�الداني�!ي�حروف�ا%عاني،�الحسن�بن�أم�قاسم�ا%رادي،�تحقيق�فخر�الدين�قباوة،�ط - 

١٩٩٥ .  

  .ت. الحل°O،�القاهرة،�دحاشية�الصبان�ع;ى�شرح�)شموني،�محمد�بن�ع;ي�الصبان،�ط� - 

،�الهيئة�ا%صرية�العامة�٣الخصائص،�أبوالفتح�عثمان�بن�جOP،�تحقيق�محمد�ع;ي�النجار،�ط - 

  . م١٩٨٦للكتاب،�القاهرة،�

�ط -  �الدولية، �الدار�العلمية �جابر�ا%نصوري، �ع;ي �العربية، �الجملة �!ي �الزمنية �عمان�١الدxلة ،

 .م٢٠٠٢)ردن،�

  .هـ١٣٨٤حقيق�محمد�حسن�آل�ياسBن،�بغداد،�ديوان�أبي�)سود�الدؤ]ي،�ت - 

  .هـ١٤٠٥ديوان�النابغة�الذبياني،�شرح�وتقديم�عباس�عبدالساتر،�بABوت،� - 

رصف�ا%باني�!ي�حروف�ا%عاني،�أحمد�بن�عبد�النور�ا%القي،�تحقيق�أحمد�الخراط،�دار�القلم،� - 

  .دمشق

  .ت. تاب�العربي،�بABوت،�دس�ن�أبي�داود�،�أبو�داود�سليمان�بن�)شعث�السجستاني،�دار�الك - 

س�ن�ابن�ماجة،�محمد�بن�يزيد�القزويOP،�تحقيق�محمد�فؤاد�عبدالبا*ي،�ط�الحل°O،�القاهرة،� - 

  .ت.د

  .هـ١٤١٦،�دار�الجيل�،�بABوت،�١شرح�أبيات�سيبويه�xبن�السABا!ي،�تحقيق�محمد�الريح�هاشم،�ط - 

 . ت.الحل°O،�القاهرة،�دشرح�)شموني�ع;ى�ألفية�ابن�مالك،�ع;ي�بن�محمد�)شموني،�ط� - 

،�دار�هجر،�القاهرة،�١شرح�التسهيل،�ابن�مالك،�تحقيق�عبدالرحمن�السيد�وبدوي�ا%ختون،�ط - 

 .م١٩٩٠
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،�دار�الكتب�١شرح�الكافية�الشافية،�ابن�مالك،�تحقيق�عادل�عبدا%وجود�ومحمد�معوض،�ط - 

  . م٢٠٠٠العلمية،�بABوت،�

  .م١٩٩٨ذي،�دار�الكتب�العلمية،�بABوت،�شرح�كافية�ابن�الحاجب،�رOpÚ�الدين�wسAsابا - 

  صحيح�مسلم�للسيوطي��شرح - 

%شك=ت�الجامع�الصحيح،�ابن�مالك،�مكتبة�القدOpË،�القاهرة،��شواهد�التوضيح�والتصحيح - 

  .ت.د

  .م١٩٩٠،�ا%جلس�)ع;ى�للشؤون�Tس=مية،�القاهرة،�٢صحيح�البخاري،�ط - 

�مسل -  �الحسBن �أبو �مسلم، �صحيح �ا%سم¯ �الصحيح �القشABي�الجامع �مسلم �بن �الحجاج �بن م

  .ت. النيسابوري،�دار�الجيل�بABوت�ودار�)فاق�الجديدة�،�بABوت،�د

  .م١٩٧٢،�الحل°O،�القاهرة،�١عمدة�القاري�شرح�صحيح�البخاري،�بدر�الدين�العيOP،�ط - 

،�دار�١فتح�الباري�شرح�صحيح�البخاري،�xبن�حجر�العسق=ني،�تحقيق�عبدالعزيز�بن�باز،�ط - 

  . م١٩٨٩علمية،�بABوت،�الكتب�ال

،�عالم�الكتب،��٣كتاب�سيبويه،�أبو�بشر�عمرو�بن�عثمان�بن�قن�A،�تحقيق�عبدالس=م�هارون،�ط - 

لسان�العرب،�محمد�بن�مكرم�بن�منظور�)فريقي�ا%صري،�دار�صادر،�بABوت،� -. هـ١٤٠٣القاهرة،�

  .ت.،�د١ط

  .ت.د. محمد�ع;ي�النجار،�دار�السرورمعاني�القرآن،�أبوزكريا�الفراء،�تحقيق�أحمد�يوسف�نجاتي�و  - 

معاهد�التنصيص�ع;ى�شواهد�التلخيص،�للشيخ�عبد�الرحيم�بن�أحمد�العباOpË،تحقيق�محمد� - 

  . م١٩٤٧هـ،�١٣٦٧مح÷O�الدين�عبد�الحميد،�عالم�الكتب،�بABوت�

مغOP�اللبيب�عن�كتب�)عاريب،�ابن�هشام�)نصاري،�تحقيق�محمد�مح÷O�الدين�عبدالحميد،� - 

  .م١٩٩١العصرية،�بABوت،��ا%كتبة

  .١٩٩٠،�الحل°O،�القاهرة،�٢مفتاح�العلوم،�أبو�يعقوب�السكاكي،�ط - 

،�دار�الكتب�العلمية،�١ا%قرب�xبن�عصفور�Tشبي;ي،�تحقيق�عادل�عبدا%وجود�وع;ي�وعوض،�ط - 

  . م١٩٨٨بABوت،�

بنان،�بABوت،�،�مكتبة�ل١ا%متع�!ي�التصريف،�ابن�عصفور�Tشبي;ي،�تحقيق�فخر�الدين�قباوة،�ط - 

  . م١٩٩٦

دار�إحياء�الAsاث�العربي،�،�أبو�زكريا�يح÷¯�بن�شرف�النووي،�ا%��اج�شرح�صحيح�مسلم�بن�الحجاج - 

  . هـ١٣٩٢،�٢ط،�بABوت

نتائج�الفكر�!ي�النحو،�أبوالقاسم�عبدالرحمن�السهي;ي،�تحقيق�عادل�عبدا%وجود�وع;ي�معوض،� - 

  . م١٩٩٢،�دار�الكتب�العلمية،�بABوت،�١ط

  .ت.،�دار�ا%عارف،�القاهرة،�د٣الوا!ي،�عباس�حسن،�ط�النحو  - 
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حماسة�عبد�اللطيف�،�دار� محمد. النحو�والدxلة�مدخل�لدراسة�ا%عP¯�النحوي�الدx]ي،�د - 

 .١،٢٠٠٠الشروق،�ط

،�دار�٢همع�الهوامع�شرح�جمع�الجوامع،�ج=ل�الدين�السيوطي،�تحقيق�أحمد�شمس�الدين،�ط  - 

  .م١٩٩٨الكتب�العلمية،�بABوت،�
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  جهود�ا2حدث�ن�[ي�تأويل�مختلف�الحديث. ٣٥
  محمد�بن�عبد�العزيز�الجمعان. د

 )أستاذ�السنة�وعلومها�ا%ساعد�!ي�جامعة�طيبة(

  المقدمة
إن�الحمد�8�نحمده�ونستعينه�ونستغفره،�ونعوذ�با8�من�شرور�أنفسنا�وسيئات�أعمالنا،�من�  

هد�أن�x�إله�إx�هللا�وحده�x�شريك�له،�وأشهد�أن�´�ده�هللا�ف=�مضل�له،�ومن�يضلل�ف=�هادي�له،�وأش

�عبده�ورسوله،
ً
َقاِتِه  محمدا �تُ ُقوا�َهللا�َحقَّ �اتَّ �آَمُنوا ِذيَن

َّ
�ال َ�ا ُّ́

َ
�ُمْسِلُموَن �َياأ ُتْم نْ

َ
�ِإx�َوأ نَّ ُموتُ

َ
َ�ا�،�)١( َوx�ت ُّ́

َ
َياأ

ْم 
ُ

َقك
َ
ل
َ

ِذي�خ
َّ
ُم�ال

ُ
ك ُقوا�َربَّ اُس�اتَّ ُقوا��النَّ ِثAًBا�َوِنَساًء�َواتَّ

َ
�ك

ً
xِرَجا�ِمْ�ُ�َما�

َّ
َق�ِمْ�َ�ا�َزْوَجَها�َوَبث

َ
ل
َ

ْفٍس�َواِحَدٍة�َوخ
َ
ِمْن�ن

�َرِقيًباَهللا�ا ْم
ُ

ْيك
َ
�َعل اَن

َ
�َهللا�ك ْرَحاَم�ِإنَّ

َ
وَن�ِبِه�َو)

ُ
َساءل

َ
ِذي�ت

َّ
 ،�)٢(ل

ً
xْو

َ
وا�ق

ُ
ول
ُ
ُقوا�َهللا�َوق �اتَّ ِذيَن�آَمُنوا

َّ
�ال َ�ا ُّ́

َ
�أ �َيا

عْ  َسِديًدا
َ
ْم�أ

ُ
ك
َ
 ُيْصِلْح�ل

ً
ْوًزا�َعِظيما

َ
اَز�ف

َ
َقْد�ف

َ
ُه�ف

َ
ْم�َوَمْن�ُيِطِع�َهللا�َوَرُسول

ُ
وَبك نُ

ُ
ْم�ذ

ُ
ك
َ
ِفْر�ل

ْ
ْم�َوَيغ

ُ
ك
َ
  .)٣(َمال

  : أما�بعد�

��فإن�أصدَق�الحديِث�ك=ُم�ِهللا�،�وخAَB�الهدِي�هدُي�محمٍد�
ٌ
ها�،�وكَل�محدثٍة�بدعة

ُ
،�وشَر�)موِر�محدثاتـ

�،�وكَل�ض=لٍة�!ي
ٌ
  .النارِ �،�وكَل�بدعٍة�ض=لة

�ونقص� �عيب �كل �عن �وصيان��ا �بحفظها �هللا �تكفل Ocال� �مصادر�التشريع �مصدر�من �النبوية �السنة إن

وما�ينطق�عن�الهوى�إن�هو�إ?�و ي�: ،�قال�هللا�تعا]ى� وزلل،�كيف�x؛�وÔي�و'ي�هللا�إ]ى�نبيه�محمد

  .)٤( يو ى

�وwض �التناقض �عن �م�¤هة �نقص، �أي �من �خالية �عيب، �كل �من �م�Aأة OÛف�السنة� �!ي �ف=�نجد طراب،

�بل�كل�ما�جاء�!ي�السنة�النبوية�فهو�متماثل،�يؤيد�بعضه�
ً
النبوية�الصحيحة�ما�يناقض�بعضه�بعضا

�تعا]ى �قال ،
ً
 : بعضا

ً
�كث��ا

ً
�اخت]فا �فيه �لوجدوا �غ���هللا �عند �من �به�)٥( ولو�كان

ً
�مرادا �كان �وإن �وهذا ،

�من�عند�هللا�كتاب�هللا�ع;ى�وجه�الخصوص،�إx�أن�السنة�النبوية�د
ً
اخلة�!ي�عموم�ذلك؛�لكو�³ا�وحيا

أريد�حفظه،�ف��تOP��� كنت�أكتب�كل��Opء�أسمعه�من�رسول�هللا: قال�عن�عبد�هللا�بن�عمرو� ،�

�وقالوا �: قريش، �هللا �رسول �من �سمعته ��Opء �كل ��تكتب �هللا �ورسول �الغضب��، �!ي �بشر�يتكلم ،

� �هللا �لرسول �ذلك �فذكرت �الكتاب، �عن �فأمسكت �وقال�والرضا، �فيه، �إ]ى �بإصبعه �فأومأ ْب،�: (،
ُ
ت

ْ
اك

�َحقٌّ 
َّ
ُه�ِإ?

ْ
َرَج�ِمن

َ
�Hِبَيِدِه�َما�خ ِ¨�

ْ
ف

َ
ِذي�ن

َّ
َوال

َ
  .)٦(  )ف

�ABغ�متوافق�)مر�حقيقة�!ي�كان�وإن�،◌ً
ً
إx�إنه�قد�يرد�!ي�السنة�النبوية�ما�قد�يظنه�بعضهم�تعارضا

ل�لهم�للطعن�!ي�Tس=م�عامة،�و!ي�متعارض،�وقد�استغل�أعداء�Tس=م�منذ�القدم�هذا�)مر�كمدخ

                                                 
  .١٠٢: سورة�آل�عمران،�Åية) ١(

  .١: سورة�النساء،�Åية) ٢(

  .٧١-٧٠: سورة�)حزاب،�Åيتان) ٣(

  ). ٤- ٣: (سورة�النجم،�Åية) ٤(

  ). ٨٢: (سورة�النساء،�Åية) ٥(

  . ،�وإسناده�صحيح)٤٨٤: (،�والدارمي،�رقم)٣٦٤٦: (ود،�رقم،�وأبو�دا٢/١٩٢: أخرجه�أحمد) ٦(
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السنة�النبوية�خاصة،�فأخذوا�يشككون�!ي�السنة�النبوية،�ومدى�صح��ا،�وثبو®�ا،�ومصداقي��ا�بأنواع�

من�الشبه�الزائفة،�وبدءوا�يضربون�)حاديث�بعضها�ببعض�بقصد�إظهار�تناقضها،�والوصول�إ]ى�عدم�

  .حجي��ا

�وا �ا%حدثBن �كبار�من �علماء �لهم �الواهية،�فان�Aى �الشبه �هذه �عن �للدفاع �Tس=م �وسائر�أئمة لفقهاء

�ا%صطفى �أحاديث �بBن �الظاهري �wخت=ف �هذا �يدفع �ما �وبينوا �و®�الكها، �زيفها، �أكان�� وبيان �سواء ،

  .ذلك�بالتوفيق�بBن�)حاديث،�أو�الAsجيح�بأي�من�ا%رجحات�ا%عت�Aة�!ي�هذا�الباب

�البا ب،�وتطور�العمل�!ي�هذا�الشأن�خ=ل�حركة�تدوين�علوم�السنة،�واج��د�علماء�ا%سلمBن�!ي�هذا

�!ي�تأصيل�
ً
�!ي�كت�Èم�للتوفيق�بBن�)حاديث،�وأفرد�ا%صنفون�!ي�علوم�السنة�أبوابا

ً
فأفرد�ا%حدثون�أبوابا

�مستقلة�!ي�هذا�العلم،�)مختلف�الحديث(وتقعيد�هذا�العلم،�وأسموه�
ً
،�كما�أفرد�بعض�أهل�العلم�كتبا

  .)حاديث�الواردة�!ي�هذا�الباب،�وبيان�أصول�وقواعد�هذا�العلم�للجمع�بBن

هـ،�وهذا�٢٠٤وكان�أول�من�أفرد�هذا�العلم�بالتصنيف�Tمام�محمد�بن�إدريس�الشافÙي،�ا%تو!ى�سنة��

  .يدلك�ع;ى�اهتمام�العلماء��Çذا�الفن�!ي�وقت�مبكر�من�زمن�التدوين�للسنة�وعلومها

�العلم؛�لبيان�أصوله�وقواعده،�وذكر�)حاديث�الOc��ثم�تتابع�العلماء�ع;ى�التأليف �هذا والتصنيف�!ي

  . توهم�wخت=ف،�حc¯�تطور�شأن�هذا�العلم،�وتعددت�ا%ؤلفات�فيه

  :أهمية�مختلف�الحديث

�من� �ا%غرضون ��Çا �ألصقه �مما �النبوية �السنة �عن
ً
�دفاعا �كونه �جهة �من �ا%وضوع �هذا �أهمية ت�Aز

  .بBن�أفرادهاالتناقض�وwضطراب�ا%توهم�

كما�أن�فيه�تجلية�لبعض�ما�قد�يقع�لبعض�ا%سلمBن�من�توهم�wخت=ف�الواقع�بBن�)حاديث،�سوء�

�مسائل� �wخت=ف�!ي�مسألة�من �يورده�بعض�الفقهاء�أثناء�سياق تلك�ا%تعلقة�با�حكام�الفقهية،�مما

  .الفقه،�أو�غABها�من�أحاديث�العقائد�والتفسAB�وأمثالها

�أن�فيه� �يدفع�كما بيان��سباب�توهم�وقوع�wخت=ف�بBن�)حاديث،�وإيضاح�ا%راد�من�)حاديث�مما

  .توهم�التعارض�بي��ا،�وإزالة�اللبس�!ي�ذلك

  هدف�هذه�الدراسة

�النبوية،� �)حاديث �بBن �wخت=ف �يوهم �ما �دفع �!ي �ا%حدثBن ��براز�دور �الدراسة �هذه �جاءت �هنا ومن

الOc�اج��د�ا%حدثون�!ي�وضعها؛�لرفع�توهم�التعارض�بBن�أقوال�الن°O�وبيان�أصول�وقواعد�هذا�العلم�

  .،�ودراسة�مؤلفا®�م�!ي�هذا�الباب،�وبيان�جهودهم�الOc�قاموا��Çا�!ي�تلك�ا%صنفات�

  :خطة�البحث

  :وقد�رتبت�هذه�البحث�ع;ى�النحو�التا]ي

  .ذكرت�ف��ا�أهمية�مختلف�الحديث،�وهدف�البحث�وخطته: مقدمة

  .تعريف�مختلف�الحديث: ل ا%بحث�)و 

  .نشأة�علم�مختلف�الحديث: ا%بحث�الثاني

  .تدوين�مختلف�الحديث: ا%بحث�الثالث
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  . جهود�ا%حدثBن�!ي�وضع�قواعد�دفع�التعارض�بBن�مختلف�الحديث: ا%بحث�الرابع

  :دراسة�أهم�ا%صنفات�!ي�مختلف�الحديث،�وفيه�ث=ثة�مطالب: ا%بحث�الخامس

  .اخت=ف�الحديث�كتاب :ا%طلب�)ول 

  .كتاب�تأويل�مختلف�الحديث: ا%طلب�الثاني

  .شرح�مشكل�Åثار: ا%طلب�الثالث

  . ذكرت�ف��ا�نتائج�البحث: الخاتمة

  .ا%راجع

  .الفهرس

   : وبعد

�لوجه�الكريم،��
ً
،�أسال�هللا�أن�يجعله�خالصا

ً
�عدة،�ولم�آل�فيه�جهدا

ً
فهذا�جهد�ا%قل�تعبت�فيه�أشهرا

واب�فمن�هللا�وحده،�وما�كان�فيه�من�خطأ�فمن�نف-Op،�ورحم�هللا�من�نظر�فيه�وما�كان�فيه�من�ص

  .فاغتفر�قليل�الزلل�!ي�كثAB�الصواب�

  ا%بحث�)ول 

  تعريف�مختلف�الحديث

 
ً
  :التعريف�اللغوي : أو?

�ضاده� �إذا
ً
�وخ=فا �مخالفة، �خالفه �وقد �هو�ا%ضادة، �وwخت=ف �مصدر�اختلف، �اللغة �!ي wخت=ف

  .)١( لم�يتفقا،�وكل�ما�لم�يتساو�فقد�تخالف،�واختلف: خالف�)مرانوعارضه،�وت

ف�وا%ختِلف�بفتح�ال=م�وكسرها،�فع;ى�)ول�يكون�اسم�مفعول،�وع;ى�الثاني�يكون�اسم�فاعل،�
َ
وا%ختل

�تعا]ى �هللا �قول   ومنه
َ
�ث �ِبِه َرْجَنا

ْ
خ
َ
أ
َ
�ف �َماًء َماِء �السَّ �ِمَن َزَل نْ

َ
�أ َه

َّ
�الل نَّ

َ
َر�أ

َ
�ت ْم

َ
ل
َ
�﴿�أ اَمَراٍت

ً
ِلف

َ
ت

ْ
�َوِمَن��ُمخ َوا³َُ�ا

ْ
ل
َ
أ

�َوُحْمٌر� �ِبيٌض �ُجَدٌد ِجَباِل
ْ

 ال
ٌ

ِلف
َ
ت

ْ
��ُمخ �ُسوٌد َراِبيُب

َ
�َوغ َوا³َُ�ا

ْ
ل
َ
�) ٢٧(أ َعاِم

ْ
ن
َ
�َو) َواّبِ �َوالدَّ اِس �النَّ  َوِمَن

ٌ
ِلف

َ
ت

ْ
�ُمخ

� َماُء�ِإنَّ
َ
ُعل

ْ
َه�ِمْن�ِعَباِدِه�ال

َّ
¯�الل

َ
p×

ْ
َما�َيخ ِلَك�ِإنَّ

َ
ذ
َ

ُه�ك َوانُ
ْ
ل
َ
ُفوٌرَ◌﴾أ

َ
َه�َعِزيٌز�غ

َّ
ْوٍل�: ،�وقوله�تعا]ى)٢(  الل

َ
ِفي�ق

َ
ْم�ل

ُ
ك ﴿ِإنَّ

ِلٍف 
َ
ت

ْ
  .)٤( "مضطرب،�x�يلتئم�وx�يجتمع: "أي�)٣( ﴾ُمخ

 
ً
  :التعريف�hصط] ي: ثانيا

،�أو�: وا%قصود�به�!ي�مصطلح�الحديث
ً
علم�يبحث�!ي�التوفيق�بBن�)حاديث�ا%قبولة�ا%تعارضة�ظاهرا

  .)٥(  الAsجيح�بي��ا

ومن�هنا�فكل�ما�يأتي�!ي�هذه�الدراسة�من�لفظ�ا%ختلف،�أو�ا%تضاد�فا%قصود�به�!ي�الظاهر،�x�!ي�

  .حقيقة�)مر

                                                 
  . ٢٣/٢٧٩: ،�تاج�العروس٢/١٠٧٦: ،�القاموس�ا%حيط٩/٩٠: لسان�العرب،): خلف(مادة�: انظر) ١(

  . ٢٨- ٢٧: سورة�فاطر) ٢(

  . ٨: سورة�الذاريات) ٣(

  . ٤/٣٥٩: تفسAB�القرآن�العظيم) ٤(

  . ٤/٦٦: ،�فتح�ا%غيث١٠٣خبة�الفكر،�ص،�ن٢٧١: مقدمة�ابن�الص=ح،�ص: انظر) ٥(
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صحة�)حاديث�ا%تعارضة،�فأما�إذا�لم�يصح�أحد�الحديثBن�ا%تعارضBن�ف=�اخت=ف�حينئذ؛�: وشرطه

�لفظ �التعريف �!ي �ذكرت �ولذا �م��ا، �الضعيف �ليخ"ا%قبولة: "لسقوط �من�؛ �يصح �لم �ما �بذلك رج

عد�مَعاِرضة�لها�لسقوط�شرط�الصحة
ُ
  .)حاديث�الOc�تخالف�)حاديث�الصحيحة�فإ�³ا�حينئذ�x�ت

  :الفرق�ب�ن�مختلف�الحديث�ومشكل�الحديث

  وأما�مشكل�الحديث،�فهل�هو�بمعP¯�مختلف�الحديث،�أم�هو�غABه؟

�عن�ذلك
ً
تلف�الحديث؛��ن�مشكل�الحديث�أن�مشكل�الحديث�هو�أعم�وأشمل�من�مخ: فيقال�جوابا

  :يشمل�عدة�أنواع،�م��ا

  .)حاديث�ا%تعارضة�فيما�بي��ا�!ي�الظاهر -١

  .)حاديث�الOc�تعارض�القرآن�!ي�الظاهر -٢

  .)حاديث�الOc�تعارض�صريح�العقل�!ي�الظاهر -٣

�أخرى�غAB�هذه� -٤
ً
  .كما�يشكل�أنواعا

خ=ل�ذلك�يتضح�أن�مشكل�الحديث�أعم�بينما�مختلف�الحديث�x�يشمل�إx�النوع�)ول�م��ا،�ومن�

  .وأشمل�من�ا%ختلف

وأما�مشكل�الحديث�أو�Åثار�فهو�أعم�من�اخت=ف�الحديث،�ومن�  (: قال�الدكتور�عبد�ا%جيد�محمود

� وهو�wلتباس�والخفاء الناسخ�وا%نسوخ؛��ن�Tشكال�ـ
ً
�من�ورود�حديث�يناقض�حديثا

ً
ـ�قد�يكون�ناشئا

�أو  �الظاهر، �حيث �الحديث��آخر�من �مخالفة �من �Tشكال �ينشأ �وقد �)مر، �ونفس �الحقيقة �حيث من

  .)١(  )  للعقل،�أو�للقرآن،�أو�للغة

  :الفرق�ب�ن�مختلف�الحديث�والناسخ�وا2نسوخ

وأما�الناسخ�وا%نسوخ�فهو�أخص�من�مختلف�الحديث،�إذ�إن�من�طرق�دفع�wخت=ف�بBن�)حاديث�أن�

�ـ �للمتقدم
ً
�ا%تأخر�ناسخا �تاريخهما�!ي يجعل �معرفة �  حال

ً
�وعلما

ً
�نوعا �أصبح �الناسخ�وا%نسوخ �إx�أن ـ،

�بذاته،�وقد�ألفت�فيه�مؤلفات�مستقلة
ً
  .مستق=

�يعOP�مختلف�الحديث  (: قال�السخاوي  �وبBن�الناسخ�وا%نسوخ،�فكل� وكان�)نسب�عدم�الفصل�بينه�ـ ـ

  .)٢(  )  ناسخ�ومنسوخ�مختلف،�وx�عكس

 ا2بحث�الثاني

  تلف�الحديثنشأة�علم�مخ

O°الن�زمن�!ي�العلم�هذا�نشأ�فقد�س=مية،T�العلوم�سائر�شأن�شأنه�مبكر�زمن�!ي�العلم�هذا�ظهر ��

  .ع;ى�ذلك�� ،�وأقرهم�الن°O  �ع;ي�يد�الصحابة�

O°الن�أمر�عندما�)حزاب�غزوة�بعد�حدث�ما�ذلك�ويوضح ��الصحابة ���ففي�قريظة،�OPب�إ]ى�بالتوجه

أن�: (يوم�انصرف�من�)حزاب�� نادى�فينا�رسول�هللا  (: قال��م�ـ�عن�أنس�الصحيحBن�ـ�واللفظ�%سل

                                                 
  . ٢٦٠: أبو�جعفر�الطحاوي�وأثره�!ي�الحديث) ١(

  .٤/٦٦: فتح�ا%غيث) ٢(
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�قريظة Hب�� �الظهر�إ?�[ي �أحد �وقال)?�يصل�ن �قريظة، OPب� �دون �فصلوا �الوقت �فوت �ناس �فتخوف ، :

�من�الفريقBن: وإن�فاتنا�الوقت،�قال��x�نص;ي�إx�حيث�أمرنا�رسول�هللا�: آخرون
ً
  .)٣(  )  فما�عنف�واحدا

عن�الص=ة�إx�!ي�بOP�قريظة�إن�ذلك�دال�ع;ى���ه�الواقعة�فهم�بعض�الصحابة�من�نOÛ�الن°O�ففي�هذ

  .تأخAB�الص=ة�حc¯�الوصول�إ]ى�بOP�قريظة�وإن�خرج�وقت�الص=ة

�!ي� �مسعود �ابن �كحديث �لوق��ا، �الص=ة �بأداء �أمر�ف��ا Ocال� �)حاديث �عموم �يعارض �الفهم وهذا

  .)٤( )الص]ة�ع�ى�وقWXا: (ـ؟�قال تعا]ى  أي�العمل�أحب�إ]ى�هللا�ـ: � سألت�رسول�هللا  (: الصحيحBن�قال

 خمس�صلوات�اف(�ضهن�هللا: (يقول �� أشهد�أني�سمعت�رسول�هللا: وحديث�عبادة�بن�الصامت،�قال

،�من�أحسن�وضوءهن�وص]هن�لوقWXن،�وأتم�ركوعهن�وسجودهن�وخشوعهن�كان�له�ع�ى�هللا��

  .)٥( )ليس�له�ع�ى�هللا�عهد،�إن�شاء�غفر�له،�وإن�شاء�عذبهعهد�أن�يغفر�له،�ومن�لم�يفعل�ف

ففي�واقعة�)حزاب�أتى�الصحابة�توجيه�نبوي�كريم�لهم�بأن�x�يصلBن�أحد�الظهر�إx�!ي�بOP�قريظة،�

�O°الن�أصحاب�Op×وخ�قريظة،�OPب�إ]ى�يصلوا�ولم�الطريق�!ي�كانوا�فلما�طويل،�قريظة�OPب�إ]ى�والطريق

لهم�بأداء���ورأوا�أن�هذا�التوجيه�يخالف�!ي�ظاهره�ما�سبق�من�أمر�الن°O�خروج�وقت�الص=ة،���

  :إ]ى�فريقBن�!ي�دفع�هذا�wخت=ف�الظاهري �� الص=ة�!ي�وق��ا،�فانقسم�الصحابة

فذهبوا�إ]ى�ترجيح�)حاديث�الدالة�ع;ى�وجوب�الص=ة�ع;ى�وق��ا،�وحملوا�هذا��:فأما�الفريق�-ول 

اOp2%�إ]ى�بOP�قريظة�دون�أن�يلزم�من�ذلك�تأخAB�الص=ة�عن�وق��ا،��الحديث�ع;ى�الحض�ع;ى�سرعة

  .ولذا�فقد�صلوا�!ي�الطريق�مخافة�فوات�الوقت

فذهبوا�إ]ى�العمل�بظاهر�هذا�الحديث،�وإن�أدى�ذلك�إ]ى�تأخAB�الص=ة�عن�وق��ا،��:وأما�الفريق�الثاني

لة�ع;ى�وجوب�الص=ة�!ي�وق��ا،�وجعلوا�هذا�الخطاب�من�الخاص�الذي�يخص�به�عموم�)حاديث�الدا

  .فلم�يصلوا�الظهر�إx�!ي�بOP�قريظة،�وإن�خرج�وقت�الص=ة

O°الن�صوب�وقد ���دفع�!ي�نBالفريق�مسلك�صحة�ع;ى�هذا�فدل�م��ما،�
ً
عمل�الفريقBن،�ولم�يعنف�أيا

ث�النبوية،�التعارض�عن�)حاديث�النبوية،�واعتبار�هذين�ا%سلكBن�!ي�رفع�التعارض�ا%توهم�بBن�)حادي

  .وهما�مسلك�الAsجيح،�ومسلك�التوفيق

�¯cش�بطرق�النبوية�)حاديث�نBب�ا%توهم�التعارض�دفع�!ي�بعدهم�من�والتابعون�الصحابة�استمر�وقد

�كانت� Ocال� �سائر�العلوم �شأن �شأنه �ا%صنفات، �!ي �العلم �ذلك �يدون �أن �دون �أو�الAsجيح �التوفيق من

�!ي�العصور�)و]ى�م
ً
تناقل�شفاها ن�Tس=م،�حc¯�جاء�عصر�التدوين�للسنة�النبوية،�فدون�هذا�العلم�تُ

!ي�الكتب�كما�دون�سائر�علوم�الحديث�النبوي،�ووضعت�قواعده،�وبينت�مسالكه،�وصنفت�ا%ؤلفات�

  .ا%ستقلة�!ي�هذا�العلم

                                                 
  ).الظهر(بدل�) العصر: (،�واللفظ�له،�و!ي�لفظ�البخاري�قال)١٧٧٠: (،�ومسلم،�رقم)٩٠٤: (أخرجه�البخاري،�رقم) ٣(

  ). ٥٠٤: (،�ومسلم،�رقم)٨٥: (أخرجه�البخاري،�رقم) ٤(

،�)١٧٣١: (،�وابن�حبان،�رقم)٤٦١: (،�والنسائي،�رقم)١٤٠١: (،�وابن�ماجه،�رقم)٤٢٥: (،�وأبو�داود،�رقم)٢٦٨: (مالك،�رقم: أخرجه) ٥(

  ). ٢٣٢: (وصححه�)لباني�!ي�صحيح�الAsغيب�والAsهيب،�ص
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  ا2بحث�الثالث

  تدوين�مختلف�الحديث

�كسائر�العلوم�Tس=مية�ا%ختلفة�كان�هذا�النوع�من�أنواع�علوم�الحديث�يتناقل�ع�A�العصور�
ً
شفاها

كأصول�الفقه�ومصطلح�الحديث،�ثم�مع�بزوغ�حركة�التدوين،�وانتشار�ا%ؤلفات�ا%دونة�!ي�الصحف�

  :ظهرت�بعض�ا%ؤلفات�الOc�®�تم��Çذا�النوع،�وقد�انقسمت�هذه�ا%ؤلفات�إ]ى�قسمBن

  .ا2ؤلفات�غ���ا2ستقلة: القسم�-ول 

�ه �تفرد �لم �مؤلفات �)حاديث�وÔي �بعض �إيراد �أثناء �منه ��Opء �إ]ي �أشارت �وإنما �بالتصنيف، �النوع ذا

ا%ختلفة،�أو�أثناء�شرح�بعض�)حاديث�النبوية،�أو�عند�الك=م�ع;ى�مسألة�فقهية�وردت�ف��ا�أحاديث�

  .متعارضة

�والس�ن� �الصحاح �كتب �!ي �ذلك �فنجد �متعددة OÛف� �حصرها؛ �x�يمكن �متنوعة، �كثABة �ا%ؤلفات وهذه

�الحديث،�وال �علوم �من �النوع �هذا �إ]ى �إشارة �ف��ا �تجد �الكتب �هذه �كل �وغABها، �الفقهاء �وكتب شروح

  .وتتفاوت�!ي�ذكر�ذلك�كAة�وقلة

�وبيان� �دراس��ا، �عن
ً
�فض= �وعدها، �حصرها، �لصعوبة �الدراسة؛ �هذه �!ي �غAB�مقصودة �الكتب وهذه

  .مناهج�مؤلف��ا

بن�إسحاق�بن�خزيمة،�صاحب�الصحيح،�وقد�نقل��ومن�أكA�من�له�عناية�بذلك�Tمام�الحافظ�محمد

حديثان�بإسنادين�صحيحBن�متضادين،��� x�أعرف�أنه�روي�عن�الن°O  (: عنه�ابن�الص=ح�وغABه�قوله

  .)١(  )  فمن�كان�عنده�فليأتOP��ؤلف�بي��ما

  .ا2ؤلفات�ا2ستقلة: القسم�الثاني

�هذا �وسأذكر�!ي �النوع، �هذا �!ي
ً
x=استق� �صنفت �مؤلفات �من��وÔي �معرفته �إ]ى �توصلت �ما ا%قام

�وx�نعرف� �النوع، �هذا �!ي �ألفوا �ذكر�أ�³م �الذين �العلماء �وأسماء �وغAB�ا%طبوعة، �ا%طبوعة ا%صنفات

  .أسماء�مؤلفا®�م،�ولم�نقف�عل��ا

  .ثم�أعقب�ذلك�بدراسة�مفصلة�ع;ى�ما�وقفت�عليه�من�تلك�ا%ؤلفات

  :فمن�ا%ؤلفات�!ي�هذا�النوع

�ل -١ �الحديث، �اخت=ف �سنة �ا%تو!ى �الشافÙي، �إدريس �بن �محمد �من�٢٠٤�مام �وهو�أول هـ،

�!ي�هذا�ا%وضوع،�وستأتي�دراسة�مفصلة�عن�كتابه�!ي�ا%بحث�الرابع
ً
x=استق�صنف.  

تأويل�مختلف�الحديث،�ل�مام�أبي�محمد�عبد�هللا�بن�مسلم�بن�قتيبة�الدينوري،�ا%تو!ى�� -٢

  .ي�ا%بحث�الرابعهـ،�وستأتي�دراسة�مفصلة�عن�كتابه�!٢٧٣سنة�

هـ،�وستأتي�٣٢١مشكل�Åثار،�ل�مام�أبي�جعفر�أحمد�بن�محمد�الطحاوي،�ا%تو!ى�سنة� -٣

  .دراسة�مفصلة�عن�كتابه�!ي�ا%بحث�الرابع

  

                                                 
  ). ٢٧١: (مقدمة�ابن�الص=ح،�ص) ١(
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هذه�Ôي�ا%ؤلفات�ا%ستقلة�الOc�وقفت�عل��ا�!ي�هذا�ا%وضوع،�وقد�ذكر�بعض�أهل�العلم�أسماء�بعض�

�إx�أ
ً
  :ـ،�ومن�أولئك ن�مؤلفا®�م�لم�تصل�إلينا�ـ�فيما�نعلممن�ألف�!ي�هذا�ا%وضوع�أيضا

١- � �سنة �ا%تو!ى �جرير�الط�Aي، �بن �محمد �مختلف�T٣١٠مام �!ي �صنف �أنه �ذكر�السخاوي �فقد هـ،

�ا%ستطرفة)١( الحديث �الرسالة �!ي �الكتاني �وكذا �له�)٢( ، �بأن
ً
�علما �هذا، �مصنفه �ع;ى �أقف �ولم ،

�آخركتاب�اخت=ف�الفقهاء،�فهل�هو�ما�عناه�الس
ً
�كتابا �والكتاني؟�أم�أ�³ما�يقصدان هللا�. خاوي

  .أعلم

٢- � �سنة �ا%تو!ى �السا&ي، �يح÷¯ �بن �زكريا �ا%ستطرفة٣٠٧أبو�يح÷¯ �الرسالة �!ي �الكتاني �ذكره ،�)٣( هـ،

  .ولم�أقف�عليه

أبو�محمد�القصري،�وهو�عبد�الجليل�بن�موpË¯�)ندل-Op،�ا%شهور�بالقصري،�ذكر�السخاوي�أن� -٣

�!ي�مختل
ً
تنبيه�)فهام�!ي�مشكل�  (،�وسماه�عمر�كحالة�!ي�معجم�ا%ؤلفBن�بـ�)٤( ف�الحديثله�كتابا

� �بعمومه�)٥(  )  �أحاديثه �الحديث �مشكل �يناول �أنه �أم �الحديث، �بمختلف �أهو�خاص �وx�أعلم ،

  . )٦( ع;ى�ما�سبق�بيانه�!ي�الفرق�بي��ما

هـ،�إمام�الظاهرية�!ي�٤٥٦بن�حزم�الظاهري،�ا%تو!ي�سنة� بن�أحمد ابن�حزم�)ندل-Op،�وهو�ع;ي -٤

O°الذه�ذكر�)٧( عصره،�٨( والسخاوي (�ABالس�ي!�O°الذه�وسماه�الحديث،�مختلف�ي!�
ً
: أن�له�كتابا

�ع��ا  ( �التناقض �ونفي �التعارض �ظاهرها Ocال�ثارÅ  (  )وقال)٩� �لم�  (: ، �لكن �ورقة �آxف �عشرة يكون

  .)١٠(  )  يتمه

  : كتب�غ���داخلة�[ي�الدراسة

  :يانهمشكل�الحديث�وب�-١

�� �سنة �ا%تو!ى �فورك، �بن �الحسن �بن �محمد �اسمه٤٠٦ألف
ً
�كتابا �وبيانه: (هـ، �الحديث �وقد�)مشكل ،

�بالهند�سنة�
ً
هـ،�نشر�دار�الوûي،�بتحقيق�١٤٠٢هـ،�ثم�طبع�!ي�حلب�سنة�١٣٦٢طبع�هذا�الكتاب�قديما

  .ا%عطي�قلعDي عبد

� �علم �!ي �يبحث x� ��نه �الدراسة؛ �هذه �!ي �غAB�داخل �الكتاب �هو�متعلق�وهذا �بل �الحديث؛ مختلف

�)شاعرة،� �وهو�مذهب �مذهبه، �ع;ى �بناء �والتجسيم �التشبيه �توهم �أ�³ا �ا%ؤلف �يعتقد Ocال� با�حاديث

                                                 
  . ٤/٦٦: فتح�ا%غيث: انظر) ١(

  .١٥٨: ستطرفةالرسالة�ا%: انظر) ٢(

  .١٥٨: الرسالة�ا%ستطرفة: انظر) ٣(

  . ٤/٦٦: فتح�ا%غيث: انظر) ٤(

  . ٥/٨٤: معجم�ا%ؤلفBن) ٥(

  . ١٠: ص: انظر) ٦(

  . ١٨/١٩٤: سAB�أع=م�النب=ء: انظر) ٧(

  . ٤/٦٦: فتح�ا%غيث) ٨(

  . ١٨/١٩٤: سAB�أع=م�النب=ء) ٩(

  . ١٨/١٩٤: م�النب=ءسAB�أع= ) ١٠(
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  .فيقوم�ا%ؤلف�بنفي�ذلك�التوهم�ا%عتقد

أسعدكم�هللا�بمطلوبكم�ووفقنا�إ]ى�Tتمام�بما� فقد�وفقت�ـ: أما�بعد  (: قال�ابن�فورك�!ي�مقدمة�كتابه

�)حاديث�ا%روية�عن� به�ع;ى�تحري�النصح�والصواب�ابتدأنا �اش��ر�من �إ]ى�إم=ء�كتاب�نذكر�فيه�ما ـ

  .)١(  )  مما�يوهم�ظاهرة�التشبيه�مما�يتسلق�به�ا%لحدون�ع;ى�الطعن�!ي�الدين � رسول�هللا

�!ي�عموم�مشكل�الحديث�ع;ى�
ً
وهذا�يدل�ع;ى�أن�الكتاب�x�يدخل�!ي�مختلف�الحديث،�وإن�كان�داخ=

  .)٢( ا�سبق�!ي�ا%بحث�)ول م

�وÔي� �)حاديث �بعض �تأويل �يتكلف
ً
�أحيانا �تراه �ولذا ،

ً
�جدا �الحديث �!ي �مزجاة �بضاعة �ا%ؤلف �أن كما

  .)٣( ضعيفة�أو�موضوعة،�وكان�يكفيه�بيان�درج��ا�من�الصحة�والضعف

  :مشك]ت�-حاديث�النبوية�وبيا�Wا�-٢

� Oالقصيم� �هللا �عبد �ا%عاصرين(ألف �) من
ً
�كتابا �النبوية(سماه �)حاديث �هذا�)مشك=ت �طبع �وقد ،

�دار� �!ي �حديثة �طبعة �ذلك �بعد �طبع �ثم �السعودية، �ا%طابع �!ي �طبع �ولعله �ب=�تاريخ،
ً
�قديما الكتاب

  .هـ�!ي�بABوت،�مراجعة�وتحقيق�الشيخ�خليل�ا%يس١٤٠٥القلم،�عام�

  .ه�هنا�لبيان�موضوعهوقد�يظن�البعض�أن�هذا�الكتاب�داخل�!ي�كتب�مختلف�الحديث،�ولذا�ذكرت

ولبيان�موضوعه�يمكن�القول�بأن�الكتاب�x�يدخل�!ي�الكتب�ا%ؤلفة�!ي�مختلف�الحديث،�وإنما�هو�!ي�

مشكل�الحديث،�حيث�أن�ا%ؤلف�يتناول�)حاديث�ا%شكلة�!ي�بعض�معان��ا،�أو�الOc�تتعلق�بما�ظهر�من�

  .مكتشفات�حديثة�!ي�هذا�العصر

  .ض�مع�علوم�العصر،�ومحاولة�التدليل�ع;ى�صح��ا�ببعض�العلوم�ا%عاصرةأو�تلك�الOc�يظن�أ�³ا�تتعار 

أما�بعد�فهذا�بيان��حاديث�نبوية�صحيحة�قد�أشكلت�ع;ى�كبار�العلماء،�  (: قال�ا%ؤلف�!ي�مقدمة�كتابه

 
ً
،�وبعضها�دينيا

ً
،�وبعضها�حسيا

ً
،�وبعضها�علميا

ً
،�وبعضها�فلكيا

ً
  .)٤(  )  قد�أشكل�بعضها�طبيا

[ي�شراب�أحدكم�فليغمسه�ثم�لي�Oعه�فإن�[ي�إحدى� الذباب إذا�وقع: (حديث�)٥( ي�كتابهومما�ذكره�!

  .)٦( ا%خرج�!ي�صحيح�البخاري ) جناحيه�داء�و-خرى�شفاء

�وقالوا ،
ً
�طبيا �أنكروه

ً
�قوما �وأن �الحديث، �هذا �!ي �)قذار�و)وساخ�: وذكر�الطعن �ع;ى �يقع �الذباب إن

  .قد�قاله�� ،،�وهذا�ينا!ي�كون�الن°Oا%لوثة�بالجراثيم،�فكيف�فيه�دواء

� O°الن� �ذكره �ما �أن �وبيان �الحديث �عن �الدفاع �!ي �شرع �و!ي���ثم �داء، �الذباب �جنا'ي �أحد �!ي �أن من

O°الن�حديث�!ي�فليس�الحديث،�!ي�جاء�ما�صحة�الطب�وأثبت�الحديث،�بالعلم�ثبت�قد�دواء�خر( ��

                                                 
  . ١٧: مشكل�الحديث�وبيانه،�ص) ١(

  . ١٠: ص: انظر) ٢(

  . ١٠: مقدمة�محقق�الكتاب،�ص: انظر) ٣(

  ). دار�القلم.ط( ٩: مشك=ت�)حاديث�النبوية) ٤(

  .٧٢-٦٧: مشك=ت�)حاديث�النبوية: انظر) ٥(

البغا،�باب�إذا�وقع�الذباب�!ي�شراب�أحدكم�فليغمسه�فإن�!ي�إحدى�جناحيه�داء�و!ي�)خرى�. ط) ٣١٤٢: (البخاري،�رقم: أخرجه) ٦(

  . شفاء
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  . ما�يعارض�العلم

  ا%بحث�الرابع

  وضع�قواعد�دفع�التعارض�بBن�مختلف�الحديث�جهود�ا%حدثBن�!ي

اج��د�ا%حدثون�!ي�وضع�قواعد�دفع�التعارض�ا%توهم�بBن�)حاديث�النبوية،�وكان�لهم�عناية�!ي�ذلك،�

� �كتابيه �!ي �الشافÙي �Tمام �التعارض �لدفع �القواعد �تلك �وضع �من �أوائل �الحديث"ومن ،�"مختلف

  .،�فقد�كان�له�عناية�بالغة�بذلك"الرسالة"و

حديثان�بإسنادين�صحيحBن�متضادين،��� x�أعرف�أنه�روي�عن�الن°O  (: وهذا�Tمام�ابن�خزيمة�يقول 

  .)١(  )  فمن�كان�عنده�فليأتOP��ؤلف�بي��ما

  :وقد�سلك�ا%حدثون�!ي�دفع�التعارض�ا%توهم�بBن�)حاديث�أربعة�مسالك

  الجمع�والتوفيق: ا2سلك�-ول 

ضBن�ع;ى�معنيBن�مختلفBن،�فيعمل�بكل�م��ا�ع;ى�وجهه،�فيجمع�بذلك�حمل�الحديثBن�ا%تعار : ويراد�به

بي��ا�دون�إهمال�أي�م��ا،�كأن�يحمل�أحدهما�ع;ى�العموم،�وÅخر�ع;ى�الخصوص،�أو�يكون�أحدهما�

،�وغAB�ذلك
ً
،�وÅخر�مقيدا

ً
  .مطلقا

جمع�والتوفيق�بي��ما،�وذلك�أن�إعمال�الحديثBن�أو]ى�من�إهمالهما�أو�أحدهما،�وx�يمكن�إعمالهما�إx�بال

  .وx�يتأتى�هذا�إx�بحمل�كل�واحد�م��ما�ع;ى�معP¯�غAB�ما�أريد�به�الحديث�Åخر

،�ولم�يعطل�واحد�م��ما�Åخر  (: قال�الشافÙي
ً
�استعم=�معا

ً
  .)٢(  )  وكلما�احتمل�حديثان�أن�يستعم=�معا

�ا%حدث �إ]ى �يتوجه �مسلك �أول �أن �الحديث �علوم �مصنفات �!ي �العلماء �بBن��وبBن �التعارض �توهم عند

�الص=ح �ابن �قال �ا%نعارضBن، �النصBن �بBن �والجمع �هو�التوفيق �هذا�  (: )حاديث �يذكر�!ي �ما �أن اعلم

  :ينقسم�إ]ى�قسمBن��- يعOP�مختلف�الحديث–الباب�

أن�يمكن�الجمع�بBن�الحديثBن،�وx�يتعذر�إبداء�وجه�ينفي�تناف��ما،�فيتعBن�حينئذ�ا%صAB�إ]ى�: أحدهما�

 ذلك
ً
  .)٣(  )  ،�والقول��Çما�معا

ا%قرر�!ي�علم�)صول�وعلم�الحديث�أنه�إذا�أمكن�الجمع�بBن�الحديثBن�وجب�الجمع�  (: قال�الشنقيطي

،�وx�ُيرد�غAB�)قوى�م��ما�با�قوى 
ً
��³ما�صادقان،�وليسا�بمتعارضBن،�وإنما�أجمع�أهل�; بي��ما�إجماعا

�أو]ى�من�إلغاء�أحدهما�كما�x�العلم�ع;ى�وجوب�الجمع�بBن�الدليلBن�إن�أمكن
ً
؛��ن�إعمال�الدليلBن�معا

  .)٤(  )  يخفى

  النسخ�: ا%سلك�الثاني

�ا%تأخر� �يجعل �تاريخها �ويعرف �الجمع، �أوجه �من �بوجه �ا%ختلفBن �الحديثBن �بBن �الجمع �x�يمكن حBن

                                                 
  ). ٢٧١: (علوم�الحديث،�ص) ١(

  ). ٦٤: (اخت=ف�الحديث،�ص) ٢(

  ). ٢٧٠: (علوم�الحديث،�ص) ٣(

  . ٤/٣٦٠: أضواء�البيان) ٤(
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�للمتقدم
ً
  .ناسخا

لقبلة�نحو�بيت�ا%قدس�والبيت�فإذا�لم�يحتمل�الحديثان�إx�wخت=ف،�كما�اختلفت�ا  (: قال�الشافÙي

 
ً
،�وÅخر�منسوخا

ً
  .)١(  )  الحرام،�كان�أحدهما�ناسخا

  :أن�يتضادا،�بحيث�x�يمكن�الجمع�بي��ما،�وذلك�ع;ى�ضربBن: القسم�الثاني  (: وقال�ابن�الص=ح

،�فيعمل�بالناسخ�ويAsك�ا%نسوخ: أحدهما
ً
،�وÅخر�منسوخا

ً
  .)٢(  )  أن�يظهر�كون�أحدهما�ناسخا

  الAsجيح: الثالث�ا%سلك

�بBن� �الAsجيح �ا%تأخر�يصار�إ]ى �ع;ى �ا%تقدم �تاريخ �يعرف xو� �)حاديث، �بBن �يتعذر�الجمع �حBن وذلك

وم��ا�ما�x�يخلو�من�أن�يكون�أحد�الحديثBن�أشبه�بمعP¯�كتاب�هللا،�أو�أشبه�  (: الحديثBن،�قال�الشافÙي

�O°الن�س�ن�¯Pبمع��أشب�أو�ن،Bا%ختلف�نBالحديث�سوى�مما�هذا�كان�ا%ختلفة�)حاديث�فأي�بالقياس،�ه

  .)٣(  )  فهو�أوxهما�عندنا�أن�يصار�إليه

فذكر�_: أن�يتضادا،�بحيث�x�يمكن�الجمع�بي��ما،�وذلك�ع;ى�ضربBن: القسم�الثاني  (: وقال�ابن�الص=ح

  _:الAsجيح�كما�سبق،�ثم�قال

�أ´�: والثاني �وا%نسوخ �الناسخ�أ´�ما �أن �ع;ى �دxلة �x�تقوم �ويعمل�أن ،� �الAsجيح �إ]ى �حينئذ �فيفزع ما،

  .)٤(  )  با�رجح�م��ما�و)ثبت

  التوقف: ا%سلك�الرابع

إذا�تعذر�الجمع�بBن�)حاديث،�ولم�يعرف�الناسخ�من�ا%نسوخ،�ولم�يمكن�الجمع�لم�يبق�إx�التوقف�

لتوقف�أمر�وقOc�عن�العمل�بالحديثBن�ا%تعارضBن�حc¯�يتبBن�للعالم�أي�من�الوجوه�الث=ثة�السابقة،�فا

�  (: عندما�x�يظهر�للعالم�مسلك�يحمل�عليه�مختلف�الحديث،�قال�السخاوي 
ً
إن�لم�يجد�ا%ج��د�مرجحا

  .)٥(  )  توقف�عن�العمل�بأحد�ا%تنBن�حc¯�يظهر

�ع;ى�هذا�الAsتيب  (: قال�ابن�حجر
ً
  :فصار�ما�ظاهره�التعارض�واقعا

  .الجمع�إن�أمكن) ١

  .فاعتبار�الناسخ�وا%نسوخ) ٢

  .فالAsجيح�إن�تعBن) ٣

  .ثم�التوقف�عن�العمل�بأحد�الحديثBن) ٤

والتعبAB�بالتوقف�أو]ى�من�التعبAB�بالتساقط؛��ن�خفاء�ترجيح�أحدهما�ع;ى�Åخر�إنما�هو�بالنسبة�

                                                 
  ). ٦٤: (اخت=ف�الحديث،�ص) ١(

  ). ٢٧٢: (علوم�الحديث،�ص) ٢(

  ). ٦٤: (اخت=ف�الحديث،�ص) ٣(

  ). ٢٧٢: (علوم�الحديث،�ص) ٤(

  . ٤/٦٩: فتح�ا%غيث) ٥(
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   .)١(  )للُمعت�A�!ي�الحالة�الراهنة،�مع�احتمال�أن�يظهر�لغABه�ما�خفي�عليه،�وهللا�أعلم

 ا2بحث�الخامس

  2صنفات�[ي�مختلف�الحديثدراسة�أهم�ا

سأخصص�هذا�ا%بحث�لدراسة�أهم�ا%صنفات�الOc�وقفت�عل��ا�!ي�مختلف�الحديث،�وÔي�ث=ثة�كتب�

�ـ �نسخ�مخطوطة �له �الحديث �مختلف �!ي �كتاب �ع;ى �أقف �فلم �ا%خطوط �وأما �بحO8� مطبوعة، حسب

  .ـ  ا%تواضع

  :وا%صنفات�الOc�سأتناولها�!ي�هذا�ا%بحث�Ôي

  .للشافÙياخت=ف�الحديث� -١

  .تأويل�مختلف�الحديث�xبن�قتيبة -٢

  .شرح�مشكل�Åثار�للطحاوي  -٣

وقد�سبق�Tشارة�إ]ى�أن�هذا�البحث�x�يتناول�كتابBن�قد�يظن�أ�³ما�من�كتب�مختلف�الحديث،�ولكن��

�ما�سبق�بيانه�!ي�الفرق�بBن� �تبBن�]ي�أ�³ما�من�كتب�مشكل�الحديث�x�مختلفه�ع;ى بعد�دراسOc�لهما

  :ومشكله،�وهذا�الكتابان�هما�مختلف�الحديث

  .مشكل�الحديث�وبيانه،�xبن�فورك -١

٢- Oللقصيم�النبوية،�)حاديث�مشك=ت.  

  .وقد�سبق�الك=م�ع;ى�هذين�الكتابBن،�وبيان�سبب�عدم�دخولهما�!ي�كتب�ا%ختلف�!ي�ا%بحث�الثالث

  ا%طلب�)ول 

  كتاب�اخت=ف�الحديث

 
ً
  .ا2ؤلف: أو?

  :اسمه�ونسبه

بن�عثمان�بن�شافع�بن�السائب�بن�  ،�محمد�بن�إدريس�بن�العباس)٢(  بد�هللا�الشافÙيهو�Tمام�أبو�ع

�بن �هشام �بن �يزيد �عبد �بن �عبد عبيد �بن �Tس=م،� ا%طلب �أئمة �أحد �ا%كي، O°ا%طل� Opالقر�� مناف

أحد��والفقهاء�)ع=م،�تبوأ�ا%�¤لة�الرفيعة�بBن�علماء�Tس=م،�وشهد�له�بالفضل�والعلم�والورع�والتقى،

  .)ئمة�)ربعة�أصحاب�ا%ذاهب�ا%تبوعة

  :وxدته�ونشأته

  .ولد�بغزة�سنة�خمسBن�ومائة،�وحمل�إ]ى�مكة�وهو�ابن�سنتBن

%ا�حملت�أم�الشافÙي�به�رأت�كأن�ا%شAsي�خرج�من�فرجها�حc¯�انقض�بمصر،�: قال�ابن�عبد�الحكم

                                                 
  ). ١٠٩: (نزهة�النظر،�ص) ١(

: ،�®�ذيب�الكمال١/٣٦١: ،�تذكرة�الحفاظ١٠/٥: ،�سAB�أع=م�النب=ء٢/٥٦: ،�تاريخ�بغداد٩/٦٣: ترجمته�!ي�حلية�)ولياء: انظر) ٢(

،�وغABها،�وقد�صنف�!ي�مناقبه�مؤلفات�٢/٩: ،�شذرات�الذهب١/١٥٧: ،�طبقات�الحفاظ�للسيوطي١٠/٢٥١: ة،�البداية�وال��اي٢٤/٣٥٥

طبقات�الشافعية�: مناقب�الشافÙي�للب��قي،�ومناقب�الشافÙي�للرازي،�وتوا]ي�التأسيس�بمعا]ي�ابن�إدريس�xبن�حجر،�وانظر: مستقلة�م��ا

�ا%ؤلفات�ا%ص�١/٣٤٣: للسبكي
ً
  . نفة�!ي�مناقب�الشافÙيفقد�عدد�كثABا
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،�يخص�علمه�أهل�مصر�ثم�يتفرق�!ي�سائر�ثم�وقع�!ي�كل�بلد�منه�شظية،�فتأوله�ا%ع�Aون�بأ�³ا�تلد�عا%
ً
ا

  .)١( البلدان

،�وقدم�بغداد�مرتBن،�وحدث��Çا،�وخرج�إ]ى�مصر�ف�¤لها�� نشا�بمكة،�وكتب�العلم��Çا،�وبمدينة�الرسول 

  .إ]ى�حBن�وفاته

  :شيوخه�وت=ميذه

علية،��عمه�محمد�بن�ع;ي،�وأبي�أسامة،�وسعيد�بن�سالم�القداح،�وابن�عيينة،�ومالك،�وابن: روى�عن

ABكث�وخلق�فديك،�أبي�وابن.  

�عنه �وا%زني،�: وحدث �القاسم، �وأبو�عبيد �وأبو�ثور، �حنبل، �بن �أحمد �وTمام �محمد، �أبو�عثمان ابنه

  .بن�سليمان�الجB¤ي،�ويونس�بن�عبد�)ع;ى،�وخلق�x�يحصون  والربيع�بن�سليمان�ا%رادي،�والربيع

  : ثناء�العلماء�عليه

 ى�يقيض�للناس�!ي�رأس�كل�مائة�سنة�من�يعلمهم�الس�ن�وينفي�عن�رسول�هللاإن�هللا�تعا]  (: قال�أحمد

  .)  فنظرنا�فإذا�!ي�رأس�ا%ائة�عمر�بن�عبد�العزيز،�و!ي�رأس�ا%ائتBن�الشافÙي��

  .)  ما�أص;ي�ص=ة�إx�وأنا�أدعو�للشافÙي�ف��ا(: وقال�ابن�مهدي

العمود�الذي�هو�من�حجارة�أنه�من�خشب��لو�أن�الشافÙي�ناظر�ع;ى�هذا  (: بن�سعيد�)ي;ي وقال�هارون

  .)  لغلب�xقتداره�ع;ى�ا%ناظرة

  .)  حدثنا�سيد�الفقهاء�الشافÙي  (: وكان�الحميدي�يقول 

حفظت�القرآن�وأنا�ابن�سبع�سنBن،�وحفظت�ا%وطأ�: سمعت�الشافÙي�يقول   (: وقال�إسماعيل�بن�يح÷¯

  .)  وأنا�ابن�عشر

  .)  يفOc�وله�خمس�عشرة�سنة،�وكان�يح÷¯�الليل�إ]ى�أن�ماتكان�الشافÙي�  (: وقال�الربيع�بن�سليمان

�فيه�معاني�القرآن،�  (: وقال�أبو�ثور 
ً
كتب�عبد�الرحمن�بن�مهدي�إ]ى�الشافÙي�وهو�شاب�أن�يضع�له�كتابا

ويجمع�قول�)خيار�فيه،�وحجة�Tجماع،�وبيان�الناسخ�وا%نسوخ�من�القرآن�والسنة�فوضع�له�كتاب�

  .)  الرسالة

  .)٢(  )  Tمام�زين�الفقهاء�وتاج�العلماء  (: يب�البغداديوقال�الخط

O°الذه�الحافظ�ا%لة  (: وقال�فقيه�الحديث�ناصر�العصر�عالم�مامT  (  )٣(.  

  .)٤(  )  إمام�عصره،�وفريد�دهره  (: وقال�الحافظ�ا%زي 

  .)١(  )  إمام�)ئمة،�وقدوة�)مة  (: وقال�السيوطي

                                                 
  .١٠/١٠: ،�سAB�أع=م�النب=ء٢/٥٨: تاريخ�بغداد: انظر) ١(

  .٢/٥٦: تاريخ�بغداد) ٢(

  . ١٠/٥: سAB�أع=م�النب=ء) ٣(

  .٢٤/٣٥٦: ®�ذيب�الكمال) ٤(
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  :مؤلفاته

�م�� �جليلة �منيفة �مؤلفات �والجديدة،�: اله �القديمة، �الرسالة �كتابان �وهما �الرسالة �وكتاب �)م، كتاب

�بل� �ا%ائة، �ع;ى �تزيد �كثABة �مؤلفات �العلم �أهل �بعض �ذكر�له �وقد �وغABها، �الحديث، �اخت=ف وكتاب

�جزء Ocمائ� �من
ً
�نحوا �زوxق �بن �الحسن �له ¯pq)٢(  أح�عشر� �وث=ثة �مائة �للشافÙي �إن �وذكر�ا%روزي ،

 
ً
�وعد)٣( كتابا �الشافÙي�، �كتب �من

ً
�كتابا �وأربعBن �وسبعة �مائة �الحموي �!ي�)٤(  ياقوت �النديم �وذكر�ابن ،

�كتب �وستة �مائة �ستة�)٥( الفهرست �وÔي �الحموي، �يذكره �لم �ما �النديم �ابن �ذكرها Ocال� �الكتب �و!ي ،

،�وكثAB�من�هذه�الكتب�داخلة�ضم
ً
،�فيكون�مجموع�ما�ذكراه�مائة�وث=ثة�وسبعBن�كتابا

ً
ن�وعشرين�كتابا

  .كتاب�)م

�أربع�سنBن،� أقام�الشافÙي�ـ  (: وقد�ألف�الشافÙي�غالب�كتبه�!ي�آخر�حياته�بمصر،�قال�الربيع بمصر�ـ

�أربع� �مدة �!ي �كثABة �وأشياء �الس�ن، �وكتاب �ورقة، �ألفي �)م �كتاب �وخرج �ورقة، �وخمسمائة
ً
�ألفا فأم;ى

�شديد�العلة،�وربما�خرج�الدم�وهو�راكب�حc¯�تم
ً
،�وبسبب�هذه�)٦(  )  ت;ئ�سراويله�وخفهسنBن،�وكان�علي=

  . ـ رحمه�هللا العلة�مات�ـ

وقد�امتازت�مؤلفاته�بقوة�العبارة،�والسبك�ا%حكم�لها،�وجزال��ا،�فOÛ�تحتاج�إ]ى�قراءة��Çدوء�وروية،�

لو�رأيت�الشافÙي�وحسن�بيانه�وفصاحته؛�لعجبت،�ولو�  (: حc¯�يفهم�مقصوده،�ورغم�ذلك�قال�الربيع

�ال �هذه �ألف �كتبه؛�أنه �قراءة �تقدر�ع;ى �لم �ا%ناظرة �!ي �معنا ��Çا �يتكلم �كان Ocال� �عربيته �ع;ى كتب

  .)٧(  )  لفصاحته،�وغرائب�ألفاظه،�غAB�أنه�كان�!ي�تأليفه�يوضح�للعوام

  :وفاته

�حc¯�كان�الدم�يخرج  مرض�الشافÙي�بمرض�البواسAB،�وأشتد�عليه�ا%رض،�ولم�ينقطع�ال�¤يف�عنه،

راويله�وخفه،�فمات�%ا�اشتد�عليه�ال�¤ف�!ي�مصر�بعد�ص=ة�العشاء�!ي�آخر�منه�وهو�راكب�حc¯�تمت;ئ�س

  .يوم�من�رجب�سنة�أربع�ومائتBن�من�الهجرة�عن�أربع�وخمسBن�سنة

أجلسOP�ع;ى�كرOpË�: الشافÙي يا�أبا�عبد�هللا�ما�صنع�هللا�بك؟�قـال  (: و%ا�مات�رآه�الربيع�!ي�ا%نام،�فقال

�اللؤلؤ�الر    .)٨(  )  طبمن�ذهب،�ونA�ع;يَّ

 
ً
  .الكتاب: ثانيا

أول�من�تكلم�فيه�Tمام�  (: ،�وهو�أول�كتاب�ألف�!ي�هذا�الفن،�قال�العرا*ي)  كتاب�اخت=ف�الحديث  (وهو�

                                                                                                                                                         
  .١/١٥٧: طبقات�الحفاظ) ١(

  . ٢/١٠: شذرات�الذهب: انظر) ٢(

  . ١/٥٣: ®�ذيب�)سماء�واللغات: انظر) ٣(

  . ١٧/٤٢٣: معجم�)دباء: انظر) ٤(

  . ٢٦٤: الفهرست: انظر) ٥(

  .٨٣: توا]ي�التأسيس،�ص) ٦(

  . ١٠/٧٤: سAB�أع=م�النب=ء) ٧(

  . ٢/١٤٧: صفة�الصفوة) ٨(
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  .)١(  )  !ي�كتابه�اخت=ف�الحديث،�ذكر�فيه�جملة�من�ذلك�ينبه��Çا�ع;ى�طريق�الجمع��الشافÙي�

  .تاب�مستقل،�وإx�فهذا�العلم�موجود�من�قبلهأي�!ي�ك  )  أول�من�تكلم  (: ولعل�قصد�العرا*ي�من�قوله

  .)٢(  )  ،�وله�فيه�مجلد�جليل�من�جملة�كتب�)م�وأول�من�تكلم�فيه�إمامنا�الشافÙي�  (: وقال�السخاوي 

�استيفاء�الك=م�ع;ى�مختلف�الحديث؛�بل�ذكر�ما�تيسر�له�م��ا،� رحمه�هللا  ولم�يكن�قصد�الشافÙي�ـ ـ

�طريقة�الجمع�بي��ا،�قال�
ً
ـ�استيفاءه� رحمه�هللا وصنف�فيه�Tمام�الشافÙي،�ولم�يقصد�ـ  (: النوويمبينا

  .)٣(  )  بل�ذكر�جملة�ينبه��Çا�ع;ى�طريقه

�العرا*ي �ذلك��)٤( وذكر �ع;ى �وتبعه �)م، �كتاب �من �جزء �هو �بل ،
ً
�مستق= �ليس �الكتاب �هذا أن

  .)٦( ،�والسيوطي)٥(  السخاوي 

  :الرسالة،�ويدل�ع;ى�ذلك�أمور�م��او)ظهر�أنه�كتاب�مستقل�عن�كتاب�)م�ككتاب�

أن�Tمام�الب��قي�ذكره�ككتاب�مستقل�للشافÙي،�والب��قي�من�أعرف�الناس�بالشافÙي�ومؤلفاته،� -١

�Ocال�يÙالشاف�كتب�ضمن�الحديث�اخت=ف�كتاب�ذكر�قد�وهو�بذلك،�
ً
�هؤxء�جميعا وأعلم�من

  .)٧( صنفة�!ي�الفروعتجمع�)صول�وتدل�ع;ى�الفروع،�ثم�ذكر�كتاب�)م�ضمن�الكتب�ا%

،�وابن�النديم�أقدم�م��م،�)٨( كما�أن�ابن�النديم�قد�ذكره�ضمن�مؤلفات�الشافÙي�ككتاب�مستقل -٢

  .م��م،�وأكA�معرفة�با%ؤلفات،�ويظهر�ذلك�من�خ=ل�فهرسته

وصنف�فيه�Tمام�  (: كما�أن�ظاهر�ك=م�النووي�!ي�التقريب�يدل�ع;ى�أنه�كتاب�مستقل،�فقد�قال -٣

�استيفاءه رحمه�هللا  صد�ـالشافÙي،�ولم�يق �مستقل�)٩(  )  ـ �كتاب �ع;ى�أنه �الك=م�يدل ،�وظاهر�هذا

  .عن�)م�x�جزء�منه

�هللا� -٤ �بحمد �ابتدأه ��نه ؛
ً
�مستق=

ً
�كتابا �كونه �يظهر�له �الحديث �اخت=ف �كتاب �الناظر�!ي �أن كما

� �!ي �نفيسة
ً
xأصو� �ذكر�ف��ا �طويلة �بمقدمة �ذلك �اتبع �ثم �هو�أهله، �بما �عليه wحتجاج�والثناء

�ذكر�)حاديث� �من �مقصوده �!ي �شرع �ثم �ا%تعارضة، �)حاديث �بBن �والتوفيق �والنسخ، بالسنة،

  .ا%ختلفة،�والتوفيق�بي��ا

أما�كتب�)م�فإن�الشافÙي�يشرع�ف��ا�مباشرة�بعد�ذكر�اسم�الكتاب�دون�مقدمة�تذكر،�ومن�قارن�

  كون�)خAB�اخت=ف�الحديث�تبBن�له بBن�كتاب�)م�وما�فيه�وبBن�كتاب
ً
�عن�كتاب� كتابا

ً
مستق=

                                                 
  . ٣٢٩: شرح�التبصرة�والتذكرة،�ص) ١(

  . ٤/٦٦: فتح�ا%غيث) ٢(

  . ٢/٦٥٢: التقريب�مع�التدريب) ٣(

  .٣٢٩: ص�شرح�التبصرة�والتذكرة،: انظر) ٤(

  .٤/٦٦: فتح�ا%غيث: انظر) ٥(

  . ٢/٦٥٢: تدريب�الراوي : انظر) ٦(

  . ١/٢٤٦: مناقب�الشافÙي�للب��قي: انظر) ٧(

  . ٢٦٤: الفهرست: انظر) ٨(

  . ٢/٦٥٢: التقريب�مع�التدريب) ٩(
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  .)م

وزعم�السيوطي�!ي�التدريب�أن�الشافÙي�لم�يقصده�بالتأليف،�وإنما�تكلم�  (: قال�الشيخ�أحمد�شاكر

�اخت=ف� �أبحاث �من
ً
�كثABا �)م �!ي �كتب �الشافÙي �فإن �غAB�جيد، �هذا �ولكن �)م؛ �كتاب �!ي عليه

��Çذا�wسم،�و 
ً
�خاصا

ً
هو�مطبوع��Çامش�الجزء�السابع�من�)م،�وذكره�الحديث،�وألف�فيه�كتابا

،�وابن�النديم�)٢٩٥: (محمد�بن�إسحاق�النديم�!ي�كتاب�الفهرست�ضمن�مؤلفات�الشافÙي�ص

هـ،�٣٧٧من�أقدم�ا%ؤرخBن�الذين�ذكروا�العلوم�وا%ؤلفBن،�فإنه�ألف�كتاب�الفهرست�حوا]ي�سنة�

،�ضمن�» ا]ي�التأسيس�بمعا]ي�ابن�إدريستو  «وقد�ذكره�ابن�حجر�!ي�ترجمة�الشافÙي�الOc�سماها�

� �ص �الب��قي، �عن
ً
�نق= �سردها Ocال� �وكتبه،�)٧٨(مؤلفاته �بالشافÙي، �الناس �أعلم �من �والب��قي ،

�!ي�شرح�النخبة
ً
  .)١(  )  وذكره�ابن�حجر�أيضا

  :منهج�+مام�الشافõي�[ي�كتاب�اخت]ف�الحديث

 ًxا%قدمة: أو:  

�ـ �الشافÙي �كتابه�بمق رحمه�هللا بدأ �والثناء�عليه�بما�هو�أهله،�ثم�ـ �هللا، دمة�مطوله�افتتحها�بحمد

  :ذكر�عدة�قواعد�وأصول�مهمة،�وتلك�)صول�الOc�ذكرها

عدد�ما�فرضه�هللا�!ي��� حجية�السنة،�وم�¤ل��ا�من�القرآن،�وأ�³ا�تبيان�للكتاب�يبBن�ف��ا�الرسول  -١

 
ً
�وأراد�به�الخاص،�أو�ما�كان�أمرا

ً
وأريد�به�Tباحة�أو�Tرشاد،�ونحو��كتابه،�أو�ما�كان�لفظه�عاما

  .ذلك

  .حجية�خ�A�Åحاد،�ووجوب�العمل�به�دون�عرضه�ع;ى�القرآن -٢

  .أقسام�الخ�A�من�عام�وخاص،�ومتواتر�وآحاد -٣

�يدل�عليه� -٤ �يحم=ن�ع;ى�ما
ً
�مبBن،�والسنة�مثله�!ي�ذلك،�وهما�جميعا نزول�القرآن�بلسان�عربي

وأنه�x�يجوز�تأول�الخ�A�إx�ع;ى�ما�يحتمله�لسان�لسان�العرب�من�العموم�والخصوص�ونحوهما،�

 
ً
�جائزا

ً
xاحتما�العرب.  

�من�التعارض�ا%توهم�بBن�القرآن�والسنة،�وبBن�وجهه،�وأطال�!ي�الرد�ع;ى�من�عمل� -٥
ً
ثم�ذكر�صورا

  .بالقرآن�وحده،�وترك�ما�يخص�عمومه،�أو�يقيد�مطلقه�من�السنة�النبوية

  .اسخ�وا%نسوخ،�ومc¯�يحكم�ع;ى�النص�بالنسخثم�تكلم�عن�النسخ،�وكيفية�معرفة�الن -٦

ثم�ختم�هذه�ا%قدمة�بك=م�موجز�يبBن�من�خ=له�منهجه�!ي�التوفيق�بBن�)حاديث�ا%ختلفة،�ويمكن�

  :بيان�هذا�ا%نهج�وفق�ما�ي;ي

�من� -١ �أو]ى �الدليلBن �إعمال ��ن ؛
ً
�جميعا �وإعمالهما �أمكن، �ما �ا%تعارضة �)حاديث �بBن التوفيق

�ذلك رحمه�هللا ل�ـإهمالهما،�قا
ً
،�ولم�  (: ـ�مبينا

ً
�استعم=�معا

ً
وكلما�احتمل�حديثان�أن�يستعم=�معا

�م��ما�Åخر
ً
  .)٢(  )  يعطل�واحدا

                                                 
  . ١/٤٨٠: الباعث�الحثيث) ١(

  . ٦٤: اخت=ف�الحديث،�ص) ٢(
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�للمتقدم،�قال� -٢
ً
إذا�تعارض�الدلي=ن�ولم�يمكن�الجمع�بي��ما�وعرف�تاريخهما�كان�ا%تأخر�ناسخا

ا�اختلفت�القبلة�نحو�بيت�ا%قدس�والبيت�فإذا�لم�يحتمل�الحديثان�إx�wخت=ف�كم  (: ـ رحمه�هللا ـ

 
ً
،�وÅخر�منسوخا

ً
  .)١(  )  الحرام�كان�أحدهما�ناسخا

�كيفية�معرفة�الناسخ�وا%نسوخ�فقال رحمه�هللا ثم�بBن�ـ وx�يستدل�ع;ى�الناسخ�وا%نسوخ�إx�  (: ـ

�Åخر  �أن �فيعلم �Åخر، �بعد �أحدهما �أن �ع;ى �يدل �أو�بوقت �أو�بقول، �هللا، �رسول هو��بخ�A�عن

  .)٢(  )  الناسخ،�أو�بقول�من�سمع�الحديث،�أو�العامة�كما�وصفت

إذا�لم�يعرف�التاريخ�يصار�إ]ى�الAsجيح�بBن�)حاديث�ا%تعارضة�بأي�من�ا%رجحات�ا%عت�Aة،�قال� -٣

وم��ا�ما�x�يخلو�من�أن�يكون�أحد�الحديثBن�أشبه�بمعP¯�كتاب�هللا،�أو�أشبه�بمعP¯�  (: ـ رحمه�هللا ـ

O°الن�س�ن � �هذا�كان�ا%ختلفة�)حاديث�فأي�بالقياس،�أشبه�أو�ن،Bا%ختلف�نBالحديث�سوى�مما

  .)٣(  )  فهو�أوxهما�عندنا�أن�يصار�إليه

البعض�من�ا%ختلف�وليست�Ôي�منه،�إنما�Ôي�عام� ـ�بعض�ما�يرد�من�)حاديث�ويظ��ا رحمه�هللا ثم�بBن�ـ

العرب،�وx�يعدونه�من�التناقض�!ي��Opء،��ورد�تخصيصه،�أو�مطلق�ورد�تقييده،�وهذا�جار�!ي�لسان

   (: ـ رحمه�هللا قال�الشافÙي�ـ
ً
،�..وم��ا�ما�عده�بعض�من�ينظر�!ي�العلم�مختلفا

ً
ما�جاء�جملة�وآخر�مفسرا

رحمه�  ،�ثم�بBن�رأيه�!ي�مثل�هذا�فقال�ـ)  وإذا�جعلت�الجملة�ع;ى�أ�³ا�عامة�عليه�ُرويت�بخ=ف�ا%فسر

؛  (: ـ هللا
ً
��وليس�هذا�اخت=فا

ً
إنما�هذا�مما�وصفت�من�سعة�لسان�العرب،�وأ�³ا�تنطق�بال×Opء�منه�عاما

 
ً
  .)٤(  )  تريد�به�الخاص،�وهذان�يستعم=ن�معا

�ـ �بBن �هللا ثم �ما رحمه �الحديثBن �بBن �والتضاد �باxخت=ف �يحكم x� �وأنه �ا%ختلف، �شرط �يكونا� ـ لم

إx�حديث�ثابت،�كما�x�يقبل�من�الشهود�وجماع�هذا�أن�x�يقبل�  (: ـ رحمه�هللا صحيحBن�ثابتBن،�فقال�ـ

�عن�من�حمله�كان�كما�لم�يأت؛��نه�ليس�
ً
،�أو�مرغوبا

ً
xمجهو�الحديث�كان�فإذا�عدله،�عرفت�من�xإ

  .)٥( )  بثابت

 
ً
  :أبواب�الكتاب: ثانيا

ـ�من�ذكر�ا%قدمة،�شرع�!ي�مقصوده�من�الكتاب،�ويمكن�بيان�منهجه� رحمه�هللا ثم�بعد�ان��اء�الشافÙي�ـ

  :!ي�بقية�الكتاب�من�خ=ل�النقاط�التالية

�تلو�Åخر،�ثم�يبBن�هل� -١
ً
رتب�كتابه�ع;ى�)بواب،�فيسوق�!ي�كل�باب�مجموعة�من�)حاديث�واحدا

  .هو�من�ا%ختلف�أم�من�غAB�ا%ختلف،�وإذا�كان�من�ا%ختلف�حاول�التوفيق�أو�الAsجيح�بي��ا

�ـ �الشافÙي �أن �لنا �يتبBن �هذا �خ=ل �هللا ومن �من� رحمه �ليست �أحاديث �)بواب �بعض �يذكر�!ي ـ

                                                 
  .٦٤: اخت=ف�الحديث،�ص) ١(

  . ٦٤: ف�الحديث،�صاخت= ) ٢(

  .٦٥: اخت=ف�الحديث،�ص) ٣(

  .٦٥: اخت=ف�الحديث،�ص) ٤(

  ). ٦٥: (اخت=ف�الحديث،�ص) ٥(
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ا%ختلف�عنده؛�ولكن�لتوهم�البعض�أنه�من�ا%ختلف�ذكره،�وبBن�عدم�كونه�من�ا%ختلف،�مثال�

�الص=ة: ذلك �!ي �القراءة �باب �!ي �ذكره �)١( ما �حريث �بن �عمرو �عن �ذكر�بإسناده �حيث : قال��،

O°الن�سمعت ��الصبح�ي!� �إذا�عسعس: يقرأ �عن�عمه�قال��وحديث ،)٢( والليل زياد�بن�ع=قة

�O°الن�سمعت��يقرأ�الصبح�٣( والنخل�باسقات: !ي(� قال���،�وحديث�عبد�هللا�بن�السائب

  .)٤(الحديث�..)بسورة�ا2ؤمن�نالصبح�!ي�مكة�فاستفتح��� ص;ى�لنا�رسول�هللا

هم�وهذا�x�يعد�من�ا%ختلف؛�لعدم�التعارض�بي��ما؛�xحتمال�تعدد�الوقائع،�ولكن�%ا�ظن�بعض

؛�  (: ـ،�وقال رحمه�هللا أنه�من�ا%ختلف�ا%تعارض�أورده�الشافÙي�ـ
ً
�من�هذا�اخت=فا

ً
وليس�نعد�شيئا

�غABه،�وقد�أباح�
ً
،�والرجل�قراءته�يوما

ً
�نه�قد�ص;ى�الصلوات�عمره،�فيحفظ�الرجل�قراءته�يوما

تيسر،�فدل�ع;ى��أن�يقرأ�بأم�القرآن�وما � هللا�!ي�القرآن�بقراءة�ما�تيسر�منه،�وسن�رسول�هللا

  .)٥(  )  أن�ال=زم�!ي�كل�ركعة�قراءة�أم�القرآن،�و!ي�الركعتBن�)وليBن�ما�تيسر�معها

يسوق�)حاديث�الOc�يوردها�!ي�الكتاب�بإسناده�!ي�غالب�الكتاب؛�ولكن�قد�يورد�بعض�)حاديث� -٢

�وهو�قليل �وا% بدون�إسناد�ـ �وا%فادة��Çم ن�عل��م،�حيث�ـ،�ومثاله�ما�ذكره�!ي�باب�قتل�)سارى

وأخ�Aني�عدد�من�أهل�العلم�من�قريش�وغABهم�من�أهل�ا%غازي�أن�رسول�هللا�أسر�النضر�  (: قال

 
ً
�ص�Aا �و)يثل �البادية �أو�بBن �بالبادية، �وقتله �بدر، �يوم �العبدري �الحارث �باب�)٦(  )  بن �!ي �وقال ،

  .)٧(  )  أمره�أن�ييمم�وجهه�وكفيه �O�روي�عن�عمار�أن�الن°  (: التيمم

يرتب�)بواب�وفق�ترتيب�معBن،�يسلسل�)بواب�ا%تماثلة،�والOc�تنضم�تحت�سلك�كتاب�ما،��لم -٣

�!ي� �القراءة �عن
ً
�يذكر�بابا �نجده �ولذا �له، �يتفق �ما �حسب �)بواب �يسرد �وإنما �الطهارة، ككتاب

�عن�التيمم)١٠( ،�ثم�عن�الفطر�!ي�السفر)٩( ،�ثم�عن�التشهد)٨( الص=ة
ً
،�)١١( ،�ثم�يعود�فيذكر�بابا

 )١١( التيمم
ً
�قياما �خلفه �ومن

ً
�جالسا �Tمام �ص=ة �عن

ً
�فيذكر�بابا �للص=ة،

ً
�أيضا �يعود �ثم ،  )١٢(�،

  .وهكذا

كتابه�x�يحتوي�إx�ع;ى�)حاديث�ا%ختلفة�!ي�أبواب�الفقهية�من�العبادات�وا%عام=ت،�وx�يوجد� -٤

                                                 
  ).٦٩: (اخت=ف�الحديث،�ص) ١(

  سورة�أخرجه�) ٢(

  سورة�أخرجه�) ٣(

  أخرجه�) ٤(

  ).٧٠: (اخت=ف�الحديث،�ص) ٥(

  ).٨٩: (اخت=ف�الحديث،�ص) ٦(

  ). ٩٧: (اخت=ف�الحديث،�ص) ٧(

  ). ٦٩: (اخت=ف�الحديث،�ص: انظر) ٨(

  ). ٧٠: (اخت=ف�الحديث،�ص: انظر) ٩(

  ). ٧٥: (اخت=ف�الحديث،�ص: انظر) ١٠(

  ). ٩٥: (اخت=ف�الحديث،�ص: انظر) ١١(

  ). ٩٨: (اخت=ف�الحديث،�ص: انظر) ١٢(
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  .لفقهيةف��ا�أحاديث�متعلقة�العقائد�أو�التفسAB�أو�Åداب�وغABها�مما�x�يعد�من�)بواب�ا

 ا2طلب�الثاني

  كتاب�تأويل�مختلف�الحديث

 
ً
  .ا2ؤلف: أو?

�قتيبة �بن �مسلم �بن �هللا �عبد �ب=د�)١( هو�Tمام �من �بلدة �وÔي �دينور، �إ]ى �نسبة �الدينوري، �أبو�محمد ،

  .إن�أباه�مروزي : الجبل،�وقيل

�عن �يح÷¯: روى �بن �وزياد �الزيادي، �هللا �عبيد �بن �زياد �بن �ومحمد �راهويه، �بن �وأبي��إسحاق الحساني،

  .حاتم�السجستاني،�وغABهم

 هللا بن�أحمد�بن�بكر،�وعبد هللا هللا�السكري،�وعبيد ابنه�القاOpÚ�أحمد�بن�عبد�هللا،�وعبيد: وروى�عنه

  .،�وغABهم النحوي  بن�جعفر�بن�درستويه

�الخطيب �ا%عروفة  (: قال �والكتب �ا%شهورة، �التصانيف �وهو�صاحب ،
ً
�فاض=

ً
�دينا �ثقة ال�وق ،)  كان

O°الفنون   (: الذه�ذو�ABالكب�الع=مة  ( 
ً
،�قال�ابن�)  صاحب�التصانيف،�صدوق�قليل�الرواية  (: ،�وقال�أيضا

�ثقة  (:  خلكان
ً
  .)  كان�فاض=

O°الذه� �قال �الناس، �وبا�خبار�وأيام �وعلومها، �العربية، �اللغة
ً
�عا%ا �وكان �الدينور، �قضاء والرجل�  (: تو]ي

  .)  ر�العلماء�ا%شهورين�عنده�فنون�جمة�وعلوم�مهمةليس�بصاحب�حديث�وإنما�هو�من�كبا

  :له�عدة�تصانيف،�م��ا

  .كتاب�تأويل�مشكل�القرآن -١

  .كتاب�تأويل�مختلف�الحديث� -٢

  .غريب�القرآن -٣

  .غريب�الحديث -٤

  .كتاب�ا%عارف -٥

  .كتاب�أدب�الكاتب -٦

  .كتاب�عيون�)خبار -٧

  .كتاب�طبقات�الشعراء -٨

  .كتاب�الرؤيا -٩

  .كتاب�إعراب�القرآن - ١٠

 وغABها،�و 
ً
�من�عشرين�مؤلفا

ً
�ذكر�فيه�قريبا

ً
  .قد�عقد�الذه°O�%ؤلفاته�!ي�السAB�بابا

  .هـ،�وهو�)شهر٢٧٦!ي�شهر�رجب�سنة�: هـ،�وقيل٢٧٠!ي�شهر�ذي�القعدة�سنة� تو!ي

  

                                                 
،�١٣/٢٩٦: ،�سAB�أع=م�النب=ء٢/٦٣٣: ة�الحفاظ،�تذكر ٣/٤٢: ،�وفيات�)عيان٥/١٠٢: ،�ا%نتظم١٠/١٧٠: ترجمته�!ي�تاريخ�بغداد: انظر) ١(

  .٢/١٦٩: ،�شذرات�الذهب١١/٤٨: البداية�وال��اية
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ً
  .الكتاب: ثانيا

�يعلمه� �أحدهم �كتاب �أتاه �حيث �للكتاب، �تأليفه �بذكر�سبب �ابتدأها
ً
�جدا �طويلة �بمقدمة �كتابه بدأ

�xبن�بمقاxت�أه
ً
�جيدا

ً
ل�الك=م�!ي�ثلب�أهل�الحديث،�ورواي��م�ا%تناقض�والكذب،�وذكر�أنه�وجد�ك=ما

قتيبة�!ي�دفع�التناقض�عن�بعض�)حاديث�!ي�كتابه�غريب�الحديث،�وطلب�منه�تأليف�كتاب�جامع�!ي�

لحق�برحمته�أما�بعد،�ـ�أسعدك�هللا�تعا]ى�بطاعته�وحاطك�ووفقك�ل  (: ـ قال�ابن�قتيبة�ـ�رحمه�هللا ذلك،

ـ�فإنك�كتبت�إ]ي�تعلمOP�ما�وقفت�عليه�من�ثلب�أهل�الك=م�أهل�الحديث،�وام��ا�³م،� وجعلك�من�أهله

�وكAت� �wخت=ف، �وقع ¯cح� �ا%تناقض، �ورواية �الكذب، �بحمل �ورم��م �بذمهم، �الكتب �!ي وإسها�Çم

�فري �كل �وتعلق ،
ً
�بعضا �وأكفر�بعضهم �ا%سلمون، �وتعادى �العصم، �وتقطعت �%ذهبه�النحل، �م��م ق

  .)١(  )  بجنس�من�الحديث

ثم�ذكر�ما�كتبه�ذلك�الرجل�من�مقاxت�كثAB�من�أصحاب�ا%ذاهب�ا%بتدعة�كالخوارج�وا%رجئة�والقدرية�

�من�سبع�صفحات،�ثم�
ً
وا%فوضة�وغABهم،�وما�احتجوا�به�من�)حاديث�وأطال�!ي�ذلك�حc¯�بلغ�قريبا

طع��م�ع;ى�أصحاب�الحديث،�وشكوت�تطاول�)مر��Çم�ع;ى�هذا�ما�حكيت�من�  (: قال�بعد�ذكر�مقاx®�م

ذلك�من�غAB�أن�ينضح�ع��م�ناضح،�ويحتج�لهذه�)حاديث�محتج،�أو�يتأولها�متأول�حc¯�أنسوا�بالعيب،�

  .ورضوا�بالقذف،�وصاروا�با�مساك�عن�الجواب�كا%سلمBن،�وبتلك�)مور�معAsفBن

�من�ا%تناقض�عندهم،� » لحديثغريب�ا «وتذكر�أنك�وجدت�!ي�كتابي�ا%ؤلف�!ي�
ً
�ذكرت�فيه�شيئا

ً
بابا

�أن� �وسألَت �الحجج، �من �تلك �!ي �وجدته �الذي �مثل �جميعه �!ي �عندي �تجد �أن �بذلك �فأملَت وتأولته،

�للثواب�بمبلغ�علمO،�ومقدار�طاقOc،�وأعدُت�ما�ذكرُت�!ي�كت°O�من�هذه�)حاديث؛�
ً
أتكلف�ذلك�محتسبا

�للفن�ا
ً
�جامعا

ً
وأرجو�أن�x�يطلع�ذو�النÛ¯�مOP�ع;ى�تعمد�وx�..لذي�قصدوا�الطعن�بهليكون�الكتاب�تاما

  .)٢(  )  إيثار�لهوى�وx�ظلم�لخصم�وع;ى�هللا�أتوكل�فيم�أحاول�وبه�أستعBن

� �بباب �الكتاب �افتتح �ا%قدمة �بعد �الرأي(ثم �وأصحاب �الك=م �أهل�)٣( )ذكر�أصحاب �لوصف �خصصه ،

وقدمت�قبل�ذكر�  (: !ي�آخر�مقدمته: ـ  ،�فقد�قال�ـ�رحمه�هللالك=م،�وبيان�الفرق�بي��م�وبBن�أهل�الحديث

  .)٤(  )  )حاديث�وكشف�معان��ا�وصف�أصحاب�الك=م�وأصحاب�الحديث�بما�أعرف�به�كل�فريق

وقد�ذكر�!ي�هذا�الباب�بعٍض�من�عقائد�أهل�الك=م�وزيفها،�وأبان�عن�بعض�معتقدات�أهل�الحديث�

،�فيما�،�وأوضح�أن�الفرق�بBن�ال)٥( الصحيحة
ً
�كبABا

ً
طائفتBن�عظيم،�كما�أن�ا%بتدعة�مختلفBن�اخت=فا

�هللا �رحمه �ـ �فقال �wجتماع، �لهم �يمكن xو� �فيه، �wخت=ف �يسوغ x (: ـ  �الفروع� �!ي �اخت=فهم ولو�كان

ـ�كما�اتسع��هل�الفقه،� وإن�كان�x�عذر�لهم�مع�ما�يدعونه��نفسهم والس�ن،�xتسع�لهم�العذر�عندنا�ـ

                                                 
  ).٥: (تأويل�مختلف�الحديث�ص) ١(

  .باختصار�يسAB) ١٢: (تأويل�مختلف�الحديث�ص) ٢(

  ).١٢: (تأويل�مختلف�الحديث�ص: انظر) ٣(

  ).١٢: (تأويل�مختلف�الحديث�ص) ٤(

،�وقد�خصص�الباب�التا]ي�لهذا�الباب�!ي�الك=م�ا%فصل�عن�أصحاب�الحديث،�١٥- ١٤:بعض�معتقدا®�م�صأشار�باختصار�إ]ي�) ٥(

  . والدفاع�ع��م،�وسيأتي�وصف�هذا�الباب



540 
 

ـ،�و!ي�قدرته،�و!ي�نعيم�أهل� تعا]ى  هم�)سوة��Çم؛�ولكن�اخت=فهم�!ي�التوحيد،�و!ي�صفات�هللا�ـووقعت�ل

�xإ� O°ن� �x�يعلمها Ocال� �)مور �من �غAB�ذلك �و!ي �اللوح، �و!ي �ال�Aزخ، �وعذاب �النار، �أهل �وعذاب الجنة،

  .)١(  ) ـ  تعا]ى بو'ي�من�هللا�ـ

 ،�بآرا�òم�الفاسدة�تجاه�السنة�النبوية�والصحابة��كما�ذكر�أقوال�بعض�ا%بتدعة،�وخاصة�ما�يتعلق

�النظام �ذكر�أقوالهم �وممن �تلو�Åخر،
ً
�واحدا �وردها �بالتفصيل �الع=ف)٢( فذكرها �وأبو�الهذيل ، )٣(�،

  .)٦( ،�وغABهم)٥( ،�والجاحظ)٤( وعبيد�هللا�بن�الحسن

�بباب �الباب �هذا �أعقب �الحديث: (ثم �الع)٧( )ذكر�أصحاب �أصلهم �فيه �بBن �به�، �تمسكوا �الذي ظيم

�O°الن�سنة�وهو�الطعون �فاهتدوا�تلك�ورد�الطاعنون،�ف��م�طعنه�ما�وبعض�صفا®�م،�من�ءOpو��،.  

  : ومن�تلك�الطعون�الOc�ذكرها

  .حملهم�الضعيف،�وطل�Èم�الغريب� •

أنه�ربما�ن-Op�الرجل�م��م�ما�حدث�به،�وحفظ�عنه،�فإذا�حدث�به�لم�يعرفه،�ثم�يرويه�عن� •

  .فسهمن�حدثه�به�عن�ن

  .قلة�ا%عرفة�%ا�يحملونه،�وكAة�اللحن�والتصحيف •

  .كتاب��م�الحديث�عن�مخالف��م،�وامتناعهم�الكتابة�عن�مثلهم •

ـ�بعد�ختام�هذا�الباب�بما�قصده�من�هذا�الكتاب،�ويمكن�بيان�منهجه�!ي� ثم�شرع�ابن�قتيبة�ـ�رحمه�هللا

  :بقية�الكتاب�ع;ى�النحو�التا]ي

�مختلف -١ �ع;ى �يقتصر�كتابه �أول��لم �ذكر�!ي �وقد �الحديث، �مشكل �كتابه �!ي �أدخل �بل الحديث،

  :)٨( ك=مه�ع;ى�)حاديث�ا%ختلفة،�أنه�سيذكر�ث=ثة�أنواع

  .)حاديث�الOc�ادûي�عل��ا�التناقض  -أ 

  .)حاديث�الOc�ادûي�أ�³ا�تخالف�كتاب�هللا�تعا]ى  -ب 

  .)حاديث�الOc�ادûي�أنه�يدفعها�النظر�وحجة�العقل�  -ج 

 
ً
�أنه�ذكر�أيضا �تناقض�Tجماع�كما �من�ا%شكل�كا�حاديث�الOc�ادûي�أ�³ا �غAB�هذه�وÔي

ً
،�أو�)٩( أنواعا

  .،�وغABهما)١٠( القياس

                                                 
  ).١٤- ١٣: (تأويل�مختلف�الحديث�ص) ١(

  .٣٢-١٥:ذكر�أقواله�!ي�الصفحات) ٢(

  .٣٣-٣٢: ذكر�أقواله�!ي�الصفحات) ٣(

  .٣٤-٣٣:ذكر�أقواله�!ي�الصفحات) ٤(

  .٤٢-٤١:ذكر�أقواله�!ي�الصفحات) ٥(

  .٥٠ -١٥: تأويل�مختلف�الحديث�ص: انظر) ٦(

  .٥١: تأويل�مختلف�الحديث�ص: انظر) ٧(

  .٥٩: تأويل�مختلف�الحديث�ص: انظر) ٨(

  .٦٤: تأويل�مختلف�الحديث�ص: انظر) ٩(

  .٩٨: تأويل�مختلف�الحديث�ص: انظر) ١٠(
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x�يلs¤م�بذكر�أسانيد�)حاديث�!ي�الغالب،�ولكن�قد�يذكر�أسانيد�بعض�)حاديث،�ومن�ذلك�ما� -٢

�قط،�وحديث�ح�� ما�بال�رسول�هللا: ذكره�عند�التوفيق�بBن�حديث�عائشة
ً
أنه�بال�: ذيفةقائما

�فقال �فقط، �حذيفة �حديث �إسناد �آخر�ك=مه �وذكر�!ي �الحديثBن، �بBن �بالتوفيق �بدأ �ثم ،
ً
: قائما

أنا�)عمش،�عن�أبي�وائل،�عن�: أنا�عي-p¯�بن�يونس،�قال: حدثOP�محمد�بن�زياد�الزيادي،�قال  (

  .)١(  )  ..حذيفة�قال

كتاب�عندما�ذكر�باب�!ي�ذكر�أصحاب�لم�يرتب�كتابه�ع;ى�كتب�أو�أبواب،�سوى�ما�ذكره�!ي�أول�ال -٣

الك=م،�وباب�!ي�ذكر�أصحاب�الحديث،�وأما�!ي�سائر�الكتاب،�فهو�يسرد�)حاديث�متتالية�دون�

: قالوا  (: تقسيمها�ع;ى�أبواب،�وx�يزيد�ع;ى�قوله�!ي�بداية�الك=م�ع;ى�كل�حديث�أو�حديثBن،�بقوله

  .،�وهكذا)  قال�حديثBن�متناقضBن  ( ،)  حديث�يخالف�كتاب�هللا

لم�يرتب�)حاديث�وفق�ترتيب�معBن�يجمع�شمل�)حاديث�ا%تقاربة�ا%عP¯،�أو�الOc�تنظم�تحت� -٤

  .موضوع�واحد�كالص=ة�أو�الصيام،�ونحوهما

كما�أنه�لم�يفصل�بBن�مختلف�الحديث�ومشكله،�وقد�ذكر�!ي�أول�شروعه�!ي�مقصود�الكتاب�أن� -٥

سبق�!ي�الفقرة�)و]ى،�إx�أنه�لم�يفصل�كل�نوع�عن�)حاديث�الOc�سيذكرها�ع;ى�ث=ثة�أنواع�كما�

�مخالفته� �ادûى
ً
�يذكر�حديثا �ثم �ا%ختلف، �من �يذكر�حديثBن �فتجده �جميعا، �مزجها Åخر�بل

�للمختلف� �يعود �ثم �أو�غABه، �العقل �يدفعه
ً
�حديثا �ثم �ا%ختلف، �من �يذكر�حديثBن �ثم لكتاب،

  .وهكذا�ب=�ترتيب�معBن

!ي�كتابه�Ôي�من�ا%ختلف،�إذ�إ�³ا�تبلغ�أكA�من�نصف�الكتاب،�وربما�أغلب�)حاديث�الOc�ذكرها� -٦

  .تصل�إ]ى�ثلثيه�بينما�بقية�الكتاب�لØنواع�)خرى�مما�سبق�ذكره�!ي�الفقرة�)و]ى

والكتاب�يحتاج�إ]ى�ترتيب�وفق�منهج�معBن�لتسهل�wستفادة�منه؛��ن�الكتاب�يصعب�wستفادة�منه�

�معا�%ا�سهل�wستدxل�عليه،�ويمكن�أن�يغOP�عن��Çيئته�الحالية؛�لعدم�ترتيب
ً
ه،�فلو�أراد�الباحث�حديثا

�غAB�موجود،�فسائر�طبعات�الكتاب�ـ�فيما�وقفت�
ً
ترتيبه�وضع�فهارس�تفصيلية�للكتاب،�إx�أن�هذا�أيضا

  .ـ�غAB�مزودة�بفهارس�تفصيلية�لØحاديث،�وÅثار،�و)ع=م�ونحو�ذلك عليه

 ا2طلب�الثالث

  Ðثارشرح�مشكل�

 
ً
  .ا2ؤلف: أو?

،�وأمه�مزنية،�وÔي�أخت�ا%زني�تلميذ�)٢( هو�Tمام�أبو�جعفر�أحمد�بن�محمد�بن�س=مة�الطحاوي�)زدي

  .تلميذ�Tمام�الشافÙي

  .،�بالصعيد�)دنى�!ي�مصر)  طحا  (وهو�منسوب�إ]ى�قرية�تسم¯�

                                                 
  .٦٣: تأويل�مختلف�الحديث�ص) ١(

،�تذكرة�١٥/٢٧: ،�سAB�أع=م�النب=ء١/٧١: ،�وفيات�)عيان٦/٢٥٠: ،�ا%نتظم٧/٣١٧: ،�تاريخ�دمشق٨/٢١٨: )نساب: انظر�ترجمته) ٢(

  . ٢/٢٨٨: ،�شذرات�الذهب١١/١٧٤: ،�البداية�وال��اية٣/٨٠٨: الحفاظ
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ثBن،�وجهابذة�الحفاظ،�وف��ا�هـ�!ي�العصر�الذه°O�للسنة�النبوية�الOc�ظهر�ف��ا�كبار�ا%حد٢٣٩ولد�سنة�

ظهرت�الكتب�الستة،�وأكA�ا%صنفات�السيارة�!ي�علم�الحديث،�مما�كان�له�)ثر�الكبAB�!ي�غزارة�علمه،�

  .وتنمية�فكره

وفد�نشأ�الطحاوي�!ي�بيت�علم،�و!ي�بيئة�شافعية،�فقد�كان�خاله�ا%زني�من�كبار�أصحاب�الشافعية،�

  .عة�الذين�كانوا�يحضرون�مجلسهكما�أن�أمه�معدودة�من�أصحاب�الشاف

�بلغ�العشرين�من� وقد�تفقه�ع;ى�خاله�ا%زني،�وروى�عنه�كتب�الشافÙي،�وسمع�منه�مختصره،�ثم�%ا

  .عمره�تحول�من�مذهب�الشافÙي�إ]ى�مذهب�أبي�حنيفة،�ورحل�الشام�وأفاد�من�علما�òا

�ي �بن �إسماعيل �خاله �وم��م �العلماء، �كبAB�من �جميع �عن �العلماء �تلقى �بن�وقد �والربيع �ا%زني، ح÷¯

�OpÚوالقا�السكوني،�العزيز�عبد�بن�عبدالحميد�خازم�وأبو�ي،Ùالشاف�أصحاب�أجل�من�وهما�سليمان،

بكار�بن�قتيبة،�والحافظ�أبو�عبدالرحمن�النسائي�صاحب�الس�ن،�وقد�أكA�من�الرواية�عنه،�وأبو�زرعة�

  .الدمشقي،�وغABهم�مما�يصعب�حصره

�أشهرهم �من �عدة، �عنه �صحيح��:وروى �ع;ى �ا%ستخرج �الصفار�صاحب �أحمد �بن �الحسBن الحافظ

مسلم،�والحافظ�سليمان�بن�أحمد�الط�Aاني�صاحب�ا%عاجم�الث=ثة،�والحافظ�أبو�أحمد�عبد�هللا�بن�

ْنَدر،�والحافظ�محمد�بن�القاOpÚ�بن�زبر�
ُ
�محمد�بن�جعفر�ا%لقب�بغ �والحافظ عدي�صاحب�الكامل،

Bوغ�الوفيات،�كتاب�صاحب�يÙالعلمالرب�أهل�من�همA.  

  :م��ا وقد�صنف�مؤلفات�منيفة،�وكتب�سيارة،

  .شرح�معاني�Åثار -١

  .شرح�مكل�Åثار -٢

  .اخت=ف�الفقهاء -٣

  .س�ن�الشافÙي -٤

٥- ABالكب�الشروط.  

  .الشروط�)وسط -٦

٧- ABالصغ�الشروط.  

  .أحكام�القرآن -٨

  .وغABها�من�ا%ؤلفات

  .ى�!ي�تربة�بOP�)شعثهـ،�بمصر،�بالقرافة�الصغر ٣٢١تو!ي�!ي�ذي�القعدة�سنة�: وفاته

 
ً
  .الكتاب: ثانيا

  :م�¤لته

يعد�كتاب�الطحاوي�من�أجمع�الكتب�ا%ؤلفة�!ي�باب�مختلف�الحديث�من�حيث�حجمه�وكAة�ما�فيه�

x�يوازي�حجمه�عشر� ـ كتاب�الشافÙي�وابن�قتيبة من�أحاديث،�إذ�إن�كل�واحد�من�الكتابBن�السابقBن�ـ

  .كتاب�الطحاوي 

تابBن�السابقBن�بشموله�إذ�أن�كتاب�الشافÙي�اختص�با�حاديث�الفقهية،�كما�أن�كما�أنه�يتمB¤�عن�الك
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كتاب�ابن�قتيبة�أكA�من�)حاديث�ا%تعلقة�بمسائل�wعتقاد،�أما�كتاب�الطحاوي�فهو�أعم�م��ما،�ففيه�

  .ا)حاديث�ا%ختلفة�سواء�أكانت�تلك�)حاديث�!ي�العقائد�أو�التفسAB�أو�اللغة�أو�الفقه�أو�غABه

  :سبب�تأليفه

�هللا �ثواب �!ي �رغبة �كتابه �أبو�جعفر�الطحاوي �بعض��� ألف �بBن �التوفيق �معرفة �خفاء �من �رأى %ا

�
ً
�وتعليما �النبوية، �للسنة �خدمة �مشكلها �وحل �بيا�³ا �!ي �فرغب �الناس، �كثAB�من �ع;ى �الحديث مختلف

�هللا للناس،�قال�ـ �عنه  (: ـ رحمه �Åثار�ا%روية ا%قبولة�الOc�نقلها�ذوو�التثبت��)سانيد� وإني�نظرت�!ي

�Aأك�عن�ف��ا�بما�والعلم�معرف��ا�يسقط�مما�أشياء�ف��ا�فوجدت�لها،�)داء�وحسن�عل��ا،�و)مانة�ف��ا،

الناس،�فما�قل°O�إ]ى�تأملها،�وتبيان�ما�قدرت�عليه�من�مشكلها،�ومن�استخراج�)حكام�الOc�ف��ا،�ومن�

�ع �ذلك �أجعل �وأن �ع��ا، �Tحاxت �هللانفي �ثواب
ً
�ملتمسا �كذلك، �م��ا �باب �كل �أذكر�!ي �أبواب  � ;ى

  .)١(  )  عليه

  : منهجه

�هللا �من
ً
�وحيا �وكو�³ا �النبوية، �السنة �م�¤لة �ذكر�ف��ا �موجزة �بمقدمة �كتابه �و)مر�باتباع�� ابتدأ ،

،�وعدم�مخالف��ا�� الرسول 
ً
�و�³يا

ً
  .أمرا

  .انيدهاثم�ذكر�سبب�تأليف�الكتاب،�وعقب�ذلك�بخطبة�الحاجة�وأس

�تلو�Åخر،�ويمكن�بيان�م��اجه�!ي�
ً
ثم�شرع�!ي�مقصوده�من�تأليف�الكتاب،�فبدأ�يذكر�)بواب�واحدا

  :كتابه�من�خ=ل�النقاط�التاليه

١- Aأك�أو�نBحديث�يكونا�وقد�ا%تعارضة،�)حاديث�باب�كل�!ي�يسوق�حيث�)بواب،�ع;ى�كتابه�رتب.  

�لØبواب�الOc�يذ -٢
ً
�معينا

ً
كرها�بحيث�يضم�أبواب�الص=ة�إ]ى�بعضها،�وأبواب�الصيام،�لم�يلs¤م�ترتيبا

  .وهكذا

�عن�ذلك  ( �ع;ى�استخراج�)حكام�حc¯�يرتبه�ع;ى�: ويمكن�أن�يعتذر�له
ً
�مقصورا �ليس �هذا أن�كتابه

�من�بحوثه�x�يوجد�لها�نظائر�تنظم�إل��ا
ً
أن�كل�حديث�قائم�  (،�أو�)٢(  )  أبواب�الفقه،�أو�أن�كثABا

  .)٣(  )  ه،�x�ارتباط�له�بغABهبنفسه�مستقل�بمعنا

�من�أقوال�الصحابة�والتابعBن�با�سانيد -٣
ً
  .)٤( يسوق�)حاديث�بأسانيدها،كما�أنه�يسوق�كثABا

  .يورد�)سانيد،�ويسرد�الطرق�والروايات،�وwخت=ف�!ي�)لفاظ -٤

�والفضائ -٥ �والقراءات، ،ABوالتفس� �والعقائد، �الفقه، �أبواب �!ي �ا%شكلة �)حاديث �كتابه ل،�شمل

 � باب�ما�قد�روي�عن�رسول�هللا  (وغABها،�ولم�يقصره�ع;ى�علم�بعينه،�فنجده�افتتح�كتابه�بـ�

                                                 
  ). ١/٦: (شرح�مشكل�Åثار) ١(

  .١/٨: مقدمة�محقق�الكتاب: انظر) ٢(

  . ٩: حاديث�النبوية،�وبيا�³ا،�صمشك=ت�) ) ٣(

  . ٣٠٥- ٣٠٣،�١٣٢،�١١٩،�١/١١٠: شرح�مشكل�Åثار: انظر�ع;ى�سبيل�ا%ثال) ٤(
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�يوم�القيامة
ً
من� � باب�بيان�ما�أشكل�علينا�مما�قد�روي�عنه  (،�ثم�)١( )  !ي�أشد�الناس�عذابا

�عمران �آل �سورة �من �)٢(  )  العشر�الخواتم �ثم �عند  (، �يقال �فيما �عنه �روي �ما �مشكل �بيان �باب

باب�مشكل�  (،�ثم�بعد�عدة�أبواب�يذكر�)٣( )  ا%ساء�مما�x�ُيضر�معه�قائله�لدغة�ُحمة�حc¯�يصبح

،�ثم�بعد�عدة�أبواب�ذكر�)٤( )  وهو�الذي�كف�أيدWûم�عنكم :ما�روي�!ي�السبب�الذي�فيه�نزلت

�ما  ( �مشكل �بيان �عنه باب �ا%ص;ي � روي �يدي �مر�بBن �من �لو�وقفها Ocال� �الزمان �من �)عداد �!ي

�له�من�مروره�من�بBن�يديه
ً
،�وهكذا�فهو�x�يسAB�وفق�ترتيب�معBن،�وإنما�يذكر�ما�)٥( )  كانت�خABا

  .يشكل�من�)حاديث�حسب�ما�اتفق�له

�الكتاب،� �حجم �وضخامة �ترتيبه �عدم �بسبب �الصعوبة �من ��Opء �ف��ا �الطحاوي �كتاب �من وwستفادة

  :ين�لتسهيل�wستفادة�منهوكAة�)حاديث�الOc�يوردها،�ولذا�فهو�يحتاج�إ]ى�أمر 

�وسهولة�الوصول�للحديث�ا%راد�: )ول  �منه، �wستفادة ترتيب�الكتاب�وفق�أسلوب�يمكن�الباحث�من

  .البحث�عنه

اختصار�الكتاب،�و®�ذيبه،�فإن�!ي�ك=م�الطحاوي��Opء�من�Tطناب�الذي�يمكن�اختصار�بدون�: الثاني

¯Pا%ع�فقد.  

�الب �أبو�الوليد �اختصر�الكتاب �وقد �سنة �ا%تو!ى �وهذبه�٤٧٤ا&ي، �طرقه، �وقلل �أسانيده، �فحذف هـ،

،�كما�اختصر�هذا�ا%ختصر�أبو�ا%حاسن�يوسف�بن�موpË¯�الحنفي،�)٦(  ورتبه،�وضم�كل�نوع�إ]ى�نوعه

�بالهند�سنة�
ً
 ١٣٦٢وقد�طبع�الكتاب�قديما

ً
  .هـ،�ثم�أعادت�دار�عالم�الكتب�!ي�بABوت�طباعته�حديثا

  الخاتمة

  :أما�بعد�... لص=ة�والس=م�ع;ى�من�x�ن°O�بعده�الحمد�8�وحده�وا

فإني�أحمد�هللا�الذي�x�إله�سواه�ع;ى�ما�يسر�من�إتمام�هذا�البحث،�الذي�ما�كان�ليتم�لوx�فضل�هللا�

  .ورحمته�وتيسABه�

  :و!ي�هذه�الخاتمة�سأسوق�أهم�النتائج�الOc�توصلت�لها�من�خ=ل�بحO8�ب×Opء�من�Tيجاز

،�أو�الAsجيح�بي��ا�مختلف�الحديث�هو�علم -١
ً
  .يبحث�!ي�عن�التوفيق�بBن�)حاديث�ا%تعارضة�ظاهرا

�ف=�اخت=ف�: وشرطه -٢ �ا%تعارضBن �الحديثBن �أحد �يصح �لم �إذا �فأما �ا%تعارضة، �)حاديث صحة

  .حينئذ؛�لسقوط�الضعيف�م��ا

  .ومشكل�الحديث�هو�أعم�وأشمل�من�مختلف�الحديث -٣

  .ف�الحديثوأما�الناسخ�وا%نسوخ�فهو�أخص�من�مختل -٤

                                                 
  . ١/١٠: مشكل�Åثار: انظر) ١(

  . ١/١٤: مشكل�Åثار: انظر) ٢(

  . ١/١٨: مشكل�Åثار: انظر) ٣(

  . ١/٤٩: مشكل�Åثار: انظر) ٤(

  . ١/٨٢: مشكل�Åثار: انظر) ٥(

  . ٢٦١: نشأة�علوم�الحديث،�وتدوينه،�%حمد�عجاج�الخطيب،�ص: نظرا) ٦(
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٥- O°الن�زمن�!ي�العلم�هذا�نشأ�فقد�س=مية،T�العلوم�سائر�شأن�شأنه�مبكر�زمن�!ي�العلم�هذا�ظهر 

  .ع;ى�ذلك�� ،�وأقرهم�الن°O �ع;ي�يد�الصحابة���

إx�أن�تدوينه�تأخر�حc¯�جاء�عصر�التدوين�للسنة�النبوية�!ي�أواسط�القرن�الهجري�الثاني،�فدون� -٦

ون�سائر�علوم�الحديث�النبوي،�ووضعت�قواعده،�وبينت�مسالكه،�هذا�العلم�!ي�الكتب�كما�د

 .وصنفت�ا%ؤلفات�ا%ستقلة�!ي�هذا�العلم

  :وقد�سلك�ا%حدثون�!ي�دفع�التعارض�ا%توهم�بBن�)حاديث�أربعة�مسالك -٧

  .الجمع�والتوفيق: ا%سلك�)ول 

  .النسخ�: ا%سلك�الثاني

  .الAsجيح: ا%سلك�الثالث

  .قفالتو : ا%سلك�الرابع

هـ،�!ي�٢٠٤وأول�من�صنف�!ي�مختلف�الحديث�Tمام�محمد�بن�إدريس�الشافÙي،�ا%تو!ى�سنة� -٨

  ".اخت=ف�الحديث"كتابه�

�سنة� -٩ �ا%تو!ى �الدينوري، �قتيبة �بن �مسلم �بن �هللا �عبد �فيه �فألف �بعده، �من �التصنيف �تتابع ثم

محمد�بن�جرير�الط�Aي،�هـ،�وTمام�٣٠٧هـ،�وأبو�يح÷¯�زكريا�بن�يح÷¯�السا&ي،�ا%تو!ى�سنة�٢٧٣

هـ،وأبو�محمد�٣٢١هـ،�وTمام�أبو�جعفر�أحمد�بن�محمد�الطحاوي،�ا%تو!ى�سنة�٣١٠ا%تو!ى�سنة�

�موpË¯�)ندل-Op،�ا%شهور�بالقصري،�وع;ي بن�حزم�الظاهري،�ا%تو!ي� بن�أحمد عبد�الجليل�بن

  .هـ،�وغABهم٤٥٦سنة�

١٠ - �xإ�يطبع�ولم�م��ا،�القليل�xإ�يصلنا�لم�أنه�xوالطحاوي إ�قتيبة،�وابن�يÙالشاف�كتاب.  

امتاز�كتاب�الشافÙي�بعدة�ممB¤ات�م��ا�ا%قدمة�الضافية�عن�كيفية�رفع�wخت=ف�بBن�)حاديث،� - ١١

وشرط�wخت=ف،�وسوقه�)حاديث�بأسانيدها،�واقتصاره�ع;ى�أحاديث�الفقه،�وغAB�ذلك،�إx�أنه�

�يسهل�wستفادة�منه
ً
  .لم�يرتب�كتابه�ترتيبا

متاز�كتاب�ابن�قتيبة�بدفاعه�عن�أهل�الحديث،�ورده�مقولة�أهل�الك=م�والرأي�!ي�القدح�كما�ا - ١٢

�Çم،�ورفع�Tشكال�الوارد�!ي�كثAB�من�)حاديث،�وتركB¤ه�ع;ى�جوانب�wعتقاد،�إx�أنه�لم�يرتب�

�يسهل�wستفادة�منه،�كما�أن�باعه�!ي�الحديث�قليل،�ولم�يسق�)حاديث�بأسانيد
ً
  .هاكتابه�ترتيبا

ك�A�حجمه،�وكAة�)حاديث�الOc�أوردها،�: وأما�كتاب�الطحاوي�فقد�امتاز�بعدة�ممB¤ات�من�أهمها - ١٣

�)حاديث� �يسوق �أنه �كما �السابقBن، �الكتابBن �من �واحد �كل �أضعاف �عشرة �تقارب Ocوال

�كتابه� �يرتب �لم �إx�أنه �سقيمه، �من �صحيحه �يمB¤ون �الذين �الحديث �أهل �وهو�من بأسانيدها،

�ي
ً
�wختصار�ترتيبا �من �و�Opء �ترتيب، �إ]ى �يحتاج �ولذا �السابقBن، �كالكتابBن �منه �wستفادة سهل

  .وال��ذيب

�لوجه�الكريم،�وأن�يجعل�ما�فيه�حجة�]ي�x�ع;ي،�وما�كان�
ً
�أسأل�هللا�أن�يكون�عم;ي�خالصا

ً
وختاما

�أو�تقصAB�فمن�نف-Op،�ومن�الشيطان �من�خطأ �كان�فيه �هللا�وحده،�وما �فهو�من ،�فيه�من�صواب

 .واستغفر�هللا�منه�
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  ا2راجع

  .القرآن�الكريم )١

�الحديث )٢ �!ي �وأثره �القاهرة،�: أبو�جعفر�الطحاوي �للكتاب، �ا%صرية �الهيئة �محمود، �ا%جيد لعبد

  .هـ١٣٩٥

�حبان )٣ �ابن �صحيح �تقريب �!ي �: Tحسان �سنة �ا%تو!ى ،OpËالفار� �لبان �بن �ع;ي �الدين هـ،�٧٣٩لع=ء

  .هـ١٤١٢،�الطبعة�)و]ى،�تحقيق�شعيب�)رناؤوط،�مؤسسة�الرسالة

هـ،�تحقيق�أحمد�حيدر،�مؤسسة�٢٠٤%حمد�بن�إدريس�الشافÙي،�ا%تو!ى�سنة�: اخت=ف�الحديث )٤

  .هـ١٤١٣الكتب�الثقافية،�بABوت،�الطبعة�الثانية،�

�محمد�ا%ختار�الشنقيطي،�ا%تو!ى�سنة� :أضواء�البيان�!ي�إيضاح�القرآن�بالقرآن )٥ %حمد�)مBن�بن

  .هـ١٤١٥فكر،�بABوت،�هـ،�دار�ال١٣٩٣

ع;ي�حسن�عبد�الحميد،�دار�: �حمد�شاكر،�تحقيق: الباعث�الحثيث�شرح�اختصار�علوم�الحديث )٦

  .هـ١٤١٤العاصمة،�الرياض،�الطبعة�)و]ى،�

هـ،�دار�إحياء�٧٧٤لعماد�الدين�إسماعيل�بن�عمر�بن�كثAB�الدمشقي،�ا%تو!ى�سنة�: البداية�وال��اية )٧

  .هـ١٤١٣الAsاث�العربي،�بABوت،�

هـ،��١٢٠٥بي�الفيض�محمد�بن�محمد�الزبيدي،�ا%تو!ى�سنة�: تاج�العروس�من�جواهر�القاموس )٨

 .دار�الفكر،�بABوت

هـ،�دار�الكتاب�العربي،��٤٦٣بي�بكر�أحمد�بن�ع;ي�الخطيب�البغدادي،�ا%تو!ى�سنة�: تاريخ�بغداد )٩

  .بABوت

�دمشق )١٠ �ا%شه: تاريخ �هللا �هبة �بن �الحسن �بن �ع;ي �القاسم �عمرو��بي �تحقيق �عساكر، �بابن ور

  .هـ١٤١٥العمروي،�دار�الفكر،�بABوت،�

هـ،�دار�الكتاب��٢٧٦بي�محمد�عبد�هللا�بن�مسلم�بن�قتيبة،�ا%تو!ى�سنة�: تأويل�مختلف�الحديث )١١

  .العربي،�بABوت

�النواوي  )١٢ �تقريب �شرح �!ي �الراوي �عبد: تدريب �الدين �ا%تو!ى� الرحمن لج=ل �بكر�السيوطي، �أبي بن

  .هـ١٤١٥هـ،�تحقيق�نظر�محمد�الفاريابي،�مكتبة�الكوثر،�الرياض،�الطبعة�الثانية،�٩١١سنة�

بن� هـ،�تحقيق�عبدالرحمن٧٤٨%حمد�بن�أحمد�بن�عثمان�الذه°O،�ا%تو!ى�سنة�: تذكرة�الحفاظ� )١٣

  .هـ١٣٣٤يح÷¯�ا%علمO،�الدار�النظامية،�الهند،�

�العظيم )١٤ �: تفسAB�القرآن �عمر�بن �بن �إسماعيل �الفداء ��بي �سنة �ا%تو!ى ،AB٧٧٤كث�الفكر،�دار� هـ،

 .هـ١٤٠٨الطبعة�الثانية،�

هـ،�٦٧٦: %²ي�الدين�بن�شرف�النووي،�ا%تو!ى�سنة�: التقريب�والتيسAB�%عرفة�س�ن�البشAB�النذير )١٥

�الراوي ( �تدريب �الطبعة)مع �الرياض، �الكوثر، �مكتبة �الفاريابي، �نظر�محمد �تحقيق الثانية،�: ،

  .هـ١٤١٥

١٦( � �)سماء �: واللغات®�ذيب �سنة �ا%تو!ى �النووي، �شرف �بن �يح÷¯ �زكريا �دار�الكتب��٦٧٦بي هـ،
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  .هـ١٤١٢العلمية،�بABوت،�

هــ،�تحقيق��٧٤٢بي�الحجاج�يوسف�بن�الزكي�ا%زي،�ا%تو!ى�سنة�: ®�ذيب�الكمال�!ي�أسماء�الرجال )١٧

  .هـ١٤٠٠بشار�عواد�،�مؤسسة�الرسالة،�بABوت،�الطبعة�)و]ى،�. د

للحافظ�أبي�الفضل�أحمد�بن�ع;ي�بن�حجر�العسق=ني،�: معا]ي�محمد�بن�إدريستوا]ي�التأسيس� )١٨

� �سنة �)و]ى،�٨٥٢ا%تو!ى �الطبعة �بABوت، �العلمية، �الكتب �دار ،OpÚالقا� �هللا �عبد �تحقيق هـ،

  .هـ١٤٠٦

�ا%ختصر )١٩ �الصحيح �: الجامع �سنة �ا%تو!ى �البخاري، �إسماعيل �بن �محمد �هللا �عبد �مع��٢٥٦بي هـ،

  .هـ١٤٠٧البا*ي،�دار�الريان،�القاهرة،�الطبعة�)و]ى،� محمد�فؤاد�عبد: رقيمفتح�الباري،�ت

�الصحيح )٢٠ �: الجامع �سنة �ا%تو!ى �الAsمذي، ¯p-عي� �بن �محمد ¯p-عي� ��٢٧٩بي �تحقيق أحمد�: هـ،

  .شاكر،�وآخرون،�دار�الحديث،�القاهرة

�ا%سند )٢١ �: الجامع �سنة �ا%تو!ى �النيسابوري، �الحجاج �بن �ا٢٦١%سلم �شرح �مع �ترقيمهـ، : لنووي،

  .هــ١٤١٢محمد�فؤاد�عبد�البا*ي،�دار�قرطبة،�القاهرة،�الطبعة�)و]ى،�

�)صفياء )٢٢ �وطبقات �)ولياء �: حلية �سنة �ا%تو!ى �)ص�Èاني، �عبدهللا �بن �أحمد �نعيم هـ،��٤٣٠بي

  .هـ١٣٩٤مطبعة�السعادة،�

�ا%شرفة )٢٣ �السنة �كتب �مشهور �لبيان �ا%ستطرفة �محمد: الرسالة �عبدهللا �الفيض���بي �أبي بن

  .هـ١٤٢٨هـ،�دار�الكتب�العلمية،�١٣٤٥الكتاني،�ا%تو!ى�

%حمد�بن�يزيد�بن�ماجه�القزويـOP،�تحقيق�محمد�فؤاد�عبد�البا*ي،�دار�الحديث،�: س�ن�ابن�ماجه )٢٤

  .القاهرة

م²ي�الدين�: هـ،�ترقيم��٢٧٥بي�داود�سليمان�بن�)شعث�السجستاني،�ا%تو!ى�سنة�: س�ن�أبي�داود )٢٥

   .لحميد،�ا%كتبة�العصرية،�بABوت�عبد�ا

  .انظر�الجامع�الصحيح: س�ن�الAsمذي )٢٦

�عبد�الرحمن�الدارمي،�ا%تو!ى�سنة�: س�ن�الدارمي )٢٧ �فواز�زمر]ي،�وخالد�٢٥٥لعبدهللا�بن هـ،�تحقيق

  .هـ١٤٠٧السبع،�دار�الريان،�القاهرة،�الطبعة�)و]ى،�

�النسائي )٢٨ �: س�ن �سنة �ا%تو!ى �النسائي، �شعيب �بن �دار��٣٠٣حمد �أبو�غدة، �الفتاح �عبد �ترقيم هـ،

  .ا%طبوعات�Tس=مية،�حلب،�الطبعة�)و]ى

هـ،�تحقيق�٧٤٨لشمس�الدين�محمد�بن�أحمد�بن�عثمان�الذه°O،�ا%تو!ى�سنة�: سAB�أع=م�النب=ء )٢٩

  .هـ�١٤٠٢شعيب�)رنؤوط،�وآخرون،�مؤسسة�الرسالة،�بABوت،�الطبعة�)و]ى،�

هـ،��١٠٨٩بي�الف=ح�عبد�ال²ي�بن�العماد�الحنب;ي،�ا%تو!ى�سنة�: شذرات�الذهب�!ي�أخبار�من�ذهب )٣٠

  .هـ�١٣٥٠مكتبة�القدس،�

�والتذكرة )٣١ �التبصرة �عبدالرحيم: شرح �الفضل � �بي �سنة �ا%تو!ى �العرا*ي، �الحسBن �دار�٨٠٦بن هـ،

  .هـ١٤١٣الكتب�العلمية،�بABوت،�الطبعة�)و]ى،�

�Åثار )٣٢ �مشكل �بن: شرح �محمد �بن �جعفر�أحمد �سنة���بي �ا%تو!ى �الطحاوي، �عبدا%لك �بن س=مة



548 
 

  .هـ١٤١٥هـ،�تحقيق�شعيب�)رنؤوط،�دار�الرسالة،�الطبعة�)و]ى،�٣٢١

  .انظر�Tحسان�!ي�تقريب�صحيح�ابن�حبان: صحيح�ابن�حبان )٣٣

  .انظر�الجامع�الصحيح�ا%ختصر: صحيح�البخاري  )٣٤

  . عارف،�الرياض%حمد�ناصر�الدين�)لباني،�مكتبة�ا%: صحيح�الAsغيب�والAsهيب )٣٥

  .انظر�الجامع�ا%سند: صحيح�مسلم )٣٦

�الصفوة )٣٧ �: صفة �سنة �ا%تو!ى �الجوزي، �بن �ع;ي �بن �عبدالرحمن �الفرج �دار�الكتب��٥٩٧بي هـ،

  .هـ١٤٠٨العلمية،�بABوت،�

�الحفاظ )٣٨ �بABوت،�: طبقات �العلمية، �دار�الكتب �بكر�السيوطي، �أبي �بن �عبدالرحمن �الدين لج=ل

  .هـ١٤٠٣

٣٩( � �الشافعية �: الك�Aى طبقات �سنة �ا%تو!ى �السبكي، �الوهاب �عبد �الدين �مطبعة�٧٧١لتاج هـ،

  .الحسينية،�مصر

�الحديث )٤٠ �: علوم �سنة �ا%تو!ى �الص=ح، �بن �الرحمن �عبد �بن �الكتب�٦٤٣لعثمان �مؤسسة هـ،

  .هـ١٤١١الثقافية،�بABوت،�الطبعة�)و]ى،�

هـ،�تحقق�٤٣٨ا%تو!ى�سنة���بي�الفرج�محمد�بن�إسحاق�الوراق،�ا%شهور�بابن�النديم،: الفهرست )٤١

  .هـ١٤١٧إبراهيم�رمضان،�دار�ا%عرفة،�بABوت،�الطبعة�الثانية،�

�ا%حيط )٤٢ �: القاموس �سنة �ا%تو!ى �الفABوزآبادي، �يعقوب �بن �طاهر�محمد �دار�إحياء��٨١٧بي هـ،

 .هـ١٤١٧الAsاث،�بABوت،�الطبعة�)و]ى،�

هـ،�دار�صادر،�بABوت،�الطبعة�الثالثة،�٧١١%حمد�بن�مكرم�بن�منظور،�ا%تو!ى�سنة�: لسان�العرب )٤٣

  .هـ١٤١٤

هـ،�بABوت،�دار�إحياء�الAsاث�ومؤسسة�التاريخ��٢٤١حمد�بن�محمد�بن�حنبل،�ا%تو!ى�سنة�: ا%سند )٤٤

  .هـ١٤١١العربي،�الطبعة�)و]ى،�

�وبيانه )٤٥ �الحديث �: مشكل �سنة �ا%تو!ى �)ص�Èاني، �فورك �بن �الحسن �بن �بكر�محمد هـ،��٤٠٦بي

¯pËمو�تحقيق��الثانية،�الطبعة�وت،ABب�الكتب،�عالم�هـ١٩٨٥محمد،.  

  . عبدهللا�القصيمO،�دار�القلم،�بABوت: مشك=ت�)حاديث�النبوية )٤٦

  .هـ١٣٩٧هـ،�دار�صادر،�بABوت،��٦٢٦بي�عبد�هللا�ياقوت�الحموي،�ا%تو!ى�سنة�: معجم�)دباء )٤٧

  .وتكحاله،�دار�إحياء�الAsاث�العربي،�بAB لعمر�رضا: معجم�ا%ؤلفBن )٤٨

هـ،�تحقيق�محمد�فؤاد�عبد�البا*ي،��١٧٩بي�عبد�هللا�مالك�بن�أنس�)صب²ي،�ا%تو!ى�سنة�: ا%وطأ )٤٩

  .اسطنبول 

�النظر )٥٠ �نزهة �الفكر�شرح �ا%تو!ى�: نخبة �حجر�العسق=ني، �بن �ع;ي �بن �أحمد �الفضل �أبي للحافظ

 .هـ،�دار�ابن�الجوزي،�الدمام،�الطبعة�)و]ى٨٥٢سنة�

 .وينه،�%حمد�عجاج�الخطيب،�دار�الكتب،�بABوتنشأة�علوم�الحديث،�وتد )٥١

  .هـ�٦٨١بي�العباس�أحمد�بن�محمد�بن�خلكان�ال�Aمكي،�ا%تو!ى�سنة�: وفيات�)عيان�وأنباء�أبناء�الزمان )٥٢
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  دراسة�و�تقويم: أدب�الحديث�النبوي�-ردي. ٣٦

  محمد�ثناء�هللا�الندوي . د

  )،�الهندي،�جامعة�ع;ي�كره،�أوترابراديشالقسم�العرب(

  توطئة

مثل�نقطة�تحول�أك�A�ل�نسانية�بوجه�عام،�) م٥٧٠با%ولد�النبوي�الكريم�عام�(ظهور�Tس=م�  

�و� �و�اجتماعيا
ً
�سياسيا �هيكل��ما �تألفت �وتبادل �لتواصل �وذلك �للهند، �بالنسبة

ً
�كبABا �التحول �هذا وكان

)حداث�السياسية�من�أمثال�ظهور�أول�أسطول�مسلم�!ي�ا%ياه�. ديةدينيا�و�ثقافيا�!ى�شبه�الفارة�الهن

�عام ��٦٣٦ الهندية �السند �%ناطق �الحارثي �زياد �بن �ربيع �وفتح �!ي�) الفهرج(م �إس=مية �دولة �أول وإنشاء

� �عام �الثقفي �قاسم �بن �محمد �أيدي �ع;ى ��٩٢السند
ً
�لهذا�) ا%ي=دي�٧١١(هجريا �السف;ى �البنية تشكل

�مالك�بن�دينار�ومالك�١ا%دلول�الجديد �ا%ستوطنات�العربية�ع;ى�سواحل�الهند�الجنوبية�وف��ا ،�بينما

� �بماxبار�عام �عائل��ما �نزx�مع �اللذان �حبيب �وماxبار�٨٣٣بن �و®�انه �ديبل �ع;ى �التجار�العرب �ووفود م،

بBن�العالم�،�والعصر�الذه°O�للع=قات�التجارية�بBن�الهند�و ٢وسرنديب�وكارومندال�وجزر�الهند�)خرى 

� �العربية �العهود �!ي �الهند �!ي OpËالسيا� �Tس=م �وتأسيس �ا%ي=دي، �السابع �القرن �بعد �٣٨٧- ٩٢(العربي

 
ً
�) هجريا  �٥٤٧-٣٨٧(والغزنوية

ً
�) هجريا  �٦٠٢-٥٨٢(والغورية

ً
�) هجريا  �٦٨٩-٦٠٢(وا%ملوكية

ً
) هجريا

�  �٧٢٠-٦٨٩(والخلجية
ً
�) هجريا  �٨١٥-٧٢٠(والتغلقية

ً
�) هجريا  �١٢٧٣- ٩٣٣(وا%غولية

ً
�من�) هجريا وغABها

 �٩٨٤-٥٩٩(عهود�الدوي=ت�من�أمثال�الدوي=ت�!ي�بنجالة�
ً
 �٩٠٥-٧٩٦(وجونبور�) هجريا

ً
وبيجابور�) هجريا

)٩٣٧-٨٠٤� 
ً
�) هجريا  �٩٨٠-٧٩٩(وغجرات

ً
�) هجريا  �١٠٠٨-٨٠١(وبرهانبور

ً
�) هجريا �٩٣٣-٧٤٨(وكرناتك

 
ً
 �١٠٩٦-٨٩٥(وبيجابور�) هجريا

ً
 �١٠٩٨-٩١٨(وكول�كنده�) هجريا

ً
 �١٠٠٤-٨٩٦(وأحمد�نجر�) هجريا

ً
) هجريا

AB٧١٥وكشم- ( � �العربية �واللغة �Tس=م �أساسه �متواصل �لكيان �العليا �البنية �العناصر�(شكلت بجنب

  .٣ومعطيا®�ا�العقيدية�ومدلوx®�ما�الثقافية�الحية) الAsكية�والفارسية

                                                 
، سيد سليمان ٦٠-٥٣، )م١٩٨٦دار القلم الطبعة األولى : دمشق(الدعوة اإلسالمية وتطورها في شبه القارة الهندية : محي الدين األلوائي: أنظر ١

تاريخ الصالت بين الهند والبالد : ، محمد إسماعيل الندوي٢٥-٧، ص )م١٩٩٢مطبعة المعارف، : أعظم كره(عرب وهند كي تعلقات :الندوي

المطبعة الحجازية، : بومبائي(رجال السند والهند : ، القاضي أطهر المباركبوري)دار الفتح للطباعة والنشر، دون تاريخ: بيروت(العربية 

المطبعة الحميدية، : سرائي مير(الصحابة والتابعين العقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد فيها من : القاضي أطهر المباركبوري) م١٩٨٥

  بدون تاريخ) ندوة المصنفين: دلهي(هندوستان مين عربون كي حكومتين : ، القاضي أطهر المباركفوري)م١٩٦٧

القاهرة، (بكر السيد يعقوب : العرب والمالحة في المحيط الهندي في العصور الوسطى وأوائل القرون الوسطى ترجمة: جورج فضلو حوراني:راجع .٢

 )م١٩٥٨

Majumdar, R.C. (ed.). The Delhi Sultanate (Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan, 2006) 
M.H. Nainar, Geographers’ Knowledge of South India (Madras: Madras University, 1942) 

Hadi Hasan, History of Persian Navigation (London: Methuen, 1928) 
Bernard Lewis, The Arabs in History (London: Arrow, 1958)   

: ، عبد الحي الحسني)م١٩٨٣مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، : دمشق(الثقافة اإلسالمية في الهند : أنظر عبد الحي الحسني .٣

مطبعة : أعظم كره(مختصر تاريخ هند : فر الندويسيد أبو ظ) دائرة المعارف اإلسالمية: حيدرآباد(اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم 

علي كره، (فتوحات فيروز شاهي :، فيروز شاه تغلق)م١٩٦٤كابل، (طبقات ناصري : ، منهاج سراج)م١٩٨٩المعارف الطبعة الثالثة، 

كلكتة، (لمكير نامه عا: ، منشي محمد كاظم)م١٩٤٩مجلس مخطوطات فارسية، : حيدرآباد(جج نامه : ، محمد علي بن حامد الكوفي)١٩٥٤

 )م١٩٦٨

Abdul Rashid, Society and Culture in Medieval India (Calcutta, 1969: Firma KL Mukhopadyaya) 
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عام�وحجمه�الجغرا!ي�الذي�يكون�هذا�البعد�ا%تفاقم�!ي�هيكله�الزماني�ا%متد�إ]ى�أكA�من�ألف�  

�Tس=م� �دماء �شرايي��ا �!ي �تجري
ً
�وثقافيا

ً
�عمليا

ً
�مشهدا �يبدع �أن �حاله �بطبيعة �استطاع �قارة شبه

�من�جمال�الشعور�والتعبAB�والتفسAB�ا%ؤلف�!ي�م=يBن�من�الصفحات�
ً
�—والعروبة،�وأن�يرسم�أطيافا

 T�و� �العربية �العلوم �كافة �!ى
ً
�ونAا

ً
�ك=ميا

ً
�اجتماعيا�ً نظما

ً
�وتأسيسيا ،

ً
�هندسيا

ً
�وتشييدا x��—س=مية،

�هندس��ا� �واختلت �كيمياؤها �وفسدت xإ� �Tس=م، �ترادف �وسماوية �أرضية �سياق �من �انتشالها يمكن

  .العامة

  ترجمة�الحديث�النبوي�إ�ى�-ردية�و�الجهات�ا2عنية�WÚا�

�من�كتب�Tس=م�)   
ً
�أو�كبABا

ً
الحديث�والتفسAB�والسABة�(ساسية�لم�يغادر�ا%سلم�الهندي�صغABا

لغاته،�/ إx�وحاول�نقله�إ]ى�لغته�) والAsاجم�والتاريخ�وعلم�الك=م�والفقه�والطب�و)دب�والشعر�والنقد

� �البخاري �ولصحيح �)ردوية، �إ]ى �بكاملها �الستة �الصحاح �ترجمت �الشريف �النبوي �الحديث �٢٦ففى

،�ووحيد�الزمان�الحيدرآبادي�)هجرية�x١٣١٣هور�(حسن�ترجمة،�وأشهرها�الAsجمات�الOc�عملها�أبو�ال

ولكل�من�جامع�الAsمذي�وس�ن�أبي�داؤد�وس�ن�النسائي�) هجرية�١٣٨٥(وأبو�داؤود�راز�) هجرية�١٣٠٥(

�١٣٠٩(وس�ن�إبن�ماجة�ترجمات�أردوية�عديدة�عملها�أفاضل�هنديون�من�أمثال�فضل�أحمد�الدxوري�

�١٣٥٥(،�وعبد�الدائم�الج=]ي�)هجرية�١٣٠٥(الزمان�الحيدرآبادي�ووحيد�) م١٩٥٠(وعبد�)ول� )هجرية

�ا%صابيح،�)هجرية �مشكاة �أمثال �من �الشريفة �النبوية �)حاديث �من �أخرى �مجموعات �ترجمت �كما ،

�Åثار،� �ومنتقي �الدارمي، �وس�ن �)حكام، �أدلة �من �وبلوغ�ا%رام �Åثار، �معاني �وشرح �)نوار، ومشارق

�حن �أبي �Tمام �للبخاري،�ومسند �ا%فرد �و)دب �عياض، OpÚللقا� �والشفاء �الصالحBن، �ورياض يفة،

ع;ى�. ومن�Èات�إبن�حجر�العسق=ني،�ومؤطأ�Tمام�مالك،�ومسند�Tمام�أحمد،�وغABها�من�ا%جموعات

أن�اللغة�العربية�لم�تكن�لغة�الدولة�!ي�الهند�إx�!ي�فAsة�Tمارة�العربية�!ي�السند�بعد�الفتح�العربي�له�

  .ع;ى�أيدي�محمد�بن�قاسم

�ميدان� �!ي �القيمة �مساهم��ا �لها Ocوال� �وغABها �الحكومية �وا%دارس �وا%ؤسسات �الهيئات كAت

الAsجمة�من�العربية�!ي�الهند�!ى�العلوم�Tس=مية،�و�م��ا�)حاديث�النبوية�الشريفة،�و�من�أشهر�الجهات�

� �بالAsجمة �:ا%عنية �بديوبند �(دار�العلوم �عام �ودار�العلوم�)م١٨٦٦أنشئت �بسهارنبور، �ومظاهر�العلوم ،

،�و�)١٩٦٣أنشئت�عام�(،�الجامعة�السلفية�ببنارس�)م١٨٩٨أنشئت�عام�(التابعة�لندوة�العلماء�بلكناؤ�

،�ولكل�م��ا�أبناء�هم�جزء�هام�من�مسABة�التأليف�)م١٩٢٤أنشئت�عام�(جامعة�دار�الس=م�بعمر�آباد�

وعرفت�. ١ا%دارس�Tس=مية�)خرى�الOc�لها�خدما®�ا�!ي�هذا�ا%جال والAsجمة�!ي�الهند،�وهناك�مئات�من

                                                                                                                                                         
I.H. Quraishi, The Administration of the Sultanate of Delhi (New Delhi, 1971: Oriental Books Reprint Corp) 

T.W. Beale, An Oriental Biographical Dictionary (Calcutta: Asiatic Society, 1881)  
Alim T Shuayb, Arabic, Arwi and Persian in Sarandip and Tamil Nadu (Madras: Spencer Jonathan, 1993)  

: ، أبو الحسنات الندوي)م١٩٦٧ مطبعة نوري، الطبعة األولى،: مدراس(مراكز المسلمين التعليمية والثقافية في الهند : عبد الحليم الندوي: أنظر ١

، )كل هند سروي(هندوستان كي ديني درس كاهين : ، قمر الدين)م١٩٧١مطبعة المعارف، : أعظم كره(هندوستان كي إسالمي درس كاهين 

  )م١٩٤٤ندوة المصنفين، : دلهي(هندوستان مين مسلمانون كا نظام تعليم وتربيت : م، مناظر أحسن كيالني١٩٩٦دلهي، 
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�النبوي�الشريف �!ى�حقل�الحديث �دار�الس=م��١الجامعة�السلفية�اعتنت�بخدما®�ا �واش��رت�جامعة ،

�Tس=مية، �العلوم �خدمة �!ى ��سهامها ��٢عمر�آباد �الهندية �الجامعات �عليكره�(و�عرفت �جامعة مثل

دلOÛ،�والجامعة�ا%لية�Tس=مية�بدلOÛ،�والجامعة�العثمانية�وجامعة�سيفل�بحيدر�Tس=مية،�وجامعة�

بمساهم��ا�!ى�خدمة�العلوم�العربية�و�Tس=مية�،و�م��ا�) آباد،�وجامعة�كاليكوت،�وجامعة�كشمAB،�وغABه

  . ترجمة�)حاديث�النبوية�الشريفة�أو�إجرآء�دراسات�جامعية�ف��ا

� �وا%جاميع �ا%ؤسسات �فأشهرهاأما �بالAsجمة �ا%عنية �عام�: الحكومية �أنشئت Ocال� دار�الAsجمة

�إ]ى��³اية�عام��٣٥٦م�بحيدرآباد،�و�نشرت�١٩١٧
ً
م�!ى�مختلف�العلوم�Tس=مية،�بينما�كانت�١٩٤٦كتابا

�قيد�الطبع�و�٥٨
ً
�قيد�الAsجمة�والتأليف�٨٦كتابا

ً
   ٣.كتابا

  :!ي�موضوع�الحديث�النبوي�الشريفوفيما�ي;ي�سرد�لØعمال�الOc�ترجمت�إ]ى�)ردوية�

  :ترجمات�وشروح�الجامع�الصحيح�للبخاري�باللغة�-ردوية

 .أنوار�الباري�شرح�أردو�صحيح�بخاري،�%وxنا�أحمد�رضا�البجنوري -١

،�ديوبند�١٣(إيضاح�البخاري،�%وxنا�فخر�الدين� -٢
ً
 )مجلس�قاسم�ا%عارف: جزءا

: ث=ثة�أجزاء،�دلOÛ(ان�أخAs�الشاهجهانبوري�بخاري�شريف�أردو�ترجمة،�للشيخ�عبد�الحكيم�خ -٣

 )هجرية�١٤٠٣اعتقاد�ببلشنك�هاؤس،�

ا%طبعة�الحميدية،�بدون�: ث=ثة�أجزاء،�دلOÛ(ترجمه�بخاري�شريف،�%وxنا�عبد�الدائم�الج=]ي� -٤

 )تاريخ

 )مكتبة�إشاعة�العلوم،�بدون�تاريخ: دلOÛ(لعبد�الدائم�الج=]ي�: ترجمه�تجريد�البخاري  -٥

 )قاديان،بدون�تاريخ(امع�صحيح�بخاري،�لو]ي�هللا�شاه�ترجمه�ج -٦

٧- � �الحيدرآبادي �الزمان �وحيد �للشيخ �بخاري، �صحيح �أردو �ترجمه �القاري ا%طبعة�(تسهيل

 )للهجرة�١٣٠٧الصديقية،�xهور،�

٨- � Oعظم(� �الباري �ظهور �والشيخ �الرؤوف �عبد �للشيخ �البخاري، �مكتبة�(تفهيم ،
ً
�جزءا ث=ثBن

 )حسان�القرآن

�بخ -٩ �تلخيص Oالقاسم� �يعقوب �محمد �%وxنا �شريف، �: سهارنبور (اري �طالب، �١٣٩٨مطبعة

 .هجرية

 )هجرية�١٣٠٦مطبعة�مفيد�عام،�: آكره(توفيق�الباري،�%وxنا�عبد�الرحمن�أبو�البقاء� - ١٠

١١ - �،
ً
�جزءا �ث=ثBن �الحيدرآبادي، �الزمان �وحيد �للشيخ �بخاري، �ترجمه �جزء �مكاتب تيسAB�الباري

 )للهجرة�x١٣٢٣هور،��ا%طبعة�)حمدية(ص��٣٥٤٨

                                                 
المجلد , ٩م، مجلة صوت اPمة، العدد ١٩٩١، عام ٣-٢، العدد ٤٢حسن اPزھري في مجلة ثقافة الھند، المجلد  مقتدى ١

  ). م١٩٩٥بنارس، (مطبوعات جامعة سلفية بنارس إيك نظر مين : ونذير أحمد رحماني دھلوي ٣٢
  .١٠٨- ١٠٤، ص )م١٩٩٧لمان للطباعة والنشر، دار س: دلهي(الترجمة العربية في الهند بعد االستقالل : حبيب اهللا خان: راجع ٢
علماء العربية : ، وسلطان محي الدين)دلهي، بدون تاريخ(دار الترجمة عثمانية كي علمي وأدبي خدمات : تفاصيلها في تأليف مجيب اإلسالم ٣

 )م١٩٨٧رآباد، رسالة دكتوراه مخطوطة، الجامعة العثمانية، حيد(ومساهماتهم في األدب العربي في عهد اآلصفجاهية 
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 )الجامعة�Tس=مية: دا�Çيل(درس�بخاري،�%وxنا�شبAB�أحمد�عثماني� - ١٢

 )م١٩٦٥مطبعة�حاوية،�: كرات×Op(زبدة�البخاري�أردو�ترجمة�صحيح�بخاري،�%حمد�رفيق�آغا� - ١٣

١٤ - � �محمود �سبحان �الفتح �أبو �والشيخ �ع;ي �أمجد �للشيخ �ترجمة، �أردو �بخاري ث=ثة�(صحيح

 )ون�تاريخمجلدات،�كرات×Op�بد

،�دلOÛ(صحيح�بخاري�أردو�ترجمة،�للشيخ�داؤود�راز� - ١٥
ً
 )مؤسسة�نور�Tيمان: ث=ثBن�جزءا

ث=ثة�أجزاء،�ا%كتبة�الحميدية�ديوبند�(صحيح�ومكمل�أردو�ترجمة�بخاري،�%رزا�حABت�الدهلوي� - ١٦

 )بدون�تاريخ

شامية�مرادآباد،�ا%طبعة�wحت(عBن�البخاري�ترجمه�صحيح�بخاري،�%حمد�هدايت�هللا�اللكنوي� - ١٧

 )للهجرة،�مجلدان�١٣٠٥

١٨ - � �خان �حسن �صديق �لنواب �بخاري، �ث=ثيات �ترجمه �القاري �ا%حمدية،�: xهور (غنية ا%طبعة

 )هجرية�١٢٩٢

١٩ - � �الحنب;ي �أحمد �فخر�الدين �%وxنا �البخاري، �صحيح �ترجمه �الباري �مجلدات،�(فضل خمسة

 )هجرية�١٣٠٥تاج�الهند،�: xهور 

مطبعة�تاج�الهند،�(خاري،�للشيخ�فضل�أحمد�)نصاري�الدxوري�فضل�الباري�ترجمه�صحيح�ب - ٢٠

 )xهور 

،�طبعت�با%طبعة�ا%حمدية�عام� - ٢١
ً
فيض�الباري�ترجمة�بخاري،�للشيخ�أبي�الحسن،�ث=ثBن�جزءا

  .للهجرة�١٣١٣

�شرح�صحيح�بخاري،�للسيد�محمود�أحمد�الرنوي� - ٢٢ �مجلدات،�xهور (فيوض�الباري�!ي : ثمانية

 )مكتبة�رضوان

�ال - ٢٣ �منح �الرحيم �عبد �شيخ �بن �أبو�سعيد �%وxنا �البخاري، �صحيح �ترجمه مطبعة�: xهور (باري

 )من×Op�كوبند�سهائي

٢٤ - � �)مجدي �الحق �شريف �محمد �للشيخ �بخاري، �صحيح �شرح �القاري �مجلدات،�(نزهة أربعة

OpË: كهو�كات،Aال��م١٩٨٤دائرة( 

مطبعة�نور�Tس=م،�(نصر�الباري�ترجمه�صحيح�بخاري،�%وxنا�أبو�إدريس�محمد�عبد�الغفور� - ٢٥

 ).للهجرة�١٣٢٥أمرتسر،�

  :ترجمات�وشروح�صحيح�مسلم

١- � �مجهول �%Asجم �مسلم، �صحيح �ترجمه �ا%نعم �: أمرتسر(إنعام �والسنة، �القرآن �١٣٢٥مطبعة

 )هجرية

،�ديوبند�٢٢(تفهيم�ا%سلم،�%وxنا�فضل�الرحمن�ه=ل�العثماني� -٢
ً
ا%كتبة�الهاشمية،�بدون�: جزءا

 )تاريخ

: أمرتسر(ديث�من�صحيح�مسلم،�%وxنا�قاسم�بن�خالد�بن�محمد�سعيد�الصديقي�جواهر�الح -٣

 )م١٩٥٤سعيد�م�¤ل،�
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 )فريد�بك�استال،�بدون�تاريخ: xهور (شرح�صحيح�مسلم،�%وxنا�غ=م�رسول�السعيدي� -٤

٥- � �الج=]ي �الدائم �عبد �%وxنا �أردو، �مسلم �دلOÛ(صحيح �أجزاء، �بدون�: أربعة �الحميدية، ا%طبعة

 )تاريخ

�راز� -٦ �داؤود �%وxنا �أردو، �ترجمه �شريف �مسلم �دلOÛ(صحيح �: جزءان، �Tيمان، �نور �١٣٨٥إدارة

 )هجرية

٧- � �الحيدرآبادي �الزمان �وحيد �%وxنا �مسلم، �صحيح �ترجمه �xهور (ا%علم �أجزاء، ا%طبعة�: أربعة

  .هجرية�١٣٠٥ا%حمدية،�

  :ترجمات�وشروح�جامع�ال(�مذي�وشمائله

�تر  -١ �شمائل �شرح �أنوار�محمدي �الجونبوري، �ع;ي �كرامت �%وxنا �ا%حمدية،�: كلكته(مذي، ا%طبعة

  .ص�٤٨٤) هجرية�١٢٥٢

 )هجرية�١٣٠٩مطبعة�نورلكشور،�: لكناؤ(ترجمة�جامع�ترمذي،�%وxنا�فضل�أحمد�الدxوري� -٢

 )ا%كتبة�الربانية،�بدون�تاريخ: دلOÛ(ترمذي�شريف�أردو،�%حمد�عبد�هللا� -٣

�ترم -٤ �جامع �ترجمه �الشعوذي �جائزة �الزمان �بديع �%وxنا �ا%رتضوية: دلOÛ(ذي، جزءان،�) ا%طبعة

 .ص�٨٦٤

 )م١٩٦٣غ=م�ع;ي�وأوxده،�: xهور (جامع�ترمذي�أردو،�%وxنا�سيد�نائب�حسBن� -٥

 )م١٩٨٤فريد�بك�استال،�: xهور (جامع�ترمذي،�%وxنا�محمد�صديق�سعيدي�الهزاروي� -٦

�١٣٦٠مركز�Åداب،: ديوبند(ا�السهارنبوري�خصائل�نبوي�شرح�شمائل�ترمذي،�%وxنا�محمد�زكري -٧

 )هجرية

 .جزءان) م١٩٧٣ا%كتبة�الربانية،�: دلOÛ(رباني�ترمذي�شريف،�%Asجم�مجهول� -٨

إدارة�تصنيفات�إمام�: كرات×Op(شمائل�ترمذي�مAsجم�أردو،�%وxنا�سيد�محمد�أمAB�شاه�الكي=ني� -٩

 )م١٩٨٦أحمد�رضا،�

�%وxنا - ١٠ �ترمذي، �جامع �شرح �مدنية ��معارف �طاهر�حسBن �تحقيق �ا%دني، �أحمد أمروهة،�(حسBن

 �١٢) مجلس�معارف�مدينة،�بدون�تاريخ: مرادآباد
ً
 .جزءا

  :ترجمات�وشروح�س�ن�أبي�داؤود

 )ص�١٢٤٦أربعة�أجزاء،�(ترجمة�س�ن�أبي�داؤود،�%Asجم�مجهول� -١

 )م١٩٥٠ا%طبعة�الحميدية،�: دلOÛ(ترجمة�س�ن�أبي�داؤود،�%وxنا�عبد�)ول� -٢

 )م١٩٨٥فريد�بك�استال،�: xهور (داؤود،�%وxنا�عبد�الحكيم�الشاهجهانبوري��س�ن�أبي -٣

 )ص�١١٤٤جزءان،�(س�ن�أبي�داؤود،�%وxنا�عبد�الدائم�الج=]ي� -٤

�١٢٩٧ا%طبعة�الصديقية،�: xهور (هدى�ا%حمود�لAsجمة�س�ن�أبي�داؤود،�%وxنا�وحيد�الزمان� -٥

  )هجرية

  :ترجمات�وشروح�للبقية�من�الصحاح�الستة

 .ص�٧٢٠،�)ا%طبعة�الحميدية،�بدون�تاريخ: دلOÛ(إبن�ماجة�أردو،�%وxنا�عبد�الدائم�الج=]ي� -١
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 .ص�٥٣٧،�)مكتبة�دار�الفرقان: دلOÛ(أردو�ترجمة�مؤطا�إمام�مالك،�لنذير�الحق� -٢

،�)محمد�أشرف�الكت°O،�بدون�تاريخ: xهور (تنوير�ا%مجد�ع;ي�مؤطا�إمام�محمد،�%وxنا�عطاء�هللا� -٣

 .ص�٤١٠

هجرية،��١٣١٠ا%طبعة�الصديقية،�: xهور (رفع�العجاجة�عن�س�ن�إبن�ماجة،�%وxنا�وحيد�الزمان� -٤

 )ث=ثة�أجزاء

٥- � �ا%جت°¯ �ترجمة �من �الربي �النسائي(روض �)س�ن �الزمان �وحيد �%وxنا �الصديقية،�: xهور (، ا%طبعة

  )هجرية�١٣٠٢

 )هجرية�١٤٠٣فريد�بك�استال،�: ور xه(س�ن�إبن�ماجة،�%وxنا�عبد�الحكيم�أخAs�السهارنبوري� -٦

٧- � �الستار�السعيدي �عبد �الحافظ �%وxنا �أردو، �عربي �نسائي �(س�ن �أجزاء، �xهور �١٢٧٢ث=ثة : ص،

 )م١٩٨٢ا%كتبة�القادرية،�

٨- � �الزمان �وحيد �%وxنا �مالك، �إمام �ا%ؤطا �عن �الغطا �(كشف �الصديقية، �ا%طبعة �x١٣٠٩هور

 .ص�٦٢٠) هجرية

فريد�بك�استال،�: xهور (أردو،�%وxنا�عبد�الحكيم�أخAs�الشاهجهانبوري�مؤطا�إمام�مالك�مAsجم� -٩

 .ص�٨١٠،�)م١٩٨٣

،�)محمد�سعيد�وأوxده،�بدون�تاريخ: كرات×Op(مؤطا�إمام�محمد�مAsجم�أردو،�لخواجه�عبد�الوحيد� - ١٠

 .ص�٤٥٦

،�)خاعتقاد�ببليشنك�هاؤس،�بدون�تاري: دلOÛ(مؤطا�إمام�محمد�مAsجم�أردو،�للحافظ�نذير�أحمد� - ١١

 .ص�٥٨٤

  :ترجمات�وشروح�مشكوة�ا2صابيح

نيشنل�: حيدرآباد(أنوار�ا%صابيح�ترجمة�أردو�مشكوة�ا%صابيح،�%وxنا�أبىالحسنات�سيد�عبد�هللا� -١

 .ص�٤٤٢) هجرية�١٣٧٢فائن�برينتنك،�

٢- � �البستوي �الس=م �عبد �%وxنا �ا%صابيح، �مشكوة �أردو �ترجمة �ا%صابيح ا%كتبة�: دلOÛ(أنوار

،��١١،�)هجرية�١٣٧٨ة،�ا%سعودي
ً
 .ص�٤٨٩٨جزءا

٣- � �النقشبندي �أحمد �سعيد �محمد �%وxنا �مشكوة، �شرح �اللمعات �أشعة اعتقاد�: دلOÛ(ترجمة

 .ص�٢٥٨٨أجزاء،��٣،)م١٩٨٨ببلشنك�هاؤس،�

 .ص�١٤٨،�)ا%طبعة�ا%حبوبية: ديوبند(تقرير�مشكوة�شريف،�%نصور�أحمد� -٤

�٤) هجرية�١٣٢٠ا%طبعة�)حمدية،�: xهور (زنوي�الرحمة�ا%هداة�ترجمة�مشكوة،�لعبد�)ول�الغ -٥

 .ص�١٢٥٠أجزاء،�

�إبراهيم�بن�عبد�الع;ي�Åروي� -٦ �من�ا%شكوة،�%وxنا �١٣٣٢طبعت�عام�(طريق�النجاة�!ي�الصحاح

 .ص�٤١٣أجزاء،��٣،�)هجرية

٧- � �أحسن �الرحمن �حفظ �تحقيق �ا%ودودي، �أبىا�ع;ى �%وxنا �شريف، �مشكوة �قرآن : رامبور (فضائل

 )م١٩٧٣الحسنات،��إدارة
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٨- � �أحسن �الرحمن �حفظ �تحقيق �ا%ودودي، �أبىا�ع;ى �%وxنا �شريف، �مشكوة �الصوم : رامبور (كتاب

 )م١٩٨٣إدارة�الحسنات،�

أجزاء،��٨م،�١٩٥٩مرآة�ا%ناجيح�ترجمة�وشرح�مشكوة�ا%صابيح،�%وxنا�أحمد�يار�خان،�عملها�عام� -٩

 .ص�٣٨٦٣

�عبد - ١٠ �%وxنا �أردو، �مAsجم �ا%صابيح ��مشكوة �أخAs�الشاهجهانبوري �ببلشنك�: دلOÛ(الحكيم اعتقاد

 .ص�١٦١٨أجزاء،��٣،�)م١٩٨٧هاؤس،�

،�)هجرية�١٢٧١ا%طبعة�Tسماعيلية،�(مشكوة�شريف�ترجمة�هندي،�%وxنا�أحمد�ع;ي�ال=هوري� - ١١

 .ص�٥٥٩

 .ص�١٠٠٠،�)دار�الفرقان،�بدون�تاريخ: دلOÛ(مشكوة�شريف�كامل�أردو،�:غا�رفيق�الدهلوي� - ١٢

 .ص�٥٦٠شريف�مAsجم�أردو،�%وxنا�زين�العابدين�الحيدرآبادي،�جزءان،��مشكوة - ١٣

�٤٧٦) طبعت�من�ا%طبعة�Tس=مية�السلفية(مشكوة�شريف�مAsجم�أردو،�%وxنا�محمد�إسماعيل� - ١٤

 .ص

،�)مطبعة�نولكشور : لكناؤ(مظاهر�حق�ترجمة�مشكوة�شريف،�لنواب�محمد�قطب�الدين�الدهلوي� - ١٥

  .ص�٢٢٧٨أجزاء،��٤

 )م١٩٦٢إدارة�إس=ميات،�: ديوبند(حق�جديد،�%وxنا�عبد�هللا�جاويد�مظاهر� - ١٦

 .مجلدات�٨) ديوبند،�بدون�تاريخ(معارف�ا%شكوة�مظاهرحق�جديد،�%وxنا�عبد�الرؤوف�العا]ي� - ١٧

١٨ - � �مجهول �%Asجم �ا%شكوة، �شرح �ع;ى �تاريخ: xهور (ا%لتقات �بدون �)حمدية، �)ا%طبعة أجزاء،��٤،

 .ص�١٤٠٠

  :لحديث�النبوي�الشريف�-خرى ترجمات�كتب�ا

١- � O°الن�للجزري(أخبار (� �نائب �محمد �فتح �%وxنا �شريف، �مي=د �ا%جتبائية،�: دلOÛ(ترجمة ا%طبعة

 .ص�١٠٠،�)هجرية�١٣٢٠

 .ص�٣١٩،�)هجرية�١٣٠٦مطبعة�مفيد�عام،�: آكره()دب�ا%فرد،�%Asجم�مجهول� -٢

،�)م١٩٦٦مركزي�مكتبة�إس=مي،�: دلOÛ( ،�%وxنا�خليل�أحمد�الحامدي)إبن�القيم(أذكارمسنونة� -٣

 .ص�٢٨٨

٤- � �ال��انوي �لظفر�أحمد �أردو�ترجمة، �مع �الحسن ��Çون (wستدراك �: ®�انة �ا%طابع، �١٣٤٤أشرف

 .ص�١٨٤) هجرية

�الحق� -٥ �عبد �للشيخ �والسنة، �با�يام �بالسنة �ثبت �ما �ترجمة �ا%شهورة �)يام �!ي �ا%اثورة )عمال

 .ص�٢١٠،�)هجرية�١٣٠٩ا%طبعة�ا%جتبائية،�: دلOÛ(ش�الدهلوي،�ترجمة�موxنا�سبحان�بخ

�والليلة� -٦ �: �Çيوندي(،�%وxنا�محمد�عصمت�)إبن�السOP(أعمال�اليوم ،�)م١٩٨٧ا%كتبة�الرضوية،

 .ص�٢٦٠

�٤،�)م١٩٧٣ندوة�ا%صنفBن،�: دلOÛ(انتخاب�الAsغيب�والAsهيب،�%وxنا�محمد�عبد�هللا�الدهلوي� -٧

 .ص�١٥٥٧أجزاء،�



556 
 

 .ص�٤٣٩،�)ا%كتبة�)شرفية،�بدون�تاريخ: ديوبند(من�أدلة�)حكام،�%Asجم�مجهول�بلوغ�ا%رام� -٨

 .ص�٣٠٥،�)م١٩٤٠ا%طبعة�)حمدية،�: xهور (بلوغ�ا%رام�من�أدلة�)حكام،�%Asجم�مجهول� -٩

�١٣٠٦ا%طبعة�الصديقية،�: xهور (بلوغ�ا%رام�من�أدلة�)حكام،�%وxنا�خدا�بخش�وموxنا�محمد� - ١٠

 .ص�٣٨٠ ،)هجرية

: لكناؤ(هجرية��١٢٤٩تحفة�)خيار�ترجمة�مشارق�)نوار،�%وxنا�خرم�ع;ي�البلهوري،عملها�عام� - ١١

  .ص�٥٣٣،�)هجرية�١٣١١مطبعة�ج=ب�سينج،�

١٢ - � �صديق �محمد �أبو�Tس=م �%وxنا �بلوغ�ا%رام، �من �)حكام �السنة�: سركودها(تعليم �أحياء إدارة

 .ص�٢١٠،�)النبوية

 )أكمل�ا%طابع: لكناؤ(ناقب�Åل�و)صحاب،�للحافظ�محمد�رحيم�بخش�تفريح�)حباب�!ي�م - ١٣

١٤ - � �القنو&ي �خان �حسن �صديق �لنواب �Tيمان، �ح=وة �حديث �بشرح �Tيقان مطبعة�: آكره(تقوية

 )مفيد�عام

١٥ - � �الدين �م²ي �محمد �الحسن �أبو �%وxنا �الصحاح، �تلخيص �الوصول ABهور (تيسx :�ا%طبعة

 .ص�٢٠٨٩أجزاء،��٦،�)الصديقية

 .ص�٢٥،�)مطبعة�رفيق�حسBن،�بدون�تاريخ(جوامع�الكلم�سيد�)ممم،�%وxنا�إسحاق� - ١٦

 .ص�٣٤٠،�)مكتبة�منظور : دلOÛ(حصن�حصBن�ترجمة�أردو،�%وxنا�محمد�إدريس� - ١٧

١٨ - � �الهزاروي �صديق �محمد �%وxنا �حصBن، �: xهو(حصن �ببليكيش�¤، �القرآن �)م١٩٨٧ضياء ،٣٢٠�

 .ص

�أردو�أنبياء - ١٩ �ترجمة �)نبياء �نذير��حياة �محمد �%رزا �: xهور ()زكياء، �الحميدية، �١٣٢٨ا%طبعة

 )هجرية

�٢٥٦،�)م١٩٣٠مطبعة�مدينة،�: بجنور (خAB�الك=م�!ي�ترجمة�ج=ء�Tفهام،�%وxنا�شاكر�حسBن� - ٢٠

 .ص

 )هجرية�١٣١١ا%طبعة�ا%جتبائية،�: دلOÛ(خAB�متBن�ترجمة�حصن�حصBن،�%وxنا�عبد�)حد� - ٢١

 .ص�٤٦٩،�)مطبعة�كرزن: دلOÛ(احABت�الدهلوي�دارمي�شريف�أردو،�%رز  - ٢٢

رياحBن�العابدين�ترجمة�رياض�الصالحBن،�%وxنا�أبى�إدريس�عبد�الغفور�بن�محمد�بن�عبد�هللا� - ٢٣

 )ص�٧٩٠جزءان،�(الغزنوي�

 )شركة�تاج،�بدون�تاريخ: دلOÛ(،�%وxنا�إدريس�ا%ABتOÛ�)Tمام�النووي�(رياض�الصالحBن� - ٢٤

�٩٨٣،�جزءآن،�)قرآن�محل: كرات×Op(و،�%وxنا�عابد�الرحمن�الصديقي�رياض�الصالحBن�عربي�أرد - ٢٥

 .ص

٢٦ - � �الهزاروي �صديق �محمد �%وxنا �أردو، �عربي �الصالحBن �: xهور (رياض �إستال، �بك �١٤٠٤فريد

 .ص�٩١٦،�جزءآن،�)هجرية

�٨٤٢،�جزءان،�)م١٩٨١مكتبة�إس=م،�: لكناؤ(زاد�سفر�ترجمة�رياض�الصالحBن،��مة�هللا�تسنيم� - ٢٧

 .ص
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 .ص�٤٩٦،�)قرآن�محل: كرات×Op(�ن�دارمي�شريف،�%حمد�سعيد�س - ٢٨

٢٩ - � �ال=هوري �ع;ي �أحمد �%وxنا �أردو، �Åثار�ترجمة �معاني �: xهور (شرح �Tس=مية، �١٣٠٩ا%طبعة

 .ص�٢٣٠٨أجزاء،��٤،�)هجرية

مطبعة�: لكناؤ(شميم�الرياض�شرح�شفاء�قاOpÚ�عياض،�للحافظ�محمد�إسماعيل�الكاندهلوي� - ٣٠

 .ص�٣٧٢جزءآن،�) م١٩١٣نولكشور،�

 )م١٩٩٨كرات×Op،�(محمد�حميد�هللا�. صحيفة�همام�بن�منبه�،�ترجمة�د - ٣١

�٧٤٢،�)م١٩٨٥الدار�السلفية،�: بومبائي(،�للحكيم�عزيز�الرحمن�)عظمO�)إبن�القيم(طب�نبوي� - ٣٢

 .ص

�١٣٠١مطبعة�نامي،�: لكناؤ(ظفر�جليل�ترجمة�حصن�حصBن،�%وxنا�قطب�الدين�خان�الدهلوي� - ٣٣

 )هجرية

٣٤ - � �الستار�فيض �عبد �%وxنا �Åثار، �كتاب �شرح �: xهور (الستار�!ي �كلزار�محمدي، �١٣٠٩مطبعة

 .ص�٣٣٦،�)هجرية

 .ص�٤٤٨فيض�الك=م�مع�شرح�أردو،�للمفOc�إظهار�Tس=م،� - ٣٥

 .ص�٥١٥،�)م١٩٧٤ديوبند،�(قول�متBن�ترجمة�وشرح�حصن�حصBن،�%وxنا�عبد�العليم�الندوي� - ٣٦

 .ص�٣٦٨،�)فكر�إس=مي إدارة: ديوبند(ا�أبىالفتح�صغAB�الدين�كتاب�Åثار�ترجمة�أردو،�%وxن - ٣٧

�١٢٥٨مطبع�العلوم،�: مرادآباد(كشف�الظلمة�ترجمة�نور�اللمعة،�%ولوي�محمد�ع;ي�ا%رادآبادي� - ٣٨

 .ص�١٤٨،�)هجرية

�٥٨٠،�)هجرية�١٣٣٢ا%طبعة�ا%جيدية،�: كانبور (مجالس�)برار�مع�ترجمة�أردو،�للقاOpÚ�إبراهيم� - ٣٩

 .ص

 )م١٩٧٤حاديث،�%وxنا�ا%فOc�عبد�ا%نان�)عظمO،�عمله�عام�مختار�)  - ٤٠

 .ص�٦٠٨،�)م١٩٧٨ا%طبعة�النعمانية،�: دلOÛ(مذهب�مختار،�%وxنا�عزيز�الرحمن�البجنوري� - ٤١

٤٢ - � �ا%ظاهري �أحمد �نسيم �%وxنا �Åثار، �أردو�مشكوة �)نوار�شرح �أمAB�ع;ي،�: دلOÛ(مرآة مطبعة

 ).هجرية١٣٩٩

�ت - ٤٣ �حنيفة �أبي �مسند �ع;ي �أحمد �مولوي �بن �الرحمن �حبيب �%وxنا �منيفة، ا%طبعة�: لكناؤ(رجمة

 .ص�١٤٨،�)اليوسفية،�بدون�تاري 

 .مسند�أبي�حنيفة�ترجمة�منيفة،�%وxنا�عابد�بن�أحمد�ع;ي - ٤٤

 )م١٩٨٧اعتقاد�ببليشنك�هاؤس،�: دلOÛ(مسند�إمام�أحمد،�%وxنا�دوست�محمد� - ٤٥

 .ص�٤٣١،�)م١٩٧٣ديوبند،�(ل�مسند�إمام�أعظم�ترجمة�أردو،�%Asجم�مجهو  - ٤٦

 .ص�٩٦معارف�السنة،�%Asجم�مجهول،� - ٤٧

،�)مطبعة�نامي: آكره(معجزات�ن°O�الورى�ترجمةخصائص�ك�Aى،�%وxنا�عبد�الجبار�خان�Åصفي� - ٤٨

 .ص�٧٧٤

 .ص�١٣٠،�)هجرية�١٢٨٤ا%طبعة�النظامية،�: كانبور (من�Èات�إبن�حجر،�للحافظ�محب�هللا� - ٤٩
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�وش - ٥٠ �)خبار�أردو�ترجمة �منتقي �الرحماني �راغب �داؤود �محمد �%وxنا �الدار�السلفية،�(رح، نشرته

 )بدون�تاريخ

الدار�الفلسفية،�: بومبائي(نصيحة�ا%سلمBن�بأحاديث�خاتم�النبيBن،�%وxنا�مختار�أحمد�الندوي� - ٥١

 )م�١٩٨٠

٥٢ - � �بكر�الصديق �أبي �مسند �شرح �التحقيق �حنبل(�³اية �بن �أحمد �أزهر�)مسند �شبAB�أحمد �%وxنا ،

 .ص�٥٧٢م،�OÛ١٩٦٤،�طبعت�عام�ا%ABت

  :ا2جموعات�-ردوية�ل6حاديث�النبوية�الشريفة

 .هجرية�١٣٠٥اتباع�السنة�!ي�جملة�أيام�السنة،�%Asجم�مجهول،�طبع�سنة� -١

٢- � �آبادي �العظيم �كريم �محمد �للسيد �النجدية، �الفتنة �!ي �النبوية �فيض،�: ب��ار()حاديث مطبعة

 )بدون�تاريخ

 )م١٩٨٥إدارة�شهادة�حق،�(د�ع;ي�أحاديث�رسول،�للسيد�حام -٣

 )هجرية�١٣١٥ا%طبعة�ا%جتبائية،�: دلOÛ(أحاديث�قدسية،�%وxنا�خليل�الرحمن�ال�Aهانبوري� -٤

 )هجرية�١٣٠١ع;ي�كره،�ا%طبعة�)حمدية،�()خ=ق�ا%حمدية،�%وxنا�سعيد�أحمد�الفارو*ي� -٥

٦- �Oفهم�ع;ي�شوكت�Oc%ف�حديث،�أردو)OÛها: دل�دنياببليشنك�تاريخدين�بدون�ؤس،( 

٧- � �محمد �شاه �%ولوي �مقدار�الAsاويح، �!ي �النكاويح �: أمرتسر(إزالة �أنوار، �جشمة �١٣١٨مطبعة

 )هجرية

 .أسباق�حديث،�%Asجم�مجهول،�مطبوع -٨

 )هجرية�١٢٩٢مطبعة�نور،�: كانبور (اعتصام�السنة�!ي�قمع�البدعة،�%وxنا�عبد�هللا� -٩

 )م١٩٦٧ا%كتبة�Tس=مية،�: OÛدل(انتخاب�حديث،�لعبد�الغفار�حسن�الرحماني� - ١٠

 )م١٩٧٠مالك�ببليشرز،�: ديوبند(انتخاب�صحاح�ستة،�بتحسBن�وتزيBن�موxنا�أمجد�ع;ي� - ١١

 )مx١٩٢٥هور،�(انتخاب�صحاح�ستة،�%ولوي�نياز�ع;ي� - ١٢

 )م١٩٧١م=�حنيف،�: بسOc(أنوار�الحديث،�%وxنا�ج=ل�الدين�)مجدي� - ١٣

 ).هجرية�١٣٠٧ا%طبعة�Tس=مية،�: xهور (جراتي�أنوار�نعمانية،�%وxنا�فضل�الدين�الك - ١٤

مطبعة�جمال،�: دلOÛ(أنوار�هداية�!ي�إظهار�أحكام�شريعة،�%وxنا�أبى�البشAB�سيد�هادي�حسن� - ١٥

 )بدون�تاريخ

 )هجرية�١٣٠٢مطبعة�مفيد�عام،�: آكره(بشارة�الفساق،�%Asجم�مجهول� - ١٦

 )هجرية�x١٣٠٦هور�ا%طبعة�الصديقية،�(ن�الب=غ�ا%بBن�!ي�اتباع�خاتم�النبيBن،�للشيخ�م²ي�الدي - ١٧

 .م�Ç١٩٨٤شت�كي�كنجيان،�%وxنا�عبد�ا%صطفى�)عظمO،�طبع�سنة� - ١٨

١٩ - � �الغازيبوري �الواحد �عبد �%وxنا �)نبياء، �سيد �فضائل �)تقياء �ا%جتبائية،�: دلOÛ(تحفة ا%طبعة

 )هجرية�١٣٣٢

 )م١٩٠٩ الدار�السلفية،: بومبائي(تحفة�حديث،�%حمد�أمAB�)ثري،� - ٢٠

٢١ - � �خان �إسحاق �أبو�عامر�محمد �%وxنا �وحكمة، �علم �: راولبندي(تحفة �برنAsز، �تي �١٤٠٠ايس



559 
 

 )هجرية

 .م١٩٨٥ترجمان�الحديث،�للسيد�محمود�حسن،�طبع�عام� - ٢٢

٢٣ - �OÛتAB%ا�عالم�بدر�ناx%و�السنة،�ترجمان)OÛتاريخ: دل�بدون�ن،Bا%صنف�ندوة( 

إدارة�اللجنة�العلمية،�: حيدرآباد(;ي�ال��انوي�التشرف�بمعرفة�أحاديث�التصوف،�للشيخ�أشرف�ع - ٢٤

 )بدون�تاريخ

 )هجرية�١٢٩٤مطبعة�نولكشور،�: كانبور (تنبيه�الغافلBن،�للحاج�عبد�هللا� - ٢٥

 )هجرية�١٣٢٠مطبعة�نامي،�: لكناؤ(جامع�ا%ناقب،�%ولوي�حافظ�رحمت�هللا� - ٢٦

�محم - ٢٧ �شاه �%ولوي �الثقلBن، �رسول �عن �اليدين �رفع �إثبات �!ي �العينBن �ج=ء مطبعة�: أمرتسر(د

 )هجرية١٣١٨جشمة�أنوار،�

 )م١٩٨٣إدارة�دعوة�القرآن،�: بومباي(جواهر�الحديث،�لشمس�بABزاده� - ٢٨

 .م١٩٨٤جواهر�الحديث،�%وxنا�عبد�ا%صطفى�)عظمO،�طبع�سنة� - ٢٩

 )هجرية�١٣٧٢كرات×Op،�(جواهررسالت،�%وxنا�أبو�تمكBن�افتخار�أحمد� - ٣٠

 .هجرية�١٣٠٩طبع�سنة��حديث�رهنمائي�تربيت،�%Asجم�مجهول، - ٣١

٣٢ - � �أبو�طاهر�العثماني �%وxنا �يص;ي، x� �بكفر�من O°الن� �: xهور (حكم �الصديقية، �١٣٢٠ا%طبعة

 )هجرية

 )ا%كتبة�ا%حمدية،�دون�تاريخ: كرات×Op(خطبات�محمدي،�%وxنا�محمد�بن�إبراهيم� - ٣٣

 )م�١٩٢٦مطبعة�كا�Op�رام،�: xهور (خلق�عظيم،�%AB�و]ي�هللا�� - ٣٤

٣٥ - !�OPالدارالس�القادر�عبد�محمد�للسيد�منا،�ليس�أحاديث�بور (ي�O: ج��راج،�صدر�١٣٠٣مطبعة�

 )هجرية

 )مكتبة�الحسنات،�بدون�تاريخ: دلOÛ(درس�حديث،�%Asجم�مجهول� - ٣٦

 )م١٩٧٣مطبعة�يونBن،�: لكناؤ(الدين�الحنيف،�%وxنا�حماد�أحمد�الصديقي� - ٣٧

 )م١٩٧٧ات،�إدارة�الحسن: رامبور (راه�عمل،�%وxنا�جليل�أحسن�الندوي� - ٣٨

٣٩ - �OÛإل�عاشق�ناx%و�كوئيان،�بيش�كي�هللا�: لكناؤ(رسول�ن،Bيون�١٣٧٢مطبعة�هجرية( 

 )مطبعة�كمال،�بدون�تاريخ: دلOÛ(رسول�كي�باتBن،�%وxنا�أحمد�سعيد� - ٤٠

 )م�١٩٥٤إدارة�ثقافة�إس=مية،�: xهور (رياض�السنة،�%وxنا�محمد�جعفر�شاه�ال�Èلواروي� - ٤١

 )م١٩٧٨مركزي�مكتبة�إس=مي،�: دلOÛ(حسن�الندوي�زاد�راه،�%وxنا�جليل�أ - ٤٢

�١٣٠٢مطبعة�مفيد�عام،�: آكرة(سبيل�الرشاد�%ا�يحتاج�إليه�العباد،�لنواب�صديق�حسن�خان� - ٤٣

 )هجرية

 )هجرية�١٣٠٢ا%طبعة�الصديقية،�: xهور (سفر�السعادة�أردو،�%وxنا�مجدل�الدين� - ٤٤

 )م١٩٨٢زي�مكتبة�إس=مي،�مرك: دلOÛ(سفينة�نجاة،�%وxنا�جليل�أحسن�الندوي� - ٤٥

 ) م١٩٨٤ا%كتبة�الفلسفية،�: دربنجة(سواء�الطريق،�%وxنا�الحافظ�عبد�العزيز�الرحيم�آبادي� - ٤٦

 )م١٩٧٠مالك�ببليشرز،: ديوبند(طب�نبوي،�%Asجم�مجهول،� - ٤٧
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 )هجرية�١٣١٤مطبعة�نولكشور،�: لكناؤ(ع=مة�القيامة،�%وxنا�محمد�خليل�الرحمن�ال�Aهانبوري� - ٤٨

 )هجرية�١٣٢٩مطبعة�رفاه�عام،�: xهور (ا%بBن�بشرح�الخمسBن،��بي�أحمد�جك�وا]ي�الفتح� - ٤٩

 )هجرية�١٣٥٨مطبعة�أنوري،�: ديوبند(الفرج�بعد�الشدة،�للمفOc�محمد�شفيع�الديوبندي� - ٥٠

 )مطبعة�إيجوكيشنل،�بدون�تاريخ: كرات×Op(فرمودات�ختم�الرسل،�%وxنا�واصل�العثماني� - ٥١

 )مطبعة�محبوب،�بدون�تاريخ: ديوبند(ا�محمد�زكريا�السهارنبوري�فضائل�درود�شريف،�%وxن� - ٥٢

 )إدارة�إشاعة�دينيات،�بدون�تاريخ: دلOÛ(فضائل�ذكر،�%وxنا�محمد�زكريا�السهارنبوري� - ٥٣

 )إدارة�إشاعة�دينيات،�بدون�تاريخ: دلOÛ(فضائل�رمضان،�%وxنا�محمد�زكريا�السهارنبوري� - ٥٤

 )هجرية�١٣٨٢إدارة�إشاعة�دينيات،�: دلOÛ(سهارنبوري�فضائل�قرآن،�%وxنا�محمد�زكريا�ال - ٥٥

 )إدارة�إشاعة�دينيات،�بدون�تاريخ: دلOÛ(فضائل�نماز،�%وxنا�محمد�زكريا�السهارنبوري� - ٥٦

 .هجرية�١٣٩٩فيض�الك=م،�%فOc�إظهار�Tس=م،�طبع�سنة� - ٥٧

٥٨ - � �خان �حسن �صديق �لنواب �الشر، �أنواع �البشر�عن �: آكره(قواطع �عام، �مفيد �١٣٠٤مطبعة

 )هجرية

ا%طبعة�الصديقية،�: بنارس(قويمة�!ي�أحاديث�الن°O�الكريمة،�%وxنا�سخاوت�حسBن�الجونبوري� - ٥٩

  .ص�٥٢٢،�)هجرية�١٣٠٣

 .م١٩٨٠قيامت�كب�آئيكي،�%وxنا�عبد�ا%صطفى�)عظمO،�طبع�سنة�� - ٦٠

 )هجرية١٣٧٢مطبعة�نامي،: لكناؤ(كتاب�الحجج،�%وxنا�إكرام�الدين�أحمد� - ٦١

 )طبع�!ي�كرات×Op(ا�يلزم��Çا،�للشيخ�جواد�ع;ي�كتاب�الصلوة�م - ٦٢

٦٣ - � �الرانديري �هللا �رحمة �محمد OpÚللقا� �اليدين، �رفع �ترك �!ي �العينBن �تحفة�: دلOÛ(كحل مطبعة

 )هجرية�١٣٣٢الهند،�

 )م١٩٧٠مركزي�مكتبة�إس=مي،�: دلOÛ(ك=م�نبوة،�%حمد�فاروق�خان� - ٦٤

 )هجرية١٣٥٢الدين،�أنجمن�خدام�: xهور (كلدستة�صد�أحاديث،�للشيخ�أحمد�ع;ي� - ٦٥

 )إدارة�ثقافة�إس=مية،�بدون�تاريخ: xهور (كلستان�حديث،�%وxنا�محمد�جعفر�شاه�ال�Èلواروي� - ٦٦

 )م�x١٩٣٠هور،�(ك�¤�Åثار�عن�الن°O�ا%ختار�وأصحابه�)خيار،�%رزا�محمد�نذير� - ٦٧

 )يخشوكت�ا%طابع،�بدون�تار : مABته(ك�¤�)خ=ق��هل�Åفاق،�%ولوي�عبد�الرحمن�� - ٦٨

 )إدارة�ثقافة�إس=مية،�بدون�تاريخ: xهور (مجمع�البحرين،�%وxنا�محمد�جعفر�شاه�ال�Èلواروي� - ٦٩

 )هجرية�١٣٩٥ا%طبعة�الحنفية،�: بتنة(مخزن�تحقيق�ملقب�با�تحفة�حنفية،�مAsجم�مجهول� - ٧٠

 )م١٩٧٨مركزي�مكتبة�إس=مي،�: دلOÛ(مطالعة�حديث،�%حمد�فاروق�خان� - ٧١

٧٢ - � �%وxنا �الحديث، �معارف �النعماني �منظور �عديدة: لكناؤ(محمد �طبعات �الفرقان، �سبعة�)إدارة ،

 .ص�٢٤٥٤مجلدات،�

 )م١٩٦٨مكتبة�باسبان،�: إله�آباد(معارف�حديث،�%وxنا�عبد�العزيز�� - ٧٣

 )م١٩٨٤تاج�أفسيت،�: إله�آباد(معالم�السنة،�%وxنا�كوثرالندوي� - ٧٤

 )ا%طابع،�بدون�تاريخمحبوب�: دلOÛ(نصائح�رسول�كريم،�لعاشق�إلOÛ�البلند�شهري� - ٧٥
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 .ص�١٥٦،�)م١٨٦٨مطبعة�نولكشور،�: لكناؤ(نظام�Tس=م،�%ولوي�وجيه�الدين� - ٧٦

  :كتب�-ربع�ن�باللغة�-ردوية

 )مطبعة�الفقيه،�بدون�تاريخ: أمرتسر(أربعBن�حنيفة،�%وxنا�محمد�شريف�السيالكوتي� -١

 ).هجرية�١٣٧٢ل،سكندرم�¤ : برتابكره(أربعBن�سكندري،�للشيخ�إكرام�الدين�أحمد� -٢

ا%كتبة�Tس=مية�السعيدية،�: ما�نشهره،�باكستان(أربعBن�نووي،�للشيخ�محمد�صديق�الهزاروي� -٣

 )م١٩٨٩

�سيد�ا%حبوبBن،�%وxنا�أحمد�رضا�خان�ال�Aيلوي� -٤ ا%جمع�: مبارك�بور (إسماع�)ربعBن�!ي�شفاعة

 )Tس=مي،�بدون�تاريخ

 )هجرية�١٣٧١كرات×Op،�(بردة�شرûي�كي�جهل�حديث،�للسيد�نور�أحمد� -٥

 )هجرية�١٣٩٩أمAB�ع;ي،�: دلOÛ(تعليمO�جهل�حديث،�%وxنا�وحيد�الدين� -٦

٧- �Oالقاسم�الدين�وحيد�ناx%و�حديث،�جهل�Oتعليم)OÛ: دل�يل،ABامب�م١٩٨٢مطبعة( 

٨- � �خان �فاروق �%وxنا �النووية، �)ربعBن �ترجمة �حديثBن �بدون�: دلOÛ(جاليس �ببليكيش�¤، فردوس

 )تاريخ

 )مكتبة�جامعة،�بدون�تاريخ: دلOÛ(حديثBن،�لخواجة�عبد�ال²ي�الفارو*ي�جاليس� -٩

١٠ - � Oعظم(� �الرضوي �نثار�أحمد �%وxنا �حديثBن، �كوت(جاليس �دار�العلوم�: جريا �إشاعة، شعبة

 )م١٩٨٧القادرية،�

 )مطبعة�نيشنل�آرت،�بدون�تاريخ: كلكتة(جهل�أنوار�رسالت،�للشيخ�إبراهيم�رضا� - ١١

 ).ا%طبعة�)حمدية،�بدون�تاريخ: دلOÛ(عبد�الرب��جهل�جديث،�%ولوي�محمد - ١٢

 )هجرية�١٣٥٦دلOÛ�ا%طبعة�الجمالية،�(جهل�حديث�للسيد�أصغر�حسBن� - ١٣

١٤ - � �الديوبندي �حسن �سيد �%وxنا �أخ=ق، �إس=مي �به �معروف �حديث �ا%طابع،�: دلOÛ(جهل محبوب

 )هجرية�١٣٦١

 )هجرية�١٢٩٢ا%طبعة�النظامية،�: xهور (جهل�حديث،�للشاه�و]ي�هللا�الدهلوي،�%Asجم�مجهول� - ١٥

 )هجرية�١٣٩٥مطبعة�سينAsل،�: كلكتة(جهل�حديث،%وxنا�وارث�ع;ي� - ١٦

١٧ - � OÛتAB%ا� �نصAB�الدين �للحاج �ا%سلمBن، �تحفة �حاشية �مع �أربعBن �)بو�: آكره(حديث ا%طبعة

 )الع=ئية،�بدون�تاريخ

 )م١٩٧٨مكتبة�ذكرى،�: رامبو(حديث�رسول،�%وxنا�محمد�يوسف� - ١٨

�١٢٩١ا%طبعة�النظامية،�: كانبور (،�%ولوي�حكيم�محمد�حفاظت�حسBن�)أربعBن(ا%حدثBن�رحمة� - ١٩

 )هجرية

مطبعة�اتحاد،�بدون�: سهارنبور (رسائل�مسواك�مع�جهل�حديث،�للسيد�ظهور�الدين�)نبي��وي� - ٢٠

 )تاريخ

 )ا%طبعة�الصديقية،�بدون�تاريخ: xهور (زجر�العا)Op�عن�قرب�ا%عا)Op،�%وxنا�إلOÛ�بخش� - ٢١

 )م١٩٨٣مكتبة�ذكرى،�: رامبو(شمع�حرم،�%وxنا�محمد�يوسف� - ٢٢
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�١٢٩١ا%طبعة�النظامية،�: كانبور (ظفر�مبBن�ترجمة�أربعBن،�%ولوي�محمد�حكيم�حفاظت�حسBن - ٢٣

  )هجرية

٢٤ - � �السهارنبوري �زكريا �محمد �للشيخ �حديث، �جهل �قرآن �: سهارنبور (فضائل ��Çبود، �١٣٤٨مكتبة

 )هجرية

 .Bن�النووية،�%وxنا�عاشق�إلOÛ،�مطبوع�!ي�باكستانالفوائد�السنية�!ي�شرح�أربع - ٢٥

٢٦ - � �الحسن �نور �%وxنا �القاري، �%=�ع;ي �)ربعBن �شرح �!ي �الباري �ا%جتبائية،�:لكناؤ(الفيض ا%طبعة

 )هجرية�١٣٢٧

 )م١٩٨٢مكتبة�ذكرى،�: رامبو(كلدستة�حديث،�%وxنا�محمد�يوسف� - ٢٧

 )با%طبعة�ا%صطفائية،�بدون�تاريخمطبوع�(من�Èات�إبن�حجر�العسق=ني،�%Asجم�مجهول� - ٢٨

 )م١٩٨٤مركزي�مكتبة�إس=مي،�: دلOÛ(،�%وxنا�معBن�الدين�)أربعBن(نصاب�حديث� - ٢٩

٣٠ - �Oعظم(�ا%صطفى�عبد�ناx%و�الحديث،�نوادر)آباد�: إله�آرت،�نيشنل�١٣٩٥مطبعة�هجرية( 

 )تاريخ�ا%طبعة�الشمسية،�بدون : مدراس(نور�الفوائد�جهل�حديث،�%ولوي�محمد�أحمد� - ٣١

 )مطبعة�خليق�مشBن،�بدون�تاريخ: مABته(هدية�الرابعBن�من�)حاديث�)ربعBن،�للشيخ�رستم�ع;ي� - ٣٢

  مناهج�وآليات�ال(�جمة

�الرصيد� �!ي �وتفاصيلها �تعاريفها �وا%نمطة �الAsجمة �ساحة �!ي �تنظABية �أحادية �غياب �سياق !ي

فن�الAsجمة�/وروسية�!ي�مناقشا®�ا�لعمل��)وروبي�واستقطاب�جهات�أكاديمية�أ%انية�وإنكلB¤ية�وفرنسية

�لعمل� �وهو�يرصد �ا%رتكز�الرؤيوي �اخs¤ال �الباحث �يمكن �والفن �العلم �بازدواجية �ا%تصلة أو�أبعادها

وينبaي�أن�يكون�أعلم�الناس�"الAsجمة�من�العربية�وإل��ا�!ي�الهند،�فيكون�ع;ى�وûي�بما�قاله�الجاحظ�

،�كما�يجب�عليه�أن�x�´�مل�ما�أشار�١" حc¯�يكون�م��ما�سواء�وغايةباللغة�ا%نقول�م��ا�وا%نقول�إل��ا�

�الحمOpq�!ي�العصر��٢إليه�الصفدي �وابن�ناعمة �بن�البطريق �يوحنا �طرق�الAsجمة�الOc�استخدمها من

�والجوهري،�)و]ى�واجهت�مشك=ت�حBن�غياب�الكلمات�ا%تقابلة� العباOpË،�وطريقة�حنBن�بن�اسحاق

عل��ا�اللجوء�إ]ى�التعريب،�بينما�الثانية�مذهب�التطابق�والتقريب�من�غAB�اللجوء��!ي�لغتBن�وبالتا]ي�كان

هما�ا%عول�عل��ما�!ي��–كما�يقول�سليمان�البستاني��–إ]ى�فلسفة�العBن�للعBن�والسن�للسن،�وا%ذهبان�

�يومنا، ¯cح� �فه�٣النقل �فبحكم �Tنسان �عند �اللغوي �مظاهر�السلوك �من �مظهرا �الAsجمة �كانت م�وإذا

Tنسان�لØشياء�!ي�جوهرها�وإستبدال�رموز�لغوية�برموز�أخرى�يحوي�هذا�السلوك�مجرى�سيكولوجيا�

وحضاريا�ومصادقة�تعبABية�تعكس�صورة�غAB�محرفة�لØفكار�ا%تضمنة�!ي�النص�)ص;ي،�بجنب�محاولة�

م،�و�Çذا�السياق�مخلصة�ل=بتعاد�من�سلبيات�ناجمة�من�التغائر�النف-Op�والسلوكي�بBن�ا%Asجم�وا%Asج

يتفاقم�حجم�مسائل�أمانة�الكلمات�وخيانة�ا%Asادفات�وخطوات�احتياطية�يتخذها�ا%Asجم�بغية�مجانبة�

�!ي� �للAsجمة �حضارية �أبعاد �فهناك �حياة، �النص �به �ينبض �والتأثAB�الذي �Tيقاع �بجماليات �إخ=ل أي

                                                 
  . ، طبعة مكتبة الھ:ل١/٥١كتاب الحيوان، : الجاحظ ١
  ) دار إحياء الكتب العربية(مقتبس من الكشكول للبھاء العاملي، تحقيق أحمد الزادي  ٢
  . ١٠مقتبس من كتاب في الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة للدكتور صفاء خلوصي، ص  ٣
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  ١.جوان�Èا�العلمية�والفنية�والقومية�والسياسية�وwجتماعية

ن�إس=م�ا%Asجم�الهندي�من²ى�إيجابيا�خفف�عليه�من�وطأة�wنكسار�السيا*ي�الديOP�أو�بعد�كا

�ABالتح�أو�ي[xالد�ابAsغw�أخطار�من�جمةAsال�متلقى�يصون�طبيعيا�دعما�شكل�مما�الحضاري�التنسيق

�مشاكسة� �مشاكسا �يكن �لم �فيه �wجتماع �جانب ¯cوح� �والعقيدي، �التاريLي ¤BمAsال� �سرداب !ي

جتماعيات�وثنية�تغاير�أصوليا�من�اجتماعيات�غAB�وثنية،�اللهم�إx�حاxت�استثنائية�نجد�ف��ا�ا%Asجم�ا

  ٢).البنجالية�والهندية�والسنسكريتية�مث=(هندوسيا�وهو�يAsجم�القران�الكريم�إ]ى�لغته�

�إ]ى� �موضوع �ومن �آخر، �إ]ى �شخص �من �اختلفت �الهند �!ي �العربية �من �الAsجمة �إشكاليات إن

�مو  �الدينية �الكتب �مAsجم¯ �إن �بعض، �من �بعضها �Tيقاعية �جوان�Èا �اخت=ف �والحديث�(ضوع القرآن

  . اختلفت�مزايا�ترجم��م�العلمية�و)دبية�!ي�وفاق�مع�خلفية�ثقاف��م) والفقه�وما�إل��ا

  خاتمة

�تتص �دولة �لغة �العربية �اللغة �ف��ا �تكن �لم ¯cال� �الهندية �القارة �لشبه �الشعبية �الهوية درها�هيكلة

من�Aا�يعتليه��-و�x�تزال�–جماليات�Tس=م�لغة�و�عقيدة�و�ثقافة�وهندسة�اجتماعية�،�و�كانت�الAsجمة�

  . التصاعد�الكمO�و�الكيفي�لتطور�الشعور�الديOP�!ى�الهند

أربع�و�عشرين�(نظما� ترجمة�وتفسAB�للقرآن�الكريم�٤٥٠الشعب�الهندي�ا%سلم�لديه�أكA�من�  

�منظومة �النبوية�و�! ) ترجمة �)حاديث �كتب �معظم �و�نقل �)ردوية، �وÔي �العديدة �لغاته �إحدى �!ي نAا

�و� �)ساسية �Tس=م �كتب �من �كبABة �كمية �و�نقلت �)ردية، �اللغة �إ]ى �الستة �الصحاح �و�م��ا الشريفة،

،�و�)نقدالتفسAB�والسABة�والAsاجم�والتاريخ�وعلم�الك=م�والفقه�والطب�و)دب�والشعر�وال(اللغة�العربية�

%عائشة�الرصيد��-الحكومية�و�غABها��–أنشأت�مئات�من�ا%ؤسسات�و)كاديميات�والجامعات�وا%دارس�

  . ا%حبب�

�الحال� �و�يصوغ�منه �التاريخ �يرهصه ،� �الهندي �ا%سلم �الكيان �ثالوث �الدينية �و�الثقافة �واللغة Tس=م

  .به�مستقبله�ا%رجو خطابه�الثقا!ي�و�يتؤم

  

                                                 
  .٩٤-٨٥. ، ص)الدار العربية للكتاب، طرابلس(ثقافة العربية المعاصرة قضايا ال: محي الدين صابر: أنظر ١
 Tara Chand, Inflence of Islam on Indian Culture (Allahabad, 1963): ألثر اإلسالم علي الثقافة الهندية أنظر ٢
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  )صحيح�مسلم(ملة�hسمية�[ي�الحديث�الصحيح�أنموذجا�توكيد�الج. ٣٧

  جامعة�بغداد،�العراق�- ابتسام�ثابت�العاني�. د

  :البحث�كما�ي�ي

  ا%شددتBن) أنَّ (و�) إنَّ (التوكيد�بـ�: ا%بحث�)ول 

  ا%خففتBن) أْن (و�) إْن (التوكيد�بـ�: ا%بحث�الثاني

  ة�مشددة�ا%يما%فتوحة�الهمز ) أّما(التوكيد�بـ�: ا%بحث�الثالث

  ا%شددة) كأن(توكيد�الجملة�wسمية�بـ�: ا%بحث�الرابع

  ا%شددة) لكّن (الجملة�wسمية�بـ�: ا%بحث�الخامس

  )xم�التوكيد(التوكيد�بـ�: ا%بحث�السادس

  ا2بحث�-ول 

  ا2شددت�ن) أنَّ (و) إنَّ (

  :ا2كسورة�الهمزة�ا2شددة) إنَّ (

�منطلــــــق" يــــــد�اتفــــــق�النحــــــاة�ع;ــــــى�ا�³ــــــا�تفيــــــد�التوك
ً
�زيــــــدا �دخلــــــت��،xن�معPــــــ¯�إنَّ زيــــــد�منطلــــــق�وإنَّ

ِر﴾: وجاء�!ي�القران�التوكيد��Çا�!ي�قوله�تعا]ى�)١("توكيدا ِة�الَقّدِ
َ
ْيل
َ
َزلَناُه�ِ!ي�ل ا�أنْ   )٢(﴿إنَّ

  .)٣(كذا�قاله�wخفش" لكو�³ا�عاملة�،لقو®�ا�،من�)حرف�ا%شبه�بالفعل�و�يبدأ��Çا: "وإنَّ 

�زيـــدإ: إ]ـــى�أن�قولنـــا��)٤(اءوذهـــب�فريـــق�مـــن�العلمـــ و�ان��.مازيـــد�بمنطلـــق: منطلـــٌق�جـــواب�للقـــول��ًانَّ

  .ما�زيد�منطلق: %نطلق�جواب�%ن�قال��ًازيد

�،إذا�ألقيـــت�الجملـــة�ا]ـــى�مـــن�هـــو�خـــا]ي�الـــذهن�اســـتغP¯�عـــن�مؤكـــدات�الحكـــم: "وقـــال�أهـــل�ا%عـــاني�

وذلـــــك��.تقويـــــة�الحكــــم�بمؤكــــد�مsــــAدد�!ـــــي�الحكــــم�حســــن�،واذا�القيــــت�ا]ــــى�طالـــــب�لهــــا.. .فيقــــال�زيــــٌد�ذاهـــــٌب 

�زيدإ: نحو) إنَّ (بادخال� و�اذا�القيت�ا]ى�منكـر�للحكـم�وجـب�توكيـدها�....او�ال=م�نحو�لزيد�ذاهب�،ذاهٌب �ًانَّ

و�..." إني�صادق�%ن�ينكر�صدقك�و�x�يبـالغ�فيـه،�وانـي�لصـادق�%ـن�يبـالغ�!ـي�إنكـاره: فتقول �،بحسب�wنكار

ُهــــــم{: عليــــــه�قولــــــه�تعــــــا]ى
َ
ْرَســــــلُوَن��و�اْضــــــِرْب�ل

ُ
�جاَءَهــــــا�ا%

ْ
�أْصــــــَحاَب�الَقرَيــــــِة�إذ

ً
=
َ
َنــــــBِن�*َمــــــث

ْ
ــــــ�ِ�ْم�اث

َ
�أْرَســــــلَنا�إل

ْ
إذ

وَن 
ُ
ــيكْم�ُمْرَســـل

َ
ـــا�إل وا�إنَّ

ُ
َقــال

َ
اِلـــٍث�ف

َ
ــا�ِبث

َ
ْزن َعزَّ

َ
ُبوُهما�ف

َّ
ــذ
َ

ك
َ
ْحَمُن�ِمـــْن�* ف ـــَزَل�الــرَّ َنـــا�َوَمــا�أنْ

ُ
ل
ْ
ــٌر�ِمث

َ
�َبش

ّ
xإ�ـــُتم وا�مــا�أنْ

ُ
ــال
َ
ق

 
َ
�ت

ّ
xإ�ُتم Oٍء�إْن�أنْ

َ
p� ٦(")٥(}كِذُبوَن(،  "�ضعفه�و�نكارw�قوة�بحسب�التأكيد�ويتفاوت ")٧(.  

                                                 
،�الجامع�الصغAB�ص�٣٧/ ١اللبيب�،�مغOP�٢٣٧/ ١،�أوضح�ا%سالك٣٠،�وحروف�ا%عاني�ص�٥١الجمل�ص�: ،�وينظر١٤٤/ ٢الكتاب� )١(

٦٢.  
  ).١(Åية�: سورة�القدر )٢(
  .١٣٠/ الجP¯�الداني� )٣(
 .١٣١-١٣٠/ الجP¯�الداني: م��م�ثعلب�وقوم�من�الكوفيBن�،�ينظر )٤(
 ).١٣(Åية�: سورة�يس )٥(
  .١٣١- ١٣٠/ الجP¯�الداني )٦(
 .١٩٣/ T٣تقان� )٧(



565 
 

PــO�أجــد�!ــي�كــ=م�العــرب�حشــو: ويؤيــد�ذلــك�جــواب�ثعلــب�للكنــدي�عــن�قولــه� يقولــون�عبــد�هللا�: ًاإنَّ

�عبــد�هللا�قــائم،�ثــم�يقولــون : ثــم�يقولــون �،قــائم �عبــد�هللا�لقــائم: إنَّ �–أي�ثعلــب��-و�ا%عPــ¯�واحــد�فقــال��،إنَّ

�عبــد�هللا�قــائم�جــواب�عـــن��،فعبــد�هللا�قــائم�إخبــار�عــن�قيامـــه�،%عــاني�مختلفــة�xخــت=ف�)لفـــاظبــل�ا وأنَّ

�عبد�هللا�لقائم�جواب�عن�إنكار�منكر�قيامـه مـا�&ـيء�. )١(سؤال�سائل�و�إنَّ �التوكيـد�إنَّ وممـا�تقـدم�يتضـح�إنَّ

�عبد�هللا�قائم�أوجز�من�تكرار�الجملـة: به�لغرض�Tيجاز�xن�قولنا مـرتBن�وان�عبـد�هللا�لقـائم�أوجـز�مـن��إنَّ

    .تكرارها�ث=ث�مرات

مـــا�جـــاء�عـــن�أبـــي�هريـــرة�: وقـــد�وردت�!ـــي�الصـــحيح�أحاديـــث�تضـــمنت�هـــذا�النـــوع�مـــن�التوكيـــد�م��ـــا

الشــيطان�} إنَّ { ،?�تجعلــوا�بيــوتكم�مقــابر: [قــال) صــ�ى�هللا�عليــه�وســلم(ان�رســول�هللا�) رØــ¨�Hهللا�عنــه(

  .)٢(]سورة�البقرةينفر�من�البيت�الذي�تقرأ�فيه�

اعـتم�الن°ــO�ذات�ليلــة�حcـ¯�ذهــب�عامــة�: وقــد�أخ�A®�ـا�عائشــة�قالــت��،وعـن�ام�كلثــوم�بنــت�ابـي�بكــر

ه{[ : فقال�.وحc¯�نام�أهل�ا%سجد�ثم�خرج�فص;ى�.الليل
َّ
�ع�ى�أمHI} إن قَّ

ُ
  .)٣(] لوقWXا�لو?�أْن�أش

  ا2شددة) إنَّ (مواضع�كسر�همزة�

  .)٤("جوز�ان�يسد�ا%صدر�مسدها�ومسد�معمول��اا%كسورة�حيث�x�ي) إنَّ (تتعBن�"

�ا%كســـورة�ث=ثـــة�مواضـــع" :وكســـر�الهمـــزة�لهـــا�مواضـــع�ذكرهـــا�الرمـــاني wبتـــداء�والحكايـــة�بعـــد�: �نَّ

Aالخ��!ي�ال=م�دخول�و�،القول�نحو�بتداءxهللاَ : فا� وإمـا�الحكايـة�بعـد�القـول�فنحـو��،)٥(َسِميٌع�َعِلـيٌم﴾ ﴿إنَّ

�زيـــد: فنحـــو�قولـــك وقـــد�زاد�. )٦("%نطلـــق�ًاقـــد�علمـــت�ان�زيـــد: وامـــا�دخـــول�الـــ=م�!ـــي�الخ�ـــA�نحـــو�،قمنطلـــ�ًاإنَّ

ْصــــــرِ :احـــــــدهما�بعــــــد�القســــــم�نحــــــو�قولـــــــه�تعــــــا]ى�: "الحريــــــري�موضــــــعBن�آخــــــرين ِفـــــــي* ﴿�والعَّ
َ
�ل

َ
َســــــان

ْ
�+ن  إنَّ

ْســـــــٍر﴾
ُ

ـــــــوُز�مـــــــا�إنَّ : أن�تـــــــأتي�صـــــــلة�[ـــــــي�قولـــــــه�تعـــــــا�ى: ،�وÐخـــــــر)٧(خ
ُ
ن

ُ
ـــــــاُه�ِمـــــــَن�الك

َ
ين

َ
اِتُحـــــــُه� ﴿�وآت

َ
ــــــــوُء�َمف

ُ
ن

َ
ت

َ
ل

: وÔــي�،حيــث�زاد�مواضــع�ا]ــى�مواضــع�ســابقيه�،)١٠(لكــن�ابــن�مالــك�جعلهــا�عشــرة�مواضــع. )٩(")٨(ِبالُعْصــَبِة﴾

�زيــد: مــا�ت;ــي�حيــث�نحــو: وÔــي  (ومــا�ت;ــي��،جــالس�ًاجلســت�حيــث�إنَّ
ْ
�زيــد: نحــو) إذ أمBــA،�او�تقــع��ًاجئتــك�إذ�إنَّ

َما﴿��،حاx�نحو
َ

�وإنَّ  ك َك�ِمْن�َبيِتَك�ِبالَحّقِ َرَجَك�َربُّ
ْ

﴾�أخ
َ

اِرُهون
َ
ك

َ
�ل

َ
ؤِمن�ن

ُ
�ِمَن�ا2

ً
رِيقا

َ
  .)١١(ف

ـــوا�: قولـــه�تعـــا]ى: عـــن�اســـم�نحـــو�ًااو�خ�ـــA�،مـــررت�برجـــل�انـــه�فاضـــل: او�صـــفة�نحـــو
ُ
ـــِذيَن�آَمن

ّ
�ال ﴿إنَّ

                                                 
 .١٣١داني�،�الجP¯�ال٢٤٢دxئل�Tعجاز�: ينظر )١(
  .ك�،�ص=ة�ا%سافرين�وقصرها�ب�،�استحباب�ص=ة�النافلة�!ي�بيته�وجوازها�!ي�ا%سجد�٥٣٩/ ١صحيح�مسلم� )٢(
 .،�ك�،�ا%ساجد�ب�،�وقت�العشاء�وتأخABها�٤٤٣/ ١صحيح�مسلم� )٣(
 .٢٤١/ ١أوضح�ا%سالك� )٤(
 ).٢(Åية�: سورة�الحجرات )٥(
 .٥٧الحدود�ص�: رسالتان�!ي�اللغة )٦(
 ).٢و��١(Åية�: سورة�العصر )٧(
 ).٧٦(Åية�: سورة�القصص��)٨(
  .١٤٣/ شرح�ملحة�Tعراب )٩(
 .٦٦الجامع�الصغAB�ص�: ،�وينظر١٢٤/ ١أوضح�ا%سالك� )١٠(
  ).٥(Åية�: سورة�)نفال )١١(
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ياَمــ ِ
ّ

ِصــُل�َبيــWُZَم�َيــوَم�الق
ْ

�َهللا�َيف وا�إنَّ
ُ

ــَرك
ْ

ــِذيَن�أش
َّ
ُجــوَس�وال

َ
َصــاَرى�وا2 �والنَّ

َ
ــاِبِئ�ن ــِذيَن�َهــاُدوا�والصَّ

ّ
�.)١(ِة﴾وال

ه�قائم( زيٌد�: ونحو�   .)إنَّ

  مواضع�كسرها�[ي�الصحيح

 
ً
  [ي�hبتداء: أو?

  [ي�أول�الحديث�حقيقة) إنَّ (مواضع��-١

�Oالن°ــ�عــن�عمــر�ابــن�)صــ�ى�هللا�عليــه�وســلم(عــن�ســ]م�بــدأ�غريبــا�و�ســيعود�غريبــا�} إّن { : [قــال+

   )٢(...].كما�بدأ

ففيــه�روايــات�متعــددة�أولهــا��)�عليــه�وســلمصــ�ى�هللا(أمــا�الحــديث�!ــي�إثبــات�حــوض�نبينــا�محمــد�

 أنــــا�فــــرطكم�ع�ــــى[ : يقــــول �)صــــ�ى�هللا�عليــــه�وســــلم(يقــــول�ســــمعت�الن°ــــO��)رØــــ¨�Hهللا�عنــــه(عــــن�جنــــدب�

 [  )صـــــ�ى�هللا�عليـــــه�وســـــلم(روايـــــة�أم�ســـــلمة�زوج�الن°ـــــO� حcـــــ¯�آخـــــر�)٣(...].الحـــــوض
ٌ
ـــــي�لكـــــم�فـــــرط

ّ
ع�ـــــى� إن

و�الضـــمAB�ا%تصـــل��Çـــا��كـــدة�وقـــد�أكـــد�الحـــديث�WÚـــاا2كســـورة�ا2ؤ ) إنَّ (فشـــاهد�الحـــديث��،)٤(...]الحـــوض

َقـــل�آخرهـــا�الخ�ـــA�مؤكـــدا�بــــ�) فـــرط(اســـمها�و و�. ع;ـــى�ناكريـــه�ًارد) إنَّ (خ�Aهـــا�نتبـــBن�مـــن�التـــدرج�!ـــي�الروايـــات�نُ

يريــــد�انــــه�شــــفيع�يتقــــدم�العبــــاد�و�ان�هــــذا�مــــن�رحمــــة�هللا��)٥())ســــابقكم�إليــــه�كا%هيــــأ�لــــه�((: معPــــ¯�الحــــديث

انــا�أتقــدمهم�: قــال�الهــروي�" :قــال �ــا�قبلهــا�و�لشــراح�الحــديث�وقفــة�مــ��م�ا%ــازري�انــهللعبــاد�ان�ُيْقــَبض�نب�

ْينا﴾:،�ومنه�قوله�تعا]ى)٦("إليه
َ
�َعل

َ
ُرط

ْ
  .)٧(﴿أْن�َيف

قــال�رســـول�هللا��– )صــ�ى�هللا�عليــه�وســلم(%ــا�تــو!ي�ابــراهيم�بــن�الرســول��–وعــن�انــس�بــن�مالــك�

ه�مات�[ي�الثدي�إبراهيم�اب�H} إنَّ {[  ):ص�ى�هللا�عليه�وسلم(
ّ
  .)٨(..].وإن

معPــ¯�!ــي�الجملــة�اي�أكــدت�خ�Aهــا�الــوارد�ف��ــا�فيقــول�ع��ــا�) إنَّ (ففــي�الحــديثBن�ا%ــذكورين�أفــادت�

�تكون�حرف�توكيـد: "ابن�هشام� و�) Tسـ=م�بـدأ�(ع;ـى�الجملـة�wسـمية�) إنَّ (دخلـت�: ويمكـن�تحليلهـا�)٩("إنَّ

%بتدأ�وأصبحت�الجملة�مؤكدة�%ن�هو�ع;ى�درجة�مـن�الsـAدد�!ـي�فتغABت�حركة�ا) إبراهيم�ابOP�( !ي�الثانية�

  .)١٠(تقبل�الخ�A،�و)مثلة�ا%شا�Çة�كثABة

  [ي�أول�الحديث�حكما) إنَّ (مواضع�

�الحــروف�الcــO�x�محــل�لهــا�إعرابيــا�،عـد�النحــاة�مــا�جــاء�بعــد�بعــض�الحــروف�!ـي�أول�الكــ=م !ــي��،إنَّ

                                                 
 ).١٧(Åية�: سورة�الحج )١(
 ك�،�Tيمان�ب�،�بيان�ان�Tس=م�بدا�غر �١٣١/ ١صحيح�مسلم� )٢(

ً
�وسيعود�غريبا

ً
 .يبا

 ).ص;ى�هللا�عليه�وسلم(ك�،�الفضائل�ب�،�إثبات�حوض�الن°O��١٧٩٢/ ٤صحيح�مسلم� )٣(
  .ك�الفضائل�١٧٩٥/ ٤صحيح�مسلم� )٤(
 .١٧٩٢/ ٤شرح�النووي�ع;ى�الصحيح��)٥(
 .٣٥٣/ ١ا%علم��)٦(
  ).٤٥(Åية�: سورة�طه )٧(
  .الصبيان�والعيال�وتواضعه) ص;ى�هللا�عليه�وسلم(،�ك�الفضائل�،�ب�رحمة�الن°O�١٨٠٨/ ٤صحيح�مسلم��)٨(
 .٣٧/ ١مغOP�اللبيب� )٩(
  .٣٨٠،�٣٧٦،�٣٦٥،�٣٦١،�٣٤٧،�٣٣٨،�٣١٩،�٣١٧،�٣١١،�٣١٠،�٣٠٨/ ١صحيح�مسلم� )١٠(
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ا%كســورة�حــروف�لك��ـــا�لــم�تلـــغ�) إنَّ (فقــد�ســـبقت��)١("ء�حكمــا!ــي�wبتـــدا:" يقـــول�wشــموني�. حكــم�wبتــداء

و�) أx(حــــرف�wســــتفتاح�والتنبيــــه��،ابتدائيــــة�الهمــــزة�ا%كســــورة�مــــن�هــــذه�الحــــروف�الcــــO�جــــاء��Çــــا�الحــــديث

ُهَم�(wسم�ا%=زم�للنداء�كـ�
َّ
  .)x(و) ك=(و�) اجل(وحروف�الجواب�كـ��،)يا(والنداء�بـ�،)الل

 أ( بعد��-١
َ
?(  

أx�: [ بيـده�نحـو�اليمـBن،�فقـال) ص;ى�هللا�عليه�وسلم(أشار�الن°O�: ا�رواه�ابو�مسعود�انه�قالجاء�م

و�ان�القســوة�و�غلــظ�القلــوب�!ــي�الفــدادين�عنــد�أصــول�أذنــاب�Tبــل�حيــث�يطلــع�قرنــا��.Tيمــان�ههنــا} إنَّ {

  .)٢(]الشيطان�!ي�ربيعة�ومضر

�Tيمــــان{ wســــتفتاحية�وقــــد�أفــــادت�) w(ل�الحــــديث�حكمــــا�بعــــد�ا%كســــورة�جــــاءت�!ــــي�أو ) إنَّ (جملــــة�} ...إنَّ

يوافقـــه�ابـــن��،)٣(يـــرد�الـــرأي�الـــذي�صـــرف�نســـبة�Tيمـــان�ا]ـــى�الـــيمن�عـــن�ظـــاهرة. توكيـــد�معPـــ¯�الجملـــة) إنَّ (

لــو�جمــع�ابــو�عبيــد،�ومــن�ســلك�ســبيله�طــرق�الحــديث�بألفاظــه�كمــا�جمعهــا�مســلم�: "الصــ=ح�الــرأي�فيقــول 

الـــيمن�و�أهـــل�الـــيمن�ا]ـــى�مـــا�هـــو�مفهـــوم�مـــن�: ولقضـــوا�بـــأن�ا%ـــراد�بـــذلك�،ر%ـــا�تركـــوا�الظـــاه.. .غBـــAه�وتأملوهـــا

وx�مانع�من�إجراء�الك=م�ع;ى�ظاهره�وحملـه�ع;ـى�أهـل�الـيمن�...إط=ق�ذلك�و)نصار�من�جملة�ا%خاطبBن

صـــ�ى�هللا�(وحـــال�الوافـــدين�مـــ��م�!ـــي�حياتـــه��،و�هكـــذا�كـــأن�الحـــال�أهـــل�الـــيمن�حينئـــذ�!ـــي�Tيمـــان...حقيقــة

  .)٥(")٤(و!ي�أعقاب�موته�كأويس�القرني�)لمعليه�وس

  بعد�حروف�الجواب�-۲

  )ك](ا2كسورة�ا2شددة�بعد�) إنَّ ( -أ

وÔي�عنـد�سـيبويه�والخليـل�وا%�ـAد�والزجـاج�و�اكـA�البصـريBن�حـرف�معنـاه�) ك=: "(يقول�ابن�هشام

%ــا�كــان�) ه�وســلمصــ;ى�هللا�عليــ(!ــي�الحــديث�عــن�عمــر�بــن�الخطــاب�قــد�حــدث�الرســول�. )٦()الــردع�والزجــر(

�Oالن°ــــ�صــــحابة�مــــن�نفــــر�اقبــــل�Aخي�ــــ�)وســــلم عليــــه صــــ�ى�هللا(يــــوم��مــــن�يعــــدو�³م�ذاك�و�هــــذا�ا]ــــى�ونABيشــــ

ــه�مــن�) صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم(الشــهداء�و�بعــد�Tشــارة�إ]ــى�احــدهم�وهــو�مقتــول�نفــي�الرســول� اعتقــادهم�بأنَّ

ي{ك]�[  ):ص;ى�له�عليه�وسلم(الشهداء�وذلك�بقوله� ِ
ّ
  .)٧(]النار�[ي�بردة�غلها�او�عباءة�رأيته�[ي} إن

  .ا%كسورة�الهمزة�أكدت�الجملة�wسمية�وقد�أكدت�الخ�A�و�xسيما�قد�اخ�A�به�الصادق�)مBن} إنَّ {فـ�

  ) ?(ا2كسورة�ا2شددة�بعد�) إنَّ ( -ب

صــــ�ى�هللا�عليــــه�(عــــن�ســــلمه�ابــــن�wكــــوع�إن�رســــول�هللا��،)٨(تكــــون�جوابــــا�مناقضــــا�لــــنعم): x(ان�

                                                 
 .٢٧/ ١حاشية�الصبان�ع;ى�شرح�)شموني��)١(
 .ك،�Tيمان�،�ب�تفاضل�أهل�Tيمان�فيه�٧١/ ١صحيح�مسلم� )٢(
 .٧١/ ١نووي�ع;ى�الصحيح�شرح�ال: ينظر )٣(
)٤( �O°الن�أدرك�درمان�بن�قر�OPب�من�القرني�عامر�بن�أويس�هو)وسلم�عليه�هللا�ن) ص;ىBوث=ث�سبع�سنة�تو!ي�يره،�. ولم�عنه�حجر�ابن�قال

O°الذه�وقال�ن،Bالتابع�ن: (سيدBالصادق�هللا�أولياء�) من�)ولياء�حلية�!ي�٧٩/ ٢ترجمته�عساكر�ابن�وتاريخ�،١٥٧/ ٣،�: ينظر�صحيح�صيانة

  .٢١٣مسلم�من�wخ=ل�والغلط�ص�
  .٢١٣،�٢١٢صيانة�صحيح�مسلم�من�wخ=ل�والغلط� )٥(
 .١٨٨/ ١مغOP�اللبيب��)٦(
  .،�ك�Tيمان�،�ب�غلظ�تحريم�الغلول�وانه�x�يدخل�الجنة�إx�ا%ؤمنون �١٠٧/ ١صحيح�مسلم� )٧(
 .٢٤٢/ ١أوضح�ا%سالك� )٨(
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فلما�كـان�!ـي�العـام�ا%قبـل�قـالوا��،)١(]شيئا بعد�ثالثة�،من�ض�ى�منكم�ف]�ُيْصِبَحن�[ي�بيته: [قال) وسلم

فـــأردت�ان��.ذاك�كـــان�عـــام�النـــاس�فيـــه�بجهـــد} إنَّ {x�[نفعـــل�كمـــا�فعلنـــا�عـــام�أول�؟�فقـــال�!يـــا�رســـول�هللا�: 

  .)٢(]يفشو�ف��م�

صـ;ى�هللا�(كدا�و�قد�وضح�الرسـول�وقد�نقل�الخ�A�مؤ ) x(حكما�بعد�حرف�الجواب�) إنَّ (تصدرت�

  .سبب�اخت=ف�الحكم�بBن�العامBن�حرصا�ع;ى�الناس) عليه�وسلم

  ) أجل(ا2كسورة�ا2شددة�بعد�) إنَّ ( -ج

َعْم (بسكون�ال=م�حرف�جواب�مثل�) أجل: "(يقول�ابن�هشام�
َ
فيكون�تصديقا�للمخ�ـA�وإع=مـا��،)ن

و�قيــــــل�x�تDــــــيء�بعــــــد��،%ثبــــــت،�والطالــــــب�بغBــــــA�النÛــــــOوقيــــــد�ا%ــــــالقي�الخ�ــــــA�با." .للطالــــــب�ًاللمســــــتخ�A�ووعــــــد

َعـــْم�بعـــد�wســــتفهام�احســـن�م��ـــا�،wســـتفهام
َ
َعـــم�و�ن

َ
: و�قيــــل��،وعـــن�wخفـــش�Ôــــي�بعـــد�الخ�ـــA�أحســـن�مــــن�ن

�،)٣("أكــA�مــا�تكــون�بعــده: "وقــال�ابــن�خــروف�،وابــن�مالــك�و�جماعــة�،يخــتص�بــالخ�A،�وهــو�قــول�الزمخشــري 

ديـــث�الصـــحيح�فقـــد�روي�عـــن�جـــابر�بـــن�عبـــد�هللا�عنـــد�دخولـــه�ع;ـــى�وقـــد�ورد�الحـــديث�Åتـــي�مـــن�بـــBن�أحا

ُتوَعــك�وعكــا�: وهــو�يوعــك�فمسســته�بيــدي�فقلــت��)صــ�ى�هللا�عليــه�وســلم(رســول�هللا�
َ
يــا�رســول�هللا�انــك�ل

ي{اجل�[  ):عليه�وسلمص;ى�هللا�(فقال�رسول�هللا�ًاشديد ِ
ّ
  .)٤(]أوعك�كما�يوعك�رج]ن�منكم} إن

صــ�ى�(و!ــي�الحــديث�توكيــد�ع;ــى�ان�هللا�الرســول�) أجــل(د�حــرف�الجــواب�تصــدرت�الحــديث�حكمــا�بعــ} إنَّ {

هـذا�مــا�أفـاد�التوكيــد��،يتعــرض�بعـوارض�البشـر�لكنــه�يفـوقهم�!ــي�شـدة�ا%ـرض�وقــوة�التحمـل�)عليـه�وسـلم

  .!ي�الحديث

َعْم (ا2كسورة�ا2شددة�بعد�) إنَّ ( -د
َ
  )ن

! يــا�رســول�هللا�: لــت�عائشــةعــن�عائشــة�مــن�الرضــاعة؛�فقا. )٥()حــرف�تصــديق�ووعــد�وإعــ=م: (نعــم

�
ً
ـا ؟�قـال�رسـول�هللا�) لعمهـا�مـن�الرضـاعة�( لـو�كـان�فـ=ٌن�حيَّ ـيَّ

َ
} إنَّ {نعــم�):[ صـ�ى�هللا�عليـه�وسـلم(دخــل�َع;

ِرم�الو?دة حَّ
ُ
َحّرِم�ما�ت

ُ
  .)٦(]الرضاعة�ت

َعم(تصدرت�الحديث�حكما�بعد�حرف�الجواب�} إنَّ {
َ
تقريـر�) ص;ى�هللا�عليه�وسـلم(!ي�جواب�رسول�هللا�،)ن

�قليـــل�الرضـــاعة�و�كثABهـــا�: قيـــل: " شـــرûي�يوضـــحه�القاÚـــOp�عيـــاض�فيقـــول  و!ـــي�أحاديـــث�عائشـــة�حجـــة�إنَّ

واكتفــــى�ف��ــــا�بأنــــه�عــــم�مــــن�الرضــــاعة�مجمــــ=�ولــــم��،اذا�لــــم�يقــــع�ف��ــــا�ســــؤال�عــــن�عــــدد�الرضــــعات�،يحــــرم

  .)٧("يفصل

شــAsطوا�فا) صــ;ى�هللا�عليـه�وسـلم(والحـديث�عـن�انـس�بــن�مالـك�بعـد�ان�صــالحت�قـريش�الرسـول�

                                                 
  .١٥٦٣/ ٣صحيح�مسلم� )١(
  .،�ك�)ضا'ي�ب�،�بيان�ما�كان�النOÛ�عن�أكل�لحوم�)ضا'ي�بعد�ث=ث�!ي�أول�Tس=م�١٥٦٣/ ٣صحيح�مسلم��)٢(
 .٢٠/ ١مغOP�اللبيب� )٣(
 . ك�ال�A�والصلة�و)دب�،�ب�ثواب�ا%ؤن�فيما�يصيبه�من�مرض�او�حزن�او�نحو�ذلك�١٩٩١/ ٤صحيح�مسلم� )٤(
 . ٣٤٥/ ٢مغOP�اللبيب� )٥(
 .ك�الرضاع�ب�يحرم�من�الرضاعة�ما�يحرم�من�الوxدة�١٠٦٨/ ٢م�صحيح�مسل )٦(
  .٦٢٧/ ٤إكمال�ا%علم� )٧(
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فســألوه�. ومـن�جــاءكم�منـا�رددتمــوه�علينـا. ان�مــن�جـاء�مــنكم�لـم�نـرده�علــيكم) صـ;ى�هللا�عليــه�وسـلم(عليـه�

ــــه{نعـــم�): [ صــــ;ى�هللا�عليـــه�وســــلم(أيكتبـــون�هــــذا�؟�قـــال�) صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســــلم( �،مـــن�ذهــــب�منـــا�الــــ��م} إنَّ

  .)١(]من�جاءنا�م��م�سيجعل�هللا�له�فرجا�ومخرجا�،فأبعده�هللا

ــــهُ (مـــن��}إنَّ { أفادنــــا�التأكيـــد�!ــــي�الحـــديث�!ــــي�ان��،)نعـــم(ا%تصـــدرة�الحــــديث�حكمـــا�بعــــد�حـــرف�الجــــواب�) إنَّ

  .الدخول�ا]ى�Tس=م�مخرج�من�الكفر�و�الظلم

  )النداء(ا2كسـورة�ا2شـددة�بعد�) إنَّ ( -ھ

صـ;ى�(حدث�سـهيل�بن�سـعيد�بعد�رؤيته�نفر�من�النـاس�يتســاءلون�عـن�أصـل�عــود�من�ـA�الرسـول� 

�يــكلم�النـاس�عل��ـا�) �عليه�وسلمهللا
ً
وقد�أرسل�ا]ى�امرأة�وطلب�م��ا�إرسال�غ=مها�النجار�ليعمل�له�أعـوادا

Aَ�النـاس�وراءه�وبعـد�ان�فـرغ�مـن�صـ=ته) ص;ى�هللا�عليه�وسلم(ولقد�رأيت�رسول�هللا� ــ�َّ
َ

ـA�وك ك�َّ
َ
�،قام�عليـه�ف

ي{يا�أ´�ا�الناس�: [ ثم�اقبل�ع;ى�الناس�فقال
ّ
وا�بي،�ولتعلموا�صـ=تيصنعت�هـذا�} إن مُّ

َ
  . )٢(]لتأت

يفيـــدنا�التوكيـــد�!ـــي�الحـــديث�شـــروع�) يـــا�أ´�ـــا�النـــاس(الناصـــبة�تصـــدرت�حكمـــا�بعـــد�النـــداء�و�ا%نـــادى�} إنَّ {

والحـــديث�)خـــر�حـــBن�تســـاءلت��،�Çـــذا�العمـــل�حcـــ¯�يكـــون�قـــدوة�نتبعـــه�)صـــ�ى�هللا�عـــل�وســـلم�يـــه(الرســـول�

مـــع�الرجـــل�الـــذي�اســـتأذنوه�للـــدخول��)�عليـــه�وســـلمصـــ�ى�هللا(عائشـــة�عـــن�ســـبب�اللـــBن�!ـــي�قـــول�الرســـول�

مــن�َوَدَعــه،�او��،شــر�النــاس�م�Oلــة�عنــد�هللا�يــوم�القيامــة} إنَّ {يــا�عائشــة�[  ):صــ�ى�هللا�عليــه�وســلم(عليــه�

هُ 
َ

ْحش
ٌ
  .)٣(]تركه�الناس�اتقاء�ف

وقــد��،خ�ــAتؤكــد�الجملــة�wســمية�الخ�Aيــة�لتلقــى�ع;ــى�ســمع�مــن�هــو�ع;ــى�درجــة�مــن�الsــAدد�!ــي�تقبــل�ال} إنَّ {

   ).يا�عائشة(تصدرت�الحديث�حكما�بعد�النداء�وا%نادي�

  الدعائية) اللهم(ا2كسورة�ا2شددة�بعد�) إنَّ ( -و

صـــ�ى�هللا�(كـــان�رســـول�هللا�: الدعائيـــة�!ـــي�حـــديث�حمـــاد�بـــن�زيـــد��)٤()اللهـــم(وجـــاءت�مكســـورة�بعـــد�

اللهــــم�[ ):�عليـــه�وســـلمصـــ�ى�هللا(دخـــل�الكنيـــف�قــــال�. .و!ـــي�روايــــة�هشـــيم،اذا�دخـــل�الخ=ء�)عليـــه�وســـلم

ــي{
ّ
اذا�دخــل�ا%ــرء�الخــ=ء�وذلــك�xن�موضــع�النجاســة�هــو�موضــع��،)٥(]أعــوذ�بــك�مــن�الخبــث�والخبائــث} إن

  .تواجد�كل�خبيث

  .و�فيه�توكيد�التعوذ�با8�من�الخبث�و�فاعله) اللهم(تصدرت�الحديث�حكما�بعد�} إنَّ {

  بعد�القول ) إنَّ (كسر�همزة�: ثانيا�

ـــِي�َعْبـــُد�َهللا�﴾:،�نحـــو�قولـــه�تعـــا]ى�)٦("و�حكمـــت�بـــالقول ا: "قـــال�ابـــن�مالـــك
ّ
ـــاَل�إن

َ
ومـــا�يشـــتق�(،�)٧(﴿�ق

                                                 
 .ك،�الجهاد�والسAB�،�ب�صلح�الحديبية�!ي�الحديبية�١٤١١/ ٣صحيح�مسلم� )١(
  .،�ا%ساجد�ومواضع�الص=ة�ب�،�جواز�الخطوة�والخطوتBن�!ي�الص=ة�٣٨٧/ ١صحيح�مسلم� )٢(
 .،�ال�A�والصلة�وÅداب�،�ب�مداراة�من�تبقى�فخشه�ك�٢٠٠٢/ ٤صحيح�مسلم� )٣(
�عن�حرف�النداء�وذلك�x�يجمع�بي��ما،�هذا�رأي�جمهور�النحويBن،�ينظر) هللا: (Ôي) اللهم( )٤(

ً
،�وشرح�١/٣١٠الكتاب: زيد�عل��ا�ا%يم�عوضا

�OpÚ١٥٧/ ١الر�الهوامع�وهمع�١٧٨/ ١،��وا%فهم�٨٩/ ٢،�النحو�ومعاني�٦٩٧/ ٤،.  
 .ك�الحيض�،�ب�ما�يقول�إذا�اراد�دخول�الخ=ء�٢٨٣/ ١مسلم��صحيح )٥(
 .٤٢١/ ١أوضح�ا%سالك� )٦(
 ).٣٠(Åية�: سورة�مريم )٧(
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: وإنـا�إن�ن��ـل�مـن�ذلـك�النبـع�ففـي�الحـديث�عـن�حذيفـة�قـال�. )١()منه،�xن�مقول�القول�x�يكـون�w�جملـة

يـا�رسـول�هللا�: فقلنـا�،قال�،]أحصوا�]ي�كم�يلفظ�Tس=م: [فقال) ص;ى�هللا�عليه�وسلم(كنا�مع�رسول�هللا�

كم{: [أتخاف�علينا�ونحن�ما�بBن�الستمائة�ا]ى�السبعمائة�قال   .)٢(]x�تدرون�لعلكم�أن�تبتلوا} إنَّ

كم�x�تـدرون{: قال �ا%كسـورة�جملـة�القـول�و�معمول��ـا�!ـي�محـل�رفـع�مبتـدأ} إنَّ يفيـدنا�التوكيـد�بــ��،جملـة�إنَّ

بـالتنبوء�عن�الغيب�بان�ا%سـلمBن�سـوف�يبتلـون�) مص;ى�هللا�عليه�وسل(!ي�الحديث�إخبار�رسول�هللا�) إنَّ (

  .!ي�حيا®�م�%ا�سيمرون�به�من�الفsن�و�الوي=ت

  موضع�همزة�ان�بعد�القسم: ثالثا�

xقــا�حيــث�الصــريح�القســم�بعــد�واجبــا�كســرها�شــمونيwو�هشــام�ابــن�: "عــد�جوابــا�او�يجــب�حيــث

بBِِن�) ١( ﴿َحم: ،�نحو�قوله�تعا]ى)٣("لقسم
ُ
ـا�ُمْنـِذرِيَن�) ٢(والِكتاِب�ا% نَّ

ُ
ـٍة�إّنـا�ك

َ
ـٍة�ُمَباَرك

َ
يل
َ
َزلَنـاُه�ِ!ـي�ل �،﴾) ٣(إّنـا�أنْ

أقيمـــوا�الركـــوع�و�: [ عـــن�الن°ـــO�قـــال�،ففـــي�الحـــديث�عـــن�انـــس�ابـــن�ماللـــك�،لعبـــارة�الحـــديث�م��ـــا�موقـــع�،﴾

ي{! السجود�فو�هللا�
ّ
  ..]..من�بعدي�)٤(�راكم} إن

  ).هللا�عليه�وسلم ص�ى(بإحراق�العادة�له��)ص;ى�هللا�عليه�و�سلم(و!ي�هذا�قد�خص�الجليل�حبيبه�

حمـــل�ذلـــك�ع;ـــى�ظـــاهره�أو]ـــى�ويكـــون�ذلـــك�!ــــي�: "يوجـــه�القرط°ـــO�الخ�ـــA�ا%ؤكـــد�!ـــي�الحـــديث�فيقـــول 

�O°الن�٥()"ص�ى�هللا�عليه�وسلم(كرامات(.  

  .زادا�الخ�A�تأكيدا�،)إنَّ (فاجتماع�القسم�و��،وإني�أرى�فيه�الخ�A�اليقBن

��iا2كسورة�) إنَّ (أنماط�خ  

�كقول�ابن�الحاجـب) إنَّ (خ�A�ا%بتدأ�خ�A�لـ�
ً
: و!ـي�شـرحه�يقـول� .)٦("لخ�ـA�للمبتـدأ�!ـي�العـرض: "أيضا

  .)٧("و�جملة�ًا!ي�كونه�مفرد.. .حكمه�حكم�ا%بتدأ: "

والجملـــــة��،و�الفعليـــــة�إمـــــا�ان�تكـــــون�ماضـــــوية�او�مضـــــارعة�،والجملـــــة�امـــــا�تكـــــون�فعليـــــة�او�اســـــمية

  .ًاومجرور ًارج�عن�كونه�ظرفا�او�جاروشبه�الجملة�x�يخ�.wسمية�x�تتعدد

  مفردا�) إنَّ (خ��i: أو?

  . )٨("ومفردا�يأتي: "يقول�ابن�مالك

�Aخ�ــ�ف��ــا�جــاء�Oــcال�النبويــة�حاديــث(�ــيÔ�ةAــBكث) َّ،مفــردا) إن��الحــديث�: نحــو�بــن�جــابر�عــن�جــاء�مــا

. }أمـــراء{بعـــض�ان�بعضـــكم�ع�ـــى�.. .[: يقـــول �)صـــ�ى�هللا�عليـــه�و�ســـلم(ســـمعت�الن°ـــO�: انـــه�قـــال� عبـــد�هللا

                                                 
 .٢٣٨/ ٢الفوائد�الضيائية� )١(
 )ص;ى�هللا�عليه�وسلم(ك،�Tيمان�ب�wستتار�باxيمان�ع;ى�الرسول��١٣٢/ ١صحيح�مسلم� )٢(
  .١/٢٤١أوضح�ا%سالك� )٣(
�!ي�قفاه�يبصر�به�من�ورائه،�ينظر�شرح�النووي�ع;ى�) ص;ى�هللا�عليه�وسلم(أن�هللا�تعا]ى�خلف�له�: لماء�ع;ى�معناهاتفق�الع )٤(

ً
إدراكا

 .٣١٩/ ١الصحيح�
 .٥٨/ ٢ا%فهم� )٥(
  .١٨٢،�وينظر�شرح�الوافية�نظم�الكافية�ص�٥٣الجمل�ص� )٦(
 .١٨٢شرح�الواقية�نظم�الكافية�ص� )٧(
 .٢٠٢/ ١شرح�ابن�عقيل� )٨(
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ِرَمة�هللا�هذه�-مة
َ

ك
َ
  .)١(]ت

  .ا%فرد�ا%ؤكد) إنَّ (خ�A�} أمراء{

ا%فــرد�) إنَّ (خ�ــA�} وتــر{". يحــب�الــوتر} وتــر{انــه�" الن�ــ�Hصــ�ى�هللا�عليــه�و�ســلموعــن�أبــي�هريــرة،�عــن�

  .ا%ؤكد

الـــذي�x��الواحـــد�،ومعنـــاه�!ـــي�حـــق�هللا�تعـــا]ى. الـــوتر�ا%فـــرد: "وجـــه�Tمـــام�النـــووي�الحـــديث�!ـــي�قولـــه

فجعــل�الصــ=ة�. تفضــيل�الــوتر�!ــي�)عمــال�و�كثBــA�مــن�الطاعــات�،شــريك�لــه�و�x�نضــAB،�ومعPــ¯�يحــب�الــوتر

�،وأيـام�التشـريق�ث=ثـا�،ورمـي�الجمـار�سـبعا�،والسÙي�سـبعا�،و�الطواف�سبعا�،خمسا،�و�الطهارة�ث=ثا�ث=ثا

م��ـا�السـموات�وwرضـون�والبحـار�. راوكذا�)كفان�وجعل�كثABا�مـن�عظـيم�مخلوقاتـه�وتـ�،وwستنجاء�ث=ثا

  .)٢("وأيام�)سبوع،�وغAB�ذلك

) صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم(و�انـه�جـواب�لسـائليه�) إذا(بـ) إنَّ (ورد�حديث�آخر�و�قد�فصل�بBن�معمو]ي�

�شهداء�أم�HIإذ: [عن�الشهيد�!ي�Tس=م�قال   .)٣(]}لقليل{ ًاإنَّ

�ا%فرد�دخلت�عليه�xم�التوكيد} لقليل{   .ًافزادته�توكيد�خ�A�إنَّ

  جملة�فعلية�) إنَّ (خ��i: ثانيا

وهــــذا�هــــو�الــــنمط�الثــــاني�مــــن�أنمــــاط�خ�ــــA�ان�وفيمــــا�يــــأتي�بعــــض�)حاديــــث�الcــــO�جــــاءت�ع;ــــى�هــــذا�

  :النمط

  خ��iان�جملة�فعلية�فاعلها�ماض�-أ

�جملة�فعلية�فعلها�ماض�نحو�قوله�تعا]ى �َبِش�َ� : يكون�خ�A�إنَّ اَك�ِبالَحّقِ
َ
ا�أرَسلن

َّ
 �ًا﴿�إن

َ
  .)٤(﴾�ًاِذيَر َون

صــ�ى�هللا�(وقــد�جــاء�!ــي�الصــحيح�أحاديــث�كثBــAة�ع;ــى�نمطــه�م��ــا�عــن�عائشــة�رÚــOp�هللا�ع��ــا�وانــه�

�هللا�[: و�يخ�Aهــا�بــان�اختيــاره�لهــا�مــن�عنـــد�هللا�تعــا]ى�حيــث�قــال�لهــا�)عليــه�وســلم مبلغــا�ولـــم�} أرســل�H{إنَّ

  .)٥(]يرسل��Hمتعنتا

}OPأرسل {�Aخ��ا%اضية�ا%ؤكدة) إنَّ (الجملة.  

�[: قــــــالصــــــ�ى�هللا�علWÑوســــــلم�(ان�رســــــول�هللا��،والحــــــديث�عــــــن�عبــــــد�هللا�بــــــن�زيــــــد�بــــــن�عاصــــــم إنَّ

ــــــي�دعـــــــوت�[ـــــــي�. وانــــــي�حرمـــــــت�ا2دينــــــة�كمـــــــا�حـــــــرم�إبــــــراهيم�مكـــــــة�.إبــــــراهيم�حـــــــرم�مكــــــة�ودعـــــــا�¶هلهـــــــا
ّ
وإن

  .)٦(..].صاعها

�Aخ��ودعوت) إنَّ (ورد�وحرمت�حرم�مرات�ث=ث�الحديث�!ي�ماضية�جملة .  
                                                 

�بشريعة�نبينا�محمد��١٣٧/ ١صحيح�مسلم� )١(
ً
  ص;ى�هللا�عليه�وسلم(ك�،�Tيمان�،�ب�نزول�عي-p¯�بم�مريم�حاكما

 .٢٠٦٢/ ٤شرح�النووي�ع;ى�الصحيح� )٢(
 .ك،�Tمارة�ب�بيان�الشهداء�١٥٢١/ ٣صحيح�مسلم� )٣(
  ).١١٩(Åية�: سورة�البقرة )٤(
،�٣٣١٥،�والAsمذي�٥١٩١ورد�الحديث�!ي�البخاري�. ي=ء�وإعزال�النساء�وتخيABهنك،�الط=ق�ب،�!ي�T �١١١٣/ ٢صحيح�مسلم� )٥(

 .١٣٧/ ٤والنسائي�
ف��ا�ال�Aكة،�وبيان�تحريمها�وتحريم�صيدها�) ص;ى�هللا�عليه�وسلم(ك،�الحج�ب،�فضل�ا%دينة،�ودعاء�الن°O��٩٩١/ ٢صحيح�مسلم� )٦(

 .٢١٢٩،�والبخاري�٤٠/ ٤د�ورد�الحديث�!ي�مسند�احم. وشجرها،�وبيان�حدود�حرمها
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Oالقرط°ــــ�شــــجرهاو : "يقـــول�قطــــع�و�ا%دينـــة�صــــيد�تحــــريم�!ــــي�نـــص�الحــــديث�...هــــذا�ان�يلــــزم�x�ثــــم�،

ا%عPـ¯��،)١("بـل�تتحقـق�إجابـة�دعـاء�الن°ـO�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم�،و�x�!ي�كـل�شـخص�،يكون�ذلك�ف��ا�دائما

   .مستجاب) ص�ى�هللا�عليه�وسلم(الذي�أفاد�التوكيد�!ي�الحديث�هو�ان�دعاء�الرسول�

�هللا�عـــز�وجـــل�: [قـــال�)صـــ�ى�هللا�عليـــه�و�ســـلم(ن�رســـول�هللا�وعـــن�ا%غBـــAة�بـــن�شـــعبة�عـــ } حـــرم{إنَّ

و�قـد�تضـاهرت�wحاديـث��،العلمـاء�وعقـوق�-مهـات�مـن�الكبـائر�باجمـاع. )٢(..... ].عليكم�عقوق�-مهـات

  .)٣(وانما�اقتصر�هنا�ع;ى�wمهات�xن�حرم��ن�آكُد�من�حرمة�Åباء�،الصحيحة�ع;ى�عدة�من�الكبائر

أx�تغـــزو�؟�: فيـــه�ورد�الفعـــل�ا%اÚـــOp�مبPـــO�للمفعـــول�ان�رجـــ=�قـــال�لعبـــد�هللا�بـــن�عمـــروالحـــديث�و 

  .)٤(..].ع�ى�خمس} ُبH�َِ {+س]م� إنَّ : [ يقول �)ص�ى�هللا�عليه�و�سلم(اني�سمعت�رسول�هللا�: فقال�

  .ع;ى�ان�دعائم�wس=م�خمس�)ص�ى�هللا�عليه�وسلم(!ي�الحديث�تاكد�اخبار�الرسول�

Oالقرط°ـــــ�يؤكـــــد�ســـــ=م: " ويوضـــــحw�ديـــــن�اســـــاس�الخمـــــس�هـــــذه� و�Çـــــا��،و�قواعـــــده�عل��ـــــا�تنبPـــــO�،إنَّ

ب�ــــ�H: [وقــــد�روي�الحــــديث�بروايــــات�اخــــرى�م��ــــا�. )٥("xن�هــــذه�الخمــــس�فــــرض�دائــــم�ع;ــــى�)عيــــان... ،تقــــوم

  .)٧(ومثله�،)٦(] hس]م�ع�ى�خمس

  جملة�فعلية�فعلها�مضارع) إنَّ (خ���i-ب

  : خ�A�ان�جملة�مضارعية�نسق��ا�ع;ى�نوعBن�وردت�!ي�الصحيح�احاديث�احتوت�

١-���iجملة�فعلية�مضارعية�مثبتة�) إنَّ (خ  

  :نحو�wحاديث�Åتية�

سـمعته�: يقول�!ي�النجوى�؟�قـال�)ص�ى�هللا�عليه�وسلم(هللا�سئل�ابن�عمر�كيف�سمعت�رسول�

هـل�: فيقول �.نوبهح��Iيضع�عليه�كنفه�فيقرره�بذ�،يدني�ا2ؤمن�يوم�القيامة�من�ربه�عز�وجل: [ يقول 

فيعطـى��،لـك�اليـوم} أغفرهـا{قد�سAs®�ا�عليك�!ي�الدنيا�وانـي�فاني�: قال��.اعرف! اي�رب: تعرف�؟�فيقول 

  . )٨(... ].صحيفة�حسناته

أخبـــــار�الواثـــــق�ا%تـــــيقن�وهـــــذا�wخبـــــار�هـــــو�الجملـــــة��)صـــــ�ى�هللا�عليـــــه�وســـــلم(يخ�Aنـــــا�رســـــول�هللا�} أغفرهـــــا{ 

�Aخ��ا%ؤكدة) إنَّ (الفعلية.  

فــا8�تعـا]ى�ســAs�للمــؤمن�ذنبــة�. )٩(xن�البــاري�!ـي�غBــA�مكــان. ،�فالــدنو�هاهنــا�دنــو�كرامـة�x�دنــو�مســافة)نييـد(

                                                 
 .٤٨١-٤٨٠/ ٣ا%فهم� )١(
. ك،�)قضية�ب،�النOÛ�عن�كAة�ا%سائل�من�غAB�حاجة�والنOÛ�عن�منع�وهات�وهو�wمتناع�عن�أداء�حق�لزمه�١٣٤١/ ٣صحيح�مسلم� )٢(

  .٢٤٠٨،�والبخاري�٢٤٦/ ١ورد�الحديث�!ي�مسند�احمد�
 .١٣٤١/ ٣هامش�الصحيح�: ينظر )٣(
 .ك،�Tيمان�ب،�بيان�أركان�wس=م�ودعائمه�العظام�٤٥/ ١م�صحيح�مسل )٤(
 .١٦٨/ ١ا%فهم� )٥(
 .٤٥/ ١صحيح�مسلم� )٦(
 .١٧٨٢/ ٤،�٥٦٠/ ١صحيح�مسلم�: ينظر )٧(
،�وابن�٢٤٤١،�والبخاري�٧٤/ ٢ورد�الحديث�!ي�مسند�احمد�. ك،�التوبة�ب،�قبول�توبة�القاتل�وان�كA�قتله�٢١٢٠/ ٤صحيح�مسلم� )٨(

 .١٨٣ماجة�
 .١٦٠/ ٨،�وا%فهم��٢٧٢/ ٨إكمال�ا%علم�: ينظر )٩(
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  .لكنه�سجل�عليه�طي�اكماله�حc¯�يDيء�يوم�الحساب�يوم�x�ينفع�wنسان�w�عمله�،!ي�الحياة�الدنيا

�].انـي�اغفــر�لـك�اليــوم�و�[  ينقـل�هللا�تعـا]ى�البشــرى�ا]ـى�ا%ــؤمن�مجـازاة�لــه�%ـا�عملـه�!ــي�دنيـاه�بقولــه

  .من�هذا�أرى�أن�الخ�A�ا%ؤكد�قد�جاء�بشارة�للمؤمن�ا%لs¤م

عـن�عبـد�هللا�و�قـد�كـان�يسـكت�حفصـة�الباكيـة�ع;ــى�: والحـديث�Åخـر�وفيـه�الفعـل�مبPـO�للمفعـول 

�ا2يـت: [ قـال) صـ�ى�هللا�عليـه�وسـلم(هللا�الـم�تعلمـO�ان�رسـول�! مه=�يـا�بنيـة�: موت�اب��ا�فقال يعـذب�{ إنَّ

  . )١(]} ببكاء�أهله�عليه�؟

وx�يمكننـــا�wخـــذ�بـــالخ�A�ع;ـــى�ظـــاهره�وقـــد�وجهـــه�القاÚـــOp�عيـــاض�بـــان�الخ�ـــA��،!ـــي�الخ�ـــA�ا%ؤكـــد�معPـــ¯) إنَّ (

  . )٢("!ي�البكاء�بالصوت�و�الصراخ�والنياحة�x�!ي�بكاء�العBن" :ينبئنا�ان�العذاب�يتوجب

ABكث�مثله�الصحيح�!ي�٣(و(.  

۲-���iعلية�مضارعية�منفيةجملة�ف) إنَّ (خ  

  :وردت�أحاديث�!ي�الصحيح�ادرجها�ع;ى�wنماط�Åتية

  جملة�فعلية�مسبوقة�ب]�النافية) إن(خ���i-أ

  :جاءت�!ي�الصحيح�احاديث�ع;ى�هذا�النمط�م��ا�

مــــن�رآنـــــي�[ـــــي�ا2نــــام�قـــــد�رآنـــــي�فـــــان�[  :يقـــــول ) صـــــ�ى�هللا�عليــــه�وســـــلم(ان�ابــــا�هريـــــرة�قـــــد�ســــمع�الرســـــول�

  . )٤(]} بي�?�يتمثل{الشيطان�

�. ا%كســــورة�ا%ؤكــــدة�فقــــد�تأكــــد��Çــــا�الخ�ــــA�وهــــو�جملــــة�فعليــــة�مضــــارعية�منفيــــة) إنَّ (خ�ــــA�x {�يتمثــــل�بــــي{ إنَّ

�ا%ؤكــــدة�(  )هللا�عليـــه�و�ســــلم صــــ�ى(هللا�الواضـــح�مــــن�الحـــديث�هــــو�تأكيـــد�رســــول� و�هـــو�!ــــي�تمثــــل�) خ�ـــA�إنَّ

  ).ص�ى�هللا�عليه�وسلم(الشيطان�بصورته�

 :،�ثم�يضـيف�فيوضـح)٥("بأن�الشيطان�x�يتصور�بصورته�الOc�كان�عل��ا" :يوجه�القرط°O�فيقول 

أو�نسـب�إليــه��)صــ�ى�هللا�عليـه�وســلم(فلـو�تمكــن�الشـيطان�مــن�التمثـل�!ــي��ـOpء�ممـا�كــان�عليـه�"  :فيوضـح

. فانه�اذا�تمثل�ببعض�صفاته�واحوالـه�فقـد�تمثـل�بـه�،)فان�الشيطان�x�يتمثل�بي( %ا�صدق�مطلقا�قوله

ممـا�ينسـب�اليـه�عـن�تمكـن��،او�رؤيـة��ـOpء�مـن�احوالـه�)صـ�ى�هللا�عليـه�وسـلم(ؤيـة�الن°ـO�فا�و]ى�أن�ت�¤ه�ر 

وكمــــا�عصــــم�مــــن��،الشــــيطان�مــــن��ــــOpء�منــــه�ونفــــي�جميــــع�ذلــــك�مطلقــــا�ابلــــغ�!ــــي�الحرمــــة�وأليــــق�بالعصــــمة

  .)٦("الشيطان�!ي�يقظته�!ي�كل�أوقاته،�كذلك�عصم�منه�!ي�منامه�مع�اخت=ف�حاxته

  ) لن(فعلها�مضارع�مسبوق�بـ�جملة�فعلية) إنَّ (خ���i-ب

: [ يقـــول ) صـــ�ى�هللا�عليـــه�و�ســـلم(ســـمعت�رســـول�هللا�: جـــاء�!ـــي�الحـــديث�عـــن�ابـــي�قتـــادة�انـــه�قـــال�

فــــاذا�حلــــم�احــــدكم�حلمــــا�يكرهــــه�فلينفــــث�عــــن�يســــاره�ث]ثــــا�و��.والحلــــم�مــــن�الشــــيطان�،الرؤيــــا�مــــن�هللا

                                                 
 .ك،�الجنائز�ب،�ا%يت�يعذب�ببكاء�اهله�عليه�٦٣٨/ ٢صحيح�مسلم� )١(
 .٦٠٣٨/ ٢شرح�لنووي�ع;ى�الصحيح�: ،�وينظر٣٧٢/ ٣إكمال�ا%علم� )٢(
 .٢٢١٥/ ٤،�و�٢١٦٠/ ٤،�و�١٧٧٥/ ٤،�و�١٣١/ ١صحيح�مسلم�: ينظر )٣(
  ....من�رآني) ص;ى�هللا�عليه�وسلم(ك،�الرؤيا�ب،�قول�الن°O��١٧٧٥/ ٤صحيح�مسلم� )٤(
 .٢٣/ ٦ا%فهم� )٥(
 .٢٣/ ٦ا%فهم� )٦(
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  .)١(]}لن�تضره{ليتعوذ�با;�من�شرها�فإ�Wا�

  .ا%كسورة�ا%ؤكدة) إنَّ (جملة�خ�A�) لن(ضارعة�ا%سبوقة�بـ�الجملة�ا%} لن�تضره{

ع;ــى�عــدم�تــأثAB�الضــرر�ع;ــى�صــاحب�الحلــم،��)صــ�ى�هللا�عليــه�وســلم(يتبــBن�مــن�الحــديث�تأكيــد�الرســول�

  .وما�شاء�هللا�كان

  ) لم(جملة�فعلية�فعلها�مضارع�مسبوق�بـ) إنَّ (خ���i-ج

[ــي�سـفر�ف�Oلنــا�) صـ�ى�هللا�عليــه�و�سـلم(هللاكنــا�مـع�رســول�: !ـي�حــديث�عمـرو�بــن�العـاص�انــه�قـال�

?Oصـــ�ى�هللا�عليـــه�وســـلم(اذ�نـــادى�منـــادي�رســـول�هللا�.. .م�ــ :( 
ً
�جامعـــة

َ
فاجتمعنـــا�ا]ـــى�رســـول�هللا��)٢(الصـــ=ة

ـــه�: [ فقـــال. هللا�عليـــه�وســـلم)صـــ�ى�( �قب;ـــي{ إنَّ ُّOن°ـــ�يكـــْن�} لـــم�مـــا�AـــBخ�ع;ـــى�امتـــه�يـــدل�ان�عليـــه�حقـــا�كـــان�xإ

هْم�
َ
َمه�ل ِ

ّ
  .)٣(]ُيَعل

  ).لم(ا%ؤكدة�فعلها�فعل�مضارع�مسبوق�بـ) إنَّ (جملة�خ�A�} لم�يكن{ 

xن�ذلـك�مـن�: حقا�واجبـا: أي: "ا%ؤكد�فيقول �)ص�ى�هللا�عليه�وسلم(يوجه�القرط°O�خ�A�الرسول�

  .)٤("طريق�النصيحة�وwج��اد�!ي�التبليغ�والبيان

د�الرســــول�دون�اخــــر�فهــــذا�وإنــــي�أرى�خ�ــــA�الرســــول�ا%ؤكــــد�!ــــي�حــــق�النــــاس�ع;ــــى�رســــولهم�و�لــــم�يفــــر 

  .الواجب�ع;ى�)نبياء�والرسل�كلهم

  ا2كسورة�جملة�اسمية�) إنَّ (خ��i: ثالثا

بعـــد�اســـتقرائي�أحاديـــث�الصـــحيح�وجـــدت�لغـــة�الحـــديث�قـــد�جـــاءت�بأنمـــاط�متباينـــة�مـــن�الجمـــل�

�Aخ��سميةw) َّ)نماط) إن�هذه�عرض�يأتي�وفيما:  

١-���iجملة�اسمية�مثبتة�منسوخة) إنَّ (خ  

فقالــت��)وســلم صــ�ى�هللا�عليــه(الكــريم�روي�الحــديث،�وقــد�ُوِضــَح�الهــُم�والحــزن�ع;ــى�وجهــه�: ونحــ

): [ صــ�ى�هللا�عليــه�وســلم(لقــد�اســتنكرُت�هيئتــَك�منــذ�اليــوم،�قــال�رســول�هللا�! يــا�رســول�هللا�: لــه�ميمونــة

�ج�iيل� �َوَعدني�أْن�َيلقاِني�الليلة{ إنَّ
َ

  .)٥(.. ].فلم�يلق�H} كان

�الوجــه�!ــ� ع;ــى�مــا�قالــه�القاÚــOp�عيــاض�بــان�امتنــاع�ج�Aيــل�عليــه�الســ=م�مــن�لقــاء�ا%صــطفى�) إنَّ (ي�خ�ــA�إنَّ

ذلكــــم�اليــــوم�xن�ا%=ئكــــة�x�تــــدخل�بيتــــا�فيــــه�كلــــب�او�تماثيــــل�او�صــــورة�يوافقــــه��)صــــ�ى�هللا�عليــــه�وســــلم(

  .)٦(القرط°O�الرأي�ويعلل�ذلك�الكلب�من�نجاسته�و�الصور�تش�Èا�بالكفار

۲-���iة�اسمية�منفية�جمل) إنَّ (خ  

صـــ�ى�هللا�عليـــه�(قاعـــدت�ابـــي�هريـــرة�خمـــس�ســـنBن،�فســـمعته�يحـــدث�الن°ـــO�:عـــن�أبـــي�حـــازم�قـــال�

                                                 
 .كتاب�الرؤيا�١٧٧١/ ٤صحيح�مسلم� )١(
  .١٤٧٢/ ٣شرح�النووي�ع;ى�الصحيح�: Ôي�بنصب�الص=ة�ع;ى�Tغراء،�ونصب�جامعة�ع;ى�الحال،�ينظر) الص=ة�جامعة( )٢(
 .ك،�Tمارة�ب�وجوب�الوفاء�ببيعة�الخلفاء�١٤٧٣/ ٣صحيح�مسلم� )٣(
 .٥١/ ٤ا%فهم� )٤(
  ..."ك،�اللباس�والزينة�ب�وإن�ا%=ئكة�x�يدخلون �١٦٦٤/ ٣صحيح�مسلم� )٥(
 .٤٢٢/ ٥ا%فهم�: ينظر )٦(
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ُسوُسُهُم�-نبياء: [ قال )وسلم
َ
ه�. بنو�إسرائيَل�ت

َّ
لفُه�ن��Hّوإن

َ
ما�َهلَك�ن��Hخ

َّ
ل

ُ
��Hَّبعدي{ك

َ
  . )١(]}?�ن

هــــذا�النفــــي�عــــام�!ــــي�wنبيــــاء�و�: "فيقــــول�!ــــي�الحــــديث�) خ�ــــA�ان�ا%ؤكــــدة�( يوجــــه�القرط°ــــO��x{،�ن°ــــO�بعــــدي{

ِم�-نِبيـــــاء﴾: وقـــــد�قــــــال�هللا�تعـــــا]ى�.xن�الرســـــول�ن°ــــــO�و�زيـــــادة�،الرســـــل
َ
ـــــات

َ
ومــــــن��،)٢(﴿َولِكـــــْن�َرُســــــوُل�هللا�َوخ

العاقــــب�و�: خــــاتم�)نبيــــاء،�وممــــا�ســــم¯�بــــه�نفســــه: أســــمائه�!ــــي�الكتــــب�القديمــــة�وفيمــــا�أطلقتــــه�هــــذه�)مــــة

  .)٣("يكون�بعدهم: أي�،الذي�تقفوهم: wنبياء�و�ا%قفيالذي�يعقب�: ا%قفي،�فالعاقب

�معــاذا�قــال�بعثPــO�رســول�هللا�: عــن�ابــن�العبــاس: والحــديث�Åخــر : قــال�)عليــه�وســلم صــ�ى�هللا(إنَّ

َك [
َّ
ِق�دعوة�ا2ظلوم�فإنه�... .إن

َّ
  .)٤(]}ليس�بيWZا�و�ب�ن�هللا�حجاب{وات

�Aمنفية) إنَّ (خ��اسمية�جملة�ا%ؤكدة.  

  .)٥(و�نحوه

  جملة�شرطية) إنَّ (خ��i: رابعا

دخـــل�رســـول�هللا�: عـــن�ام�ســـلمة�قالـــت�،)رحمـــه�هللا�( منـــه�الحـــديث�!ـــي�احتضـــار�روح�ابـــي�ســـلمة�

�الـروح�: [ ع;ـى�ابـي�سـلمة�و�قـد�شـق�بصـره�فأغمضـه�ثـم�قـال�)ص�ى�هللا�عليه�وسـلم( إذا�قـبض�تبعـه�{إنَّ

  . ع�درجته�!ي�ا%هديBنرف�فأردفه�الن��Hص�ى�هللا�عليه�وسلم�بالدعاء�و. )٦(]}البصر

  .الوجه�خ�A�ان�ا%ؤكدة�،الجملة�الشرطية} إذا�قبض�الروح{ 

دليل�ان�ا%ـوت�لـيس�بفنـاء�وx�اعـدام��،يذهب�القاOpÚ�عياض�ا]ى�توجيه�الخ�A�ا%ؤكد�!ي�الحديث

  .)٧(واعدام�الجسد�دون�الروح�،و�انما�هو�انتقال�وتغAB�حال�،تام

Aالخ��يوجه�و�O°القرط�ع: "يعقبه�واحـد: ;ىيدل�ـ¯Pمع�عـن�عبارتـان�والـنفس�الروح�،ان��الـذي�وهـو

  .)٨("يقبض�با%وت

  شبه�جملة�) إنَّ (خ��i: خامسا

نحو�قوله�تعا]ى�!ي�وصف�خلق�نبيه��،يشتمل�شبه�الجملة�ع;ى�الجار�وا%جرور�او�شبه�الجملة�الظرفية

ٍق�َعِظيم�﴾: )مBن
ُ
ل

ُ
ى�خ

َ
َع�

َ
َك�ل

َّ
  .)٩(﴿�وإن

   نتائج�البحث

�،القـي�الضـوء�ع;ـى�النتـائج�الcـO�ظهـرت�!ـي�الدراسـة�،فقة�ا%متعة�لدراسة�الشاهد�النبوي بعد�هذه�الر 

اتـــرك�الBـــAاع�يخـــط�مـــا��،ولـــو�أن�الكـــ=م�ع;ـــى�البحـــث�بمثـــل�هـــذا�ا%وضـــوع�يحتـــاج�إ]ـــى�ألفـــاظ�تليـــق�بمقامـــه

                                                 
 .٣٤٥٥ك،�Tمارة�ب�وجوب�بيعة�الخلفاء،�ورد�!ي�البخاري��١٤٧١/ ٣صحيح�مسم� )١(
 ).٤٠(Åية�: سورة�)حزاب )٢(
  .٤٨/ ٤ا%فهم� )٣(
 ك،�Tيمان�ب،�الدعاء�ا]ى�الشهادتBن�وشرائع�Tس=م�٥٠/ ١صحيح�مسلم� )٤(
 .١٦٦٤/ ٣،�و�١٥٧٣/ ٣،�و�٢٤٥/ ١صحيح�مسلم�: ينظر )٥(
،�٣١١٥،�وأبي�داود�٢٩٧/ ٦ورد�الحديث�!ي�مسند�احمد�. ك،�الجنائز�ب،�!ي�إغماض�ا%يت�والدعاء�له�اذا�حضر�٦٣٤/ ٢صحيح�مسلم� )٦(

 .١٤٥٤،�وابن�ماجة�٥-٤/ ٤والنسائي�
 .٣٦١/ ٣إكمال�ا%علم�: ينظر )٧(
  .٥٧٣/ ٢ا%فهم� )٨(
 ).٤(Åية�: سورة�القلم )٩(
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�،وقـــد�تعمـــدت�Tيجـــاز�!ـــي�تلخـــيص�النتـــائج�فخBـــA�الكـــ=م�ماقـــل�ودل�،تمخـــض�عنـــه�بح8ـــO�!ـــي�هـــذه�الدراســـة

  : ع;ى�النحو�Åتيو 

وقـد�تبـBن�أن�الحـديث�النبـوي�هـو��،يمثل�الحديث�النبوي�جوامـع�الكـ=م�والقمـة�الرفيعـة�لبيـان�العـرب�-١

و�ا%صـــــدر�الثــــــاني��،بعـــــد�القــــــرآن�الكـــــريم�فالحـــــديث�النبـــــوي�هــــــو�ا%فســـــر�للقـــــرآن�،أصـــــل�القواعـــــد�العربيـــــة

عــن�كتابــه�ا%عجــز�!ــي��)هللا�عليــه�وســلم�صــ�ى(البليــغ� وقــد�قــال�رب�العــزة�لنبيــه�،التشــريÙي�بعــد�كتــاب�هللا

تقــرؤه�نائمــا��.إنمــا�بعثتــك�¶بتليــك�وابت�ــي�بــك�وأنزلــت�عليــك�كتابــا�?�يغســله�ا2ــاء: [ الحــديث�الصــحيح�

  . )١(]ويقضانا

x�يتطـرق�إليـه�الـذهاب�بـل�يبقـى�ع;ـى��.و!ي�هذا�الحديث�وصف�هللا�كتابه�ا%عجز�بالحفظ�!ي�الصدور 

ة�ا%�¤ل�إذن�كيف�يكون�ك=م�ا%�ـ¤ل�عليـه�؟�ألـم�يسـتق�ك=مـه�ممـا�انزلـه�هللا�فمنه�نستنتج�صف�.مر�الزمان

( بــ�)صـ�ى�هللا�عليـه�وسـلم(عليه�!ي�تفسABه�:يات�ا%�¤ل�ا%عجز�وإفهامهـا�للنـاس�إذ�حصـرت�بعثـة�الرسـول�

  .الOc�أعدها�النحاة�إحدى�أساليب�التوكيد) إنما�

x�يحــق�لنــا�الشــك�!ــي��، )صــ�ى�هللا�عليــه�وســلم(�عجبــا�%ــن�يشــك�!ــي�فصــاحة�نــاق;ي�حــديث�رســول�هللا�-٢

فقــد�ألزمــوا�بضــوابط�وشــروط��،فصــاحة�أولئــك�ا%خلصــBن�؛��ن�دوافعهــم�إيمانيــة�بــا8�وبرســوله�وبكتابــه

   .حاسمة�حc¯�تقبل�م��م�الرواية

�،إن�عـــــدم�استشـــــهاد�علمـــــاء�اللغـــــة�العربيـــــة�)وائـــــل�بالحـــــديث�النبـــــوي�الشـــــريف�xســـــتخ=ص�القواعـــــد�-٣

إذ�ســكتوا�عــن�بيــان�أســبابه�فليســت�الروايــة�بــا%ع¯P�Ôــي�الســبب�!ــي�ذلــك�كمــا�لــم�يكــن��،الغمــوضيشــوبه�

فأ�³ــــا�كانــــت�موجــــودة�ولســــت�اســــلم�بــــأن�الســــبب�كــــان�تحــــرزا�دينيــــا�أو��،عــــدم�وجــــود�مــــدونات�ســــببا�لــــذلك

   .كما�قال�بذلك�بعض�الباحثBن�،سياسيا�أو�صراعا�فكريا�أو�مذهبيا�أو�سياسيا

بـــل�قيـــدوه�بشـــروط�يســــتحيل��،ث�النبـــوي�بمعنـــاه�لـــم�يطلقـــه�العلمـــاء�ا%ختصـــون إن�جـــواز�نقـــل�الحـــدي�-٤

   .معها�وقوع�اللحن�فيه

إن�دراســـة�الحـــديث�النبـــوي�لغويـــا�يرفـــد�قواعـــد�لغتنـــا�بشـــواهد�حقيقيـــة�ومقبولـــة�أقـــوى�مـــن�التمثيـــل��-٥

   .!ي�مواضع�شc¯�وموضوعات�متفرقة بشواهد�تمج�السمع

لوم�العربيـة�ا%ختلفـة�يكـادون�يجمعـون�ع;ـى�أن�القـدامى�لـم�يحسـنوا�من�ا%شتغلBن�بع،�)٢(إن�ا%حدثBن�-٦

�x�شـاهد�مـن�سـتفادةw�مـن�العربية�حرموا��³م��؛�الحديث�من�)حكام�استنباطهم�بعدم�صنعا�يحسنوا

   .تحكمه�الضرورات�وا%سوغات�الOc�تحكم�الشاهد�الشعري 

فالحديث�أفصح�،�حاديث�الصحيحةوxسيما�الدراسة�النحوية�!ي�) �،تصح�الدراسة�اللغوية�بفروعها�-٧

فقد�كان�ف��ا�اثر��،وواسع�الAاء�اللفظي�،إذ�تمB¤�بغزير�ا%ادة�–بعد�القرآن��–أسم¯�لغة�عربية��،ك=م

ا%فهم�فيما�( !ي�كتابه� الشرح�بج=ء�وxسيما�القرط°O أظهره�.ونحوها�وصرفها�،كبAB�!ي�تراكي�Èا�وأسالي�Èا

� �مسلم �كتاب �تلخيص �من �عر ) أشكل �الحديثإذ �ألفاظ �كثAB�من �وعالج �اللغويBن��،ض �آراء �ينقل تارة

  .وا%ختصBن�وأخرى�تجده�يناقشها

                                                 
 .ك، الجنة وصفة نعيمھا ب، الصفات التي يعرف بھا أھل الجنة ٢١٩٧/ ٤صحيح مسلم  )١(
  .ف أثره في الدراسات اللغوية والنحويةمواقف النحاة من ا�حتجاج بالحديث، والحديث النبوي الشرب: ينظر )٢(
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  أثر�قراءة�السنة�النبوية�[ي�Wüذيب�السلوك. ٣٨

  رقية�محمد�ا%حارب. د

 ))ستاذ�ا%شارك�!ي�الحديث�وعلومه�بجامعة�)مABة�نورة�بالرياض(

ص;ى��-له�عوجا�،�وبعثه�بالحق�وجعله�سراجا�منABا،��الحمد�8�الذي�أنزل�ع;ى�عبده�الكتاب�ولم�يجعل

ا�بعُد �-هللا�عليه�وع;ى�آله�وصحبه�وسلم�  :أمَّ

َهْدي�َهْدي�محمد�
ْ
�أصدَق�الحديث�كتاُب�هللا،�وأحسن�ال وقد�أمرنا��–ص;ى�هللا�عليه�وآله�وسلم��-فإنَّ

ففرطنا�كثABا،�وأضعنا�النضرة�بب=غه�وأثبنا�عليه�ثوابا�لم�نتأمله�ولم�نرفع�له�رأسا؛�كما�فعل�أس=فنا�

�إx�بالعود� �ذاك �من �لنا �مخرج xو� ،� �النكد �وxزمنا �الشحوب �فاعAsانا ،� �وأرواحنا �وعقولنا �وجوهنا !ي

  .الحميد�والعمل�الرشيد�والقول�السديد

ِه��
َّ
هُ " :وقد�كنت�أقرأ�قول�َرُسوَل�الل

َّ
َر�الل ضَّ

َ
ُه�َحcَّ �ن

َ
َحِفظ

َ
ا�ف

ً
ا�َحِديث �َسِمَع�ِمنَّ

ً
�َحاِمِل�اْمَرأ ُربَّ

َ
AَBُْه،�ف

َ
ُه�غ

َ
غ ِ

ّ
¯�ُيَبل

ْيَس�ِبَفِقيٍه�
َ
�َحاِمِل�ِفْقٍه�ل َقُه�ِمْنُه،�َوُربَّ

ْ
ف
َ
ى�َمْن�ُهَو�أ

َ
،�ولم�أكن�أدرك�حقيقة�الدعوة�ومبلغ�إجابة�" ِفْقٍه�ِإ]

رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�أمته�حc¯�بدأت�ب�Aنامج�قراءة�السنة�مع�ثلة�من�الطالبات،�ورأيت�

نضرة�و%س��ا�!ي�الوجوه�والعقول�و)جساد�والسلوك�،�فأردت�أن�أقوم�بدراسة�لهذه�النتيجة�دراسة�ال

�O°الن�لدعوة�)ثر�رى��ومسلم�البخاري�نBللصحيح�القارئات�من�نBبأربع�العينة�حددت�وقد�تطبيقية

راد؛�لئ=�يغيب�هذا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�وأقرب�هذه�النتيجة�للمدارس�التعليمية�و)سر�وا%ربBن�و)ف

الع=ج�عن�تداوينا�!ي�عصر�كAت�فيه�)مراض�النفسية،�وزادت�حاxت�wنتحار،�وتخبطت�السلوكيات�

  .!ي�مجاهل�)نانية،�وحب�الذات،�والنضرة�الشخصية�البعيدة�عن�شق�الو'ي�Åخر

د�وث=ثة�فصول�وقد�نهجت�!ي�هذا�الورقة�منهج�التحليل�وwستقراء،�وجعلت�خطته�ع;ى�مقدمة�وتمهي

  .وخاتمة

  .ثم�ذيلته�بفهارس�متنوعة

�فيه� �فذكرت �التمهيد �وأما �اختيار�ا%وضوع �وأسباب �وأهميته �البحث �هدف �ف��ا �فذكرت �ا%قدمة أما

  :مبحثBن�

  م�¤لة�السنة: )ول�

  .أهمية�الرواية�وتناقل�الحديث�بBن�)جيال:ا%بحث�الثاني�

  .وطرقه�وتخريجهفجعلته�لروايات�الحديث�: أما�الفصل�)ول 

  .فجعلته�لشرح�الحديث�وبيان�معاني�ألفاظه�!ي�كتب�الشروح: أما�الفصل�الثاني

�الثالث �الفصل �،�: أما �تغAB�سلوكهن �ورصد �طالباتي �ع;ى �وإقرا�òا �السنة �آثار�قراءة �لدراسة فجعلته

  .مصداقا�للحديث�وإجابة�للدعوة�النبوية

  .وأما�الخاتمة�فبينت�ف��ا�نتاثج�البحث�ا%قدم

 .دراسة�وب=غا�واستشفاء" الحديث"وأسأل�هللا�أن�ينفع�هللا�به�)مة�ويكون�سببا�للعودة�للو'ي�الثاني�

  .وص;ى�هللا�وسلم�ع;ى�نبينا�محمد�وع;ى�آله�وصحبه�وسلم
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 :ا%وضوع اختيار أسباب

  .حب�الباحثة�لحديث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم �

  ".بلغوا�عw"OPستجابة�للنداء�النبوي  �

  .بة�الباحثة�!ي�إظهار�ا%عجزة�النبوية�!ي�وقوع�استجابة�دعوة�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلمرغ �

 . ما�تراه�الباحثة�من�إعراض�الكثAB�من�عامة�ا%سلمBن�عن�مدارسة�السنة �

�وث=ثة�فصول�وخاتمة،�ثم�فهارس�متنوعة �
ً
 .يتضمن�البحث�تمهيديا

�وفصلBن�وخاتمة،�ثم� �
ً
  .فهارس�متنوعةيتضمن�البحث�مقدمة�و�تمهيديا

  .أسئلة�البحث،�ومنهجه�وخطته. ا%قدمة�و�ف��ا�هدف�البحث،�وأهميته،�وأسباب�اختيار�ا%وضوع �

  :التمهيد�و�فيه�مبحثان� �

  .م�¤لة�السنة�النبوية: ا%بحث�)ول� �

  .أهمية�الرواية�وتناقل�الحديث�بBن�)جيال: ا%بحث�الثاني� �

  :فيه�مبحثان��الفصل�-ول�و �

  .روايات�الحديث�وطرقه�وتخريجه: ول�ا%بحث�)  �

  .شرح�الحديث�وبيان�معاني�ألفاظه: ا%بحث�الثاني �

دراسة�آثار�قراءة�السنة�وإقرا�òا�ع;ى�الطالبات�ال=تي�درسن�ع;ى�يد�الباحثة�ورصد��:الفصل�الثاني �

  .تغAB�سلوكهن،�مصداقا�للحديث�وإجابة�للدعوة�النبوية

  .راسةثم�الخاتمة�وفWÑا�أهم�نتائج�الد

 .وتخريجه وطرقه الحديث روايات

  :قال داود أبو Tمام أخرج

َنا
َ
ث دٌ  َحدَّ َنا ، ُمَسدَّ

َ
ث   َعْن  ، َيْحَ÷¯ َحدَّ

َ
ْعَبة

ُ
OPِ ، ش

َ
ث ْيَماَن  ْبُن  ُعَمُر  َحدَّ

َ
ِد  ِمْن  ُسل

َ
اِب، ْبِن  ُعَمَر  َول

َّ
ط
َ

خ
ْ

 َعْبِد  َعْن  ال

ْحَمِن  َباَن  ْبِن  الرَّ
َ
ِبيِه  َعْن  ، أ

َ
اِبٍت  ْبِن  ِد َزيْ  َعْن  ، أ

َ
اَل  ، ث

َ
ِه  َرُسوَل  َسِمْعُت : ق

َّ
: َيُقوُل   -  وسلم وآله عليه هللا ص;ى - الل

َر " ضَّ
َ
هُ  ن

َّ
  الل

ً
ا َسِمَع  اْمَرأ ا ِمنَّ

ً
هُ  َحِديث

َ
َحِفظ

َ
¯ ف َّcُه، َح

َ
غ ِ

ّ
ُربَّ  ُيَبل

َ
ى ِفْقٍه  َحاِمِل  ف

َ
َقهُ  ُهَو  َمْن  ِإ]

ْ
ف
َ
 ِفْقٍه  َحاِمِل  َوُربَّ  ِمْنُه، أ

ْيَس 
َ
 ".َفِقيٍه بِ  ل

 الحكم�ع�ى�الحديث

  .صحيح Tسناد �Çذا الحديث

 من  مروي لكنه ضعف طرقه بعض !ي كان وإن متواتر، فهو صحابي، عشرين عن وروي  كثABة شواهد وله

 .الجملة !ي صحيحة وجوه

 معاني�الحديث
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هللا��هذا�الحديث�عظيم�!ي�أثر�حديث�رسول�هللا�وتناقله�وتعلمه�وفقهه،�حيث�دعا�رسول�هللا�ص;ى �

 ّO°ِ ّيِ
َّ
اَل�الط

َ
�سمع�حديثه�وبلغه،�والدعاء�كان�بالنضرة�مطلقا،�ق حسن�«: عليه�وسلم�%ن

ْ
النضرة�ال

 .»والرونق

ْضَرٍة،�: ِقيَل «: دعاء�أم�خ�A؟�قال�!ي�ا%رقاة) نضر�هللا(وهل�هذه�الجملة� �
َ
ا�ن

َ
ُه�ذ

َ
َباٌر�َيْعOPِ�َجَعل

ْ
ُه�ِإخ ِإنَّ

ْضَرةِ : َوِقيَل  ُه�ِبالنَّ
َ
ْعَمِة،�َوِقيَل �ُدَعاٌء�ل ِر�الّنِ

َ
ث
َ
َوْجِه�ِمْن�أ

ْ
Èََ�اُء�ِ!ي�ال

ْ
�َوال

ُ
َبْهَجة

ْ
�ِمْن�: َوÔَِي�ال

ُ
ْضَرة َراُد�ُهَنا�النَّ

ُ ْ
ا%

َقْدرِ 
ْ
َجاِه�َوال

ْ
�ال

ُ
 . »َحْيث

� � �!ي�): امرءا(قوله �فهو�داخل �إنسان �وكل �والكبAB�والصغAB�والحر�والعبد، �الذكر�و)ن8¯ �فيه يدخل

 .لحديث�وأداههذه��الدعوة�إذا�حمل�ا

 هل�يلزم�السماع�ا%باشر�أم�ا%قصود�سماع�الرواية�الOc�تناقلها�القوم�واحدا�عن�آخر؟�): سمع�منا( �

� � ِOّ°ِ �ِمَن�النَّ
َ
اِدَرة َعاَل�الصَّ

ْ
ف
َ ْ
َواَل�َو)

ْ
ق
َ ْ
(� َم��- الظاهر�أنه�َيُعمُّ

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�َعل

َّ
ى�الل

َّ
ُه��- َص;

َّ
Oَ�الل ِpÚَر�ْصَحاِبِه

َ
َوأ

َجْمِع�ِ!ي��َعْ�ُ�ْم 
ْ

�ال
ُ
ة
َ
ْيِه�ِصيغ

َ
�َعل ا(َيُدلُّ  ). ِمنَّ

�بما�روى�إذ�إن� �
ً
ودل�هذا�الحديث�أنه�ليس�من�شرط�الراوي�أن�يكون�فق�ً�ا،�وx�أن�يكوَن�عام=

�!ي�العدالة،�وإنما�)داء�
ً
لق�العمل�داخ=

ْ
�ف��ا،�وإْن�كان�ُمط

ً
الرواية�أداء،�وشْرط�العمل�ليس�داخ=

ِحف
ْ

ب�الضبط�وال
َّ
 . ظيتطل

ْيَس�ِبَفِقيٍه (قوله� �
َ
�َحاِمِل�ِفْقٍه�ل وهذه�شهادة�منه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�بأن�ما�كل�من�صحبه�): َوُربَّ

لكن�بي��ما�فرق�فا�و]ى�تنسب�الفقه�! فقه�ك=مه�ووعاه�ع;ى�وجهه،�وقد�يتوهم�أن�الجملتBن�سواء�

بعض�السامعBن�x�يفقهون�للسامع�ولكن�تثبت�أن�ثمة�أفقه�منه�سيتلقى�الخ�A�والثانية�تبBن�أن�

 !أص=�

�وتبليغه� �وروايته �الحديث �بسماع �hنتفاع �أن �ع�ى �القارئات �من �عدد �لحال �الدراسة �دلت وقد

أثمر�ثمرات�بالغة�[ي�نفوس�ا2تلقيات�بالكلية�وليس�للوجه�خاصة،�?سيما�وقت�التلقي�والطلب�

 . أو�زمن�العطاء�

 إجراءات�البحث�ا2يداني

  :مجتمع�البحث �

ع;ى�يد��"مجالس�الحديث�النبوي "مجتمع�البحث�جميع�الطالبات�ال=تي�أB�³ن�برنامج�يشمل� �

 . طالبة�) ٤٥(الباحثة�التابع�%ركز�النجاح�!ي�مدينة�الرياض�وعددهن�

 : عينة�البحث �
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�"مجالس�الحديث�النبوي "طالبة�من�الطالبات�ال=تي�أB�³ن�برنامج�) ٤٠(تتضمن�عينة�البحث� �

من�ا%جتمع�)ص;ي،�%)  ٨٨،٩( %ركز�النجاح�!ي�مدينة�الرياض�وÔي�تمثل��ع;ى�يد�الباحثة�التابع

  :و!ي�ما�ي;ي�توصيف�لعينة�البحث

 :أسئلة�البحث

 :عن�-سئلة�التالية�-بإذن�هللا��-ستجيب�الدراسة�ا2يدانية�

 . ما�مدى�تأثر�عينة�الدراسة�بقراءة�الحديث�!ي�الجانب�Tيماني.١

 . بقراءة�الحديث�!ي�الجانب�الـلـغــوي �ما�مدى�تأثر�عينة�البحث.٢

 . ما�مدى�تأثر�عينة�البحث�بقراءة�الحديث�!ي�الجانب�الســلـوكـي.٣

 . ما�مدى�تأثر�عينة�البحث�بقراءة�الحديث�!ي�الجانب�الـمـعرفـي.٤

 . ما�مدى�تأثر�عينة�البحث�بقراءة�الحديث�!ي�الجانب�wجـتـمـاûي.٥

 . ءة�الحديث�!ي�الجانب�النف-Opما�مدى�تأثر�عينة�البحث�بقرا.٦

 . هل�%تغABي�كل�من�العمر�وطبيعة�العمل�أثر�ع;ى�استجابات�أفراد�العينة.٧

 :أداة�البحث�

� �بصحيفة �الباحثة �استعانت �أهدافه �وتحقيق �ا%يداني �البحث �رئيسة�"استبيان"�جراء �كأداة ،

عد" wستبانة"للبحث�الحا]ي�من�إعداد�الباحثة،�ومن�ا%علوم�أن�
ُ
أداة�من�أدوات�ا%نهج�الوصفي،��ت

  .وقد�تضمنت�wستبانة�ستة�محاور�رئيسية�لتحقيق�أهداف�الدراسة�ا%رجوة

 :أساليب�ا2عالجة�+حصائية�

الرزمة�Tحصائية�للعلوم�"تم�عمل�التحليل�Tحصائي�عن�طريق�الحاسب�Å]ي�باستخدام�برنامج� �

�)سا ، w"(BSS)جتماعية �الباحثة �استخدمت �Tحصائية�وقد �ا%عالجة �!ي �التالية �Tحصائية ليب

 :والوقوف�ع;ى�النتائج�الOc�أسفر�ع��ا�التطبيق�ا%يداني

�ا%ئوية� Frequenciesالتكرارات � �)داة�� Percentgesوالنسب �ومحاور �الدراسة �عينة لوصف

 .ا%ختلقة

لتصنيف�� ,Standard Deviationوwنحرافات�ا%عيارية�� Arithmetic Meanا%توسطات�الحسابية �

 .عبارات�)داة�وترتي�Èا

�%تغABات�الدراسة�� T.test" ت"اختبار� �
ً
للكشف�عن�دxلة�الفروق�بBن�استجابات�أفراد�العينة�وفقا

 .حول�محاور�)داة

�%تغABات�� ANOVAتحليل�التباين�)حادي� �
ً
لحساب�دxلة�الفروق�بBن�استجابات�أفراد�العينة�وفقا

 .داةالدراسة�!ي�محاور�) 
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للمقارنات�البعدية�للكشف�عن�مصادر�دxلة�الفروق�بBن�متوسطات�� Scheffe Testاختبار�شيفيه� �

 . استجابات�أفراد�العينة�!ي�محاور�)داة

 الخاتمة

�نئون�بالنضرة�!ي�الدنيا� أهل�الحديث�يحملون�هذا�الشرف�ويطمعون�!ي�الدخول�!ي�الدعوة�ا%باركة�́و

فضله،�وقد�%ست�أثر�هذه�الدعوة�!ي�وجوه�قراء�الحديث�وا%بلغBن�له�من�x�حرمنا�هللا�من�. وÅخرة

خ=ل�ال�Aنامج�الذي�أقمته�لقراءة�السنة�النبوية،�وكلما�كانت�القارئة�متصفة�بالتلقي�والب=غ�للحديث�

�الدراسة� �خ=ل �ظهر�من �وقد �حولها، �من �ع;ى �وأفاضته �قل�Èا �!ي �وأحسته �وجهها �!ي �ظهر�ذلك كلما

�م �وسلمالتطبيقية �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �حديث �منا: (صداق �سمع �امرءا الحديث،�...) نضر�هللا

�به�%ن�صدق�حديث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه� �مسلما �وإن�كان وجاءت�النتائج�بالغة�الوضوح،�وهذا

Bن�وسلم،�لكن�!ي�التدليل�ع;ى�ذلك�بالدراسة�ا%يدانية�التطبيقية�إظهار�لدxئل�النبوة�،�وأهيب�بالباحث

أن�يوجهوا�عناي��م�للحديث�النبوي�ويظهروا�الدxئل�النبوية�!ي�عصرنا�الحديث�بمقاييس�أهله�لتقوم�

  .الحجة�ويظهر�علو�هذا�الدين�وصحته
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  أثر�الحديث�النبوي�[ي�إغناء�العربية. ٣٩

  )ا%ملكة�العربية�السعودية�-جامعة�)مAB�سلطان،�الرياض��-®�اني�بنت�محمد�الصفدي�. د(

  �الرحمن�الرحيمبسم�هللا

  :ا%قدمة

من�. وسيئات�أعمالنا, ونستغفره،�ونعوذ�با8�من�شرور�أنفسنا, ونستعينه, إّن�الحمد�8�نحمده

´�ده�هللا�فهو�ا%هتدي،�ومن�يضلل�ف=�هادي�له،�وأشهد�أن�x�إله�إx�هللا�وحده�x�شريك�له،�وأشهد�أّن�

�عبده�ورسوله
ً
  .محمدا

  :أمابعد

�تم �ما �أنفس �من �الفص²ىفإن �هللا� لكه �ص;ى �ا%صطفى �أحاديث �حو®�ا Ocال� �اللغوية �الAوة تلك

إذ�أسهم�الحديث�النبوي�إسهاما�ًكبABا�ً!ي�حفظ�هذه�. عليه�وسلم�؛�فقد�صار�لها�مع�لغتنا�شأن�جليل

� �العريقة �لهجا®�ا, اللغة �وألفاظها, وغري�Èا, وحفظ �أصوا®�ا �!ي �ثرا�òا �وزيادة �إغنا�òا �تراكي�Èا�, و!ي !ي

�, سالي�Èاوأ �وتصريفها �نحو �,!ي �وإعجازها �ب=غ��ا �وقواميسها,!ي �معجمها �اللغة�. .!ي �هذه �عظمة ومن

  .استجاب��ا�وقدر®�ا�ع;ى�م=حقة�الحياة�بكل�تغABا®�ا�بالتعبAB�ع��ا

وقد�اختصت�هذه�الدراسة�بالبحث�!ي�جانب�من�الحديث�النبوي�له�بالعربية�ودراسا®�ا�اللغوية�

�وأثر�بعيد �وثقى �. صلة �البالغة �اللونBن �هذين �واللغة–و�همية �جامعة�- الحديث �مقدمة �من �x�بد  كان

  مختصرة�أبرز�معالم�هذا�ا%يدان�الفسيح�

جدير�بالدراسة�العميقة�الOc�) أثر�الحديث�النبوي�!ي�إثراء�العربية(فمما�شك�فيه�أن�موضوع�

  :فيه�أمور،�م��ا�وكان�مما�دفعOP�إ]ى�البحث�،وجملة�ما�فيه�من�قضايا�،تقف�ع;ى�مزاياه

ق�ا%وضوع�باللغة�وثرا�òا�-
ّ
ق�بتأصيل�ا%ادة�اللغوية, و)سس�الOc�ُبنيت�عل��ا, تعل

ّ
ودرجة�, لذا�فهو�يتعل

  .وتطورها وقبولها, صّح��ا

قه�بالحديث�النبوي،�وهو�ميدان�فسيح�لكثAB�من�العلوم��-
ّ
فقد�كان�جمع�الحديث�وروايته�, تعل

�ق �الذي �)ّول �)ساس �شهد®�اوتدوينه Ocال� �العلمية �الحركة �عليه �عصر� امت �بعد �Tس=مية الب=د

� �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �,الرسول �والسABة �التأريخ �من �إلينا �وصل �ما �, فجّل �والفتوح والAsاجم�,وا%غازي

� �,والطبقات �القراءات �وعلوم �وروايته,وتفسAB�القرآن �الحديث �جمع �عن �اللسانية�.تشّعب �العلوم أما

�را �فقد �)خرى العربية �العلوم �مسABة �مسAB®�ا �!ي �من�, فقت �العلوم �تلك �به �حظيت �ما �بمثل فحظيت

�,فقد�كانت�الدواûي�متمثلة�!ي�خدمة�الدين�الجديد�, رعاية�وعناية�
ً
 , ولغة�,قرآنا�وحديثا

ً
 .وإعرابا

لع�صورة�عنه�قبل�الدخول�فيه
ّ
ته،�ليأخذ�ا%ط

ّ
�لخط

ً
  :ولكي�تّتضح�صورة�البحث�أورد�عرضا

  :التمهيد

  :حديث�!ي�التمهيد�ينقسم�قسمBنال

  :واشتملت�ع;ى�ما�ي;ي�:نبذة�عن�اللغة�-١

  .ومصادر�جمع�اللغة, بينت�ف��ا�ا%راحل�ا%تداخلة�ا%تعاصرة�الOc�مّر��Çا�جمع�اللغة: مرحلة�التدوين�-

  :الفصل�)ول 
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ً
x- أو�اللغوي �حتجاجw : w�ليصّح�اللفظ�عروبة�لثبوت�وضعت�Ocال�ABا%عاي�فيه�بهتناولت�حتجاج .  

 
ً
  .حجية�الحديث�النبوي�!ي�أصول�العربية�-ثانيا

  :الفصل�الثاني

و!ي�لهجا®�ا�وغريب�,!ي�ألفاظها�وتراكي�Èا� وضحت�فيه�كيف�أغP¯�الحديث�النبوي�اللغة�العربية

". علم�الحديث�واللغة�أخوان�يجريان�من�واد�واحد" :قال�السيوطي,فكانا�وحدة�واحدة� ,ألفاظها�

  ٢/٣١٢ا%زهر�

  :وكان�الحديث�عن�ذلك�بالطرق�التالية

  .نماذج�منتقاة�من�التطور�الدx]ي�!ي�حديث�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: ا%جموعة�)و]ى

  .!ي�حديث�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم, hرتجال�وhبتكارنماذج�منتقاة�من�: ا%جموعة�الثانية

  .ص;ى�هللا�عليه�وسلمنماذج�من�تراكيب�لم�يسبق�إل��ا��:ا%جموعة�الثالثة

ABالكب�ا%وضوع�هذا�!ي�عم;ي�أثناء�]ي�ظهرت�Ocال�النتائج�أهّم�ف��ا�ذكرت�بخاتمٍة�البحث�هذا�وختمُت.  

Ocوطاق�جهدي�فيه�بذلت�أني�O°وحس�والخلل،�النقص�يهAsيع�بشري�جهد�العمل�هذا�فإن�وبعد،�ثّم  

ر� ِ
ّ
!ي�هذا�البحث�خالًصا�لوجهه�الكريم،�وأن�أسأل�هللا�بأسمائه�الحسP¯�وصفاته�الع;ى�أن�يجعل�ما�ُسط

وآخر�دعوانا�أن�الحمد�8�  .وإن�أخطأت�فقصور�!ّي�ونقص, إن�أصبت�ففضل�من�هللا�وكرم... ينفع�به

  .رب�العا%Bن

  :التمهيد

  :مرحلة�تدوين�اللغة

رة�الOc�خّفوا�لها�سراع
ّ

؛�إن�البحوث�اللغوية�والنحوية�عند�ا%سلمBن�لم�تكن�من�الدراسات�ا%بك
ً
ا

�إ]ى�العلوم�الشرعّية؛�كالفقه،
ً
xأو�وّجه�اهتمامهم�النبوي  �ن�والحديث�والقراءات،�،AB،والتفس��أن�فبعد

غة�والّنحو
ّ
غة�كتبت�!ي�العصر�العباOpË�",)١(دّونت�تلك�العلوم�اّتجه�العلماء�وجهة�أخرى�نحو�الل

ّ
فأكA�الل

  .)٢"()ّول�x�قبله

Ocال� �اللغوّي �البحث �محاوxت �أو]ى �عباس�ومن �ابن �محاولة �بالقرآن �( ارتبطت جمع�) ھ٦٨ت

  .إليه�)٣()غريب�القرآن(الكلمات�الغريبة�!ي�القرآن�وشرحها�إن�صّحت�نسبة�

ويشرح�معاني�ا%فردات�بما�يوّضحها�من�ك=م��،يفّسر�للناس�غريب�القرآن�-رOpÚ�هللا�عنه�- فكان

 
ً
�ونAا

ً
�من�كتاب�هللا�فلم�تعرفوه�فاطلبوه�!ي�أشعار�العرب؛��إذا":وورد�عنه�قوله, العرب�شعرا

ً
قرأتم�شيئا

عر�ديوان�العرب
ّ

  )٤("فإن�الش

ف�ع;ى�ما�دار�حول�القرآن�الكريم
ّ
بل�كان�جمع�الحديث�وروايته�وتدوينه�, بيد�أن�)مر�لم�يتوق

رسول�ص;ى�)ساس�)ول�الذي�قامت�عليه�الحركة�العلمية�الOc�شهد®�ا�الدول�Tس=مية�بعد�عصر�ال

                                                 
 ٨٠-٧٩أحمد�مختار�عمر�ص�. والبحث�اللغوي�عند�العرب�د, ١٧٣للسيوطي�ص�, تاريخ�الخلفاء�: ينظر) ١(

 ١/٢٣٠ض²ى�Tس=م�) ٢(

   ٣٣/ ١لعربيتاريخ�)دب�ا: ينظر. أنه�كانت�من�كتابه�نسخة�قبل�الحرب�العا%ية�الثانية�ذكر�بروكلمان) ٣(

 ١/٢٧ xبن�رشيق, !ي�صناعة�الشعر�ونقده�العمدة: ينظر) ٤(
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�وسلم �عليه �والسABة"فـ�،هللا �التأريخ �من �نعرفه �ما �والفتوح�،كل �والطبقات�،وا%غازي وحc¯��،والAsاجم

  .تشعب�عن�جمع�الحديث�وروايته،تفسAB�القرآن�وعلوم�القراءات

�الدؤ]ي� �)سود �أبي �يد �ع;ى �ا%صحف �نقط �مرحلة �س=م, عاصر�ذلك �ابن �من�: "قال �أّول وكان

�وفت �العربية، �الدؤ]يأّسس �أبو�)سود �قياسها �ووضع �سبيلها، �وأنهج �با�Çا، �الروايات�)١("ح �تتابعت �ثم ،

  .الكثABة�!ي�نسبة�وضع�النحو�إليه

عر�لغاية�جديدة�هو�أّنه�ديوان�العرب�وِسِجّل�اللغة،�
ّ

ثر�من�الش
ُ
وبظهور�Tس=م�استمّر�حفظ�ما�أ

��لفاظ�القرآن�وصورة�حيا®�ا�العربّية�بكّل�م
ً
�أو�ديوانا

ً
�أو�سّج=

ً
ا�ف��ا؛�أي�أنه�ُحفظ�باحتسابه�معجما

�لجاءكم�: "بن�الع=ء�،�قال�أبو�عمرو )٢(الكريم
ً
ه،�ولو�جاءكم�وافرا

ُّ
ما�انتÛ¯�إليكم�مما�قالته�العرب�إx�أقل

ABٌكث�وشعٌر�٣("علٌم( 

�العربية�وصار�الشعر�ال �العلوم �!ي �التأليف �!ي
ً
�أساسيا

ً
�مصدرا �Tس=مي �قرينه �مع �الجاه;ي عربي

 : وTس=مية
ً
�وتفسABا

ً
�وب=غة

ً
�ونحوا

ً
  .لغة

� �للعرب �القو]ّي �أو�الAsاث غة،
ّ
�الل �جمع �بدأ �التعبAB��-وهكذا �صّح �من��- إن �دينّية �دوافع �ع;ى بناًء

  .)٤(ولغوّية�من�ناحية�أخرى , ناحية

  :الفصل�-ول 

 أو 
ً
  :)٥()ضوابطه�الزمانية�وا2كانية(hحتجاج�اللغوي�: ?

� �ك=م �!ي �ثبوته �هو �به �wحتجاج �ليصّح �اللفظ �عروبة �لثبوت �وضع �يوثق�(ا%عيار�الذي من

�من�قبائل�بعي��ا: والشروط�الOc�تحقق�ذلك�الوثوق �)٦()بفصاحته
ً
ومناطق�بعي��ا،�!ي�, كون�قائله�عربيا

  :يضاح�ذلك�نذكر�ما�ي;يعصر�زمOP�ينتOÛ�عند�حد�معBن،�و� 

                                                 
م, طبقات�فحول�الشعراء) ١(

ّ
  ١٢/ ١ xبن�س=

 ٨٠-٧٩ أحمد�مختار�عمر�ص.  البحث�اللغوي�عند�العرب�د: ينظر) ٢(

،�٣٨٧،�٣٨٦: ١ !ـي�الخصـائص�وابن�جPـO, ٢٥/ ١ روى�ابن�س=م�الخ�A�!ي�طبقات�فحول�الشعراء. التام�الذي�لم�ينقص�منه��Opء: الوافر) ٣(

  ٥١!ي�wقAsاح�ص��والسيوطي

 ٣١عبد�هللا�الخAان�ص. طور�الدرس�النحوي�دمراحل�ت: ينظر) ٤(

  : من�الدراسات�السابقة�!ي�موضوع�wحتجاج�اللغوي ) ٥(

   ٨٤ -٢٧للسيوطي�ص�, wقAsاح�!ي�علم�أصول�النحو�-

  ١٧ -٥/ ١) هارون(للبغدادي�, خزانة�)دب�ولّب�لباب�لسان�العرب�-

   ٧٦-٦سعيد�)فغاني�ص�, !ي�أصول�النحو�-

  ١١٥ -١٠،�خديجة�الحديO8�صالشاهد�وأصول�النحو�!ي�كتاب�سيبويه�-

-�O8الحدي�خديجة�الشريف،�بالحديث�حتجاجw�من�النحاة�موقف.  

  ١٧٤ -١٦٣مراحل�تطّور�الدرس�النحوي�ص�-

  .حسن�جبل�محمد. wحتجاج�بالشعر�!ي�اللغة�الواقع�ودxلته�-

)٦ (w�ص�احAs٤٨ق 
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 :)٢(مادة�جمعهم�فيما�صّح�عن�العرب�ضمن�شروط�ومعايAB�Ôي�)١(حّدد�اللغوّيون 

دون�بقّية�أطرافها؛�, الفيصل�الذي�حّددت�بمقتضاه�مواطن�الفصاحة؛�وسط�الجزيرة�العربية�:ا2كان

�الوافد �بحركة �تعّج �كانت Ocال�الحواضر� �دون �بواد´�ا �و!ي �)خرى، �با�مم �خارج�لصل��ا �من �عل��ا ين

  .الجزيرة،�أو�من�أطرافها�بقصد�التجارة�ونحوها

الفيصل�الذي�حّددت�بمقتضاه�عصور�الفصاحة�عند�منتصف�القرن�الثاني�الهجري�بالنسبة��:الزمان

�باللغة� �ل=حتجاج �بالنسبة �الهجرّي �الرابع �القرن �و�³اية �الشعر، �لغة �خاّصة �)دبية �باللغة ل=حتجاج

  .عن�)عرابالشفهية�ا%نقولة�

سواء�با%شافهة�, إذا�ثبتت�نسبته�إ]ى�عربّي�قّح , الشرط�الذي�حّدد�بمقتضاه�فصاحة�اللفظ�:الفصاحة

  .ذلك�العربي�القّح�هو�من�انطبق�عليه�شرط�الزمان�وا%كان�السابقBن. أو�الرواية�الصحيحة

  :وهذا�الحرص�ع;ى�وضع�ضوابط�دقيقة�!ي�ا%ادة�اللغوية�مرّده�أمران

شي��م�أن�تبتعد�العربية�عن�خصائصها�ا%عروفة�عند�نزول�القرآن�الكريم؛�مما�يؤدي�إ]ى�ظهور�خ: )ول 

  .لغة�ثانية�ذات�خصائص�مغايرة�للغة�)و]ى

الخوف�من�دخول�سيل�عارم�من�)لفاظ�)عجمية�إ]ى�العربية؛�مما�يبعدها�عن�خصائصها�: وÅخر

  .وعروب��ا

م�الشعراء�إ]ى�طبقات،�والقبائل�إ]ى�وع;ى�ضوء�تلك�ا%عايAB�ُعّد�كل�ما�خا ُقّسِ
َ
،�ف

ً
دا

ّ
لف�ذلك�مول

  .درجات،�أع=ها�قبيلة�قريش

  :حجية�الحديث�النبوي�[ي�أصول�العربية�- ثانيا

�ا%صادر�التالية �أحد �عن �تخرج x� �أ�³ّا �نجد �مصادر�اللغة �النظر�!ي �والحديث�: عند �الكريم، القرآن

Aوالن�والشعر،�الشريف،.  

  :القرآن�الكريم

�النحو�واللغةف �علم �م��ا Ocال� �Tس=مية �فهو�مصدر�العلوم �الكريم �القرآن �جميًعا�, أما و)ئمة

قال�الراغب�, )٣(مّتفقون�ع;ى�wحتجاج�به؛�فهو�أصّح�ك=م�وأبلغه�وهو�!ي�ذروة�الذرا�!ي�الك=م�العربي

�العرب:" )ص�Èاني �ك=م �لّب �Ôي �القرآن �الفقهاء�, واسطتهو , وزبدته, ألفاظ �اعتماد �وعل��ا وكرائمه،

  .)٤("والحكماء�!ي�أحكامهم�وحكمهم،�وإل��ا�مفزع�حذاق�الشعراء�والبلغاء�!ي�نظمهم�ونAهم

�نحوية �قواعد �من �استنبطوه �مما ABكث� �!ي �البّينات �آياته �من �واللغوّيون �النحاة �أفاد  وقد

�القرآن�لسيبويه) الكتاب(فحفل �وث=ثمائة�بالشواهد �وسبعBن �أربع �من �يقرب �ما �بلغت ¯cح� �الكثABة، ية

                                                 
�باللغـة،�وإن�كـان�بعـض�العلمـاء�أبـرز�!ـي�اللغـة،�وبعضـهم�أبـرز�!ـي�ا) ١(

ً
لنحـو،�وكانـت�أّنبه�ع;ى�أن�اللغة�والنحو�كانا�ممs¤جBن،�والعالم�بالنحو�كـان�عا%ـا

فالبصـــرة�أول�مدينـــة�. العـــراق�أســـبق�)مصـــار�إ]ـــى�تـــدوين�اللغـــة�والنحـــو،�وكـــان�البصـــريون�لهـــم�الفضـــل�!ـــي�ذلـــك،�ثـــم�الكوفيـــون،�ثـــم�البغـــداديون 

 ٢/٢١٢ض²ى�Tس=م�. عربية�عنيت�بالنحو�واللغة�وتدوي��ما

  ٢٢٤-٢٢٠ص) ٦-٥مجلة�ا%عجمية�(عبد�الع;ي�الودغABي�. د�-العربّي�التاريLي��قضية�الفصاحة�!ي�القاموس: ينظر)٢(

. د, والشـاهد�وأصـول�النحـو�!ـي�كتـاب�سـيبويه, x١/٩بـن�الجـزري�, عشـر،�والنشـر�!ـي�القـراءات�الx١٢بـن�زنجلـة�ص, حّجة�القـراءات: ينظر) ٣(

 ٤٤خديجة�الحديO8�ص

 ٣ص�ا%فردات�!ي�غريب�القرآن،�للراغب�)ص�Èاني) ٤(
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�الخليل, )١(آية �شواهد ��وبلغت �آية�)العBن(!ي �وتسعBن �أربعمائة �الكريم �القرآن �من�, من �شواهد تضم��ا

�سيبويه, )٢(القراءات�القرآنية �ما�!ي�w �ونهج�النحاة�البصريون�نهج ستشهاد�بالقرآن�الكريم،�واستنباط

  .فات�)س=ف�من�قواعد،�أو�تصحيح�ما�سبقوا�إليه�من�أصول 

أّما�wحتجاج�بالقراءات�القرآنية�فإن�الجيل�)ّول�من�النحاة�رأى�أن�القراءة�سّنة�متّبعة�x�يصّح�

�م��ا،�ولو�أنه: وقالوا, التعّرض�لها�بتخطئة
ّ
: قال�الفراء, x�يقاس�عل��ا�إن�كل�قراءاته�فصيحة�حc¯�الشاذ

عر"...
ّ

�الش �من �الحّجة �!ي �وأقوى �أعرب �جOP, )٣("والكتاب �ابن �ما�: "وقال �قوة �وجه �نري �أن �منه غرضنا

 
ً
ا

ّ
وأّنه�ضارب�!ي�صّحة�الرواية�بجرانه،�آخذ�من�سمت�العربية�مهلة�ميدانه؛�لئ=�يرى�, يسّم¯�Åن�شاذ

أفصح��-عّز�اسمه��-ك=مه�: "كما�قال�البغدادي,)٤("العدول�عنه�إنما�هو�غّض�منه�أو�®�مة�لهمرى�أن�

ه, ك=م�وأبلغه
ّ
ل�ما�انتÛ¯�عليه�)مر�من�Tجماع�, )٥("ويجوز�wستشهاد�بمتواتره،�وشاذ

ّ
تلك�)قوال�تمث

ها
ّ
  .ع;ى�wحتجاج�بالقراءات�متواترها،�وآحادها�وشاذ

  :حديث�الشريفال

  :أما�الحديث�الشريف�فانقسموا�إزاء�wحتجاج�به�فريقBن

-� �بلفظه �رويت �الشريفة �)حاديث �أن �ظّنه �ع;ى �غلب �من��– �فريق �العليا �الذروة �!ي OÛف

�والتابعBن, الفصاحة �الصحابة �بألفاظ �معناها �روي �فأجازوا�, أو �wحتجاج �نطاق �!ي �داخلون وهم

  .wحتجاج�به

�)خذ- �رفض �فيه��فريق �الرواية �سمحت �قد �بأنه
ً
�النحو�محتّجا �مسائل �ع;ى �wستشهاد �!ي به

دين, بمعناه�x�بلفظه
ّ
  .)٦(كما�أن�بعض�رواته�كانوا�من�ا%ول

ولعل�من�أسباب�بعد�النحويBن�)وائل،�عن�wستشهاد�بالحديث،�إيثارهم�wبتعاد�عن�مواطن�

صور�Tس=مية�)و]ى،�وكAة�اّ®�ام�بعض�الناس�تزّل�فيه�)قدام،�بعد�شيوع�الوضع�!ي�الحديث�!ي�الع

� �الوضع ��Çذا
ً
�فقد�, بعضا

ً
�تاّما

ً
�خلّوا �ذكر�الحديث �تخلو�من �)و]ى �النحوية �ا%ؤلفات �أن �ذلك OPيع�xو

 ,ائل�اللغةوغABهما�بالحديث�النبوي�الشريف�ع;ى�كثAB�من�مس, )٧(وأبو�ع;ي�الفارOpË, استشهد�سيبويه

 
ً
�محدودا �احتجاجهم �كان �أبي�. وإن �أمثال �اللغة �مسائل �!ي �بالحديث �اللغوّيBن �قدامى �استشهد كذلك

،�،�وأبي�حاتم،�وابن�السكيت،�و�ابن�)عرابي،�وأبي�عبيد،�و)صمÙي،�والفراء،�والخليلبن�الع=ء�عمرو 

�قتيبة �خالويهوابن �وابن �و�الجوهري ، �وغABهم، �الخليل, )٨(، �شواهد �أحمد�وبلغت من��الفراهيدي�بن

                                                 
 ١٧٥مراحل�تطور�الدرس�النحوي�ص: ينظر) ١(

) ا%عجميـــة�العربيـــة(أحمـــد�نصـــيف�الجنـــابي�ضـــمن�أبحـــاث�نـــدوة�. د– )كتـــاب�العـــBن!ـــي�دراســـة�الدxلـــة�القرآنيـــة�!ـــي��مـــنهج�الخليـــل: (ينظـــر) ٢(

  ١٩٩-١٦١م�بغداد�ص�١٩٩٢ -ھ١٤١٢ا%جمع�العلمO�العرا*ي�

  ١٤/ ١للفراء�, معاني�القرآن) ٣(

   ٣٣- ٣٢/ x١بن�جOP, ع��ا!ي�تبيBن�وجوه�شواذ�القراءات�وTيضاح��ا%حتسب) ٤(

  ٩/ ١للبغدادي�, خزانة�)دب�ولّب�لباب�ك=م�العرب) ٥(

  ٣٠٧ضاري�حمادي�ص��محمد. الحديث�النبوي�الشريف�وأثره�!ي�الدراسات�اللغوية�والنحوية،�د: ،�وانظرw٤٠قAsاح�ص�) ٦( 

حياتــه��وأبــو�ع;ــي�الفارËــOp, ٧٦٣،�عبــد�الخــالق�عضـيمة�صو�فهــارس�كتـاب�ســيبويه,  ٣٢/ ٥ ســ=م�هــارونعبـد�ال. ،�دفهــارس�كتــاب�ســيبويه: ينظـر) ٧(

  ٢٠٤-٢٠٠عبد�الفتاح�إسماعيل�شل°O�ص. ومكانته�بBن�أئمة�التفسAB�العربية�وآثاره�!ي�القراءات�والنحو،�د

 ٣٨ -٣٧البحث�اللغوي�عند�العرب�ص�: ينظر. أحمد�مختار�عمر. واضع�استشهادهم�دذكر�م) ٨(
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  .)١(الحديث�الشريف�تسعة�وعشرين�وث=ثمائة�حديث

�د �أّرخت �الحديO8.كما �الع=ء�خديجة �بن �عمرو �بأبي �النبوي �بالحديث �wحتجاج �بن�بداية �و�الخليل ،

  .)٢(،�وسيبويهأحمد

Op-)ندل�خروف�ابن�أن�ع;ى�الباحثون�يجمع�( ويكاد�) ھ٦٠٩ت�من�كثارT�!ي�السبق�فضل�له

��Çا �وwستشهاد �با�حاديث �مالك, )٣(wعتداد �ابن �ذلك �!ي ��وتابعه �)لفية �(صاحب فخطا�) ھ٦٧٢ت

�مصادر�wحتجاج�بعد�القرآن�الكريم �من قة�حBن�جعل�الحديث�ا%صدر�الثاني
ّ
يظهر�ذلك�, خطوة�موف

� �كتابه �!ي
ً
�الجامع(جلّيا �%شك=ت �والتصحيح �التوضيح �وستة�) الصحيح�شواهد �مائتBن �ع;ى �احتوى إذ

Bوست�
ً
واستخلص�ما�جاء�ف��ا�من�قواعد�جديدة،�فأثب��ا�واستدرك��Çا�ع;ى�, فاستقرأ�)حاديث,ن�حديثا

�وx�فيما� �العزيز، �الكتاب �آيات �!ي �مثله �يرد �ولم �)حاديث، �أسلوب �!ي �ورد �مما �)وائل �الّنحاة قواعد

  .)٤(جمعه�النحاة�من�ك=م�العرب�الفصحاء

�بالح �wستشهاد �من �ا%انعBن �أع=م �الضائع: ديثومن �( وأبو�حّيان, )ھ٦٨٠ت( ابن , )٥()ھ٧٤٥ت

 ّO°الشاط�( وتوّسط�ألفاظها) ھ٧٩٠ت�بنقل�OPاعت�Ocال�با�حاديث�حتجاجw�)لفية. فجّوز�شرح�!ي�قال :

�بحديث�, ميع�ا%تقدمBنأما�الحديث�فإنه�خالف�!ي�wستشهاد�به�ج«
ً
xxاستد�نحوي�كتاب�!ي�تجد�x�إذ

� �هللا �رسول �عن �هللا��منقول �بحول �أذكره �وجه �ع;ى x, إ�العرب� �أج=ف �بك=م �يستشهدون وهم

¯Pالخ�ف��ا�Ocال�وبأشعارهم�م�òالصحيحة ..والفحش, وسفها�حاديث(�كونAsوي...«)٦(  

فيستدّل�منه�بما�ثبت�أنه�قال�ع;ى�اللفظ��-  � -وأما�ك=مه�«: قال, ح�!ي�wقAsاوتابعه�السيوطّي 

 , ا%روّي 
ً
�نادر�جّدا  , وذلك

ً
�أيضا ة

ّ
�قل �القصار�ع;ى �)حاديث �!ي �يوجد �مروي�, إنما �)حاديث �غالب فإن

�تدوي��ا �قبل دون
ّ
�وا%ول �)عاجم �تداولها �وقد ،¯Pونقصوا،, با%ع� �فزادوا �عبارا®�م، �إليه �أّدت �بما �فرووها

�بعبارات� ّ̄ cش� �أوجه �ع;ى
ً
�مرويا �الواحد �الحديث �ترى �لذلك �بألفاظ،

ً
�ألفاظا �وأبدلوا �وأخروا، وقدموا

  )٧(»إثباته�القواعد�النحوية�با�لفاظ�الواردة�!ي�الحديث�مختلفة،�ومن�ثم�أنكر�ع;ى�ابن�مالك

�الكافية �مsن �ع;ى �ا%شهور �شرحه �كتب �الذي �TسAsاباذي �الحاجب�وتوسع �صّحة��xبن !ي

                                                 
 .م٢٠٠٠/ھ١٤٢١مجلة�الذخائر�العدد�الرابع،���٢٦٥عبدهللا�الجبوري�ص�. د) للفراهيدي�من�موارد�العBن: (ينظر) ١(

،�وقـــد�جمعـــت�ا%ؤلفـــة�%ـــن�يســـمون�بنحـــاة�مـــا�قبـــل�٧٧ص��Oخديجـــة�الحـــدي8. د, موقـــف�النحـــاة�مـــن�wحتجـــاج�بالحـــديث�الشـــريف: ينظـــر) ٢(

�من�آل�البيت�والصحابة�
ً
�مرويا

ً
،�وتسعة�وعشرين�حديثا

ً
�نبويا

ً
  ) ١٨٩ص�(wحتجاج�سبعة�وثمانBن�حديثا

 : "قــال, ذكــر�ذلــك�ابــن�الضــائع) ٣(
ً
والعربيــة�دراســات�!ــي�,  ٤٣وwقsــAاح�ص�, ١/٥انــة�)دب�خز : ينظــر" وابــن�خــروف�يستشــهد�بالحــديث�كثBــAا

  ٢٣يوهان�فك�ص�, اللغة�واللهجات�و)ساليب

 ٤٢٤موقف�النحاة�من�wحتجاج�بالحديث�الشريف�ص�: ينظر) ٤(

�إنPـO�أسـتطيع�أن�أخـالف�البـاحثBن�ج: (.. ٤٢٧خديجـة�الحـديO8�!ـي�موقـف�النحـاة�مـن�wحتجـاج�بالحـديث�الشـريف�ص�. قالـت�د) ٥(
ً
�–ميعــا

؛��نـه�قـد�ثبـت�]ـي�أنـه�x�يـرّد�ع;ـى�ابـن�مالـك�–قديمBن�ومحدثBن�
ً
�فيما�ذهبوا�إليه�من�أن�أبا�حيان�كان�يمنع�wحتجاج�بالحديث�مطلقا

هم�ف��ـــا�وx�ع;ــى�غBــAه�ممــن�احتّجــوا�بالحــديث�ممــا�صــح�عنــده�وقبلــه،�وإنمــا�يعــرض�آراءهــم�واحتجــاجهم�مــن�غBــA�أن�يرّدهــا،�وقــد�يتــابع

كمــــا�وجــــدت�أنــــه�يجBــــ¤�, ويــــرّجح�احتجــــاجهم،�وقــــد�يحــــتج�هــــو�بأحاديــــث�يبPــــO�عل��ــــا�آراء�واســــتعماxت�لــــم�يســــبق�أن�قــــال��Çــــا�أحــــد�قبلــــه

  ).wحتجاج�بك=م�آل�البيت�والصحابة�رOpÚ�هللا�ع��م�وفق�الشروط�الOc�رآها�!ي�الحديث�النبوي�الشريف

 ٣/٤٠١عياد�الثبيOc�. تحقيق�د, ،�للشاط°Oا%قاصد�الشافية�!ي�شرح�الخ=صة�الكافية) ٦(

 w٤٠قAsاح�ص�) ٧(
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�البيت �بأهل ¯cح� �اللغة �أمور �!ي �ظاهر, wستشهاد �تحّول �العربية �ع;ى �طرأ �يتدارك�. و�Çا وxضAB�أن

ونشAB�!ي�ختام�القول�!ي�هذه�القضية�إ]ى�أن�ال�¤اع�. بل�إن�ذلك�هو�ا%نتظر, ا%تأخرون�ما�فات�ا%تقدين

�ا �بBن
ً
�قائما �wستشهادكان �ع;ى �النحو�لنحويBن �!ي �, بالحديث

ً
�أمرا �كان �فقد �اللغة �!ي �به �wستشهاد أما

 
ً
�نسبية, مباحا ة

ّ
�قل �ع;ى �بتلخيص�. )١(لكن �ان��ت �موسعة �مناقشة �ا%سألة �نوقشت �العصر�الحديث و!ي

cال�)حاديث�بالقاهرة�العربية�اللغة�الشأنمجمع�ذا�Ç�
ً
 :)٢(O�يصح�wحتجاج��Çا�فأصدر�قرارا

x�يحتّج�!ي�العربية�بحديث�x�يوجد�!ي�الكتب�ا%دّونة�!ي�الصدر�)ول�ككتب�الصحاح�الست�النبوية��-١

  .فما�قبلها

  :يحتّج�بالحديث�ا%دّون�!ي�هذه�الكتب�Åنفة�الذكر�ع;ى�الوجه�Åتي�-٢

  .)حاديث�ا%تواترة�ا%شهورة�- أ��

  .)حاديث�الOc�تستعمل�ألفاظها�!ي�العبادات�-ب

  .)حاديث�الOc�تعّد�من�جوامع�الكلم�-ج�

  .�كتب�الن°Oّ��- د�

  .يخاطب�كل�قوم�بلغ��م��)حاديث�ا%روّية�لبيان�أنه�كان��- ھ

،�)حاديث�الOc�عرف�من�حال�روا®�ا�أ�³م�x�يجB¤ون�رواية�الحديث�با%عP¯�مثل�القاسم�ابن�محمد�-و�

  .،�وابن�سABينو�رجاء�بن�حيوة

  .)حاديث�الOc�دّو�³ا�من�نشأ�بBن�العرب�الفصحاء�- ز�

  .)حاديث�ا%روّية�من�طرق�متعدد�وألفاظها�واحدة�-ح

  :الشعـر

�يوثق�بفصاحته�بقي�لنا�من�أنوع�الك=م�الذي�هو�موضع�wحتجاج�اللغوّي�نوعه� )خAB�وهو�ما

�قبل�بعثته�
ً
�ونAا

ً
وهذا�النوع�هو�)عّم�)وسع�الذي�x�, �و!ي�زمنه،�وبعده�, �من�ك=م�العرب�نظما

  .يكاد�يحّد 

�ك=م؛� �كل �فوق �فهما �النبوّي، �والك=مي OÛلT� �الك=م �بعد �الك=م، �!ي �العليا �الدرجة ل
ّ
والشعر�يمث

علياهما�النظم؛�%ا�جمع�: ا�سوى�هذين�من�ك=م�العرب�فيكون�ع;ى�مرتبتBنلب=غ��ما�وشرف�ا%تكلم��Çما،�وم

  .من�الب=غة�والوزن�والتقفية،�وسف=هما�النA؛�لتعريته�من�الوزن�والتقفية

�من�wحتجاج�بك=م�العرب�النAي 
ً
ولعّل�هذا�سببه�, أما�الشعر�فاxحتجاج�به�أف×p¯�وأشيع�كثABا

ساعد�ع;ى�ذلك�كما�أن�رواية�الشعر�أحرى�أن�تكون�أضبط؛��ن�شيوع�حفظ�الشعر؛��ن�إيقاعاته�ت

�من�عناصر�إيقاعاته
ً
�من�أصولهم،�وطّبقوا�عليه�. الضبط�يمثل�عنصرا

ً
وقد�اعتمد�)وائل�الشعر�أص=

�الصدر�)ول  �!ي �القبائل �من �النقل �ع;ى �طّبقوها Ocال�ABوا%عاي� �بأشعار�عرب�, )سس �wحتجاج فقبلوا

 T� �وفصحاء �سكنوا�الجاهلية �الحضر�أم �أسكنوا �سواء �الهجري، �الثاني �القرن �منتصف ¯cح� س=م

                                                 
 ١/٢١٥ا%عجم�العربي: ينظر) ١(

والقـــرارات�النحويــــة�,  ٧٤-٧٣حســـن�جبـــل�ص��وwحتجـــاج�بالشـــعر�!ـــي�اللغـــة،�محمـــد, ٥٨ -٤٦لســـعيد�)فغـــاني�, !ـــي�أصـــول�النحـــو: ينظـــر) ٢(

  ٦٨٠العربية�بالقاهرة،�خالد�بن�سعود�العصيمO�ص��والتصريفية�%جمع�اللغة
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وع;ى�أساس�ذلك�. بلغة�أبناء�البادية�وكان�منتصف�القرن�الرابع�أو�ربعه�)خAB�هو�آخر�wحتجاج.)١(البادية

  :)٢(التحديد�الزمOP�قّسم�الشعراء�أربع�طبقات

،�،�وطرفة،�وزهAB،�و�)ع×p¯م،�كامرئ�القيسالشعراء�الجاهليون؛�وهم�قبل�Tس= : الطبقة�)و]ى

  .)٣(و�عمرو�بن�كلثوم

ن�،�و�حسان�با%خضرمون؛�وهم�الذين�أدركوا�الجاهلّية�وصدر�Tس=م�كالخنساء: الطبقة�الثانية

  .و�كعب�بن�زهAB�ثابت

�الثالثة  �Tس=ميون : الطبقة �لهم �ويقال �كجرير،�: ا%تقدمون؛ �Tس=م، �صدر �!ي �كانوا �الذين وهم

  .والفرزدق،�و)خطل

�الرابعة ار: الطبقة
ّ

�ببش OpËالعبا�العصر� �!ي �يبدؤون �الذين �وهم �أو�ا%حدثون؛ دون
ّ
�بردب ا%ول ،�ن

  .سوأبي�نّوا

  .)٤(وقد�أجمع�علماء�اللغة�ع;ى�أن�شعراء�الطبقتBن�)وليBن�يحتّج�بشعرهم�بغAB�نزاع

�يأبى� �كان �بعضهم �غAB�أن �الطبقة �بشعر�هذه �)خذ �صّحة �يرى �اللغوّيBن �فمعظم �الثالثة �الطبقة أما

وعبد�هللا�بن�, ،�والحسن�البصري وعبد�هللا�بن�أبي�إسحاق, بن�الع=ء�فقد�كان�أبو�عمرو , wحتجاج�به

�الفرزدق, ش�Aمة �ع, و�الكميت, يلّحنون �!ي �كانوا ���³م �وأضرا�Çم؛ مة �الرُّ �وذا �وا%عاصرة كما�–صرهم،

كل�قديم�من�الشعراء�فهو�محدث�!ي�زمانه�با�ضافة�إ]ى�من�كان�قبله،�«: قال�ابن�رشيق, )٥(حجاب-قالوا

د�حc¯�لقد�هممت�أن�آمر�صبياننا�برواية�شعره�: يقول �وكان�أبو�عمرو 
ّ
يعOP�بذلك��-لقد�أحسن�هذا�ا%ول

�با�ضافة�إ]ى�شعر�الجاهليBّن�وا%خضرمBن،�وكان�x�يعّد�الشعر�إx��- و�الفرزدق شعر�جرير
ً
دا

ّ
فجعله�مول

  )٦(»جلست�إليه�عشر�حجج�فما�سمعته�يحتّج�ببيت�إس=مّي : ما�كان�للمتقّدمBن،�قال�)صمÙي

�اللغوي �أغلب �فرفض �الرابعة �الطبقة �x�أما �أنه �والصحيح �شعرها، �من �ب×Opء �wحتجاج Bن

 
ً
الذي�استشهد��)٧(يستشهد�بك=م�من�يوثق�به�م��م،�واختاره�الزمخشري : وقيل. يستشهد�بك=مها�مطلقا

اف(!ي�تفسAB�أوائل�سورة�البقرة�من�
ّ

 ببيت�من�شعر�حبيب�بن�أوس) الكش
ً
ق�قائ=

ّ
و�وإن�كان�وه: "،�وعل

غة�فهو�من�علماء�العربية،�فأجعل�ما�يقوله�بم�¤لة�ما�يرويه،�أx�ترى�إ]ى�
ّ
�x�يستشهد�بشعره�!ي�الل

ً
محدثا

                                                 
 ٣١مراحل�تطور�الدرس�النحوي�ص�: ينظر) ١(

  ٢٤/ ١ طبقات�فحول�الشعراء: ينظر) ٢(

. الsــAاث�العربــيتــاريخ�(م��٤٥٠بأنــه�لــيس�قبــل�ســنة�) مهلهــل�بــن�ربيعــة،�وعمــرو�بــن�قميئــة(يقــّدر�مــي=د�أقــدم�شــاعرين�جــاهليBن�معــروفBن�) ٣(

!ي�الجزء�الثاني�من�هذا�الكتاب�لشعراء�العصر�الجاه;ي�وصدر�Tسـ=م��وقد�ترجم�فؤاد�سزكBن) ١/١٣ج(ا%جلد�الثاني��–فؤاد�سزكBن

�) ٢٨٠(فبلغـوا�) م٦٧٠-ھ٥٠سـنة�(حcـ¯�
ً
ياسـBن�)يــوبي�. د) لجـاهليBن�وا%خضـرمBنمعجــم�الشـعراء�ا(بينمــا�بلـغ�عـدد�الشـعراء�!ـي��-شـاعرا

��: أي
ً
،�جــــّلّ◌ّ◌هم�مــــن�شــــعراء�عصــــر�wحتجــــاج�ا%نتÛــــO�حــــوا]ي�منتصــــف�القــــرن�الثــــاني�) ١١٦٩(شــــعراء�القــــرنBن�نفســــ��ما�تقريبــــا

ً
شــــاعرا

  .أي�بزيادة�قرن�ع;ى�القرنBن�السابقBن�-الهجري 

  ٦/ ١خزانة�)دب�: ينظر) ٤(

  ٦/ ١خزانة�)دب�)٥(

 ٦/ ١خزانة�)دب�: ،�وانظر١٣٧/  ١!ي�صناعة�الشعر�ونقده��العمدة) ٦(

  w٥٥قAsاح�ص�: ينظر)٧( 
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: قال�السيوطي,  )١("الدليل�عليه�بيت�الحماسة،�فيقنعون�بذلك�لوثوقهم�بروايته�وإتقانه: قول�العلماء

دين�وا%حدثBن�!ي�اللغة�العربيةأجمعوا�ع;ى�أنه�x�يحتّج�بك=م�ا%و "
ّ
اف�ما�يقتOp2�تخصيص�, ل

ّ
و!ي�الكش

�وروا®�ا غة
ّ
�الل �بغAB�أئمة �أن, )٢("ذلك �ع;ى �العلماء �برد: "وأجمع ار�بن

ّ
�بش �ا%حدثBن �الشعراء : ت( أّول

�هرمةختم�الشعراء�بإبر : قال�عن�)صمÙي�ونقل�ثعلب, )٣()ھ١٦٧ وكذا�. )٤("،�وهو�آخر�الحججاهيم�بن

ثم�: "قال, ومحدث, وإس=مّي  ومخضرم, طبقات�الشعراء�أربع؛�هم�جاه;ي�قديم�!ي�العمدة�عّد�ابن�رشيق

وعلم�مما�ذكرنا�من�.)٥("هكذا�!ي�الهبوط�إ]ى�وقتنا�هذا, أو]ى�وثانية�ع;ى�التدريج: صار�ا%حدثون�طبقات

ة�ذلك�, )٦(أنه�x�يجوز�wحتجاج�بشعر�أو�نA�x�يعرف�قائله�–الطبقات�الOc�يصّح�wحتجاج�بك=مها�
ّ
وعل

د�أو�%ن�x�يوثق�بك=مه
ّ
�أو�%ول

ً
�السابق�إx�أّن�ومع�نّص�السيوطّي . مخافة�أن�يكون�ذلك�الك=م�مصنوعا

بقة�الرابعة�قال�البغدادّي ثمة�من�قال�باxحتجاج�ب
ّ
،�واختاره�الزمخشرّي : "من�يوثق�به�من�شعراء�الط

ارح�ا%حّقق�
ّ

هذا�!ي�عّدة�مواضع�من��مفإنه�استشهد�بشعر�أبي�تّما) �TسAsاباذييعOP�الرOpÚّ (وتبعه�الش

رح
ّ

  .)٧("الش

  :النـ÷�

ظم�من� �ع;ى�ما�سبق�تبBّن�أ�³م�لم�يقّسموا�الشعر�ع;ى�أساس�القبائل�بل�ارتضوا�كل�ما�نُ
ً
تأسيسا

�معايAB�معينة �وفق �الجزيرة �أنحاء �جميع �فهم�, شعر�!ي �لذلك،
ً
�مخالفا

ً
�مسلكا �النA�سلكوا �عن لك��م

, و�Çم�اقتدي, ع��م�نقلت�العربية, ،�وقد�حّددوا�قبائل�من�العربمنه�وغAB�الفصيح�يختلفون�!ي�الفصيح

أجمع�علماؤنا�بك=م�العرب،�: "قال�ابن�فارس, )٨(!ي�طليعة�تلك�القبائل�قريش وع��م�أخذ�اللسان�العربي

هم
ّ
�أفصح�ال: العرب،�والرواة��شعارهم�والعلماء�بلغا®�م�وأيامهم�ومحال

ً
عرب�ألسنة�وأصفاهم�أن�قريشا

لغة،�وذلك�أن�هللا�جل�ثناؤه�اختارهم�من�جميع�العرب،�واصطفاهم�واختار�م��م�ن°O�الرحمة�محمدا�

ان�حرمه،�وجABان�بيته�الحرام�ووxته،�فكانت�وفود�العرب�من�حجاجها�وغABهم��
ّ
�قط

ً
،�فجعل�قريشا

� �قريش �وكانت �أمورهم، �!ي �قريش �إ]ى �ويتحاكمون �للحّج، �مكة �إ]ى م�يفدون
ّ

�وتحك �مناسكهم، تعلمهم

وx�كسكسة�, وx�كشكشة�أسد, وx�عجرفية�قيس�, أx�ترى�أنك�x�تجد�!ي�ك=مهم�عنعنة�تميم�... بي��م

�وقيس, ربيعة �أسد �من �تسمعه �الكسر�الذي x,)٩("و�أفصح� �من �عّدوها �القبائل �من
ً
�عددا �ذكروا كما

و!ي�Tعراب�, ظمه،�وعل��م�اّتكل�!ي�الغريبو�تميم�وأسد�الذين�ع��م�أكA�ما�أخذ�ومع, العرب�م��ا�قيس

                                                 
  ١/١١٩الكشاف�) ١(

 w٥٤قAsاح�ص) ٢(

 ھ  ١٦٧وتــو!ي�ســنة�ھ ٥٩ولــد�ســنة�. وهــو�مــن�مخضــرمي�الــدولتBن�)مويــة�والعباســية) ٣(
ً
لــه�. أشــعر�ا%ولــدين،�عــرف�بشــعوبيته�وبزندقتــه�معــا

 ٢٢٧ص�الفهرست: ينظر. كبAB�يقع�!ي�ث=ث�مجلداتديوان�شعر�

شـاعر�غـزل�مولـع�. الكنـاني�إبراهيم�بن�ع;ـي�بـن�مسـلمة�بـن�هرمـة: ،�وهو�من�مخضرمي�الدولتBن�)موية�والعباسية،�اسمهw٥٥قAsاح�ص) ٤(

 ٢٢٧ص�الفهرست: ينظر, ھ١٧٦تو!ي�سنة�. مولع�الخمر

  ١/١٧٩ العمدة) ٥(

 w٥٥قAsاح�ص) ٦(

 ٧/ ١خزانة�)دب�) ٧(

 ٤٤وwقAsاح�ص, ٢١١/ ١ا%زهر�: ينظر) ٨(

 ٣٤ -٣٣الصاح°O�ص�) ٩(
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�كنانة �وبعض �هذيل �ثم �سائر�قبائلهم, والتصريف، �من �غABهم �عن �يأخذ �ولم �الطائيBن، , )١(وبعض

ون�بقول�الفارابي
ّ
  :)٢(والقبائل�الOc�لم�يؤخذ�ع��ا�Ôي, !ي�معرفة�القبائل�الOc�يصّح�)خذ�ع��ا�ويستدل

  .جاور®�م�أهل�مصر�والقبطلخم�وجذام؛�%�-١

  .قضاعة�وغسان�وإياد؛�%جارو®�م�أهل�الشام�وأكAهم�نصارى�يقرؤون�!ي�ص=®�م�بغAB�العربية�-٢

  .تغلب�والنمر؛�%جاور®�م�اليونان�– ٣

  .بكر؛�%جارو®�م�للنبط�والفرس�-٤

  .أهل�اليمن؛�%خالط��م�الحبشة�والهند�-٥

  .الط��م�تجار�)مم�ا%قيمBن�عندهمبنو�حنيفة�وسكان�اليمامة،�وثقيف؛�%خ�-٦

  .عبد�القيس؛���³م�كانوا�سكان�البحرين�-٧

  .حاضرة�الحجاز؛�%خالط��م�غABهم�من�)مم�ففسدت�ألسن��م�-٨

�Ôي�الOc�وضعت�أسس�اللغة�الفص²ى؛�لحسن��وصدر�ك=م�الفارابي
ً
يدّل�دxلة�صريحة�ع;ى�أن�قريشا

 
ّ
�عن�أن�هذا�النّص�يوضح�أن�اللغة�العامية�قديمة�, =عها�ع;ى�ما�سهل�م��انظرها�!ي�)لفاظ�واط

ً
هذا�فض=

�أخرى�. .وقبل�أن�تكون�لغة�قريش�لغة�جميع�الشعراء, بقدم�لغات�القبائل �ا%صادر�أقوال �بعض �!ي وورد

بأن�أفصح��بن�الع=ء�من�ذلك�ما�قاله�أبو�عمرو , تنسب�التفّوق�!ي�الفصاحة�إ]ى�قبائل�أخرى�غAB�قريش

�السراة �قبائل �لغة �وأعذ�Çم
ً
�لسانا �العBن, )٣(العرب �!ي �ورد ��كما �العرب �أفصح �أن �يشAB�إ]ى قعBن�(نص

  .)٥(فصحاءللفراء�يجعل�بOP�أسد�هم�ال�وورد�نص�آخر�!ي�معاني�القرآن, )٤()نصر�أونصر�قعBن

�بالفصاحة �قريش �اختصاص �ع;ى �ا%صادر �إجماع �عدم �يتبBّن �هنا �جعل�, ومن �بعضها بل

�عن�قبائل�العرب�الفصحاء،�بل�نقلوا�عن�منابع�. wختصاص�لقبائل�غABها ولم�يكتف�)وائل�بالنقل

  :أخرى�رأوا�أ�³ا�يتحقق�ف��ا�س=مة�اللغة�م��ا

  .مشارف�الصحراء،�أو�الذين�استوطنوا�البصرةأعراب�الحاضرة�الذين�كانوا�يجارو�³م�ع;ى��-

                                                 
  ٢١١/ ١ا%زهر�: ينظر) ١(

!ـــي�أول�كتابـــه�ا%ســـم¯��قـــال�أبـــو�النصـــر�الفـــارابي: " ونّصـــه�مـــن�wقsـــAاح, ١/٢١١وا%زهـــر, w٤٤قsـــAاح�ص: !ـــي�كتابيـــه�نقـــل�قولـــه�الســـيوطي) ٢(

  ): با�لفاظ�والحروف(

 , كانت�قريش�أجود�العرب�انتقاًء�لØفصح�من�)لفاظ�وأسـهلها�عنـد�النطـق
ً
،�وx�... وأحسـ��ا�مسـموعا

ّ
وبالجملـة�فإنـه�لـم�يؤخـذ�عـن�حضـرّي�قـط

�Oــcال�ب=دهــم�أطــراف�يســكن�كــان�ممــن�ارّيAال�ــ�ســكان�عــن�فــإ�³م��جــذام؛�مــن�xو�ــم
ْ

تجــاور�ســائر�)مــم�الــذين�حــولهم،�فإنــه�لــم�يؤخــذ�x�مــن�لخ

وأكـAهم�نصـارى�يقـرؤون�!ــي�, كـانوا�مجـاورين��هـل�مصـر�والقـبط،�وx�مـن�قضـاعة�وx�مـن�غسـان�وx�مـن�إيـاد�فـإ�³م�كـانوا�مجـاورين��هـل�الشـام

؛�فـإ�³م�كـانوا�بـالجزيرة�مجـاورين�لليونانيـة،�وx�مـن�بكـر؛���³ـم�كـانوا�مجـاورين�للنـبط�والفـرس،�وx�وx�النمـر�ص=®�م�بغAB�العربيـة،�وx�مـن�تغلـب

؛�, ؛���³ـم�كـانوا�سـكان�البحـرين�مخـالطBن�للهنـد�والفــرس،�وx�مـن�أزد�عمـان؛�%خـالط��م�للهنـد�والفـرسمـن�عبـد�القـيس
ً
وx�مـن�أهـل�الـيمن�أصــ=

وx�مــن�بPــO�حنيفــة�وســكان�اليمامــة،�وx�مــن�ثقيــف�وســكان�الطــائف؛�%خــالط��م�تجــار�)مــم�, الط��م�للهنــد�والحبشــة؛�ولــوxدة�الحبشــة�فــ��م%خــ

ا%قيمــBن�عنــدهم،�وx�مــن�حاضــرة�الحجــاز؛��ن�الــذين�نقلــوا�اللغــة�صــادفوهم�حــBن�ابتــدؤوا�ينقلــون�لغــة�العــرب�قــد�خــالطوا�غBــAهم�مــن�)مــم،�

�هـم�أهـل�الكوفـة�والبصـرة�فقـط�مـن�بـBن�. موفسدت�ألسن��
ً
�وصـناعة

ً
والذي�نقل�اللغة�واللسان�العربي�عن�هؤxء�وأثب��ـا�!ـي�كتـاب�وصـABّها�علمـا

  ".أمصار�العرب�

 ١٥مراتب�النحويBن�ص�: ينظر) ٣(

  ١٦٩/ ١ العBن: ينظر) ٤(

  ٣/١٤للفراء�, معاني�القرآن: ينظر) ٥(
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ومن�ثم�, وكان�نحاة�البصرة�يشافهو�³م�ويأخذون�ع��م, )عراب�الذين�كانوا�يفدون�إ]ى�سوق�ا%ربد�-

  .)١(ذاع�صيت�ا%ربد،�وأصبح�لها�اليد�الطو]ى�ع;ى�كثAB�من�الشعراء�وأئمة�اللغة

�التاب - �هؤxء �رأس �وع;ى �اش��ر�بالفصاحة، �عّمن �ا%شهور )خذ �يسار�البصري : Ùي �بن ) ھ:١١٠ت( الحسن

�الثقفي �يوسف �بن �أبو�عمرو ) ھ٩٥ت( والحجاج �الع=ء�قال �الحسن�: "بن �من �أفصح �رأيت ما

  . )٢("الحسن: فأ´�ما�أفصح؟�فقال: فقيل�له. يوالحّجاج�بن�يوسف�الثقف،�البصري 

�عل��م� �تنطبق �لم �وإن �هؤxء �لغة له
ّ
�تمث �الذي �ا%ستوى �%راعا®�م �)وائل؛ �النحاة �من �جيدة �لفتة وتلك

جديدة�الOc�تراûي�ا%ستوى�لم�يؤخذ��Çا�لكن�تلك�النظرة�ال. )سس�الOc�وضعت�لتحديد�الفصاحة

 
ً
  .!ي�ا%جال�التطبيقي�فيما�ت=ها�من�عصور�إx�قلي=

�زمانية�, وقد�انتقد�الباحثون�ا%حدثون�اللغويBن�القدامى�!ي�السماع
ً
ورأوا�أ�³م�بوضعهم�حدودا

  )٣(: م��ا, ومكانية�للفصاحة�قد�وقعوا�!ي�أخطاء�منهجية

ع��ا،�ف=�يعدم�)مر�من�وجود�قبائل�فصيحة�غAB�الOc�حّددوها�مما�حال�دون�تحديدهم�القبائل�الOc�نقلوا��•

�بأسرها �قبيلة �عن �بأسرها, )خذ �منطقة �أهل �إغفال. أو�من �ذلك �)لفاظ� و!ي �من �هؤxء �استعمله %ا

�ولو�كانت�الغاية�wنتقاء. فقد�فا®�م�ذخر�لغوي�وافر�كثAB�كشفت�عنه�)يام�بعد�ذلك, والصيغ�و)ساليب

�أجود �لكان �والقب;ي �وا%كاني �الزماني �النطاق �النظر�إ]ى �نظرهم�دون �الكثAB�من�, !ي �أنفسهم و�لجّنبوا

  .الجدل�حول�ما�يجوز�وما�x�يجوز 

�واحدة�• �لهجة �مختلفة �لهجات �من �ف��ا �بما �العربية �اللغة �بي��ا�, جعلهم �فيما �تختلف �القبائل �أن مع

�!ي�)لفاظ�وTعراب
ً
�واضحا

ً
  .)٤(اخت=فا

•��xإ�يعتّدوا�فلم�ستنتاج،wو�والدراية�البحث�مجال�عن�وإقصاؤها�واللغات�اللهجات�من�
ً
عزلهم�جانبا

�رشيق �ابن �قال �الصحراء، �كبد �!ي �كان �أكA�مما�: وقيل: "بما �ا%نثور �جّيد �من �العرب �به مت
ّ
�تكل ما

�ا%وزون  �جّيد �من �به مت
ّ
�وx , تكل �عشره، �ا%نثور �من �يحفظ �عشرهفلم �ا%وزون �من وقد�,)٥("�ضاع

�هو
ً
�رئيسا

ً
الغلو�!ي�الحيطة�والحيلولة�دون�تسّرب�: تلّمس�ا%نصفون�لØوائل�من�اللغويBن�والنحاة�سببا

�خشية �العربية؛ �إ]ى �اللغة الدخيل �أصالة �اللغة�تضييع �نقاء �عن �البحث �إ]ى �جهودهم �صرفت �لذا ؛

�العريقة �وأصولها �x�يسمعون , وفصاح��ا، �جعلهم �نجد��مما �بوادي �!ي �عاشت �معينة �قبائل إx�من

وتثبت�, وعن�طريق�هذا�ا%صدر؛�وهو�السماع�نقل�الشعر�الفصيح, والحجاز�و®�امة�عّدت�فصيحة

�نقلت�)مثال
ً
  .)٦(و)قوال�النAية�النحاة�من�صّحة�اللغة،�وعن�طريقه�أيضا

 

                                                 
  ٢/١٣ الخصائص: ينظر) ١(

 ٢/٧٠وفيات�)عيان�) ٢(

بــــن�قــــب=ن��حمــــزة.د, ٣٢-٣ص) قضــــية�wحتجــــاج�للنحــــو�واللغــــة(و, ١٧٤-١٧٣ص) بتصــــرف�يســــAB(مراحــــل�تطــــور�الــــدرس�النحــــوي�: ينظــــر) ٣(

  م١٩٩٨ - ھ١٤١٨) Å١داب(ا%زيOP،�بحث�بمجلة�جامعة�ا%لك�سعود،�ا%جلد�العاشر�

 ٤٨إبراهيم�أنيس�ص�. !ي�اللجهات�العربية�د: ينظر) ٤(

 ١/١٠ العمدة) ٥(

  ١٧٤مراحل�تطور�الدرس�النحوي�ص: ينظر)٦(
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  :الفصل�الثاني

  .نماذج�منتقاة�من�التطور�الدx]ي�!ي�حديث�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: ]ىا%جموعة�)و 

  .!ي�حديث�الرسول�ص;ى�هللا�عليه�وسلم, hرتجال�وhبتكارنماذج�منتقاة�من�: ا%جموعة�الثانية

  .نماذج�من�تراكيب�لم�يسبق�إل��ا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�:ا%جموعة�الثالثة

  :لمفصاحة�الرسول�ص�ى�هللا�عليه�وس

إذ�Ôي�, وÔي�الذروة�الرفيعة�!ي�الفصاحة�وقوة�البيان, لغة�الحديث�الشريف�قمة�شامخة�!ي�الب=غة�

  ١.قبس�من�لغة�الو'ي

ق�ع;ى�Tط=َق،�فقال
ْ
ل
َ

: ( وx�غرو�!ي�ذلك�فقد�وصف�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�نفسه�بأنه�أفصُح�الخ

�ب)أنا�أفصُح�العرب�
ً
طق�بالضاد�َبْيَد�أني�من�قريش�(  :لفظ،�وأصحاُب�الغريب�َرَوْوه�أيضا

َ
أنا�أفَصُح�من�ن

( ٢   

Oالتيم�الحارث�بن�إبراهيم�بن�محمد�عن�يمانT�شعب�!ي�الَبْ�َ�قي�قال: ( وروى�
ً
ه�: أن�رج=

ّ
يا�رسول�الل

َصَحك�
ْ
�مبBن�: فما�رأينا�الذي�هو�أْعَرُب�منك�قال! ما�أف نزل�القرآن�ع;ّي�بلساٍن�عربّيٍ

ُ
 ) حّق�]ي�فإنما�أ

َصبه�َمْنصب�البيان�لدينه�اختار�" :قال�الخطابي
َ
َه�%ا�وضَع�رسوله�موضع�الب=غ�من�َوْحيه�ون

ّ
اعلم�أن�الل

ُسن�أفصَحها�وأبيَ��ا�؛ليباشر�!ي�لباسه�مشاهد�التبليغ
ْ
وينبذ�القول�بأوكد�, له�من�اللغات�أعر�Çَا�ومن�)ل

لم�الOc�جعلها�ر , البيان�والتعريف�
َ
ه�بجوامع�الك ا�لنبوته�و�علما�لرسالته�ثم�أمدَّ O, د�م��ا�القليل�!ي�لينتظم

�ABالكث�, علم�حمله�يؤودهم�x�و�حفظه�نBالسامع�ع;ى�, فيسهل�يعدم�x�ك=مه�من�الجوامع�تتبع�من�و

� �, بيا�³ا �ضروبا �م��ا �وصفت �و�, و�قد �نظائرها �من �وراءها �ما �ع;ى �تدل �حروفا �أمثل��ا �من �لك و�كتبت

و�هم�يد�, و�يسÙى�بذم��م�أدناهم�, ا%ؤمنون�تكافأ�دماؤهم�"  :يا�و�)حكام�قولهفم��ا�من�القضا, أخوا®�ا�

ْسَمع�من�العرب��:قال "...٣ع;ى�من�سواهم�
ُ
َتَض�Èَا�لم�ت

ْ
م�بألفاظ�اق

ّ
ومْن�فصاحته�وحسن�بيانه�أنه�قد�تكل

فه�(  :قبله�ولم�توجد�!ي�ُمتَقّدم�ك=مها�كقوله نْ
َ
�ا%ؤمُن�من�ُجحر��x ) (َحمOَ�الوطيس�(و) مات�َحْتف�أ

ُ
َدغ

ْ
ُيل

تBن�    ٤) "مرَّ

هو�الك=م�الذي�قّل�عدد�حروفه�":ك=م�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فقال) ه٢٥٥: ت(ووصف�الجاحظ�

,� ف
ّ
�التكل �عن �ونّزه �الصنعة، �عن �وجّل �معانيه، �البسط،�...,وكA�عدد �موضع �!ي �ا%بسوط واستعمل

 ّOp×الوح� �وهجر�الغريب �القصر، �موضع �!ي �إx�عن�وا%قصور �ينطق �فلم �السو*ّي، �الهجBن �عن �ورغب ،

�بالعصمة
ّ

م�إx�بك=م�قد�حف
ّ
  .ويّسر�بالتوفيق, وشّيد�بالتأييد�،مABاث�حكمة،�ولم�يتكل

�ا%حبة �عليه �هللا �ألقى �الذي �والح=وة�،وهو�الك=م �ا%هابة �بBن �له �وجمع �بالقبول، اه
ّ

�حسن�،وغش وبBن

،�لم�يسمع�الن....وقلة�عدد�الحروف, Tفهام�
ً
،�و�x�أعدل�وزنا

ً
،�وx�أقصد�لفظا

ً
اس�بك=م�قط�أعّم�نفعا

،�وx�أحسن�موقعا
ً
،�وx�أكرم�مطلبا

ً
،�وx�أفصح�معP¯،�وx�أبBن�عن��،وx�أجمل�مذهبا

ً
وx�أسهل�مخرجا

                                                 
 ١/٢٧من�مقدمة�كتاب�غريب�الحديث�xبن�قتيبة��١
  ١/١٦٨ال��اية�!ي�غريب�الحديث�و)ثر��٢
 ٣/٨٠رواه�أبو�دواود�من�حديث�ع;ي�٣
 ١/٦٤يث�للخطابي�غريب�الحد�٤
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   ١" فحواه�من�ك=مه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

ضه: "قال�الزمخشري 
َ

ْت�قدرته�َمخ وألقى�ُزْبدته�ع;ى�لسان�محمد��ثم�إن�هذا�البيان�العربي�كأن�هللا�عزَّ

ص�متفكك�الرجل; عليه�أفضل�ص=ة�وأوفر�س=م�
َ

وما�من�مصِقع�ُيناهزه�, فما�من�خطيب�يقاومه�إx�نك

م�وx�وقع�من�ك=مه� هَّ
َ
ون�مع�الحصان�ا%ط

َ
ِرن�بمنطقه�منطٌق�إx�كان�كالA�ِذ

ُ
ْجل�وما�ق إx�رجع�فارغ�السَّ

ْقبة�)ْدهم��Opٌء�!ي�ك=م�الناس�إx�أشبه�الَوضح�!   ٢".ي�نُ

�AB)ث�ابن�الدين�مجد�):"...ه٦٠٦:ت(وقال�عرفت�بلطفه–وقد�وإيانا�هللا�-أيدك�هللا�ص;ى�هللا�رسول�أن

�لهجة� �وأبي��م ،
ً
�لفظا �وأسّدهم ،

ً
�نطقا �وأعذ�Çم ،

ً
�بيانا �وأوضحهم ،

ً
�لسانا �العرب �أفصح �كان �وسلم عليه

�حجة, �الخطاب�،وأقومهم �بمواقع ��،وأعرفهم �إ]ى  وأهداهم
ً
�تأييداً�إلهيا �الصواب،  ،طريق

ً
�سماويا

ً
, ولطفا

   ٣ ...."ورعاية�روحانية,وعناية�ربانية�

وx�نعلم�أن�هذه�الفصاحة�قد�كانت�له�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�: "وقال�مصطفى�صادق�الرافÙي�ـ�بتصرف

�من�هللا
ً
�إذ�ابتعثه�للعرب،�وهم�قوم�يقادون�من�ألسن��م�،إx�توفيقا

ً
ا%شهورة�!ي��ولهم�ا%قامات،وتوفيقا

�والفصاحة �اللغات،البيان �!ي �طبقا®�م �بBن �ما �تفاوت �ع;ى �مختلفون �هم �اخت=ف�،ثم وع;ى

�.....مواط��م �–فكان �وسلم �عليه �هللا �اللغة�–ص;ى �أوضاع �تكاشفه �كأنما �حقه، �ع;ى �ذلك �كل يعلم

 ثم�x�يكون�إx�أفصحه،وع;ى�مذه�Èم،بأسرارها،�وتبادره�بحقائقها،�فيخاطب�كّل�قوم�بلح��م
ً
, م�خطابا

 
ً
واستفاض�،ولم�يعرف�ذلك�لغABه�من�العرب،�ولو�عرف�لنقلوه�وتحدثوا�به,وأبي��م�عبارة�, وأسدهم�لفظا

 ٤"ف��م�

ثم�ب=غة�)رض�!ي�ك=مه�ص;ى�هللا�عليه�,ما�أثمرت�ب=غة�مثل�ما�أثمرته�ب=غة�السماء�!ي�القرآن�الكريم��

  .عنه�ص;ى�هللا�عليه�وسلموسلم،�ولم�يأت�عن�أحد�من�روائع�الكلم�مثل�ما�جاء�

  الخاتمـة

فقد�كانت�غايOc�استج=ء�)ثر�الذي�كان�, أحمد�هللا�!ي�الختام،�كما�حمدت�هللا�!ي�ابتداء�الك=م�

فقد�وقفنا�ع;ى�ألفاظ�وتراكيب�.للحديث�النبوي�!ي�مsن�اللغة�العربية�و!ي�إثرا�òا�ألفاظا�وجم=�وتراكيبا

� �استحد/�ا �معاني �إ]ى �مدلوx®�ا �من�نقلت �علم �من ��Çا �للناس �يكن �لم �وسلم �عليه �هللا �ص;ى الرسول

  .وألفاظا�مرتجلة�لم�يسبق�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أحد�إ]ى�النطق��Çا.قديم

�وتوسيعه �مجراها �تعميق �!ي �مهم �ورافد �للعربية �منحة �ذلك �الحسP¯��.و!ي �بأسمائه �هللا أسأل

ر�فيه�خالًصا�لوجهه�ال ِ
ّ
كريم،�وأن�يجعله�!ي�مB¤ان�الحسنات،�وأن�ينفع�وصفاته�الع;ى�أن�يجعل�ما�ُسط

  .والحمد�8�رب�العا%Bن .الدعواتبه�إخواني�من�ا%سلمBن،�إنه�قريب�مجيب�

 مصادر�البحث

البنا�أحمد��- إتحاف�فض=ء�البشر�بالقراءات�)ربع�عشر،�منتÛ¯�)ماني�وا%سرات�!ي�علوم�القراءات

                                                 
 ١٨-٢/١٧البيان�والتبيBن��١
 ١/٩من�مقدمة�الفائق�!ي�غريب�الحديث�٢
  ١/٨مقدمة�ال��اية�!ي�غريب�الحديث�و)ثر��٣
 ٢/٢٨٣تاريخ�العرب��٤
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� �الشافõي �الدمياطي Hالغ�� �عبد �(بن �الطبعة�: تحقيق) ھ١١١٧ت �إسماعيل، �محمد شعبان

 .القاهرة�-م،�مكتبة�الكليات�-زهرية١٩٨٧/ ھ ١٤٠٧-و�ى�

�hحتجاج �عصور �[ي �الفص�ى �العربية �ع�ى �بوبو. د�- أثر�الدخيل �الثقافة��- مسعود �وزارة منشورات

 م١٩٨٢دمشق��-وTرشاد�القومي�

الكيش،�دراسة�عبد�. د�-القرن�الثاني�الهجري أثر�القرآن�!ي�أصول�مدرسة�البصرة�النحوية�حc¯�أواخر�

منشورات�كلية�الدعوة�- م١٩٩٢/ھ ١٤١٢الطبعة�-و�ى��- تحليلية�نقدية�[ي�تاريخ�النحو�القرآني�

  .ليبيا–طرابلس�–+س]مية�

  .القاهرة�-دار�الفكر�العربي��-محمد�حسن�جبل.د�- hحتجاج�بالشعر�[ي�اللغة�الواقع�ود?لته

 .م١٩٧٢ع;ي�حلمO�موpË¯،�مطبوعات�جامعة�الكويت،�. د�- م�لسان�العربإحصائيات�جذور�معج

محمد�البنا،�: تحقيق) ھ٣٦٨ت�(أبو�سعيد�الحسن�بن�عبدهللا�الس��ا[ي��-  أخبار�النحويBن�البصريBن

 .م،�دار�hعتصام١٩٨٥/ ھ ١٤٠٥الطبعة�-و�ى�

محمد�م�ي�الدين�عبد�: يقتحق) ھ٢٦٨ت�(أبو�محمد�عبد�هللا�بن�مسلم��- أدب�الكاتب�xبن�قتيبة

  ) ?�توجد�معلومات�نشر(الحميد

�اللغة �Wüذيب �كتابه �[ي �القاهرة�- -زهري �جامعة �العبيدي، �الرحمن �عبد �رسالة��- رشيد �Åداب، كلية

  .ھ١٣٩٣/دكتوراه�

�الب]غة ��- أساس �عمر�الّزمخشري �بن �محمود �أبو�القاسم �(جار�هللا �باسل�: تحقيق) ھ٥٣٨ت محمد

  .م١٩٩٨/ ھ ١٤١٩طبعة�)و]ى�عيون�السود،�ال

 
ً
با

ّ
بيدي��- hستدراك�ع�ى�سيبويه�[ي�كتاب�-بنية�والزيادات�ع�ى�ما�أورده�فيه�مهذ ت�(أبو�بكر�الزُّ

دار�العلوم�للطباعة��-م�١٩٨٧/ھ ١٤٠٧حنا�جميل�حداد،�الطبعة�)و]ى�. تحقيق�د) ھ٣٧٩

 .الرياض�- والنشر�

 .م،�دار�الكتب�العلمية١٩٨٨ر�الجرجاني،�الطبعة�)و]ى�عبد�القاه�- أسرار�الب]غة�[ي�علم�البيان

��- hشتقاق �دريد �(ابن �السنة�) ھ٣٢١ت �مطبعة �الخانDي، �مؤسسة �هارون، �الس=م �عبد تحقيق

  . م١٩٥٨/ھ ١٣٧٨ا%حمدية�

 .دار�ا%عارف�بمصر�-جامعة�الرياض�- عبدالحميد�الشلقاني. د�-  -عراب�الرواة

  .الطبعة�الثامنة�- بABوت��- ي،�دار�العلم�للم=يBن�خAB�الّدين�الّزرك;�- -ع]م

جامعة�+مام�محمد�بن�سعود�, عبدالعزيز�الحميد. د�- أعمال�ا%ستشرقBن�العربية�!ي�ا%عجم�العربي

  .ھ١٤٢٠رسالة�دكتوراه��-+س]مية�

قدم�له�وضبطه�وشرحه�وعلق�حواشيه�وفهرسه�) ھ٩١١ت�(السيوطي��-  hق(�اح�[ي�علم�أصول�النحو

 . الطبعة�)و]ى�-أحمد�سليم�الحمOpq،�ومحمد�أحمد�قاسم�

H¨©البطليو� �السيد �?بن �الكتاب �أدب �شرح �[ي �( hقتضاب �عيون�: تحقيق) ھ٥٢١ت �باسل محمد

  .بABوت_ دار�الكتب�العلمية�,ھ ١٤٢٠الطبعة�)و]ى��-السود�

�الكتابية �تصحيح�- -لفاظ �الهمذاني، ¯p-عي� �بن �الرحمن �الشاغول،: عبد �)زهرية��محمد ا%كتبة
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 .مصر�-للAsاث

محمد�أبو�الفضل�إبراهيم،�: حققه) ھ٦٤٦ت�(ع�ي�بن�يوسف�القفطي��-إنباه�الرواة�ع;ى�إنباه�النحاة

� �-و�ى �العربي١٩٨٦/ھ ١٤٠٦الطبعة �دار�الفكر �الثقافية�-م، �الكتب �مؤسسة �-القاهرة،

 .ب��وت

�النحو �علل �!ي ��-Tيضاح �الزجا=ي �(أبو�القاسم �الرابعة�: قيقتح) ھ٣٣٧ت �الطبعة �ا2بارك، مازن

 .ب��وت�-م،�دار�النفائس١٩٨٢/ ھ ١٤٠٢

هاشم�الطعان،�الطبعة�: تحقيق) ھ٣٥٦ت�(أبو�ع;ي�إسماعيل�القاسم�القا]ي�البغدادي��-البارع�[ي�اللغة

 . م١٩٧٥بABوت��-)و]ى،�دار�الحضارة�العربية�

  . القاهرة�-عالم�الكتب��-م�١٩٩٧السابعة�أحمد�مختار�عمر،�الطبعة�. د�- البحث�اللغوي�عند�العرب

�والتبيBن ��- البيان �الجاحظ �محبوب �بن �عمرو �) ھ٢٥٥ت(أبو�عثمان �الخامسة  -   ه١٤٠٥الطبعة

 .القاهرة�-م،�مكتبة�الخان<ي�١٩٨٥

�جواهر�القاموس �من �العروس ��- تاج بيدي �الزَّ �(محمد �)ھ١٢٠٥ت �-و�ى �الطبعة �مكتبة�ھ١٣٠٦، ،

  .ب��وت�-الحياة�

�ا �العربيةتاج �وصحاح ��- للغة �الجوهري �حماد �بن �(إسماعيل �التقريب/ھ ٣٩٦ت أحمد�: تحقيق) ع;ى

  .بABوت�-م،�دار�العلم�للم=يBن١٩٨٤/ھ١٤٠٤عبدالغفور�عطار،�الطبعة�الثالثة�

�-م�دار�الكتاب�العربي�١٩٧٤/ ھ١٣٩٤مصطفى�صادق�الرافõي،�الطبعة�الثانية��- تاريخ�آداب�العرب

 .لبنان�–ب��وت�

�-دار�ا%عارف��-الطبعة�الثالثة��،عبد�الحليم�النجار. ترجمة�د�- ٢كارل�بروكلمان�ج�- خ�-دب�العربيتاري

  .القاهرة

�وقوانينه �وعلله �مظاهره �اللغوي �عبدالتواب. د�-  التطور �, رمضان �الثانية , م١٩٩٥/ھ ١٤١٥الطبعة

 . القاهرة�–مكتبة�الخانDي�

  .دار�الفكر�ا2عاصر�-م�١٩٩٩/ ھ ١٤١٩الطبعة�-و�ى��فخر�الدين�قباوة،.د�- تطور�مشكلة�الفصاحة

  .بABوت�-م،�لبنان�١٩٨٥طبعة�جديدة�) ھ٨١٦ت�(ع;ي�بن�محمد�الشريف�الجرجاني��- التعريفات

عدد�من�ا2حقق�ن،�الطبعة�: تحقيق) ھ٣٧٠ت�(أبو�منصور�محمد�بن�أحمد�-زهري��- ®�ذيب�اللغة

  .الدار�ا2صرية�- لعامةم،�ا2ؤسسة�ا2صرية�ا١٩٦٤/ ھ ١٣٨٤-و�ى�

/ ھ ١٤١٤إبراهيم�صالح،�الطبعة�)و]ى�: أبو�منصور�الثعال°O�النيسابوري،�تحقيق�-  ثمار�القلوب

  .م،�دار�البشائر١٩٩٤

 .دار�صادر،�ب��وت) ھ٣٢١ت�(ابن�دريد�محمد�بن�الحسن�-زدي�البصري��- جمهرة�اللغة

  .ب��وت�-م،�مؤسسة�الرسالة١٩٨٤/ھ١٤٠٤سعيد�-فغاني،�: ابن�زنجلة،�تحقيق�-  حجة�القراءات

الطبعة�محمد�ضاري�حمادي،�. ،�دالحديث�النبوي�الشريف�وأثره�[ي�الدراسات�اللغوية�والنحوية

 .العراق�-بغداد��م�اللجنة�الوطنية�بمطلع�القرن�الخامس�عشر�الهجري،١٩٨٢/ ھ ١٤٠٢)و]ى�

�العرب �لسان �لباب �ولّب �)دب �عمر�ال�- خزانة �القادر�بن �عبد �(بغدادي عبد�: تحقيق) ھ١٠٩٣ت
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  .م،�دار�الخان<ي،�القاهرة،�دار�الرفا�ي،�الرياض١٩٨٣/ ھ١٤٠٣الس]م�هارون،�الطبعة�-و�ى�

��- الخصائص Hج�� �بن �: تحقيق) ھ٣٩٢ت(عثمان �الطبعة �النجار، �ع�ي �دار�١٩٥٢/ھ ١٣٧١محمد م،

  .ب��وت-الكتاب�العربي

م�دار�الفيصل�٢٠٠٠/ھ١٤٢١ن�ا%زيOP،�الطبعة�)و]ى�حمزة�بن�قب= : ترجمة�- دراسات�[ي�تأريخ�اللغة

  .الرياض�-الثقافية

بعة�الثانية�عشرة��-صب²ي�الّصالح،�دار�العلم�للم=يBن�.د�-  دراسات�[ي�فقه�اللغة
ّ
  م�١٩٨٩بABوت،�الط

  .القاهرة�-عبد�الخالق�عظيمة،�دار�الحديث��-دراسات��سلوب�القرآن�العظيم

�–م�عالم�الكتب�١٩٨٦/ ھ١٤٠٦داود�سلوم،�الطبعة�-و�ى�. د�- قديمةدراسة�!ي�اللهجات�العربية�ال

 .بغداد

  .١٩٦٣إبراهيم�أنيس،�مكتبة�)نجلو�ا%صرية،�الطبعة�الثانية،�سنة��- د?لة�-لفاظ

مجمع��-أحمد�مختار�عمر�. د: تحقيق) ھ٣٥٠ت(أبو�إبراهيم�إسحاق�بن�إبراهيم�الفارابي��- ديوان�-دب

 .ھ١٣٩٤ - صراللغة�العربية�بم

 .مصر�-دار�ا2عارف��-عبد�الحميد�الشلقاني�.د�- رواية�اللغة

بيدي�[ي�كتابه�تاج�العروس   .م١٩٨١بغداد��- هاشم�طه�ش=ش،�دار�الكتاب�العربي. د�-  الزَّ

�Tس=مية �الكلمات �!ي ��- الزينة �الرازي �(أبو�حاتم �الهمداني�: تحقيق) ھ٣٢٢ت �هللا �فيض �بن حس�ن

 صنعاء�-مركز�الدراسات�والبحوث�اليم��H- م�١٩٩٤/ھ١٤١٥لطبعة�-و�ى�اليع�iي�الحرازي،�ا

�صناعة�+عراب O��- سرُّ ِPّج�بن�عثمان�الفتح�(أبو�،)ھ٣٩٢ت�وتحقيق�.د: دراسة��دار�هنداوي،�حسن

بعة�)و]ى��،دمشق�-القلم�
ّ
 .م١٩٨٥/ ھ ١٤٠٥الط

�سيبويه �كتاب �النحو�!ي �وأصول �الحديHê. د�- الشاهد �الكويت�مطبوعات, خديجة ھ ١٣٩٤جامعة

  م١٩٧٤/

�ذهب �أخبار�من �!ي �الذهب ��-  شذرات �الحنب�ي �العماد �(ابن �العربي،�) ھ١٠٨٩ت �ال(�اث دار�إحياء

  .ب��وت

مع�شرح�شواهده�للبغدادي�عبد�القادر،�) ھ٦٨٦ت�(الر�H¨Ø+س(�باذي��-شرح�شافية�ابن�الحاجب

�عبد: تحقيق �الدين �م�ي �ومحمد �الزفزاف، �ومحمد �الحسن �نور ��محمد / ھ ١٤٠٢الحميد،

  . لبنان�- ب��وت�- م،�دار�الكتب�العلمية١٩٨٣

الدار�التونسية��-رضا�السوي-Op. تحقيق�د) ھ٢٧٦ت(عبد�هللا�بن�مسلم�بن�قتيبة��-شرح�غريب�الحديث

 م١٩٧٩للنشر�

O°أحمد�صقر،�عي�¨��البابي،�القاهرة: تحقيق) ھ٣٩٥ت�(أحمد�بن�فارس��- الصاح.  

جامعة��-)ھ٨٨٥ت�(يوسف�بن�عبد�ا2لك�الشه���بقره�سنان��-اجبالصافية�!ي�شرح�شافية�ابن�الح

 .Wüاني�الصفدي: تحقيق�ودراسة�–رسالة�ماجست����- +مام�محمد�بن�سعود�+س]مية�

  . ھ٢٠٠٥, لبنان�–دار�بيت�)فكار��-تحقيق�أبي�صهيب�القرامي��-صحيح�البخاري 

�واللهجات رمضان�عبدالّتّواب،�. د: يوهان�فك،�ترجمة: تأليف�-  و-ساليب العربية�دراسات�[ي�اللغة
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 .م١٩٨٠/ ھ ١٤٠٠مكتبة�الخانDي�بمصر�

  . شو*ي�ضيف،�الطبعة�التاسعة،دار�ا%عارف،�القاهرة. د�-العصر�الجاه�ي

محمود�فهمO�حجازي،�. د�- علم�اللغة�العربية،�مدخل�تاري?ي�مقارن�[ي�ضوء�ال(�اث�واللغات�السامية

  .الكويت�- وكالة�ا%طبوعات�

�ونقدها �الشعر �صناعة �[ي ��لعمدة �القABواني �رشيق �بن �الحسن �ع;ي �النبوي : تحقيق) ھ٤٦٢ت(أبو

 .القاهرة�-م�مكتبة�الخانDي�٢٠٠٠/ ھ١٤٢٠الطبعة�)و]ى��- عبدالواحد�شع=ن�

� �الحديث ��- غريب �الحربي �إسحاق �بن �إبراهيم �إسحاق �(أبو �تحقيق�) ھ٢٨٥ت �الخامسة، ا%جلدة

طبع�مركز�البحث�العلمO�وإحياء�الAsاث�, رسالة�دكتوراه�-هيم�العايد�سليمان�بن�إبرا. د: ودراسة

  .ھ١٤٠٢ -بجامعة�أّم�القرى 

اء �القرَّ �طبقات �!ي �ال��اية ��-غاية �الجزري �محمد �بن �(محمد �) ھ٨٢٢ت �الثانية / ھ١٤٠٠الطبعة

  .لبنان�-م،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت١٩٨٠

،�تحقيق�محمد�عبد�ا%عيد�خان،�الطبعة�)و]ى�)ھ٢٢٤ت�(أبو�عبيد�القاسم�بن�س=م��- غريب�الحديث

  . لبنان�–بABوت��-م�دار�الكتاب�العربي�١٩٧٦/ھ ١٣٩٦ -

ف
ّ
م��- الغريب�ا2صن

َّ
ا%جمع��-محمد�ا%ختار�العبيدي�. د: ،�حّققه)ھ٢٢٤ت�(أبو�عبيد�القاسم�بن�س=

  . ھ١٤١٦الطبعة�الثانية��- التون-Op�للعلوم�وÅداب�والفنون�

�-مكتبة�نزار�الباز��-أحمد�فريد�ا%زيدي�: تحقيق) ھ٤٠١ت�(بو�عبيد�أحمد�بن�محمد�الهروي�أ�-الغريب�ن

  . ھ١٤١٩الطبعة�)و]ى�

� �اللغة �فقه �[ي �. د�–فصول �عبدالتواب ��–رمضان �الثالثة ��-  ه١٤٠٨ –الطبعة �الخانDي �–مكتبة

  .القاهرة

بعة�ا. د�- فقه�اللغة
ّ
امنةع;ي�عبد�الواحد�وا!ي،�دار��³ضة�مصر،�الط

ّ
  .لث

 .م١٩٧٥/ ھ١٣٩٥محمد�عبد�الخالق�عضيمة،�الطبعة�)و]ى��- فهارس�كتاب�سيبويه

ديم��-الفهرست�  . لبنان�-دار�ا%عرفة�بABوت�) ھ٣٨٠ت�(أبو�الفرج�محّمد�بن�أبي�يعقوب�بن�النَّ

 .م١٩٦٣/ ھ١٣٨٣دار�الفكر�. سعيد�-فغاني. د�- !ي�أصول�النحو�العربي

�اللغوي  �التطور �عب. د�- !ي �الثانية �الطبعة �شاه�ن، �الصبور �١٩٨٥/ ھ١٤٠٥د �الرسالة �مؤسسة �- م

 .ب��وت

�-عمان��-م�دار�الفكر١٩٩٨/ ھ١٤١٩إبراهيم�السامرائي،�الطبعة�)و]ى�.د�- [ي�الصناعة�ا2عجمية

 . )ردن

 .)نجلو�ا%صرية�-إبراهيم�أنيس،�الطبعة�الثانية. د�- [ي�اللجهات�العربية

�-م�مؤسسة�الرسالة�١٩٩٣/ ھ١٤١٣الطبعة�السادسة��-عبد�الصبور�شاه�ن. د�-!ي�علم�اللغة�العام

 .ب��وت

�ا%حيط ��- القاموس �الف��وزآبادي �يعقوب �بن �عبدالرحمن�)ھ٨١٧( محمد �محمد �وتقديم �إعداد ،

 .ب��وت�-دار�إحياء�ال(�اث�العربي�- م�١٩٩٧/ ھ١٤١٧ا2رعش�ي،�الطبعة�-و�ى�
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�نق �خصائصه، �تاريخه، �ا%حيط، �ماجست���-دهالقاموس �رسالة �إبراهيم، �مصطفى جامعة��- محمد

 . ھ١٣٧٥القاهرة�

خالد�بن�سعود�العصيمO�الطبعة��-القرارات�النحوية�والتصريفية�2جمع�اللغة�العربية�بالقاهرة

 .الرياض�- م�دار�التدمرية�٢٠٠٢/ ھ١٤٢٣)و]ى�

�-مثال ��- كتاب �س=م �بن �القاسم �(أبو�عبيد �ق: حققه) ھ٢٢٤ت �ا%جيد �عبد �)و]ى �الطبعة  -طامش،

 .بABوت�-م�دار�ا%أمون�للAsاث،�دمشق�١٩٨٠/ھ ١٤٠٠

عبدالّس=م�محّمد�هارون،�: تحقيق�وشرح) ھ١٨٠ت�(أبو�بشر�عمرو�بن�عثمان�بن�قن�A��- كتاب�سيبويه

بعة�)و]ى�
ّ
  . بABوت�-دار�الجيل��،م١٩٩١/ ھ١٤١١الط

بقاء�أيوب�بن�موpË¯�الحسيOP�أبوال�- الكليات�معجم�[ي�ا2صطلحات�والفروق�اللغوية

عدنان�درويش،�. قابله�ع;ى�نسخة�خطية،�وأعده�للطبع�ووضع�فهارسه�د) ھ١٠٩٤ت(الكفوي 

 . م�مؤسسة�الرسالة١٩٩٢/ ھ ١٤١٢محمد�ا%صري،�الطبعة�)و]ى�

 م١٩٦٧/ ھ ١٣٨٧الطبعة�-و�ى��-رمضان�عبد�التواب�.د�- لحن�العامة�والتطور�اللغوي 

ين�محّمد�بن�مكرم�بن�منظور�أبو�الف�- لسان�العرب بABوت،��-دار�صادر��،)ھ٧١١ت�(ضل�جمال�الّدِ

بعة�)و]ى�
ّ
 .م١٩٩٠/ ھ١٤١٠الط

 .م�عالم�الكتب١٩٩٨/ ھ١٤١٨ - تمام�حسان،�الطبعة�الثالثة�. د�-اللغة�العربية�معناها�ومبناها

ور�عطار،�أحمد�عبدالغف: تحقيق) ھ٣٧٠ت�(الحس�ن�بن�أحمد�ابن�خالويه��- ليس�!ي�ك=م�العرب

 .م،�دار�العلم�للم]ي�ن،�ب��وت١٩٧٩/ ھ١٣٩٩الطبعة�الثانية�

رمضان�عبد�التواب،�: تحقيق) ھ١٨٩ت�(أبو�الحسن�ع�ي�بن�حمزة�الكسائي��- ما�تلحن�فيه�العامة

  .الرياض�- القاهرة،�دار�الرفا�ي�-م،�مكتبة�الخان<ي١٩٨٣/ھ١٤٠٣الطبعة�-و�ى�

  . مصر�- مكتبة�الخانDي_محمد�فؤاد�سزكBن�:عليقت) ھ٢١٠ت�(أبو�عبيدة��- مجاز�القرآن

�اللغة ��-  مجمل �فارس �ابن �(أحمد �: تحقيق) ھ٣٩٥ت �سلطان �ا%حسن ��-زهAB�عبد �الرسالة �-مؤسسة

  . ھ١٤٠٦الطبعة�الثانية�

ال�: تحقيق) ھ٤٥٨ت�(ع;ّي�بن�إسماعيل�بن�سيده��- ا2حكم�وا2حيط�-عظم�[ي�اللغة قَّ مصطفى�السَّ

ار،�معه  . م١٩٩٨د�ا%خطوطات�بجامعة�الّدول�العربّية،�الطبعة�)و]ى�وحسBن�نصَّ

شرف�الدين�ع;ي�الراج²ي،�دار�ا%عرفة�الجامعية،�.،�تأليف�دمحمد�بن�دريد�وكتابه�الجمهرة

  مT١٩٨٥سكندرية�

�اللغة �[ي ��- ا2حيط �عباد �بن �إسماعيل �(الصاحب �عالم�) ھ٣٨٥ت �ياسBن، �آل �حسن �محمد تحقيق

 .ھ١٤١٤عة�)و]ى�الطب�،بABوت�-الكتب�

� � -مختار�الصحاح �بكر�عبدالقادر�الرازي �أبي �بن �(محمد �دار�الكتاب�١٩٨١/ھ١٤٠١) ھ٦٦٦ت م،

  .لبنان�-ب��وت, العربي

� ��–ا2خّصص �سيده �بن �إسماعيل �بن �ع;ّي �(أبو�الحسن �دار�: تحقيق) ھ٤٥٨ت �العربي، �الAsاث لجنة

  .بABوت�-إحياء�الAsاث�العربي�
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�وم �اللغة �علم �إ�ى �اللغوي ا2دخل �البحث �. د�-  ناهج �الثالثة �الطبعة �التواب، �عبد / ھ١٤١٧رمضان

  .القاهرة�-م،�مكتبة�الخانDي١٩٩٧

القاهرة،��- مهدي�مخزومي،�مصطفى�البابي�الحل°O��-  مدرسة�الكوفة�ومنهجها�[ي�دراسة�اللغة�والنحو

  م�١٩٥٨سنة�

محمد�أبو�الفضل�: حققه) ھ٣٥١ت�(أبو�الطيب�عبد�الواحد�بن�ع;ي�اللغوي�الحل°O��-مراتب�النحوي�ن

  .مصر�-مطبعة�السعادة. إبراهيم

 .م١٩٩٣دار�ا2عرفة�الجامعية��-عبد�هللا�الخ÷�ان. د�- مراحل�تطور�الدرس�النحوي 

�وأنواعها �اللغة �علوم يوطي�- ا2زهر�[ي �السُّ ين �الّدِ �( ج=ل �ا%و]ى�: تحقيق) ھ٩١١ت �جاد �أحمد محّمد

  .دار�الفكر�-وزميليه�

�البغد �تحقيق�- ادياتا%سائل ،H¨©الفار� �العاني،�: أبو�ع�ي �مكتبة �السنكاوي، �هللا �عبد �الدين ص]ح

  .بغداد

جامعة�الرياض،�الطبعة�)و]ى��-عمادة�شؤؤن�ا%كتبات��-عبدالحميد�الشلقاني�. د�-  مصادر�اللغة

  م١٩٨٠

  .م١٩٨٧بABوت��-،�مكتبة�لبنان�)ھ٧٧٠ت�(أحمد�بن�محّمد�بن�ع;ّي�الفّيومي��-  ا2صباح�ا2ن��

�- م،�عالم�الكتب�١٩٨٠الطبعة�الثانية�) ھ٢٠٧ت�(أبو�زكريا�يح÷¯�بن�زياد�الفراء��- معاني�القرآن

  .بABوت

�القرآن ��-  معاني �-خفش �ا2جاشõي �مسعدة �بن �(سعيد �تحقيق)ھ٣١٥ت �أم�ن�: ، �-م���محمد عبد

  .م،�عالم�الكتب،�ب��وت١٩٨٥/ ھ ١٤٠٥الورد،�الطبعة�-و�ى�

  .لبنان�-دار�إحياء�الAsاث�العربي،�بABوت�) ھ٦٢٦ت�(اقوت�الحموي�ي�-  معجم�-دباء

  . م١٩٩٠بABوت��-أدي�شAB،�مكتبة�لبنان��-  معجم�-لفاظ�الفارسية�ا2عربة

ار،�دار�مصر�للطباعة�.د�- )نشأته�وتطّوره( ا2عجم�العربي�   .م١٩٨٨/ ھ١٤٠٨حسBن�نصَّ

عبدالس=م�هارون،�الطبعة�: حّققه) ھ٣٩٥ت( أبو�الحسBن�أحمد�بن�فارس -معجم�ا2قاييس�[ي�اللغة�

  .دار�الجيل�-بABوت�-ھ ١٤١١)و]ى�

�-العلمية��ا%كتبة�- مصر�- مجمع�اللغة�العربية��- قام�بإخراجه�إبراهيم�مصطفى�وآخرون��ا2عجم�الوسيط،

  . طهران

راهيم�إب. مهدي�ا%خزومي،�ود�.د: تحقيق) ھ١٧٠ت(الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي��- معجم�كتاب�الع�ن

  .السامّرائي،�دائرة�الشؤون�الثقافية�والنشر

�-دار�ا%عرفة��-محمد�سيد�كي=ني:تحقيق) ھ٥٠٢ت�(الراغب�)ص�Èاني��-ا2فردات�[ي�غريب�القرآن

 لبنان�-بABوت�

ا2فصل�[ي�علم�العربية،�للزمخشري،�وبذيله�كتاب�ا2فضل�[ي�شرح�أبيات�ا2فّصل،�2حمد��- ا%فصل

،Hب��وت�-دار�الجيل�بدر�الدين�الحل�. 

�- دار�ال��ضة�العربية��،م١٩٩٧حلمO�خليل،�الطبعة�)و]ى�.د�- مقدمة�لدراسة�ال(�اث�ا2عجمي�العربي
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  .بABوت

�الشريف �بالحديث �hحتجاج �من �النحاة �الثقافة�. د�-  موقف �وزارة �منشورات ،O8الحدي� خديجة

 .م١٩٨١دار�الرشيد�للنشر��- الجمهورية�العراقية��- وTع=م�

/ ھ١٤٠٥حلمO�خليل،�الطبعة�الثانية�.د�- 2ولد�[ي�العربية�دراسة�[ي�نمو�اللغة�وتطورها�بعد�+س]ما

 .بABوت،�لبنان�-م�دار�ال��ضة�العربية�١٩٨٥

�العشر �القراءات ��-  النشر�[ي �الجزري �براجسAsاسر�) ھ٨٣٣(ابن �بنشره OP-ع�الثالثة� ھ ١٤٠٢الطبعة

 بABوت�- دار�الكتب�العلمية��،م١٩٨٢/

�اللغةن �[ي �الغريب ��- ظام �الربÙي �إبراهيم �بن ¯p-- عي��الطبعة� �الحوا]ي، �)كوع �ع;ي �بن �محمد تحقيق

 . بABوت�–دمشق��-دار�ا%أمون�للAsاث��،م١٩٨٠/ھ ١٤٠٠)و]ى�

�و-ثر �الحديث �غريب �[ي �)ثAB��- الWZّاية �بن �محّمد �بن �ا%بارك �أبو�الّسعادات ين �الّدِ �(مجد ) ھ٦٠٦ت

بABوت��-م�دار�الكتب�العلمية�١٩٩٧/ ھ ١٤١٨د�بن�عويضة،�الطبعة�)و]ى�ص=ح�بن�محم:تعليق

  .لبنان�-

�اللغة �تحقيق�-النوادر�!ي �-نصاري، �زيد �: أبو �-و�ى �الطبعة �القادر�أحمد، �عبد ھ ١٤٠١محمد

 .م،�دار�الشروق،�ب��وت،�القاهرة١٩٨١/

ين�- وفيات�-عيان�وأنباء�أبناء�الّزمان كان��أبو�العّباس�شمس�الّدِ
ّ
) ھ٦٨١ت�(أحمد�بن�محّمد�بن�خل

قافة�بABوت�. د: حّققه
ّ
  . لبنان�-إحسان�عّباس،�دار�الث

 البحوث�وا2قا?ت

عبدالرحمن�بن�حمد،�مجلة�كلية�. د�- اتجاهات�التأليف�عند�ا2سلم�ن�ح��Iالقرن�العاشر�الهجري 

  .م٢٠٠١إبريل�) ٢(عدد�) ٦١(مجلد��- Åداب�وجامعة�القاهرة�

�ا2عا �- طرائقه,أهدافه,جماختصار �للرازي �مختار�الصحاح �!ي �القاسمO.د-دراسة �ديوان��-ع;ي مجلة

 م٢٠٠٦-آذار�مارس�١٨- العرب

بABوت��-أمBن�الخو]ي،�مقال�منشور�!ي�مقدمة�طبعة�دار�ا%عرفة��- أساس�الب]غة�ب�ن�ا2عاجم

 ) ط/ ھ (ص�،م١٩٧٩

ع�دراسة�وصفية�تطبيقية�من�خ]ل�تاريخ�الكلمة�العربية�وتطورها�[ي�الدرس�اللغوي�عند�العرب�م

  . م١٩٨٩ -  ٥/٦مجلة�ا%عجمية،�العددان��-هادي��³ر. د�-لسان�العرب�?بن�منظور 

�من�مصادر�ا2عجم�التاري?ي
ً
أحمد�محمد�قدور،�مجلة�مجمع�اللغة�. د�-تراث�لحن�العامة�مصدرا

 . م١٩٩١/ھ ١٤١١شوال��-،�السنة�الخامسة�عشرة�جمادى�)و]ى�٤٠العربية�)ردني،�العدد�

) ٢،�ع٥س(ص=ح�الدين�حسنBن،�مجلة�علوم�اللغة،�. د�-الدكتور�حس�ن�نصار�والصناعة�ا2عجمية

 .م٢٠٠٢

 .م١٩٦٣مراد�كامل،�معهد�الدراسات�العربية�العالية�. محاضرات�د�– د?لة�-لفاظ�العربية�وتطورها

،�٤٠س٢و�١ي،�مجلة�العرب،�جعبد�الهادي�التاز .د�-دور�الفراهيدي�[ي�الدراسات�اللغوية�با¶ندلس

  .م٢٠٠٤/ ھ١٤٢٥رجب�وشعبان�سنة�
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-دمشق–مجلة�الAsاث�العربي�–عمر�الدقاق�. د- رائد�التأليف�ا2عجمي�[ي�-ندلس�أبو�ع�ي�القا�ي

  م١٩٨٢) تشرين�أوكتوبر(هـ�١٤٠٣السنة�الثالثة�ا%حرم�-العدد�التاسع

  .م١٩٨٥بحث�مقدم�%ؤتمر�التعريب�الخامس�جميل�ا%=ئكة،��- الصعوبات�ا2فتعلة�ع�ى�درب�التعريب

محمد�بدوي�ا%ختون،�مجلة�كلية�اللغة�العربية�بجامعة�Tمام�. د�-ظاهرة�القلب�ا2كاني�[ي�العربية

  .ھ١٤٠١،�سنة١١محمد�بن�سعود�Tس=مية،�العدد�

ة�العدد�محاضرة�للدكتور�رمضان�عبد�التواب�نشرت�!ي�مجلة�كلية�اللغة�العربي�- علم�اللغة�العربية

)١٤ - ١٣ .(  

ا%جلد�الثامن��-)مAB�مصطفى�الشهابي،�ا%قتطف��-  عيوب�ا2عاجم�العربية�وحاجتنا�إ�ى�معجمي�ن

 م�١٩٤١مايو،�سنة��-والتسعون�

�٣٦أحمد�محمد�قدور،�مجلة�مجمع�اللغة�العربية�)ردني،�العدد�.د�- [ي�الد?لة�والتطور�الد?�ي

  م�١٩٨٩/ ھ١٤٠٩السنة�الثالثة�عشرة،�

-هـ١٤١٩-ا%غرب–مجلة�اللسان�العربي�–عباس�الصوري�.د-اللغوي  [ي�ا2مارسة�ا2عجمية�للم(ن

 م١٩٩٨

ا%جلد��-حمزة�بن�قب=ن�ا%زيOP،�مجلة�جامعة�ا%لك�سعود�. د�-قضية�hحتجاج�للنحو�واللغة

 . م١٩٩٨/ ھ١٤١٨) Å١داب(العاشر

 )٦ -٥العدد(مجلة�ا%عجمية�, د�الع;ي�الودغABي عب. د�- قضية�الفصاحة�[ي�القاموس�العربّي�التاري?ي

�وا2صطلح �ا2فهوم �[ي �تاريخية �دراسة �ا2كاني �اللغة�.د�-القلب �علوم �مجلة �هريدي، �عبدا%جيد أحمد

  م٢٠٠٠) ٣،�ع�٢س(

�Wاية�القرن�الرابع�الهجري ��Iكتاب�الع�ن�وموقف�علماء�اللغة�منه�ح�ا%عيبد�جبار�محمد�(،�مجلة

  .السنة�العشرون�- ٥١العدد�) )ردنيمجمع�اللغة�العربية�

غة�الَعربّية�َوhصِط]ح�الِعلمّي 
ّ
السنة��-  ٤٣و��٤٢دمشق�العدد�-مجلة�الAsاث�العربي�-وليدَسراج.د�-  الل

  هـ١٤١١ رجب�وشوال - ١٩٩١" يناير�وابريل"كانون�الثاني�ونيسان��-  ١١

كريم�التويجري،�عالم�الكتب،�مجلد�عبدالعزيز�بن�عبدال. د-لغة�العصر�ا2حكية�[ي�التدوين�ا2عجمي

  . ھ١٤٢٦) ٦ - ٥عدد�( ٢٦

 .م١٩٨٥بحث�مقدم�%ؤتمر�التعريب�الخامس��-إبراهيم�مدكور . د�- لغة�العلم�ا2عاصر

دمشق،�ا%جلد�الحادي��-شكيب�أرس=ن،�مجلة�ا%جمع�العلمO�العربي��- ليس�للغة�قاموس�محيط�WÚا

  .م١٩٣١شباط��-عشر،�كانون�الثاني�

ا%جلد�السادس�, عباس�العزاوي،�مجلة�ا%جمع�العلمO�العرا*ي�-لف��وزآبادي�والقاموس�ا2حيطا2جد�ا

 م١٩٥٩/ ھ ١٣٧٨

  .م١٩٨٩/ ھ١٤٠٩،�العددان�الخامس�والسادس�مجلة�ا2عجمية

السنة��٢٤العدد,مجلة�الAsاث�العربي-محمد�م²ي�الدين�منيو–مجمل�اللغة�¶حمد�بن�فارس�

  هـ١٤٠٦لقعدة�ذوا-١٩٨٦يوليو-تموز -السادسة
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،�٦١ا%جلد�, مجلة�كلية�Åداب�-عبد�الكريم�مجاهد.،دمشك]ت�السماع�وأثرها�[ي�التدوين�ا2عجمي

  م�٢٠٠١،�١:العدد

مجلة�جامعة�أم��-محمد�بن�سعيد�الثبيOc�. د�- معالجة�ا2ادة�ا2عجمية�[ي�ا2عاجم�اللفظّية�القديمة

 )١٣(مجلد�-٢٢القرى،�العدد�

،�العدد�الثاني�١٧صنعه�السيد�عبدالعزيز�إبراهيم،�ا%ورد�مجلة��-ب�الع�نمعجم�الشعراء�[ي�كتا

 . م١٩٨٨

ا%نعم�عبدهللا،�مقال�بمجلة�ا%عجمية،�العددان�الخامس�عشر�والسادس�عبد�- التاري?يا2عجم�العربي�

 .ھ١٤١٠- ١٤٠٩عشر�

�-لمO�العربيممدوح�محمد�خسارة،�مجلة�ا%جمع�الع.د�-  ا2عّرب�والدخيل�[ي�ا2ج]ت�ا2تخصصة

  .٤،�ج٧٥مجلد) م٢٠٠٠(دمشق�

محمود�عبدهللا�فجال،�مجلة�مجمع�اللغة�العربية�. د�-  مقاييس�الفصاحة�[ي�القرن�الخامس�الهجري 

 .م١٩٨٧كانون�)ول��- تموز��،،�السنة�الحادية�عشرة٣٣)ردني،�العدد�

مع�العلمO�العرا*ي،�هاشم�طه�ش=ش،�مجلة�ا%ج.د�-ملحوظات�ع�ى�العباب�الزاخر�واللباب�الفاخر

 .م١٩٨٥/ ھ١٤٠٥ا%جلد�السادس�والث=ثون،�الجزء�)ول�

�-أيمن�الشواف،�مجلة�الAsاث�العربي�. د�- من�قضايا�ا2صطلح�العلمي�عند�-م���مصطفى�الشهابي

  م٢٠٠٥/ ھ١٤٢٦السنة�الخامسة�والعشرون��- ١٠٠و�٩٩دمشق�العددان�

�-عفيف�عبدالرحمن،�!ي�ا%عجمية�العربية�ا%عاصرة�. ث�دبح�-  من�قضايا�ا2عجمية�العربية�ا2عاصرة

  .م١٩٨٦ -تونس�-دار�الغرب�Tس=مي�

 . م٢٠٠٠/ ھ١٤٢١ -عبدهللا�الجبوري،�مجلة�الذخائر،�العدد�الرابع�. د�-من�موارد�الع�ن�للفراهيدي

لمO�العرا*ي،�ا%عجمية�العربية،�ا%جمع�الع. د�نوري�حمودي�القي-Op�-  منهج�ابن�منظور�[ي�لسان�العرب

 . م١٩٩٢/ ھ ١٤١٢

أحمد�نصيف�الجنابي،�ا%عجمية�العربية،�. د�- منهج�الخليل�[ي�دراسة�الد?لة�القرآنية�[ي�كتاب�الع�ن

  .م�بغداد١٩٩٢/ ھ١٤١٢ا%جمع�العلمO�العرا*ي�

�اللسان �[ي �منظور �ابن �العلمO�. د�- منهجية �ا%جمع �العربية، �ا%عجمية �الدوري، �عبدالرحمن عدنان

  .م١٩٩٢/ ھ١٤١٢را*ي،�الع
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  الطاقة�الحجاجية�[ي�الخطاب�النبوي�الشريف. ٤٠

 نواري�سعودي�أبو�زيد. د. أ

  )جامعة�سطيف�الجزائر�-كلية�wداب�واللغات�(

  :تمهيد

نـــزل�القـــرآن�الكـــريم�فكـــان�بـــردا�وســـ=ما�ع;ـــى�النفـــوس�ا%ؤمنـــة،�تحفـــظ�منـــه�بقـــدر�طاق��ـــا،�وتتبـــع�الحفـــظ�

روي�بعـض�الصـحابة،�بحيـث�كـان�الواحـد�مـ��م�x�يتجـاوز�خمـس�آيـات�حcـ¯�بالفهم�والفهم�بالعمل،�كما�يـ

يحيط��Çا�فهمـا�ووعيـا�وتـدبرا،�ثـم�يمتثـل�لهـا�عمـ=�وسـلوكا،���³ـم�كـانوا�يعلمـون�أ�³ـم�إنمـا�يـزدادون�تبعـات�

�Oالن°ــ�لســان�ع;ـى�يجــري�الــو'ي�مـن�ثــان�نــوع�القـرآن�نــزول�مــع�بـا%وازاة�وكــان�القيامــة،�يـوم�ع��ــا�وسيسـألون

هللا�عليــه�وســلم�بلفظــه�وتعبBــAه،�ويظهــر�!ــي�أفعالــه�وتقريراتــه،�فكــان�الصــحابة�يعلمــون�أن�ذلــك�مــن�صــ;ى�

جهة�هللا�تعا]ى�با�صالة�لبيان�ما�يت�¤ل،�ولكـم�همـوا�بكتابـة�مـا�يقولـه�الن°ـO�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم�وتدوينـه�

ى�عامــــــة�النــــــاس�ف��ـــــاهم�عنــــــه،�ولعـــــل�ذلــــــك�يعــــــود�إ]ـــــى�كراهــــــة�أن�يخــــــتلط�الوحيـــــان،�فيلتــــــبس�القــــــرآن�ع;ـــــ

وخاص��م،�لكن�بعد�أن�أتم�هللا�الدين�ودون�القرآن�الكـريم�توجهـت�الهمـة�إ]ـى�تـدوين�مـا�حفـظ�مـن�هـدي�

ا%صــطفى�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم،�ولقــد�قــيض�هللا�لــذلك�العمــل�رجــاx�عرفــوا�بــورعهم�وعلمهــم�وزهــدهم،�

الوضــاع،�ولعــل�مــن��فمــازوا�صــحيح�الحــديث�مــن�ضــعيفه�وصــادق�النســبة�مــن�ا%كــذوب�الــذي�اج��ــد�فيــه

صـحيح�البخـاري�وصـحيح�مسـلم،�: أهم�الكتب�ا%صنفة�!ي�إثبات�الصحيح�ونفي�ما�لـيس�منـه�الصـحيحBن

هـــذا�)خBـــA�الـــذي�اختصـــره�الحــــافظ�زكـــي�الـــدين�عبـــد�العظـــيم�ا%نــــذري،�وحققـــه�حـــديثا�الع=مـــة�ا%حــــدث�

ا%شــتغلBن�بعلــم�الحــديث�رأيــت�و�هميــة�الكتــاب�ورتبتــه�بــBن�. محمــد�ناصــر�الــدين�)لبــاني�عليــه�رحمــة�هللا

أن�أتخـــذ�منـــه�مدونـــة�لدراســـة�جملـــة�)دوات�وÅليـــات�الcـــO�تـــم�توظيفهـــا�!ـــي�)حاديـــث�النبويـــة�مـــن�أجـــل�

اســـتقطاب�ا%تلقـــي�للمضـــامBن�الcـــO�تحيـــل�عل��ـــا�أو�تحـــول�دو�³ـــا�مـــن�بـــاب�wحتجـــاج،�تحـــت�طائلـــة�مقاربـــة�

  :ب=غية�لسانية�حديثة،�فكان�العنوان

  [ي�الخطاب�النبوي�الشريف�الطاقة�الحجاجية

  :وقد�تنوعت�بBن�:Ðليات�اللغوية: أو?�

ــــ�كــــAة�الشــــرط١ يمثــــل�أســــلوب�الشــــرط�أحــــد�الطــــرق�الحجاجيــــة،�وأحــــد�أهــــم�وســــائل�Tقنــــاع�الcــــO�يــــتم�: ـ

تداولها�!ي�اللغة�عموما،�وذلك�من�منطلق�مبدأ�التعليق�الذي�يطبعـه،�باعتبـار�الدxلـة�اللغويـة�أوx�وقبـل�

الشــرط�بوصــفه�معطــى�نحويــا�يعPــO�تعليــق�أمــر�بــأمر،�وربــط�تحقــق�قضــية�بقضــية�أخــرى،��كــل��ــOpء،��ن

وهو�من�)ساليب�Tنشائية،�وع;ى�الرغم�من�كونه�غAB�طل°O�إx�إنه�يحقـق�مثـل�تلـك�القـوة�الطلبيـة�بقـدر�

  .قد�يعادل�الفعل�اللغوي�نفسه

أ�ا%شـارطة،�نحـو�قولـه�صـ;ى�هللا�عليـه�إننا�كثABا�ما�نجد�الخطاب�النبوي�مبنيا�كله�أو�!ي�معظمـه�ع;ـى�مبـد

فمــن�كانــت�هجرتــه�إ]ــى�هللا�ورســوله�فهجرتــه�إ]ــى�هللا�ورســوله،�ومــن�كانــت�هجرتــه�لــدنيا�يصــي�Èا�أو�"وســلم�

،�الـــذي�يلعـــب�فيـــه�الشـــرط�ا%ضـــاعف�دورا�تربويـــا�مـــن�خــــ=ل�١"امـــرأة�ينكحهـــا�فهجرتـــه�إ]ـــى�مـــا�هـــاجر�إليـــه

                                                 
  . ٢٨)ربعBن�النووية�بشرح�ابن�دقيق�العيد،�دار�الهدى،�عBن�مليلة،�الجزائر،�ص. ـ�حديث�صحيح�رواه�الشيخان�البخاري�ومسلم ١
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،�موقـع�التفصـيل�مـن�)جمـال�"ت،�وإنمـا�لكـل�امـرئ�مـا�نـوى إنمـا�)عمـال�بالنيـا"موقع�الشـرط�ممـا�تقدمـه�

مــن�جهــة،�وموقــع�العلــة�مــن�ا%علــول�مــن�جهــة�ثانيــة،�مــع�مــا�فيــه�مــن�التنصــيص�ع;ــى�أهميــة�النيــة�وكو�³ــا�

رأس�)مــر�اعتقــادا�وعبـــادة�وســلوكا،�مـــن�خــ=ل�تضـــافر�الشــرط�مـــع�القصــر،�وإنمـــا�يكــون�الجـــزاء�ع;ــى�قـــدر�

عل��ـا،�يصــح�بصـح��ا�ويفســد�بفسـادها،�إ]ــى�جانـب�ا%خالفــة�بـBن�الشــرطBن،��النيـة،�والعمـل�مبPــO�هـو�Åخــر 

حيث�ذكر�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�جزاء�الشرط�)ول�صريحا�بلفظه�الـذي�ذكـره�بـه�!ـي�الشـرط،�بينمـا�

دنيــا،�"أجمــل�!ــي�الجــزاء�الثــاني�وخــالف�داخليــا�بــBن�الطــرفBن،�ففــي�الشــرط�ذكــر�مــا�تعلقــت�بــه�نيــة�الهجــرة�

،�بـــل�أجمـــل�فقـــال�"فهجرتـــه�إ]ـــى�الـــدنيا�ا%رجـــوة،�وا%ـــرأة�ا%طلوبـــة"ولـــم�يقـــل�كمـــا�!ـــي�الشـــرط�)ول�،�"امـــرأة

،�مراعــاة�للمنــوي،�وأنــه�x�قيمــة�لــه�ع;ــى�الحقيقــة،�فاســتحق�أن�يــذكر�بصــيغة�"فهجرتــه�إ]ــى�مــا�هــاجر�إليــه"

%عــارف،��ن�ا%وصــول�الــذي�مــن�خصائصــه��ÇTــام،�حcــ¯�مــن�الناحيــة�النحويــة�ع;ــى�الــرغم�مــن�كونــه�مــن�ا

،�و!ـي�هـذا�مـن�الs¤هيـد�للمتلقـي�!ـي�مثـل�هـذه�)شــياء�"هـاجر�إليــه"التعريـف�فيـه�إنمـا�كـان�مـن�جهـة�الصـلة�

ما�فيه،�وحمل�له�ع;ى�إعادة�النظر�!ي�تصرفاته�قبل�Tقدام�عل��ـا،�وإقناعـه�بضـرورة�تصـحيح�النيـة�قبـل�

  .مباشرة�)عمال

ى�هللا�عليــه�وســـلم�إ]ــى�معادلــة�شــرطية،�ولــيس�جـــزءا�إن�الخطــاب�قــد�يتحــول�كلــه�كمــا�يـــرد�عــن�الن°ــO�صــ;

  :كما�بينا�سابقا،�!ي�مثل

ـ�إذا�اســتيقظ�أحــدكم�مــن�نومــه�فــ=�يغمــس�يــده�!ــي�Tنــاء�حcــ¯�يغســلها�ث=ثــا،�فإنــه�x�يــدري�أيــن�باتــت��ــــــــ١ 

  .١"يده

  . ٢.."ــ�إذا�أتيتم�الغائط�ف=�تستقبلوا�القبلة،�وx�تستدبروها�ببول�أو�غائط ٢

يؤمن�با8�واليوم�Åخر�فليقل�خABا�أو�ليصمت،�ومن�كان�يؤمن�با8�فليكرم�جاره،�ومـن�كـان��ــ�من�كان ٣

   .٣"يؤمن�با8�واليوم�Åخر�فليكرم�ضيفه

دw�ع;ـى�مـا�هـو�!ـي�حكـم�العـادة��٢ــ�١غAB�أن�طريقة�wستدxل�ف��ما�مختلفـة،�مـن�حيـث�كـان�!ـي�النمطـBن�

ماضــية�ومســتمرة�ومشــمولة�بلحظــة�صــدور�الخطــاب�وتلقيــه�مــن�حالــة�مســكوت�ع��ــا�: ا%sــAددة�بــBن�حــالتBن

قبل�السامعBن،�وحالة�مرتقبـة�الحـدوث�بعـد�هـذا�التوجيـه�النبـوي،�حالـة�مرضـية،�مـذكورة�منـوه��Çـا،�Ôـي�

النÛــــــO�"نقيضــــــة�للمســــــكوت�ع��ــــــا،�والســــــكوت�تغييــــــب�للحالــــــة�ا%رغــــــوب�ع��ــــــا،�والفعــــــل�اللغــــــوي�الصــــــريح�

يعضـــد�مـــن�الوضـــع�ا%طلـــوب،�ولعـــل�الســـكوت�أيضـــا�تعبBـــA�صـــادق�" ا%ســـتوعب�لحـــاxت�wخـــت=ء�ا%كروهـــة

عــن�منتÛــ¯�)دب�النبــوي،�ورقــة�صــاحبه�صــ;ى�هللا�عليـــه�وســلم�وعطفــه�وترفقــه�بمــن�يعلمهــم،��ن�ظـــاهر�

  :الك=م�كان�يقتOp2�تعبABا�من�نوع

  . ـ�إن�من�عاداتكم�غمسكم�أيديكم�!ي�Tناء�قبل�أن�تغسلوها�ف=�تفعلوا 

  .وتستدبرون�القبلة�!ي�وقت�اخت=ئكم�ف=�تعودوا�إ]ى�ذلك�ـ�إنكم�تستقبلون  

لكــــن�ا%واجهـــــة�مفســـــدة�لØلفـــــة�بــــBن�ا%خاطـــــب�والســـــامع�الكفيلـــــة�بتوطيــــد�مبـــــدأ�التعـــــاون�وحســـــن�التلقـــــي�

                                                 
  . ٣٨مختصر�صحيح�مسلم،�كتاب�الوضوء،�ص،�: ـ�الحافظ�ا%نذري  ١
  . ٣٩ـنفسه،�ص،� ٢
  .٧٩ـ�رواه�البخاري،�شرح�)ربعBن�النووية،�ص ٣
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�AـــBوبتعب�والفتــور،�النفــور�إ]ــى�مــدعاة�التصــريح�أن�كمــا�يقــال،�%ــا�العق;ــي�ثــم�العــاطفي�نقيــادwو�قتــداءwو

رجـــوة�مـــن�عمليـــة�التخاطـــب�برم��ـــا،��ن�الـــنفس�تـــأنس�بـــالطيف�وتنفـــر�مـــن�التقريـــع�آخـــر�مذهبـــة�للغايـــة�ا%

واللـــوم،�xســـيما�وأن�العـــادة�مســـتحكمة،�وقــــديما�قيـــل�العـــادة�أم�الـــب=دة،�وكثBــــAا�مـــا�كـــان�الن°ـــO�صــــ;ى�هللا�

عليــه�وســلم�يفصــل�بــBن�الحالــة�وبــBن�الشــخص،�فــ=�يواجــه�ا%ــذنب�بالتصــريح�بالخطــأ،�بــل�يــأتي�ذلــك�مــن�

  .١وصف�الحالة�ا%ثالية�فحسب�إx�!ي�النادر�بما�يستوجبقبيل�

  :لقد�وزعت�أجزاء�القول�ع;ى�نوعBن�من�القضايا

وÔي�مراد�ا%خاطب�من�الخطاب�برمته�و�جلـه�يحشـد�كـل�أدواتـه،�و�جلهـا�كـان�توليـد�: قضية�يستدل�عل��ا

ضــــرورة�"ا%ســــ��دفة��إ�³ــــا�القضــــية�)ساســــية. ا%ضــــامBن�القضــــوية،�بمــــا�يعكســــها�مــــن�إســــنادات�وإحــــاxت

  ".التخفيف

،�بعــد�أن�تكــون�نفســه�"فليــوجز"أو�تتخــذ�مقــدمات�لحمــل�ا%خاطــب�ع;ــى�قبــول�)مــر�: وقضــية�يســتدل��Çــا

قـــد�®�يـــأت�لـــذلك،�بـــBن�عمـــوم�التنبيـــه،�وبـــBن�التحـــذير�الحامـــل�لصـــورة�التقريـــر�ا%ؤكـــد،�مـــع�تنكBـــA�موضـــوع�

،�فكأن�كل�واحد�مـ��م�مـ��م،�وبـBن�التعليـل�"بيانيةال"أو�" التبعيضية" من"وعمومه�بفعل�" منفرين"Tنكار�

فــإن�مــن�ورائــه�"لØمــر�والتخويــف�مــن�الصــد�ا%عقــب�بــه�!ــي�آخــر�الخطــاب،�وهــو�ســبب�وجيــه�!ــي�التخويــف�

  ".الكبAB�والضعيف�وذا�الحاجة

ثبـــوت�التنفBـــA�مـــن�الـــبعض�أو�"ســـبب�عـــام�للخطـــاب�كلـــه�: أي�إن�مـــا�يـــراد�Tقنـــاع�بـــه�محصـــور�بـــBن�ســـببBن

،�وبــBن�السـببBن�يقـف�ا%تلقـي�موقــف�"تبــاين�أحـوال�ا%صـلBن�قـوة�وضـعفا"بب�خـاص�بـالجواب�،�وسـ"الكـل

وحـــــل�Tشـــــكال�)وحـــــد�" التنفBـــــA�وتفـــــاوت�النـــــاس"ا%ســـــتمع�الراÚـــــOp�بمـــــا�يلقـــــى�إليـــــه�مـــــن�توجيـــــه،�إشـــــكال�

  ".فليخفف"

  : ـ�ألفاظ�التعليل٢

وإن�كانــت�تتفــق�!ــي�تعليــل�القضــايا�تتنــوع�ألفــاظ�التعليــل�!ــي�اللغــة�العربيــة�بــBن�حــروف�وأدوات�وأســماء،� 

الOc�يتم�عرضها،�ولقـد�وقفنـا�ع;ـى�جملـة�آليـات�لغويـة�تسـتخدم�كلهـا�!ـي�تعليـل�مـا�يـتم�تناولـه�!ـي�الخطـاب�

النبـوي،�وÔــي�عــادة�x�تســتعمل�وحــدها�بــل�مــع�غABهــا�مــن�الطــرق�زيــادة�!ــي�Tقنــاع،�و!ــي�تصــحيح�أو�تعــديل�

  .لOc�x�ينبaي�إنكارها�بما�يدعمهاوجهة�النظر،�أو�!ي�إلقاء�القضية�كا%سلمة�ا

يشــكل�التعليــل�وســيلة�منطقيــة�!ــي�ت�Aيــر�)حكــام،�وآليــة�عقليــة�!ــي�ترســيخ�ا%ضــامBن�القضــوية،�ســواء�كــان�

السامع�منكرا،�فيتم�إقناعه،�أو�مAsددا�متسائ=،�فيتم�إزالـة�الغمـوض�الـذي�يكتنـف�تصـوره�فيبPـO�بـذلك�

ن�أهم�)دوات�اللغوية�الOc�وقفنا�عل��ـا�!ـي�الخطـاب�النبـوي�ولعل�م. وجهة�نظره�ع;ى�)ساس�الذي�نريده

  :الشريف

                                                 
ـ�عن�معاوية�بن�الحكم�رOpÚ�هللا�عنه�أنه�كان�يوما�يص;ي�خلف�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فعطـس�رجـل�مـن�القـوم�فقـال�لـه�يرحمـك�هللا� ١

فلمـا�"واثكل�أميـاه،�مـا�شـأنكم�تنظـرون�إ]ـي؟�فجعـل�الصـحابة�يضـربون�بأيـد´�م�ع;ـى�أفخـاذهم�ليسـكتوه،�قـال�معاويـة�"ال�فرمقه�القوم،�فق

�xو�OPضــرب�xو�كهرنــي�مــا�فــوهللا�منــه،�تعليمــا�أحســن�بعــده�xو�قبلــه�معلمــا�رأيــت�مــا�وأمــي،�هــو�فبــأبي�ــــــــ�وســلم�عليــه�هللا�صــ;ى�هللا�رســول�صــ;ى

مختصــر�صــحيح�مســلم،�". ة�x�يصــلح�ف��ـا��ــOpء�مــن�كـ=م�النــاس،�إنمــا�هــو�التسـبيح�والتكبBــA�وقــراءة�القـرآنإن�هـذه�الصــ= "شـتمOP�ــــــــ�ثــم�قــال�

  . ٩٥،�٩٤ص
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  :نحو�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: أ�ـ�تعليل�ببيان�الغايات 

  .١"أمهلوا�حc¯�ندخل�لي=،�كي�تمتشط�الشعثة�وتستحد�ا%غيبة"

أ�³ـا�دالــة�ع;ــى�ان��ــاء�،�باعتبــار�٢وÔــي�مقAsنــة�بـال=م�تقــديرا" أن"هنــا�ناصــبة�للفعـل�بعــدها���³ــا�بمعPـ¯�] كـي[و

مــع�معPــ¯�التعليــل،�فالتوجيــه�النبــوي�بالAsيــث،�فــ=�يكــون�الــدخول�إx�لــي=،�" إ]ــى�أن"الغايــة�!ــي�الزمــان،�أي�

ليكـــون�!ـــي�ذلـــك�فســـحة�للنســـاء�ل�صـــ=ح�مـــن�شـــأ�³ن،�وذلـــك�أدûـــى��جابـــة�)مـــر،�لبيـــان�ا%صـــلحة�ا%رجـــوة�

الطريق�ع;ـى�السـؤال،�سـواء�كـان�بريئـا�أو�غBـA�بـريء،�منه،�وبيان�الغاية�مرجح�لقبول�التوجيه،��نه�يقطع�

  . ،�يغري�بقبوله�والتحمس�له٣كما�أن�بيان�الغاية�أو�ما�سماه�السكاكي�غرضا�من�الفعل

  :ب�ـ�تعليل�ببيان�البواعث�وذلك�كثAB،�ويقع�بصور�مختلفة،�أهمها�

نحــو�قولــه�صــ;ى�هللا�عليــه��،�وÔــي�لتعليــل�مــا�يقــع�مــن�أفعــال�الطلــب،٩كمــا�ذكرنــا�!ــي�ص: ٤ـــ�الفــاء�الســببية 

،�فـا�مر�الحقيقـي�ا%ـومئ�إ]ـى�٥"ارجـع�فلـن�أسـتعBن�بمشـرك: "وسلم�لرجل�تبعه�للقتال�وللغنم�وهـو�مشـرك�

wسـتغناء�سـببه�مـا�يقـع�بعـد�الفـاء،�وهـو�كـون�ا%خاطـب�ع;ـى�الشـرك،�لـذلك�فـإن�الرجـل�رأينـاه�x�يعلـق�!ـي�

  كل�مرة�يسمع�

x�ألفــBن�أحــدكم�يDــيء�يــوم�"ي�قولــه�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�!ــي�الغلــول�كمــا�!ــ: ـــ�ـــــــــــــ�الجملــة�الخ�Aيــة�ا%ؤكــدة 

،�٦.."x�أملــك�لــك�شــيئا،�قــد�أبلغتــك: يــا�رســول�هللا�أغثPــO،�فــأقول : القيامــة�ع;ــى�رقبتــه�بعBــA�لــه�رغــاء،�يقــول 

  .فنفي�الشفاعة�علته�وقوع�التبليغ،�وهو�زيادة�!ي�التبكيت�وقطع�للحجة

يــب�فتقــدم�الجملــة�ا%ؤكــدة�فتجعــل�مقدمــة�%ــا�يAsتــب�ع��ــا؛�لكو�³ــا�وهنــا�قــد�يعمــد�الخطــاب�إ]ــى�قلــب�الAsت

،�و!ـي�مقـام�"إنكـم�قـد�دنـوتم�مـن�عـدوكم،�والفطـر�أقـوى�لكـم"سببا�فيه،�نحـو�قولـه�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم�

،�حيــث�جعـل�!ــي�هـذا�القســم�الثـاني�مــن�٧"إنكــم�مصـبحو�عــدوكم،�والفطـر�أقــوى�لكـم،�فـأفطروا"آخـر�قـال�

ســببه�كونــه�مصــدر�قـوة،�والســبب�!ــي�طلــب�] Tباحـة" [تبيـة�الســببية،�فــا�مر�بــالفطرالخطـاب�زيــادة�!ــي�الAsا

  :القوة�م=قاة�العدو

  م=قاة�العدو�تحتاج�إ]ى�قوة: ا%قدمات 

  ومن�القوة�تناول�الطعام 

  هم�!ي�رمضان� 

  يجوز�لهم�الفطر� :النتيجة 

                                                 
  .٢١٩،�ص٨٤٧ـ�مختصر�صحيح�مسلم،�رقم� ١
 .٢٦٣م،�١٩٩٢هـ��١٤١٣،�١الجP¯�الداني،�فخر�الدين�قباوة،�محمد�نديم�فاضل،�دار�الكتب�العلمية،�بABوت،�ط: ـ�ا%رادي ٢
 .١٧١م،�ص٢٠٠٠هـ�١٤٢٠،�١اح�العلوم،�تحقيق�عبد�الحميد�هنداوي،�دار�الكتب�العلمية،�بABوت،�طـ�مفت�٣
ثم�إنكم�أ´�ا�الضالون�ا%كذبون�:كلون�من�شجر�من�زقوم�"،�و�"فوكزه�موpË¯�فقp2¯�عليه"ـ�وÔي�غلبة�!ي�عطف�الجمل�والصفات،�نحو��٤

  .١٨٥،�ص١مد�مح÷O�الدين�عبد�الحميد،�ا%كتبة�العصرية،�بABوت،�جمغOP�اللبيب،�تحقيق�مح: ابن�هشام" فمالئون�م��ا�البطون 
 .٢٩٤،�ص١١٢٩ـ�مختصر�صحيح�مسلم،�رقم�٥
  .٣٢٥،�ص١٢١٣ـ�مختصر�صحيح�مسلم،�رقم�٦
إنمـــا�أنـــا�بشـــر،�وإنـــه�يـــأتي�الخصـــم،�فلعـــل�: "ومثـــل�هـــذا�التقـــديم�للســـبب�ا%ؤكـــد�قولـــه�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم. ١٦١،�ص٦٠١الحـــديث�رقـــم��٧

يكــون�أبلــغ�مــن�بعــض�فأحســب�أنــه�صــادق�فأق2ــOp�لــه،�فمــن�قضــيت�لــه�بحــق�مســلم،�فإنمــا�Ôــي�قطعــة�مــن�النــار،�فليحملهــا�أو��بعضــهم�أن

  .٢٧٥،�ص١٠٥١رقم�" يذرها
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ية،�فÛــــــO�إذا�مــــــن�قبيــــــل�وÔــــــي�مقــــــدمات�!ــــــي�قيــــــاس�مضــــــمر�لهــــــا�صــــــفة�Tقنــــــاع،�تفرضــــــها�الطبيعــــــة�البشــــــر 

ا%ســـــلمات،�قائمـــــة�ع;ـــــى�الخ�ـــــAة�وا%شـــــاهدة��حـــــوال�النـــــاس،�مـــــع�العلـــــم�أن�النـــــاس�مختلفـــــون�!ـــــي�الطاقـــــة�

والقدرة�ع;ـى�التحمـل،�فنـدب�الفطـر�%ـا�فيـه�مـن�تقويـة�لـبعض�هـؤxء�ا%خـاطبBن،�وهـو�لـيس�إلزامـا�بـالفطر�

وكانــت�عزمــة�فأفطرنــا،�"بعــد�ذلــك��بــل�رخصــة�لهــم،�لــذلك�قــال�أبــو�ســعيد�الخــدري�رÚــOp�هللا�عنــه�للســائل

فالعلة�!ـي�هـذه�العزمـة�" لقد�رأيتنا�نصوم�مع�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�بعد�ذلك�!ي�السفر: ثم�قال

  .م=قاة�العدو

x�يفــرك�مــؤمن�مؤمنــة،�إن�كــره�م��ــا�خلقــا�رÚــOp�: "نظBــA�قولــه�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم: ـــ�ــــــــــ�الجملــة�الشــرطية 

ي�معPـ¯�بيـان�سـبب�النÛـO�عـن�الـبغض�ا%ـؤدي�إ]ـى�التطليـق،�وهـو�أن�ف��ـا�الحسـن�،��ن�الكـ=م�!ـ١"م��ا�آخر

كما�أن�ف��ا�القبيح�مـن�الصـفات،�شـأن�كـل�النـاس�بمـن�فـ��م�الرجـل،�وكـأن�!ـي�الكـ=م�ضـرب�مـن�القيـاس�

  : ا%بOP�ع;ى�مقدمات�ونتائج

  .بما�أن�ا%رأة�إنسان 

  .!ي�كل�إنسان�ما�يحب�ويكره�من�الخصال 

  . ة�ما�يحب�ويكرهإذا�!ي�ا%رأ 

   .ف=�تطلق�إذا�لذلك 

  ـ�)فعال�اللغوية�٣ 

وهو�نهج�مرسوم�لحقيقة�الخطاب�النبوي�أن�يبلغ�دون�أن�يملك�حمـل�ا%خـاطبBن�ع;ـى�Tيمـان،��ن�ذلـك�

  . ليس�إليه�!ي��Opء

مطيـة�إن�تلك�النسبية�الOc�أشرنا�إل��ا�آنفا�!ي�)فعـال�اللغويـة�Ôـي�أصـدق�دليـل�ع;ـى�عـدم�وجـود�كليـات�ن

،�وx�قواعــــــد�لهــــــا�صــــــفة�wطــــــراد�والشــــــمول،�بســــــبب�خضــــــوع�معــــــايAB�ا%نــــــاظرة�للمعPــــــ¯�وا%جــــــال�٢للحجــــــاج

وبتعبAB�آخر�بحكم�ارتباطـه�بمكونـات�موقـف�التـداول�ا%تسـمة�بـالتغAB�وعـدم�الثبـات؛�ممـا�يجعـل�. وا%قصد

  . جةمن�ا%حال�الحديث�عن�قواعد�ضابطة�للفعل�التواص;ي�الذي�من�أهم�مقوماته�ا%حاج

  :وبالعودة�إ]ى�ا%دونة�يمكننا�الوقوف�ع;ى�جملة�)فعال�اللغوية،�والOc�صنفناها�كا:تي 

من�باب�التعلـيم،�واسـت��اض�السـامع�ليعـرف�أمـرا�يجهلـه�: قد�يستعمل��Çدف�استثارة�ا%حاور : ـ�wستفهام

  : بالكلية،�وهو�متعلق�كل�الخABية،�نحو

!ـي�معPـ¯�x�أدري�وأريـد�.  ٣"هللا�ورسـوله�أعلـم: ع;ـى�العبـاد؟�قلـت�يا�معاذ�بـن�جبـل،�هـل�تـدري�مـا�حـق�هللا" 

  .أن�أعرف

  ".ثم�الجواب�حق�هللا�ع;ى�العباد�أن�يعبدوه�وx�يشركوا�به�شيئا

يـا�معــاذ�بــن�جبــل�: [ويدعمـه�!ــي�تلــك�ا%همـة�الخطابيــة��Çــدف�زيـادة�Tثــارة�والتطلــع�إ]ــى�ا%عرفـة�تكــرار�النــداء

  . بالسؤال�قبل�الثالثة�الOc�اقAsنت] ٢×

                                                 
  .٢١٩،�ص٨٤٥ـ�مختصر�صحيح�مسلم،�رقم ١
 .٦٧ـ�!ي�أصول�الحوار�وتجديد�علم�الك=م،�ص ٢
  .١١،�ص١٣ـ�مختصر�صحيح�مسلم،�رقم�٣
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وهذا�ديدن�كثAB�من�الخطابات�النبويـة�الcـO�لـم�تكـن�تلفظـا�مـن�طـرف�واحـد�كمـا�هـو�شـأن�القـرآن�ا%تسـم�

هـــل�تـــدرون�مـــا�"بأحاديـــة�الطـــرف�الخطابيـــة،�بـــل�أريـــد�للمخـــاطبBن�أن�يكونـــوا�طرفـــا�!ـــي�بنـــاء�الخطـــاب�نحـــو�

  . ١"قال�ربكم

  أتدرون�من�ا%فلس�من�أمOc؟

ــب�واعيــا�لــدو 
َ
ره�!ــي�بنــاء�الخطــاب،�فــ=�يــدûي�مــا�لــيس�عنــده؛�فحينمــا�يتعلــق�)مــر�بــأمور�وهنــا�نجــد�ا%خاط

،�لكـن�حينمـا�يتعلـق�بمعهـود�تقـديرات�النـاس�"هللا�ورسوله�أعلم: "الغيب�مما�ليس�للناس�معرفة�به�يقال

ا%فلـس�: "وا%عاني�الOc�يتداولو�³ا،�يجاب�بما�يتفق�وتلك�التقديرات،�كما�!ي�قول�الصـحابة�عقـب�السـؤال

  ".من�x�درهم�له�وx�متاع�منا

و%ــا�كــان�ل=ســتفهام�هــذا�الــدور�ا%حــوري�!ــي�تر*ــي�الخطــاب�وانبنائــه،�نجــده�أحيانــا�يsــAدد�بــBن�طر!ــي�ا%ــتكلم�

والســـــامع�!ـــــي�الخطـــــاب�النبـــــوي،�بحكـــــم�أن�هـــــذا�الفعـــــل�اللغـــــوي�التـــــوجيOÛ�أنجـــــع�أنـــــواع�)فعـــــال�اللغويـــــة�

،�وإن�كــان�النســق�الحــواري�ا%بPــO�ع;ــى�٢"ضــوع�مــايمكــن�أن�يضــخم�wخــت=ف�حــول�مو "احتجاجــا،�x��نــه�

�x�،الـــو'ي�يصـــورها�كمـــا�ا%طلقـــة،�الحقيقـــة�اكتشـــاف�نحـــو�تصـــاعديا�من²ـــى�يأخـــذ�قـــد�والجـــواب،�الســـؤال

تصـــادميا،�كمــــا�هــــو�شــــأن�بقيـــة�أنــــواع�الحواريــــة،�وذلــــك�راجـــع�إ]ــــى�ســــبب�واحــــد�يتمثـــل�!ــــي�أن�الحواريــــة�!ــــي�

واب،�تنتÛــO�إ]ــى�الحقيقــة�ا%طلقــة،�أمــا�!ــي�بقيــة�)نــواع�فــإن�الخطــاب�النبــوي،�وم��ــا�حواريــة�الســؤال�والجــ

الحقيقـة�ف��ـا�نسـبية،�)مـر�الـذي�قـد�سـن�مشـروعية�ا%نازعــة�مـن�قبـل�ا%حـاور،�ومـا�يـدعم�مـا�نـذهب�إليــه�

  :الحديث

عـــن�أنـــس�بـــن�مالـــك�رÚـــOp�هللا�عنـــه�أن�رســـول�هللا�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم�أتـــى�امـــرأة�تبكـــي�ع;ـــى�صـــ°O�لهـــا،�

إنـه�رسـول�هللا�صـ;ى�هللا�: ومـا�تبـا]ي�بمصـيبOc،�فلمـا�ذهـب،�قيـل�لهـا: ،�فقالـت"تقـي�هللا�واصـ�Aي إ: "فقال�لها

يــــا�رســــول�هللا�لــــم�: عليــــه�وســــلم،�فأخــــذها�مثــــل�ا%ــــوت،�فأتــــت�بابــــه،�فلــــم�تجــــد�ع;ــــى�بابــــه�بــــوابBن،�فقالــــت

  ".عند�أول�الصدمة: إنما�الص�A�عند�أول�صدمة،�أو�قال: أعرفك،�فقال

)مـــر�ا%ضـــعف،�وا%عارضـــة�ع;ـــى�ذلـــك�كانـــت�ع;ـــى�الســـ�ن�الطبيÙـــي�ا%ناســـب�للجهـــل��فا%حاججـــة�تتج;ـــى�!ـــي 

بمصــدر�الخطــاب�وأنــه�مــن�واحــد�مــن�عامــة�النـــاس�ولطبيعــة�موقــف�الحــزن�!ــي�ا%صــاب،�وكــأن�wعsـــAاض�

،�لك��ـــا�"تحصــيل�)جـــر�ورفـــع�الـــدرجات"داحــض�للحجـــة�الcـــO�تقبـــع�خلـــف�ظــاهر�)مـــر،�أو�العلـــة�مـــن�ذلـــك�

ا%خاطــب�هــو�واســطة�الــو'ي�إ]ــى�النـاس�هرعــت�إليــه�لتعليــل�تلــك�ا%حاججــة�ا%ضــادة،�أو�حينمـا�أدركــت�أن�

  ].الجهل�به[الدحض�وwعAsاض�

ولعل�من�النمط�الذي�بيناه�للتسـليم�الحـوار�الـذي�دار�بـBن�الن°ـO�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم�وبـBن�الصـحابة�!ـي� 

  :٣موضوع�قتل�من�قال�x�إله�إx�هللا

يــــا�رســــول�هللا�أرأيــــت�إن�لقيــــت�رجــــ=�مــــن�الكفــــار�فقــــاتلOP�فضــــرب�إحــــدى�يــــدي�: "قــــال�مقــــداد�بــــن�)ســــود�

                                                 
  .٢٠،�ص٥٦ـ�نفسه،�رقم�١
٢ Op(القار�محمد�: ـ�كتاب�ضمن�،ABي�ما�%يشيل�ا%ساءلة�نظرية�خ=ل�من�والحجاج�"الب=غة�من�الغربية�التقاليد�!ي�الحجاج�نظريات�أهم

  .٣٩٩أرسطو�إ]ى�اليوم،�إشراف�حمادي�صمود،�ص
  .٩،�ص٦ـ�مختصر�صحيح�مسلم،�رقم ٣
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  أسلمت�8،�أفأقتله�يا�رسول�هللا�بعد�أن�قالها؟�: بالسيف�فقطعها�ثم�xذ�مOP�بشجرة،�فقال

فالصــحابي�يباشــر�مقــدمات�تف2ــOp�إ]ــى�نتيجــة�تبــدو�للعقــل�منطقيــة�ســببية�مطلقــة،�وكأنــه�يريــد�مصــادقة� 

الكفـــــر،�: ل�منـــــه�الرجــــل،�وكأنـــــه�عــــد�إســـــ=مه�تحصــــينا�لدمـــــه�بعــــد�تلـــــك�ا%قــــدماتع;ــــى�فعـــــل�القتــــل�%ـــــا�نــــا

ا%قاتلـــة،�وقطـــع�اليـــد،�فكـــأن�الصـــحابي�يريـــد�تزكيـــة�للقتـــل،�لـــذلك�فهـــو�يســـمع�قـــول�الن°ـــO�صـــ;ى�هللا�عليـــه�

إنـه�قـد�قطـع�يـدي�ثـم�قـال�"،�ثـم�يعـاود�ذكـر�أبـرز�مقدماتـه�ا%وجبـة�للقتـل�"x�تقتلـه"وسلم�بالنOÛ�الصـريح�

د�أن�قطعهــا�أفأقتلــه؟�فــنحن�لســنا�أمــام�اعsــAاض،�ولكــن�حيــال�ت�Aيــر�%ــا�يشــبه�wعsــAاض�%ــا�يقـــع�ذلــك�بعــ

Oم
َ

  .عند�ا%حاور�من�عدم�اتساق�ظاهري�بBن�السبب�والنتيجة�من�منطلق�عق;ي�عر!ي�x�شرûي�حك

�وقــــد�يAs*ـــــى�ذلــــك�إ]ـــــى�مراتـــــب�أع;ــــى،�!ـــــي�ارتبـــــاط�ا%ضــــمون�الخطـــــابي�بــــالواقع،�فـــــإذا�كـــــان�مــــا�ســـــبق�ســـــياقا 

افAsاضـــيا،�فـــإن�الحـــدة�تظهـــر،�والخطـــاب�يتصـــاعد�عنـــدما�يتعلـــق�)مـــر�بواقعـــة�حقيقيـــة�واقعيـــة،�كمـــا�!ـــي�

  :حديث�أسامة

x�: بعثنـا�رســول�هللا�صــ;ى�هللا�عليـه�وســلم�!ــي�ســرية�فصـبحنا�الحُرُرقــات�مــن�جهينـة،�فأدركــت�رجــ=�فقــال"

�عليـــه�وســـلم�فقـــال�رســـول�هللا�إليـــه�إx�هللا،�فطعنتـــه،�فوقـــع�!ـــي�نف-ـــOp�مـــن�ذلـــك،�فذكرتـــه�للن°ـــO�صـــ;ى�هللا

وwســتفهام�ل�نكــار،�أي�مــا�كــان�ينبaــي�أن�تقتلــه�بعــد��١أقــال�x�إلــه�إx�هللا�وقتلتــه؟: "صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم

�OpــÚر�أســامة�فبــادر�وســلم،�عليــه�هللا�صــ;ى�Oالن°ــ�مــن�أســامة�مكــان�أدركنــا�إذا�نكــارT�شــحنة�وتــزداد�قالهــا،

،�فالســـؤال�"يـــا�رســـول�هللا�إنمـــا�قالهـــا�خوفـــا�مـــن�الســـ=ح: Tقـــدام�عليـــههللا�عنـــه�لت�Aيـــر�الفعـــل،�وبيـــان�علـــة�

ا%حـــوري�ومـــا�يتولـــد�عنـــه�مـــن�أســـئلة�بالتنـــاوب�يحـــول�فيمـــا�رأينـــاه�ا%قاولـــة�إ]ـــى�نـــوع�مـــن�ا%نـــاظرة،�ع;ـــى�أ�³ـــا�

�OـPا%ب�اضAـsعw�تمنـع�x�النعومـة�تلـك�أن�ع;ـى�ومـتعلم،�معلـم�نBبـ�ناعمـة�مناظرة�بل�ندية،�مناظرة�ليست

تــــوهم�صــــحة�wعتقــــادات�)وليــــة�ا%تمثلــــة�لــــدى�ا%عsــــAض�!ــــي�صــــورة�احتجاجــــات�منطقيــــة�!ــــي�هيئــــة��ع;ــــى

مقـــــدمات�ونتـــــائج�وقضـــــايا�عرفيـــــة�يســـــتند�إل��ـــــا�!ـــــي�ت�Aيـــــر�)فعـــــال،�غBـــــA�أن�حجـــــة�الرســـــالة�أكـــــA�صـــــمودا،�

xت�فتحـــدث�فعـــ=�!ـــي�ا%تلقـــي�واقتناعـــا�ب��ـــاوي�الـــرأي�الشخqـــOp�أمـــام�توجيـــه�النبـــوة،�ي�ـــAز�مـــن�خـــ=ل�مقـــو 

مرويـة�!ــي�ســياق�الروايــة�كقــول�أســامة�فيمــا�ذكرنـاه�بعــد�wســتفهام�Tنكــاري�الثــاني�مــن�الرســول�صــ;ى�هللا�

فمـا�زال�: "،�أي�إن�كـان�قالهـا�صـادقا�موقنـا��Çـا"أفـ=�شـققت�عـن�قلبـه�حcـ¯�تعلـم�أقالهـا�أم�x"عليه�وسـلم�

أتــى�مــن�الفعــل،�لــذلك�امتنـــع��بمــا�يعPــO�اقتناعــه�بعظــم�مـــا". يكررهــا�ع;ــي�حcــ¯�تمنيــت�أنــي�أســـلمت�يومئــذ

" وأنـــا�وهللا�x�أقتـــل�مســـلما�حcـــ¯�يقتلـــه�ذو�البطـــBن�يعPـــO�أســـامة"عنـــه�وكـــف،�وهـــو�مـــا�تعكســـه�عبـــارة�ســـعد�

  . لعلمه�من�تلك�الواقعة�عظم�حرمة�الدماء�ف=�يتعجل�ف��ا

أ´�ـا�النـاس�": ومما�ورد�مـن�wسـتفهام�!ـي�مقـام�التلقـBن�والAsبيـة�!ـي�غBـA�حواريـة�قولـه�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم

يــا�رب�يــا�: ثــم�ذكــر�الرجــل�يطيــل�الســفر�أشــعث�أغ�ــA�يمــد�يديــه�إ]ــى�الســماء.. إن�هللا�طيــب�x�يقبــل�إx�طيبــا�

،�أي�كيــف�٢"رب،�ومطعمــه�حــرام،�ومشــربه�حــرام،�وملبســه�حــرام،�وغــذي�بــالحرام،�فــأنى�يســتجاب�لــذلك

ان�الكيفيـــة�الcـــO�تكـــون��Çـــا�غBـــA�أن�wســـتفهام�موضـــوع�!ـــي�غBـــA�مـــا�هـــو�لـــه�با�صـــل�مـــن�بيـــ. يســـتجاب�لـــذلك

Tجابـــة،�إذ�ا%ـــراد�التعجـــب�والتعجيـــب�مـــن�حـــال�ذلـــك�الشـــخص�ÅيلـــBن�إ]ـــى�نفـــي�Tجابـــة�بالكليـــة،�والنفـــي�

                                                 
  ٩،�ص٧ـ�نفسه،�رقم ١
  .١٤٧،�ص٥٤٠ـ�مختصر�صحيح�مسلم،�رقم ٢
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باxســتفهام�كمــا�هــو�معلــوم�!ــي�الب=غــة�أبلــغ�وآكــد�مــن�النفــي�ا%باشــر،�فــالنفي�خ�ــA�ع;ــى�جهــة�الســلب،�قــد�

ففيـه،�وإن�كـان�يحصـل�منـه�نفـي�النسـبة،�إظهـار�الخ�ـA�!ـي�يثAB�السامع�وقد�x�يثBـAه،�أمـا�النفـي�باxسـتفهام�

صــورة�ال=معقــول،�وتحــريش�للســامع�با%ضــمون�لينخــرط�!ــي�الحكــم�بالغرابــة�الcــO�يريــدها�ا%ــتكلم،�وإغــراء�

،�وبــBن�حالــه�"الـدعاء�وTلحــاح�رجــاء�Tجابـة"لـه�بال=معقوليــة�ا%تولـدة�فيمــا�بــBن�مـراد�الشــخص�ا%وصــوف

،�فينتÛــO�الســامع�إ]ــى�نفــي�النســبة�مــع�"wســتغراق�!ــي�الحــرام�!ــي�كــل�وجــوه�العــيش" الcــO�x�تنســجم�ومــراده

ا%ــتكلم،�ويقــف�مــن�ثــم�بســهولة�ع;ــى�مــراده،�وتنحســر�ا%ســافة�بي��مــا،�!ــي�ظــل�توجيــه�الســؤال�تحــت�طائلــة�

با�ضمار�ع;ى�نسق�مـا�سـبق،�" له"،�وكان�حق�الك=م�وأصله�أن�يقال�]ذلك[اسم�Tشارة�ا%وضوع�للبعيد�

وا%خالفة��خراج�)سلوب�ع;ى�معP¯�توكيد�البعد�عن�Tجابة�وتحصيل�ا%رغوب،�بسـبب�ممـا�أصـاب�مـن�

  .نقائضها

يـــدل�)مـــر�!ـــي�أصـــله�ع;ـــى�طلـــب�القيـــام�بالفعـــل�ع;ـــى�جهـــة�Tلـــزام،�مـــن�أع;ـــى�إ]ـــى�أدنـــى،�وقـــد�يخـــرج�: -مـــر

جـــد�فيـــه�نســـبة�كبBـــAة�مـــن�إن�النـــاظر�!ـــي�الخطـــاب�النبـــوي،�ي. �غـــراض�مجازيـــة�تســـتفاد�مـــن�ســـياق�الكـــ=م

)فعال�اللغوية�التوج��ية�أو�Tنجازية�بسبب�طبيعته�التعليمية�والAsبوية،��نـه�عمومـا�تشـريع،�والتشـريع�

  .أحكام�بالفعل�أو�الكف

  :قد�يكون�الحديث�النبوي�كله�متتالية�من�)وامر،�من�باب�التوجيه

  .١"خالفوا�ا%شركBن�أحفوا�الشوارب�وأعفوا�الل²ى

  : ينا�البنية�)مرية�وجدناها�مبنية�ع;ى�أمر�أول�عام،�يليه�أمران�تابعان�خاصانإذا�تب

كيف�ذلك؟�أو�ما�تعOP�ا%خالفـة؟�أو�فيمـا�تكـون؟�وت�¤يـل�غBـA�السـائل�: ـ�إما��ن�ذلك�مبOP�ع;ى�سؤال�مقدر

هـم�مبــدأ�،�إيفــاء�لحقـوق�ا%قاولـة،�وإرعــاء�ع;ـى�أ٢م�¤لـة�مـن�يسـأل،�وهــذا�أحـد�أهـم�طــرق�الحجـاج�وTقنـاع

!ــي�الحــوار�وهــو�مبــدأ�التعــاون�الــذي�أشــارت�إليــه�التــداوليات�ا%عاصــرة،�والــذي�x�يمكــن�حصــره�!ــي�تعــاون�

خاطــب�الــذي�يراûــي�حــاxت�مــن�يخاطبــه�
ُ
ا%تلقــي�!ــي�اســتجابته�النوعيــة�للخطــاب،�بــل�يشــمل�ذلــك�أيضــا�ا%

  .ضمانا�ل=ستجابة�ا%رجوة،�وÔي�هنا�حسن�التمثل�وحصول�التبليغ

اعتبـــار�أن�)مـــر�با%خالفـــة�أمـــر�عـــام،�يحتـــاج�إ]ــى�تفصـــيل�لغموضـــه،�فكـــان�البيـــان�النبـــوي�بـــأن�ذلـــك�ـــ�وإمـــا�ب

)مــر�العــام�مــؤداه�خصــوص�يليــه،�يظهــر�!ــي�حلــق�الشــوارب�وإعفــاء�اللحيــة،�مراعــاة�للفطــرة،�الcــO�خالفهــا�

لقهـا�بالكامـل،�وهـو�الكافر�اعتقادا�بالشرك،�وعم=�بإعفاء�شاربه�مـع�لحيتـه�مـع�غBـA�نيـة�wقتـداء،�أو�مـع�ح

  .٣ما�بينه�حديث�عائشة�رOpÚ�هللا�ع��ا�!ي�)عمال�الOc�من�الفطرة

وقد�يكون�)مر�متضافرا�مع�غABه�من�)ساليب�الcـO�م��ـا�wسـتفهام�الصـريح�والتعجـب�ا%ضـمن،�!ـي�قولـه�

ا�فأكلنـــا�مـــن�فحمـــل�عل��ـــا�أبـــو�قتـــادة�فعقـــر�م��ـــا�أتانـــا،�ف�¤لنـــ"..صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم�!ـــي�حـــديث�أبـــي�قتـــادة�

نأكـل�لحـم�صـيد�ونحـن�محرمـون،�فحملنـا�مـا�بقـي�مـن�لحمهـا،�فقـال�ــ�أي�الرسـول�صـ;ى�هللا�: لحمهـا،�فقلنـا

                                                 
  .٥٧،�ص٨٤م�ـ�رق ١
الحـوار�ومنهجيـة�التفكBـA�: حسـن�البـاÔي. ـ�إ]ى�جانب�ت�¤يل�مـن�x�ينكـر�م�¤لـة�ا%نكـر،�وا%نكـر�م�¤لـة�مـن�x�ينكـر�مـن�بـاب�عـدم�wعتـداد�بإنكـاره ٢

  . ٩٧النقدي،�ص
  .٥٧،�ص١٨٢ـ�مختصر�صحيح�مسلم،�رقم ٣
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  .١"فكلوا�ما�بقي�من�لحمها: قال. x: قالوا: عليه�وسلم�ـ�هل�منكم�أحد�أمره�أو�أشار�إليه�ب×Opء؟�قال

  ل�نكار�الذاتي" !نأكل�لحم�صيد�ونحن�محرمون : فقلنا: "ـ�التعجيب

هـــل�مـــنكم�أحـــد�أمـــره�أو�أشـــار�إليـــه�ب×ـــOpء؟�اســـتفهام�ع;ـــى�وجهـــه،��ن�الحكـــم�الشـــرûي�مAsتـــب�: ــــ�wســـتفهام

  . ع;ى�طبيعة�الجواب

الـذي�يفيـد�Tباحــة�x�الوجـوب�وTلـزام،�وهــو�نتيجـة�%قـدمات،�أي�بمــا�": فكلـوا�مــا�بقـي�مـن�لحمهــا: "ــ�)مـر

م�قــائم�ولكــم�أن�تتنــاولوا�ممــا�صــاده�ا%حــل،�وهــذا�أنــه�لــم�يكــن�مــنكم�أمــر�أو�إيحــاء�لــه�بالصــيد،�فــإحرامك

أمر�خارج�إ]ى�الخ�Aية�بتأول،�وع;ى�قدر�ما�يحتاجه�السائل�بعيدا�عن�أي�لـبس،�وهـو�أمـر�عـام�يعـم�السـائل�

وغBــــAه،��ن�ا%قــــام�مقــــام�حكــــم�شــــرûي،�تماشــــيا�مــــع�مــــا�ســــماه�التــــداوليون�بقواعــــد�wســــتلزام�الحــــواري�أو�

O°٢التخاط .  

نمــاذج�كثBــAة�تنــد�عنــد�الحصــر�مــن�)فعــال�اللغويــة�التوج��يــة�الناهيــة�أو�الcــO�تتقصــد��كمــا�أننــا�واجــدون 

طلـــب�الكـــف�عـــن�الفعـــل�إمـــا�ع;ـــى�وجـــه�الحقيقـــة�أو�ا%جـــاز،�قـــد�تكـــون�مفـــردة�أو�متعـــددة�متتاليـــة�بتعـــدد�

  :القضايا�موضوع�التداول 

  ]سبق�ذكره.." [x�يفرك�مؤمن�مؤمنة"ـ�ـ� 

ــــ�ـــــــــــــــــــــــــ�  وx�تلبســــوا�شــــيئا�مســــه�.. مــــائم�وx�الســــراوي=ت�وx�ال�ــــAانس�وx�الخفــــافx�تلبســــوا�القمــــص�وx�الع"ـ

  . ٣"الزعفران�وx�الورس

فـــالنOÛ�مفـــرد�!ـــي�)ول�مـــع�إفـــراد�موضـــوع�النÛـــO،�أمـــا�الثـــاني�فـــالنOÛ�مفـــرد�مـــع�تعـــدد�موضـــوع�النÛـــO،�مـــع�

فــالنOÛ�يتعلــق��اخــت=ف�مقاصــده،�ففــي�)ول�إنمــا�الغــرض�النصــح�بعــدم�ا%عاجلــة�!ــي�التطليــق،�أمــا�الثــاني

  .،�يبBن�ما�x�ينبaي�للمحرم�أن�يلبسه]التحريم[بحكم�شرûي�

  ـ�فرض�فرائض�ف=�تضيعوها :إن�هللا�تعا]ى"ـ�ـ� 

  ـ�وحد�حدودا�ف=�تعتدوها 

  ـ�وحرم�أشياء�ف=�تن��كوها 

  .٤"ف=�تبحثوا�ع��ا.. ـ�وسكت�عن�أشياء� 

اســــتلزام،�&ــــيء�بــــه�مــــن�بــــاب�Tحاطــــة�!ــــي�فمبPــــ¯�الخطــــاب�مثPــــ¯�مثPــــ¯،�بحيــــث�تتضــــمن�كــــل�ثنائيــــة�ع=قــــة�

التشــريع،�وكــأن�ذلــك�مــن�جوامــع�الكلــم�الcــO�تجمــع�كــل�أبــواب�ال�ــA،�فــ=�يبقــى�للمســلم�بعــد�هــذا�مــن��ــOpء�

Ôـــي�الcـــO�كانـــت�تقـــف�وراء�كـــف�الصـــحابة�..] ســـكت�عــن�أشـــياء[يخفــى�عليـــه،�ولعـــل�بعـــض�هـــذه�الثنائيـــات�

هــو�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم،�مــن�يتــو]ى�بعــث�الســؤال�،�وكــان�٥عــن�الســؤال،�فــ=�يســألون�إx�!ــي�مــا�x�بــد�منــه

                                                 
  .١٨١،�ص٦٨٢ـنفسه،�رقم� ١
  .١٠٣ـفي�أصول�الحوار�وتجديد�علم�الك=م،�ص ٢
  .١٨٠،�ص٦٧٨ـ�مختصر�صحيح�مسلم،�رقم� ٣
  .١٢٦،�ص٣٠ـ�)ربعون�النووية،�رقم� ٤
أكل�عـام�: فقال�رجل. أ´�ا�الناس�قد�فرض�عليكم�الحج�فحجوا: خطبنا�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فقال"ـ�يصدقه�حديث�أبي�هريرة� ٥

ذرونــي�مــا�: ثــم�قــال. لــو�قلــت�نعــم�لوجبــت،�و%ــا�اســتطعتم: عليــه�وســلم�يــا�رســول�هللا؟�فســكت،�حcــ¯�قالهــا�ث=ثــا،�فقــال�رســول�هللا�صــ;ى�هللا

تــركتكم�فإنمــا�هلــك�مــن�كــان�قــبلكم�بكــAة�ســؤالهم،�واخــت=فهم�ع;ــى�أنبيــا�òم،�فــإذا�أمــرتكم�ب×ــOpء�فــأتوا�منــه�مــا�اســتطعتم،�وإذا��³يــتكم�عــن�
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عمــا�ينبaـــي�معرفتـــه�لهـــم،�فيثBـــA�مـــا�قـــد�يـــدور�!ـــي�خلــدهم،�ومـــا�قـــد�يعـــرض�لهـــم�مـــن�بـــاب�wســـتباق�والـــتكلم�

  .بالو'ي

إن�تلـك�الثنائيــات�ترســم�معــالم�ع=قـة�ا%خاطــب�بقضــايا�الــدين�بصـورة�مختصــرة،�ســهلة�wســتيعاب،�مــع�

=�يبقــى�للســامع�أي�لــبس�قــد�يطــرح�الســؤال�عنــده،��ن�الخطــاب�أوضــح�كو�³ــا�تتقqــp¯�أركــان�ا%وضــوع،�فــ

فأوعب،�فرسم�السلوك�ا%نتظر�عنده،�وهو�القبـول�والتسـليم�طواعيـة�لـدعوة�ا%خاطـب،�فـاقAsن�مـن�ثـم،�

من�منطلق�طبيعة�الع=قة�بBن�طر!ي�الخطـاب،�فعـل�الـتلفظ�بمضـمون�الفعـل�ا%نتظـر،�إن�هـذه�التقنيـة�

إ]ــــى�"،�والcــــO�يســــÙى�ا%ــــتكلم�"التقســــيم�ا%ستقqــــA�"Opهــــان�الخطــــابي،�وا%ســــماة�Ôــــي�أحــــد�أهــــم�مواضــــيع�ال

Opqوالتق�البحث�عن�ا%ستمع�نظر�لصرف�جوانبه،�كل�من�با%وضوع�با�حاطة�يحاءT"١.  

  :هذا�دون�أن�نن-p¯�أفعاx�لغوية�أخرى�كالدعاء،�!ي�مثل�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

  .٢"أقول�سحقا�سحقافيقال�إ�³م�قد�بدلوا�بعدك،�ف".. ـ�ـ� 

  .٣"من�تو]ى�قوما�بغAB�إذن�مواليه،�فعليه�لعنة�هللا�وا%=ئكة�والناس�أجمعBن"ـ� ـ�

الــــذي�يفيــــد�تحقــــق�الفعــــل�بمجــــرد�الــــتلفظ�بــــه،�فــــاله=ك�واقــــع�بــــاللفظ�نفســــه،�واللعنــــة�أيضــــا�تكــــون�قــــد�

عـن�مسـتقبل�يقيPـO،�حاقت�بمجرد�تو]ي�العبـد�%ـو]ى�آخـر�بغBـA�إذن�سـيده،�وإن�يكـن�الخطـاب�)ول�إخبـار�

  .والثاني�!ي�معP¯�الشرط�الذي�يدل�عليه�wسم�ا%وصول�كما�يقول�النحاة

  :وكالتعجب�!ي�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

  .٤"ما�كنت�أرى�أن�الجهد�بلغ�منك�ما�أرى "ـ�ـ� 

زوج��ـا؟�ع;ـى�كـم�ت: هل�نظرت�إل��ا�فإن�!ي�عيون�)نصار�شيئا؟�قـال�ـأي�الرجـل�ـ�قـد�نظـرت�إل��ـا،�قـال"..ـ�ـ 

كأنمـــا�تنحتـــون�الفضـــة�مـــن��!ع;ـــى�أربعـــة�أوراق: ع;ـــى�أربـــع�أوراق،�فقـــال�الن°ـــO�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم: قـــال

  .٥" !ُعرض�هذا�الجبل

فمــــا�يســــتفاد�مــــن�الAsكيــــب�هــــو�معPــــ¯�التعجــــب�وإن�يكــــن�الخطــــاب�جــــاء�ع;ــــى�غBــــA�قيــــاس�فيــــه،�بحكــــم�مــــا�

إنشـاء�فعـل�التعجـب�مـع�حصـول�الفعـل�يسـتنبط�مـن�مكونـات�سـياقه،�وكونـه�مـن�)فعـال�اللغويـة�مـؤداه�

اللغـــوي،�فكـــأن�الفعـــل�ذاتـــه�هـــو�التعجـــب�نفســـه،�هـــذا�بالنســـبة�للنمـــوذج�)ول،�أم�النمـــوذج�الثـــاني�فـــإن�

التعجب�متولد�من�قيمة�انفعالية�صوتية�تكون�قد�صـدرت�عـن�الن°ـO�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم�حينمـا�سـمع�

مــا�تؤديــه�)دوات�اللغويــة�تمامــا،�بــل�أحيانــا�أكــA،�مبلــغ�ا%هــر�أو�الصــداق،��ن�التلوينــات�الصــوتية�تــؤدي�

��³ـا�تعكــس�القيمـة�wنفعاليــة�للمخاطــب�وموقفـه�حيــال�مضــمون�الخ�ـA،�وÔــي�قيمــة�يـراد�لهــا�أن�تــنعكس�

بالقدر�نفسه�عند�ا%تلقي،�ويؤكد�ذلك�العبارة�التشب��ية�الOc�أردف��Çـا�الن°ـO�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم�عبـارة�

  .،�أي�إن�ذلك�كثAB"الفضة�من�عرض�هذا�الجبلكأنما�تنحتون�"التعجب�

                                                                                                                                                         
 . ١٧١،�ص٦٣٩مختصر�صحيح�مسلم،�رقم�" �Opء�فدعوه

  .٨٠ص�ـ�!ي�ب=غة�الخطاب�Tقناûي،�١
  .٤٣،�ص١٢٩ـمختصر�صحيح�مسلم،�رقم ٢
 .٢٣٧،�ص٨٩٩ـ�نفسه،�رقم� ٣
  .١٨٢،�ص٦٨٨ـ�نفسه،�رقم ٤
  .٢٠٨،�ص٨٠١ـ�نفسه،�رقم ٥
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  :وكالتأكيدات�ا%ختلفة�)دوات�والدرجات،�والOc�من�صورها

ويمثلهـا�السـلم�الحجـا&ي�بمـا�ينـدرج�تحتـه�مـن�آليـات�تـؤدي�دورا�!ـي�عمليـة�: ثانيـا�ــــــ�Ðليـات�شـبه�ا2نطقيـة

غBــA�فارغــة�مــن�)قــوال�مجموعــة�"Tقنــاع�بمضــمون�الخطــاب،�ويمكــن�تعريــف�الســلم�الحجــا&ي�ع;ــى�أنــه�

  :مزودة�بع=قة�ترتيبية�ومستوفية�للشرطBن�التاليBن

ـ�كل�قول�يقع�!ي�مرتبة�مـا�مـن�السـلم�يلـزم�عنـه�مـا�يقـع�تحتـه،�بحيـث�تلـزم�عـن�القـول�ا%وجـود�!ـي�الطـرف�

  .)ع;ى�جميع�)قوال�)خرى 

  .١"�أقوى ـ�كل�قول�!ي�السلم�كان�دلي=�ع;ى�مدلول�معBن،�كان�ما�يعلوه�مرتبة�دلي= 

  :ومن�جملة�ما�رصدنا�!ي�هذا�ا%نوال�

  .٢.."أصدق�كلمة�قالها�شاعر�كلمة�لبيد"ـ��١ 

يـا�أ´�ــا�[إن�هللا�تعـا]ى�طيـب�x�يقبـل�إx�طيبـا،�وإن�هللا�أمـر�ا%ـؤمنBن�بمـا�أمـر�بـه�ا%رسـلBن،�فقـال�تعـا]ى�"ـ��ــــــ٢ 

كلـــــــوا�مـــــــن�طيبـــــــا�مـــــــا� آمنـــــــوايـــــــا�أ´�ـــــــا�الـــــــذين�[،�وقـــــــال�تعـــــــا]ى�]الرســـــــل�كلـــــــوا�مـــــــن�الطيبـــــــات�واعملـــــــوا�صـــــــالحا

  . ٣].."رزقناكم

إ�³ا�ستكون�فsن،�أx�ثم�تكون�فsن،�القاعـد�ف��ـا�خBـA�مـن�ا%ا�ـOp،�وا%ا�ـOp�ف��ـا�خBـA�مـن�السـاûي�إل��ـا،�"ـ��٣ 

  ٤.."أx�فإذا�نزلت�أو�وقعت،�فمن�كان�له�إبل�فليلحق�بإبله

  .٥"x�يؤمن�أحدكم�حc¯�يكون�هواه�تبعا�%ا�جئت�به"ـ��٤ 

خطـــاب�!ـــي�النمـــوذج�)ول�مـــن�صـــيغة�التفضـــيل�وســـيلة�ل�قنـــاع،�!ـــي�قالـــب�ا%صـــادرة�الcـــO�x�لقـــد�اتخـــذ�ال

  :يملك�السامع�دحضها،�من�جهة�معP¯�ا%قارنة�بBن�أمرين

  .جنس�الك=م]: فاضل[أع;ى� 

  "أx�كل�ما�خ=�هللا�باطل"كلمة�واحدة�للبيد�بن�ربيعة�]: مفضول [أدنى� 

  .الصدق: الصفة�ا%شAsكة 

كـــل�مـــن�عل��ـــا�فـــان�ويبقـــى�وجـــه�ربـــك�ذو�"موافق��ـــا�للحـــق�الـــذي�نـــزل�بـــه�الكتـــاب،�: القضـــيةوجـــه�تصـــديق�

  .٦"الج=ل�وTكرم

ومـــن�خـــ=ل�هـــذه�الع=قـــة�يتحقـــق�للســـامع�التســـليم�بمـــراد�ا%خاطـــب،�x�مـــن�بـــاب�Tلـــزام،�ولكنـــه�تصـــديق�

ي�حكمهــا�كا%شــAsك�!ــي�قــائم�ع;ــى�wقتنــاع،�ع;ــى�شــاكلة�ا%حاججــة�ببيــان�الفــروق�بــBن�)ضــداد،�أو�مــا�هــو�!ــ

أصــــل�الصــــفة،�وا%ختلــــف�!ــــي�درج��ــــا،�كالــــذي�نحــــن�بصــــدده،�ولــــيس�يتعلــــق�)مــــر�بمــــا�هــــو�متعلــــق�الكلمــــة�

وكــل�"،�وإx�%ــا�كــان�يــروى�عنــه�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�حينمــا�ســمع�الشــطر�الثــاني�]لبيــد: الــذات�الcــO�قالــت[

                                                 
قانون�الخفض،�قانون�تبديل�السلم،�: وأبرز�ما�يمB¤�السلم�الحجا&ي�قوانينه�الث=ثة. ١٠٥ـ�!ي�أصول�الحوار�وتجديد�علم�الك=م،�ص ١

  .وقانون�القلب
  .٣٩٢،�ص١٥٠٧صحيح�مسلم،�رقم��ـ�مختصر  ٢
  .١٤٧،�ص٥٤٠ـ�نفسه،�رقم� ٣
 .٥٢٧،�٥٢٦،�ص٢٠٠٤ـ�نفسه،�رقم� ٤
  .١٦٧،�ص٤١ـ�)ربعون�النووية،�رقم،� ٥
  .ـ�سورة�الرحمن ٦
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ق،��ن�الجنــة�نعــيم،�وÔــي�مــن�ثــم�داخلــة�لعــدم�موافقــة�الكلمــة�للحــ" كــذبت"أنــه�قــال�" نعــيم�x�محالــة�زائــل

  .،�وهو�غAB�صائب�وx�موافق�للكتاب"كل"!ي�جملة�النعيم�ا%شمول�بتعبAB�الجنس�

أمـــا�!ـــي�النمـــوذج�الثـــاني�فقـــد�تضـــمن�الخطـــاب�ذو�الطبيعـــة�wســـتدxلية�مـــا�يمكـــن�أن�يكـــون�حجـــة�يســـتند�

أرفـــع�ومصـــدرا�أع;ـــى�يحـــتكم�إل��ـــا،��إل��ـــا�الحكـــم،�ممثلـــة�!ـــي�wحتجـــاج�بـــالقرآن�الكـــريم،�الـــذي�يمثـــل�قيمـــة

وعــادة�مــا�تمثــل�القــيم�أساســا�!ــي�إيجــاد�فضــاء�مــن�الثقــة�بــBن�أطــراف�ا%حــاورة،�باعتبــار�اليقينيــة�ا%طلقــة�

إن�هللا�طيــب�x�يقبــل�إx�طيبــا،�وأن�الخطــاب�!ــي�تحــري�الطيــب�للمــؤمنBن�هــو�"الcــO�تتصــف��Çــا،�فــالحكم�

  .كشاهد�وحجة،�كل�م��ما�فيما�ذكرت�له،�بدليل�ÅيتBن�ا%ذكورتBن�"ذاته�للمرسلBن

!ـــي�حـــBن�مـــا�نجـــده�!ـــي�النمـــوذج�الثالـــث�هـــو�ضـــرب�مـــن�العـــرض�للســـلم�الحجـــا&ي�خـــاص�بعـــد�التلـــويح�بمـــا� 

سيكون�!ي�قابل�أيام�ا%خـاطبBن،�والcـO�لـن�يشـهدها�ا%ـتكلم،�وإنمـا�يقـف�م��ـا�حيـال�أتباعـه�موقـف�ا%رشـد�

يحــرص�علــ��م�إذا�عرضــت�لهــم،�ببيــان�جملــة�أحــوال��والناصــح�الــذي�يحــاول�جهــده�تــأمBن�مع�ــA�ســالك�%ــن

ووضـــعيات�ومواقـــع�!ـــي�تلـــك�الفـــsن،�وقـــد�اســـتعBن�!ـــي�ذلـــك�بطريـــق�ا%فاضـــلة،�ولك��ـــا�مفاضـــلة�نســـبية،�لـــن�

يسلم�ف��ا�إx�الجالس،�أي�من�يعرض�ع��ا�وعن�أسبا�Çا�وx�يخوض�ف��ا،�أما�بقية�ا%را*ي،�فÛـO�رتـب�ينـال�

  .ته�ف��اف��ا�الرجل�من�الوزر�بقدر�مشارك

إن�هــذه�الســلمية�تجعــل�الســامع�يلجــأ�إ]ــى�عمليــة�تصــنيفية�عقليــة،��Çــدف�تبــBن�الفــروق،�واتخــاذ�موقــف� 

م��ا،�من�منطلق�Tقرار�وwقتناع��Çذه�الحجة،�ويتضـح�لـه�إيجابيـة�السـلمية�بـالنظر�إ]ـى�مجـال�نا�òـا،�كمـا�

;ـــــي،�انقـــــ=ب�الســـــلمية�!ـــــي�يتضـــــح�لـــــه�با%قابـــــل،�مـــــن�منطلـــــق�اســـــتدعاء�الغيـــــاب�بالحضـــــور،�وهـــــو�مبـــــدأ�عق

  :الوضعية�ا%خالفة

  الساûي القاعد

  !ي�الخABات ا%ا�Op ا%ا�Op :!ي�الفsن

  القاعد الساûي

وهــذا�x�يعPــO�أن�وســط�التصــنيف�ســواء�!ــي�الحــالBن،�وإنمــا�همــا�ع;ــى�طر!ــي�نقــيض،�كمــا�يقــف�مقاماهمــا�

طروحــة�ا%ــدلول�عل��ـــا�بشــكل�متضــاد�تضــادا�حــادا،�وتلـــك�الســلمية�تمثــل�!ــي�مجموعهــا�صـــلب�القضــية�ا%

بالعبـــارات�الـــث=ث�دxل��ـــا�إثبـــات�مرتبـــة�أحـــد�مـــا�مـــن�النـــاس�بحســـب�اســـتجابته�لـــداûي�الفـــsن�ا%حـــذر�م��ـــا،�

: وكقيــــاس�عق;ــــي،�يمكــــن�الحــــديث�عــــن�دxلــــة�نقيضــــة�Ôــــي�منتÛــــ¯�الســــلم�ا%ضــــاد،�بوصــــفها�متطلبــــا�عقليــــا

�ABالخ�يûلدا�استجابته�مدى�بحسب�يةABالخ�من�الناس�من�أحد�ا%ختلفةمرتبة�ا%واقف�ي!.  

  :ونظAB�هذا�!ي�السلمية�ما�ورد�!ي�قوله�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

ابدأ�بنفسك�فتصدق�عل��ا�فـإن�فضـل��ـOpء�فØهلـك،�فـإن�فضـل�عـن�أهلـك��ـOpء�فلـذي�قرابتـك،�فـإن�"ـ� 

  .١"فضل�عن�ذي�قرابتك��Opء�فهكذا�وهكذا

ــ�  ي�!ــي�الضــربة�الثانيــة�فلــه�كــذا�وكــذا�مــن�قتــل�وزغــة�!ــي�أول�ضــربة�فلــه�كــذا�وكــذا�حســنة،�ومــن�قتلهــا�!ــ" ـ

  .٢"حسنة،�لدون�)و]ى،�وإن�قتلها�!ي�الضربة�الثالثة�فله�كذا�وكذا�حسنة،�لدون�الثانية

                                                 
  . ٢٣٣،�ص٨٨٣ـ�مختصر�صحيح�مسلم،�رقم� ١
 .٣٩٠،�ص١٥٠١ـ�نفسه،�رقم ٢
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حجــة�أك�ــA�وأســبق�!ــي�رتبــة�و)جــر�مــن�الثانيــة،�والقضــية�] القتــل�!ــي�الضــربة�)و]ــى�[فكــون�القضــية�)و]ــى�

ظـم�أجـرا�مـن�القضـية�الثالثـة،�يسـتلزم�منـه�أن�الحجـة�حجـة�أقـوى�وأع] القتل�!ي�الضـربة�الثانيـة[الثانية�

)و]ــــى�أعظــــم�مــــن�الثالثــــة�ضــــرورة�بطريــــق�التعديــــة،�وهــــذا�النــــوع�مــــن�الســــلمية�Ôــــي�الcــــO�دعاهــــا�طــــه�عبــــد�

   .١"قاعدة�تعدي�التفاضل"الرحمن�

�³ـا�Ôـي�وبا%قابل�نجـد�النمـوذج�الرابـع�يميـل�إ]ـى�التنصـيص�ع;ـى�مسـألة�الهـوى�أو�ا%يـل�القل°ـO�أو�ا%حبـة،�وأ

شـــــرط�Tيمـــــان�الصـــــحيح�الكامـــــل،�بمعPـــــ¯�أن�تحقـــــق�Tيمـــــان�يشـــــAsط�تبعيـــــة�ا%يـــــوxت�النفســـــية�للتشـــــريع�

ا%حمـــــدي،�ولكـــــن�الخطـــــاب�ع;ـــــى�صـــــورته�يحمـــــل�ظـــــاهرا�وباطنـــــا،�أمـــــا�الدxلـــــة�الظاهريـــــة�فـــــالOc�تفهـــــم�مـــــن�

إليــه،�أو�Ôـــي�)لفــاظ�مواضــعة،�أو�مســتوى�القـــول،�وأمــا�الدxلــة�الباطنـــة�فÛــO�مــا�يمكــن�توجيـــه�الخطــاب�

  .مستوى�التضمBن،�أو�ا%سكوت�عنه،�أو�ما�يمكن�أن�ندعوه�بالدxلة�wقتضائية

لكن�ما�طبيعة�الع=قة�بBن�الـدxلتBن�ا%نطوقـة�وا%ضـمنة،�وكيـف�يـؤثر�ذلـك�!ـي�Tطـار�التـداو]ي�للخطـاب؟�

ن�جهـــة�إن�مــا�يمكـــن�قولــه�!ـــي�هــذا�الصـــدد�هــو�أن�ا%نطـــوق�يفصـــح�عــن�نفســـه،�وهــو�وإن�كـــان�مقصــودا�مـــ

أو]ـــى،�إx�أنــــه�لــــيس�كــــذلك�بصــــورة�قطعيــــة،��نــــه�مرحلـــة�أو]ــــى�x�يمكــــن�تجاوزهــــا،�وإن�كانــــت�تليــــه�مرحلــــة�

أخــرى�!ــي�الدxلــة�Ôــي�أعمــق،�إن�Tيمــان�يبــدأ�با%يــل�القل°ــO�وx�يتوقــف�عنــده،��ن�مجــرد�القبــول�وا%حبــة�

بـــاع�!ـــي�كـــل�قــول�وفعـــل،�!ـــي�كـــل�إن�ا%حـــب�يوجــب�wت. دليــل�خABيـــة�x�منتÛـــ¯�الخABيــة،�وأن�Tيمـــان�مراتـــب

حركـــة�وســـكنة،�و!ـــي�هـــذا�عـــودة�بنـــا�إ]ـــى�حـــديث�النيـــات�أوx،�ومـــا�يAsتـــب�ع��ـــا،�فموافقـــة�العمـــل�دون�ميـــل�

ومحبـة�x�ينDــي،�كمـا�أن�ا%يــل�وحــده�دون�عمـل�x�ينDــي�كــذلك،�فالبدايـة�الضــرورية�ميــل�ومحبـة،�ولهــا�مــا�

ظ�وحــده،�بــل�مقرونــا�إليــه�دxلــة�الفحــوى�الcــO�يل��ــا�ضــرورة�عمــل�واتبــاع،�وهــذا�لــم�يفهــم�مــن�خــ=ل�اللفــ

يتوصــل�إل��ــا�بــالنظر�إ]ــى�جانــب�wحتكــام�إ]ــى�الشــبكة�ا%وســعة�للســياق�التــداو]ي،�وم��ــا�جملــة�مــا�ورد�إلينــا�

  :عن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�ومنه

   .ـ�Tيمان�ما�وقر�!ي�القلب�وصدقه�العمل 

  .وقر�!ي�القلب�وصدقه�العمل�ـ�ليس�Tيمان�بالتمOP�وx�بالتح;ي�ولكن�ما 

فذكر�الهوى�ولم�يذكر�العمل،��ن�التنصيص�ع;ى�)ول�موقوف�به�ع;ى�الثـاني،�وwنتقـال�إ]ـى�العمـل�مـن�

الطرف�ا%ذكور�من�باب�أو]ى،�تعوي=�ع;ـى�فطنـة�السـامع�وفهمـه،�وحينئـذ�يتحـول�أداة�!ـي�Tقنـاع�ووسـيلة�

ا%قارنــة�الطبيعيــة�ا%عهــودة�لــدى�الســامع،�فمــا�دام�لــم��!ــي�إلــزام�ا%حــاور،�وقــد�يتــأتى�ذلــك�أيضــا�مــن�جهــة

  :يصدق�wقتصار�ع;ى�ا%حبة�وحدها�إذا�تعلق�)مر�بأمور�الدنيا�وبا%عشوق�الفاني

  ]تصديقا�وتحقيقا[%ن�يحب�مطيع�] إضمارا[إن�ا%حب�

،�والنيــة�بالعمــل،�فــأو]ى�أن�x�يصــح�ذلــك�!ــي�أمــور�الــدين�الcــO�مجــال�wختبــار�ف��ــا�اقsــAان�ا%ضــمر�بــا%ظهر�

بينمـا�: "وأبرز�ما�يتمثل�هذا�الفن�من�الحجاج�قولـه�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم. وا%يل�باxتباع�ومطلق�wقتداء

رجــل�يم×ــOp�بطريــق�اشــتد�عليــه�العطــش،�فوجــد�ب�ــAا،�ف�ــ¤ل�ف��ــا�فشــرب،�ثــم�خــرج،�فــإذا�كلــب�يلهــث�يأكــل�

مثــل�الــذي�كــان�بلــغ�مPــO،�ف�ــ¤ل�الب�ــA�لقــد�بلــغ�هــذا�الكلــب�مــن�العطــش�: الــAى�مــن�العطــش،�فقــال�الرجــل

                                                 
،�٩العلوم�Tنسانية،�جامعة�سيدي�محمد�بن�عبد�هللا،�فاس،�ا%غرب،�عمجلة�كلية�Åداب�و ] مقال[ـ�مراتب�الحجاج�وقياس�التمثيل��١

  .١٤،�ص١٩٨٧
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وإن�: يـا�رســول�هللا: قـالوا" فمـØ�خفـه�مـاء�ثــم�أمسـكه�بفيـه�حcــ¯�ر*ـي�فسـقى�الكلـب،�فشــكر�هللا�لـه�فغفـر�لــه

عـــذبت�امـــرأة�!ـــي�هـــرة�ســـجن��ا�حcـــ¯�: "،�وقولـــه١"!ـــي�كـــل�كبـــد�رطبـــة�أجـــر: "لنـــا�!ـــي�هـــذه�ال�Èـــائم��جـــرا؟�فقـــال

ع;ـــــى�مـــــن�بـــــاب�أو]ـــــى،�فـــــإذا�كـــــان�هـــــذا�العـــــذاب�وذاك�)جـــــر�!ـــــي�،�فلقـــــد�ذكـــــر�)دنـــــى�فـــــدل�ع;ـــــى�) ٢.."ماتـــــت

Aوأك��أعظم�نسانT�!ي�فهو�الحيوان،.  

  :ومن�مقومات�السلم�الحجا&ي�وجملة�أدواته�الروابط�ا%نطقية

  .٣"أx�إن�آل�أبي،�يعOP�ف=نا،�ليسوا�]ي�بأولياء،�إنما�ول÷O�هللا�وصالح�ا%ؤمنBن"ـ��١ 

  .٤"أص=�Çم�من�يعبد�هللا�وحده�وx�يشرك�به�شيئا�بل�أرجو�أن�يخرج�هللا�من"ـ��٢ 

  . ٥"إ�³ا�x�تصيد�صيدا،�وx�تنكأ�عدوا،�ولك��ا�تكسر�السن�وتفقأ�العBن"ـ��٣ 

ونعتقد�أ�³ا�من�أكـA�الوسـائل�اسـتعماx�!ـي�الخطابـات�wسـتدxلية�عمومـا،�ودورهـا�يكمـن�!ـي�أ�³ـا�تتوسـط�

�دف�ا%تكلم� إ]ى�اسـتثارة�القضـية�)و]ـى�الcـO�Ôـي�ليسـت�مـن�قناعتـه�!ـي�قضايا�مختلفة،�اخت=فا�ضديا،�́و

�ـOpء،�ويعتقــد�جازمـا�أ�³ــا�غBــA�صـحيحة،�ويريــد�إبــراز�عـدم�ميلــه�إل��ـا،�ويريــد�للســامع�بعـد�ذلــك�أن�ينضــوي�

تحـــــت�هـــــذه�القناعـــــة،�مـــــن�خـــــ=ل�عنصـــــر�Tبطـــــال�الـــــذي�يدخلـــــه�بفعـــــل�تلـــــك�الوســـــائط�أو�الـــــروابط�ذات�

ؤدي�وظيفــة�منطقيــة�عقليــة�بحتــة،�تتج;ــى�!ــي�عمليــة�النفــي�وTثبــات�الصــورة�أو�الشــكل�اللغــوي،�لك��ــا�تــ

ا%مارســة�بــBن�القضــيتBن،�هــذا�!ــي�)صــل،��نــه�قــد�x�نجــد�نفيــا�صــريحا�بــل�هــو�نفــي�ضــمOP�كمــا�نلحظــه�!ــي�

وقــد�بعثPـــO�ربــك�إليـــك�"النمــوذج�الثــاني،�فهنـــاك�نفــي�مقــدر�يفهـــم�بــإدراك�الع=قـــة�بــBن�كــ=م�ملـــك�الجبــال�

بـل�"فما�شئت؟�إن�شـئت�أن�أطبـق�علـ��م�)خشـبBن؟،�وكـ=م�الن°ـO�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم�لتأمرني�بأمرك،�

،�ولهــذه�الوظيفــة�ســم¯�النحــاة�"x�أريــد�ه=كهــم،�بــل�أرجــو�أن�يكــون�مــ��م�ناصــر�لهــذا�الــدين"،�أي�.."أرجــو

ه�،�أي�إضــراب�عمــا�قبلهــا�وإثبــات�مــا�بعــدها،�فكانــت�دxلــة�Tثبــات�معهــا�!ــي�مثــل�هــذ٦حــرف�إضــراب] بــل[

،�لك��ــا�تختلــف�عــن�أنـــواع�التوكيــد�)خــرى�!ـــي�]دxلــة�Tبطـــال[ا%قامــات�مقــواة،�راقيــة�إ]ـــى�درجــة�التوكيــد�

كــــون�الســــامع�يتوصــــل�إ]ــــى�wقتنــــاع�وهضــــم�الحجــــة�!ــــي�حضــــور�القضــــيتBن�ومــــن�خــــ=ل�التضــــاد�الحاصــــل�

دون�أن�نضـمن�أن��بي��ما،�أما�التوكيد�العادي�فهو�نوع�من�الAs*ي�!ي�Tخبار�من�درجة�إ]ى�درجة�فحسـب،

  .يكون�ا%خاطب�ع;ى�دراية�بالقضية�النقيضة�أو�ا%خالفة�مخالفة�ضدية

بـــBن�" لكـــن"وهـــذه�الحجاجيـــة�Ôـــي�الcـــO�نقـــف�عل��ـــا�!ـــي�wســـتدراك�!ـــي�النمـــوذج�الثالـــث�الـــذي�تتوســـط�فيـــه�

  :ك=مBن�متغايرين�نفيا�وإثباتا�

  

   الحذف 

  

                                                 
  .٣٩١،�ص١٥٠٥ـ�السابق،�رقم ١
  .٣٩٠،�ص١٥٠٣ـ�السابق،�رقم�٢
  ٢١،�ص٥٩ـ�رقم� ٣
  ٣٠٨،�ص١١٦٥ـ�رقم� ٤
  .٣٣٢،�ص١٢٤٦ـ�رقم� ٥
 .٢٣٥ـ�الجP¯�الداني،�ص١٣٠،�ص١ـ�مغOP�اللبيب،�ج ٦
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  تكســـر�السن x�يصيد�صيدا 

  ]ضــرر�مـؤكــد[ ]لكن[ ]جوةليس�فيه�منفعة�مر [ 

  تفقـأ�العـــBن وx�ينكأ�عدوا 

ولكـــن�مـــا�ينبaـــي�م=حظتـــه�هـــو�الحالـــة�wســـتثنائية�والخاصـــة�الcـــO�تبـــدو�مـــن�خـــ=ل�النمـــوذج�)ول،�حيـــث�

الcــــــO�Ôــــــي�!ــــــي�)صــــــل�الــــــوظيفي�دالــــــة�ع;ــــــى�القصــــــر،�ولكــــــن�تحلــــــت�بدxلــــــة�" إنمــــــا"اعتمــــــد�الخطــــــاب�)داة�

د�الcــO�ف��ــا،�لســبقها�بــالنفي�ا%ؤكــد�بــإن�والبــاء�ا%قAsنــة�بــالخ�A،�فيكــون�معPــ¯�wســتدراك�مــع�دxلــة�التوكيــ

أي�إن�وxيcـــــO�ليســـــت�:ل�فـــــ=ن،�بـــــل�8�وصـــــالح�. ليســـــوا�]ـــــي�بأوليـــــاء�ولكـــــن�ول÷ـــــO�هللا :الكـــــ=م�ع;ـــــى�تقـــــدير

  . ا%ؤمنBن

راوي�والهـــــدف�إزالـــــة�الشـــــك�وترســـــيخ�القضـــــية�ببيـــــان�نفـــــي�نقيضـــــها�أوx،�وهـــــو�مـــــا�يؤكـــــده�قـــــول�الصـــــحابي�

،�.."ســــمعت�رســــول�هللا�صــــ;ى�هللا�عليــــه�وســــلم�يقــــول�جهــــارا�غBــــA�ســــر�يقــــول : "الحــــديث�عمــــرو�بــــن�العــــاص

  . اقتناعا�بالفكرة،�وإقناعا��Çا�ليكون�قدوة

] قـرار[دون�مواربـة�عـن�] Tعـ=ن[ثم�إن�ا%خاطب�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�عرض�القضـية�بطرف��ـا�!ـي�صـورة�

Åن�الــــذي�وقــــع�فيــــه�الخطــــاب�دون�تــــراخ�وx�تــــأخAB،�وهــــو�مــــا��اتخــــذه،�وموقــــف�رËــــp¯�عليــــه،�وهــــو�واقــــع�!ــــي

يدخلــــه�ضــــمن�دائــــرة�)فعــــال�الك=ميــــة�Tنجازيــــة،�x��نــــه�جــــاء�!ــــي�صــــورة�تأكيــــدات،�وإنمــــا��ن�ا%ضــــمون�

�يحمــل�طاقـة�حجاجيــة�متضـاعفة،�!ــي�صــورة�
ً
يتحقـق�!ــي�الوقـت�ذاتــه�الــذي�تـم�فيــه�الـتلفظ،�فــاللفيظ�إذا

حجاجيــة،�مــع�التأكيــدات،�إ]ــى�جانــب�قــوة�الفعــل�اللغــوي،�كــل�أولئــك�يحمــل�الــروابط�ال: طبقيــة�متضــافرة

  .السامع�ع;ى�مراجعة�الفكرة�وتقليب�ا%وقف،�وx�يسعه�إx�أن�يعطي�ـإن�حكم�العقل�ـ�باليد�!ي�)مر

  :ومن�)دوات�الحجاجية�أيضا�القياس

هـــل�نـــرى�ربنـــا�يـــوم�: عليـــه�وســـلمعـــن�أبـــي�هريـــرة�رÚـــp¯�هللا�عنـــه�أن�ناســـا�قـــالوا�يـــا�رســـول�هللا�صـــ;ى�هللا�"ــــ� 

. x�يـــا�رســـول : هــل�تضـــارون�!ـــي�القمــر�ليلـــة�البـــدر؟�قــالوا: القيامــة؟�فقـــال�رســـول�هللا�صــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم

  .١.."إنكم�ترونه�كذلك: x،�قال: قال�هل�تضارون�!ي�الشمس�ليس�دو�³ا�سحاب؟�قالوا

واتخـــاذ�الشـــاهد�دلـــي=�عليـــه،�أو�قيـــاس�الغائـــب�ع;ـــى�الشـــاهد،�: مبPـــ¯�الخطـــاب�النبـــوي�ع;ـــى�قيـــاس�منطقـــي

  :قياس�ما�x�يدركه�الحس�الراهن�ع;ى�ما�يدركه�الحس�بما�ي��يأ�للحس�مستقب=�من�قوى�تصلح��دراكه

  .هللا�موجود�حقيقة�كالشمس�والقمر 

  .أنتم�ترون�الشمس�والقمر 

  ؛�]بشروط�الرؤية[إذا�رؤيته�تعا]ى�ممكنة�ثابتة�كما�ترون�الشمس�والقمر� 

إx�للمؤمن،��ن�الكافر�x�يراه،��ن�رؤيته�ضرب�متسـام�مـن�النعـيم،�ولـو�رآه�لثبـت�لـه�نعـيم،��إذ�ليس�ذلك

ع;ــى�اعتبــار�أن�ا%زيــد�ا%قصــود�هنــا�هــو�" لهــم�مــا�يشــاؤون�ف��ــا�ولــدينا�مزيــد"وهــو�منتــف،�لــذلك�قــال�تعــا]ى�

   .تج;ي�هللا�تعا]ى�للصفوة�من�عباده،�ورؤي��م�له

اب�تعـــاون�وتعـــاطف�ا%ـــتكلم�مـــع�الســـامع،�تماشـــيا�منـــه�مـــع�قدراتـــه�!ـــي�يـــأتي�دور�القيـــاس�!ـــي�الخطـــاب�مـــن�بـــ

                                                 
  . ٣٠،�ص٨٦ـمختصر�صحيح�مسلم،�رقم ١
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Tدراك،�والقيــــــاس�تيســــــAB�لعمليــــــة�استضــــــمار�ا%ضــــــمون�الخطــــــابي،�مراعــــــاة�للتــــــدرج�!ــــــي�طبيعــــــة�القضــــــايا�

رؤيـة�[ا%عروضة،�فلقد�بدأهم�بما�تقع�عليه�العBن،�وبما�يرتسم�!ي�الذهن�لتكرره،�وعدم�تعلق�الشـ�Èة�بـه

،�فصــــار�مــــن�ثــــم�أهــــ=��ن�يبPــــ¯�عليــــه،�ويعتضــــد�بــــه،�ويتخــــذ�دلــــي=�!ــــي�]تمامــــه�بــــدرا�الشــــمس�والقمــــر�ليلــــة

wستشـــهاد�ع;ـــى�صـــحة�مـــا�لـــم�يحصـــل�لهـــم�بـــه�علـــم�وx�إحاطـــة،�وهـــو�رؤيـــة�هللا،�مـــع�تصـــديقهم�بوجـــوده،�

وإلحـــاقهم�بـــه�كـــل�صـــفات�الكمـــال�الcـــO�وصـــف��Çـــا�نفســـه،�فحـــدث�الAs*ـــي�ع;ـــى�رجـــاء�Tلحـــاق�مـــع�اخـــت=ف�

،��ننـــــا�بصـــــدد�قـــــول�خطـــــابي�لـــــه�١اب�التحقيـــــق�والتصـــــديق،�x�مـــــن�بـــــاب�تغليـــــب�الظـــــنTدراكـــــBن،�مـــــن�بـــــ

  . خصوصيته،�وÔي�أنه�و'ي�x�يتطرق�إليه�الشك�وx�الكذب

  :ثالثا�ـ�Ðليات�الب]غية

ونعPــــO��Çــــا�مــــا�يمكــــن�توظيفــــه�مــــن�طــــرق�!ــــي�الدxلــــة�ع;ــــى�صــــدقية�الكــــ=م،�وتحقيــــق�ا%ضــــمون�الخطــــابي،� 

  :ينة،�أهمهاباستعمال�ألوان�ب=غية�مع

  :ـ�التفصيل�بعد�Tجمال�

  . ٢"الحية،�والغراب�)بقع،�والفأرة،�والكلب�العقور،�والحديا: ـ�خمس�فواسق�يقتلن�!ي�الحل�والحرم١ 

  .٣"%الها،�ولحس�Èا،�ولجمالها،�ولدي��ا،�فاظفر�بذات�الدين�تربت�يداك: تنكح�ا%رأة��ربع"ـ��٢ 

  .٤"مضان،�فهذا�صيام�الدهر�كلهث=ث�من�كل�شهر،�ورمضان�إ]ى�ر "ـ��٣ 

وفائــــدة�هــــذه�Åليــــة�تكمــــن�!ــــي�Tحاطــــة�وwستقصــــاء�ا%تــــأتيBن�مــــن�ذكــــر�قضــــية�مجملــــة�تحتــــاج�إ]ــــى�بيــــان�

وتفصيل،�ثم�يشرع�!ي�تتبع�أجزا�òا�حc¯�تستو!ى،�لتوفAB�الجهد�ع;ى�السامع�!ي�تبBن�)جـزاء�بمفـرده،�وهـو�

ذا�تعلــق�)مــر�بقضــايا�شــرعية�تــرتبط�باكتســاب�مثوبــة�أو�أمــر�قــد�يحمــل�مــن�ا%زالــق�مــا�x�يخفــى،�xســيما�إ

اسs¤ادة�أجر،�كما�أن�ف��ا�استباقا�للسؤال�ا%حتمل�مـن�ا%تلقـي،�تـوفABا�للجهـد�عليـه،�ورفعـا�للحـرج�عنـه،�

وبخاصـــة�إذا�استحضـــرنا�®�يـــب�الصـــحابة�مـــن�الســـؤال،�وقـــد�ســـبق�بيانـــه،�وهـــذا�الـــذي�يســـميه�الب=غيـــون�

م�من�النموذجBن�)ولBن،�اللذين�&يء�ف��ما�بالنظم�ع;ى�أصـله�!ـي�الوضـع�،�كما�هو�معلو ٥حسن�التقسيم

التــــداو]ي،�ووفــــق�مــــا�يقتضــــيه�منطــــق�العقــــل،�غBــــA�أنــــه�قــــد�يعــــدل�عــــن�هــــذا�)صــــل�إ]ــــى�نقيضــــه،�بتقــــديم�

ثــ=ث�مــن�: صــيام�الــدهر�كلــه: التفصــيل�ع;ــى�Tجمــال�لنكتــة،�كمــا�نتبينــه�!ــي�النمــوذج�الثالــث،�الــذي�أصــله

وإنما�قلب�النظم�لتوليد�التطلع�لدى�ا%تلقـي،�وزيـادة�التشـويق�إ]ـى�مـا�هـو�. إ]ى�رمضان�كل�شهر،�ورمضان

،�وتــأخAB�ا%طلــوب�ا%جمــل�لقيمتــه،��نــه�كالبشــارة�الcــO�]كو�³ــا�صــيام�الــدهر[كــالحكم�ع;ــى�هــذه�التفاصــيل�

                                                 
ـــ��ن�)صـــل�!ـــي�القـــول�الخطـــابي�كمـــا�يقـــول�حـــازم�القرطـــاجOP�إنمـــا�هـــو� ١ تقويـــة�الظـــن�x�ع;ـــى�إيقـــاع�اليقـــBن،�اللهـــم�إx�أن�يعـــدل�الخطيـــب�"ـ

،�٣م��ـاج�البلغــاء�وسـراج�)دبـاء،�تحقيـق�محمــد�الحبيـب�بـن�الخوجــة،�دار�الغـرب�Tسـ=مي،�بBــAوت،�ط". بأقاويلـه�عـن�Tقنـاع�إ]ــى�التصـديق

  .٦٢م،�ص١٩٨٦
  .١٦٥،�ص٦٨٣مختصر�الصحيح،�رقمـ��٢
  .٢٠٧،�ص٧٩٨ـ�نفسه،�رقم ٣
  .١٦٥،�ص٦٢٠- ـ�نفسه،�رقم ٤
التقسيم�الصحيح�أن�تقسم�الك=م�قسمة�مستوية�تحتوي�ع;ى�جميع�أنواعه،�وx�"،�ويعرفه�أبو�ه=ل�العسكري�بقوله٥٥ـ�السراج،�ص ٥

هـ�١٤١٩البجاوي�ومحمد�أبو�الفضل�إبراهيم،�ا%كتبة�العصرية،�بABوت،�الصناعتBن،�تحقيق�ع;ي�محمد�" يخرج�م��ا�جنس�من�أجناسه

  .٣٤١م،�١٩٩٨
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ة،�وقبعــة،�هـذه�ألــف�دينـار،�و%جـة�سـريع: تعكـس�التيسـAB،�مثالـه�كــأن�يقـول�أحـد�Åبـاء�لولــده�وهـو�يناولـه

ليكــــــون�ا%طلــــــوب�هــــــو�ا%فاجــــــأة�ا%قــــــدم�لهــــــا�. ونظــــــارات�شمســــــية،�Ôــــــي�عــــــدة�ال�¤هــــــة�الcــــــO�وعــــــدتك�فــــــانطلق

  .بتفاصيلها،�مما�يضفي�الطابع�ا%نطقي�ع;ى�القضية�برم��ا،���³ا�صارت�بم�¤لة�ا%قدمات�والنتائج

مــــع�تكــــرار�العمــــوم�بــــBن�وقــــد�يتضــــافر�مــــع�التفســــAB�ألفــــاظ�التنبيــــه�وألفــــاظ�wســــتغراق�ا%فيــــدة�ل�حاطــــة،�

wســـ��=ل�وال��ايـــة�للتوكيـــد،�زيـــادة�!ـــي�بنـــاء�الحجـــة،��Çـــدف�إقنـــاع�الســـامع�بمـــا�يلقـــى�إليـــه،�وبيـــان�أهميتـــه�

ABالتقص�من�والتخويف�حرمته،�وعظم:  

أx�كلكــم�راع،�وكلكــم�مســؤول�عــن�رعيتــه،�فــا�مAB�الــذي�ع;ــى�النــاس�راع،�وهــو�مســؤول�عــن�رعيتــه،�"ـ��ــــــــــ٤ 

بيته،�وهو�مسـؤول�عـ��م،�وا%ـرأة�راعيـة�ع;ـى�بيـت�بعلهـا�وولـده،�وÔـي�مسـؤولة�عـ��م،��والرجل�راع�ع;ى�أهل

  . ١"والعبد�ع;ى�مال�سيده،�وهو�مسؤول�عنه،�أx�فكلكم�راع،�وكلكم�مسؤول�عن�رعيته

التقسيم�والطباق،�وÔي�تتصرف�!ي�أنـواع�كثBـAة،�"تعد�ا%قابلة�نوعا�من�البديع،�وÔي�بBن: أزواج�ا2قاب]ت

وأكـA�مـا�.. رتيب�الك=م�ع;ى�ما�يجب،�فيعطى�أول�الك=م�ما�يليق�به�أوx،�وآخره�ما�يليـق�بـه�آخـراوأصلها�ت

   .٢"تDيء�ا%قابلة�!ي�)ضداد،�فإن�جاوز�الطباق�ضدين�كان�مقابلة

أمــا�بعــد،�فإنمــا�أهلــك�الــذين�مــن�قــبلكم�أ�³ــم�كــانوا�إذا�ســرق�فــ��م�الشــريف�تركــوه،�وإذا�ســرق�فــ��م�"ـ��ــــــــ١ 

  . ٣.."موا�عليه�الحدالضعيف�أقا

مـا�مـن�غازيـة�أو�سـرية�تغـزو�فتغـنم�وتسـلم�إx�كـانوا�قـد�تعجلـوا�ثل8ـO�أجـرهم،�ومـا�مـن�غازيـة�أو�سـرية�"ـ��ــ٢ 

  .٤"تخفق�وتصاب�إx�تم�أجورهم

إن�الحــــ=ل�بـــBن�وإن�الحــــرام�بــــBن،�وبي��مــــا�أمـــور�مشــــت�Èات�x�يعلمهــــن�كثBــــA�مـــن�النــــاس،�فمــــن�اتقــــى�"ـ�ـــــــــــــــــــ٣ 

  .٥.."نه�وعرضه،�ومن�وقع�!ي�الش�Èات�وقع�!ي�الحرامالش�Èات�فقد�است�Aأ�لدي

أشـهد�أن�x�إلـه�إx�هللا،�وأنـك�عبـده�ورسـوله،�ثـم�: جاء�رجل�من�بOP�النبيت�قبيل�مـن�)نصـار،�فقـال"ـ�٤ 

  .٦"عمل�هذا�يسABا،�وأجر�كثABا: تقدم�فقاتل�حc¯�قتل،�فقال�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

فقابــل�بــBن�" الشــريف�تركــوه�ــــــــــ�الضــعيف�أقــاموا�عليــه�الحــد"ذج�)ول�فمــن�ج;ــي�ا%قابلــة�مــا�ورد�!ــي�النمــو 

مفاجـأة�اللفـظ�بمـا�"الشريف�والضعيف�وبBن�تركوه�وقطعـوه،�ع;ـى�اعتبـار�أ�³ـا�مقابلـة�محضـة�مبنيـة�ع;ـى�

¯Pا%ع�جهة�من�صـريحان٧"يضاده�م��ـا�اثنـان�معان�ث=ثة�نBب�قابل�فقد�الثاني،�النموذج�!ي�ما�أما�: ،�تغـنم

ـــ�تــم�لهــم�] wنتقــاص[تعجلــوا�ثل8ــO�أجــرهم�: ســلم�ــــــــ�تصــاب،�وثال,�ــا�بتــأول�التقابــل�والتضــادت/ تغــنم�ــــــــ�تخفــق

                                                 
" أن�يــــورد�معـــــاني�فيحتــــاج�إ]ـــــى�شــــرح�أحوالهـــــا"وهـــــذا�الــــذي�يســـــميه�الب=غيــــون�التفســــAB،�وهـــــو�. ٣٢٢،�ص١٢٠١ـــــ�مختصــــر�الصـــــحيح،�رقــــم ١

  .٣٤٥الصناعتBن،�ص
ــ�ابــن�رشــيق ٢ م،�٢٠٠١هـــ�١٤٢٢،�١قيــق�عبــد�الحميــد�هنــداوي،�ا%كتبــة�العصــرية،�بBــAوت،�طالعمــدة�!ــي�محاســن�الشــعر�وآدابــه�ونقــده،�تح: ـ

  .٢٣،�ص٢ج
  .٢٧٤،�ص١٠٤٦ـ�مختصر�الصحيح،�رقم� ٣
  .٢٨٤،�ص١٠٩١ـ�نفسه،�رقم ٤
  .٥٠ـ�كتاب�)ربعBن�النووية،�الحديث�السادس،�ص ٥
  .٢٨٤،�ص١٠٩٠ـ�نفسه،�رقم ٦
  .٤٨ـ�السراج،�ص ٧
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وÔـــي�حـــال�. ع;ـــى�أ�³ـــا�مقابلـــة�غBـــA�محضـــة،��ن�أحـــد�طرف��ـــا�يت�ـــ¤ل�مـــن�نظBـــAه�م�¤لـــة�الضـــد]. التوفيـــة[)جـــر�

خـر�مضــمن�اتقـى�ـــــــ�وقـع،�وÅ : النمـوذج�الثالـث�القـائم�ع;ـى�تقابـل�معنيـBن،�أحــدهما�صـريح�!ـي�مقابـل�نظBـAه

  .است�Aأ�ـ�وقع،��ن�wست�Aاء�فيه�معP¯�الحصانة�وعدم�الوقوع�!ي�الحرام: للتقابل

تخـالف�"!ي�حBن�&يء�بالنموذج�الرابع�!ي�صورة�الطبـاق�ا%ـوهم�بالتنـاظر�بـBن�لفظتـBن�x�غBـA،�ا%بنيـة�ع;ـى�

مــــن�أجــــزاء�وضــــع�)لفــــاظ�لتخــــالف�وضــــع�ا%عــــاني،�ولنســــبة�بعضــــها�مــــن�بعــــض،�فيقــــع�بــــذلك�بــــBن�جــــزأين�

  .١"الك=م�نسبتان�متخالفتان،�فيجري�مجرى�ا%طابقة�!ي�)لفاظ�ا%فردة

تمثــــل�هــــذه�ا%قــــاب=ت�وغABهــــا�رصــــيدا�ثــــرا�!ــــي�تبليــــغ�ا%عPــــ¯�وTقنــــاع�بــــه�بأقصــــر�طريــــق�مــــع�حــــذف�فضــــول�

،�الcــO�يتوصــل�مــن�خ=لهــا�إ]ــى�إفهــام�الســامع�بأخصــر�عبــارة�وأقصــر�٢الكــ=م،�وهــو�مــن�مقومــات�آلــة�البليــغ

يــــق،�ويكفيــــه�Tطالــــة،�ويعمــــل�عنــــده�العقــــل�!ــــي�انتقالــــه�مــــن�ذكــــر�ال×ــــOpء�إ]ــــى�ذكــــر�نقيضــــه،�فيضــــع�يــــد�طر 

�xو�ا%عروضــة،�القضــية�!ــي�)صــوب�إ]ــى�هتــداءw�إ]ــى�بــدوره�يســلمه�الــذي�،�التنــاقض�محــل�ع;ــى�مخاطبــه

ي�وضـعية�شـك�!ـي�أن�هـذا�مـن�أهـم�وسـائل�التبليـغ�وطـرق�الAsبيـة�والتعلـيم،�بحيـث�يمثـل�أمـام�ا%خاطـب،�!ـ

ما،�تقاب=ٌت�!ي�حسن�تقسيم�%كونات�القضية،�ومن�خـ=ل�تلـك�التقـاب=ت�تنبثـق�الفكـرة�ا%بلغـة�ع;ـى�أ�³ـا�

فكـــــرة�تمتلـــــك�مـــــن�القـــــوة�واليقينيـــــة�مـــــا�x�يملـــــك�العقـــــل�الســـــليم�إx�Tذعـــــان�لهـــــا�%ـــــا�ســـــيندها�مـــــن�حجـــــج�

   .وبراهBن،�وهو�يمتلك�wختيار�عن�وûي�كامل�بكل�دعوة�وما�يAsتب�ع��ا

يتســــاوى�كــــل�)ســــوياء�مــــن�النــــاس�!ــــي�Tحاطــــة�با%ــــدركات�الحســــية�دونمــــا�صــــعوبة�وبغBــــA�كلفــــة�: ـــــالتصوير

عظيمة،�!ي�حـBن�يتفاضـلون�!ـي�ا%ـدركات�العقليـة�قـوة�وضـعفا،�وذلـك�راجـع�إ]ـى�أن�أعظـم�بوابـات�Tدراك�

لــــــذاكرة�بعــــــد�تكــــــرر�تــــــأثABا�واشــــــتغاx�إنمــــــا�Ôــــــي�الحــــــواس،�الcــــــO�تلــــــتقط�مقاب=®�ــــــا�ونظائرهــــــا�وتخs¤�³ــــــا�!ــــــي�ا

تكـــــرر�مـــــرات��ـــــOpء�واحـــــد،�وصـــــورة�واحـــــدة�زالـــــت�الغربـــــة،�وحـــــدث�)نـــــس،�"ا%حســـــوس�وتعزيـــــزه،�إذ�كلمـــــا�

!ــــي�حــــBن�يعتمــــد�تلقــــي�ا%عــــارف�العقليــــة�ع;ــــى�نــــوع�مــــن�. ٣"وصــــارت�الصــــورة،�وا%قابــــل�لهــــا�كال×ــــOpء�الواحــــد

يحتــــاج�إ]ــــى�قــــوى�نفســــية��التفكBــــA�والقيــــاس�الــــذي�وإن�كــــان�´�ــــدف�إ]ــــى�بنــــاء�صــــور�مجــــردة�متعاليــــة�إx�أنــــه

وإعمــال�للعقــل�يختلــف�عــن�آليــة�التخــزين�الحســية،��جــل�ذلــك�كــان�النــاس�أميــل�إ]ــى�كــل�مــا�مــن�شــأنه�أن�

يبعـــث�!ـــي�النفــــوس�الصـــور�الحســــية،�وكانـــت�ا%عــــارف�ا%جـــردة�ســــالكة�مســـلك�التصــــوير�لتقريـــب�ا%فــــاهيم�

لــذي�قــد�يفســر�تقــدم�ا%عــاني�الحســية�وهــو�ا. وإيقــاع�الغريــب�أو�ا%جــرد�موقــع�ا%ــألوف�الــذي�تنالــه�الحــواس

!ــــــي�الكلمــــــات�ع;ــــــى�ا%عــــــاني�ا%جــــــردة،�وتــــــأخر�القضــــــايا�العقليــــــة�ع;ــــــى�القضــــــايا�الحســــــية�الcــــــO�تعــــــد�بمثابــــــة�

التمهيـــدات�وا%قـــدمات�الضـــرورية�لهـــا،�و�جـــل�هـــذه�الغايـــة�ذا®�ـــا�وجـــدنا�)دبـــاء�والشـــعراء�يولعـــون�بـــألوان�

  . يب�وTفهامالتصوير�ا%ختلفة�لدورها�!ي�التبسيط�والتقر 

وx�شك�!ي�أن�أع;ى�الك=م�مرتبة�وأعذبه�موقعا�بعد�القرآن�الكريم�،�وهو�الخطاب�النبوي�الشـريف،�قـد�

ســــلك�هــــذا�ا%ســــلك�!ــــي�التعبBــــA،��نــــه�إنمــــا�كـــــان�يع�ــــA�وفــــق�ســــ�ن�الكــــ=م�العربــــي�الفصــــيح،�وكانــــت�غايتـــــه�

                                                 
  .٥١ـ�نفسه،�ص ١
ك=م�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�بك=م�مطول�فيه�كل�منقبة،�فلABاجع�!ي�البيان�والتبيBن،�تقديم�ع;ي�أبو�ملحم،�ـ�وقد�وصف�الجاحظ� ٢

  . وما�بعدها�١٣،�ص٢م،�ج١٩٨٨هـ�١٤٠٨،�١دار�ومكتبة�اله=ل،�بABوت،�ط
  .١٤٦م،�ص٢٠٠١هـ�١٤٢٢،�١الهوامل�والشموامل،�تحقيق�سيد�كسروي،�دار�الكتب�العلمية،�بABوت،�ط: ـ�ابن�مسكويه ٣
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الشـــرعية�والتوج��ـــات�الربانيـــة�تحصـــيل�الفهـــم�لـــدى�ا%تلقـــي،�الـــذي�هـــو�منـــاط�التبليـــغ�بتحصـــيل�)حكـــام�

  .الضامنة�لكرامة�الحياتBن

وقـــــد�تتبعنـــــا�ألـــــوان�التصـــــوير�!ـــــي�الخطـــــاب�النبـــــوي،�فوجـــــدناها�تتنـــــوع�بـــــBن�الكنايـــــة�وwســـــتعارة�والتشـــــبيه�

وضــــرب�ا%ثــــل�وا%جــــاز،�ولكA®�ــــا�فقــــد�اقتصــــرنا�ع;ــــى�عينــــات�م��ــــا،�محــــاولBن�الوقــــوف�ع;ــــى�بعــــض�أبعادهــــا�

Tو�الحجة،�بناء�!ي�بالقضيةودورها�قناع:  

ومــا�أنــتم�!ــي�أهــل�الشــرك�إx�كالشــعرة�البيضــاء�!ــي�جلــد�الثــور�)ســود،�أو�كالشــعرة�الســوداء�!ــي�جلــد�"..ـــ�١ 

  .١"الثور�)بيض

أرأيــت�لـــو�أن�رجـــ=�لــه�خيـــل�غـــر�: كيــف�تعـــرف�مـــن�لــم�يـــأت�بعـــد�مــن�أمتـــك�يــا�رســـول�هللا؟�قـــال: فقـــالوا"ـــ�٢ 

فــــإ�³م�يــــأتون�يــــوم�: ب;ــــى�يــــا�رســــول�هللا،�قــــال: لــــه؟�قــــالوامحجلــــة�بــــBن�ظهــــري�خيــــل�دهــــم��Çــــم،�أx�يعــــرف�خي

  .٢.."القيامة�غرا�محجلBن�من�الوضوء

  .٣"من�أراد�أهلها�بسوء�ـ�يريد�ا%دينة�ـ�أذابه�هللا�كما�يذوب�ا%لح�!ي�ا%اء"ـ�٣ 

ـــ�٤  ومثلـــه�قولـــه�صـــ;ى�هللا�عليـــه�. ٤"x�تـــزال�ا%ســـألة�بأحـــدكم،�حcـــ¯�يلقـــى�هللا�ولـــيس�!ـــي�وجهـــه�مزعـــة�لحـــم"ـ

  ].٣٢٣،�ص١٢٠٦رقم" [إنما�Tمام�جنة:"وسلم

  . ٥"فإن�اليد�العليا�خAB�من�اليد�السف;ى"..ـ�٥ 

ا%خاطب�ص;ى�هللا�عليه�وسـلم�ع=قـات� انط=قا�من�أنس�النفس�با%حسوس�وتطل�Èا�للمألوف،�فقد�عقد

بـاط�بـالواقع�الـذي�بBن�قضايا�يريد�للسامع�أن�يتلقاها�عن�يقBن،�ويلقي�له�ف��ا�باليد،�وبBن�نظائر�ذات�ارت

فأتباعــه�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�!ــي�ســائر�النــاس�متمBــ¤ون�منفــردون�بصــفات�الكمــال�البشــري،�. يتقاســمانه

كما�تمتاز�الشعرة�البيضاء�!ي�عموم�شعر�الثور�)سود�أو�الشعرة�السوداء�!ي�عموم�شـعر�الثـور�)بـيض،�

اصـل�بي��مــا،��ن�القصــد�هـو�إقامــة�الــدليل�وليسـت�الع�ــAة�بـاللون�)بــيض�أو�)ســود،�وإنمـا�بالتعــارض�الح

ع;ـــــى�صـــــحة�ا%ـــــذهب�!ـــــي�التمBـــــ¤�ع;ـــــى�جهـــــة�التقريـــــب؛��نـــــه�تـــــم�التعبBـــــA�بصـــــورة�ا%ـــــألوف�بالنســـــبة�للمـــــتكلم�

،�أي�٦"أو�كالرقمـــة�!ـــي�ذراع�الحمـــار"..وللمخاطـــب�كل��مـــا،�و!ـــي�حـــديث�آخـــر�يضـــيف�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم�

  .ي�حجم�وشكل�ولون�x�تخط�Hا�معها�العBنكالنتوء�البارز�ع;ى�كلتا�يديه�من�الداخل،�!

أما�النموذج�الثاني�فيتضمن�إجابة�عـن�سـؤال�بطريـق�التمثيـل،�فلقـد�انصـرف�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم�عـن�

Tجابـــة�الصـــريحة�أو�ا%باشـــرة�الcـــO�قـــد�تطـــول،�أو�قـــد�تغمـــض�ع;ـــى�الســـامع،�إ]ـــى�مســـلك�غBـــA�مباشـــر،�قـــد�

ثــــره،�ونستوضــــح�مقصــــده�وع=قتــــه�بالســــؤال،�إ�³ــــا�حــــال�يبــــدو�غريبــــا�أول�)مــــر،�لكــــن�ســــرعان�مــــا�نتبــــBن�أ

حــال�رجــل�يمتلــك�خــي=�محجلــة�وأخــرى�: معروفــة�قــارة�عنــد�الســامع،�حcــ¯�إنــه�قــد�x�يخلــو�مــن�أثــر�البيئــة

دهـــم،�بحيـــث�يمBـــ¤�)و]ـــى�عـــن�الثانيـــة�بـــأثر�التحجيـــل�الـــذي�لهـــا،�أي�إنPـــO�ســـأعرف�أتبـــاûي�مـــن�أثـــر�تحجيـــل�

                                                 
  .٣٨،�ص١٠٢ـ�مختصر�الصحيح،�رقم ١
  .٤٣،�ص١٢٩ـ�نفسه،�رقم� ٢
  .٢٠٥،�ص٧٨٤ـ�مختصر�الصحيح،�رقم٣
  .١٥١،�ص٥٥٨ـ�مختصر�الصحيح،�رقم� ٤
  ١٥١،�ص٥٥٩ـ�نفسه،رقم٥
  .٣٨:،�ص١٠٣،�رقمـ�نفسه�٦
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لــة�خيلــه�إذا�اختلطــت�بغABهــا،�فالغايــة�إ]ــى�إخــراج�الجــواب�إ]ــى�الوضــوء�كمــا�يعــرف�صــاحب�الخيــل�ا%حج

التجســيم�والتشــخيص،�ا%بPــO�ع;ــى�ا%عــروف،�ويزيــد�دور�التمثيــل�!ــي�ا%قايســة،�خطــاب�ا%فــرد�غBــA�ا%عــBن،�

مـــع�كـــون�الســـائل�جماعـــة�كمـــا�ورد�!ـــي�الـــنص،�جريـــا�ع;ـــى�نمـــط�ا%حاججـــة�ومـــد�القيـــاس،�وكـــأن�الكوقـــف�

  .موقف�مناظرة

 xا%ثـــا�أمـــا�ا%ســـألة�تشـــبيه�اعتبـــار�ع;ـــى�التـــوا]ي،�ع;ـــى�عقليـــا�ومجـــازا�اســـتعارة�تضـــمنا�فقـــد�والرابـــع�الثالـــث�ن

x�"ومــا�نـــوي�معهـــا� بــا%حرض�أو�ا%غـــري�بالســؤال،�غBـــA�أن�مــا�أريـــد�التشــبيه�بـــه�محــذوف�دلـــت�عليــه�قرينتـــه

�ــا�بـذا®�ا���³ــا�،�وع;ــى�اعتبـار�ذكــر�اليـد�الcــO�Ôـي�مــن�عمـوم�البــدن�وأريـد��Çــا�الشـخص،�ولكــن�نـص�عل�"تـزال

  .Ôي�جارحة�الكسب�والقادرة�ع;ى�العمل�والتحصيل

ون�ع;ى�أن�دور�مختلف�ألوان�التصوير�إنما�هـو�إحـداث�)ثـر� إن�ا%تتبع�لك=م�الب=غيBن�ي=حظ�أ�³م�َيُنصُّ

ا%رجــو�!ــي�نفســية�ا%تلقــي،�وســموا�ذلــك�ســرورا�نفســانيا،�ولــم�يشــAsطوا�مــا�اشــAsطوه�!ــي�ألــوان�التعبBــA�تلــك�

 xإ��يقـــــول�نBحــــ�هـــــ=ل�أبـــــي�عنـــــد�نجـــــده�مــــا�نحـــــو�الـــــنظم،�مـــــن�الغايـــــة�"لبلــــوغ�ســـــتعارةw�ـــــي!�Opنو)ـــــ�ولـــــذلك

بالتصـــريح�أن�يكـــون�الشـــبه�بـــBن�ا%ســـتعار�لـــه�وا%ســـتعار�منـــه�جليـــا�بنفســـه،�أو�معروفـــا�ســـائرا�بـــBن�)قـــوام،�

الcـــO�يحــــد/�ا��،�فا�ريحيــــة١"وإx�خرجـــت�wســـتعارة�عــــن�كو�³ـــا�اســــتعارة�ودخلـــت�!ــــي�بـــاب�التعميــــة�وTلغـــاز

تجريــد�الصــور�مــن�ا%ــواد�"التصــوير�ناتجــة�مــن�)نــس�بالصــور�ومــا�تتشــكل،�ومــا�تــو'ي�بــه�أو�تــدل�عليــه�إذ�

ورد�بعضها�إ]ى�بعض�من�خاص�فعل�الـنفس،�فالسـرور�بـه�سـرور�نفسـاني،�فلـذلك�يلهـج�بـه�كمـا�يلهـج�بمـا�

يÙــي�والنفســاني�فــإن�الغلبــة�،��نــه�مهمــا�تســاوى�أثــر�الطب٢"ظفــر�إذا�كــان�طبيعيــا،�بــل�هــذا�أشــرف�وأفضــل

للنفساني�بحكم�خلو�مؤثره�من�ا%ادة�خ=ف�ا%ؤثر�الطبيÙي�الذي�إنما�أثر�بمادتـه�وصـورته�معـا،�وهـذا�هـو�

عينـــه�خـــ=ف�مـــا�بـــBن�الجميـــل�الـــذي�يـــدخل�ع;ـــى�الـــنفس�مـــن�جه��ـــا،�ويحتـــاج�إ]ـــى�تأمـــل�ودقـــة�فكـــر�ورفعـــة�

 wو�بــه�الشــعور�ع;ــى�الــنفس�يحمــل�الــذي�الجليــل�نBوبــ�قهــراذوق،�لــه�. نفعــال�ا%جــازي�AــBالتعب�فضــل�لــذلك

بكــل�ألوانــه�الحقيقــة�ع;ــى�مــا�ف��ــا�مــن�مباشــرة،��نــه�مــال�إ]ــى�ا%بالغــة�عــن�ا%عــاني�تحقيقــا�لهــا�!ــي�نفــس�مــن�

  .يتلقاها،�حc¯�كأنه�يراها�رأي�العBن،�ف=�يجد�سبي=�إ]ى�التملص�م��ا،�بل�تراه�يأنس��Çا�وترتاح�نفسه

مقــام�"لنبــوي�يمثــل�وســيلة�للمقارنــة�وتتبــع�الحــاxت�ا%شــا�Çة،�لــذلك�فهــو�يقــوم�إذا�فالتمثيــل�!ــي�الخطــاب�ا

،�بحيــث�يتحــول�الطــرف�غBــA�)صــيل�وهــو�الطــرف�الثــاني�!ــي�٣"wســتقراء�!ــي�ا%نطــق،�أو�هــو�اســتقراء�ب=5ــي

وذلـك�x�محالـة�أبلــغ�مـن�إثبا®�ــا�بنفسـها،�وذلــك��نـه�يكــون�"ا%شـا�Çة�إ]ـى�دليــل�وشـاهد�ع;ــى�صـحة�القولــة،�

،�وقد�ذكر�الجرجاني،�!ي�wسـتعارة�خاصـة،�أن�الحكـم�!ـي�٤"سبيلها�حينئذ�سبيل�الدعوى�تكون�مع�شاهد

أفـادك�!ـي�إثبـات�شـدة�"!ي�ا%زية�x�يعود�إ]ى�قوة�ا%شـا�Çة�بـBن�ركن��ـا�فحسـب،�كمـا�قـد�يتـوهم،�بـل�إ]ـى�أنـه�

  .٥"نفسه�هزة�عندهاالشبه�مزية،�وأوجدك�فيه�خاصة�قد�غرز�!ي�طبع�Tنسان�أن�يرتاح�لها،�ويجد�!ي�

                                                 
  .٤٩٧ـ�مفتاح�العلوم،�ص ١
  .١٥٩: الهوامل�والشوامل،�ص�٢
٣�ûقناT�الخطاب�ب=غة�!ي�صـ�٨٢ي،.  
  .٣٤٣دxئل�Tعجاز،�ص�: ـ�الجرجاني ٤
  .٣٤٥ـ�نفسه،�ص ٥
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أما�الضرب�الثـاني�مـن�الخطـاب،�والـذي��جلـه�اخAsنـا�كـإجراء�م��Dـي�صـرف�النظـر�عـن�مصـطلح�الحـديث،�

فهــو�الخطــاب�النبــوي�غBــA�اللفظــي،�ونقصــد�بــه�جملــة�الحركــات�أو�Tيمــاءات�أو�ا%=مــح�أو�أوضــاع�الجســد�

ا�باxســــتغناء��Çـــــا�عــــن�غABهـــــا�مـــــن�الشــــريف،�والcـــــO�تكــــون�إمـــــا�مقAsنــــة�بـــــاللفظ�كالعاضــــد�لـــــه�وا%قــــوي،�وإمـــــ

فالصوت�لغـة،�و)شـكال�ا%رسـومة�لغـة،�و)جسـام�والحركـات�الجسـمية�" الوسائط�التواصلية�اللفظية،�

فكـــل�مـــا�مـــن�شـــأنه�تســـهيل�الوصـــول�إ]ـــى�ا%قصـــد�الـــذي�نريـــد�. ١"لغـــة،�وTشـــارات�البصـــرية�والســـمعية�لغـــة

  .حق�هو�أيضا�البحث�والتنقيب�كاللغة�تماماالتعبAB�عنه�لغة،�مع�التحفظ�ع;ى�توسعة�ا%صطلح،�يست

لقــد�عمــد�الن°ــO�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�!ــي�مقامــات�تنــد�عــن�الحصــر�إ]ــى�جملــة�أدوات�غBــA�لغويــة�%كان��ــا�!ــي�

الدxلـــة�ع;ـــى�الغـــرض،�و%ـــدى�أهلي��ـــا�!ـــي�التـــأثAB�وال�Aهنـــة�ع;ـــى�مـــا�يريـــد،�مـــن�ذلـــك�مـــا�أثـــر�عنـــه�مـــن�م=مـــح�

  :وحركات�منفردة�أو�مؤتلفة

دخل�ع;ي�رسول�هللا�وعندي�رجل�قاعد،�فاشـتد�ذلـك�عليـه،�ورأيـت�: "ن�عائشة�رOpÚ�هللا�ع��ا�قالتـ�ع١ 

وذلــك�شــأنه�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�أنــه�. ٢.. "يــا�رســول�هللا�إنــه�أGــي�مــن�الرضــاعة: الغضـب�!ــي�وجهــه،�فقلــت

ي�الحـال�هنـا،�كان�يرى�الغضب�!ي�وجهه�إذا�تعلق�ب×Opء�يكرهه�أو�فيه�ان��اك�لحد�مـن�حـدود�هللا،�كمـا�Ôـ

وقد�كان�ا%سلمون�يعرفون�ذلك�منـه،�وهـو�مـا�أدركتـه�أمنـا�عائشـة�رÚـOp�هللا�ع��ـا،�فراحـت�ت�ـAر�تصـرفها،�

: بعدما�أدركت�سبب�انزعاج�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وعن�أبي�سعيد�الخـدري�رÚـOp�هللا�عنـه�أنـه�قـال

  .٣"ئا�عرفناه�!ي�وجههكان�رسول�هللا�أشذ�حياء�من�العذراء�!ي�خدرها،�وكان�إذا�كره�شي"

ــ�حينمــا�اطلــع�الن°ــO�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�ع;ــى�ا%ســلمBن�وهــم�يصــلون�بصــ=ة�أبــي�بكــر�!ــي�ا%ــرض�الــذي�٢  ـ

تو!ي�فيه،�فأراد�أبو�بكر�أن�يتن²ى�له،�فأشار�إليه�بيده�ص;ى�هللا�عليه�وسـلم،�فلـزم�مكانـه�رÚـOp�هللا�عنـه،�

  .كما�أنتاثبت�وابق�: فكانت�Tشارة�باليد�مؤذنة�بقول�نحو

مـــن�بــاب�الجمــع�بــBن�اللغــة�اللفظيــة�واللغـــة�غBــA�اللفظيــة،�زيــادة�!ــي�التأكيـــد�"أنــا�وكافــل�اليتــيم�كهــاتBن"ـــ�٣ 

،�وبيانا�بأن�ا%صاحبة�الحاصـلة�بينـه�صـ;ى�هللا�]ا%شبه�به[وبخاصة�!ي�Tحالة�بأداة�التشبيه�ع;ى�الحركة�

راخ�ومباعـــدة�!ـــي�ا%كـــان،�ممـــا�قـــد�يعـــرض�لظـــن�عليـــه�وســـلم�وبـــBن�كافـــل�اليتـــيم�لـــيس�وجـــازا،�وx�أنـــه�ف��ـــا�تـــ

الســـامع،�فأشـــار�بالســـبابة�والوســـطى�ليؤكـــد�الـــت=زم�هنـــاك�كمـــا�هـــو�هنـــا،�دون�شـــك،�وهـــو�وعـــد�كـــائن�دون�

تخلــــف�كمــــا�تــــرى�الســــبابتان�مجتمعتــــBن،�ولــــيكن�معلومــــا�فيمــــا�نحــــن�بإزائــــه�أن�هــــذه�wســــتعانة�بالحركــــة�

ن،�فـإذا�كانـت�تكـون�هنـا�لعجـز�ا%ـتكلم،�فإ�³ـا�كانـت�معـه�وTشارة،�ليست�كما�Ôي�عند�العاجزين�عن�البيا

ص;ى�هللا�عليه�وسلم�إرعاء�ع;ى�مصلحة�السامع،�وم=حظة�%ا�يمكن�أن�يطرأ�عليـه�مـن�ضـروب�اللـبس�أو�

التوهم،�فأشار،�وإx�فهو�سيد�مـن�تكلـم�بالضـاد�كمـا�قـال�هـو�عـن�نفسـه�صـ;ى�هللا�عليـه�وسـلم،�ومـا�أبعـد�

عتبار�الب=غة�عدم�wستعانة�ع;ـى�ا%نطـق�بغBـAه�مـن�Tشـارة�ونحوهـا،�وقـد�ثبـت�ما�ذهب�إليه�أبو�شمر�!ي�ا

                                                 
١ OPالردي�الكريم�عبد�ع;ي�ص: محمد�الجزائر،�الهدى،�دار�لغوية،�٨٥:مباحث.  
  .٢٣٢:،�ص٨٨٢مختصر�الصحيح،�رقم ٢
رســول�هللا�"اصــمه�عنــد�مــن�ذلــك�مــا�رواه�عبــد�هللا�بــن�الزبBــA�مــن�أن�رجــ=�مــن�)نصــار�خ. ٤١٢،�ص١٥٦٨ـ�مختصــر�صــحيح�مســلم،�رقــم،��ــــــــ٣

سرح�ا%اء�يمر،�فأبى�عل��م،�فاختصموا�عند�رسول�هللا�صـ;ى�: ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�شراج�الحرة�الOc�يسقون��Çا�النخل،�فقال�)نصاري 

ABللزب�وسلم�عليه�هللا�ص;ى�هللا�رسول�فقال�وسلم،�عليه�جارك: هللا�إ]ى�ا%اء�أرسل�ثم�،ABزب�يا�فق. اسق�)نصاري،�: الفغضب�هللا�رسـول�يـا

  .٤١٧،�ص١٥٩٧مختصر�الصحيح،�رقم�.."فتلون�وجه�ن°O�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم. أن�كان�ابن�عمتك
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بطـــ=ن�دعـــواه�عنـــدما�نـــاظره�إبـــراهيم�بـــن�ســـيار�فاضـــطره�با%حاججـــة�إ]ـــى�أن�يحـــرك�يديـــه،�ويحـــل�حبوتـــه،�

   .١ويحبو�إليه،�حc¯�يأخذ�بيديه

فعــال�الcــO�®�لــك،�فلمــا�أن�بلــغ�ـــأنه�صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�كــان�يعــدد�لصــحابته�ا%وبقــات�مــن�)قــوال�و) ٤ 

أx�وشهادة�الزور�أx�وشهادة�الزور،�وكن�متكئا�فجلس،�ويظـل�يرددهـا،�حcـ¯�قـال�: شهادة�الزور،�راح�يردد

  .حc¯�قلنا�ليته�سكت،�خوفا�وإشفاقا�عليه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: الراوي 

  :فلقد�جمع�!ي�هذا�ا%قام�بBن�ث=ثة�عوامل

  ".شهادة�الزور"ـ�اللفظ� 

  .لتكرارـ�ا 

  .ـ�تغيAB�وضعية�الجسد�الشريف�من�wتكاء�إ]ى�الجلوس�وwستواء 

وذلـــك�التغيBـــA�الـــذي�مبنـــاه�الحركـــة�الجســـمية�لـــيس�عبثيـــا،�بـــل�هـــو�إيـــذان�بـــأن�هـــذا�كـــ=م�ينبaـــي�أن�يســـمع�

�x�مـــا�يســـتحق�x�مـــن�وإعطـــاء�الحقـــوق،�ضـــياع�الـــزور�شـــهادة�!ـــي�ن��الخطـــر،�عظـــيم�مـــن�تحتـــه�%ـــا�وينتبـــه

اد�ا%جتمـع،�وقبـل�ذلـك�كلـه�هـ=ك�صـاحب�الشـهادة،�سـواء�كـان�ا%قصـود�بالشـهادة�Tدxء�يسـتحق،�وفسـ

تحولـــــت�إ]ـــــى�منبـــــه�وداعـــــم�[]ول�ـــــA�كيـــــف�أن�تلـــــك�الوضـــــعية�الجســـــمية�الجديـــــدة�. والتصـــــريح،�أو�الحضـــــور 

للقضـــية�ا%عروضــــة�دون�ســـواها،�حcــــ¯�كـــأن�مــــا�عـــرض�قبلهــــا�x�ســـتحق�أن�يــــذكر�أو�يلتفـــت�إليــــه،�بـــل�Ôــــي�

وكيــف�أن�الصــحابة�الحاضــرين�انت�Èــوا�إ]ــى�ذلــك�التغيBــA�وقيمتــه�التبليغيــة�وTقناعيــة،�فوجــدوا�الداهيــة،�

!ـــي�أنفســـهم�ثقـــ=�لهـــذا�الكـــ=م�كمـــا�أراد�لـــه�رســـول�هللا�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم�أن�يرتســـم�ويتشـــكل�بمعونـــة�

بــــBن��اللفـــظ،�الـــذي�وكأنــــه�تنوËـــOp�!ـــي�ظــــل�تغيBـــA�وضــــعية�الجســـد،�وقـــد�ذكــــر�الجـــاحظ�مثـــل�هــــذه�ا%ـــؤازرة

وTشــارة�واللفــظ�شــريكان،�ونعــم�العــون�Ôــي�لــه،�"النــوعBن�!ــي�معــرض�حديثــه�عــن�أدوات�البيــان�!ــي�قولــه�

وx�شـك�أن�تحـول�الجسـم�. ٢"ونعم�الAsجمان�Ôي�عنه،�وما�أكA�ما�تنوب�عن�اللفظ،�ومـا�تغPـO�عـن�الخـط

بيـــة�والبعـــد�التـــداوا]ي،�مـــن�حالـــة�إ]ـــى�حالـــة،�كمـــا�رأينـــاه�هنـــا،�إيـــذان�بتغBـــA�ا%وقـــف،�وتبـــدل�القيمـــة�الخطا

ويتبـــع�ذلـــك�كلـــه�تغBـــA�!ـــي�درجـــة�ا%حاججـــة،��ن�ذلـــك�إيـــذان�باxنتقـــال�مـــن�حالـــة�نفســـية�إ]ـــى�حالـــة�نفســـية�

أخـــرى�مغــــايرة،�يجــــب�أن�تقابلهــــا�مثيل��ــــا�عنــــد�ا%تلقــــي،�فكـــأن�تحــــول�مــــن�موقــــف�بســــط�إ]ــــى�موقــــف�جــــد،�

   .غABه،�%ا�ينطوي�عليه�من�الخطورةفوجب�أن�ينتبه�إ]ى�هذا�الك=م�دون�غABه،�أو�ع;ى�)قل�أكA�من�

ـــ�أفعالـــه�!ـــي�الحديبيــة،�فقـــد�أمـــر�الصــحابة�بـــأن�ينحـــروا�هــد´�م�وأن�يحلقـــوا،�فلـــم�يفعلــوا،�فاشـــتد�ذلـــك�٥ 

عليه�ص;ى�هللا�عليـه�وسـلم،�فـدخل�ع;ـى�أم�سـلمة،�فأشـارت�عليـه�أن�يعمـد�هـو�فيفعـل،�فخـرج�إلـ��م�ولـم�

ن�رأوا�ذلـك�حcـ¯�فعلـوا�فعلـه�اقتـداء،�فـانظر�كيـف�كـان�يكلم�أحدا�فذبح�هديه،�ودعا�حالقه�فحلق،�وما�إ

   .القول�غAB�مجد،�ولكن�الفعل�دون�قول�أثمر�اقتداء

ـرسمه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�أكـA�مـن�مناسـبة،�ولعـل�أهمهـا�مـا�يرويـه�ابـن�مسـعود�رÚـOp�هللا�عنـه�أنـه�٦ 

طوطــا�صــغارا�إ]ــى�خــط�خطــا�مربعــا،�وخــط�خطــا�!ــي�الوســط�خارجــا�منــه،�وخــط�خ"صــ;ى�هللا�عليــه�وســلم�

قــد�: هـذا�Tنســان،�وهـذا�أجلـه�محــيط�بـه�ــــــــ�أو: هـذا�الـذي�!ــي�الوسـط،�مـن�جانبــه�الـذي�!ـي�الوســط،�وقـال

                                                 
  .٩٤،�ص١البيان�والتبيBن،�ج: ـ�الجاحظ ١
  .٨٣،�ص١ـ�البيان�والتبيBن،�ج ٢
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أحــاط�بــه�ــــــــــ�وهــذا�الــذي�هــو�خــارج�أملــه،�وهــذه�الخطــط�الصــغار�)عــراض،�فــإن�أخطــأه�هــذا،��³شــه�هــذا،�

  .١"وإن�أخطأه�هذا��³شه�هذا

ر�إســ=مي،�كمــا�يصــفها�محمــد�أحمــد�الراشــد،�ليســت�إننــا�بصــدد�لوحــة�مــن�الرســم�التجريــدي�مــن�منظــو 

حركيــة�جســمية،�وإن�كانــت�تتحقــق��Çــا،�بــل�إننــا�حيــال�رســم�يختصــر�مســABة�الحيــاة�البشــرية�برم��ــا،�دون�

  .أن�يشذ�ع��ا�أحد

لقد�امsـ¤ج�!ـي�اللوحـة�)داء�اللغـوي،�x�بوصـفه�أصـي=�بـل�مكمـ=،�بخطـوط�وسـيل��ا�العـود�ورمـل�ا%دينـة،�

،�شـــارحا،�x�٢ان�وأملـــه�وأجلـــه�وجملـــة�)عـــراض�ا%حيطـــة،�إن�اللغـــة�هنـــا�تلعـــب�دورا�مكمـــ=وماد®�ـــا�Tنســـ

غPــ¯�عنـــه�وإن�يكـــن�ثانويـــا،��نـــه�النشـــاط�الـــذي�ي�ـــAز�مـــن�خ=لـــه�عبقريـــة�التفكBـــA�ا%تج;ـــي�!ـــي�الرســـم�شـــك=�

�ومــــادة،�إ�³ــــا�ممارســــة�ســــيميولوجية�با�شــــكال�الهندســــية،�تختصــــر�ك=مــــا�طــــوي=�نجــــده�مبســــوطا�!ــــي�كتــــب

التصــــوف�والســــلوك�وغABهــــا،�أي�إ�³ــــا�ممارســــة�تخsــــ¤ل�كــــل�القصــــص،�كــــل�البــــدايات،�وكــــل�ال��ايــــات،�لكــــل�

)مـــــم،�ع�ــــــA�كــــــل�العصــــــور،�بصــــــورة�مخs¤لــــــة،�ممــــــا�يؤهــــــل�الرســــــم��ن�يكــــــون�النمــــــوذج�ا%تســــــامي�للتجربــــــة�

 x�،AـــBالكث�الكـــ=م�عل��ـــا�يتـــوفر�x�إقناعيـــة�وطاقـــة�حجاجيـــة�قـــوة�يكســـبه�الـــذي�)مـــر�نســـانية،T�وأن�ســـيما

البوابـــة�الcـــO�تشـــتغل�!ـــي�إدراكـــه�Ôـــي�البصـــر،��ن�الصـــورة�طاقـــة�مهيمنـــة�ع;ـــى�مـــا�ســـواها،�وبمـــا�أن�)ســـ�ن�

البصـــــرية�شـــــب��ة�بالســـــ�ن�اللســـــاني�!ـــــي�كو�³ـــــا�يخضـــــعان�للتواضـــــع،�وبمـــــا�أن�الصـــــحابة�لـــــم�يســـــبق�لهـــــم�أن�

تـــؤتي�هـــذه�العمليـــة��تعـــاملوا�مـــع�مثـــل�هـــذا�ا%عطـــى�البصـــري،�فإنـــه�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم�رأى�مـــن�أجـــل�أن

التواصـــلية�أكلهـــا،�xبـــد�مـــن�أن�يشـــفع�الرســـم�باللغـــة�لABســـخ�الســـ�ن،�وتتبـــBن�وحداتـــه�ومـــا�تحيـــل�عليـــه�مـــن�

دxxت،�ذلـك�الشــرح�هـو�مــا�يمثــل�الـدعائم�الخارجيــة�الcــO�تبPـO�بــBن�مكونـات�الصــورة�وبــBن�مـا�تحيــل�عليــه�

  .٣بنيات�ع=ئقية

وي�الشريف�تصبو��ن�تبOP�نموذجا�معمما،�فليس�ا%هـم�هـو�تتبـع�إن�wخs¤الية�الOc�ينحو�إل��ا�الرسم�النب

التفاصــــيل،���³ــــا،�حcــــ¯�مــــن�الناحيــــة�العلميــــة�غBــــA�متناهيــــة�وTحاطــــة��Çــــا�غBــــA�ممكنــــة�!ــــي�الوقــــت�نفســــه،�

تقتــنص�مــا�كــل�مــا�هــو�متســام�ومشــAsك،�لــذلك�فلــيس�ا%هــم�هــو�إعــادة�إنتــاج�رســم�يماثــل�Tنســان،�فهــذا�

إنمـــا�ا%هـــم�هـــو�wعتنـــاء�با%ـــدرك،�أو�مـــا�نعـــرف،�x�.. وx�حcـــ¯�)عـــراض�و)جـــللـــيس�مقصـــدا�!ـــي�حـــد�ذاتـــه،�

محاكــاة�الصــورة،�كمــا�يــرى�أنصــار�wتجــاه�الطبيÙــي�ا%غــرق�!ــي�ا%حاكــاة�والتقليــد�البــالغ�حــد�الشــبه،�وكلمــا�

،�كــان�الشــبه�أقــوى�عنــدهم،�كــان�الرســم�دقيقــا�وممتعــا،�فــالن°O�صــ;ى�هللا�عليــه�رســم�مــا�يعــرف�x�مــا�يــرى 

وهـو�مــا�أسـبغ�ع;ـى�اللوحــة�إقناعيـة�ظــاهرة،��ن�. �ن�ا%عت�ـA�هـو�مــا�نعقـل�x�مـا�نــرى�!ـي�مجـال�جــودة�الرسـم

مبناهــا�ع;ــى�مقايســات�عقليــة�منs¤عــة�مــن�التجربــة�Tنســانية،�إذا�x�يمكــن��حــد�أن�ينكــر�حــاxت�Tنســان�

Tنسـان�الضـعيف�تغـزوه�"قيقـة�تلك،�والدعوة�ف��ا،�!ي��³اية�ا%طاف،�إ]ـى�wتعـاظ�وحسـن�النظـر،�إ�³ـا�ح

                                                 
  .١١١/ ٨ـ�صحيح�البخاري،�١
ي�سـع��ا�هـذا�ليسـت�مج�ـAة�ع;ـى�اسـتعارة�النمـوذج�اللسـاني،�بـل�عل��ـا�ـ�خ=فـا�!ـ"ـ�وهو�ما�تسÙى�السيميائيات�ا%عاصرة�إ]ـى�تحقيقـه،�إذ�إ�³ـا� ٢

سـيميائيات�)نسـاق�البصـرية،�ترجمـة�محمـد�ال��ـامي�العمـاري،�: أم�Aتـو�إيكـو" لذلك�ـ�أن�تعمل�ع;ى�إدماجه�!ي�نماذج�سيميائية�أعـم�وأشـمل

 . ١٧م،�ص٢٠٠٨،�١محمد�ّأودادا،�دار�الحوار،�ال=ذقية،�ط
  .٣٥ا�)نساق�البصرية،�صـ�سيميائي ٣
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)عــراض�غــزوا�فيــع�إلحــاح،�عــدوى،�أو�ســرطان،�أو�حريــق،�أو�غــرق،�أو�زلــق،�أو�ســقوط،�أو�اصــطدام،�أم�

كـان�لـه�!ـي�الهـرم،�وضـغط�الـدم،�وارتفـاع�: لدغة،�أم�تسمم�بطعام،�أو�طلقة�تا�òة،�فإذا�نجـا�مـن�كـل�ذلـك

  . ١.."نه�ا%وتنسبة�السكر�تأديب�أي�تأديب،�فإن�أطال�النفس،�اقتص�م

  :خــاتـمــة

و!ــي�الختــام�يمكــن�الوقــوف�ع;ــى�بعــض�ا%=حظــات�تتعلــق�بآليــة�اشــتغال�الخطــاب�النبــوي،�وÔــي�!ــي�الوقــت�

  :نفسه�بمثابة�النتائج�الOc�توصل�إل��ا�البحث

ـ�أنه�ينبaي�التعامل�مع�الخطاب�النبوي�ع;ى�أنه�ثنائي�ا%لمح،�فمنه�ما�هو�لغوي�ومنه�ما�هـو�غBـA�لغـوي،�١

  .لكل�مقامه�الذي�يصلح�لهو 

ـ�كثABا�ما�يتدعم�الخطاب�غAB�اللفظي�بالخطـاب�اللفظـي�ويتخـذه�مفسـرا�ودلـي=�ع;ـى�الـدxxت�الضـامرة��٢

  .وراء�اللمحة�وTشارة�والتعبAB�بالوجه�حركة�الجسم،�بل�وحc¯�الرسم�كما�بيناه�للتو

ن�يكــون�رســالة�لغويــة�معجــزة،�ـ�يجــب�التعامــل�مــع�الخطــاب�النبــوي�!ــي�إطــار�خصوصــياته،�فهــو�قبــل�أ�ــــــــــ٣

حاملـة�%ختلــف�فنــون�الب=غــة،�رســالة�دينيــة�ســماوية،�و'ــي�مــن�و'ــي،�x�يتطــرق�إليــه�الخلــل�x�!ــي�معانيــه،�

وx�!ـــــــي�مبانيــــــــه،�أي�إنـــــــه�يختلــــــــف�عـــــــن�بقيــــــــة�النصـــــــوص�شــــــــعرية�ونAيـــــــة،�وx�يعPــــــــO�التغاÚـــــــOp�عــــــــن�تلــــــــك�

ا�أشــــرنا�إ]ــــى�بعــــض�هــــذا�!ــــي�قضــــية�الخصوصــــية�ســــوى�الوقــــوع�!ــــي�مزالــــق�تن��ــــك�البعــــد�الرســــا]ي�فيــــه،�كمــــ

مضـمون�القضـايا�الcــO�يتناولهـا�الحجـاج،�وأ�³ــا،�كمـا�يحـدد�!ــي�التـداوليات،�تتسـم�بغلبــة�الظـن�x�بــاليقBن،�

  . الذي�يعد�من�خصائص�الخطاب�الفلسفي�الذي�يميل�إ]ى�التصديقات�x�ا%ظنونات

نحو�مرات�إ]ى�التبليـغ�ا%باشـر،�مـا�يعPـO�ـ�أن�غايته�الOc�يستمدها�من�طابعه�السماوي�التبليغ،�غAB�أنه�ي�٤

  .أحادية�الطرف�الخطابية،�ومرات�يميل�إ]ى�الحوارية

ـ�اســـتغ=له�كافـــة�ممكنـــات�اللغـــة�!ـــي�كـــل�عمليـــة�تواصـــلية،�أيـــا�كـــان�منحاهـــا،��قنـــاع�الســـامع�بمحتـــوى��ــــــــــــــ٥

لغويـــة�الخطـــاب،�واحتجـــاج�لجملـــة�القضـــايا�ا%عروضـــة،�وقـــد�تـــرددت�تلـــك�Åليـــات�الحجاجيـــة�بـــBن�آليـــات�

  .كالتوكيد�وأخرى�شبه�منطقية�كالسلم�الحجا&ي�بكل�تمثي=ته،�وثالثة�ب=غية�ممثلة�!ي�ألوان�التصوير

ـ�x�يعPـــO�مـــا�ذكرنـــاه�Åن�أن�اســـتعمال�الخطـــاب�النبـــوي�لجملـــة�تلـــك�)دوات�الحجاجيـــة�يـــتم�بصـــورة��ــــــــــــــ٦

ة�إفراديـــة�أو�متضـــافرة،�معزولـــة�منفـــردة،�وإنمـــا�يطوعهـــا،�مـــن�بـــاب�اقتـــداره�صـــ;ى�هللا�عليـــه�وســـلم،�بصـــور 

بحســب�مــا�تقتضــيه�دواûــي�التواصــل،�كالســامع،�وا%وقــف،�ونــوع�الخ�ــA�وغABهــا،�أي�إن�اســتعماxته�نوعيــة�

  .x�كمية،�وإنما�يخضع�الكم�للمقاصد

ـ�أن�الدراسة�الOc�قمنا��Çا�ما�Ôي�إx�بداية���³ا�قائمـة�ع;ـى�عينـات�x�ع;ـى�التقqـOp،��ن�الهـدف�هـو�فـتح�٧

بــواب�للدراســات�اللغويــة�الحديثــة�!ــي�الخطــاب�النبــوي�الشــريف،�الــذي�x�يــزال�يعــاني�مــن�بــاب�مــن�أهــم�) 

   .قلة�الدراسات�من�هذا�النوع�فيه

  :قائمة�ا2صادر�وا2راجع

التداوليــة�اليــوم،�علــم�جديــد�!ــي�التواصــل،�ترجمــة�ســيف�الــدين�دغفــوس�: ـ�آن�روبــول،�جــاك�موشــ=ر�ـــــــــ١

                                                 
  . ١٠٢،�ص١٩٨٧الرقائق،�دار�الشهاب،�باتنة،�الجزائر،�: ـمحمد�أحمد�الراشد ١
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  ٢٦٥٫،�ص٢٠٠٣،�١ط�ومحمد�الشيباني،�دار�الطليعة،�بABوت،

 .١٩٩٦،�١اللغة�واخت=ف�الجنسBن،�عالم�الكتب،�القاهرة،�ط:ـ�أحمد�مختار�عمر�٢

  ٣٠٫،�م١،�ع٢٠٠١،�عالم�الفكر،�الكويت،�)مقال(الحجاج�وwستدxل�الحجا&ي�: ـ�أعراب�حبيب�٣

ادا،�دار�ســــيميائيات�)نســــاق�البصــــرية،�ترجمــــة�محمــــد�ال��ــــامي�العمــــاري،�محمــــد�ّأود: ـ�أم�Aتــــو�إيكــــو�ــــــــــــــــــــــــ٤

  . ١٧م،�ص٢٠٠٨،�١الحوار،�ال=ذقية،�ط

  صحيح�البخاري : ـ�البخاري ٥

هـــــ�١٤٠٨،�١!ـــي�البيـــان�والتبيـــBن،�تقـــديم�ع;ـــي�أبـــو�ملحـــم،�دار�ومكتبـــة�الهـــ=ل،�بBـــAوت،�ط: ـ�الجـــاحظ�ــــــــــــــــــ٦

  . م١٩٨٨

  .م١٩٨١هـ�١٤٠٢تصحيح�الشيخ�محمد�عبده،�دار�ا%عرفة،�.دxئل�Tعجاز�!ي�علم�ا%عاني: ـ�الجرجاني�٧

نظريــة�أفعــال�الكــ=م�العامــة،�كيــف�ننجــز�)شــياء�بــالك=م،�ترجمــة�عبــد�القــادر�قينيPــO،�: ـــ�جــون�أوســتBن ٨

  . ٢٠٠٨،�٢أفريقيا�الشرق،�الدار�البيضاء،�ط

  .م٢٠١٠الحجاج�مفهومه�ومجاxته،�عالم�الكتب�الحديث،�)ردن،�: ـ�حافظ�إسماعي;ي�علوي �٩

ســـراج�)دبـــاء،�تحقيـــق�محمـــد�الحبيـــب�بـــن�الخوجـــة،�دار�الغـــرب�م��ـــاج�البلغـــاء�و : ـ�حـــازم�القرطـــاجOP�ــــــــــــــ١٠

  .م١٩٨٦،�T٣س=مي،�بABوت،�ط

مختصــــر�صــــحيح�مســــلم،�تحقيــــق�محمــــد�ناصــــر�الــــدين�)لبــــاني،�قصــــر�الكتــــاب،�: ـ�الحــــافظ�ا%نــــذري �ـــــــــــــــــــ١١

  هـ١٤١١،�١البليدة،�الجزائر،�ط

  . ٢٠٠٤لدار�البيضاء،�الحوار�ومنهجية�التفكAB�النقدي،�أفريقيا�الشرق،�ا: ـ�حسن�الباÔي�١٢

،�]مؤلــف�جمــاûي[أهــم�نظريــات�الحجــاج�!ــي�التقاليــد�الغربيــة�مــن�أرســطو�إ]ــى�اليــوم�: ـ�حمــادي�صــمود�ـــــــــ١٣

  .منشورات�كلية�Åداب�جامعة�منوبة

العــــBن،�تحقيــــق�وترتيــــب�عبــــد�الحميــــد�هنــــداوي،�دار�الكتــــب�العلميــــة،�بBــــAوت،� :ـ�الخليــــل�بــــن�أحمــــد�ـــــــــــــــــــ١٤

  .م٢٠٠٣هـ،�١٤٢٤

العمــــدة�!ــــي�محاســــن�الشــــعر�وآدابــــه�ونقــــده،�تحقيــــق�عبــــد�الحميــــد�هنــــداوي،�ا%كتبــــة�: ـ�ابــــن�رشــــيق�ــــــــــــــــــــــ١٥

  .م٢٠٠١هـ�١٤٢٢،�١العصرية،�بABوت،�ط

مــدخل�لفهــم�اللســانيات،�ترجمــة�عبــد�القــادر�ا%هBــAي،�مركــز�دراســات�الوحــدة�العربيــة،�: ـ�روبBــA�مارتــان�ــــــــ١٦

  ٢٠٠٧٫،�١بABوت،�ط

  : ـ�روxن�بارت�١٧

  .١٩٩٩،�١ة�منذر�عيا�Op،�مركز�Tنماء�الحضاري،�حلب،�طهسهسة�اللغة،�ترجم أ�ـ 

   .م١٩٩٤،�١ب�ـ�نقد�وحقيقة،�ترجمة�منذر�عيا�Op،�مركز�Tنماء�الحضاري،�حلب،�ط 

هــ�١٤٢٠،�١مفتـاح�العلـوم،�تحقيـق�عبـد�الحميـد�هنـداوي،�دار�الكتـب�العلميـة،�بBـAوت،�ط: ـ�السـكاكي�ــ١٨

 .١٧١م،�ص٢٠٠٠

صــول�الحــوار�وتجديــد�علــم�الكــ=م،�ا%ركــز�الثقــا!ي�العربــي،�الــدار�البيضــاء،�أ�ـــــــــ�!ــي�أ :ـ�طــه�عبــد�الــرحمن�ــــــــ١٩

  .م٢٠٠٠،�٢ط
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مجلة�كلية�Åداب�والعلوم�Tنسانية،�جامعـة�سـيدي�محمـد�] مقال[ب�ـ�مراتب�الحجاج�وقياس�التمثيل� 

  ١٩٨٧٫،�٩بن�عبد�هللا،�فاس،�ا%غرب،�ع

اوليـــة�معرفيـــة�:ليـــات�التواصـــل�والحجـــاج،�عنـــدما�نتواصـــل�نغBـــA،�مقاربـــة�تد: ـ�عبـــد�الســـ=م�عشـــAB�ــــــــــــــــــ٢٠

  ٢٠٠٦٫أفريقيا�الشرق،�الدار�البيضاء،�

،�٢٠٠٦علــم�wجتمــاع�اللغــوي،�ترجمــة�محمــد�يحيــاتن،�دار�القصــبة،�الجزائــر،� :ـ�لــويس�جــان�كــالفي�ـــــــــــ٢١

  . ٧٩ص

  .١٩٨٧،�دار�الشهاب،�باتنة،�الجزائر،�]سلسلة�إحياء�فقه�الدعوة[الرقائق: ـ�محمد�أحمد�الراشد�٢٢

،�١الجPــ¯�الــداني،�فخــر�الــدين�قبــاوة،�محمــد�نــديم�فاضــل،�دار�الكتــب�العلميــة،�بBــAوت،�ط: ـ�ا%ــرادي�ـــــــــ٢٣

 .م١٩٩٢هـ��١٤١٣

النظرية�الحجاجية�مـن�خـ=ل�الدراسـات�الب=غيـة�وا%نطقيـة�واللسـانية،�دار�الثقافـة،�: ـ�محمد�طروس ٢٤

  .م٢٠٠٥هـ�١٤٢٦،�١الدار�البيضاء،�ط

  .م٢٠٠٢،�٢غة�الخطاب�Tقناûي،�أفريقيا�الشرق،�الدار�البيضاء،�ط!ي�ب= : ـ�محمد�العمري ٢٥

  .م٢٠٠٩مباحث�لغوية،�دار�الهدى،�الجزائر: محمد�ع;ي�عبد�الكريم�الرديOPـ� ٢٦

،�١الهوامل�والشموامل،�تحقيق�سيد�كسروي،�دار�الكتب�العلمية،�بABوت،�ط: ـ�ابن�مسكويه�٢٧

  .م٢٠٠١هـ�١٤٢٢

،�تحقيـــق�عـــامر�أحمـــد�حيـــدر،�مراجعـــة�عبـــد�ا%ـــنعم�خليـــل�إبـــراهيم،�دار�لســـان�العـــرب: ـ�ابـــن�منظـــور �ــــــــــــــــ٢٨

  . م٢٠٠٣هـ�١٤٢٤،�١الكتب�العلمية،�بABوت،�ط

٢٩�ABماي�مشيل�: ـ�مفهومه�الحجاج�كتاب�ضمن�أسيداه،�محمد�ترجمة�والجاج،�وا%نطق�اللغة

  . ١٦،�ص٥ومجاxته،�ج

ابن�دقيق�العيد،�دار�الهدى،�الجزائر�)ربعون�النووية،�بشرح�: ـ�النووي،�مح÷O�الدين�بن�شرف٣٠

  .م٢٠٠٢

،�١مغOP�اللبيب،�تحقيق�محمد�مح÷O�الدين�عبد�الحميد،�ا%كتبة�العصرية،�بABوت،�ج: ـ�ابن�هشام٣١

  .١٨٥ص

  : ـ�أبو�ه=ل�العسكري �٣٢

هـ�١٤١١،�٧أ�ـ�الفروق�!ي�اللغة،�تحقيق�لجنة�إحياء�الAsاث�العربي،�دار�Åفاق�الجديدة،�بABوت،�ط 

 م١٩٩١

�الصناعتBن،�تحقيق�ع;ي�محمد�البجاوي�ومحمد�أبو�الفضل�إبراهيم،�ا%كتبة�العصرية،�بABوت،�  ب�ـ

  .م١٩٩٨هـ�١٤١٩
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  وسلم�من�خ]ل�السنة�ا2طهرة أساليب�التأث���عند�الن��Hص�ى�هللا�عليه. ٤١

  عبد�الرحمن�بن�عبد�الكريم�الزيد. د�

  )د�بن�سعود�Tس=ميةجامعة�Tمام�محم،�قسم�السنة�بكلية�أصول�الدين(

  

الحمد�8�حمدا�كثABا�مباركا�فيه�وأشهد�أن�x�إله�إx�هللا�وأشهد�أن�محمدا�،�بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

�, عبده�ورسوله �ونذيرا �ع;ى�من�بعثته�للناس�بشABا �أصحابه�ومن�اهتدى�, اللهم�صل وارض�اللهم�عن

  :أما�بعد. يه�واتبع�سنته�وسلم�تسليما�كثABا�Çد

�ا �ن�Aاس�فهدي �وÔي �مصدر�خAB�للبشر�جميعا �وسنته �الهدي �أكمل �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �محمد O°لن

يستOp2ء�به�من�هدى�هللا�قلبه�وأنار�بصABته�فلقد�جعل�هللا�فيه�من�صفات�الكمال�ونعوت�الجمال�ما�

�للمهتدينيكو  �وقدوة �للسائرين �منارا �جاهلية. ن �أمة �يؤثر�!ي �جعلته �له �هللا �وه�Èا Ocال� �الصفات �هذه

لقد�. كأنما�نفخ�ف��ا�الروح�فهبت�بإذن�ر�Çا�لتقود�العالم�إ]ى�الخAB�والنور�والف=ح فيجعل�م��ا�أقوى�)مم

اه�بنور�Tيمان�وصبغه�بصبغة�القرآن�فمØ�العالم�
ّ

�فريدا�غذ
ً
ربى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�جي=

  :بنوره�وخABه�وصدق�من�قال

  وبـعدهـا�مـØوا�العـالم�تمديـنا........كانوا�رعـاة�جمــال�قبل��³ض��م�

  سمعــت�!ي�الغرب�®�ليل�ا%صـلينا�.... ....لو�كــ�Aت�بأرض�الصBن�مئـذنة

� �وصدق �أنصف �هارفت(ولقد �عظماء��)مايكل �!ي �)ول �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �محمد �نبينا �جعل عندما

التأثAB�عند��)١(أساليب�(فلنقف�ع;ى ."الخالدون�ا%ائة" العالم�الذين�كان�لهم�أبلغ�التأثAB�وذلك�!ي�كتابه�

�ا%طهرة �السنة �خ=ل �من �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°) الن�مؤتمر� �!ي �للمشاركة O8بح� �عنوان �جعلته والذي

  الهند،�كwAB�- ترفاندرام الذي�سيقام�!ي�حول�الحديث�النبوي�الشريف

  :ولقد�تعرضت�للموضوع�من�خ=ل�ا%باحث�التالية

  التكرار�: الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�التأثABمن�أساليب��:ا%بحث�)ول 

  التأثAB�تغAB�الوجه: من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي: الثاني ا%بحث

  التأثAB�)خذ�باليد�: من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي: ا%بحث�الثالث

  التأثAB�التبسم: من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي: الرابع ا%بحث

  التأثAB�ضرب�ا%ثل:من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�:لخامسا%بحث�ا

  التأثAB�رفع�الصوت:من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي: ا%بحث�السادس

  تحريك�اليد: من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB: ا%بحث�السابع

  لجلسةتغيAB�ا: من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB: ا%بحث�الثامن

  التلطف�والAsفق�بالجاهل: من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB: ا%بحث�التاسع

  توفAB�البيئة�ا%ناسبة: من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB: ا%بحث�العاشر

                                                 
جمع�أساليب: و)سلوب:قال�!ي�الجمهرة�)١(

ْ
ِريق�َوال

َّ
ي�فنون�ِمْنهُ : َوُيَقال. الط

َ
ن�ِ!ي�أساليب�من�الَقْول�أ

َ
خذ�ف=

َ
 )١/٣٤١جمهرة�اللغة�. (أ
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  Tدناء�والدعاء:من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB: ا%بحث�الحادي�عشر

  التعنيف:من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB�:شرا%بحث�الثاني�ع

  الزيارة�:من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB: ا%بحث�الثالث�عشر

  التنفAB:من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB�:ا%بحث�الرابع�عشر

  ع;ى�)رض�الرسم: من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB�:ا%بحث�الخامس�عشر

  التذكAB:من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB�:ا%بحث�السادس�عشر

  Tقناع:من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB�:ا%بحث�السابع�عشر

  القصة: من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB: ا%بحث�الثامن�عشر

  Tغ=ظ�والعقوبة:�عليه�!ي�التأثABمن�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا: ا%بحث�التاسع�عشر

  استعمال�Tشارة:من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB�:ا%بحث�الحادي�والعشرون

�وك�¤�عظيم� �الباحثBن �جميع �يروي �عذب �مورد �النبوية �والسنة �بسط �مزيد �إ]ى �يحتاج �قد وا%وضوع

  وهو�ا%وفق�والهادي�إ]ى�سواء�السبيل،�عليه�وسلم للطالبBن�وفقنا�هللا�xتباع�سنة�نبيه�ص;ى�هللا

  التكرار: من�أساليب�الن��Hص�ى�هللا�عليه�وسلم�[ي�التأث��: ا2بحث�-ول 

xشك�أن�ا%تكلم�إذا�كرر�الك=م�فهو�´�دف�إ]ى�أمر�زائد�يريده�من�السامعBن�وهذا�ما�قصده�الن°O�ص;ى�

عن�أنس�عن�الن°O�ص;ى�هللا� ذ�الجدهللا�عليه�وسلم�أن�يفهم�عنه�وأن�يحفظ�عنه�وأن�يؤخذ�ك=مه�مأخ

م�ث=ثا«عليه�وسلم�أنه�كان�
ّ
وكان�من�فقه��)١(رواه�البخاري�» وإذا�تكلم�بكلمة�أعادها�ث=ثا،�إذا�سلم�سل

أحد�(قال�ا%هلبTمام�البخاري�أ�بوب�ع;ى�هذا�الحديث�بقوله�باب�من�أعاد�الحديث�ث=ثا�ليفهم�عنه�

وقد�أورد�،��عليه�ث=ثا�وك=مه�ث=ثا�فهو�ليبالغ�!ي�Tفهام�وTسماعأما�تسليمه�ص;ى�هللا�:)شّراح�البخاري 

�عباده �و)خبار�و)وامر�ليفهم �القصص �فكرر �القرآن �!ي �ذلك �هللا �الثانية�، �ا%رة �!ي وليتدبر�السامع

�)و]ى �يتدبر�!ي �لم �ما �والثالثة �قلو�Çم، �!ي �ا%رة�. ولABسخ�ذلك �لل×Opء �الدراسة �هو�تكرر �إنما والحفظ

�واحدةال �أنس، ا: وقول
ً
�ث=ث �أعادها �بكلمة �تكلم �إذا �كان �أكA�أمره. أنه �!ي �يريد �مخرج�، �الحديث وأخرج

  )٢(.وا%راد�به�الخصوص،�العموم

وقد�يكون�التكرار��جل�التعنيف�ع;ى�ا%خاطب�وردعه�وتعظيم�خطر�فعله�عن�أسامة�بن�زيد�رOpÚ�هللا�

ولحقت�أنا�،�فصبحنا�القوم�فهزمناهم،�لم�إ]ى�الحرقةبعثنا�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وس: يقول ،�ع��ما

�)نصار�رج=�م��م �من �ورجل �غشيناه، �فلما �حc¯�: قال، �برم²ي �فطعنته �)نصاري �فكف �إx�هللا x�إله

» أقتلته�بعد�ما�قال�x�إله�إx�هللا،�يا�أسامة«: فقال،�فلما�قدمنا�بلغ�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�قتلته

  )٣(متفق�عليه�. حc¯�تمنيت�أني�لم�أكن�أسلمت�قبل�ذلك�اليوم،�فما�زال�يكررها،�كان�متعوذا: قلت

لفد�كان�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�´�دف�من�ها�التكرار�التعنيف�والتشنيع�ع;ى�فعل�أسامة�رOpÚ�هللا�عنه�

�مع�أنه�اعتذر�بأن�الرجل�إنما�كان�متعوذا�يعOP�أنه�قال�االشهادة�ليسلم�من�القتل�لكنه�ص;ى�هللا�عليه

                                                 
 ٢٦٤٥:ح) ٢/١٧٣(البخاري��)١(
 )٩/٢٥(شرح�ابن�بطال��)٢(
 ١٥٨:ح) ١/٩٦(ومسلم��٤٢٦٩:ح) ٣/١٤٥(رواه�البخاري��)٣(
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�العليم� �هللا �إ]ى �وسرائرهم �ظواهرهم �ع;ى �الناس �بالظاهر�وحمل �)خذ �مبدأ �لØمة �يقرر �أن �أراد وسلم

ABكث�أخرى�نصوص�قررته�ا%بدأ�وهذا�الصدور�بذات  

  التأث���تغ���الوجه: من�أساليب�الن��Hص�ى�هللا�عليه�[ي: ا2بحث�الثاني

أن�يتغAB�وجهه�فتظهر�-ثر�بالغ�ع;ى�أصحابه�مما�يكون�له�أ-لقد�كان�من�أسلوبه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�

ع;ى�صفحة�وجهه�أثر�الكراهة�وقد�يزداد�ذلك�التغAB�مع�شدة�غضبه�فيحمر�وجهه�وقد�تشتد�الحمرة�

ومن�أمثلة�تغAB�وجهه�ص;ى��)١("كأنما�يفقأ�!ي�وجهه�حب�الرمان" بقوله� بحسب�)مر�حc¯�يش�Èه�الراوي 

أن�قريشا�أهمهم�شأن�ا%رأة�الOc�،�لن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلمزوج�ا،�هللا�عليه�وسلم�ما�ورد�عن�عائشة

�هللا�: فقالوا،�سرقت�!ي�عهد�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�غزوة�الفتح من�يكلم�ف��ا�رسول�هللا�ص;ى

فأتي��Çا�،�حب�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�ومن�يجAsئ�عليه�إx�أسامة�بن�زيد: عليه�وسلم؟�فقالوا

� �ص;ى �هللا �وسلمرسول �عليه �هللا �زيد، �بن �أسامة �ف��ا �فكلمه �عليه�، �هللا �ص;ى �هللا �رسول �وجه فتلون

�وسلم �هللا؟«: فقال، �حدود �من �حد �!ي �»أتشفع �أسامة، �له �هللا: فقال �رسول �يا �استغفر�]ي �كان�، فلما

Op×الع�وسلم،�عليه�هللا�ص;ى�هللا�رسول�قام�فاختطب،�أهله،�هو�بما�هللا�ع;ى�¯Pفأث�قال،�بع«: ثم�دأما�،

وإذا�سرق�ف��م�الضعيف�أقاموا�،�فإنما�أهلك�الذين�من�قبلكم�أ�³م�كانوا�إذا�سرق�ف��م�الشريف�تركوه

�الحد �عليه �بيده، Op-نف� �والذي �وإني �يدها، �لقطعت �سرقت �محمد �بنت �فاطمة �»لو�أن �أمر�بتلك�، ثم

حسنت�توب��ا�ف: قالت�عائشة: قال�عروة: قال�ابن�شهاب: قال�يونس،�فقطعت�يدها،�ا%رأة�الOc�سرقت

متفق�عليه�" ،�وكانت�تأتيOP�بعد�ذلك�فأرفع�حاج��ا�إ]ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم،�وتزوجت،�بعد
فانظر�كيف�تأثر�أسامة�رOpÚ�هللا�عنه�فبادر�إ]ى�طلب�wستغفار�من�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�و!ي��)٢(

  هذا�أدب�ومنقبة�له�رOpÚ�هللا�عنه�

  ليه�وسلم�دون�أن�يتكلم�فيعرف�ذلك�أصحابه�رOpÚ�هللا�ع��م�وقد�يتغAB�وجهه�ص;ى�هللا�ع

¯pËمو�أبي�عن�وسلم: قال،�عليه�هللا�ص;ى�O°الن� �أكA�عليه�غضب،�عن�أشياء�كرهها،�سئل ثم�،�فلما

من�أبي؟�يا�: فقام�آخر�فقال» أبوك�حذافة«: من�أبي؟�قال: فقال�رجل» سلوني�عم�شئتم«: قال�للناس

فلما�رأى�عمر�ما�!ي�وجه�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�من�،�»مو]ى�شيبةأبوك�سالم�«: رسول�هللا�قال

َقاَل �». يا�رسول�هللا�إنا�نتوب�إ]ى�هللا: الغضب�قال
َ
ْيِه�ف

َ
َبت
ْ

ى�ُرك
َ

Aَ�ََك�ُعَمُر�َع;
َ
ا�: و!ي�رواية�ف Oرب�ه

َّ
رِضيَنا�ِبالل

ا Oِبي
َ
ْيِه�َوسلم�ن

َ
ٍد�ص;ى�هللا�َعل �وبُمَحمَّ

ً
 ،�وباِ�ْس=ِم�ِدينا

َ
َت ف

َ
فإنما�:!ي�شرح�ابن�بطال�قال )١(متفق�عليه� .َسك

سب�إ]ى�غAB�أبيه�إذا�x'ى�أحًدا�فنسبه�الن°O،�وهللا�أعلم،�سأله�عن�ذلك
ُ
ص;ى�هللا�عليه�(،��نه�كان�ن

�)وسلم �أبيه، �علمه: وفيه. إ]ى �عمر�وفضل �فهم �له، �كالتعنيت �له �سؤالهم �كAة �يكون �أن Op×خ� ،��نه

ك�!ي�أمره� ،�وبمحمد�نبًيا،�وبا�س=م�ديًنا،�رضينا�با8�رًبا: أx�ترى�قول�عمر) عليه�وسلم�ص;ى�هللا(والشَّ

َياء�: (ولقول�هللا�تعا]ى) ص;ى�هللا�عليه�وسلم(لتعني��م�له�،�فخاف�أن�تحل��Çم�العقوبة
ْ

ش
َ
�َعْن�أ

ْ
وا
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
�ت
َ
x

                                                 
)١(�� �سننه �!ي �ماجة �ابن �رواه �القدر �!ي �يتخاصمون �أناس �ع;ى �خرج �%ا �حديث �!ي �ذلك    ٨٥: ح) ١/٣٣(ورد

 الرسالة: ط) ١١/٢٥٠(وأخرجه�أيضا�أحمد�!ي�ا%سند�. إسناده�صحيح�:قال�البوصABي�!ي�الزوائد��
 )٣/١٣٣١(مسلم�) ٥/١٥١(البخاري��)٢(

 ٢٣٦٠:ح) ٤/١٨٣٤(صحيح�مسلم�) ١/٣٠(صحيح�البخاري  )١(
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ْم 
ُ

ُسْؤك
َ
ْم�ت

ُ
ك
َ
�ل ْبَد ًنا�عن�ابن�عباسوقد�جاء�معP¯�هذا�الحديث�] . ١٠١: ا%ائدة) [ِإن�تُ كان�قوم�: قال،�َبّيِ

: من�أبى؟�ويقول�الرجل�َيضل�ناقته: فيقول�الرجل،�اس��زاءً ) ص;ى�هللا�عليه�وسلم(يسألون�رسول�هللا�

 : (أين�ناقOc؟�ف�¤لت�هذه�Åية
ْ
وا
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
�ت
َ
x�

ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
َ�ا�ال ُّ́

َ
  )٢(.ذكره�البخاري�!ي�تفسAB�القرآن،�Åية�كلها)َيا�أ

�عن�ع;ي�حBن�فهم�ما�!ي�وجه�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فغAB�ما�يكرهه�عن�ع;ي�رOpÚ�ورOpÚ�هللا

�"  :هللا�عنه َّO°ِ �النَّ نَّ
َ
�ِسAَBَاءُ �ص;ى�هللا�عليه�وسلمأ

ٌ
ة
َّ
ُه�ُحل

َ
ْهِدَيْت�ل

ُ
خرجت��Çا،�فأرسل��Çا�إ]ي،�أ

َ
ُت�ِ!ي�،�ف

ْ
َعَرف

َ
ف

َضَب �ص;ى�هللا�عليه�وسلمَوْجِه�َرُسوِل�ِهللا�
َ
غ
ْ
اَل ،�ال

َ
  )٣(رواه�البخاري�" ِنَساِئي� فقسم��ا�بBن: ق

ما�فسره�!ي�رواية�أبي�صالح�الحنفي�عن�ع;ي�،�"نسائي: "وا%راد�بقوله. Ôي�حلة�من�حرير: وحلة�الًسABَاء

َم : وا%راد�بالفواطم،�"بBن�الَفواطم: "حيث�قال) ٢٠٧١(عند�مسلم�
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
،�فاطمة�بنت�الOP�َص;

  )٤(.وفاطمة�بنت�حمزة�بن�عبد�ا%طلب،�طمة�بنت�أسد�بن�هاشم�والدة�ع;يوفا

�ABيستن� �كأن �بالعمل �الخAB�والغبطة �لزيادة �يسر�ويدفع �بما �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �تغAB�وجهه �يكون وقد

بن�)سود�رOpÚ�هللا� لقد�شهدت�من�ا%قداد: عن�عبد�هللا�بن�مسعود�رOpÚ�هللا�عنه�قالوجهه�ويسفر�

أتى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�وهو�يدعو�،�أحب�إ]ي�مما�عدل�به،�ن�أكون�أنا�صاحبهمشهدا��  عنه

�ا%شركBن �ع;ى �هللا: فقال، �رسول �يا �وهللا ،¯pËو%� �بنو�إسرائيل �قالت �كما �وربك�{: x�نقول �أنت اذهب

�قاعدون  �هاهنا �إنا �يمينك ولكن] ٢٤: ا%ائدة[} فقات= �عن �نقاتل �يسارك وعن، ،� �يديك �بBن ومن�ومن

   )١( رواه�البخاري�وأحمد�وسّر�بذلك،�فرأيت�وجه�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يشرق " خلفك�

فهذا�ابن�مسعود�يتأثر�تأثرا�بالغا��Çذا�ا%وقف�الذي�أشرق�له�وجه�حبيبه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فيغبط�

  .ا%قداد�ويتمP¯�أن�يكون�له�مثل�ذلك�ا%وقف

  التأث���-خذ�باليد: ص�ى�هللا�عليه�[يمن�أساليب�الن��H: ا2بحث�الثالث

�أو�أخيه �أو�ابنه �تلميذه �بيد �ا%ربي �أخذ �والتأثر� إن �والسكينة �الطمأنينة �من �الظل �وارف �عليه ليضفي

�ا%ع;ى �بن �سعيد �أبي �عن �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �خAB�الخلق �Åخذ �لو�كان �كيف �!ي�: قال، �أص;ي كنت

�ا%سجد �و ، �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �أجبهفدعاني �فلم �سلم �هللا: فقلت، �رسول �يا �أص;ي، �كنت ،�إني

�علمنك�«: ثم�قال�]ي] . ٢٤: )نفال[} استجيبوا�8�وللرسول�إذا�دعاكم�%ا�يحييكم{: ألم�يقل�هللا: " فقال

قلت�،�فلما�أراد�أن�يخرج،�ثم�أخذ�بيدي. » قبل�أن�تخرج�من�ا%سجد،�سورة�Ôي�أعظم�السور�!ي�القرآن

�� «: له �تقل �القرآنألم �!ي �سورة �أعظم �Ôي �سورة �»علمنك �العا%Bن{: قال، �رب 8� �السبع�« }الحمد Ôي

  )١(رواه�البخاري » والقرآن�العظيم�الذي�أوتيته،�ا%ثاني

�الجاف� �واالسرد �التلقي �مجرد �xيقتصر�ع;ى �النبوي �الهدي �أن �يجد �الشريف �الحديث �لهذا �ا%تأمل إن

�طريقة�بل�كان�ص;ى�هللا�ع ليه�وسلم�ينتقي�الوعاء�ا%ناسب�الذي�يكون�أمكن�!ي�وحقن�الكلمات�بأي

                                                 
 )١/١٧١(شرح�صحيح�البخاري�xبن�بطال��)٢( 

 ٥٨٤٠:ح) ٧/١٥١(صحيح�البخاري �)٣( 

 )١٠/٢٩٧(فتح�الباري��)٤( 
 )١١١٤٠" (ك�Aى ال"واللفظ�له�وأخرجه�النسائي�!ي�) ٦/٢٢٨(وأحمد�!ي�ا%سند�٤٦٠٩: ح) ٦/٥١(البخاري��)١(
 ٤٤٧٤:ح) ٦/١٧(البخاري��)١(
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إيصال�ا%راد�إ]ى�القلوب�ويغلف�العلم�بأسلوب�من�التشويق�الذي�يشحذ�)ذهان�ف=حظ�أنه�ص;ى�هللا�

�!ي�wستجابة�بت=وة�Åية�عليه�ثم�استعمل�إسلوب�التشويق�بأن�وعده�
ً
عليه�وسلم�دعاه�وعلمه�درسا

ثم�أخذ�بيده�وعلمه�كل�هذا�يجعل� سجد�وزاد�التشويق�بتعظيم�ا%علومأن�يعلمه�قبل�أن�يخرج�من�ا%

�!ي�النفوس�فصلوات�ربي�ع;ى�ا%ربي�وا%علم�)ول�والهادي�للبشرية�
ً
العلم�أمكن�!ي�القلوب�وأعظم�أثرا

  جمعاء�و!ي�حديث�آخر

�عنه �هللا OpÚر� �جبل �بن �معاذ �بيده عن �أخذ �وسلم �عليه �ص;ى �رسول �أن �معاذ«: وقال، �يا �إني�وهللا،

��حبك ��حبك، �إني �»وهللا �تقول : " فقال، �ص=ة �دبر�كل �!ي �x�تدعن �معاذ �يا �ع;ى�: أوصيك OPأع� اللهم

 )٢(رواه�أبو�داود�والنسائي�وأحمد�وابن�خزيمة�وابن�حبان�والحاكم�"وحسن�عبادتك�،�وشكرك،�ذكرك

فقة�وهذا�له�تأثAB�وقد�يكون�أخذه�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�باليد�من�باب�العطف�وإضفاء�الحنان�والش

  حنان�)ب�وشفقته كبAB�ع;ى�الصغار�واليتامى�يعوضهم

استعمل�عل��م�،�بعث�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�جيشا: عن�عبد�هللا�بن�جعفر�رOpÚ�هللا�عنه�قال

فأمABكم�عبد�هللا��-أو�استشهد��-فإن�قتل�،�فأمABكم�جعفر�-أو�استشهد��-فإن�قتل�زيد�" زيد�بن�حارثة�

ثم�،�ثم�أخذ�الراية�جعفر�فقاتل�حc¯�قتل،�فأخذ�الراية�زيد�فقاتل�حc¯�قتل،�فلقوا�العدو" احة�بن�رو 

وأتى�خ�Aهم�،�ثم�أخذ�الراية�خالد�بن�الوليد�ففتح�هللا�عليه،�أخذها�عبد�هللا�بن�رواحة�فقاتل�حc¯�قتل

،�إخوانكم�لقوا�العدو�إن: " وقال،�فحمد�هللا�وأثP¯�عليه،�فخرج�إ]ى�الناس،�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

ثم�أخذ�الراية�بعده�جعفر�بن�أبي�طالب�فقاتل��-أو�استشهد��-فقاتل�حc¯�قتل�،�وإن�زيدا�أخذ�الراية

ثم�أخذ��- أو�استشهد��-فقاتل�حc¯�قتل�،�ثم�أخذ�الراية�عبد�هللا�بن�رواحة،�-أو�استشهد��-حc¯�قتل�

أن��-ث=ثا��-ثم�أمهل�آل�جعفر�،�فأمهل" ه�ففتح�هللا�علي،�الراية�سيف�من�سيوف�هللا�خالد�بن�الوليد

�: " ثم�أتاهم�فقال،�يأت��م �إ]ي�ابOP�أGي �أفرخ: قال" x�تبكوا�ع;ى�أGي�بعد�اليوم�ادعوا �كأنا ،�فDيء�بنا

�إ]ي�الح=ق: فقال ،�أما�محمد�فشبيه�عمنا�أبي�طالب: " ثم�قال،�فDيء�بالح=ق�فحلق�رءوسنا،�ادعوا

وبارك�،�اللهم�اخلف�جعفرا�!ي�أهله: " فقال،�ثم�أخذ�بيدي�فأشالها" قي�وأما�عبد�هللا�فشبيه�خلقي�وخل

� ،�وجعلت�تفرح�له،�فجاءت�أمنا�فذكرت�له�يتمنا: قال،�قالها�ث=ث�مرار،�"لعبد�هللا�!ي�صفقة�يمينه

  )١(! "العيلة�تخافBن�عل��م�وأنا�ول��م�!ي�الدنيا�وÅخرة؟: " فقال

                                                 
) ١٠١٠(والحاكم�) ٥/٣٦٦(وابن�حبان�) ٧٥١(وابن�خزيمة��١٣٠٣: ح) ٣/٥٣(والنسائي�)٢٢١٢٦(وأحمد��١٥٢٢: ح) ٢/٨٦(س�ن�أبي�داود�)٢(

قرئ،�حدثنا�حيوة�بن�حدثنا�عبيد�بن�عمر�بن�ميسرة،�حدثنا�عبد�بن�يزيد�ا%: ع;ى�شرط�الشيخBن�وإسناده�عند�أبي�داود�قال: وقال�

حدثOP�أبو�عبد�الرحمن�الحب;ي،�عن�الصناب²ي،�عن�معاذ�وهذا�إسناده�صحيح،�رجاله�ثقات�: سمعت�عقبة�بن�مسلم،�يقول : شريح،�قال

� �!ي �البخاري �له �روى �فقد �مسلم، �بن �غAB�عقبة �الصحيح �ا%فرد"رجال �وهو�ثقة" )دب �والنسائي، �والAsمذي �ال��ذيب�( .وأبو�داود ®�ذيب

٧/٢٤٩( 
سمعت�محمد�بن�أبي�يعقوب،�يحدث�عن�الحسن�بن�: حدثنا�وهب�بن�جرير،�حدثنا�أبي،�قال:قال) ٣/٢٧٨(أخرجه�أحمد�!ي�ا%سند��)١(

سعد،�عن�عبد�هللا�بن�جعفر�وهذا�إسناده�صحيح�رواته�ثقات�ع;ى�شرط�مسلم،�رجاله�ثقات�رجال�الشيخBن�غAB�الحسن�بن�سعد،�وهو�

هو�محمد�بن�: ومحمد�بن�أبي�يعقوب) ٦/١٦٣®�ذيب�الكمال�.(كو!ي�مو]ى�ع;ي�بن�أبي�طالب�فمن�رجال�مسلمبن�معبد�القر�Op�الهاشمO�ال

من�طريق�وهب�بن�جرير،�) ٨٦٠٤" (الك�Aى "،�والنسائي�!ي�٣٧-٤/٣٦وأخرجه�بتمامه�ابن�سعد�.عبد�هللا�بن�أبي�يعقوب،�نسب�هنا�إ]ى�جده

  .إ]ى�آخر�الحديث... " منا�فذكرت�له�فجاءت�أ: "وليس�عند�النسائي�قوله. �Çذا�Tسناد
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  التأث���التبسم: هللا�عليه�[يمن�أساليب�الن��Hص�ى�: ا2بحث�الرابع

wبتسامة�لها�أثر�كبAB�ع;ى�النفوس�تبعث�wنشراح�والطمأنينة�والحب�وتفتح�مغاليق�القلوب�وهذا�أمر�

وبمجرد�أن�تبتسم�أكA�،�wبتسامة�معدية:تشهد�به�التجربة�والواقع�وتسنده�الفطرة�قال�أحد�الباحثBن

ا�يبتسم�الشخص�تجد�أن�كل�جزء�داخله�يدعو�لك�وعندم،�من�مرة�تجد�أن�الشخص�بدأ�يبتسم�معك

وبالتا]ي�فكل�جزء�فيه�ارتاح�واسGAsى؛�فتأخذ�حسنات�ع;ى�كل�،�؛��نك�عندما�ابتسمت�جعلته�يبتسم

وهكذا�كل�مكان�تأخذ�... وثالثة�من�الك;ى�،�وأخرى�من�الطحال،�تأخذ�حسنة�من�الكبد،�مكان�بداخله

وهذه�wبتسامة�الداخلية�عندما�،�)wبتسامة�الداخلية( وهذا�يسم¯�عند�علماء�الصBن،�عليه�حسنات

� �يسم¯
ً
�حامضا �تولد �أ�³ا �وجدوا �ف��ا �بالبحث �العلماء �)الجليكوجBن(قام �العسل�، �مثل �الحامض هذا

وعندما�تجعل�الشخص�Åخر�يبتسم�تولد�هذا�،�فتخيل�أنك�عندما�تبتسم�تولد�هذا�لنفسك،�)سود

،�مك�!ي�وجه�هذا�الشخص�ليس�هو�الذي�تأخذ�عليه�حسنة�فقطوبالتا]ي�فإن�تبس،�الحامض�بداخله

لقد�كان��)١(،�وعندما�ارتاحت�أصبحت�أفضل،�ولكن�كل�مكان�بداخله�تأخذ�عليه�حسنة؛���³ا�ارتاحت

� �عن �الحديث �!ي �به �وتأثروا �بذلك �شهدوا ��صحابه �كثAB�wبتسام �وسلم �عليه �هللا �بن�ص;ى �هللا عبد

�جزء �بن �الحارث �رأ: " يقول ، �ما �أحدا �يت �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �من �أكA�تبسما رواه�" كان

  )٢(أحمد�والAsمذي�

وx�رآني�إx�تبسم�!ي�،�ما�حجبOP�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�منذ�أسلمت: قال،�عن�جرير�رOpÚ�هللا�عنه

OÛوج�الخيل،�ع;ى�أثبت�x�إني�إليه�شكوت�ولقد�صدري ،�!ي�بيده�فضرب�وا«: وقال،�ثبته�اللهم�جعله

  )١(أخرجه�البخاري�» هاديا�مهديا

�بعده� �%ن �فرواها �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �الحبيب �من �ا%ستمرة �wبتسامة �هذا �الصحابي �هذا ¯p-ين� لم

  واعت�Aها�منقبة�وÔي�إضافة�إ]ى�ذلك�شهادة�بخلقه�ورأفته�وحسن�تعامله�عليه�الص=ة�والس=م

أن�أبا�بكر�كان��-�عليه�وسلم�وخدمه�وصحبه�وكان�تبع�الن°O�ص;ى�هللا�-)نصاري� وعن�أنس�بن�مالك

حc¯�إذا�كان�يوم�wثنBن�وهم�صفوف�!ي�،�يص;ي�لهم�!ي�وجع�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�الذي�تو!ي�فيه

                                                                                                                                                         
� �أبو�داود �مختصرا �!ي)٤١٩٢(وأخرجه �عاصم �أبي �وابن �وا%ثاني"، �)٤٣٤" (Åحاد �!ي �والنسائي �ا%طبوع�- ٨/١٨٢" ا%جت°¯"، �من : وسقط

: وقوله. رفعها: أي" لهافأشا: "وقوله. من�طريق�وهب�بن�جرير،�به) ٨١٦٠" (الك�Aى "،�و!ي�-) ٩٢٩٥" (الك�Aى "وهو�ثابت�!ي�" الحسن�بن�سعد"

هكذا�وجدته�بالحاء�ا%هملة،�وقد�أضرب�الط�Aاني�عن�هذه�الكلمة�: قال�أبو�موpË¯: ٣/٤٢٣" ال��اية"قال�ابن�)ثAB�!ي�" جعلت�تفرح�له"

�أفرحه �فهو�من �بالحاء، �كان �فإن �الحديث، �من �الدين: فAsكها �وأفرحه �الفرح، �عنه �وأزال �غمه �بال: إذا �كانت �وإن �أثقله، �فهو�من�إذا جيم

" أتخافBن�العيلة�وأنا�ول��م؟�: "ا%فرج�الذي�x�عشABة�له،�فكأ�³ا�أرادت�أن�أباهم�تو!ي�وx�عشABة�لهم،�فقال�الن°¯�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

 .الفاقة�والفقر�والحاجة: والعيلة
 �براهيم�الفقي�٧٣كتاب�الطريق�إ]ى�wمتياز�ص�)١(
)٢(�� �قال�حدثنا:قال�١٧٧٠٤:ح) ٢٩/٢٤٥(ا%سند �ا%غABة، �بن �هللا �عبيد �عن �لهيعة، �ابن �حدثنا �بن�: حسن، �الحارث �بن �هللا �عبد سمعت

قد�روى�عنه�هذا�الحديث�عبد�هللا�بن�ا%بارك�وعبد�هللا�بن�ا%قرئ،�ورواي��ما��-وإن�كان�س÷ö�الحفظ�- وهو�حديث�حسن،�ابن�لهيعة,جزء

�ثقات �Tسناد �رجال �وبا*ي �صالحة، �) : حسن. عنه ¯pËمو� �ا%غABةهو�ابن �بن �هللا �وعبيد �معيقيب: شيب، �!ي�. هو�ابن �ا%بارك �ابن وأخرجه

�)١٤٥" (الزهد" �!ي �الحكم �عبد �وابن �مصر"، �٣٠٠ص" فتوح �!ي �سفيان �بن �ويعقوب �والتاريخ"، �٢/٤٩٧" ا%عرفة �!ي �والAsمذي " الس�ن"،

من�طرق�عن�ابن�) ٨٠٤٧"(الشعب="والب��قي�!ي��،٨٥و�٣٠ص" أخ=ق�الن°O"،�وأبو�الشيخ�!ي�)٢٢٧" (الشمائل"،�و!ي�)٣٦٤١: (ح) ٦/٣٨(

 .وعند�أبي�الشيخ�من�طريق�عبد�هللا�بن�يزيد�ا%قرئ�وهو�وابن�ا%بارك�ممن�تقوى�روايته�عن�ابن�لهيعة. لهيعة،��Çذا�Tسناد
 ٣٠٣٥:ح) ٤/٦٥(البخاري �)١(
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�الص=ة �ورقة�، �وجهه �كأن �قائم �وهو �ينظر�إلينا �سAs�الحجرة �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� فكشف

فنكص�أبو�،�الفرح�برؤية�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلمفهممنا�أن�نفتsن�من�،�ثم�تبسم�يضحك،�مصحف

فأشار�إلينا�الن°O�«وظن�أن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�خارج�إ]ى�الص=ة�،�بكر�ع;ى�عقبيه�ليصل�الصف

   )٢(أخرجه�البخاري » ص;ى�هللا�عليه�وسلم�أن�أتموا�ص=تكم�وأرGى�السAs�فتو!ي�من�يومه

كان�أثر�هذه�wبتسامة�!ي�الصحابة�رOpÚ�هللا� كيف" الفرح�ثم�تبسم�فهممنا�أن�نفتsن�من"xحظ�قوله�

  ع��م

وقد�يتبسم�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ويظهر�ع;ى�وجهه�ع=مات�عدم�الرضا�فيفهم�ذلك�أصحابه�رOpÚ�هللا�

حc¯�":ففي�قصة�تخلف�كعب�بن�مالك�رOpÚ�هللا�عنه�عن�غزوة�تبوك�ذكر�قصة�تخلفه�إ]ى�أن�قال ع��م

فقال�،�فجئت�أم×Op�حc¯�جلست�بBن�يديه» تعال«: ثم�قال،�ا%غضب�فلما�سلمت�تبسم�تبسم،�جئت

  )٣(ما�خلفك؟�رواه�مسلم�«: ]ي

  التأث���ضرب�ا2ثل:من�أساليب�الن��Hص�ى�هللا�عليه�[ي: ا2بحث�الخامس

ضرب�ا%ثل�له�دور�!ي�Tقناع�وتأثAB�ع;ى�ا%خاطب�وهو�أسلوب�قرآني�استعمله�هللا�جّل�ج=له�!ي�مواضع�

  من�كتابه

�� �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �عن �كعب �بن �أبي �الزرع«: قال] ١١٥:ص[عن �من �كالخامة �ا%ؤمن ،�مثل

�مرة �الريح �تفي�Hا �مرة، �وتعدلها �كا�رزة، �ا%نافق �ومثل �واحدة، �مرة �انجعافها �يكون ¯cح� متفق�» x�تزال

   )١(عليه

ل�ا%ؤمن�كمثل�الزرع�x�تزال�مث«:قال�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: قال،�ورواه�مسلم�عن�أبي�هريرة

،�»x�s�®¤�حc¯�تستحصد،�ومثل�ا%نافق�كمثل�شجرة�)رز ،�وx�يزال�ا%ؤمن�يصيبه�الب=ء،�الريح�تميله

  ٢٨٠٩:ح) ٤/٢١٦٣(صحيح�مسلم�

�حجر �ابن �الحافظ �لØكA�:قال �كذا �زاي �بعدها �الراء �وسكون �بكسرها �وقيل �الهمزة �بفتح �كا�رزة قوله

بوزن�فاعله�وÔي�الثابتة�!ي�)رض�ورده�أبو�عبيد�بأن�الرواة�اتفقوا�ع;ى�عدم�ا%د�هو�: وقال�أبو�عبيدة

�الدينوري �أبو�حنيفة �وقال �السكون �و)كA�ع;ى �وتحريكها �الراء �سكون �!ي �اختلفوا �ساكنة�:وإنما الراء

AB�وأخ�Aني�الخب: وليس�هو�من�نبات�أرض�العرب�وx�ينبت�!ي�السباخ�بل�يطول�طوx�شديدا�ويغلظ�قال

)رز�: وقال�ابن�سيده. أنه�ذكر�الصنوبر�وأنه�x�يحمل�شيئا�وإنما�يستخرج�من�أعجازه�وعروقه�الزفت�

�الصنوبر �لثمره �يقال �شجر�بالشام �الخطابي. العرعر�وقيل �وهو�:وقال �)رز �واحدة �الراء �مفتوحة )رزة

�القزاز �وقال �يقال �وقالوا�:شجر�الصنوبر�فيما �بالتحريك �قوم �x�يحركه�هو�شجر�: قاله �صلب معتدل

انجعافها�بجيم�ومهملة�ثم�فاء�أي�انق=عها�تقول�جعفته�فانجعف�:هبوب�الريح�ويقال�له�)رزن�قوله

: مثل�قلعته�فانقلع�ونقل�ابن�التBن�عن�الداودي�أن�معناه�انكسارها�من�وسطها�أو�أسفلها�قال�ا%هلب

�وق �فإن �له �انصاع �أمر�هللا �جاءه �حيث �ا%ؤمن �أن �الحديث ¯Pمع�له� �وقع �وشكر�وإن �به �خAB�فرح �له ع

                                                 
 ٦٨٠:ح) ١/١٣٦(البخاري��)٢(
 ٢٧٦٩:ح) ٤/٢١٢٠(صحيح�مسلم�)٣(
 ٢١٦٣ومسلم�ح��٥٦٤٣:ح) ٧/١١٤(البخاري �)١(
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�والكافر�x�يتفقده�هللا�باختياره�بل� �شاكرا �اندفع�عنه�اعتدل مكروه�ص�A�ورجا�فيه�الخAB�و)جر�فإذا

يحصل�له�التيسAB�!ي�الدنيا�ليتعسر�عليه�الحال�!ي�ا%عاد�حc¯�إذا�أراد�هللا�إه=كه�قصمه�فيكون�موته�

�ن �خروج �!ي �وأكA�أ%ا �عليه �عذابا �عليه�أشد �الواقعة �)عراض �يتلقى �ا%ؤمن �أن ¯Pا%ع� �غABه �وقال فسه

لضعف�حظه�من�الدنيا�فهو�كأوائل�الزرع�شديد�ا%ي=ن�لضعف�ساقه�والكافر�بخ=ف�ذلك�وهذا�!ي�

  و!ي�الحديث�حث�ع;ى�الص�A�والثبات�وأن�ذلك�ع=مة�Tيمان�:أقول �)١(.الغالب�من�حال�wثنBن

  سلم�من�حيث�النفع�بالنخلةو!ي�الصحيحBن�أيضا�تشبيه�ا%

ABبش� �بن �النعمان �وعن �وسلم: قال، �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �توادهم: " قال �!ي �ا%ؤمنBن ،�مثل

  )٢(.وتعاطفهم�مثل�الجسد�إذا�اشتكى�منه�عضو�تداûى�له�سائر�الجسد�بالسهر�والحم¯،�وتراحمهم

ضهم�ع;ى�بعض�والرسول�ص;ى�هللا�عليه�و!ي�هذا�ا%ثل�إيماء�إ]ى�التعاون�والتكافل�ومواساة�ا%ؤمنBن�بع

�الحب� �عاطفة �قلبه �!ي �فتتحرك �الواحد �الجسد �برابطة �الشعور �ا]ى �ا%ؤمن �يدفع �ا%ثال ��Çذا وسلم

  وTخاء�تجاه�إخوانه�ا%ؤمنBن�

  التأث���رفع�الصوت:من�أساليب�الن��Hص�ى�هللا�عليه�[ي: ا2بحث�السادس

�عنه �هللا OpÚر� �هللا �عبد �جابر�بن �عن �احمرت�ك: قال، �خطب �إذا �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول ان

بعثت�أنا�«: ويقول ،�»صبحكم�ومساكم«: حc¯�كأنه�منذر�جيش�يقول ،�واشتد�غضبه،�وع=�صوته،�عيناه

فإن�خAB�الحديث�كتاب�،�أما�بعد«: ويقول ،�والوسطى،�ويقرن�بBن�إصبعيه�السبابة،�»والساعة�كهاتBن

  »وكل�بدعة�ض=لة،�مور�محدثا®�اوشر�) ،�وخAB�الهدى�هدى�محمد،�هللا

   )١(رواه�مسلم�

�الناس�وتنبيه�الغافل�وتعليم�الجاهل �شرعية�للتذكAB�وTنذار�ووعظ ولقد�كان� خطبة�الجمعة�فرصة

ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يستغلها�!ي�هذه�الجوانب�وغABها�لكن�%ا�كان�جانب�Tنذار�هو�الغالب�فإنه�عليه�

ك�أسلوب�رفع�الصوت�وإظهار�الغضب�حc¯�أن�عيناه�لتحمران�لذلك�الص=ة�والس=م�كان�يستعمل�لذل

  و!ي�ذلك�أبلغ�)ثر�ع;ى�سامعيه

وقد��- تخلف�عنا�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�سفرة�سافرناها�فأدركنا�: قال،�عن�عبد�هللا�بن�عمرو 

� �الص=ة �نتوضأ�-أرهقتنا �ونحن �أرجلنا، �ع;ى �نمسح �فجعلنا �صوته، �بأع;ى �لØ «: فنادى �من�ويل عقاب

  )٢(رواه�البخاري . مرتBن�أو�ث=ثا» النار

من�هذا�الحديث�يتبBن�أهمية�أمر�العبادة�ف=�ي��اون�ف��ا�و%ا�رأى�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�®�اون�الناس�!ي�

ABالتأث�!ي�أبلغ�ليكون�ذلك�ويكرر�بالوعيد�صوته�يرفع�أن�xإ�منه�ماكان�الوضوء  

  تحريك�اليد: �عليه�[ي�التأث��من�أساليب�الن��Hص�ى�هللا: ا2بحث�السابع

                                                 
 )١٠/١٠٧(فتح�الباري�xبن�حجر��)١(
 ٢٥٨٦:ح) ٤/١٩٩٩(رواه�مسلم��)٢(
 ٨٦٧:ح) ٢/٥٩٢(مسلم��)١(
   ٦٠:ح) ١/٢٢(البخاري��)٢(
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أتيت�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�: قال،�سمعت�السدوOpË�يعOP�ابن�الخصاصية: قال،�عن�أبي�ا%ثP¯�العبدي

��بايعه �وسلم �هللا: قال، xإ� �إله x� �أن �شهادة �ع;ي �فاشAsط �ورسوله، �عبده �محمدا �وأن �أقيم�، وأن

. وأن�أجاهد�!ي�سبيل�هللا،�ن�أصوم�شهر�رمضانوأ،�وأن�أحج�حجة�Tس=م،�وأن�أؤدي�الزكاة،�الص=ة

،�فإ�³م�زعموا�أنه�من�و]ى�الدبر،�الجهاد�والصدقة: فوهللا�ما�أطيقهما،�أما�اثنتان،�يا�رسول�هللا: فقلت

والصدقة�فوهللا�ما�،�وكرهت�ا%وت،�فأخاف�إن�حضرت�تلك�جشعت�نف-Op،�فقد�باء�بغضب�من�هللا

ثم�،�فقبض�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يده: قال. وحمول��مهن�رسل�أه;ي�،�]ي�إx�غنيمة�وعشر�ذود

. أنا�أبايعك،�يا�رسول�هللا: قلت: قال" فبم�تدخل�الجنة�إذا؟�،�ف=�جهاد�وx�صدقة: " ثم�قال،�حرك�يده

  )١(رواه�أحمد. فبايعته�عل��ن�كلهن: قال

�تأثرا �قوله �عن �الAsاجع �إ]ى �عنه �هللا OpÚر� �الصحابي �هذا �سارع � لقد �وسلم�بقول �عليه �هللا �ص;ى O°الن

ABالتأث�!ي�مبالغة�يده�بحركة�قرنه�والذي  

 � �عنه �هللا OpÚر� Oالسلم� �خباب �بن �الرحمن �عبد �وسلم�: " قال)٢(عن �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول خطب

ع;ي�: فقال�عثمان. ثم�حث: قال. ع;ي�مائة�بعAB�بأح=سها�وأقتا�Çا: فحث�ع;ى�جيش�العسرة�فقال�عثمان

ع;ي�مائة�أخرى�بأح=سها�: فقال�عثمان. ثم�نزل�مرقاة�من�ا%ن�A�ثم�حث. سها�وأقتا�Çامائة�أخرى�بأح= 

�: قال. وأقتا�Çا �يحركها �هكذا �بيده �يقول �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �الصمد��- فرأيت �عبد وحرف

  واللفظ�له) ٢(أخرجه�الطيال-Op�وأحمد�!ي�ا%سند» ما�ع;ى�عثمان�ما�عمل�بعدها« -بيده�كا%تعجب�

                                                 
حدثنا�زكريا�بن�عدي،�حدثنا�عبيد�هللا�بن�عمرو�يعOP�الر*ي،�عن�زيد�بن�أبي�أنيسة،�حدثنا�جبلة�بن�:قال)  ٢١٩٥٢(أخرجه�أحمد�رقم�)١(

  يم،عن�أبي�ا%ثP¯�بهسح

فلم�يرو�عنه�غAB�جبلة�بن�سحيم،�وذكره�ابن��-وهو�مؤثر�بن�عفاذة�الكو!ي-وهذا�إسناد�رجاله�ثقات�رجال�الشيخBن�غAB�أبي�ا%ثP¯�العبدي�

دب�) "وغAB�صحابيه�بشAB�بن�الخصاصية�رOpÚ�هللا�عنه�فقد�روى�له�البخاري�!ي�) ٢٩/١٥®�ذيب�الكمال�(،"الثقات"حبان�والعج;ي�!ي�

  . وأصحاب�الس�ن�إx�الAsمذي" ا%فرد

  .من�طريق�زكريا�بن�عدي،��Çذا�Tسناد) ٤٥١" (تعظيم�قدر�الص=ة"وأخرجه�ا%روزي�!ي�

  ،�وأبو�٢/٧٩،�والحاكم�)١١٤٨" ()وسط"،�و!ي�)١٢٣٣" (الكبAB"وأخرجه�الط�Aاني�!ي�

  .�بن�جعفر�الر*ي،�عن�عبيد�هللا�بن�عمرو�الر*ي،�به،�من�طريق�عبد�هللا٩/٢٠،�والب��قي�)١١٧٦" (معرفة�الصحابة"نعيم�!ي�

،�من�١/١٩٥" تاريخ�بغداد"،�والخطيب�!ي�)١١٧٦(،�وأبو�نعيم�)١٢٣٤" (الكبAB"،�والط�Aاني�!ي�١/٨٩" معجم�الصحابة"وأخرجه�ابن�قانع�!ي�

  .ولم�يسق�ابن�قانع�لفظه. طريق�قيس�بن�الربيع،�عن�جبلة�بن�سحيم،�به

  .فزعت: أي: قال�السندي" جشعت�نف-Op: "قوله

 .الل�ن: الرسل�بكسر�راء�وسكون�سBن" رسل�أه;ي"
  عبد�الرحمن�بن�خباب�السلمO،�ذكره�ابن�حبان�من�)نصار،�فإن�صح،�: قال�السندي�)٢(

O-فالسلم�نBالس�-بفتح�وسلم�عليه�هللا�ص;ى�O°الن�من�سمع�أنه�رواياته�!ي�وجاء�البصرة،�نزيل�: قيل. وهو�بن�خباب�ابن�إنه�بأن�ورد�رت،(

 .خباب�ابن�)رت�تميمO،�وهذا�أسلمO،�وليس�له�حديث�غAB�هذا�الحديث�الذي�ذكره�Tمام

حدثنا�سكن�بن�ا%غABة،�عن�الوليد�بن�أبي�هشام،�عن�فرقد�أبي�طلحة،�عن�عبد�الرحمن�:قال) ٢/٥١٢(أخرجه�الطيال-Op�!ي�مسنده�)٢(

،�"أبي�طلحة, فرقد"حدثOP�سكن�بن�ا%غABة،�به�و!ي�سنده�: د�بن�عبد�الوارث،�قالحدثنا�عبد�الصم) ١٤١٩(بن�خباب�وأحمد�!ي�ا%سند�

OPا%دي�بن�ع;ي�أعرفه: قال�x" ."®�ذيب�ي!�O°الذه�وقال�ان"،¤B%هشام": ا�أبي�بن�الوليد�ABغ�عنه�روى�ما.  

� �عثمان �مناقب �ا%ناقب، �!ي �الAsمذي �عنه-وأخرجه �هللا OpÚر-�� �وقال"٣٧٠٠"رقم �غ: ، �حديث �إx�من�هذا �x�نعرفه �الوجه، �هذا �من ريب

  من�حديث�عبد�الرحمن�بن�سمرة) ٣٧٠١(وأخرج�بعده�الAsمذي�شاهد�له�.حديث�سكن�بن�ا%غABة

 لجيش�العسرة�ثابت�من�طرق�أخرى�غAB�هذا�الحديث�-رOpÚ�هللا�عنه-وتطوع�عثمان�: أقول 
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  تغي���الجلسة: من�أساليب�الن��Hص�ى�هللا�عليه�[ي�التأث��: ا2بحث�الثامن

،�ث=ثا» أx�أنبئكم�بأك�A�الكبائر؟«: قال�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: قال،�رOpÚ�هللا�عنه،�عن�أبي�بكرة

�وقول�أx �-وجلس�وكان�متكئا�فقال��-وعقوق�الوالدين�،�Tشراك�با8«: قال،�ب;ى�يا�رسول�هللا: قالوا

  )١(متفق�عليه. ليته�سكت: فما�زال�يكررها�حc¯�قلنا: قال،�»الزور

%ا�فهم�الصحابي�رOpÚ�هللا�عنه�من�تغAB�جلسته�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�زيادة�wهتمام�بما�سيقول�نقل�

ذلك�!ي�روايته�مع�أن�تغيAB�الجلسة�قد�يكون�من�)مور�الطبيعية�ل�نسان�لكنه�هنا�اتضح�للمخاطبBن�

قصود�لبيان�خطر�قول�الزور�وشهادته�زاد�ذلك�تأكيدا�أنه�كرر�اللفظ�حc¯�قال�الحاضرون�ليته�أنه�م

   سكت

،�%ا�وقعت�بنو�إسرائيل�!ي�ا%عا)Op: " قال�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم: عن�عبد�هللا�بن�مسعود�قال

وواكلوهم��- وأسواقهم�: أحسبه�قال: قال�الراوي �–فجالسوهم�!ي�مجالسهم�،�فلم�ين��وا،����³م�علماؤهم

�وشاربوهم �ببعض، �بعضهم �قلوب �هللا �فضرب �داود، �لسان �ع;ى �ولع��م �مريم، �ابن ¯p-وعي� �بما�، ذلك

 ،�"عصوا�وكانوا�يعتدون�
ً
والذي�نف-Op�،�x«: فقال،�فجلس،�وكان�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�متكئا

   )٢(والط�Aاني� وابن�ماجة�والAsمذي�وأبو�داود رواه�أحمد» حc¯�تأطروهم�ع;ى�الحق�أطرا،�بيده

�ABتغي�ع;ى�وحث�يقوله�بما�هتمامwو�نتباهw�شد�وسلم�عليه�هللا�ص;ى�به�قصد�أنه�واضح�أيضا�وهذا

                                                 
 ١٤٣:ح) ١/٩٣(ومسلم�)  ٢٦٥٤: (ح) ٣/١٧٢(البخاري� )١(

حدثنا�يزيد،�أخ�Aنا�شريك�بن�عبد�هللا،�عن�ع;ي�بن�بذيمة،�عن�أبي�عبيدة،�عن�عبد�هللا�بن�مسعود،�: قال��٣٧١٣:ح) ٦/٢٥٠(ا%سند��)٢( 

وأخرجه�الط�Aاني�!ي�. هذا�حديث�حسن�غريب: وقال. من�طريق�يزيد�بن�هارون،��Çذا�Tسناد) ٣٠٤٧) (٥/٢٥٢(وأخرجه�الAsمذي�بنحوه�

"ABطري) ١٠٢٦٥:(ح) ١٠/١٤٥" (الكب� �بهمن �شريك، �عن �السدي، ¯pËمو� �بن �إسماعيل �.ق �ماجه �ابن �!ي�)٤٠٠٦(،وأخرجه �والط�Aي ،

"AB١٢٣١٠" (التفس (� �وأبو�داود �الوضاح، �أبي �بن �مسلم �بن �محمد �طريق �من �!ي�) ٤٣٣٦(ك=هما �والط�Aي �راشد، �بن �يونس �طريق من

"AB١٢٣٠٧" (التفس (�!ي�انيAالط��وأيضا�ا%=ئي،�قيس�بن�عمرو�طريق�من"ABالكب)= =") ١٠٢٦٤�و�)عمش،�طريق�) ١٠٢٦٦(من�طريق�من

�به �بذيمة، �ع;ي�بن �خمس��م�عن �. مسعر، �أيضا �الAsمذي �)٣٠٤٨(وأخرجه �!ي �والط�Aي ،"AB)١٢٣٠٩" (التفس �بن�الرحمن� �عبد �طريق من

ن�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�من�طريق�وكيع،�ك=هما�عن�سفيان�الثوري،�عن�ع;ي�بن�بذيمة،�عن�أبي�عبيدة،�ع) ١٢٣١١(مهدي،�والط�Aي�أيضا�

  . وسلم

o �عبيدة�أبو�وفيه�سبق�كما�خمسة�تابعه�لكن�الحفظ�ءOpË�وهو�OpÚالقا�هللا�عبد�ابن�وهو�شريك�أحمد�عند�إسناده�!ي�والحديث

،�اسمه�عامر،�حديثه�عن�أبيه�!ي�الس�ن: بن�عبد�هللا�بن�مسعود�يروي�عن�أبيه�وهو�ثقة�مشهور�بكنيته،�و)شهر�أنه�x�اسم�له،�ويقال

 .وعن�غAB�أبيه�!ي�الصحيح

  .واختلف�!ي�سماعه�من�أبيه،�و)كA�ع;ى�أنه�لم�يسمع�منه،�وثبت�لقاؤه�له�وسماع�ك=مه،�ورجح�ابن�حجر�أنه�x�يصح�سماعه�من�أبيه

ته�عن�أبيه�ذهب�كثABون�إ]ى�قبول�روايته�عن�أبيه؛��نه�اخذ�أحاديث�أبيه�عن�كبار�أصحابه،�وأصحاب�أبيه�ثقات،�وممن�قبل�رواي: أقول 

�OPا%دي�بن�(ع;ي�رجب�بنx�الباري�فتح�!ي�٥/١٨٧:كما(�النسائي�مامT�وكذالك�،)حجر�بنx�النكت�!ي�)١/٣٩٨:كما�(،�الذي�البحر�!ي�وكما

  .).٥/٢٩: العلل(وما�بعدها،�وانظر�)٤٤(رقم)١/١٤٥:كما�!ي�الس�ن(،�وكذالك�صرح�بصح��ا�الدار�قطOP�)٣/٩٧٩: زخر�للسيوطي

�صحيحة�عندهم: ب�رحمه�هللاقال�ابن�رج OÛف�أبيه،�أهل�عن�أخذها�عنه�رواياته�لكن�أبيه،�من�يسمع�لم�عبيدة�" أبو�الباري�فتح� اهـ

تو!ي�أبو�عبيدة�بعد�سنة�ثمانBن،�روى�له�الجماعة�أما�ع;ي�بن�بذيمة�). ٦/٤٫٤(،�ونحو�هذا�ذكره�ابن�تيمية�رحمه�هللا�!ي�الفتاوى�)٦/١٤(

: شيع�إx�أن�أكA�العلماء�ع;ى�توثيقه�وثقه�ابن�معBن�وأبوزرعة�والنسائي�والعج;ي�وابن�سعد�وغABهم�قال�الذÔيفهو�وإن�كان�رأسا�!ي�التش

  )٢/٣٥(والكاشف�) ٢٠/٣٢٩(انظر�®�ذيب�الكمال�.شيÙي�ثقة�

  . ئمة�حفاظ�فيتبBن�]ي�مما�سبق�أن�الحديث�قوي�وx�تضر�الرواية�ا%رسلة�الOc�أورد®�ا�!ي�التخريج�فا�كA�ع;ى�وصله�وهم�أ
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  ا%نكر�وعدم�مداهنة�أهله�لئ=�تصاب�)مة�بما�أصيب�به�بنو�إسرائيل

  .جاهلبال التلطف�والAsفق: من�أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�!ي�التأثAB: ا%بحث�التاسع

بينما�أنا�أص;ي�مع�رسول�هللا�ص;ى�( :من�أمثلة�ذلك�عن�معاوية�بن�الحكم�السلمO�رOpÚ�هللا�عنه�قال

واثكل��:فرماني�القوم�بأبصارهم�فقلت،�يرحمك�هللا�:فقلت. هللا�عليه�وسلم�إذ�عطس�رجل�من�القوم�

،�يصمتونOP�لكOP�سكتأماه�ما�شأنكم�تنظرون�إ]ي�وجعلوا�يضربون�بأيد´�م�ع;ى�أفخاذهم�فلما�رأي��م�

�منه�
ً
�قبله�وx�بعده�أحسن�تعليما

ً
فلما�ص;ى�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�فبأبي�هو�وأمي�ماريت�معلما

�ك=م�الناس�إنما�Ôي�للتسبيح�( :فوهللا�ماكهرني�وx�شتمOP�قال ��Opء�من �هذه�الص=ة�x�يصح�ف��ا إن

  )١(أخرجه�مسلم)والتكبAB�وقراءة�القرآن

�ا  �لحسن �عليهفانظر �هللا �ص;ى �العظيم �ا%ربي �من �والتلطف �التوجيه �!ي �والرفق �والحكمة    لخلق

  وسلم� 

اللهم��:جاء�أعرابي�فدخل�ا%سجد�ثم�ص;ى�ثم�قال: (وعن�أنس�بن�مالك�وأبي�هريرة�رOpÚ�هللا�ع��ما�قال

�
ً
�وx�ترحم�معنا�أحدا

ً
لي��روه��ثم�لم�يلبث�أن�بال�!ي�طائفة�ا%سجد�فقام�الناس�إليه. ارحمOP�ومحمدا

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �xتزرموه�:فقال �معسرين، �تبعثوا �ولم �ميسرين �بعثتم �فلقد �فتــركوه�. دعوه قال

إن�هذه�ا%ساجد�x�تصلح�ل×Opء�من�هذا�:"حــc¯�بال�ثم�أن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�دعـاه�ثم�قال

�ع;ى�البول�وx�القـذر�إنمـا�Ôي�لذكر�هللا�عـز�وجـل�والصـ=ة�وقـراءة�ا وب�من�ماء�فُصبَّ نُ
َ

لقـرآن؛�ثـم�دعـا�بـذ

  )٢(أخرجه�الجماعة�بألفاظ�متقاربة�"بوله

�قصته� �هو�يروي �فها �)عرابي �ذلك �نفس �!ي �أثرها �الحسنة �وا%عاملة �الحكيم �التعليم �لهذا �كان ولقد

إ]ي�بأبي�هو��فقام�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم( :يقول�)عرابي�بعد�أن�فقه�:ويقول�كما�روى�أبو�هريرة�قال

  ) ٢(أخرجه�ابن�ماجة��)وأمي�فلم�يسب�ولم�يؤنب�ولم�يضرب

  التلطف�وال(�فق�بالجاهل: من�أساليب�الن��Hص�ى�هللا�عليه�[ي�التأث��: ا2بحث�التاسع

وإنك�(( :كان�عليه�الس=م�قمة�سامقة�!ي�)خ=ق�الساميـة�حc¯�شهد�له�بذلك�القرآن�الكريم�قال�تعا]ى

لقد�جاءكم�رسول�من�أنفسكم�عزيز�عليه�ما�(: (وقال�تعا]ى]  ٤ :آية/ سورة�القلم�) [)لع;ى�خلق�عظيم

نبيه�بآداب��فقد�أدب�هللا� ]١٢٨ :أية/ سورة�التوبة�[لل) )عنتم�حريص�عليكم�با%ؤمنBن�رؤوف�رحيم

�حسنة ،� �العالية �)خ=ق �هذه �برحمته �له �غليظ�((وجعل
ً
�فظا �ولو�كنت �لهم �لنت �هللا �من �رحمة فبما

وكان�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يتلطف�مع�السائل�]١٥٩ :آية/ سورة�آل�عمران�)[ )ب�xنفضوا�من�حولكالقل

بينما�أنا�أص;ي�مع�( :ويرفق�بالجاهل�من�أمثلة�ذلك�عن�معاوية�بن�الحكم�السلمO�رOpÚ�هللا�عنه�قال

م�بأبصارهم�فرماني�القو ،�يرحمك�هللا�:فقلت. رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�إذ�عطس�رجل�من�القوم�

                                                 
 ٥٣٧:ح) ١/٣٨١(تحريم�الك=م�!ي�الص=ة�: ا%ساجد�ومواضع�الص=ة�ب: ك( صحيح�مسلم��)١(

  ،�٥٢٤(/قول�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يسروا�وx�تعسروا�: )دب�ب: ك(البخاري��)٢(

 ) ٤/١٨١٣(مباعدته�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ل+ثام�: الفضائل�ب: ك( ومسلم�) ٥٢٥ 
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واثكل�أماه�ما�شأنكم�تنظرون�إ]ي�وجعلوا�يضربون�بأيد´�م�ع;ى�أفخاذهم�فلما�رأي��م�يصمتونOP��:فقلت

�سكت OPلك� �وx�بعده�، �قبله
ً
�معلما �مارأيت �هو�وأمي �فبأبي �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �هللا �رسول �ص;ى فلما

�منه�فوهللا�ماكهرني�وx�شتمOP�قال
ً
�يصح�ف��ا��Opء�من�ك=م�الناس�إن�هذه�الص=ة�x ( :أحسن�تعليما

  )١(أخرجه�مسلم)إنما�Ôي�للتسبيح�والتكبAB�وقراءة�القرآن
�عليه  �هللا �ص;ى �العظيم �ا%ربي �من �والتلطف �التوجيه �!ي �والرفق �والحكمة �الخلق �لحسن    فانظر

  وسلم� 

اللهم��:لجاء�أعرابي�فدخل�ا%سجد�ثم�ص;ى�ثم�قا: (وعن�أنس�بن�مالك�وأبي�هريرة�رOpÚ�هللا�ع��ما�قال

�
ً
�وx�ترحم�معنا�أحدا

ً
ثم�لم�يلبث�أن�بال�!ي�طائفة�ا%سجد�فقام�الناس�إليه�لي��روه�. ارحمOP�ومحمدا

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �xتزرموه�:فقال �معسرين، �تبعثوا �ولم �ميسرين �بعثتم �فلقد �فتــركوه�. دعوه قال

هذه�ا%ساجد�x�تصلح�ل×Opء�من�هذا�إن�:"حــc¯�بال�ثم�أن�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�دعـاه�ثم�قال

�ع;ى� وب�من�ماء�فُصبَّ نُ
َ

البول�وx�القـذر�إنمـا�Ôي�لذكر�هللا�عـز�وجـل�والصـ=ة�وقـراءة�القـرآن؛�ثـم�دعـا�بـذ

  )١(أخرجه�الجماعة�بألفاظ�متقاربة�"بوله

�هو� �فها �)عرابي �ذلك �نفس �!ي �أثرها �الحسنة �وا%عاملة �الحكيم �التعليم �لهذا �كان �قصته�ولقد يروي

فقام�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�إ]ي�بأبي�هو�( :يقول�)عرابي�بعد�أن�فقه�:ويقول�كما�روى�أبو�هريرة�قال

  )٢(أخرجه�ابن�ماجة��)وأمي�فلم�يسب�ولم�يؤنب�ولم�يضرب

  +دناء�والدعاء:من�أساليب�الن��Hص�ى�هللا�عليه�[ي�التأث��:ا2بحث�العاشر

�O°الن�إ]ى�الصحابي�يأتي�قد�يدعوه�فهنا�منه�القرب�من�يست²ي�أو�´�ابه�قد�لكنه�وسلم�عليه�هللا�ص;ى

  ص;ى�هللا�عليه�للدنو�ويدعو�له�مما�يكون�له�)ثر�العظيم�عليه�

فقال�له�رسول�،�%ا�قدم�ع;ى�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�با%دينة: عن�أبيه�قال،�عن�زياد�بن�الحصBن

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �مOP«: هللا �منهفدن» ادن �ا �يده، �أجرى �ثم �ذؤابته �ع;ى �يده �فوضع �عليه�، وسمت

  )١(رواه�النسائي�. ودعا�له

تبعثOP�،�يا�رسول�هللا: فقلت،�بعثOP�رسول�هللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�إ]ى�اليمن�وأنا�شاب: عن�ع;ي�قال

لهم�ال«: فضرب�يده�ع;ى�صدري�فقال،�فدنوت،�»ادن«: إ]ى�قوم�أقOp2�بي��م�وx�علم�]ي�بالقضاء؟�فقال

                                                 
 ٥٣٧:ح) ١/٣٨١(تحريم�الك=م�!ي�الص=ة�: ا%ساجد�ومواضع�الص=ة�ب: ك( سلم�صحيح�م�)١(

  ،�٥٢٤(/قول�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�يسروا�وx�تعسروا�: )دب�ب: ك(البخاري��)١(

 ) ٤/١٨١٣(مباعدته�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�ل+ثام�: الفضائل�ب: ك( ومسلم�) ٥٢٥ 
 )١٠١٢٩(أحمد�حديث�رقم�و �٥٢٢الطهارة�رقم: ك( ابن�ماجة��)٢(
حدثنا�غسان�بن�)غر�: حدثنا�الصلت�بن�محمد،�قال: أخ�Aنا�إبراهيم�بن�ا%ستمر�العرو*ي،�قال: قال�٥٠٦٥:ح) ٨/١٣٤(س�ن�النسائي��)١(

�قال �ال��ش;ي، �حصBن �الك: بن �®�ذيب �ا%ستمر�صدوق �بن �إبراهيم �به �x�بأس �Tسناد �وهذا �أبيه �عن �الحصBن، �بن �زياد Oعم� OPحدث�مال

وبقية�رواته�ثقات�) ١٣/٢٢٩(®�ذيب�الكمال, صالح�الحديث:والصلت�بن�محمد�روى�له�البخاري�وقال�أبوحاتم�) ١/٢٢٥(الكاشف) ٢/٢٠١(

 وقد�صححه�)لباني�رحمه�هللا
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  )٢(.فما�شككت�!ي�قضاء�بBن�اثنBن: قال،�»وثبت�لسانه،�اهد�قلبه

�!ي� �سيأتي �ومما �كثABا �يستعمله �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �أن �ع;ى �تدل �كثABة �أمثلة �)سلوب ولهذا

  .مبحث�آت�حديث�الرجل�الذي�طلب�Tذن�له�بالزن 

  

                                                 
;ي�وهذا�حديث�ثنا�ابن�نمAB،�نا�)عمش،�عن�عمرو�بن�مرة،�عن�أبي�البخAsي،�عن�ع: قال٩٨٤) ٢/٥٨٠(فضائل�الصحابة�ل�مام�أحمد��)٢(

لم�يسمع�من�ع;ي�شيئا،�لكن�له�طريق�أخرى�متصلة��- واسمه�سعيد�بن�فABوز �-صحيح،�رجاله�ثقات�رجال�الشيخBن�إx�أن�أبا�البخAsي 

�١٠/١٧٦،�وابن�أبي�شيبة�٢/٣٣٧وأخرجه�ابن�سعد�.من�طريق�يح÷¯،��Çذا�Tسناد) ٣٢" (خصائص�ع;ى"سأشAB�إل��ا�وأخرجه�النسائي�!ي�

،�ووكيع�محمد�)٣٤(و�) ٣٣" (خصائص�ع;ي"،�والنسائي�!ي�)٩١٢:(ح) ٣٠٧/ ٢(،�وال�¤ار�)٢٣١٠(،�وابن�ماجه�)٩٤(د�بن�حميد�،�وعب١٢/٥٨و

 . من�طرق�عن�)عمش،�به) ٣/١٣٥(،�والحاكم)٤٠١(،�وأبو�يع;ى�١/٨٤" أخبار�القضاة"بن�خلف�!ي�
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 الحديث�النبوي�والدعوة�+س]مية�ا2عاصرة. ٤٢

  بسيوني�نحيلة�

  )جامعة�قطر�–كلية�الشريعة�والدراسات�Tس=مية��–قسم�الدعوة�وTع=م��–أستاذ�مساعد�(

  

فأقواله�ص;ى�هللا�عليه� .الحديث�النبوي�هو�مصدر�الدعوة�)ول�ومرجعها�)ساOpË�مع�القرآن�الكريم

. زمان�ومكان�كما�أ�³ا�إرشادات�وتوج��ات�للدعاة�!ي�كل�،Ôي�أحكام�الدعوة�و�قواعدها�العتيقة: وسلم�

كما�أ�³ا�النماذج�الحية�ا%صاحبة�،العملية�)صيلة Ôي�تطبيقات�الدعوة:ص;ى�هللا�عليه�وسلم� وأفعاله

Ôي�فقه�الدعوة�ا%رن�الذي�يقتبس�: وتقريراته�ص;ى�هللا�عليه�وسلم. للدعاة�!ي�كل�ا%واقف�و�)حوال

�وا%تغABات �الواقع �فقه �منه �. الدعاة �عليه �هللا �ص;ى �وأوصافه �الفريد�: وسلم �وسم��ا �الدعوة �آداب Ôي

  .الذي�ع;ى�منواله�ينسج�الدعاة�طريقهم�ا%تمB¤�نحو�القلوب�و�)رواح

�ا%عاصرة �ا%ت=حقة�- والدعوة �مستجداته �!ي �للعصر �مسايرة �من �تنشده �أطياف��،فيما ومخاطبة

ة�%واجهة�التحديات�و!ي�طرق�إعداد�وتأهيل�الدعا�،ا%دعوين�ع;ى�اخت=ف�مشار�Çم�العقدية�والفكرية

تحتاج�أن�تعود�إ]ى�النموذج�النبوي�الذي�جمع�بBن�النظرية�والتطبيق�!ي�الدعوة�؛��-العاتية�ا%تسارعة�

xأو�ا%سار� �لتصحيح �ثانيا�،وذلك �ا%تنوع �الدعوي �الحراك �عملية �الوسائل��،ولضبط �xستنباط ثم

�العصر�الحاضر�حc¯�تأخذ �ا%رموق�الذي�تستأهله��و)ساليب�الدعوية�الOc�يحتاج�إل��ا الدعوة�مكا�³ا

  .بBن�الدعوات�)خرى�الOc�x�تملك�ا%صدر�الرباني�وx�النموذج�النبوي�

�،ومن�هنا�جاءت�أهمية�هذه�الدراسة�الOc�®�دف�إ]ى�إظهار�أهمية�الحديث�النبوي�!ي�الدعوة�ا%عاصرة

أهم�خصائصها�الثابتة�وا%تغABة،�وبيان��،وذلك�من�خ=ل�تحديد�الرسالة�الدعوية�!ي�قواعدها�وأصولها

�مدعويه� ��قناع �تؤهله Ocال� �ا%ؤثرة �والوسائل �بالحجج �وإمداده �ا%عاصر، �الداعية �شخصية وصياغة

  .وإفحام�مخاصميه

وقصص��،وحقائق�باهرة�،كما�أنه�x�يخفى�ما�يحمله�لفظ�الحديث�النبوي�وعباراته�من�إعجاز�متنوع

�مع�Aة�،شيق �وأمثال �تأثABا�وحكم�بالغة�Ôي�!ي، �أنجع�وسائل�الدعوة�و�أشدها �من وخاصة�!ي��،جمل��ا

  .وا%ذاهب�وا%تمذهبون��،العصر�الحاضر�الذي�كA�فيه�الفكر�وا%فكرون

لح�!ي�العصر�الحاضر�xبد�أن�تختلف�طرق�تناوله�
ُ
وحc¯�يحقق�الحديث�النبوي�هذا�ا%قصد�الدعوي�ا%

�والدعاة �الدعوة �محيط �!ي �عرضه�،ودراسته �طرق �ا%دعوين�وكذلك �النبوي�. بBن �الحديث �يبقى و�Çذا

  .ومصدرا�باقيا�لتطوير�أداء�الدعوة�و��³ضة�دعا®�ا�!ي�كل�العصور�و)زمنة�،بقدسيته�نبعا�صافيا
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  لغة�الحديث�وفلسفته�ودراساته: تقرير�ندوة�. ٤٣
  تاج�الدين�ا2ناني. د

  )،�الهندمحاضر�بقسم�اللغة�العربية�بجامعة�كwAB)مBن�العام�للندوة،�(

وأفضل�الص=ة�وأتم�التسليم�ع;ى�سيدنا�محمد��Oالحمد�8�رب�العا%Bن�Oبسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  Oا%بعوث�رحمة�للعا%Bن�وع;ى�آله�وأصحابه�ومن�تبعهم�بإحسان�إ]ى�يوم�الدين

�مواجهة�   �!ي �وا%عر!ي �الحضاري �ودورها �wس=مي، �التشريع �!ي �الشريفة �النبوية �السنة �همية

�كwAB�الت �بجامعة �العربية �اللغة �قسم �يشهده �ما �مع
ً
�وتماشيا �ا%سؤولية، �موقع �من

ً
�وانط=قا حديات،

�م��ا�ع;ى�التواصل�الفكري�ا%نتج،�وتبادل�) الهند(
ً
من�تطور�مستمر�وتفعيل�للقدرات�والخ�Aات،�وحرصا

� �رأى �فقد �ا%ختصة، �العلمية �ا%ؤتمرات �!ي �ا%شاركة �خ=ل �من �وا%قAsحات ��–Åراء �العام عقد��–هذا

ف�Aاير��١٨ - ١٤!ي�" لغة�الحديث�وفلسفته�ودراساته"ندوة�دولية�علمية�خاصة�بالسنة�النبوية�بعنوان�

م�للتدارس�وتحفB¤�الجهود�ا%خلصة�لتقييم�ما�تشهده�الساحة�من�دراسات�ونشاطات�متخصصة�٢٠١٢

� �السنة �مع �التعامل �!ي �)مثل �ا%نهج �إ]ى �وللتوصل �ا%وضوع، �هذا �جميع�حول �ع;ى �الشريفة النبوية

!ي�" لغة�القرآن�وتفاسABه�وعلومه"ا%ستويات،�كما�عقد�القسم�ندوة�دولية�حول�القرآن�الكريم�بعنوان�

  .م�و�تفضل�ف��ا�عددمن�العلماء�الكبار�من�مختلف�أنحاء�العالم٢٠١٠مايو��١أبريل�و�٣٠،�٢٩

�التحضABي   �اللجنة �قامت �العمل �هذا �!ي �ا%شاركة �لتوسع �الجامعات�وسعيا �معظم �بمراسلة ة

�أصحاب� �السادة �دعوة �اجل �الصلة،من �ذات �العلمية �ا%ؤسسات �من �وعدد �وTس=مية العربية

�عدد�م��م،�وشارك�
ً
wختصاص�للمشاركة�!ي�الكتابة�!ي�محاور�ا%ؤتمر�ا%قAsحة،�وقد�استجاب�مشكورا

�من �النبوي �الحديث �!ي �والباحثون �والدكاترة �و)ساتذة �العلماء �Tس=مية��ف��ا �وا%عاهد الجامعات

قدموا�مقاx®�م��٨٢وم��م�. مشاركا�١٥٠بلد�أكA�من��٢١والكليات�العربية�من�داخل�الهند�وخارجها�من�

  :حيث�جاءت�مشاركا®�م�موزعة�ع;ى�سبعة�موضوعات�رئيسة�Ôي. البحثية�والعلمية�ف��ا

 لغة�الحديث�النبوي  .١

 حديث�النبوي ا%ظاهر�)سلوبية�والسردية�والسيميائية�لل .٢

 كتب�تفسAB�وتأويل�الحديث�النبوي  .٣

 ترجمة�الحديث�النبوي�إ]ى�لغات�العالم�وضم��ا�اللغة�الهندية .٤

 مناهج�الحديث�ا%ختلفة .٥

 تفاسAB�الحديث�وعصورها .٦

 الفلسفة�وا%عرفة�الOc�تقدمها�الحديث .٧

 إعداد�التقارير�وصحة�الحديث .٨

 إصدارات�الحديث�ع�A�TنAsنت .٩

 القرآن�والحديث�!ي�الغرب�وبقية�العالم�بعدها،�وانتشار�١١/٠٩حادثة� .١٠

 التفاسAB�ا%عاصرة�والحديثة�للحديث .١١

 والحديث�ا%وضوûي�–محاوxت�التشويه�وTضافات� .١٢



645 
 

 الع=قات�بBن�القرآن�الكريم�و)حاديث�النبوية .١٣

 الجحيم�والسماء/ ا%واسم�/ السماء�/ ا%حيطات�/ )رض�/ مرجع�الكون� .١٤

 اصةبالحديث�النبوي وغABها�من�ا%تعلقات�الخ .١٥

ومن�نتائج�هذه�الندوة�أ�³ا�فتحت�ابوابا�جديدة�إ]ى�البحث�وا%ناقشة�!ي�طول�الهند�وعرضها�!ي�  

�فقط �الكرام �العلماء �لدى �مخفيا �ك�¤ا �كانت �اذأ�³ا �النبوية �)حاديث �مجاxت �العالم�. مختلف وألقى

ورد�ف��ا�قول�الع=مة�السيد�رشيد�وأ. الكبAB�السيد�محمد�رابع�الحسOP�الندوي�خطبة�إفتتاحية�جذابة

لوx�عناية�إخواننا�علماء�الهند�بعلوم�: "اذقال" مفتاح�كنور�السنة"!ي�مقدمة�" ا%نار"رضا�من×öp�مجلة�

الحديث�!ي�هذا�العصر،�لقOp2�عل��ا�بالزوال�من�أمصار�الشرق،�فقد�ضعفت�!ي�مصر�والشام�والعراق�

�العاشر�للهجرة �القرن �عرف". والحجاز�منذ �إل��م��وقد �وان��ت �الدينية �بالعلوم �بشغفهم �الهند علماء

رئاسة�التدريس�والتأليف�!ي�فنون�الحديث�وشرح�متونه�ومجاميعه،�وسلمت�زعام��م�!ي�هذا�ا%وضوع�

AB)خ�العهد�ي!.  

�العربي�   �نشر�الAsاث �!ي �الهند �مساهمة �العرب �العلماء �أتقن �آخره �إ]ى �أوله �ا%ؤتمر�من و!ي

�بع �أن ¯cح� �الب=د�وTس=مي �تغمر�هذه �أشعته �وبدأت �الهند �ع;ى �يطلع �فجر�Tس=م �وبدأ �قالوا ضهم

الرحبة�الفسيحة،�ولم�يكن�ذلك�!ي�وقت�متأخر�عن�صدر�Tس=م،�وإنما�كان�!ي�عهد�الخ=فة�الراشدة�

الذي�بدأ�فيه�Tس=م�يزحف�شرقا�وغربا�وشماx�وجنوبا،�وبدأت�موجاته�تجتاز�الحدود�والسدود�معلنة�

ولم�تكن�شبه�جزيرة�الهند�منقطعة�عن�جزيرة�العرب�م�¤ل�الو'ي�. لدنيا�كلمة�هللا�ومبشرة�بدينه!ي�ا

فقد�كان�تجار�. ومهبط�الرسالة�ومشرق�النور،�فقد�كان�ثمة�تجارة�بBن�العرب�والهند�منذ�أقدم�العصور 

�ش �إ]ى �يصلوا ¯cح� �سرنديب �جزيرة �إ]ى ��Çا �ويمرون �الغربية �شواطئ�الهند �يرتادون واطئ�الهند�العرب

الشرقية،�ومن�هناك�كانوا�يبحرون�إ]ى�الصBن،�وبقيت�هذه�الص=ت�التجارية�قائمة�حc¯�جاء�Tس=م�

  .فدخل�الهند�!ي�العهد�ا%بكر�مع�التجار�ا%سلمBن�العرب

�من�   �عدد �ف��ا �وشارك �شاندي �كwAB�أومان �لوxية �الوزير�)عظم �ا%باركة �الندوة �هذه وافتتح

�ا �ال�A%ان �والوxييةأعضاء �ا%ركزية �الوزارة �من �والوزراء �خاصتان�. لهندي �جلستان �هناك �كانت وهكذا

وكذلك�كانت�هناك�جلسات�. و)و]ى�أكادمية�و)خرى�إجتماعية. للنساء�ال=تي�يعملن�!ي�مختلف�ا%جال

قوا�والجلسة�الحاصة�كانت�لغAB�ا%سلمBن�اذيل. لعامة�الناس�ليفهموا�دراسات�الحديث�النبوي�الشريف

  :ومن�ا%شاركBن�من�خارج�الهند". الرسول�الذي�عرفته"خطبا®�م�حول�موضوع�

  .إبراهيم�الريس،�ا%ملكة�العربية�السعودية. د. أ .١

  .أحمد�عبد�القادر�الشاذ]ي�جامعة�ا%نوفية،�مصر. د. أ .٢

  .أحمد�فكAB،�جامعة�ابن�زهر،�السودان. د. أ .٣

  .ا%كي�أق=نية�جامعة�برونيا،�بروناي. د. أ .٤

  .أنبياء�يلديريم�جامعة�الجمهورية�الAsكية. د. أ .٥

  .ج=ل�الدين�جامعة�سABي=نكا. د. أ .٦

  .عبد�ا%اجد�نديم�الجامعة�الباكستانية. د. أ .٧
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  .عبد�الرّزاق�بن�عمر�ا%عهد�العا]ي�للعلوم�Tنسانّية�بتونس. أ .٨

  .محمد�عبد�الغOP�علوان�الن�Èاري،�الجامعة�Tس=مية،�اليمن. أ .٩

  .اسم�جعفري،�الجامعة�Tفريقية�أدرار،�الجزائرأحمد�بن�بالق. د .١٠

  .فلسطBن�-أحمد�محمود�قعدان،�أكاديمية�القاسمO�. د .١١

  ®�اني�الصفدي،�جامعة�)مAB�سلطان،�كلية�البنات. د .١٢

  .جميل�بOP�عطا�جامعة�الزرقاء،�)ردن. د .١٣

  .خديجة�زبار�الحمداني،�جامعة�بغداد. د .١٤

  .رزاق�الطيار،�جامعة�الكوفة،�العراق. د .١٥

  .رقية�بنت�محمد�ا%حارب،�جامعة�)مABة�نورة�بنت�عبد�الرحمن،�الرياض،�السعودية. د .١٦

  .سعد�الدين�منصور�محمد�الجامعة�Tس=مية�العا%ية،�مالB¤يا. د .١٧

  .عادل�فت²ي�رياض�جامعة�Tمارات�العربية�ا%تحدة. د .١٨

  .فراس�محمد�إبراهيم�الجامعة�Tس=مية�بغداد،�العراق،�مقيم�با�ردن. د .١٩

  .ك�Aي�روشنفكر�جامعة�تربيت�مدرس�ايران. د .٢٠

  .مجدي�عز�الدين�حسن�سعد�،جامعة�النيلBن�سودان. د .٢١

  .محمد�إحسان�هللا�مياه�الجامعة�Tس=مية�بنغ=ديش. د .٢٢

  .محمد�)مBن�خ=دي�جامعة�أدرار�الجزائر. د .٢٣

  .محمد�عبدهللا�ع;ي�العبيدي�جامعة�قطر. د .٢٤

  .لAsبية�إلورن،�نيجABيامسعود�أجيبوx�عبد�الرحيم�كلية�ا. د .٢٥

  .السيد�حسن�يوسف�شهاب�الدين،�مدرس�مادة�الفB¤ياء،�سوريا .٢٦

�والحديث�   �القرآن �مجال �!ي �ا%اهرون �الهنود �العلماء �ا%باركة �الندوة �لهذه �الجذابة �)مور ومن

الندوي�واللغة�والفلسفة�مثل�الدكتور�حمزة�ا%ليباري�الذي�يعمل�!ي�الب=د�الخليجية�والدكتور�ثناء�هللا�

�١٨هـ�ا%وافق�لـ�١٤٣٣ربيع�)ول��٢٥لس��ا�بتاريخ�عقدت�لجنة�التوصيات�ج. من�جامعة�عليكره�وغABهما

�،�٢٠١٢ف�Aاير� �كwAB،ترافندرام �،جامعة �العربية �اللغة �قسم �بمكتب �؛ �مساءا �الخامسة �الساعة �!ي م

�العل �)شغال �بحوصلة �ا%تعلقة �وا%قAsحات �التوصيات �بتدبيج �وذلك �جلسات�الهند، �!ي �تمت Ocال� مية

�الشريف �النبوي �الحديث �حول �الدولية �أيام�: الندوة �طوال �ا%نعقد �ودراساته �وفلسفته �الحديث لغة

ربيع�)ول��٢٥م،�إ]ى�غاية��٢٠١٢ف�Aاير��١٤هـ�ا%وافق�لـ��١٤٣٣ربيع�)ول��٢١التنادي�ا%بارك�من�تاريخ�

  .م�٢٠١٢ف�Aاير��١٨هـ�ا%وافق�لـ��١٤٣٣

�وغABهم�من�ا%شاركBن�ع;ى�النجاح�الكامل�!ي�كل�ا%ستويات،�مع�تسجيل�أكد�هؤxء�   )عضاء

�شاء�هللا،�وقد�بلغت� رضا�كل�)طراف،�راجBن�من�هللا�تعا]ى�أن�يسدد�خطى�الجميع�!ي�ا%ستقبل�إن

بحث،�ثم�تم�تقديم��٢٥٠الندوة�قمة�الفاعلية�والتنظيم�ا%حكم،�ول=شارة�قد�بلغ�عدد�البحوث�ا%رسلة�

٨٢�� �من ��١٦بحثا �وأكA�من ��١٦دولة �وبمشاركة �سطر�ا%عنيون��٢٥جامعة، �ثم �الهند؛ �من أستاذا

   :التوصيات�وwقAsاحات�التالية،�كي�تجسد�فعليا�عما�قريب�بإذنه�تعا]ى
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  .مواصلة�هذه�السبيل�الناجحة�!ي�إثراء�ا%وضوعات�للندوات�ا%ستقبلية�إن�شاء�هللا .١

  .ا�من�الوقت��سئل��مضرورة�إشراك�الطلبة�بإعطا�òم�قسط .٢

�انعقاد� .٣ �قبل �TلكAsوني؛ �ع�A�ال�Aيد �ا%شاركBن �)ساتذة �كل �ع;ى �والبحوث �ا%لخصات توزيع

  .الندوة�بأسبوعBن�أو�أكA،�قصد�اغتنام�وقت�أكA�!ي�إلقاء�الورقات

�الطلبة� .٤ �بBن �منصف �وقت �توزيع �مع �جلسة، �كل �ورقات �تمام �بعد �تأخAB�ا%ناقشات يجب

   .و)ساتذة

   .ا%قاxت�!ي�ا%وقع�wلكAsوني�للندوة�بجامعة�كwABنشر� .٥

   .طبع�أعمال�الندوة .٦

  .التفطن�لطلب�Tعانات�قبل�البدء�!ي�Tع=ن�عن�الندوة�بزمن�يكفي�للمتطوعBن�وا%ت�AعBن .٧

تقليص�وقت�إلقاء�الورقة�وتحديد�عدد�ا%ناقشBن�بعد�كل�جلسة،�بإتقان�من�رئيس�الجلسة� .٨

  .رصة�للراحة�والص=ة�أكA�بBن�الفAsة�الصباحية�وا%سائيةوا%نظمBن،�حc¯�تتاح�ف

ضرورة�إعادة�النظر�!ي�طرائق�تعلم�اللغة�العربية�وتدريسها�للطلبة�!ي�الديار�الهندية�من�خ=ل� .٩

  .ا%ناهج�الAsبوية�ا%عنية

جميل�أن�تصطحب�بعض�الورقات�ا%كتوبة�بغAB�العربية�بالAsجمة�ا%وجزة�ع;ى�)قل،�و)مر� .١٠

  .!ي�ا%جلة�ا%كتوبة�نفسه

�والسنة� .١١ �وسلم �عليه �هللا �ص;ى O°الن� �وخطاب �الشريف �للحديث �موسوعات �بناء التفكAB�!ي

  .ا%طهرة�باللغة�العربية�وغABها

  .الs¤ام�الباحث�بتدقيق�مداخلته�قبل�الطبع .١٢

   .مراعاة�العدالة�!ي�توزيع�)وقات�لعرض�الورقات�بBن�)ساتيذ�والجلسات .١٣

�عليه�وآله�وسلم�x�مثيل�لها�!ي�نظام�التدريس�والتعليم�عا%يا؛�من�حضرة�ا%صطفى�ص;ى�هللا .١٤

�الجلسات� �!ي �علنا �بح,�ا �مشاركة �أستاذة �كل �إلقاء �!ي �النظر�الحصيف �إعادة �ير&ى �ذلك أجل

  .العلمية

إنشاء�موقع�إلكAsوني�للبيان�النبوي�ودراساته،�وتأسيس�مج=ت�دولية�محكمة�!ي�الشأن�نفسه� .١٥

  .لبة�لدراسة�الخطاب�النبوي مع�ضرورة�توجيه�الط

�ا%قدمات� .١٦ �عن �بعيدا �والدقة؛ ¤BكAsال� �مع �وwستنتاج �والتطبيق �الطرح �بتعميق العناية

  .وwستطردات�والوصف�والتنظAB�والتكرار

  من�مسؤولية�الجامعات�دراسة�لغة�الحديث�و)ساليب�النبوية�!ي�الAsبية .١٧

  .إنشاء�مراكز�ومعاهد�مستقلة�لدراسة�السنة�ونشرها .١٨

   :أما�عن�ا%قAsحات�فOÛو 

١. �ABالتفك�ثم�ندوته،�لكل�الخلفاء�حسب�ندوات�مجموعة�ترتيب�أو�الراشدين،�للخلفاء�ندوة�احAsإق

  .!ي�ندوات�متسلسلة�تخص�الصحابة�)ج=ء�والتابعBن�الكبار�و)ئمة�)ع=م�ثم�علماء�)مة

!ي�إلقاء�كلما®�م�الطيبة،��جميل�هذا�التقليد؛�وهو�إشراك�بعض�ا%سؤولBن�و)ساتيذ�والرسميBن .٢
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وكذا�توزيع�الهدايا�عل��م�وع;ى�ا%شاركBن؛�لكن�شريطة�ضبط�زمن�كاف،�وx�يكون�ذلك�التقليد�

  .ع;ى�حساب�)وقات�!ي�الجلسات

�ا%هتمBن� .٣ �للعلماء �جائزة �تخصيص �مع �وبيا�³ا، �ا%طهرة �للسنة Oعالم� Oعلم� �مجمع التفكAB�!ي

  .ة�من�العربية�إ]ى�لغات�العالموتكريمهم،�وبا�خص�ا%هتمBن�بالAsجم

  .ضرورة�إنشاء�مراكز�بحثية�نفسية�تعP¯�بالبحث�!ي�الطرق�النبوية�لبناء�الشخصية�بناء�متكام= .٤

  ضرورة�نشر�السنة�ع�A�القنوات�Tع=مية .٥

 كان�يمكن�أن�يشارك�!ي�ا%ؤتمر�إحدى�الجامعات�الخليجية�ليكون�التمويل�أقوى  .٦

  كتاب�ا2ؤتمر

�اللغة �نشر�قسم ��وقد �فيه �جمع �ا%ؤتمر�حيث �لكتاب �)ول �كwAB�ا%جلد �بجامعة مقاxت��٣٢العربية

�و و. مختلفة �الثاني �ننشر�ا%جلد �مجلدÅن �هناك �!ي��آخر �يكون �ينشره �أن �القسم �ا%رتمر�ويريد لكتاب

�هللا �بمشيئة �وقت �. أقرب �!ي �السابق �مؤتمر�القرآن �كتابا �الندوة �هذه �٢٠١٠ونشر�!ي �القرآن�(م لغة

�وعلومهوتفاس �وTنجلB¤ية�)ABه �العربية �اللغة ��!ي �مؤتمر�حول �بBن�(وكتاب �وwجتماûي �الثقا!ي التبادل

�ا%تحدة �العربية �وTمارات wABك .(� �)ربعة �ا%جموعة �هذه ��٢٠٠٠وقيمة �هندية دوxر��١٠٠وأروبية

 .أمريكي

�أطعمة�لذيذة� �هناك�جولة�للمشاركBن�إ]ى�البحABة�بكولم�حيث�تناولوا محلية�هندية�!ي�القارب�وكانت

�فيه �ركبوا �حيا®�م. الذي �!ي �تجربة �أول �السياحة �تلك �كانت �ا%شاركBن �)دباء�. لجمهور �بعض وأعلن

وبالجملة�رأى�أهل�كwAB�ندوة�دولية�. ا%شاركBن�خ=ل�الجولة�بأ�³م�سيكتب�عن�هذه�الجولة�الجذابة

wABك�!ي�ا%رة�أول�حقيقية.  
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Wüالهندأسماء�ا2شارك�ن�وورقا�،hم�[ي�الندوة�الدولية�حول�الحديث�النبوي�الشريف�[ي�ك��  

  عبد�الرّزاق�بن�عمر،�ا%عهد�العا]ي�للعلوم�Tنسانّية�بتونس. أ .١

  )الحديث�النبوّي�!ي�لسان�العرب�xبن�منظور (

ار�. د .٢   راقالع�- معاون�عميد�كلية�الAsبية�)ساسية،�جامعة�الكوفة��-رزاق�عبد�)مAB�مهدي�الطيَّ

  )wحتجاج�بالحديث�النبوي�الشريف�!ي�ا%عاجم�العربية�دراسة�!ي�معجم�لسان�العرب�xبن�منظور (

  ا%ملكة�العربية�السعودية�-جامعة�ا%لك�فيصل،�)حساء��-محمد�بن�عبد�الرحمن�العمAB�. د .٣

  )ا%نهج�العلمO�لفهم�الحديث�النبوي (

  ة�وTس=مية،�بدبيقسم�اللغة�العربي�-حمزة�أحمد�ا%ليباري�. د .٤

  )ا%نهج�التعلي;ي�لفهم�الحديث�الشريف(

مديرة�مدرسة�أم�أيمن�لتحفيظ�القرآن،�ا%ملكة�العربية��-مشاعل�بنت�راشد�بن�محمد�الدباس�. د .٥

  )منهج�wمام�أبي�داود�!ي�كتابه�الس�ن(السعودية�

  الجزائر�–كلية�Åداب�واللغات،�جامعة�باتنة��-محمد�حجازي�. د .٦

  )ظاهر�السردية�والسيميائية�!ي�القصص�النبوي ا%(

  الجمهورية�التونسية�-كلية�Åداب�والعلوم�Tنسانية،�جامعة�صفاقس��- محمد�بن�عياد. د .٧

  )سيميائية�السرد�!ي�الحديث�النبوي (

  ا%ساعد�!ي�قسم�اللغة�العربية،�كلية�مهاراجاس. أ�-عبد�ا%جيد�ا%دني�. د .٨

  )ن°Oالجمال�الفOP�!ي�ك=م�ال(

  الجزائر�-رئيس�قسم�اللغة�العربية،�الجامعة�Tفريقية�أدرار��-أحمد�بن�بالقاسم�جعفري�. د .٩

  )دراسـة�فـي�ا%ـعـP¯�و)بعـاد�- مصطلح�العنف�مفهومه،�مرادفاته�وأضداده�!ي�الخطاب�النبوي�(

  الجزائر�-ر�كلية�Åداب،�الجامعة�Tفريقية،�أحمد�دراية،�أدرا�-محمد�)مBن�خ=دي�. د. أ .١٠

  )وwستABاث�البياني�!ي�انسجام�الخطاب" التناص"أثر�(

  الجامعة�wس=مية�!ي�بغداد�-فراس�محمد�ابراهيم�. د .١١

  )الدراسة�ا%وضوعية�للحديث�وتوظيفها�!ي�تفاعل�ا%جتمع�مع�السنة�النبوية(

  الهند�-كwAB��- جامعة�إحياء�السنة�Tس=مية��- عبد�الغفور�القاسمO�. د .١٢

)Hadeeth Terminology: Growth And Development(  

  جامعة�باتنة،�الجزائر�-صالح�عسكر�. د .١٣

  )منهج�الحديث�ا%وضوûي�من�خ=ل�صحيح�البخاري (

  ا%ملكة�العربية�السعودية�-جامعة�الباحة�- سعيد�بن�صالح�الرقيب�الغامدي�.د .١٤

)AsلكT�التعلم�لبيئة�الشريف�الحديث�مقررات�تصميم�ABونيمعاي(  

  ماxبورام. أو. يس. كلية�بي�-زبAB�. بي .١٥

  )إصدارات�الحديث�ع�A�TنAsنت(
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١٦. OpË .. يم�نواز�-صابر�فوليكال�العلوم،�مدينة�كلية  

  )العالم�العجيب�ل�نAsنت�!ي�دراسة�)حاديث�الشريفة(

  مانع�-جامعة�العلوم�Tس=مية�العا%ية،�)ردن��-عبد�الرزاق�عبد�الرحمن�السعدي�. د.أ .١٧

  )دراسة�وصفية�نقدية: الحديث�النبوي�!ي�رواية�ا%حدثBن�واحتجاج�اللغويBن�والنحويBن(

  الجزائر�–رئيس�شعبة�الكتاب�والسنة،�جامعة�وهران��-عبد�القادر�سليماني�. د.أ .١٨

  )نشأة�النقد�!ي�التثبت�!ي�الرواية�وتطوره�!ي�القرون�الث=ثة�)و]ى(

  معة�إيراين،�نيجABياجا�- أبو�بكر�إمام�ع;ي�آغان�. د .١٩

)As-Sahabah and The Preservation of Hadith(  

  أستاذ�العربية�والدراسات�Tس=مية�-يوسف�حسBن�أحمد�. د .٢٠

  )أحاديث�رؤية�اله=ل�!ي�ضوء�أساليب�لغة�القرآن(

  الجامعة�الدولية�Tس=مية،�مالB¤يا�-السيد�منصور�عي-p¯�يلوى� .٢١

)The Applicability of the Solitary Hadith al Sharif in the 4 sunni schools(  

  الرئيس�السابق�لقسم�اللغة�العربية،�جامعة�كاليكوت�-ويران�م²ي�الدين�. د .٢٢

  )ا%حقق�ا%عاصر: ناصر�الدين�)لباني(

  جامعة�ا%لك�عبد�العزيز،�السعودية�-عبد�العزيز�بن�حميد�. د .٢٣

  )يقية�معاصرةدراسة�تطب: اللحن�!ي�الحديث�النبوي�الشريف(

  عضو�رابطة�العالم�Tس=مي�-مصفر�سعيد�الغامدي�. د .٢٤

)¯Pوا%ع�اللفظ�نBب�الحديث�أداء(  

  الجزائر�–جامعة�باتنة��-كلية�الشريعة��- عبد�الحليم�بوزيد. د.أ .٢٥

  )الحديث�النبوي�وع=قته�بتفسAB�القرآن�الكريم(

  كلية�روضة�العلوم�-كويا�كوتي�الفارو*ي�. د .٢٦

  )تقويم�القمري�!ي�)حاديث�النبويةأهمية�ال(

  الجزائر�–جامعة�)مAB�عبد�القادر�للعلوم�Tس=مية�قسنطينة��-شبايكي�الجمÙي�. د .٢٧

  )أشكالية�تطابق�القرآن�والحديث�!ي�الواقع(

  جامعة�طيبة�با%دينة�ا%نورة،�ا%ملكة�العربية�السعودية�-مشهور�بن�مرزوق�الحرازي�. د .٢٨

  )ة�!ي�التعامل�مع�القراءات�القرآنية�الواردة�!ي�)حاديث�النبويةا%شك=ت�ا%نهجي(

  جامعة�موxنا�آزاد�)ردوية�-مسعود�عالم�الف='ي�. د .٢٩

)A Critical Study Of The Hadiths Which Support Caste Based Kufu(  

  دار�الهدى،�كwAB،�الهند�-�Çاء�الدين�الهدوي�. د .٣٠

)Fundamental Of Hadith And Hadith Terminology(  

  الجامعة�Tس=مية�الدولية،�مالB¤يا�-السيد�محمد�سهيل� .٣١
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)How to Deal With the Contradictory Hadiths(  

  الجامعة�Tس=مية�الدولية،�مالB¤يا�-السيد�ص=ح�الدين�الهدوي� .٣٢

)Modernists’ Approach to the Aḥādīth Related to Ribā(  

  جامعة�تربية�ا%درس،�إيران�-كABى�روشان�. د .٣٣

  )الحديث�النبوي�!ي�الكتب�الدراسية�الجامعية(

  جامعة�بغداد�،�العراق�-رفيدة�كمال�عبد�ا%جيد�. د .٣٤

)Speech Acting In Moral Teaching In Prophetic Traditions And In The English Version Of 

The New Testament: A Contrastive Study(  

جامعة�أبي�بكر�& جامعة�بغداد،�بغداد،�العراق�( - شعيب�مقنونيف�. د. أ& ديجة�زبار�عنB¤ان�خ. د. أ .٣٥

  )ب�A�زمزم�!ي�الحديث�النبوي�الشريف�واصل�اشتقاقها) (الجزائر�- بلقايد،�تلمسان�

  قسم�علوم�القرآن،�جامعة�بغداد�-زينب�السلطاني�. د .٣٦

ته�!ي�كتاب�تأويل�مخ(
ّ
  )تلف�الحديث�xبن�قتيبةمفهوم�التأويل�وأنواعه�وأدل

  جامعة�بغداد،�العراق�-ابتسام�ثابت�العاني�. د .٣٧

  )صحيح�مسلم(توكيد�الجملة�wسمية�!ي�الحديث�الصحيح�أنموذجا�

قسم�الدراسات�Tس=مية�بجامعة�ا%لك�فيصل�با�حساء،��- نوف�مسفر�الودعاني�الدوسري . د .٣٨

  )Bن�القرآن�والسنة�!ي�التشريع�Tس=ميالع=قة�الت=زمية�ب(ا%ملكة�العربية�السعودية�

  جامعة�)مABة�نورة�بالرياض،�ا%ملكة�العربية�السعودية�-رقية�محمد�ا%حارب�. د .٣٩

  )أثر�قراءة�السنة�النبوية�!ي�®�ذيب�السلوك(

  كلية�Åداب،�ا%ملكة�العربية�السعودية�–جامعة�)مABة�نورة�بنت�عبد�الرحمن��-نورة�الشهري�. د .٤٠

  )ة�القرآن�الكريم�بالسنة�ا%طهرةع=ق(

  ا%ملكة�العربية�السعودية�-جامعة�)مAB�سلطان،�الرياض��-®�اني�بنت�محمد�الصفدي�. د .٤١

  )أثر�الحديث�النبوي�!ي�إغناء�العربية(

  ا%ملكة�العربية�السعودية�- جامعة�ا%لك�فيصل،�)حساء��-منABة�هشبل�شا!ي�القحطاني�. د .٤٢

  )عرض�وتوصيات: ي�ع�A�TنAsنتمواقع�الحديث�النبو (

جامعة�)مABة�نوره�بنت�عبد�الرحمن،�ا%ملكة�العربية��-وفاء�بنت�عبد�العزيز�بن�حمد�الزامل�. د .٤٣

 (الرياض�/ السعودية�
ً
  ))ساليب�التعليمية�!ي�السنة�النبوية�أسلوب�القصة�نموذجا

  فلسطBن�-كاديمية�القاسمO�كلية�الشريعة�والدراسات�wس=مية،�أ�-أحمد�محمود�قعدان�. د .٤٤

  )نحو�ضوابط�منهجية�معاصرة�-تحليل�الحديث�النبوي�الشريف�(

  كلية�الشريعة�والدراسات�Tس=مية،�جامعة�قطر�-بسيوني�نحيلة�. د .٤٥

  )الحديث�النبوي�والدعوة�Tس=مية�ا%عاصرة(

  ربيةأكادير�ا%ملكة�ا%غ�-جامعة�ابن�زهر��- كلية�Åداب��-أحمد�فكAB�. د. أ .٤٦
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  )التفسAB�العق=ني�ا%عاصر�للسنة�النبوية(

  الجامعة�Tس=مية�الدولية،�مالB¤يا�-السيد�جابر�ع;ي� .٤٧

  )دراسة�نقدية�للقضايا�ا%عاصرة: نقد�مsن�الحديث(

  أستاذ�الحديث�ا%ساعد،�جامعة�طيبة�!ي�ا%دينة�ا%نورة�-محمد�بن�عبد�العزيز�الجمعان�. د .٤٨

  )مختلف�الحديث�جهود�ا%حدثBن�!ي�تأويل(

  جامعة�الجزائر�-كلية�العلوم�Tس=مية�-محمد�عبد�الحليم�بي×Op�. د .٤٩

  )قراءة�!ي�ا%نهج�وا%وضوع: تفاسAB�الحديث�النبوي�الشريف�!ي�ا%غرب�Tس=مي(

  ا%ملكة�العربية�السعودية�-جامعة�ا%لك�فيصل��-عبد�هللا�بن�محمد�السماعيل�. د .٥٠

  )ية�وضرورة�تطويرهاأهمية�تدريس�السنة�النبو (

  الجامعة�Tس=مية،�شانتابورام�-محمد�شاه�جهان�الندوي�. د .٥١

  )الفلسفة�وا%عرفة�الOc�يقدمها�الحديث�النبوي�الشريف(

  اليمن،�الجامعة�Tس=مية��–محمد�عبد�الغOP�علوان�الن�Èاري�. أ .٥٢

  )مدرس�مادة�Tعجاز�العلمO�!ي�القرآن�والسنة�النبوية(

  قسم�اللغة�العربية،�جامعة�Tمارات�العربية�ا%تحدة�-فت²ي�عادل�ال. د .٥٣

  )wحتجاج�بالحديث�النبوي�!ي�التقعيد�النحوي (

  جامعة�سطيف�الجزائر�-كلية�wداب�واللغات��-نواري�سعودي�أبو�زيد�. د. أ .٥٤

  )الطاقة�الحجاجية�!ي�الخطاب�النبوي�الشريف(

  مكة�ا%كرمةجامعة�أم�القرى،��- محمد�بن�ردة�العمري�. د .٥٥

  )wستشهاد�بالحديث�النبوي�بBن�القداسة�الشرعية�ونزاهة�التقعيد�النحوي (

  ا%دينة�ا%نورة�-جامعة�طيبة��-مرOpÚ�بن�ناصر�آل�إدريس�. د .٥٦

  )جهود�ا%ملكة�!ي�خدمة�السنة�جائزة�نايف�نموذجا(

  بنغ=ديش�–دكا��فرع�-الجامعة�Tس=مية�العا%ية،�شيتاغونغ��- محمد�إحسان�هللا�مياه. د .٥٧

  )واقع�بنغ=ديش�- جهود�العلماء�!ي�ترجمة�الحديث�النبوي�إ]ى�اللغات�(

  )ردن�–رئيس�قسم�اللغة�العربية�وآدا�Çا،�جامـعة�الزرقــاء��- جميــل�بنــي�عطـــا�. د .٥٨

  )إنّما�)عمال�بالنيات(

  ربية�السعوديةجامعة�القصيم،�ا%مكلة�الع�-كلية�الAsبية��-ع;ي�بن�صالح�الشايع�. د .٥٩

  )معالم�من�الهدي�النبوي�!ي�الAsبية(

  ا%ملكة�العربية�السعودية�- جامعة�ا%لك�سعود،�الرياض��-سعد�بن�ف=ح�العريفي�. د .٦٠

  )أحاديث�Tيمان�دراسة�تحليلية(

وكيل�قسم�الثقافة�wس=مية،�جامعة�ا%لك�سعود�بالرياض،�ا%ملكة��-سلطان�فهد�الطبي×Op�. د .٦١

  )مناهج�شراح�الحديث�النبوي (سعودية�العربية�ال
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�-مدير�مركز�البحوث�بكلية�الAsبية،�جامعة�ا%لك�سعود��-عبد�ا%حسن�بن�عبد�هللا�التخيفي�. د .٦٢

  )مراحل�تحليل�النص�الحديO8(الرياض�

  أستاذ�اللغة�العربية�سابقا،�جامعة�كاليكوت�- أحمد�كوتي�. كي. إي. د .٦٣

  )ظاهرة�إنكار�الحديث�قديما�وحديثا(

�-عميد�كلية�العلوم�وÅداب�ببلقرن،�جامعة�ا%لك�خالد،�أ�Çا��-ع;ي�بن�فايز�أبو�هاشم�الشهري�. د .٦٤

  )دراسة�نحوية�دxلية�–أسلوب�النOÛ�!ي�الحديث�النبوي�(ا%ملكة�العربية�السعودية�

  دار�العلوم�ندوة�العلماء،�بلكهنو�-نذير�أحمد�الندوي�. د .٦٥

  )العربيةمكانة�الحديث�!ي�إثراء�اللغة�(

  جامعة�العلوم�Tس=مية�العا%ية،�)ردن،�عمان،�ط�Aبور �-محمود�مبارك�عبيدات�. د .٦٦

  )أثر�غريب�الحديث�النبوي�!ي�معاجم�اللغة�العربية(

    كلّية�Åداب�والعلوم�Tنسانّية،�جامعة�آل�البيت،�)ردن�-حسن�خميس�ا%لخ�. د .٦٧

ّي�والتقنBن�النحوّي�الدماميOّP�!ي�كتابه�مصابيح�الجامع�لغة�الحديث�النبوّي�بBن�التخريج�Tعراب(

  )أنموذجا

جامعة�Tمام�محمد�بن�سعود�Tس=مية،��-عبد�الرحمن�بن�عبد�الكريم�بن�ابراهيم�الزيد�. د .٦٨

أساليب�الن°O�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�!ي�التأثAB�من�خ=ل�السنة�(الرياض��- ا%ملكة�العربية�السعودية�

  )ا%طهرة

  أستاذ�الحديث�وعلومه�بجامعة�ا%لك�سعود�بالرياض�-إبراهيم�بن�حماد�السلطان�الريس��.د.أ .٦٩

اهتمام�العالم�بالقرآن�والسنة�اليوم،�أسباب�ودxئل�وإحصاءات�بعد�أحداث�الحادي�عشر�من�(

Aسبتم�(  

  مصر�-كلية�Åداب،�جامعة�ا%نوفية��-أحمد�عبد�القادر�الشاذ]ي�. د.أ .٧٠

  )لقرآن�الكريم�والحديث�النبوي�الشريفمنظومة�الكون�بBن�ا(

  نيو�دلOÛ�-جامعة�جواهر�xل��³رو��- السيد�محمود�كوريا� .٧١

)Prophetic Knowledge Of Ocean: Hadiths As Primary Sources For Studies In The Indian 

Ocean World(  

  ثناء�هللا�الندوي،�جامعة�عليكراه،�الهند. د .٧٢

  )دراسة�وتقويم: أدب�الحديث�النبوي�)ردي(

  جامعة�مدراس�- ذاكر�حسBن�. د .٧٣

  )مساهمة�تاميل�نادو�!ي�علم�الحديث(

  الجزائر�–كلية�Åداب،�جامعة�باتنة��-ع;ي�خذري�. د. أ .٧٤

  )الصورة�البيانية�!ي�الحديث�النبوي�الشريف(

  جامعة�الجزائر�-كلية�العلوم�Tس=مية�-عز�الدين�معميش�. د .٧٥
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  )!ي�ضوء�السيميولوجيا�ا%عاصرة�جماليات�الحديث�النبوي (

  الجمهورية�الجزائرية�- جامعة�الجزائر،�الجزائر�العاصمة�-عاشور�مزيلخ�. د .٧٦

  )تقنيات�الحجاج�الب=5ي�للخطاب�النبوي�الشريف(

  )ردن�- جامعة�آل�البيت��-كمال�أحمد�مقابلة�. د .٧٧

  )اقيةدراسة�دxلية�سي: )لفاظ�الّدالة�ع;ى�الرحمة�!ي�الحديث�النبوي (

  نائب�مسجل�جامعة�كwAB�- راغفان�. السيد�ب .٧٨

)Middle class community in the light oh Hadith Literature(  

  مدير�مجلة�الحكمة�بالجزائر�-عبد�القادر�تومي�. د .٧٩

  ))بعاد�العا%ية�للديانة�Tس=مية�من�خ=ل�)حاديث�النبوية(

  ية�Tس=مية،�كاباد،�كاليكوت،�الهندعميد،�)كادم�-يوسف�محمد�الندوي�. د .٨٠

  )علم�الطب�!ى�وجهة�نظر�الحديث�النبوي (

  جامعة�صفاقس،�الجمهورّية�التونسّية�-بّسام�الجمل�. د. أ .٨١

  )دراسة�!ي�ا%رجعّيات�و�مسالك�التأويل: تعبAB�الرؤيا�!ي�مجاميع�الحديث�النبوي�السنّية�وشروحها(

  ،�كwAB،�الهندKKHMكلية��-السيد�مصطفى�وا!ي�كاتمندا� .٨٢

  )دراسة�!ي�السنة�النبوية(

  كلية�عبد�الحكيم،�تاميل�نادو،�الهند�-فاروق�. أ .٨٣

)Hadeeth and sterling character of Prophet Muhammed (PBUH) an interpretation(  

  كلية�العربية�السنية،�جامعة�كاليكوت،�الهند�-مجيب�الرحمن�النليكوتي�. د .٨٤

  )لنبوي�)دبيةمكانة�الحديث�ا(
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  العا2ية�للديانة�+س]مية�من�خ]ل�-حاديث�النبوية -بعاد. ٤٤

  الدكتور�عبد�القادر�تومي

  )ا2درسة�العليا�ل6ساتذة�بوزريعة(

  تمهيد

� �ويسر�ورحم، �وأنعم طعم
َ
�أ �الذي �الحمد �مستحق 8� �ع;ىالحمد �والس=م �رحمة� والص=ة �اصطفاه من

�للغر�ا%
ً
�للمسلمBن�سيدنا�للعا%Bن�وقائدا

ً
�للمتقBن�وشفيعا

ً
) محمد�بن�عبد�هللا(رسول�هللا��ونبينايامBن�و�إماما

 . آله�)خيار عليه�وع;ى�صحابته�)برار�و

  اما�بعد�

  .العا%ية�للديانة�Tس=مية�من�خ=ل�)حاديث�النبوية�موضوع�ا%داخلة�كما�يجليه�عنوا�³ا�هو�)بعاد

�م �حول�قضية �هذه �بBن�تدور�محاضرتي �ا%سافات �تقرب �أن �مادية �كيانات �حاولت �زمن �!ي �ل=نتباه لفته

�قراءاتي� �خ=ل �من �عل��ا �اطلعت �)و]ى �حياتي �!ي �عرف��ما �عظيمتان �ظاهرتان �استعBن �وبا8 البشر�فأقول

�بآثارها�ا%تجلية�ع;ى�كل�ا%ستويات�هاتان�الظاهرتان�العظيمتان�هما �:�حداث�التاريخ�الك�Aى�والثانية�عش��ا

من�خ=ل�ا%نهج�الذي�انزل�ع;ى�خاتم�ا%رسلBن�) العا%ية(اتضحت�]ي�معالم�الظاهرة�)و]ى�. العا%ية�والعو%ة

ليكون�للعا%Bن�بشABا�ونذيرا�وداعيا�إ]ى�هللا�بإذنه�وسراجا�منABا،�ينظم�بمبادئ�واضحة�وقواعد�ثابتة،�شؤون�

) العو%ة( واتضحت�]ي�معالم�الظاهرة�الثانية.ا�بالخالقTنسان�وع=قاته�بالكون،�وع=قة�الكون�به،�وع=قا®�م

  .ع;ى�كل�)صعدة من�خ=ل�ا%نهج�الذي�أفرزته�الحضارة�الغربية�!ي�تطورها�وÔي�متجلية

وأن�كل�واحد�م��ما�´�دف�إ]ى�جمع�البشر�تحت�. يتفق�ا%نهجان�!ي�نقطة�هامة،�Ôي�أن�التعميم�قاعد®�ما

� �كيفية �!ي �يختلفان �لك��ما �أهدافهمارايته، �و . تحقيق �مفهوم �بBن �جلية �"تظهر�wخت=فات ومفهوم�" العا%ية

�خصوصيته،�" العو%ة" �وتحAsم �ا%طلقة، �والقيم �البشري �الجنس �لعا%ية �العا%ية �رد �ع;ى �)و]ى �تقوم فبينما

افات�)مم�ع;ى�عملية�نفي�أو�استبعاد�لثق) العو%ة(وتفرد�الشعوب�والثقافات�ا%حلية،�!ي�حBن�ترتكز�الثانية�

والشعوب�ومحاولة�فرض�ثقافة�واحدة�لدول�تمتلك�القوة�ا%ادية�و®�دف�ع�A�العو%ة�لتحقيق�مكاسب�السوق�

  .x�منافع�البشر

ومنذ�بداية�العقد�الثاني�من�القرن�السابع�ا%ي=دي�ظهرت�ع;ى�مسرح�التاريخ�!ي�جزيرة�العرب�دولة�عربية�

ت�تحمل�!ي�ذا®�ا�طاقة�حضارية�إنسانية�عظيمة�بقيادة�الرسول�واحدة�تدين�با�س=م�عقيدة�وشريعة،�وكان

�وسلم �عليه �هللا �ص;ى �)عظم �يطرق�أبواب��،الخاتم �Tس=م �كان ¯cح� �ظهور�Tس=م �قرن�ع;ى �ربع �يمض ولم

العراق�والشام�ومصر�مبلغا�بالرسالة�wس=مية�إ]ى�كل�البقاع،�مبشرا�بعصر�جديد�من�النور�والتفتح�العق;ي�

تم¤B��Çا�ذلك�الدين�القيم�وليس� وكان�انسياب�قيم�Tس=م�بصورة�مدهشة�نظرا�لخصوصيات�ذاتية�،والحرية

  .فرضا�بالقهر�أو�الهيمنة

� �مقولة �باتت �صغABة"واليوم �قرية �إ]ى �العالم �دول�" تحول �أصبحت �حيث �الواقع، �لتوصيف غAB�كافية

كزية�تصدر�القرارات�و®�يمن�بسيطر®�ا�ع;ى�العالم�اليوم�أشبه�بمجموعة�من�البلديات�الOc�تحكمها�دائرة�مر 

�الجديدة،� �والع=قات �ا%فاهيم �إنتاج �!ي �التكنولوجية، �الثورة �لدعم �مستندة �والواقع، �الوûي �مجاxت كل

  .وممارسة�لخطاب�الهيمنة�باستخدام�مختلف�)دوات

  .تعريفها�اللغوي�ثم�wصط='يولتميB¤�مفهوم�العا%ية�وتوضيحه�نورد�

  وي�للعا2يةالتعريف�اللغ
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حديثة�جدا�!ي�اللغة�العربية،�وx�وجود��صل�فع;ي�لها�!ي�اللغة�العربية��-بصيغة�النسبة–" عا%ية�" كلمة�

�ا%تخصصة �والدراسات �ا%قاxت �من �أخذت �العامة�. بل �وا%عاجم �القواميس �!ي �وجودها �يقل وبالتا]ي

�العربية �وا%وسوعات �حداث.وا%تخصصة �إ]ى �جهة �من �ذلك �يرجع �مختلف�وقد �!ي �للكلمة �الواسع �wستخدام ة

خ=ل�القرون�الث=ثة��-!ي�الغرب�ومن�ثم�انتشرت�!ي�العالم�-فالكلمة�أوربية�)صل�وقد�شاع�تداولها. اللغات

ية�"  هذا�ومن�جهة�ثانية�يرجع�ا]ى�ضعف�القواميس�وا%وسوعات،�فأحيانا�ترد�كلمة.)خABة�للمي=د
َ

بأحد�" عا%

  ."كلية"أو�" عمومية"أو�" أممية"أو�" كونية"أو�" شمولية" مرادفا®�ا

�من� �إ]ى�إشكالية�الAsجمة�للكلمات�القريبة ية"ويرجع�)مر�أيضا
َ

�تتفاوت�" عا% Ocوال�)وربية،�اللغات�من

�ترجم��ا �!ي �.وتتباين �للفظة �موجزة �تعريفية �ترجمة �ع;ى �العربية �والقواميس ية"وتقتصر�ا%عاجم
َ

ففي�". عا%

م"ترد�كلمة�" القاموس�ا%حيط"
َ
ق�كله،�بما�حواه�بطن�الفلك" :بمعP¯" العال

ْ
   .١"الخل

  :كما�تعOP�أيضا�عدة�معان�نذكر�م��ا�ما�ي;ي

Bن(الخلق�كله�وهو�ا%قصود�من�wية�wو]ى�من�سورة�الفاتحة�-
َ

  ٢)الحمد�8�رب�العا%

م�الحيوان"كل�صنف�من�أصناف�الخلق�كقولنا�-
َ
م�النبات" "عال

َ
م�T" "عال

َ
 ".نسانعال

�كقولنا- �رابطة �تجمعها �بلدان �مجموعة �العربي:"كل م
َ
�"العال �Tس=مي"، م

َ
�"العال �الثالث"، م

َ
�العال : بلدان

  ".الدول�النامية

م"أما�!ي�القرآن�الكريم�x�نجد�كلمة�
َ
ونجد�". ناس"و�" خلق"و�" ملكوت"و�" ُملك"ولكن�بدلها�نجد�كلمة�" عال

م"فيه�الكلمة�ا%شتقة�من�
َ
Bن" Ôي" العال

َ
Bن"ونجدها�غالبا�مضافة�لكلمة�قبلها�مثل�" العا%

َ
   ."رب�العا%

ون "xبن�منظور�تعOP�كلمة�" لسان�العرب"و!ي�
َ

م" : العا%
َ
�جمع�: أصناف�الخلق،�والعال ق�كله،�وقيل

ْ
الخل

م
َ
  .العوالم: العال

� �كلمة ية"و
َ

�" عا% �كلمة �أيضا �تعا]ى" أمة"ترادف �قوله تُ :"ففي مَّ
ُ
�أ �َهِذِه نَّ

َ
م�َوأ

ُ
ك �َربُّ ا

َ
ن
َ
�َوأ

ُ
�َواِحَدة ة مَّ

ُ
�أ ُم

ُ
ك

اْعُبُدوِن 
َ
A�ع��م�القرآن�غالبا�بالناس٣"ف هو�آخر�)نبياء،� إن�محمدا. ،�إّن�ا%قصود�هنا�با�مة�أولئك�الذين�ُيعّ�ِ

م. ورسالته�آخر�الرساxت،�وأمته�آخر�)مم
َ
ه�مبعوث�إ]ى�الناس�!ي�كافة�العال   .إنَّ

مO"للدxلة�ع;ى�" عصري "و" أممO"،�يستخدم�مفهومي�٤ارق�البشري ومما�يؤيد�هذا،�أّن�)ستاذ�ط
َ
ان�" عال

: أو�إ]ى�دولة�مثل�قولنا "عصر�ابن�خلدون : "مثل�قولنا يعOP�الدهر�أو�الزمن�وأنه�ُينسب�إ]ى�شخص" العصر"

"OpËالعبا�قولنا" العصر�مثل�طبيعية�ظواهر�إ]ى�الحجري : "أو�قولنا" العصر�مثل�اجتماعية�ظواهر�إ]ى�: "أو�عصر

  .٥"العصر�الحديث: "أو�ينسب�إ]ى�مرحلة�من�التاريخ�مثل�قولنا" عصر�ال��ضة"و" Tص=ح

� �كلمة �أيضا ية
َ

�العا% �لكلمة �ا%رادفات �" الشامل"ومن �الجابري "الشمولية"و �قول �حد �ع;ى فعندما�. ،

مO�لحقوق�Tنسان"  « :نقول 
َ
ا�حقوق�للناس�كافة،�x�فرق�بمعP¯�أ�³" عا%ية"فالحقوق�ا%عنية�Ôي�": Tع=ن�العال

بBن�ذكر�أو�أن8¯�وx�بBن�أبيض�وأسود�وx�بBن�فقAB�وغOP،�بل�Ôي�حقوق�Tنسان�بما�هو�إنسان�بقطع�النظر�عن�

                                                 
  ١٩٩٥ع،�الطبعة�)و]ى،�دار�الكتب�العلمية،�بABوت،�لبنان�الجزء�الراب�القاموس�ا%حيط�محمد�بن�إبراهيم�الفABوز�آبادي�،�- ١
 . ١:سورة�الفاتحة�wية- ٢

  .٩٢:سورة�wنبياء�wية- ٣
  .بمصر�باحث�!ي�التاريخ�ا%صري�والعربي�و�Tس=مي�ا%عاصر�١٩٣٣طارق�البشري�من�مواليد�- ٤
 ٦٦: ص�٢٠٠٣ ١انية،�جمعية�الAsاث،�القرارة�،الجزائر�طنحو�عا%ية�تعددية�وعو%ة�إنس: قاسم�حجاج�العا%ية�والعو%ة�- ٥
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  .١» أي��Opء�آخر

� �كلمة �أن �إ]ى �نخلص �سبق ية"ومّما
َ

�كثABا،�" العا% �اصط=حيا �تتطور �لم �ولك��ا �أصلية، �العربية �اللغة !ي

  .لOc�عرف��ا�الشعوب�العربية�Tس=ميةبسبب�حالة�wنحطاط�ا

 "Universel(elle)"فقد�اشتقت�كلمة�) !ي�اللغتBن�الفرنسية�وTنجلB¤ية(اما�عن�استخدام�مفهوم�العا%ية�

م�والكون "  Univers"باللغة�wنجلB¤ية�من�أصل�كلمة�" Universal"باللغة�الفرنسية�و�
َ
  .الOc�تعOP�العال

�¯Pمع�الشمول "وتأخذ) "Totalité (�عبارة�ي!)الشمو]ي�٢)الفكر  

�¯Pمع�"وتأخذ�الكونية)Cosmique (�تسمية�ية"مثل
َ

بالكونية�كالقول�الحرب�الكونية،�إذ�أن�)رض�" العا%

  .وسكا�³ا�ودولها�جزء�من�الكواكب

� �كلمة مO"وتأخذ
َ
�" عال ¯Pفـ"مع� O°الكوكبية"الكوك "� �TنجلB¤ية �الكلمة �للتدليل�) Globalization(من وذلك

  .أي�الكوكب�أو�الكرة�)رضية "Globe"ع;ى�العو%ة�الجارية،�وÔي�مشتقة�من�كلمة�

م�«أيضا�معP¯�" العا%ية"وتفيد�كلمة�
َ
الشخص�"أو�" ا%واطنة�العا%ية: "من�خ=ل�عبارة» wنفتاح�ع;ى�العال

O٣"العالم�فكري�مذهب�نس" إنساني"وهو�وهو�ا%ي=دي،�عشر�الثامن�القرن�منذ�أوروبا�ساد�يعتقد�الذي�إ]ى�بة

�الشخص�  .أنه�مواطن�عالمO�يرفض�أن�ينغلق�!ي�إطار�ضيق�من�wنتماء�إ]ى�قومية�أو�أمة OPويع

عندما�سئل�من�أين� ٤يقول�الفيلسوف�Tغريقي�ديوجيناز�xيرتيوس. الكوسموبوليOc،�شخصا�عابرا�للقوميات

مO « :جاء؟�أجاب
َ
م�شخص�يعت�A�: فالكوسموبوليOc"  »أنا�مواطن�عال

َ
إحساسه�بالتوحد�موجها�أساسا�نحو�عال

 ٦وقد�استخدم�ا%صطلح�!ي�بداية�)مر�روبرت�مABتون . ٥. "يخرج�عن�النطاق�ا%حدود�%جتمعه�ا%ح;ي�،اجتماûي

م لكي�يقيم�تفرقة ٦مABتون 
َ
  ٧.»بBن�wتجاهات�ا%حلية،�وwنفتاح�ع;ى�العال

ة�ع;ى�عملية�wنتشار�والتوسيع�والتعميم�للدxل) Universalisation(أيضا�كلمة�" عالم"ويشتق�من�كلمة�

مثل�نشر�ثقافة�ما،�أو�نموذج�فOP�ما،�أو�لغة�ما�) Universaliser(وwشAsاك�عن�طريق�عملية�النشر�ع�A�العالم�

  .نظرا�لتفوقها�ع;ى�غABها

� �كلمة �أيضا �وثقا!ي،�) Universalisme(ويستخدم OPودي� �وإيديولو&ي �فلسفي OpËسيا� �مذهب �ع;ى للدxلة

  .أو�القول�بعا%ية�الدين�Tس=مي.قول�بالعا%ية�الرأسمالية�والعا%ية�الشيوعيةكال

بمعP¯�الكليات�الخمس�!ي�الفلسفة�) Universeaux(شك=�اشتقاقيا�آخر�وهو�" العا%ية"كما�تأخذ�كلمة�

�وÔي �العام: اليونانية �والعَرض �والخاصة �والفصل �والنوع �أرسطو�با%حموxت. الجنس �سماها �ُتحمل�ا ٨وقد Ocل

  .ع;ى�ا%وضوع��Çدف�تصنيف�)شخاص�و)فكار

  التعريف�hصط] ي

                                                 
3-��Aنوفم��و]ى،w�الطبعة�وتABب�،�العربية�الوحدة�دراسات�مركز�نسانT�وحقوق�الديمقراطية�الجابري،�عابد�١٩٩٤محمد�ص�١٤٥،.  

٢ L’esprit universel. 
٣ Cosmopolitain 
٤ )Diogénes Laertius( 
 . ٦٩ص.نحو�عا%ية�تعددية�وعو%ة�إنسانية�: %ةالعا%ية�والعو �،قاسم�حجاج�٥
٦ )Robert, Morton( 
،�دار�ا%عرفة�الجامعية،�Tسكندرية،�"ا%رجع�!ي�مصطلحات�العلوم�wجتماعية "نخبة�من�أساتذة�علم�wجتماع�جامعة�Tسكندرية،��٧

 .٩٣:ص
٨ -)Prédicats( 
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حاجة�Tنسانية�" ،�أطروحة�قديمة�مرتبطة�بحاجة�البشر�ع;ى�الدوام�إ]ى�إطار�يجمعها�تعOP�العا%ية�وÔي

  ".إ]ى�إطار�عالمO�جامع�يحتضن�البشرية�!ي�نطاق�إنساني�أخ=*ي�و�سياOpË�واجتماûي�واحد

" حيث�دعا�زعيمهم��١العا%ية�إ]ى�عهد�ف=سفة�اليونان،�فـالرواقيون�دعوا�إ]ي�دولة�عا%يةترجع�أطروحة�

إ]ى�حاضرة�عا%ية،�أو�مدينة�العالم�و�يتلخص�مبدؤها�!ي�أن�كل�الناس�مواطنون�إخوة�تجمعهم�حياة��"٢زينون 

  .ة�للعدل�والعقلواحدة�ونظام�واحد�لØشياء�!ي�ظل�قانون�الطبيعة�الذي�يتما�p¯�مع�ا%بادئ�)ساسي

إنه�القانون�الذي�يعلو�ع;ى�قوانBن�الدولة�وتخضع�له�كل�الدول،�وعليه�فقد�انتقد�تفرق�الناس�إ]ى�مدن�

�خاصة �قوانBن �م��ا �لكل �لتعطي��٣وشعوب، �وطبق��ا �أفكار�الرواقية، �الرومانية �Tم�Aاطورية �استلهمت ولذلك

هذه�الفكرة�%ا�بشرت�الكنيسة�برسال��ا،� ت�ا%سيحيةالشرعية�لهيمن��ا�ع;ى�الشعوب�الخاضعة�لها،�ولقد�عزز 

 . الOc�تتأسس�ع;ى�قواعد�الس=م�وا%حبة�بBن�الشعوب

من�جانبه�إ]ى�جمهورية�مثالية�يحكمها�الف=سفة�ويحرسها�الجنود�ويقوم�بخدم��ا�بقية� دعا�٤وأف=طون �

ومة�العا%ية�مثل�الشاعر�wيطا]ي�الناس،�وسار�ع;ى�دربه�مجموعة�من�ا%فكرين�الذين�دعوا�إ]ى�تحقيق�الحك

الذي�وصل�إ]ى�ان�الجنس�البشري�كله�يمكن�ان�يكون�» م�١٣٢١ -م�١٢٦٥« Dante Alighieri ٥دانc¯�الغيABي 

�السلطة� �يده �و�تAsكز�!ي �الناس، �جميع �ع;ى �الكاملة �السيطرة �له �واحد �حاكم �رئاسة �تحت
ً
�واحدا

ً
مجتمعا

ه�ع;ى�
ّ
الطبيعة،�وارتأى�أن�Tم�Aاطورية�الرومانية�Ôي�ا%حاولة�الخامسة�فتصبح�سلطة�واحدة�مثل�سيطرة�الل

!ي�التاريخ��نشاء�إم�Aاطورية�عا%ية،�و�أ�³ا�الوحيدة�الOc�كتب�لها�النجاح�و�السيادة�ع;ى�العالم،�و�هو�يعتقد�

 �٦.با�م�Aاطورية�ا%ثالية�كدولة�عا%ية�مثالية
ً
مشروع�: بعنوان��و�كانط�!ي�أواخر�القرن�الثامن�عشر�أصدر،�كتابا

كان�يفكر�آنذاك�!ي�كيفية�تخليص�)مم�)وروبية�من�الحروب�الOc��.مشروع�من�أجل�الس=م�الدائم�بBن�)مم

�الرفاهية� .أ�³ك��ا �ثم �و)مان، �بالس=م �)وروبية �الشعوب �تنعم �لكي Oسلم� �حل �عن �البحث �!ي �يج��د وكان

�الواقع. وwزدهار �!ي �بذلك �يكتف �لم �كانط �كا. ولكن �اجمعفقد �العالم �يفكر�بحالة �عظمته�. ن �تكمن وهنا

�أفقه �القادمة. واتساع �القرون �!ي �سيحدث �ما �يرى �أن �الفلسفي �حدسه �مكنه �بتشكيل�. فقد �يحلم �راح فقد

و!ي�نفس�السياق�جاءت�دعوة� من�بعده ٧بنتام�وكذلك�فكر�جريمO! دولة�كونية،�تشمل�جميع�شعوب�)رض

  .القومية�و!ي�ا%قابل�تدعو�إ]ى�قيام�ا%جتمع�الشيوûي�كارل�ماركس�الداعية�إ]ى�ذبول�الدولة

وقد�استعرض�احد�الباحثBن�مختلف�هذه�الدعوات�الOc�نادت�بالحكم�العالمO�ع�A�التاريخ�ومما�جاء�عنه�

  : ٨انه�ذكر�خمسة�أنواع�تتج;ى�ف��ا�الدولة�العا%ية�وÔي !ي�استعراضه�للدولة�العا%ية

                                                 
دول�عّدة�تقسيمات،�و�حصيلة�هذه�التقسيمات�تكّون�قائمة�طويلة�بأسماء�أشكال�يقّسم�علماء�السياسة�و�فقهاء�القانون�الدستوري�ال�١

�الحكم �و�أنظمة �غAB�. الدول �و�ملكية �و�استبدادية، �و�ثيوقراطية �مقيدة، �ملكية �و�دولة �جمهورية �دولة �هناك �للمعيار�الدستوري
ً
فطبقا

�للمعيار�wقتصادي،�هناك�حكومة
ً
�للمعيار�الجغرا!ي،�هناك��مقيدة،�و�رئاسية�و�بر%انية،�و�طبقا

ً
إقطاعية،�و�رأسمالية،�و�اشAsاكية،�و�طبقا

�و� �وحدوية، �دولة �هناك �%عيار�السيادة،
ً
�و�طبقا �عا%ية، �و�حكومة �القوميات، �ا%تعددة �و�الحكومة �و�قومية، �و�قطرية، �قبلية حكومة

 إم�Aاطورية،�و�اتحادية
 .فيلسوف�يوناني�عاش�!ي�القرن�الخامس�قبل�ا%ي=د�- ٢

  .٤٩،�ص�١٩٨٣،�ترجمة�ع;ى�مقلد،�بABوت�" تاريخ�الفكر�السياOpË"جان�توشار،��- ٣
 ).ق�م�٣٤٧ –ق�م��٤٢٧(فيلسوف�يوناني�مشهور�عاش�بBن��- ٤
 .شاعر�كبABولد�!ي�فلورنسا�بايطاليا�من�أعظم�اعماله�الكوميديا�wلهية�- ٥
 ٩٢-٩٠: القاهرة�الطبعة�ص" علم�السياسة" ابراهيم�درويش��٦
 .فيلسوف�بريطاني�يعزى�اليه�مذهب�ا%نفعة��- ٧

  www.nezem.org/arabic/dawla-aalamiyah/index الدولة�wس=مية�ومفهوم�الدولة�العا%ية ٨
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  .دولة�عا%ية�ع;ى�أساس�استغ=]ي -١

  .دولة�عا%ية�ع;ى�أساس�مادي -٢

 .دولة�عا%ية�ع;ى�أساس�عاطفي -٣

 . دولة�عا%ية�ع;ى�أساس�عق;ي -٤

٥- OPدي�أساس�ع;ى�عا%ية�دولة.  

،�وتتضح�صورها�!ي�النظم�Tم�Aاطورية�الOc��وتعت�A�العا%ية�القائمة�ع;ى�)ساس�wستغ=]ي 
ً
أكA�انتشارا

   .١عرفها�التاريخ�منذ�مطلعه�و�حc¯�العصور�الوسطى

�من�  �أمورا �و�الوطنية �القومية �اعت�Aت Ocال� �ا%اركسية �با�طروحة �صيغ��ا �فتتمثل �ا%ادية �العا%ية اما

�هيقل� �أستاذه �عن �ماركس �نقل �و�وقد �العاملة، �للطبقة Oممw� �بالحكم �و�نادت �الطبقي، �الصراع فات
ّ
مخل

  .%اديجدلية�التاريخ�بعد�ما�أفرغها�من�محتواها�ا%ثا]ي،�واستبدلها�با%حتوي�ا

فOÛ�الصيغة�الOc�تع�A�عن�طموحات�ا%فكرين�وساسة�العالم� أما�العا%ية�القائمة�ع;ى�)ساس�العاطفي 

�و�مساوي  �الصراعات�القومية، �هال��م �الدكتاتورية الذين �حدثت�!ي� ء�)نظمة Ocال�والحروب� ومخلفات�الفsن

فناهضوا�القومية،�فنادوا�بإقامة�حكم�عالمO�واحد��التاريخ،�وأبرزها�نتائج�الحربBن�العا%يتBن�)و]ى�و�الثانية،

غAB�أن�هذه�الدعوات�كثABا�ما�تصدم�بالواقع�الذي�يخالف�طموحا®�م�.تنطوي�تحته�كافة�ا%جتمعات�البشرية

�طوباوية �أحكام �ا]ى �تكون�عا%ية�.ويحولها ¯cح� �العاطفة �وارسخ�من �أعمق �أساس �إ]ى �الدولة �تحتاج �نظرنا و!ي

  .با%عP¯�الحقيقي

�!ي�  �أثينا �!ي �الرواقية �ا%درسة �نادت �عندما �تاريخيا �تجلت �فقد �العق;ي �)ساس �ع;ى �القائمة �العا%ية أما

� �العا%ية، �بالدولة �ا%ي=د، �قبل �الرابع �الجنس� ٢القرن �أفراد �بBن �ا%شAsكة �الطبيعة �أساس �ع;ى ترتكز�فكر®�ا

  .البشري 

�غ  �العاطفي، �)ساس �من �أعمق �كان �وان �العق;ي �)ساس �ا%شكلة�ان �لحّل �x�يكفي �)ساس �هذا AB�أن

�بBن� �با%ساواة �الدولة �هذه �نادت �فإذا �البشرية، �أفراد �بBن �و�ا%شAsكة �الثابتة �العقلية �الحقائق �إ]ى ا%ستندة

الجميع�ع;ى�اساس�الطبيعة�الواحدة�فإ�³ا�x�تنادي�بشعار�عاطفي�و�إنما�تنادي�بحكم�عق;ي�يذعن�له�جميع�

  .العق=ء

   مي�العا2يالفكر�+س] 

نصل�ا]ى�الحديث�عن�الفكر�Tس=مي�باعتباره��بعد�أن�سلطنا�الضوء�ع;ى�أنواع�من�الدعوات�العا%ية

�عا%يا �و�. فكرا �آيات �وهناك �Tس=م �عا%ية �تجلت �كما �الفكر�Tس=مي �!ي �وضوح �بكل �تجلت �العا%ية و�فكرة

كلمات�عالم�كلمات�أخرى�مثل�ملك�وملكوت��أحاديث�كثABة�تشAB�إ]ى�ذلك�ففي�القرآن�الكريم�استخدمت�بدل

                                                 
�ش�-  ١ Ocال� �ا%صرية �Tم�Aاطورية �نجد �التاريخ �سجلها Ocال� �Tم�Aاطوريات �هذه �أمثلة �ومن �و�Tم�Aاطورية�»م.،ق٢٠٠٠« تحوتمسيدها ،

� �أسسها Ocال� ��سرجون wكدية �عام �حدود �العراق �»م.ق�٢٧٥٠«!ي �بعده �من �يقوم �ثم �بانيبال، �Å�شورية��آشور �Tم�Aاطورية بتأسيس

اطورية�الرومانية�لتوحيد�العالم�تحت�سلطة�واحدة،�و�تعت�A�Tم�A » م.ق�٣٣٤-٣٥٦«hسكندر�ا2قدوني�ثم�دعا�» م.ق�٦٦٨«حدود�عام�

 مثال�تاريLي�بارز�!ي�عالم�Tم�Aاطوريات
يكاد�يجمع�علماء�السياسة�و�القانون،�و�مؤرخوا�الفكر�السياOpË�ع;ى�ان�ا%درسة�الرواقية�Ôي�أول�مدرسة�فكرية�وضعية�نادت�بفكرة��٢

بأثينا�فجاءت�التسمية�بالرواقية�» أستوا«ق�م�الذي�كان�يدرس�!ي�روا.ق�٣٤٠الدولة�العا%ية،�و�ذلك�ع;ى�يد�مؤسسها�زينون�حدود�عام�

 .من�هذه�الجهة
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  .١قل�يا�أ´�ا�الناس�إني�رسول�هللا�إليكم�جميعا"قوله�تعا]ى�: وم��ا وخلق�وناس�و�بOP�ادم�والعا%Bن

 ٢". وما�أرسلناك�إx�كافة�للناس�بشABا�ونذيرا�"و�قوله�

�قا �إكراه �وبدون �أحدا، Opqتق�x� �عامة �كانت �Tس=مية �الدعوة �إن �يثبت �ما �تعا]ىوهذا �!ي��":ل x�إكراه

   ٣."الدين�قد�تبBن�الرشد�من�الaي

  العا2ية�من�خ]ل�التصور�القرآني

يذكر�القرآن�مراًرا�و� و�من�دxئل�عا%ية�Tس=م�أن�القران�الكريم�يصف�الرسالة�Tس=مية�بأ�³ا�للعا%Bن

أرسل�إ]ى�قومه�فقط،� فنوح ،أن�كل�رسول�هللا�أرسل�إ]ى�قومه�وحدهم،�ما�عدا�محمد�ص;ى�هللا�عليه�وسلم

ْوِمِه {: قال�تعا]ى
َ
ى�ق

َ
َنا�ُنوًحا�ِإ]

ْ
ْرَسل

َ
ا�أ اَل�{: ،�وإبراهيم�أرسل�إ]ى�قومه�فقط،�كما�قال�هللا�تعا]ى٤}ِإنَّ

َ
�ق

ْ
َوِإْبَراِهيَم�ِإذ

ُقوهُ  �َواتَّ َه
َّ
�الل �اْعُبُدوا �ولوط٥}ِلَقْوِمِه �تعا]ى ، �هللا �قال �كما �فقط، �قومه �إ]ى وْ {:أرسل

َ
�ق َبْت

َّ
ذ
َ

ْرَسِلBَن ك
ُ ْ
�ا% وٍط

ُ
�ل ،�٦}ُم

 {:أرسل�إ]ى�قومه�فقط،�كما�قال�هللا�تعا]ى وهود
ً
اُهْم�ُهودا

َ
خ
َ
ى�َعاٍد�أ

َ
أرسل�إ]ى�قومه�ثمود،�كما�قال� وصالح�،٧}َوِإ]

�تعا]ى �َصاِلًحا{:هللا اُهْم
َ

خ
َ
�أ ُموَد

َ
�ث ى

َ
�وشعيب٨}َوِإ] �تعا]ى ، �هللا �قال �مدين، �أهل �إ]ى اُه {: أرسل

َ
خ
َ
�أ �َمْدَيَن ى

َ
ْم�َوِإ]

َعْيًبا
ُ

ْم {:أرسل�إ]ى�بOP�إسرائيل،�كما�قال�هللا�تعا]ى ،�وعي-p¯٩}ش
ُ

ْيك
َ
�ِإل ِه

َّ
�الل ي�َرُسوُل ِ

ّ
فأرسل�إ]ى� ،�أما�محمد١٠}ِإن

ْم�َجِميًعا{: جميع�الناس،�كما�يقول�هللا�تعا]ى
ُ

ْيك
َ
ِه�ِإل

ّ
ي�َرُسوُل�الل ِ

ّ
اُس�ِإن َ�ا�النَّ ُّ́

َ
ْل�َيا�أ

ُ
إن�هو�إx�:"وقوله�تعا]ى. ١١}ق

   ١٢"ا%Bنذكر�للع

�من� �جنس �ع;ى �غAB�مقصورٍة
ٌ
�عا%ية

ٌ
�دعوة �بأنه �الOc� يتم¤B�Tس=م �البشرية �)طياف البشر�أو�طيٍف�من

�Tس=مَ  �كلها تعيش�ع;ى�الكرة�)رضية�حيث�إنَّ
َ
اُس�اْعُبُدوا ..يخاطب�البشرية َ�ا�النَّ ُّ́

َ
ْم� ﴿َيا�أ

ُ
َقك

َ
ل
َ

ِذي�خ
َّ
ْم�ال

ُ
ك َربَّ

ْم 
ُ

ْبِلك
َ
ِذيَن�ِمْن�ق

َّ
ْم �َوال

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ُقوَن  ل تَّ

َ
َماَء�ِبَناءً ) ٢١(ت ْرَض�ِفَراًشا�َوالسَّ

َ
ْم�)

ُ
ك
َ
ِذي�َجَعَل�ل

َّ
َرَج� ال خْ

َ
أ
َ
َماِء�َماًء�ف ْنَزَل�ِمْن�السَّ

َ
َوأ

ا
ً
َمَراِت�ِرْزق

َّ
ُموَن  ِبِه�ِمْن�الث

َ
ْعل

َ
ْنُتْم�ت

َ
نَداًدا�َوأ

َ
ِه�أ

َّ
وا�ِلل

ُ
ْجَعل

َ
=�ت

َ
ْم�ف

ُ
ك
َ
ا�َبَياٌن� :كلها،�ويعلن�للبشرية�)البقرة) (٢٢(ل

َ
﴿َهذ

اِس  ِقBَن� ِللنَّ ُمتَّ
ْ
�ِلل

ٌ
ة
َ
ْم  ..(آل�عمران) (١٣٨(َوُهًدى�َوَمْوِعظ

ُ
ك �ِمْن�َرّبِ

ٌ
ة
َ
ْم�َمْوِعظ

ُ
ْد�َجاَءْتك

َ
اُس�ق َ�ا�النَّ ُّ́

َ
ا�ِ!ي� ﴿َيا�أ

َ
َوِشَفاٌء�ِ%

ُمْؤِمِنBَن 
ْ
�ِلل

ٌ
�َوَرْحَمة �َوُهًدى ُدوِر �اخ).. يونس) (٥٧(الصُّ �البشر�ع;ى �لكل �عام �وليس�نداء �وألوا�³م �أجناسهم ت=ف

اِس�َبِشAًBا :لطائفة�دون�أخرى  �ِللنَّ
ً
ة
َّ
اف
َ
�ك
َّ
xِإ�َناَك

ْ
ْرَسل

َ
ُموَن� ﴿َوَما�أ

َ
اِس�x�َيْعل Aَ�النَّ

َ

ْ

ك
َ
�أ ِكنَّ

َ
ِذيًرا�َول

َ
  سبأ) (٢٨(َون

  العا2ية�من�خ]ل�hحاديث�الشريفة

  ".أعطيت�خمًسا" وأما�عن�أدلة�عا%ية�Tس=م�من�السنة�النبوية�فحسبك�حديث�

  : قال��–ص;ى�هللا�عليه�وسلم��–أن�رسول�هللا��–رOpÚ�هللا�عنه��–فعن�جابر�بن�عبد�هللا�

                                                 
   ١٥٨سورة�wعراف،�wية��- ١
   ٢٨سورة�سبأ�Åية��- ٢
  .٢٥٦سورة�البقرة�Åية��- ٣
 .١: سورة�نوح�- ٤
 ١٦: سورة�العنكبوت�- ٥
 ١٦٠سورة�الشعراء��- ٦
 .٥٠: سورة�هود�- ٧
 ٧٣: سورة�)عراف�- ٨
 ٨٥: سورة�)عراف�- ٩

 .٦: سورة�الصف�- ١٠
 ١٥٨: سورة�)عراف�- ١١
  ٦٨أو�سورة�ص��٢٧التكوير�سورة�١٢
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ْبِ;ي�"
َ
َحٌد�ق

َ
�أ ُهنَّ

َ
ْم�ُيْعط

َ
ْمًسا،�ل

َ
ْعِطيُت�خ

ُ
ُهوًرا: أ

َ
ْت�ِ]ي�)رض�َمْسِجًدا�َوط

َ
ْهٍر،�َوُجِعل

َ
�ش

َ
ْعِب�َمِسAَBة �-ُنِصْرُت�ِبالرُّ

 
ُ
َما�َرُجٍل�ِمْن�أ يُّ

َ
أ
َ
ُيَصّلِ ف

ْ
ل
َ
=ة�ف ْتُه�الصَّ

َ
ْدَرك

َ
Ocِ�أ اِنُم�-مَّ

َ
غ
َ ْ
ْت�ِ]ي�ا%

َّ
ِحل

ُ
ْبِ;ي��- ،�َوأ

َ
��َحٍد�ق ِحلَّ

َ
ْم�ت

َ
،��،-َول

َ
َفاَعة ْعِطيُت�الشَّ

ُ
َوأ

�
ً
ة اِس�َعامَّ ى�النَّ

َ
ُت�ِإ]

ْ
،�َوُبِعث

ً
ة اصَّ

َ
ْوِمِه�خ

َ
ى�ق

َ
�ِإ]

ُ
�ُيْبَعث ُّO°ِ اَن�النَّ

َ
  ]٣٢٣: البخاري " [ َوك

!ي�غرس�هذا�ا%بدأ�!ي�نفوس�أتباع�الدعوة�!ي�كثAB�من��–ص;ى�هللا�عليه�وسلم��–�ومن�ثم�شرع�رسول�هللا

حديث�خباب�بن�)رث�ري�هللا�عنه�عن�يوم��–ومن�هذه�ا%شاهد�الOc�دلت�ع;ى�أصالة�هذه�العا%ية�. ا%شاهد

ِه�: " من�أيام�Tضهاد�!ي�مكة،�حيث�قال
َّ
ى�َرُسوِل�الل

َ
ا�ِإ]

َ
ْون
َ
ك
َ

هُ �-ش
َّ
ى�الل

َّ
َم��َص;

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�ِ!ي��- َعل

َ
�ل

ً
ٌد�ُبْرَدة َوُهَو�ُمَتَوّسِ

هُ 
َ
َنا�ل

ْ
ل
ُ
ْعَبِة،�ق

َ
ك
ْ
�ال َنا�: ِظّلِ

َ
ْنِصُر�ل

َ
ْست

َ
َنا�! أx�ت

َ
َه�ل

َّ
ْدُعو�الل

َ
x�ت

َ
اَن�: "  -ص;ى�هللا�عليه�وسلم��–فَقاَل�رسول�هللا�! أ

َ
ك

يُ 
َ
�ف �)ْرِض �ِ!ي ُه

َ
�ُيْحَفُر�ل ْم

ُ
ك
َ
ْبل
َ
�ق �ِفيَمْن ُجُل �َوَما�الرَّ َتBِْن،

َ
ن
ْ
�ِباث قُّ

َ
ُيش

َ
ِسِه؛�ف

ْ
�َرأ ى

َ
�َع; ُيوَضُع

َ
اِر�ف

َ
ش
ْ
ن ِ
ْ

�ِبا% ُيَجاُء
َ
�ف �ِفيِه، ْجَعُل

هُ  ْو�َعَصٍب،�َوَما�َيُصدُّ
َ
ٍم�أ

ْ
ْحِمِه�ِمْن�َعظ

َ
َحِديِد،�َما�ُدوَن�ل

ْ
اِط�ال

َ
ْمش

َ
�ِبأ

ُ
ط

َ
ِلَك�َعْن�ِديِنِه،�َوُيْمش

َ
ُه�ذ ِلَك�َعْن�ِديِنِه،��َيُصدُّ

َ
ذ

� ِه
َّ
 ! َوالل

َ
�عَ ل َب

ْ
ئ ِ

ّ
ْو�الذ

َ
�أ َه

َّ
�ِإx�الل

ُ
اف

َ
�x�َيخ �َحْضَرَمْوَت ى

َ
�ِإ] �َصْنَعاَء اِكُب�ِمْن �َيِسAَB�الرَّ ¯ َّcَح�ْمَر(� ا

َ
�َهذ نَّ َنِمِه،�ُيِتمَّ

َ
�غ ى

َ
;

وَن�
ُ
ْسَتْعِجل

َ
ْم�ت

ُ
ك ِكنَّ

َ
  ] ٣٣٤٣: البخاري�" [ َول

ا�وغربً 
ً
ا،�فيأمن�الغريب�وا%سافر�من�صنعاء�إ]ى�ف=�تمام�لهذا�الدين،�إx�بالعا%ية،�حBن�يمتد�Tس=م�شرق

   .x�يخاف�لًصا�وx�قاطًعا،�حيث�بسط�Tس=ُم�)مَن�!ي�ربوع�العالم. .حضرموت

واثبت�لهم�أن�الطغيان�مهما�مارس�قوته،�ومهما�تطاول�أو�تج�A��،لقد�أعطى�الرسول��صحابه�درسا�بليغا

��صحابه �بBن �لقد �Tيمان، �دعوة �ع;ى Op2يق� �ا فلن �)مثال�كيفية �لهم �وضرب �العقيدة، �والص�A�ع;ى لثبات

�عقيد®�م �!ي �أصا�Çم �وما �ا%ؤمنBن �من �بالنار�ومشطوا�،بالسابقBن �با%ناشAB�واحرقوا �نشروا بأمشاط� لقد

الحديد،�ونالهم�من�الب=ء�م=�يخطر�ببال،�ومع�ذلك�لم�تضعف�عزيم��م�ولم�تستسلم�نفوسهم�للذل�والهوان،�

  .�مبل�تمسكوا�بمباد�òم�ودي�

ى�َحْضَرَمْوَت�: "وتأمل�قول�رسول�هللا�
َ
إن�رسول�هللا�!ي�مكة�حينما�حّدث��Çذا�الخ�A،�وكان�. ."ِمْن�َصْنَعاَء�ِإ]

��–!ي�زعم�البعض��–من�)و]ى� والحق�أن�رسول�هللا�" من�مكة�إ]ى�الطائف" –ع;ى�سبيل�ا%ثل��–أن�يقول

رض�بساط�ل�س=م،�وأن�Tس=م�سينشر�سلمه�يتحدث��Çذا�الحديث�وهو�x�يفرق�بBن�أرض�وأرض،�فكل�) 

  .وأمنه�بBن�صنعاء�وحضرموت،�وسينشر�سلمه�وأمنه�!ي�كل�مكان

 ِّO°َِح ْسَماَء�الرَّ
َ
ِبي�أ

َ
ْوَباَن �،وَعْن�أ

َ
ى�َرُسوِل�ِهللا�ص;ى�هللا�عليه�وسلم�،َعْن�ث

َ
�َرُسوَل�ِهللا�ص;ى�هللا�عليه��،َمْو] نَّ

َ
أ

اَل 
َ
�َهللا�َزَوى�]ِ : وسلم�ق ْرَض ِإنَّ

َ
اِرÇََ�ا�،َي�)

َ
َها�َوَمغ

َ
اِرق

َ
ْيت�َمش

َ
َرأ
َ
َها�َما�ُزِوَي�ِ]ي�ِمْ�َ�ا��،ف

ُ
ك
ْ
ُغ�ُمل

ُ
Ocِ�َسَيْبل مَّ

ُ
�أ ِإنَّ

َ
ْعِطيُت�, ف

ُ
َوأ

َ¤ْيِن�
ْ
�
َ

ك
ْ
ْبَيَض : ال

َ
ْحَمَر�َو)

َ
  .٨/١٧١" \مسلم"\و) ٢٢٧٥٢(٥/٢٧٨أخرجه�أحمد�. )

 العا2ية�[ي�hعتقاد 

�للبشريِة  �Tس=م �رسالة �والربوبيِة �إن �)لوهيِة
َ
�حقيقة �أنقى� تطرح �!ي �حياِته �!ي �Tنسان �َينشُدها Ocال

 
َ
  صورها،�والOc�تتفق�وتتسق�والفطرة

َ
�هللا�الOc�فطر�الناس�عل��ا.. Tنسانية

َ
 وتم¤B�Tس=م�بالعا%يِة،��نه�.فطرة

�وهو�ال ��³ايته �إ]ى �الزمان �أفق �!ي �Tس=م �رسالة �تمتد �حيث �الخاتمة،
ُ
�ُيع�Aالرسالة �الرسالة� ذي �بخلود عنه

  .Tس=مية

ال��ودية�(عن�غABه�من�الديانات�السابقة� من�كونه�يتمB¤�بخاصية�فريدة�تمB¤ه ويأتي�خلود�رسالة�Tس=م 

�وتعا]ى) وا%سيحية �سبحانه �هللا �تكفل �التحريف حيث �من �مصادرها َر  .بحفظ
ْ

ك ِ
ّ

�الذ َنا
ْ
ل زَّ
َ
�ن ْحُن

َ
�ن ا ُه� ﴿ِإنَّ

َ
�ل ا َوِإنَّ

َحافِ 
َ

وَن﴾ل
ُ
 ٩: الحجر ظ

�آياته  �رسوx�يتلو�عل��م �امة �كل �إ]ى �يرسل �أن �اقتضت �قد �هللا �حكمة �كانت �الطريق��،وإذا �لهم ويرسم
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�)جناس� �لجميع �عامة �رسالته �وكانت �البشر، OPلب� �جامعة �كانت �)نبياء �خاتم �دعوة �فان �ليسلكوه، السوي

 . رير�بعا%ية�رسالته�وبقا�òاوالشعوب�x�فرق�بBن�عرق�أو�لون،�وهكذا�كان�ختم�النبوة�به�تق

�وأسًسا� هذا�wمتداد�لرسالة�Tس=م�!ي�أفق�الحياة�البشرية�إ]ى
ً
xحلو�

ً
�إنما�يرجع�لكو�³ا�متضمنة �³اي��ا

�%ختلف
ً
�وشاملة

ً
�عامة

ً
A�عنه� تشريعية �ُيع�َّ �وهو�الذي �وا%جتمع �الفرد �مستوى �ع;ى �Tنسانية �الحياة جوانب

  .الرسالة�Tس=مية بشمول 

A�عنفع �ا%عّ�ِ OpËالسيا�ا%ظهر� �Ôي �Tس=مية �الرسالة �البشري� ا%ية �الجنس �أطياف �لكافة �شاملة ربوبيٍة

ِه�َرّبِ  :تعا]ى�!ي�الثناء�ع;ى�نفسه تنظر�للجميع�بمنظار�العدل�وا%ساواة،�قال
َّ
َحْمُد�ِلل

ْ
Bَن﴾ ﴿ال ِ

َ
َعا%

ْ
  الفاتحة) ال

ية�تأسست�ع;ى�الجدال�الحسن�والكلمة�الطيبة،�و�فالدعوة�إ]ى�عقيدة�Tس=م�وشريعته�وقيمه�)خ=ق 

�الثقافات� �تلaي x� ���³ا �بل �فقط �عامة ���³ا �ليس �عا%ية، �Tس=مية �الثقافة �يجعل �ما �وهذا الحوار�ا%قنع،

�. )خرى  �الكتاب �احد �قال �كما �!ي��"إ�³ا �و�تأخذ �و�)بعاد، �الطابع �إنسانية �عمقها �!ي �تكون Ocال� �الثقافة تلك

ومن�ثم�فOÛ�تسÙى�إ]ى�مد�جسور�التواصل�. ثمة�تعدادا�وتبيانا�!ي�الثقافات،�ونسبية�!ي�ا%فاهيماعتبارها�إن�

�لها�أو�إلغا�òا �نقيضا �إ]ى�إن�تكون �بواقع�الخ=ف�ا%وجود� ١"والتفاهم�مع�الثقافات�)خرى،�وx�تسÙى اعAsافا

�لجعلكم�امة�واحدة�ولكن�ليبلوكم�ولو�شاء�هللا: "ع;ى�)رض،�والذي�أقره�القرآن�الكريم�من�خ=ل�قوله�تعا]ى

 .٢"إ]ى�هللا�مرجعكم�جميعا�فينبئكم�بما�كنتم�فيه�تختلفون�. آتاكم�فاستبقوا�الخABات�!ي�ما

  العا2ية�من�خ]ل�الدعوة�الرسالية

�الرسول  �كتبه �ما �أن �وسلم(كما �عليه �هللا �أن�) ص;ى �ع;ى �أيضا �يدل �الوقت �ذلك �!ي �و�الحكام �ا%لوك إ]ى

من�محمد�رسول�هللا�إ]ى�كسرى��": مية�Ôي�رسالة�عا%ية،�كما�يتضح�من�نص�الرسالة�التاليةالرسالة�Tس= 

عظيم�فارس،�س=م�ع;ى�من�اتبع�الهدى�وآمن�با8�ورسوله�وشهد�إن�x�اله�إx�هللا�وإن�محمدا�عبده�ورسوله�

�ال �ويحق �حيا �كان ��نذر�من �كافة �الناس �إ]ى �هللا �رسول �أني �هللا، �بدعاء �أدعوك �اسلم�أني �الكافرين �ع;ى قول

 .٣"تسلم�وإن�توليت�فإن�إثم�ا%جوس�عليك

�عا%يا �كان �بل �إقليميا �يكن �لم �وسلم �عليه �هللا �ص;ى �الرسول �خطاب �أن �يثبت �ما �حدود� إن �به يتجاوز

 . إ]ى�ملك�مصر�وTسكندريةا%كان�من�خ=ل�رسائله�ا%ختلفة�

َقْوِقس�ملك�مصر�وTسكندرية،�رسالة�إ]ى�ُجَرْيج�بـ�-ص;ى�هللا�عليه�وسلم��–لنبـي�افكتـب�
ُ
¯�ا%لقب�با% َّcَم�ن

   : نصها

س=م�ع;ى�من�اتبع�.. من�محمد�عبد�هللا�ورسوله�إ]ى�ا%قوقس�عظيم�القبط. .بسم�هللا�الرحمن�الرحيم"

فإني�أدعوك�بدعاية�Tس=م،�أسلم�تسلم،�وأسلم�يؤتك�هللا�أجرك�مرتBن،�فإن�توليت�فإن�: الهدى،�أما�بعد

ِرَك�بِ   إثم�أهل�القبــط،��عليك
ْ

ش
ُ
�ن
َ
xَو�َه

ّ
�الل

َّ
xِإ�ْعُبَد

َ
�ن
َّ
x
َ
ْم�أ

ُ
َنا�َوَبْيَنك

َ
َمٍة�َسَواء�َبْين

َ
ل
َ
ى�ك

َ
�ِإ]

ْ
ْوا
َ
َعال

َ
ِكَتاِب�ت

ْ
ْهَل�ال

َ
ْيًئا�َيا�أ

َ
ِه�ش

َهُد 
ْ

�اش
ْ
وا
ُ
ُقول

َ
�ف

ْ
ْوا
َّ
َول
َ
�ت ِإن

َ
�ف ِه

ّ
�الل �ُدوِن ن �ّمِ ْرَباًبا

َ
�أ

ً
�َبْعضا �َبْعُضَنا

َ
ِخذ �َيتَّ

َ
xُمْسِلُموَن َو� ا نَّ

َ
�ِبأ

ْ
�هذا��٤"   وا واختار�لحمل

َتَعة
ْ
�ذو�لسان�وحكمة�هو�حاطب�بن�أبي�َبل

ً
    .الخطاب�رج=

  للمقوقس�–رOpÚ�هللا�عنه��–وجدير�بنا�أن�نذكر�ك=م�حاطب�

                                                 
  ٢٩ص��١٩٩٦،تموز�٣٤٠،�مجلة�قضايا�دولية،�العدد"الثقافة�العا%ية�)خرى "أسامة�أبو�رشيد،�- ١
  ٤٨سورة�ا%ائدة،�Åية��- ٢
  .٢١٣،�ص�١٩٦٥ت،�ابن�)ثAB،�الكامل�!ي�التاريخ�،الجزء�الثالث�بABوت،�دار�صادر�ودار�بABو�- ٣
 ]٤،�ص�٥دxئل�النبوة،�ج�: الب��قي�[ ٤
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�حاطب �منه�: قال �وأقر�Çم �ال��ود، �له �وأعداهم �قريش، �عليه �أشدهم �فكان �الناس، �دعا O°الن� �هذا إن

ري�ما�بشارة�موpË¯�بعي-p¯�إx�كبشارة�عي-p¯�بمحمد،�وما�دعاؤنا�إياك�إ]ى�القرآن�إx�كدعائك�النصارى،�ولعم

�فهم�أمته،�فحق�عل��م�أن�يطيعوه،�وأنت�ممن�أدرك�هذا�الن°O،�..أهل�التوراة�إ]ى�Tنجيل
ً
وكل�ن°O�أدرك�قوما

  .ولسنا�ن��اك�عن�دين�ا%سيح�ولكننا�نأمرك�به

وx�ينOÛ�عن�مرغوب�فيه،�� . ي�أمر�هذا�الن°O،�فوجدته�x�يأمر�بمزهود�فيهإني�قد�نظرت�!� : فقال�ا%قوقس

�وTخبار�بالنجوى،� �الخبء �بإخراج �النبوة �آية �معه �ووجدت �الكاذب، �وx�الكاهن �بالساحر�الضال، �أجده ولم

    . وسأنظر

�O°الن�كتاب�–وأخذ��وسلم�عليه�هللا�إ] - ص;ى�ودفعه�عليه،�وختم�عاج،�من� ى�جارية�له،�ثم�فجعله�!ي�ُحّقِ

�له�يكتب�بالعربية،�فكتب�إ]ى�
ً
  : الن°Oدعا�كاتبا

فقد�� : %حمد�بن�عبد�هللا�من�ا%قوقس�عظيم�القبط،�س=م�عليك،�أما�بعد�� . بسم�هللا�الرحمن�الرحيم " 

�بقي،�وكنت�أظن�أنه�يخرج�بالشام،�
ً
قرأت�كتابك،�وفهمت�ما�ذكرت�فيه،�وما�تدعو�إليه،�وقد�علمت�أن�نبيا

�لAsك�Èا،��وقد �بغلة �وأهديت �وبكسوة، �عظيم، �القبط �!ي �مكان �لهما �بجاريتBن، �إليك �وبعثت �رسولك، أكرمت

مارية،�فأنجبت�له� -ص;ى�هللا�عليه�وسلم��– ولم�يزد�ع;ى�هذا�ولم�يسلم،�فs¤وج�رسول�هللا.١"والس=م�عليك

  -�عنه�رOpÚ�هللا�–طفل�ـ�سماه�إبراهيم،�أما�سABين،�فقد�تزوجها�الشاعر�حسان�بن�ثابت�

�م��ا" �ومواقفهم �النصرانية �رجاxت �إ]ى �لرسائله �امثلة �رؤساء�. تلك �إ]ى �مبعوثيه �كذلك O°الن� �ساق وقد

�الرشاد �إ]ى �الaي �من �نقلهم �لو�تبعوه �الذي �الدين �عن �ويحدثو�³م �هللا، �إ]ى �يدعو�³م �تفاوتت�.. ا%جوسية وقد

   ٢"ردودهم،�بBن�العنف�واللطف�وTيمان�والكفر

  ماء�العالم�إ�ى�زعرسائله�

� �هللا �رسول ��–وتابع �وسلم �عليه �هللا �العا%ية�–ص;ى �والشعراء��،حملته �الخطباء �أفصح �ينتقي فطفق

  والدبلوماسيBن�من�

�يدعو� �وأوربا �وأفريقيا �أسيا �!ي �والقبائل �والدول �وTمارات �ا%مالك �إ]ى �وسفراء
ً
�رس= �ويبع,�م أصاحبه،

م�ا%ظلم�إ]ى�هللا
َ
  :العال

  .إ]ى�قيصر�ملك�الرومان،�واسمه�هرقل�،وكان�أنيًقا�وسيًما�–ة�الكل°O�فبعث�دحية�بن�خليف )١(

)٢( �Oالسهم�حذافة�بن�هللا�عبد�–وبعث��بليًغا�ا
ً
  .ملك�الفرس�،إ]ى�كسرى �-وكان�راسخ�الفكر�وTيمان�متحدث

ص;ى�هللا��–،�إ]ى�النجا�Op�ملك�الحبشة،�ثم�بعثه�الن°O- وكان�لبًقا�ذكًيا�–وبعث�عمرو�بن�أمية�الضمري� )٣(

اِب�مدûي�النبوة –يه�وسلم�عل
ّ

ذ
َ

ك
ْ
�ال

َ
َر�َمَع�الّساِئِب��،مرة�أخرى�إ]ى�ُمَسْيِلَمة

َ
ْيِه�ِبِكَتاٍب�آخ

َ
َتَب�إل

َ
برسالة،�َوك

ْم�ُيْسِلْم 
َ
ل
َ
Gِي�الّزَبAِBْ�ف

َ
َعّواِم�أ

ْ
  .ْبِن�ال

َماٍن��- وبعث� )٤(
َ
�ث
َ
َقْعَدِة�َسَنة

ْ
ْنَدى�؛�إ]ى�َجْيَفٍر�َوعَ -داهية�العرب��–عمرو�بن�العاص�-ِ!ي�ِذي�ال

َ
ِه�اْبOْPَ�الُجل

ّ
ْبِد�الل

ْزِدّيBِْن 
َ ْ
  .ملكي�عمان�،)

  .وبعث�سليط�بن�عمرو�إ]ى�هوذة�ابن�ع;ي،�ا%لك�ع;ى�اليمامة،�وإ]ى�ثمامة�بن�أثال،�الحنفيBن )٥(

َبْحَرْيِن  )٦(
ْ
َعْبِدّي�َمِلِك�ال

ْ
ْنِذِر�ْبِن�َساَوى�ال

ُ ْ
ى�ا%

َ
َحْضَرِمّي�إ]

ْ
  .وبعث�الع=ء�ْبَن�ال

)سدي،�من�أسد�خزيمة،�إ]ى�الحارث�ابن�أبي�شمر�الغساني،�وابن�عمه�جبلة�بن��وبعث�شجاع�بن�وهب )٧(

                                                 
 ]٤،�ص�٥دxئل�النبوة،�ج�: الب��قي�[ ١
 ]٢٧٤فقه�السABة،�ص�: محمد�الغزا]ي� ٢
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  .)´�م،�ملكي�البلقاء�من�اعمال�دمشق�للرومان

ِحْمAِBَّي�أحد�زعماء�اليمن،� )٨(
ْ

=ٍل�ال
ُ

َحاِرِث�ْبِن�َعْبِد�ك
ْ

ى�ال
َ
ُزوِمّي�إ] خْ

َ ْ
�ا%

َ
َمّية

ُ
ِبي�أ

َ
َهاِجَر�ْبَن�أ

ُ ْ
  وبعث�ا%

)٩( � �الفقيه �الع=مة �كذى�وبعث �ملوكهم، �جميع �فأسلم �Tس=م، �إ]ى
ً
�داعيا �اليمن، �جملة �إ]ى �جبل �بن معاذ

  .الك=ع�وذي�ظليم�وذي�زرود�وذي�مران�وغABهم

ِم  )١٠(
َ

ْس= ِ
ْ

T�ى
َ
ِحْمAِBَّي�َوِذي�َعْمٍرو�َيْدُعوُهَما�إ]

ْ
=ِع�ال

َ
ك
ْ
ى�ِذي�ال

َ
َبَجِ;ّي،�إ]

ْ
ِه�ال

ّ
�َجِريَر�ْبَن�َعْبِد�الل

َ
َما�َوتُ َوَبَعث

َ
ْسل

َ
أ
َ
َي��ف

ّ
ُو!

ِه�
ّ
  .َوَجِريٌر�ِعْنَدُهْم  –ص;ى�هللا�عليه�وسلم��–َرُسوُل�الل

ٍل�زعماء )١١(
َ

=
ُ

َعْيٍم�َبOPِ�َعْبِد�ك
ُ
َحاِرِث�َوَمْسُروٍح�َون

ْ
ى�ال

َ
ُزوِمّي�برسالة�إ] خْ

َ ْ
�ا%

َ
ِبي�َرِبيَعة

َ
�َعّياَش�ْبَن�أ

َ
  .من�ِحْمAَBَ �َوَبَعث

�يَ  )١٢( اِمّي
َ

ُجذ
ْ

�َعْمٍرو�ال �ْبِن
َ
ْرَوة

َ
�ف ى

َ
�إ]

َ
ِم َوَبَعث

َ
ْس= ِ

ْ
T� ى

َ
�إ] ى�.ْدُعوُه

َ
�إ] َتَب

َ
�َوك َم

َ
ْسل

َ
أ
َ
�ف �ِلَقْيَصَر�ِبَمَعاَن

ً
�َعاِم=

ُ
ْرَوة

َ
�ف اَن

َ
وك

�Oّ°ِ–الّن��وسلم�عليه�هللا�–ص;ى �َرٌس
َ
ْهَباُء�َوف

َ
�ش

ٌ
ة
َ
ل �َمَع�َمْسُعوِد�ْبِن�َسْعٍد�َوÔَِي�َبغْ

ً
ْيِه�َهِدّية

َ
�إل

َ
ِمِه�َوَبَعث

َ
ِبِإْس=

وَ 
ْ
ث
َ
�أ

َ
�َوِحَماٌر�َوَبَعث َقِبَل

َ
�ف َهِب

ّ
�ِبالذ ّوٍص

َ
�ُسْنُدٍس�ُمخ �ِمْن َباًء

َ
�َوق ��–اًبا �وسلم �عليه �هللا �َوَوَهَب� –ص;ى َهِدّيَتُه

�َوِنًشا
ً
وِقّية

ُ
�أ
َ
َرة

ْ
َنOْcَ�َعش

ْ
ْسُعوِد�ْبِن�َسْعٍد�اث

َ
%ِ١   

  . وأسلم�سائر�هؤxء�الزعماء�العا%يBن�حاشا�قيصر�وكسرى�وهوذة�والحارث�بن�أبي�شمر

هذه�الحركة�العا%ية�لتوصيل�رسالة�Tس=م�وترسيخ��–ص;ى�هللا�عليه�وسلم��–الرسول�وهكذا،�أحدث� 

  .. وتواَصَل�مع�قيادات�ورموز�العالم�آن�ذاك.. قيمة�عا%ية�هذا�الدين�!ي�نفوس�أبناء�)مة�إ]ى�يوم�القيامة

�الريسوني  �احمد �)ستاذ �حسب �العا%ية �مقومات �)ديان�،٢ومن �هو�وارث �Tس=م �كل� أن �جمع فالقرآن

الكتب�وصدقها�بما�احتوت،�و�ادمج�ما�ف��ا�!ي�رسالته،�فصارت�القيم�العا%ية�وا%عتقدات�العا%ية�الOc�تصلح�

�Tس=م للبشرية، �ور/�ا �جميعها �القيم �فهذه �وا%ساواة، �والقسط �ا%لل��٣كالعدل �كل �أجمعت �ذلك �ع;ى مثال

  .فس،�والعقل،�وا%ال،�والنسلوالن�،والنحل�ع;ى�الضرورات�الخمس�وÔي�حفظ�الدين

  .العا2ية�[ي�التعايش�مع�hخر

وأمرهم�أيضا� يمثل�الفكر�Tس=مي�قمة�التسامح�فقد�أمر�هللا�رسوله�وا%سلمBن�بالتسامح�مع�أهل�الكتاب

ْمِرهِ {: بالعفو�والصفح�عن�إساءا®�م،�كما�قال�تعا]ى
َ
ُه�ِبأ

ّ
ِتَي�الل

ْ
¯�َيأ َّcَح�

ْ
�َواْصَفُحوا

ْ
اْعُفوا

َ
التسامح�!ي�: والعفو). ٤(}ف

Tعراض�عن�اللوم�وتركه،�وهما�درجتان�رفيعتان�من�التسامح�ويحث�هللا�عل��ما�!ي�: عقوبة�الذنب،�والصفح

اللهم�اغفر�«: قائ= وكان�يقابل�wذى�برفع�يده�إ]ى�ربه. مث=�رفيعا�للتسامح القرآن�مرارا�وتكرارا،�وكان�الرسول 

  ).٥(»لقومي�فإ�³م�x�يعلمون 

ْمَنا�َبOPِ�آَدمَ {:قاد�ا%سلم�بكرامة�Tنسان�من�حيث�هو�إنسان؛�و!ي�ذلك�يقول�هللا�تعا]ىاعت رَّ
َ

َقْد�ك
َ
،�)٦(}َول

O°الن� �جابر�أن �عن �البخاري �روى �هذا �فقالوا و!ي �واقفا، �لها �فقام �جنازة، �جنازة�: مّر�ع;ى �إ�³ا �هللا، �رسول يا

ْفًسا«: فقال! ´�ودي
َ
  ).٧(»أليست�ن

                                                 
 ].٢/  ١،وابن�سعد�٢٥/ ٤ابن�هشام�: انظر�هذه�البعوث�!ي�[ ١
  أستاذ�بجامعة�الرباط ٢
بتاريخ�قناة�الجزيرة�الفضائية��- احمد�الريسوني:ضيف�الحلقة��–شريعة�والحياة�ال: حصة�تلفزيونية�" عا%ية�Tس=م" عبد�الصمد�ناصر�٣

٢٠٠٥ – ٨- ٧.  

  .١٠٩: البقرة -) ٤(

  .}أم�حسبت�أن�أصحاب�الكهف�والرقيم{: ،�كتاب�التفسAB،�باب)٣٢٩٠(،�ح�٣/١٨٢البخاري�) ٥(

  .٧٠: Tسراءسورة��-) ٦(

،�٢٤: ،�كتاب�الجنائز٢/٦٦١،�ومسلم�)١٣١٢،�١٣١١(باب�من�قام�لجنازة�´�ودي،�ح� - ٥٠: ،�كتاب�الجنائز٢/١٠٧أخرجه�البخاري��-) ٧(
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ُحد�جر 
ُ
اليمP¯�السف;ى�بحجر�وهشمت�) السن�بBن�الثنية�والناب(ح�!ي�وجهه�وكسرت�رباعيته�و!ي�غزوة�أ

من�دخل�«: بل�سامحهم�وعفا�ع��م،�ورد�إل��م�حريا®�م،�وقال�،ولم�يؤاخذ�أحدا�،الخوذة�ع;ى�رأسه�الشريف

ا�لم�يبق�وهكذ). ١(»الكعبة�فهو�آمن،�ومن�دخل�داره�وأغلق�بابه�فهو�آمن،�ومن�دخل�دار�أبي�سفيان�فهو�آمن

�Opقر��مكة�- !ي��وحاربه�هللا�رسول�-عادى��جميعا�هلها��وقال�عنه،�وعفا�س=مه��إع=نه�بمجرد�سامحه�xإ

  ).٢(»اذهبوا�فأنتم�الطلقاء«

فا%جتمع�Tس=مي�إذن�مجتمع�عالمO،�بمعP¯�أنه�مجتمع�غAB�عنصري�وx�قومي،�وx�هو�قائم�ع;ى�الحدود� 

�دون�النظر�إ]ى�جنس�أو�لون�أو�لغة،�بل�دون�النظر�إ]ى�الجغرافية،�فهو�مجتمع�مفتوح�ل جميع�بOP�Tنسان،

�أو�عقيدة �تعا]ى. دين �قوله �!ي �للتسامح �مثل �أعظم �للمسلمBن �هللا �{: وضرب
ْ
�َهاُدوا ِذيَن

َّ
�َوال

ْ
�آَمُنوا ِذيَن

َّ
�ال ِإنَّ

َيْوِم�Åِخِر�َوَعمِ 
ْ
ِه�َوال

َّ
اِبِئBَن�َمْن�آَمَن�ِبالل َصاَرى�َوالصَّ �ُهْم�َوالنَّ

َ
xَو�ْ�ِ�ْم

َ
�َعل

ٌ
ْوف

َ
�خ

َ
xَو�ِ�ْم ِÇَّر�ِعنَد�ْجُرُهْم

َ
ُهْم�أ

َ
ل
َ
�ف

ً
َل�َصاِلحا

فأي�تسامح�أعظم�. وهللا�يسوي�!ي�Åية�بBن�ا%ؤمنBن�وال��ود�والنصارى�من�أهل�الكتب�السماوية). ٣(}َيْحَزُنوَن 

�ل �عم=�صالحا �وعملوا �وبالبعث �بر�Çم �آمنوا �إذا �هؤxء �مع �التسامح �هذا �يلaي�من �بذلك �وهللا �و%جتمعهم، هم

  .التعصب�للديانات،�ويريد�من�ا%سلمBن�التسامح�مع�من�يخالفهم�!ي�الدين�حc¯�لو�كان�من�ا%شركBن

يطلب�من�ا%سلمBن�أن�يتسامحوا�مع�من�كان�يؤذ´�م�من�كفار��-سبحانه�وتعا]ى�-وأكA�من�ذلك�أن�هللا�

�الجاثية �سورة �قائ=�!ي �العتاة �الجبابرة ل{: مكة
ُ
�} ق �محمد ِه�{يا

َّ
�الل اَم يَّ

َ
�أ �x�َيْرُجون ِذيَن

َّ
�ِلل ِفُروا �َيغْ �آَمُنوا ِذيَن

َّ
ل ِ

ّ
ل

ِسُبوَن 
ْ

اُنوا�َيك
َ
ْوًما�ِبما�ك

َ
،�وهذه�Åية�نزلت�!ي�نفر�من�أصحاب�الرسول�الكريم�أصا�Çم�أذى�شديد�)٤(}ِلَيْجِزَي�ق

�الكريم،�فأمرهم�هللا�أن�يتجاوزوا�عن�ذلك�من�كفار�مكة�الذين�x�يرجون�جزاء�هللا،�فشكوا�ذلك�إ]ى�رسول�هللا

ِكَتاَب�{: ويغفروا�لهم�أذاهم،�معتصمBن�بالص�A،�كما�قال�هللا�!ي�سورة�آل�عمران
ْ
�ال

ْ
وُتوا

ُ
ِذيَن�أ

َّ
�ِمَن�ال ْسَمُعنَّ

َ
ت
َ
َول

ْم 
ُ

ْبِلك
َ
�أي}ِمن�ق �والنصارى�: ، ْص�ِ {من�ال��ود

َ
�َوِإن�ت

ً
ِثABا

َ
ى�ك

ً
ذ
َ
�أ
ْ
وا
ُ
َرك

ْ
ش
َ
ِذيَن�أ

َّ
ِلَك�ِمْن�َعْزِم�َوِمَن�ال

َ
�ذ ِإنَّ

َ
�ف

ْ
ُقوا تَّ

َ
�َوت

ْ
Aُوا

ُمورِ 
ُ
�الفرج)٥(}) �مفتاح �الص�A�حقا �إذ ،،�� �الطعام �يقدمون �ممن �ا%ؤمنBن �هللا ��-ويمتدح 8� �ح�Èم إ]ى��-مع

�قائ= �Tنسان �سورة �!ي �لØسرى �وأيضا �واليتامى �َوَيتِ {: ا%ساكBن �ِمْسِكيًنا ِه �ُحّبِ ى
َ

�َع; َعاَم
َّ
�الط ِعُموَن

ْ
يًما�َوُيط

ِسAًBا
َ
وكان�كثAB�م��م�يؤذي�ا%سلمBن�قبل�هجر®�م�إ]ى�ا%دينة،�ومع��،،�وكان�أسراهم�حينئذ�من�ا%شركBن)٦(}َوأ

�وهو�تسامح� �الطعام، �عند �أنفسهم �ع;ى �يقدمو�³م �فكانوا �يكرموهم، �أن �ا%سلمBن �الكريم �أمر�الرسول ذلك

�سبحا �ويقول �وندر�وقوعهما، �نظABهما �قل �كريمة �ومعاملة �للمسلمBنعظيم ْم�{: نه
َ
�ل ِذيَن

َّ
�ال �َعِن ُه

َّ
�الل ُم

ُ
�َيْ�َ�اك

َ
x

َه�ُيِحبُّ 
َّ
�الل ْ�ِ�ْم�ِإنَّ

َ
وا�ِإل

ُ
وُهْم�َوُتْقِسط ُّA�َ

َ
ن�ت

َ
ْم�أ

ُ
ن�ِدَياِرك م�ّمِ

ُ
ِرُجوك ْم�ُيخْ

َ
يِن�َول ْم�ِ!ي�الّدِ

ُ
وك

ُ
ْقِسِطBَن ُيَقاِتل

ُ ْ
،�وهللا�x�)٧(}�ا%

وقد�. Asكوا�!ي�قتال�ا%سلمBن�وx�دفعوهم�إ]ى�الخروج�من�مكةينÛ¯�عن�حسن�ا%عاملة�للمشركBن�الذين�لم�يش

صار�هذا�ال�A�لغAB�ا%سلمBن�سواء�أكانوا�من�أهل�الكتاب�أو�كانوا�من�ا%جوس�وأمثالهم�!ي�آسيا�وأفريقيا،�وهللا�

                                                                                                                                                         
  ).٩٦١(،�ح�٨١باب�القيام�للجنازة�

  .م،�القاهرة١٩٥٥-١٣٧٤/ ١ط�دار�إحياء�الكتب�العربية،�ط�. ،�كتاب�الجهاد،�باب�فتح�مكة)١٩٨٠(،�ح٣/١٤٠٦مسلم�) ١(

هـ،�الطبعة��١٣٥٦الهند،��-طبعة�مجلس�دائرة�ا%عارف�العثمانية�بحيدر�آباد،�الدكن�،�م)١٨٠٥٥(،�ح�٩/١١٨الس�ن�الك�Aى�للب��قي،��-) ٢(

  .)و]ى

  .٦٢: البقرةسورة��-) ٣(

  .١٤: الجاثيةسورة��-) ٤(

  .١٨٦: آل�عمرانسورة��-) ٥(

  .٨: Tنسانسورة��-) ٦(

  .٨: ا%متحنةسورة��-) ٧(
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لجنس�دون�جنس،�وx�مB¤ة�لعنصر�دون�اخر،�وأن�اخت=ف�)لوان�واللغات�x�يدل�ع;ى�أفضلية،�ولم�ُيَرْد�به�
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�العديد�إن�أعظم�)دلة�ع;ى�عا%ية�Tس= : عا2ية�الدعوة م�هو�سرعة�انتشاره�ودخول�الكثABين�فيه�!ي

  .من�ا%ناطق

يمتاز�Tس=م�بنظرته�إ]ى�وحدة�النوع�Tنساني،�فالناس�جميعا�ينحدرون�: تجسيد�وحدة�النوع�Tنساني

  .من�أصل�واحد
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طرة�السوية،�فقيم�العدل�والتعاون�والقيم�Tس=مية�عا%ية�!ي�ذا®�ا،�مرنة�!ي�تطبيقها؛���³ا�استجابة�للف�

�جميعا،�واستحس��ا�العقل�البشري�!ي� �الناس�واصطلحوا �!ي�ذا®�ا،�تواضع�عل��ا وا%ساواة�وغABها�قيم�عا%ية

مختلف�)زمان،�وÔي�واضحة�!ي�منهجها،�مرنة�!ي�تطبيقها،�تمتاز�باxعتدال�والتوسط�بBن�الحقوق�والواجبات،�
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ا%هابة�من�صدور�أعدائكم� السيل�ولي�¤عن�هللايا�رسول�هللا�قال�x�بل�إنكم�يومئذ�كثAB�ولكنكم�غثاء�كغثاء�
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  .٣٠: الرومسورة��-) ٢(
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ً
وهو��،فقد�حدد�لنا�رسول�Tنسانية�ص;ي�هللا�عليه�و�سلم�موقع�ا%رض�العضال�الذي�خلف�حضارتنا�.قرنا

�لAsكيب�حضاري�جديد�،بصدد�إسقاط�الحضارة�الغربية
ً
�قاعديا

ً
يؤهل�Tنسانية�للدخول�إ]ى��،وقدم�لنا�منهجا

Oالعالم�،العصر�التاريخ�عالم�منهجية�يخدم�الحديث�،فهذا�النفس�،وعالم�جتماعوعاw�،لم�ا%سلم�وا%فكر،�

O°ن� �بن �مالك �تعبAB�ا%رحوم �حد �ع;ى �الحضارية �)مة �أزمة �لدراسة �منهجية �تأسيس �تكاليف �يوفر�ع��م   . �نه

�Tس=مي�غثاء �ا%جتمع فمعظم�مواقف�ا%جتمع�. ،�نه�فقد�الشعور�برسالته�wجتماعية�،فالحديث�يرى�بأن

الOc�تمر��Çا�) )زمة�الحضارية(وذلك�هو�جوهر�) لدنيا�وكراهية�ا%وتحب�ا(Tس=مي�أصبحت�تدور�حول�محور�

  الذي�أصيب�بالوهن��،بما�ف��ا�مجتمعنا�Tس=مي�،البشرية

ثم�ينتشر�!ي�عالم�الثقافة،�وبعدها��،ويمتد�!ي�عالم�ا%جتمع�،فحل�)زمة�ينطلق�إذن�من�عالم�النفوس

قال��.نهج�للسAB�!ي�)رض�من�أجل�wهتداء�إ]ى�الس�ن�Tلهيةليتحول�فيما�بعد�إ]ى�م�،يدخل�إ]ى�عالم�التاريخ

�:(تعا]ى �حكيم �عليم �وهللا �عليكم �ويتوب �قبلكم �من �الذين �س�ن �ديكم �́و �لكم �ليبBن �هللا �)(يريد    ).٢٦: النساء

   و[ي�الختام

  أنت�مOP�وأنا�منك�كروح�!ي�جسد* * * أGي�ا%سلم�!ي�كل�مكان�وبلـد�

  وتسامت�بشعار�قل�هـو�هللا�أحـد* * *لØبـد�وحدة�قد�شادها�هللا�أضاءت

  ورسول�هللا�وا!ى�رحمة�للعا%يـن* * * يا�أGي�ا%سلم�إنا�دعاة�الحق�ا%بBن�

  وهو�للكون�ضياء�وهدى�للعا%يـن* * * وكتاب�هللا�´�دي�بسنـاه�الحائريـن�

  !ي�حماه�قد�تساوى�كل�فرد�بسواه* * * يا�أGي�ا%سلم�وTس=م�دين�ل�له�

  كلنا�8�عبـد�ولـه�تعلـوا�الجبـاه* * * ل�كع;ي�ليس�من�فـرق�تـراه�فب=
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Abstract 
 
One of the issues raised by Some Orientalists scholars against the validity and the authenticity of 
Ahadith is that they were orally transmitted for over a century before the proper documentation 
and compilation processes. They argued further that the Traditions were invented trough a chain 
of narrators down to the Prophet to emphasize either political affiliation or dogmatic doctrine. 
Put in plain terms, the corpus of the Traditions from the Prophet is alleged to be the product of a 
large-scale pious forgery that gained momentum in the early second century of Islam. Some 
Scholars of Hadith have, however, query such postulation. They argued that the Hadith could not 
have been orally transmitted for over a century without some early written preservation in the 
first century itself. It can also be added that the availability of literary activities in the Arabian 
peninsula before the mission of the Prophet Muhammad suggests people’s interest in writing and 
recording of events. That some curious Sahabah recorded the sayings of the Prophet, therefore, 
cannot be totally ruled out. This assertion is the main focus of this paper. 
 
Introduction 
   

(We sent them) with clear signs and scriptures. And we have sent down unto you (also) 
the message; so that you explain clearly to people what is sent for them, and that they may 
give thought to it Q 16:44 
 
The triangular formula in this verse is very instructive. The role of Allah as the law giver 

is emphatically stressed. The role of the Prophet as the Teacher of the divine messages, who is 
expected to give interpretations and detailed information of the golden messages, is equally 
stated. The recipients (i.e the sahabah) are also encouraged to functionally use their intellect and 
to ask for guidance from the Teacher, and to formulate their own ideas where the Qur’an and the 
Teacher are not categorical. 

The Prophet’s role as indicated in this verse is viewed from different perspectives. The 
Qur’anic exegetes consider the role as the foundation for the developmental stages of Tafsir.1 The 
Jurists view it from the lenses of legal matters, while the scholars of hadith maintain that it was a 
method of verbal teachings of the sunnah.2 This claim, by the muhaddhithun, has attracted the 
attention of the critics of hadith who argue that such postulation is wrong because the exact 
words of the Prophet cannot be orally transmitted with accuracy. Abu-Riyyah, has been 
promoting this position of recent.3 A close examination of his argument reveals that he lends 
weight to the views of the orientalist scholars that hadith reflects the viewpoint of the later 
centuries of Islam and have little to tell about the early part of the century, which they allegedly 
belong. This assertion shall later be focused in this paper. 

Azami has, however, queries the argument that the hadith could not have been orally 
transmitted for over a century. He says that the misconception about the beginning of the 
recording of hadith was mainly due to a wrong conception of the Arabic words: “ Tadwin”, 
“Tasnif” and “Risalah”. According to him, a lot of materials in the form of Risalah (booklets) and 
separate hadith collections existed in the first century itself.3 One can also add here that the 
availability of literary activities in the Arabian peninsula before the Prophethood of Muhammad 
suggests people’s interest in writing and recording of events. That some curious Sahabah 
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recorded the sayings of the Prophet, therefore, cannot be totally ruled out. This assertion is the 
main focus of this paper as revealed in the ensuing sections. 

RECORDING OF HADITH –AN ASSESMENT 
One of the issues raised by the orientalists scholars against the validity and the 

authenticity of hadith is that the hadith was orally transmitted for over a century before its 
compilation into a book form. They argued further that the traditions were invented trough a 
chain of narrators down to the Prophet to emphasize either political affiliation or dogmatic 
doctrine. Put in plain terms the corpus of traditions from the Prophet is alleged to be the product 
of a large-scale pious forgery.4  

A fact worthy admitting is that the official recordings of Ahadith came at a later stage 
during the time of CUmar Ibn CAbdul –CAziz who ordered a scholar called Abubakar Ibn Hazim 
to compile a book of hadith for official use.5 However, individual compilation predated this 
official directive. The attempt could be regarded as a modest move geared towards the protection 
of Ahadith from containing false information, interpolation and the alleged pious forgery. This is 
evidently clear form the directive itself. ‘Ibn Hazim was asked to rely on the collection of Qasim 
Ibn Abubakar (d. 112A.H) the only survivor among the seven jurists who were the centre of 
reference on religions matters.6 This implied that the jurists themselves relied on personal 
collections of hadith, which they referred to before arriving at a finale verdict. 

It is not the aim of the present study to delve into the biographical notes of the seven 
jurists of Madinah or to explore the arguments generated by their activities; a more detailed 
academic work is, in our view, required in this regard. However, their activities as at that time 
were compelling enough to invalidate Goldziher’s 7 and Schacht’s 8 claim of “pious forgery” and 
“fictitious expression” respectively. The jurists, severally and collectively, possessed sound 
knowledge of Qur’an and science of hadith which placed them at a vantage position of knowing 
the authentic from the fabricated Traditions. It is even on record that judges used to consult them 
before certain judicial decisions were made.9  

Another reason that the critics of hadith adduce is that certain Ahadith forbid the 
recording of hadith. Azami identifies three Traditions that are prominent in this regard. They are 
as follows. 

 Abu-said Al-khudri, may Allah be pleased with him, reported that, the Prophet (S.A.W) is 
reported to have said: “ Do not write from me except the Qur’an and whoever has written 
anything from me other than the Qur’an should erase it.”10  
 Zayd bn Thabit visited Mu’awiyah and sought information concerning an hadith from 
him. He (Mu’awiyah) ordered some one to write it. Then Zayd informed him that, “the 
Prophet forbids us from writing down any of his Ahadith”. He then erased it.11 
 Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported that, the Prophet once met us 
while we were writing Ahadith. He enquired what we were writing. We said, “They are 
your Ahadith”. The Prophet remarked. “ A book different from the book of Allah? Do 
you know what led the people before you astray? They made other writings along with the 
book of Allah”. 12 

Azami investigates these Ahadith in a more polemical discourse. He argues in favour of recording 
of the hadith and concludes that: 

 The Prophet’s disapproval of writing Ahadith most probably meant the writing of the 
Qur’an and non-Qur’anic materials on the same sheet because that might have led to 
misunderstanding. 13 

  
We are inclined to believe that the Prophet was admonishing against mixing the two 

together as the fear of mixture was real but personal writing could not have been totally 
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prohibited. Furthermore, we discovered that the first hadith cited above which was reported by 
Abi sa’id al-khudri is said to be weak, because it is categorized as Mawquf. 14 As-salafi 15 has 
however queried this judgement of Bukhari. He said that Muslim reported the same hadith in the 
category of Marfuc. This is not an indication that As-salafi disagrees that the Prophet disapproved 
the recording of his statements. He only contends the categorization of the hadith as a weak 
Tradition. He further submitted that the hadith was later abrogated.16 Besides, this hadith has two 
different versions. One of them is transmitted by Abdurhman Ibn Saicd who was said to be a 
weak narrator and used to edit hadith without knowing it. 17 For this reason ‘Ibn Hisham opines 
that he deserved to be abandoned. 18 The same argument goes for the second narration by Abu-
Hurayrah because the same ‘Ibn Said appears in the chain of narrators.19 And as for the 
authenticity of the hadith, the author of Tuhfatul-Ahawazi provides the following interpretations, 
if the hadith to be considered on its merit:  

That the recording of the hadith was forbidden during the time of revelation, so that it 
could not be seen as dovetailing with the Qur’an. And that the Ahdith should not be 
recorded on the same sheet with the Qur’an, whereas it was allowed on different sheets. 
Furthermore the hadith in reference was later abrogated by other Traditions that allow its 
recording. 20  
 
Ibn Qutaybah, as quoted by As-salafi,21 provides a fourth option that the disapproval was 

general while the approval was specific permission as could be deduced from the following 
Ahadith listed by Azami in support of the recording. It should be noted, however, that the Ahadith 
that shall be considered here are said to have abrogated the hadith against the recording of 
hadith.22  

Abdullah Ibn Amru Ibn Al-Asi, may Allah be pleased with him, reported that, I said, “O 
the Prophet of Allah, we used to listen to your statements which we could not memorized, 
can we then put them into writings? The Prophet said “all right you could write them”. 23  
 
And from the authority of Ahmad (he reported Ibn Al-asi as having said) “Oh Prophet of 
Allah, I listen to your speeches, can I write them down? He said Yes, I said “in both state 
of happiness and anger? He replied “Yes, because, I do not utter any statement except the 
truth”.24  
The two Traditions indicated that Al-Asi used to write down the hadith. This point to the 

Prophet’s approval of the practice. And to further consolidate the principle of tacit approval, Al-
asi enquired from the Prophet whether to quote him in every circumstance and the Prophet 
answered in the affirmative. The hadith of Abu-Hurayrah, on the other hand, made some 
categorical statements on the recording of hadith.  

Wahab Ibn Manbah reported from his brother who said he heard Abu-Hurayrah saying 
that none of the Sahabah reported more hadith than me except Abdullahi Ibn Amru 
because he used to write and I didn’t. 25  

It should be re-emphasized here that the hadith analysts, as mentioned earlier, have explained 
these seemingly contradictory hadith in many ways Ibn Qutaybah, for example, is of the view 
that: 

The hadith on prohibition belong to an earlier period in the life of the Prophet and are 
abrogated (mansukh) by the later ones which carry permission, or alternatively the 
prohibition was meant only for such companions as were not well trained in the art of 
writing and did not include those who could write proficiently without fear of distortion. 
26  

Similarly, Siddiq, in our view, has argued quite reasonably that:  
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The date of one hadith in the sahih of Bukhari, which gives to Abu-sha permission to 
write down one of his discourses, is dated the year of the conquest of Makkah, a fact 
which would favour the view that the hadith which allowed the writings of hadith post 
date those which indicate prohibition. 27 

In addition Ibn Amru, a principal actor in the hadith being investigated, was said to have arrived 
Syria with a camel loaded with several books from which he used to quote. 28 This is an 
indication that Ibn Amru had other collections with him different from hadith collection. It also 
apposite to mention that some books were in circulation as at that time such as tribal poems, 
promissory notes, personal letters and tribal agreements. 29 The book of Daniel was also believed 
to be in circulation. 30  
 Furthermore, the Qur’an encourages documentation of events, pacts and business 
transactions so as to safe-guard them from being forgotten or lost. 31 It is an indisputable fact that 
the sahabah would guard the Prophetic treasure jealously than the worldly materials or 
documents. Though one is not claiming that the events of 276 months ( i e 23 years) were all 
recorded but a sizeable number of Traditions were actually recorded. Maurice Bucaille’s claim 
that not a single collection of hadith was drawn up at the time of the Prophet,” 32 in our opinion, 
should be understood to refer to book collection and not the actual recording of hadith.  
 

THE SAHABAH AND THE RECORDING OF HADITH 
 The companion as earlier observed formed the coterie of the Prophet’s students. They 
received and assimilated the teachings of the Prophet for onward transmission to the later 
generation. The teaching method adopted was memorization, while some recorded some hadith. 
Muhammad Mubarak has, however, identified five ways for the dissemination of the Prophet’s 
teachings during his lifetime as follows. 

(i) Wa’z: oral teaching in gatherings. 
(ii) Khutbah: prepared sermons for Friday prayers, ‘Eld prayers and on special occasions 

such as wedding ceremony. 
(iii) Ta’lim: special training sessions for his emissaries  
(iv) Af’al: his practical demonstrations of the Qur’anic teachings 
(v) Sunnah: his own actions based on the interpretation of the Qur’an messages. 33 
Though the last two, in our opinion, are identical, one can add the questions, and answers 

sessions as well as statements made while settling disputes as the sixth and the seventh possible 
methods respectively. It worth noting that there was no formal system of education as at that 
time. Circumstances usually dictate the method to be adopted. The second Caliph cUmar was 
reported to have entered into an agreement with an Ansari to compares notes on the Prophet’s 
teachings when either of them was absent from the Prophet’s circle. 34 This reported episode is 
strong enough to cast doubt on the claim of Abu-Riyyah that cUmar used to reject the hadith of 
other sahabah. 35 our contention here is that cUmar, like other companions, used to rely on the 
reports of others, although he could still reject those he considered questionable, especially after 
the death of the Prophet. 

Another point worth stressing is that the sahabah demonstrated great enthusiasm in the 
dissemination of the Prophet’s word so that they world not be counted among those who 
withhold knowledge an offence which is strongly condemned in the Qur’an. 36 Thus, the sahabah 
considered oral transmission of the hadith imperative. To accuse the sahabah of pious forgery as 
Schacht submitted does not conform to the historical reality of the time. Both Goldziher and 
Schacht contend that the exact words of the Prophet could not have been memorized; hence its 
transmission might not be completely free from interpolation.37 This argument was first raised by 
Goldziher and has since remained an established thesis among some western scholars of Islam. 38 
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The main argument, as Ansari puts it, is that “the Traditions reflect the viewpoints obtaining in 
the second and third Islamic centuries and (therefore), have little to tell about the early part of the 
first century to which they allegedly belong”. 39 Schacht’s skepticism is more offensive and 
unscholarly. He says: 

Every legal Tradition from the Prophet, until the contrary is proved, must be taken not as 
an authentic or essentially authentic, even if slightly obscured, statement valid for his 
time or the time of the companions but as the fictitious expression of a legal doctrine 
formulated at a later date. 40  

  
The possibility of an individual assimilating all the teachings of the Prophet is however 

very remote. The view of Ibn Taymiyyah, in this regard, could be considered to be accurate. He 
says: 

None of the sahabah could claim the monopoly of comprehending all the hadith. The 
Prophet might have uttered a statement or expressed a legal point or practically 
demonstrated an action which would be witnessed by a few. Those who were present 
would automatically inform those who were absent. 41  

We can deduce from this submission that the sahabah used to compare notes among 
themselves during the Prophetic era and afterwards. It is not on record that the four guided 
caliphs, despite their closeness to the Prophet, were always in his company; hence they also asked 
questions on specific matters from those who were present when a proclamation was made on 
certain issues. 42 This deduction however has been challenged by the critics of hadith literature. 
They are arguing that some notable sahabah were vehemently opposed to hadith narration not to 
talk of its recording or comparing notes among themselves. 43 The names of both the first and the 
second caliphs are very prominent in this regard. Ahmad Amin states that both Abubakar and 
cUmar opposed the narration of hadith. 44 his view is based on the following event. 

Qarzah Ibn Ka’ab narrated that we embarked on a journey to Iraq cUmar escorted us until 
we reached the place called Harar. He performed ablution by washing each part twice then 
he said: “Do you know why I have escorted you? We said yes, because we are all 
companion of the Prophet” he then said “you would come across a group of people who 
have difficulty in the recitation of the Qur’an, likened to a person climbing the palm tree. 
Do not narrate any hadith to them because it will confuse them. Perfect recitation of the 
Qur’an and limit your narrations from the messenger of Allah. Proceed on your journey 
and I am with you”. When Qurzah met the people, they enquired about hadith, he then 
said. “cUmar had forbidden us”. 

 This event is self-explanatory and as such to use it as the basis of preventing the recording 
of hadith is far-fetched and wishful thinking. cUmar had made himself clear. He did not want the 
people to be confused because of their level of Qur’anic education. It is evident from the episode 
that if they had perfected their recitation, they would have met the standard considered safe by 
cUmar to allow them to have free access to the hadith. Therefore, to present this event in such a 
way as to prove that cUmar was vehemently opposed to the recording and the transmission of 
hadith will not in our view, be correct. Another critic, who shares Amin’s submission on cUmar 
is Mahmud Abu Riyyah. He bases his assumption on the fact that cUmar was alleged to have 
prevent the Prophet from writing a book as contained in the following narration. 

The Prophet was reported to have asked for a paper to write something on his sick bed. To 
this cUmar said, “the Prophet is in the state of comma, the book of Allah is sufficient for 
us” 46  

 We are tempted to observe that this incident is extremely doubtful. The expression that “the 
Prophet is in the state of comma” can be interpreted in many ways. It could be that cUmar was 
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sympathetic to the Prophet’s poor health rather than opposing him as wrongly claimed by the 
shicah scholars. 47 It can also be contended that the Prophet was said to be unlettered, how then 
was it possible for him to write a book while in the state of comma and on the sick bed? In any 
case this event does not suggest that cUmar was against the recording of hadith. Azami strongly 
believes that cUmar used to quote hadith in his official letters and in this way many hadith were 
recorded and transmitted by him. 48 

 Furthermore, it is on record that cUmar, during his caliphate, thought of compiling the 
Traditions but abandoned the idea for fear that the people should keep to them and leave the 
Qur’an. 49 This could be regarded as another supportive argument that some companions paid 
attention to the preservation of the hadith in the same manner they had the Qur’an written down 
on the available scantly written materials. The fear of mixing the two was therefore the major 
concern of cUmar in this regard. 
 The first caliph Abubakar is also alleged to have opposed the transmission and recording 
of hadith. He was said to have observed that “we have the book of Allah in our midst; you should 
follow its injunctions. 50 This argument is not strong enough to attract serious reaction. However, 
As-Sibaic quotes an instance which suggests that Abubakar used to reject any hadith narrated by 
an individual narrator. Instead he used to call other witnesses. 51 The incident being referred to, to 
the best of our knowledge happened once in the case of inheritance as follows: 

When a grandmother came to Abubakar asking about her share in the inheritance of her 
grandson, he replied “I have not found a share for you in the book of Allah and the 
Prophet did not fix any share for such a case”. He asked the companions whether the 
Prophet gave a grandmother one sixth. Abubakar asked him whether anyone was with him 
at such occasion to state as Mughirah had said upon this statement; Abubakar gave the 
grandmother one-sixth. 52  

 From this incident, it is unequivocally convincing that Abubakar rather than rejecting 
hadith laid a solid foundation for the principle of authenticating and disparaging (i.e llmul-jarh 
wa ta’adil). It is also on record that he wrote down about five hundred (500) hadith which he 
later burnt. 53 The burning could either be a way of discouraging the writings of hadith and the 
Qur’an on the same sheet or it could be as Azami claimed that at the time of writing he did not 
know the position of the Prophet on the issue. 54 It could also be that he suspected that it 
contained some hadith related by unreliable people. 55  

CONCLUSION 
 Despite the thesis and the anti-thesis of recording during the time of the Prophet, it is 
incontestable that hadith were both orally transmitted and some sahabah had it written down. The 
opposing argument that stems from the fact that the Prophet was reported as having frowned at its 
recording can be disregarded, because if the recording were not in practice, he would not have 
kicked against it. 
  The second argument worthy of consideration is the fact that every society has certain 
norms, values handed down through generations. The existing generation is its custodians for 
onward transmission to future generations; such values are generally not recorded in book form 
but are largely orally transmitted. The non-availability of document facts on such values does not 
invalidate their existence. This argument goes for the hadith Islam as generally acclaimed, 
changed the social norms of the Arabs. People continuously imbibe the culture from the primary 
source which the hadith symbolizes. Despite the claim of the critics of hadith on the non-
availability of writing materials, the hadith were preserved and jealously guarded by the 
companion of the Prophet. It could be further observed that even if writing materials were 
available, the recording would be a very difficult task. This is because to comprehensively record 
the actions, utterances and tacit approvals of a political and religious leader during his lifetime 
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will be a futile exercise. The Prophet did not train a particular community but the whole of 
humanity. The fact that proper official documentation of his teachings was made in the second 
and the third century of Islam does not in any way suggest pious forgery or fictitious expressions. 
The conclusion that can be drawn from the scholastic polemics on the recording of hadith is that, 
it was initially discouraged on fears that the hadith might be confused with the Qur’an texts. 
Later when such fear was no longer entertained, the Prophet permitted the recording of hadith. 
Indeed, Hadith records are beneficial to mankind in general and the Muslims in particular today 
as it will be everlastingly beneficial to all. 
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ABSTRACT 
Regardless of its various classifications, Hadith remains the second tier of the primary sources of 
Shari’a; or, as rightly said, works side-by-side with the Qur’an. As jurists call it al-waÍy al-
thÉnÊ (the second revelation), it proves that its crucial role in laying down the fundamental 
principles of Islamic jurisprudence cannot be over-emphasized. Nonetheless, the consideration 
given to its categorization into MutawÉtir (consecutive) and ÉÍÉd (solitary) for the purpose of 
applicability should not be over-looked. Jurists of past and present have divergent opinions 
regarding the applicability of Íadith ÉÍÉd in Shari’a matters, thus leading to variations in 
jurisprudential verdicts. The Hanafi school being the first among the four Sunni schools of 
Islamic jurisprudence examines the solitary Hadith in more critical way. Others seem to be more 
lenient with respect to its applicability; perhaps due to the flow of Hadith and the subsequent 
development in its sciences in the latter’s ages. Here, we shall discuss the various views of jurists 
in relation to the applicability of ÍadÊth ÉÍÉd in Shari’a matters. The paper will consist of the 
introduction, the crucial role of Hadith in Sharia, its meaning and classification. Emphasis will 
be laid on the solitary Hadith through its meaning, juristic opinions on its applicability, their 
arguments, justifications, critical analysis of their arguments and the preponderant opinion. 
 
1.0 INTRODUCTION 
This paper analyses the sphere of application and the applicability the solitary Hadith in Sharia 
matters. Solitary Hadith, otherwise known in Arabic as Hadith ÓÍÉd, is that type of Hadith which 
has been reported through a channel of single or an odd number of reporters. The question of the 
applicability of the solitary Hadith in Islamic law is generally a disputed one. Islamic jurists have 
different opinions as to its applicability or otherwise in ‘aqÊda and Shari’a matters. Our focus of 
discussion will be restricted within the ambit of Shari’a matters. That is to say, can we rely solely 
on a solitary Hadith as a primary source of Sharia in passing judgments and giving verdicts? And 
what are the criteria for the application? Finding answers to these questions will, in no small way 
assist in smoothing the dispensation of Islamic justice and fatwa verdicts. 
2.0 DEFINITION OF HADITH 
2.1 Literal Definition 
The word Hadith is literally derived from the verb root “Íaddatha” meaning ‘he narrated’. It 
stands for the same meaning with al-khabar (news or narrative) and al-jadÊd (new or fresh). 
The singular form is Íadith while the plural is aÍÉdÊth.1 
Hadith therefore literally means a narrative, communication or news consisting of the factual 
account of an event. The word occurs 23 times in the Holy Qur’an. In all such usages it is used in 
the literal meaning of Hadith. These include: 

 َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللِه َحِديًثا

“And who is truer than Allah in narration?”(Q 4:87) 

 َهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسىٰ 

                                                 
1 Muhammad Ibn Manzur al-Ifriqi, (1995) LIsÉn al-‘Arab, Beirut: Dar Sadir, under entry “ha-da tha” Vol. 2, p 131 
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“Has there come to you the story of Musa?”(Q 78:15) 

 َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ 

“Has there come to you the narration of the Overwhelming?”(Q 88:1) 
 2.2 Technical Definition 
According to the scholars of Usul al-Fiqh Hadith is defined as anything related to the Prophet 
(SAW) pertaining to his sayings, actions, silence approvals and attributes.2 
The term Hadith is often used synonymously with Sunnah. Though Sunnah is wider in scope of 
meaning than Hadith. Sunnah thus referred not only to the Hadith of the prophet (SAW) but also 
to the established practice of the community.3 Thus, every Hadith is Sunnah and not every 
Sunnah is Hadith. 
3.0 HUJJIYYAH (PROOF - VALUE) OF HADITH 
Hadith is unanimously agreed to be the second tier of the primary sources of Shari’a. The Qur’an 
provides: 

  ل ِإَلْيِهْم َوَلَعلاِس َما نـُزلِلن َ ْكَر لِتُبَـنيُرونَوأَنزَْلَنا إَِلْيَك الذُهْم يـَتَـَفك  
“And we have revealed unto you the Qur’an so that you may explain to mankind that which was 
revealed unto them.” (Q 17:44)  
All that the Prophet (SAW) says is an authority of divine source.  

َوَما يـَْنِطُق َعْن اْهلََوى ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى    
“Nor does he say (aught) of (his own) Desire. It is no less than an inspiration revealed to him”(Q 
54: 3-4) 
 
Allah the Almighty enjoins believers in many verses of the Qur’an to obey His Messenger 
absolutely. Examples of such verses include: 

 َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسول
“Obey Allah and obey His Messenger”(Q 4:59) 

 َمْن يُِطْع الرُسوَل فـََقْد َأطَاَع الله
“Whosoever obeys the Messenger has verily obeyed Allah.”(Q 4:80) 
Also, the Hadith itself tells us about its authority in Shari’a and the obligation upon the believers 
to adhere to its rulings. The following are examples of such ahadith: 
 Narrated al-Irbad ibn Sariyah that the Prophet (SAW) said: “You are to follow my Sunnah and 
the Sunnah of the rightly guided Caliphs.”4 
In another Hadith he said: 
“I have been given the Qur’an together with its like (Hadith).”5 
Also, it is reported that the prophet (SAW) said: 
“I left two things among you. You shall not go astray as long as you hold on to them, the Book of 
Allah and my Sunnah.”6 
Ijma’ is confirmed that Hadith is the next to the Qur’an in authority in Shari’a.7 
4.0 CLASSIFICATION OF HADITH 
 Hadith has various classifications under various categorizations. In this context, it is classified in 

                                                 
2 Muhammad ibn Salih al-Uthaimin, (1426), Al-UÎËl min‘ ilm al-uÎËl, Cairo: Dar ibn al-Jauzi. p 57  
3 Mohammad Hashim Kamali, (2000), Principles of Islamic Jurisprudence, Selangor: Ilmiah Publishers, p 47 
4 Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Ash’ath, (n. d.), Sunan AbÊ DÉwËd, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Vol. 4, p 329  
5 Ahmad ibn Hanbal al-Shaibani, (n.d), Musnad, Cairo: Cordoba Foundation, Vol. 4, p 130 
6 Malik ibn Anas al-Asbahi, (n.d), al-MuwaÏÏa’, Cairo: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. Vol. 2, p 899  
7 Kamali, 48 
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relation to its grades of riwaya i.e. form of collection or channel of narration, into two, viz: 
Hadith Mutawtir and Hadith ÓÍÉd. 
4.1 Hadith MutawÉtir (The Continuous Multiple Reporter Hadith) 
This type of Hadith is that whose chain of channel of collection is established by a multiple 
number of narrators. This plurality in the number of narrators makes such Hadith stronger in 
testimony. Thus, the plurality must be at all levels, from bottom to top. In other words, from the 
level of the Sahaba (companions) up to the last level of its documentation and spread. Once a 
Hadith becomes mutawatir, it engenders ilm a-yaqin (absolute knowledge of certainty) like that 
of tha Qur’an. Such Hadith is also considered as qaÏ‘iy al-thubËt (the absolutely proven).8 
Scholars have enumerated certain conditions that must be considered before a Hadith qualifies to 
be mutawatir.  

1- The number of narrators at each level must be a multiple one, such that precludes the likelihood 
of their falsehood. 

2- The multiplicity must be at all levels of the Hadith chain. 
3- Their report must be based on sense perception, based on hearing, seeing etc.9 

 
4.2 Example of Hadith MutawÉtir 
“Whoever fabricates a lie about me deliberately must prepare for himself a place in the Hell-
fire.”10 
This Hadith is believed to have been narrated by over sixty narrators from among the sahaba, 
among whom were the ten most respected Sahaba.11 Similar plurality has been established in all 
the steps of its chain. 
4.3 Hadith Ahad (The Solitary Hadith) 
Our main topic of discussion is about this Hadith and its applicability. This type of Hadith is 
reported by a single reporter or by odd individuals. 
The view of the majority is that Hadith ahad does not engender ilm al-yaqin as mutawatir, it is 
rather zanni al-thubut (proven by probable testimony).12 Our discussion will focus on the juristic 
views regarding the applicability or otherwise of Hadith ahad in Shari’a matters. 
Generally, before a solitary Hadith is applied, certain conditions must be qualified. 

1- The transmitter must be a Muslim. 
2- He must be of full legal capacity. 
3- He must be an upright person. 
4- He must possess a retentive memory. 
5- He must be free from tadlis i.e. distortion which may lead to forgery.13 

 
5.0 JURISTIC VIEWS 
Once the aforementioned conditions are met, Hadith ahad could be applied as per the view of the 
majority, including Imam Shafi’i and Imam Ahmad. However, Imam Malik and Imam Abu 
Hanifa have set some additional conditions before applying the Hadith. We shall discuss these 
views one after another looking into each view and its reasons. 
                                                 
8 Kamali, 68 
9 Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, (1997), al-MustaÎfÉ fÊ ‘ilm al-UÎËl, Beirut: al-Risala Foudation, Vol. 1, 
264 
10 Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, (1987), SaÍÊÍ al-BukhÉrÊ, Cairo: Dar al-Sha’ab, Vol. 1, 38  
11 Abdul-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, (n.d), TadrÊb al-RÉwÊ fÊ Sharhi TaqrÊb al-Nawawi,Ê Riyadh: al-Riyadh 
al-Haditha, Vol. 2, 177 
12 Kamali, 70 
13 Ibid. 73 
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5.1 View of Imam Malik 
Imam Malik holds the view that Hadith ahad is applicable in all matters so long as it does not 
contradict the principle of amal ahl al-Madina i.e. the practice of the Medinites.14 
5.2 View of Imam Abu Hanifa 
Imam Abu Hanifa only applies Hadith ahad subject to some strict conditions. These conditions 
are as follows: 

1- The narrator’s action must not contradict his narration. 
2- The subject matter in of the Hadith must not be such that necessitates the knowledge of a vast 

number of people. 
3- The Hadith must not contradict Qiyas (analogical deduction). 
4- The narrator must be faqih (jurist) when such Hadith does not comply with Qiyas.15 

4.3 View of Imam Shafi’i and Imam Ahmad 
As pinpointed above, Imam Shafi’i and Imam Ahmad maintain the view that Hadith ahad is 
generally applicable in all matters once the general conditions are satisfied.16 
5.0 TABLE OF ARGUMENTS/PROOF 
Each of the contenders of the divergent views tries to establish his own argument with proving 
authorities from both the primary and secondary sources of Shari’a. We shall table such 
arguments and examine their strength to find out the preponderant among them. 
5.1 Collective Argument of Imam Malik and Imam Abu Hanifa 
The two Imams depended on the fact that Hadith ahad only engenders probable knowledge and 
not a factual one.17 By this, if we were to rely upon Hadith ahad and apply it, our action would be 
tantamount to worshiping Allah by relying upon what is not certainly known, which is 
prohibited.18 They relied on the following provisions.  

َا يَْأُمرُُكم ِبالسوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأن تـَُقوُلوا َعَلى اللِه َما َال تـَْعَلُمونَ   ِإمن  
“For he (Satan) commands you what is evil and shameful, and that ye should say of Allah that of 
which ye have no knowledge.”(Q 2:169) 

  ِإن السْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤَاَد ُكل أُولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال  ۚ◌ َلَك ِبِه ِعْلٌم  َوَال تـَْقُف َما لَْيسَ 
“And pursue not that of which thou hast no knowledge; for every act of hearing, or of seeing or 
of (feeling in) the heart will be enquired into (on the Day of Reckoning).”(Q 18:36) 

َوِإن الظن َال يـُْغِين ِمَن احلَْق َشْيًئا ۖ◌ ِإن يـَتِبُعوَن ِإال الظن  ۖ◌ َوَما َهلُم ِبِه ِمْن ِعْلٍم     
“But they have no knowledge therein. They follow nothing but conjecture; and conjecture avails 
nothing against Truth.”(Q 54:28) 
From the prophetic traditions, they argued on the basis of the Hadith of Dhul Yadain, whose 
observation that their prayer was incomplete was rejected by the Prophet (SAW).19 According to 
them, his narration was not accepted because it was khabar al-wahid (a solitary narrative).20 
Also, Abu Bakar (RA) rejected the narration of Mughira on the share of grandmother in 
inheritance until same was testified by Muhammad ibn Maslamah.21 
 
                                                 
14 Kamali, 76 
15 Muhammad Hassan Hitu, (1984), Al-wajÊz fi UÎËl al-TashrÊ‘ al-IslÉmi, Beitut: Mu’assasah al-Risala, p. 97 
16 Muhammad Ibn Idris al-Shafi’i, (1999), al-Risalah, Oman: Dar Ammar, p. 92 
17 Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasi, (1993), UÎËl al-Sarkhasi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Vol. 1, 21 
18 Ali Ibn Muhammad al-Amidi, (1404 AH), al-IhkÉm fi UÎËl al-AhkÉm, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Vol. 2, 260 
19 Bukhari, Vol. 1, 130 
20 Amidi, Vol. 2, p 261 
21 Malik, Vol. 2, p 513 
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5. 2 Individual Argument of Imam Malik 
Medinah being the first centre of Islamic state during the prophetic era was blessed with some 
peculiarities. These peculiarities were the basis of the Imam’s application of the doctrine of amal 
ahl al-Madina, i.e. the practice of the Medinites. By this doctrine, any solitary Hadith that 
contradicts its principle is set aside, and the doctrine would prevail. He elaborated this principle 
in the following facts. 

(a) Medina was the first capital city of the Islamic state. 
(b) The revelation of the Qur’an was completed in Medina. 
(c) Majority of the legal rules and ordinances were revealed in Medina. 
(d) Most of the practical aspects of legal matters were demonstrated in Medina. 
(e) Medina comprised of a larger number of Sahaba even after the demise of the prophet (SAW). 
(f) The Sahaba witnessed the executions of legal matters pertaining to criminal, civil, torts and other 

judicial matters. 
(g) The Sahaba propagated both theoretical and practical aspects of Islamic knowledge to their 

successors in Medina. 
(h)  The jurists of Medina were more likely to study the theory and practice of the traditions of the 

Prophet (SAW) than anyone else.22 
Going by these reasons Imam Malik opined that any solitary Hadith that contradicts the doctrine 
of ‘amal ahl al-Madina would be set aside.  
5.3 Example of Solitary Hadith that Contradicts the Doctrine of ‘Amal Ahl al-
Madina 
Abdullah ibn Umar RA narrated that the Prophet SAW said: “The parties to a sale are free to 
change their minds so long as they do not separate (from the meeting point of the contract).”23 
This Hadith authorizes the principle of khiyar al-majlis (option of repudiation before separation) 
in the law of contract. But the medinese practice on this point makes the contract complete and 
binding on parties so long as express agreement is reached by a valid offer and acceptance. The 
Hadith is therefore rejected on the ground that it is a solitary one.24 
 
5.4 Individual Argument of Imam Abu Hanifa 
 As pinpointed earlier, the Hanafis only apply Hadith ahad subject to the satisfaction of some 
strict conditions. Here we will analyze such conditions and their arguments. 

1- That the narrator’s action must not contradict his narration. The argument of the Hanafis 
here is based on the principle “al-rÉwÊ adrÉ bimÉ raw” meaning the narration is more aware of 
what he narrates. Thus, his deviation from a Hadith which he narrates implies that the Hadith is 
not a reliable authority. An example was given of a Hadith narrated by Abu Hurairah (RA) which 
reads:  
“When a dog licks a dish, wash it seven times, one of which must be with sand.”25  
According to Abu Hanifa, Abu Hurairah did not act upon this himself. He added that since the 
general requirement for washing is normally three times, this report is considered weak, including 
attributing it to Abu Hurairah.26 

2- That the matter in question must not be such that necessitates the knowledge of a vast 
number of people. The argument of the Hanafis here is that in such a case, if the Hadith were to 

                                                 
22 Amidi, Vol. 2, 262.  
23 Bukhari, Vol. 3, 76 
24 Kamali, 76 
25 Muslim Ibn Al-Hajjaj al-Naisaburi, (n.d), Sahih Muslim, Beirut: Dar al-Jil, Vol. 1, 161 
26 Kamali, 75 
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be reliable, it would have been popular among Muslims and as such, must have been narrated by 
a vast number of narrators. An example of such Hadith is that which says: 
“Anyone who touches his sexual organ must take a fresh ablution.”27 
This Hadith is rejected by the Hanafis on the ground that if it had been authentic, it would have 
become popular and established in the practice of all Muslims.28 

3- That the narrator of Hadith ahad must be a Faqih (jurist) if the Hadith does not comply 
with Qiyas (analogical deduction), otherwise, Qiyas will prevail. If however, the narrator is 
known to be faqih, then his report would be preferred over qiyas. Going by this principle, the 
Hanafis rejected the solitary Hadith of al-musarrah, that is the animal whose milk is retained in 
its udders so as to impress the buyer. The Hadith reads as follows: “Whoever purchases a 
musarrah has a choice for three days after having milked it, either to keep it or to return it with a 
sa’ quantity of dates”.29 
According to the Hanafis, this Hadith is contrary to Qiyas on the ground that the rule of equality 
requires that if the buyer wishes to return the beast, he must return it with the cost of milk which 
was in the udders at the time of purchase instead of the dates.30 
5.5 Argument of Imam Shafi’i and Imam Ahmad 
As earlier mentioned, Imam Shafi’i and Imam Ahmad maintained the view that solitary Hadith is 
an authority as a primary source of Shari’a without outlining any conditions beside the general 
ones. Representing the view, Imam Shafi’i argued relying upon a number of textual authorities 
from the Qur’an and Sunnah.31  
 
Authorities from the Qur’an: 

َوَمن يـَْعِص اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضل َضَالًال مِبيًنا ۗ◌  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللُه َوَرُسولُُه أَْمرًا أَن َيُكوَن َهلُُم اخلِْيَـرَُة ِمْن أَْمرِِهمْ     
“It is not fitting for a Believer, man or woman, when a matter has been decided by Allah and His 
Messenger to have any option about their decision: if any one disobeys Allah and His Messenger, 
he is indeed on a clearly wrong path”.(Q 33:36) 
Imam Shafi’i applied this verse by an interpretation of Abdullah ibn Abbas where the latter cited 
it as an authority for the application of solitary Hadith against Tawus. 
Also, Allah says: 

ِإلَْيِهْم َلَعلُهْم َحيَْذُرونَ  فـََلْوَال نـََفَر ِمن ُكل ِفْرَقٍة منـُْهْم طَائَِفٌة لَيتَـَفقُهوا ِيف الديِن َولُِينِذُروا قَـْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ۚ◌ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافًة     
“Nor should the Believers all go forth together: if a contingent from every expedition remained 
behind, they could devote themselves to studies in religion, and admonish the people when they 
return to them,- that thus they (may learn) to guard themselves (against evil)”.(Q 9:122) 

ْلُتْم نَاِدِمنيَ الِذيَن آَمُنوا ِإن َجاءَُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ فَـَتبَـيـُنوا أَن ُتِصيُبوا قَـْوًما ِجبََهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعَلٰى َما فَـعَ  يَا أَيـَها    
“O ye who believe! If a wicked person comes to you with any news, ascertain the truth, lest ye 
harm people unwillingly, and afterwards become full of repentance for what ye have done”.(Q 
49:6) 
In the above verses, Allah has commanded the believers to accept Khabar al-Wahid (solitary 
narration) of an ‘adl (upright person).32 
Authorities from Sunnah:  
                                                 
27 Muhammad Ibn Isa al-Tirmidhi, (n.d), Sunan, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, Vol. 1, 126 
28 Muhammad bin Ali al-Shaukani, (1999), Irshad al-FuÍËl ila TahqÊq al-Haq min Ilm al-UÎËl, Beirut: Dar al-Kitab 
al-Arabi, Vol. 1, 153 
29 Bukhari, Vol. 3, 93 
30 Kamali, 75 
31 This argument can be seen in three of his books; al-Risala, Kitab Ikhtilaf al-Hadith and Kitab Jama’ al-ilm. 
32 Shafi’i, Risala, 29 
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On the authority of Abdullah ibn Umar RA who sad: once upon a time people were in Quba 
mosque observing the Subh (dawn) prayer when a man came and said to them: “The Prophet 
SAW has received a revelation to face the Qiblah (Kaabah) and he did”. The people were facing 
toward Sham, then they turned immediately and faced the Kaaba.33 
In another Hadith, Anas narrated that a man came to Abu Talha and Abu Ubaida who were about 
to be served with beer. He said “Beer has been made unlawful”. Abu Talha heeded to the new 
rule and instructed Anas saying: “Stand up and brake the container”, and I did.34 
From the two Ahadith above, we can see that the companions used to accept solitary Hadith, and 
were not questioning about any of the conditions set by the Hanafis. 
In similar occasions we can see where the Prophet (SAW) would send a single companion with a 
mission to a community, yet they never questioned the authenticity of his message based on 
solitary reason. For example, Abu Bakr was appointed Amir al-Hajj (leader of the pilgrims) to 
Mecca, Mu’adh was appointed a judge in Yemen, Ali was sent to repudiate a breached treaty, 
Mus’ab was appointed a tutor in Medina, etc.35 
Finally, they argued that the Qur’an itself was revealed through a solitary source. Allah (SWT), 
then Jibril (AS), then Muhammad (SAW). Thus, Allah says: 

َوِإنُه لََتنزِيُل َرب اْلَعاَلِمنيَ  نـََزَل ِبِه الروُح اْألَِمنيُ  َعَلٰى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِينَ  بِِلَساٍن َعَرِيب مِبنيٍ     

“ Verily, this is a Revelation from the Lord of the Worlds. With it came down the spirit of Faith 
and Truth- To your heart and mind, that you may admonish. In the perspicuous Arabic 
tongue.”(Q 26:192-194) 
Authority from Ijma’ 
They said we can see from the practice of the companions that they unanimously agreed upon 
acceptability and applicability of solitary narrations of udul (upright individuals) in religious 
matters unconditionally.36 
6.0 THE PREPONDERANT VIEW 
By a critical look at the proofs of all the foregoing arguments we can conclude that the preferred 
view is the view of Imam Shafi’i and Imam Ahmad. That is, Hadith ÉÍÉd is rightly applicable in 
all shari’a matters. This is in line with the view of the majority who apply it subject to the general 
conditions as earlier mentioned. 
6.1 Refuting the Argument of Imam Malik and Imam Abu Hanifa 
Prominent writers of Usul al-Fiqh upholding the view of the majority, refuted all the authorities 
of proof used by the two Imams. We shall take them one after another. 

1- The Qur’anic authorities. It was held that all the cited verses are generally referring to the 
rejection of the testimony of a narrator whose narration is not based on facts. This may happen 
where there is lack of definite certainty of testimony, based on hearing, seeing, etc; or by giving a 
verdict relying upon a narration whose source is an individual of questionable reputation. In other 
words, the verses quoted are out of point.37 

2- The Hadith of Zul Yadain. In this, nothing indicates that the Prophet (SAW) rejected the 
narration of Zul Yadain, rather, he asked for a stronger testimony to proof what he thought was 
an erroneous observation. And after all, the Prophet (SAW) finally succumbed to Zul Yadain’s 
narration.38 

                                                 
33 Bukhari, Vol. 6, 26  
34 Bukhari, Vol. 9, 109 
35 Amidi, Vol. 2, 209 
36 Shafi’I, 30 
37 Ghazali, Vol. 1, 267 
38 Ibid. 
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3- The story of Abu Bakar and Mughira may not be in favour of Imam Malik and Imam Abu 
Hanifa. In contrast, it may serve as an additional authority for Imam Shafi’i and Imam Ahmad. 
This is because when Abu Bakar asked for more witnesses, only Abu Musa Al-Ash’ari testified. 
By this, the Hadith still remained a solitary one, nevertheless, it was applied by Abu Bakar.39 
 
6.2 Refuting Imam Malik’s Individual Argument 
Imam Malik’s argument was based on the principle of the Medinese practice as discussed earlier. 
But we can refute this argument by a dictum of Imam Malik himself. The then Caliph Harun al-
Rashid requested that al-Muwatta (the famous book of Hadith written by Imam Malik) be made a 
code of authority in the Islamic State. Imam Malik replied: “we cannot impose on people what 
Allah and His Messenger have not imposed on them. After the demise of the Prophet (SAW), his 
companions spread all over the world propagating his teachings, and with many of them were a 
number of Ahadith not known to others (who were left back in Medina).”40  
6.3 Refuting Imam Abu Hanifa’s Individual Argument 

(a) On rejecting solitary Hadith based on non compliance by its rawi (the reporter). This argument is 
refuted by a common principle that says: “al ‘ibratu bimÉ raw al-rÉwÊ lÉ bi mÉ ra’É” meaning: 
consideration applies to what the reporter reports, and not to what he views (in case his practice 
contradicts his report).41 

(b) On rejecting solitary Hadith in matters that necessitate the knowledge of a vast number of people. 
Some scholars argued that even the Hanafis themselves could not comply with this condition. 
Because in many instances, they applied solitary Hadith in a number of matters which were 
supposed to be known by a large number of people, and were not. For example, they accept the 
solitary Hadith which requires repeating ablution when one laughs while performing prayer. They 
also accept the Hadith that makes ablution void due to vomiting or bleeding. Applying these and 
similar solitary Ahadith by the Hanafis is a vivid contradiction of their principle.42 

(c) On the condition that the reporter must be faqih when his report contradicts Qiyas. This argument 
is refuted on the ground that it shows disrespect to the Sahaba who were the premier narrators of 
Hadith. Our belief is that they were all jurists who know the Shari’a better than anyone else. 
Imam Dhahabi narrated the story of a young Hanafi man who came to the famous mosque of al-
Mansur in Bagdad. In the course of his conversation with some men about the principle of 
muÎarrah, the young man said “we do not accept the narration of Abu Hurairah on this matter as 
Abu Huraira is not faqih”! A terrifying huge snake suddenly appeared from nowhere approaching 
towards the young man who fled. “Repent, repent” people shouted at him. Then young man 
repented and the snake disappeared immediately.43 Qiyas is only applicable in the absence of a 
textual authority. Thus, it is important here to note the applicability of the principle “lÉ qiyÉsa 
ma‘a an-naÎ” i.e. no Qiyas is applicable in the presence of a textual authority.44 
 
7.0 CONCLUSION 
The crucial role of Hadith ÓÍÉd (Solitary Hadith) in general matters pertaining to Shari’a, 
particularly in legal issues cannot be over-emphasized. The four Sunni Schools of Thought have 
all agreed to its application. However, their opinions vary in the criteria for such application. 

                                                 
39 Ghazali, Vol. 1, 268 
40 Amidi, Vol. 2, 210  
41 Ahmad Ibn Idris al-Qarafi, (n.d), Sharh TanqÊÍ al-FuÎËl, n.p, Vol. 2, p 483 
42 Ghazali, Vol, 1, 268 
43 Muhammad Ibn Ahmad al-Zahabi, (n.d), Siyaru A’lam al-Nubala’, Beirut: Mu’assat al-Risala, Vol. 2, 619 
44 Iyad Ibn Nami al-Sulami, (2006), UÎËl al-Fiqh allaÐÊ la yasa‘ al-FaqÊh JahluhË, Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 
p. 289 
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They all agreed on common conditions. However, Imam Malik and Imam Abu Hanifa have 
added some more strict conditions making such application a difficult one. A crucial look at their 
arguments may oblige us to succumb to the view of Imam Shafi’i and Imam Ahmad. That is, 
general acceptability and applicability of reliable Solitary Hadith in Sharia matters. By so doing, 
many legal issues involved in cases before our Shari’a courts or brought before our scholars for 
verdicts would be determined and resolved by the Hadith, such will also - in no small way - 
enhance a more comprehensive and wider applicability of Hadith.  
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Abstract: 
 Moral teaching in religion requires the use of a variety of methods of address to suit 
audiences of different generations across the ages.  

Since human nature is basically the same everywhere and at all times, the means and 
methods that may be employed in attracting people to morality and ethical behaviour should be 
similar.  

Given that moral instruction is done through the use of speech acts, the researcher has 
decided to apply the speech act theory to moral religious texts and to analyze them in a way 
similar to that used in conversational speech acts in the spoken language.  

The present study is limited to ten common moral topics from the traditions of Prophet 
Muhammad (P.B.U.H.) in Arabic and the New Testament in English. This limitation is necessary 
owing to the large number of moral topics that religions deal with. These topics have been 
selected with a view to achieving the closest possible correspondence between the texts of the two 
languages studied. 

The treatment of the subject in this study has been conducted on the basis of four 
hypotheses: (1) Speech act theory can be applied to moral religious texts, (2) Effective moral 
teaching requires the use of different types of speech acts, (3) Prophet Muhammad's Traditions 
and the New Testament must have shown such uses, (4) The speech acts utilized in both texts 
show correspondence in their types.  

The model of analysis adopted for this study is the rules set by Searle (1969: 54 ff.) for 
certain types of illocutionary acts and the felicity conditions from which these rules are extracted.  

To investigate the validity of these hypotheses, fifteen Prophetic Traditions in Arabic and 
fifteen New Testament verses in English have been examined. 

The analysis of the texts is supported by a statistical analysis constructed to find out the 
frequency of each type of speech act in each moral teaching in both texts. The use of "a rank-
difference correlation" theory proves that any increase in types and frequencies of speech acts in 
Arabic texts are accompanied by an increase in types and frequencies of speech acts in English 
texts. This fact justifies the limited number of traditions and verses examined in this study.  

Then, these frequencies have been converted into percentages by which the researcher 
has made a comparison that contains the type of each speech act and its frequency and the 
percentage it represents in both texts. 
 The findings of this study have proved the validity of all hypotheses of the research. They 
have revealed the applicability of speech act theory to religious language; they have shown the 
correspondence between the speech act types in both texts; different types of speech acts have 
been found and; the Prophetic Traditions and the New Testament have shown the uses of these 
types. 
 
Introduction 
 
Religious and Non-religious Language 
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 The close relationship between language and religious beliefs has been clearly recognized 
throughout the cultural history of mankind. Language is considered as a means by which the 
religious themes are spread and received. 
 Crystal, (1965: 112) considers religious language as a register and should not be confused 
with the style: 

A style must not be confused with a register of language, which is a specialized 
brand of language existing in a definable social context, but regardless of a 
particular interpersonal situation, such as the registers of legal, religious or 
scientific language in English. 

 
 Register, as it is defined by Crystal et al. (1997: 327) refer to “a variety of language 
defined according to its use in social situations, e.g. a register of scientific, religious, FORMAL 
English.” Trudgill (1974: 104) considers register as occupational linguistic varieties used by 
members of a particular profession or occupation, which is characterized by special vocabulary, 
for example, language of law, language of medicine, and language of engineering. 
 
A Special Way of Using Religious Language 
 What is meant “religious discourse”? Is this a separate type of discourse which then 
requires “translation” when spoken in public? 
 (Cochrane, et. al. “Constructing a language” 1998) says that language functions 
differently in different communities, the important example here being the “language of human 
rights”. The language of ‘win or lose’, suggest that the moral context of the language is 
significant. 
 The keywords of religious language are ‘values’, ‘equity’, and ‘transformation’. Ethics 
and values form the context of religion; such as compassion, justice. (ibid.) 
 How is religious discourse different from other non-religious speech forms? The answer 
is in the aspects mentioned hereunder: (The Concept of Religious Language, 2005) 

1- Religious language does not differ from the non-religious speech forms which human 
beings commonly speak. 

2- Religious language does not differ from ordinary language in vocabulary. The words used 
in a religious context are the same as those used in daily speech. A large number of these 
terms are used and practiced and have juridical nature for example: ‘church’, ‘parish’, 
‘bishop’,…etc. 

3- Religious language does not differ from ordinary language in grammar. 
4- Religious language does not differ from ordinary language style. 
5- Religious language does not differ from non-religious language in the way German, 

French, English and Arabic for example, differ from each other. In other words, there is 
no translation from religious into English or into common language. 

6- Religious language does not differ from non-religious language in the way that a dialect 
differs from the official accepted language. 

7- Religious language does not differ from non-religious language in the way the jargon of a 
particular group differs from other types of speech. 

8- Religious language does not differ from non-religious language in the same way that a 
technical/scientific language differs from common language. Religious language is really 
a language about how people should behave towards each other. It serves as a “regulative 
ideal” to grant validity to the ethical imperatives. 

9- Religious language does not differ from ordinary language as regards the “language 
games”. These games are: 
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To command and to act according to a command. To describe an object according to its 
speech appearance and dimension. To construct an object according to a description 
(design). To make hypotheses concerning a phenomenon. To elaborate hypotheses and 
submit it to a test. To make up a story and read it. To recite in the theatre. To sing in 
nursery rhymes. To solve riddles. To make a joke; to tell it. To resolve a problem of 
applied arithmetic. To translate from one language to another. To ask, thank, beg, greet, 
pray.(ibid.) 

Crystal (1965: 151), as well defines a liturgical language as “a particular set of forms, either a 
style or a whole language, used in official public workshop on behalf of a religion.” Religion and 
language have a solid relationship since language, being the most flexible tool of communication, 
is naturally used to communicate a religion to the people and teach them how to communicate 
with God. (ibid.: 117) Thus, language is considered as an integral part of religion and religion is 
one of the fields which language could well describe. 

He (ibid.: 151) divides language into two kind: everyday language and sacred language: 
It was normal for a culture to have two languages; one, the language of everyday, 
the other, the sacred language, reserved for use by a few people on a sacred 
occasion. 

Religious language, necessarily, has a special style to identify its specialization. It is an 
unfamiliar language has unfamiliar style used for special social situation, which requires 
language other than everyday language. (ibid.) 

Crystal et. al (1969: 147) consider “the kind of language a speech community uses for the 
expression of its religious beliefs on public occasions is usually one of the most distinctive 
varieties it possesses.” They (ibid.) believe that the older versions of religious language are of 
“greater linguistic significance within the speech community” and it becomes part of “linguistic 
consciousness” of Modern English. One pointer to this is: there are large numbers of “traditional 
biblical phrases which have now passed into general usage”; another pointer is that the “the 
linguistic importance of liturgical language is not restricted to religious situations, though of 
course its primary function is there.” (ibid.: 148) 

They (ibid.) conclude that the form and function of religious language are not limited to those 
who work in religious fields only, but they are of “more general linguistic interest than is often 
realized.” 

They (ibid.:161) notice that religious language is characterized by a certain deviation in the 
word order within a sentence and clause structure. This deviation is clearly noticed in the 
Authorized Version. For example, two adverbials are coordinated for rhetorical purpose; 
unexpected reversal, for example, the adverb of manner in English follow the adverb of place, 
and the order of direct-indirect object order is reversed. (ibid.) 

But they (ibid.: 165) believe that the vocabulary of religious English is distinctive in the 
following aspects: First: it has a number of archaisms; they are words whose referents are no 
longer used in the contemporary language; Second: it contains a number of theological terms, 
”which provide the verbal basis for the formulation of a person’s beliefs.” (ibid.); Third: it 
consists of items which are very typical religious utterance and are occurred very rarely in 
English as a whole as they are restricted to formal contexts, and to special kinds of collocations. 
For example,(Body and Blood). 

As it is clear from the above, that Crystal and Davy (1969) agree with the view of (The 
Concept of Religious Language, 2005) but they disagree with Crystal’s (1965) point of view. 

Notwithstanding, there is a fact that there is a special way of using language in a religious 
context and there is a specific way the religious language is spoken different from the way of 
speaking a non-religious context. This difference has been seen in the difficulty in understanding 
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the special usage within the various religions even with those who possess full linguistic 
competence. Therefore, one has to learn and acquire religious linguistic usage. (ibid.) 
Nevertheless, religious language and non-religious language have similarity in structures and 
grammar and social nature. Hence, the religious language can be achieved by using felicity 
conditions that are not much different from the acts speakers use in a natural conversation. 
Therefore, the speech act theory is applicable to the religious discourse and is quite feasible. 
 
The Prophetic Traditions 
  The Prophet Muhammed’s (P.B.U.H) Hadith and Sunnah, his sayings and actions, are 
after Qur’an, the most important source of the Islamic tradition. (An-Nawawi, 1993: 4) 
 He (ibid.:5) says that “one may ask in what way can man emulate Him?” The answer lies 
in the sayings, which he left behind, which are known as Hadith, and his daily life and practice 
known as Sunnah. 
 The Hadiths were memorized and transmitted to us by those who followed Him during 
succeeding generations. They are the guidance of the Prophetic practice, and they are the vital 
connection between the Qur’an and the practice and sayings of the Prophet Muhammed 
(P.B.U.H). (ibid.: 6) 
 There are numerous number of Traditions’ book, but only nine of them are reliable 
sources, namely: Sahih Al Bukhari,Sahih Muslim, Al-Nisae’, Al-Tirmithi, Abu Dawood, Inb 
Majah, Malik, and Ahmed Ibn Hanbal. 
 
King James’ Bible 
 A study of the New Testament must have, as one of its chief concerns, an effect to 
determine what the good news is obtained through an investigation of the content of the New 
Testament in the light of historical setting as Gospel, the word which is a translation from Greek 
meaning “good news” (Rhein, 1966: 30) 

The New Testament consists of four Gospels, namely: Mark, Matthew, Luke, and John. 
They are primarily concerned with the message of Jesus Christ (P.B.U.H). (ibid.) but they include 
many other things of tremendous interest. They tell stories about the relationship between Jesus 
Christ and his followers; they tell something of the life and custom of the times; they describe 
methods of teaching; they include some history; they describe eyewitness of events and attempt 
to interpret them; they can be read literally and must be read between the lines. (ibid.: 31)  
 Jesus Christ followers sustained the immediacy and memorization of his deeds and words. 
But as the time passes, his words and deeds apparently need to be recorded and the history and 
the teaching to be evaluated. (ibid.: 33) Then, they felt it is necessary to write down these words 
and deeds. 

The Authorized King James Version is an English translation by the Church of England of 
the Christian Bible begun in 1604 and completed in 1611. First printed by the King's Printer, 
Robert Barker, this was the third such official translation into English; the first having been the 
Great Bible commissioned by the Church of England in the reign of King Henry VIII, and the 
second having been the Bishop's Bible of 1568. In January 1604, King James I of England 
convened the Hampton Court Conference where a new English version was conceived in 
response to the perceived problems of the earlier translations as detected by the Puritans, a 
faction within the Church of England. (Wikipedia on-line)  

James gave the translators instructions intended to guarantee that the new version would 
conform to the ecclesiology and reflect the Episcopal structure of the Church of England and its 
beliefs about an ordained clergy. The translation was by 47 scholars, all of whom were members 
of the Church of England. In common with most other translations of the period, the New 
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Testament was translated from Greek, the Old Testament was translated from Hebrew text, while 
the Apocrypha were translated from the Greek and Latin. (ibid.) 

In the Book of Common Prayer (1662), the text of the Authorized Version replaced the 
text of the Great Bible — for Epistle and Gospel readings—and as such was authorized by Act of 
Parliament. By the first half of the 18th century, the Authorized Version was effectively 
unchallenged as the English translation used in Anglican and other Protestant churches. Over the 
course of the 18th century, the Authorized Version supplanted the Latin Vulgate as the standard 
version of scripture for English speaking scholars. (ibid.) 

In this research, the researcher is going to show how Islam and Christianity deal with moral 
teachings through mild language by applying a linguistic theory called “Speech Act Theory” as a 
tool to analyse the verbs used in delivering these teachings by selecting (10) topics in moral 
teachings from the prophetic traditions and the Bible.  

 
Introduction to Speech Act Theory   

The philosopher most associated with speech act theory is J.L. Austin, who was the first 
philosopher who launched speech act theory and aroused wide interest in this theory. In his work 
How to Do Things with Words, first published in 1962, Austin states that the speaker performs an 
act when making an utterance in a certain context. 
 Austin (1962:3-6) makes two important observations. The first is that not all sentences are 
statements and that much of the conversation taking place among people is made up of questions, 
exclamations, and commands: 

Example: (1) Are you serving? 
Example: (2) Excuse me! 
Example: (3) Give me the dry roasted ones.  

Such sentences are not descriptive and cannot be true or false. His second observation is 
that even in sentences with the grammatical form of declaratives, not all sentences are used to 
make statements. The following sentences are therefore, different because they are not uttered 
just to say things, but rather to do things.  

Example: (4) I promise to take a taxi home. 
Example: (5) I give my word. 

Austin (ibid.) claims that these sentences represent in themselves a kind of action. Thus, by 
uttering (4) and (5) the speaker makes a promise and gives his word respectively; he does not just 
describe what he wants. Austin calls these sentences Performatives (ibid.:6) in contrast to 
descriptive statements, which he calls Constatives.(ibid.:3) 

He (1962:3) introduces the two terms: Constatives and Performatives. He introduced 
Constatives to describe true or false statements and Performatives, whose 'name is derived from 
'perform', the usual verb with the noun 'action' for an utterance performing an action. (ibid.: 6). 
Here are some examples: 

I name this ship ‘Liberté’. 
I apologize 
I welcome you 
I advise you to do it 

 What Austin wants to say is that in making the above utterances in the proper conditions, 
the speaker performs, respectively, an act of naming, an act of apologizing, an act of welcoming, 
and an act of advising. These performatives are syntactically similar to the statements, but they do 
not have truth/false value. However, according to Austin, they can go wrong or be unhappy or 
infelicitous. He believes that instead of truth values, performatives have felicity conditions. If we 
sin against any of these conditions the performative utterance is then infelicitous. He distinguishes 
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three main conditions: 
(A.1) There must exist an accepted conventional procedure having a certain conventional effect, 

that procedure to include the uttering of certain words by certain persons in certain 
circumstances, and further, 

(A.2) the particular persons and circumstances in a given case must be appropriate for the 
invocation of the particular procedure invoked. 

(B.1) The procedure must be executed by all participants both correctly and 
(B.2) completely. 
(Г.1) Where, as often, the procedure is designed for use by persons having certain thoughts or 

feelings, or for the inauguration of certain consequential conduct on the part of any 
participant, then a person participating in and so invoking the procedure must in fact have 
those thoughts or feelings, and the participants must intend so to conduct themselves and 
further 

(Г.2) must actually so conduct themselves subsequently. 
        (Austin 1962: 14-15) 

When some of these conditions are not fulfilled the performatives cannot come off. For 
instance, a Christian man cannot divorce his wife by saying: 

Example: (2.6) 
I divorce you. 

since there is no such procedure in Christianity (as in point (A.1)) whereby uttering (2.6) the 
divorce can be fulfilled. But in another community, as in Islam, there is such procedure, viz. by 
uttering (2.6) three times, the divorce is actually fulfilled. (Levinson 1983: 230) 
 Austin distinguishes certain problems between performatives and constatives. He was 
unable to find a convincing grammatical or lexicographical criterion that would cover all 
performatives and would differentiate them from the constatives. They both have truth and falsity 
and felicity/infelicity cases. He finds out that there are some constatives that have the same 
syntactic structure of the performatives and some performatives that do not have the normal 
grammatical structure of I+ present declarative active form. 
 In the first part of his book, Austin gives examples containing explicit performative verbs 
in the first person singular indicative active (Austin, 1962: 56), then he shifts to other possible 
performative forms such as the passive form with the second or third person. 

Example: (2.7) 
You are hereby authorized to pay…. 

Example: (2.8) 
Notice is hereby given that trespassers will be prosecuted. (ibid.: 57) 

After finding out that all utterances are performatives, Austin abandons the constative- 
performative distinction, and tends to establish a distinction between 'explicit' and 'implicit' 
performatives.(ibid.: 32) 

He concludes that in all utterances, whether having a performative verb or not, there is a 
'doing' element and a 'saying' element and thus he distinguishes between locutionary act 
(henceforth LA) and illocutionary act (henceforth IA) and adds to these two categories a category 
of perlocutionary act (henceforth PA). He assumes that verbs in the English language correspond 
one-to-one with categories of speech acts. (ibid.: 91) 
 He (ibid.: 100) emphasizes the role of the situational context in the communicative use of 
language by introducing the IAs as the basic types of language functions: 

…for some years we have been realizing more and more clearly that the occasion of 
an utterance matters seriously, and that the words used are to some extent to be 
'explained' by the 'context' in which they are designed to be or have actually been 
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spoken in a linguistic interchange.  
10- Suppression of Anger  
But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in 

danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in 
danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell 
fire. (Chapter 5,Verse 22) 

 
This verse contains a warning speech act, as apparent from the expansion: 
 
I hereby warn that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger 
of the judgment. 
Searle's (1969:66) rules of a speech act of warning are: 
1- The Propositional Content Rule: Future event or state, etc., E 

2- The Preparatory Rules: 
a. H has reason to believe E will occur and is not in H's interest. 

b. It is not obvious to both S and H that E will occur. 
3- The Sincerity Rule: S believes E is not in H's best interest. 
4- The Essential Rule: Counts as an undertaking to the effect that E is not in H's best interest. 
 
Establishing the Status of Warning: 

1- The Propositional Content Conditions: 
a. Jesus Christ (P.B.U.H.) expresses the proposition of his warning that who is angry 

with his brother shall be subject to the judgment.  
b. He predicates a future event that H might face. 
2- The Preparatory Conditions: 
a. S is Jesus Christ (P.B.U.H.). 
b. H is a believer in Jesus Christ (P.B.U.H.) and has reason to believe that E will 

occur and that it is not in his interest, in case he disobeys P.  
c. S knows H is able to do A. 
3- The Sincerity Conditions: 
a. Jesus Christ (P.B.U.H.) wants H to obey him. 
b. H has interest to perform A. 
4- The Essential Conditions: 
a. A is not in H's best interest. 
b. Jesus Christ (P.B.U.H.) believes that disregarding this warning is going to cause 

harm to H. 
c. Jesus Christ (P.B.U.H.) intends to make H recognizes that disregarding this 

warning is going to be harmful to him. 
 
The Realization of Warning: 

1- Subject: implicit first person singular. 
2- Voice: active 
3- Tense: present simple. 
4- Type of warning: implicit. 
5- Type of sentence: declarative 

 
Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:  

But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right 
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cheek, turn to him the other also. 
And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy 
cloke also. 
And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. (Chapter 5,Verses 
38, 39, 40, 41) 

The expansion of this verse shows a speech act of advice 
I hereby advise you whosoever shall smite you on thy right cheek, turn to him the other 
also…….. 
By applying Searle's rules (1969:67) of advising, we will have the following: 

1- The Propositional Content Rule: Future act A of H. 
2- The Preparatory Rules: 
a. S has some reason to believe A will benefit H. 
b. It is not obvious to both S and H that H will do A in the normal course of events. 
3-The Sincerity Rule: S believes A will benefit H. 

4-The Essential Rule: Counts as an undertaking to the effect that A is in H's best interest. 
 
Establishing the Statue of Advising: 

1- The Propositional Content Condition: Jesus Christ (P.B.U.H.) expresses the proposition 
of advising his followers to forgive their brothers if they were hurt by them. 
2-The Preparatory Conditions: 
a. Jesus Christ (P.B.U.H.) believes that H will benefit from this advice. 
b. The disciples of Jesus Christ (P.B.U.H.) who have deep faith in him, will listen to this 
piece of advice and fulfill it in the normal course of time. 
3- The Sincerity Condition: Jesus Christ (P.B.U.H.) believes that in listening to his advice, 
his followers will gain many benefits. 
4- The Essential Condition: Jesus Christ (P.B.U.H.) believes that this piece of advice will 
be in the interest of his followers. 

 
The Realization of Advising: 

1- Subject: implicit first person singular 
2- Voice: active 
3- Tense: present simple 
4- Type of advice: implicit 
5- Type of sentence: declarative 

 
Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive 

him? Till seven times? 
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times 
seven. (Chapter 18,Verses 21, 22) 

The expansion of this verse shows a speech act of advice 
 
I hereby advise you to forgive your brother until seventy times if he sins against you. 
Searle's rules (1969:67) of advising are as the following: 

1- The Propositional Content Rule: Future act A of H. 
2- The Preparatory Rule: 
a. S has some reason to believe A will benefit H. 
b. It is not obvious to both S and H that H will do A in the normal course of 

events. 
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3- The Sincerity Rule: S believes A will benefit H. 
4-The Essential Rule: Counts as an undertaking to the effect that A is in H's best interest. 
 
Establishing the Status of Advising: 

1- The Propositional Content Condition: Jesus Christ (P.B.U.H.) expresses the 
proposition of advice to his disciples that forgiveness to brothers when they sin against 
each other extends to seventy times. 

2- The Preparatory Conditions: 
a. Jesus Christ (P.B.U.H.) believes that H will take this piece of advice into his 

consideration. 
b. The followers of Jesus Christ (P.B.U.H.) who believe in him will listen to this 

piece of advice and fulfill it in the normal course of time. 
3- The Sincerity Condition: Jesus Christ (P.B.U.H.) believes that by observing this 

advice, his followers will win the blessing of God. 
4- The Essential Condition: Jesus Christ (P.B.U.H.) believes that this piece of advice will 

be in the interest of his followers. 
 
The Realization of Advising: 

1- Subject: implicit first person singular 
2- Voice: active 
3- Tense: present simple 
4- Type of advice: implicit 
5- Type of sentence: declarative  

 
Findings  

The analysis already made has revealed a number of things. These are listed hereunder in 
points: 

1- All performatives are implicit = 100% 
2- The subject in all verses is implicit first person singular, since the speaker is Jesus 

Christ (P.B.U.H.) = 100% 
1- The voice is : 

a. Active: 15 
b. Passive: 1 
b. Tenses are: 

a. Present simple: 16 
c. Types of sentences are: 

1- Declarative: 13 
2- Imperative: 3 

The table below shows the statistical analysis of the types, frequency and the percentage of 
speech acts in the English corpus 
 
Table (2): Types, Frequency and Percentage of Speech acts in the English Text 
 

No Topics Types and Frequency of Speech Acts 
Warning Assertion Ordering Advising Promising 

  F % F % F % F % F % 
1 Haughtiness 1 6.25       1 6.25 
2 Honesty   2 12.50       
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3 Humility         2 12.50 
4 Love in God   1 6.25       
5 Mercifulness         2 12.50 
6 Mutual Kindness       1 6.25   
7 Neighbourliness     1 6.25     
8 Restraint of 

Gaze 
1 6.25         

9 Salutation     1 6.25     
10 Suppression of 

Anger 
1 6.25     2 12.50   

Total45 16 = 100% 

* F = frequency 
% = Percentage 
 
The findings of this chapter can be summarized as follows: 

1- In Haughtiness, there is one warning speech act and one promising speech act. 
2- In Honesty, there are two assertion speech acts. 
3- In Humility, there are 2 promising speech acts. 
4- In Love in God, there is one assertion speech act. 
5-  In Mercifulness, there are two promising speech acts. 
6- In Mutual Kindness, only one tradition contains one advising speech act. 
7- The Neighbourliness topic contains 1 ordering speech act. 
8- In Restraint of Gaze, there is one warning speech act. 
9- Salutation shows an ordering speech act. 
10- In Suppression of Anger, out of three traditions, there are 2 advising and 1 warning speech 

acts. 
 
 
The Results  
 The present study has revealed that there is correspondence between English and Arabic 
with respect to the use of speech acts. Similar speech acts appear to be used in delivering the 
moral instructions in both languages in religious discourse. They are confined to five types: 
promising, advising, ordering, assertion, and warning.  
 
Statistical Findings  
 By making a simple comparison between the type and frequency of each speech act we 
shall have the following facts: 
 
Table (3): Comparison between Arabic Texts and English Texts 

 
Types of Speech Act 

Arabic Texts English Texts 
 

Frequency Percentage Frequency percentage 
Advising 5 31.25 3 18.75 
Promising 3 18.75 5 31.25 

                                                 
45 - The corpus of this chapter is fifteen traditions, one of them contains two speech acts. Therefore, the total number 
of the speech acts is sixteen. 
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Assertion 3 18.75 3 18.75 
Warning 3 18.75 3 18.75 
Ordering 2 12.50 2 12.50 

Total 16 100.0 16 100.0 

To sum up the statistical results, the types of speech act put in a sequence according to the scores 
they record in each text in their frequency and percentage: 
First: The speech act of Advising in the Arabic text and the speech act of Promising in the 

English text.  
Second: The speech act of Assertion in the Arabic text, the speech act of Assertion in the 

English text, the speech act of Warning in the Arabic text, the speech act of Warning in 
the English text, the speech act of Promising in the Arabic text, and the speech act of 
Advising in the English text.  

Third: The speech act of Ordering in the Arabic text and the speech act of Ordering in the 
English text. 

 
The researcher finds it necessary to benefit from a statistical theory that fits this work. 

Therefore, specialists in this field have been consulted seeking for a theory that proves the 
correlation and the correspondence between the types of speech acts in both texts. The decision 
was made to use "A Rank Difference Correlation" theory. This theory states that if the result of 
the mathematical process of calculating the correlation between ranks is (1), then the result 
marked "significant". If the result is below 0.50, the result marked insignificant. (Jordan,1953: 
514)  

 
By applying a rank-difference correlation theory, a correlation of 0.60 appears between 

types of speech act in Arabic and in English texts. Therefore, it is "marked Significant" (ibid.). 
That means that any increase in types and frequencies of speech acts in Arabic texts may be 
accompanied by an increase in types and frequencies of speech acts in English texts. 

This result shows that if this research contains more speeches (i.e. traditions and verses), 
the findings will be the same. That is why the decision was made to analyse only (15) speeches in 
both languages. 

 
The results 

1. The above statistical results show that the higher scores recorded in the Arabic texts is in the 
speech act of advising, but in the English texts, it is in the speech act of promising. Next in the 
scores recorded in the Arabic texts comes the speech act of promising, assertion and warning, 
whereas in the English texts, the second level of scores was recorded by the speech act of 
advising, assertion, and warning. The speech act of ordering in both texts records the third 
level of scores. This indicates that religion (Islam and Christianity) in Arabic and English, 
addresses the reason of human beings and keeps orders and impositions to the minimum when 
delivering moral teaching. 

2. The speech act verbs are implicit in all the traditions and verses. The percentage of the implicit 
verbs is 100%. 

3. The subject in all traditions and verses is implicit first person singular. The percentage of the 
implicit subject is 100%. 

4. The tense is present in both texts. 
5. The voice is active and passive in both texts. 
6. The types of the sentences are declaratives, imperatives, declarative negative and imperative 



 

29 
 

 

negative in both texts. 
 
CONCLUSIONS 

This study was undertaken to provide evidence on the applicability of Speech Act Theory 
to religious language and to prove that there is correspondence between the two languages, 
English and Arabic, regarding the use of the types of speech acts in religious discourse. 
1. There is correspondence between English and Arabic with respect to the use of speech acts in 
delivering moral instructions in religious discourse. 
2. The research has revealed a most significant fact, which is that the speech acts used in 
religious discourse in English and Arabic share the property of mildness and kindness of 
approach and that 'order' is least resorted to in imparting moral teaching. This, in fact, is the 
common approach of religion in general, whether Christianity or Islam, and this approach is 
explicitly stated in the Qur'anic aaya: 

)١٢٥: النحل. (وادُع الى سبيل ربًك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي احسن  
Invite people to the way of your Lord with wisdom and fair preaching, and argue with them in 
the best manner. (Qur'an XVI: 125) 
The most significant conclusion of this study is that we do not find a speech act of 

threatening. This is an important fact which refutes the allegations which say that Islam is a 
religion of terrorism and it supports the conception set by Prophet Mohammed (P.B.U.H.) : ال�دين
 Since Prophets Muhammad (P.B.U.H.) widespread His message in a mild and soft .النص�يحة 
manner offering promises ) الوعد(  and avoiding threatening ) الوعيد(  . 

The absence of the speech act of threatening indicates the corresponding absence of threatens, 
which means that the language of religion, be it Christianity or Islam, is far from what it is 
traditionally thought of as a language of violence and retaliation. It is, therefore, a language that 
conveys messages to direct man in the straight path to salvation and warns him against 
damnation, rather than threatens him about not doing so. 

Consequently, it is improper and a misjudgment to accuse religion, especially Islam, of 
generating or even encouraging violence and terrorism.  
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A Semiotic Analysis of Hadiz within a post structuralist framework 
(Umar.N., Research Scholar, JNU) 

The Hadiz comprise supplements to the Holy Qur’an. Issues related to Jurispudence etc are 
dealt with in the Hadiz in a clarifying manner. This supplementary notion that is essential to the 
Hadiz is pertinent in the context of the idea of Parergon introduced by Jacques Derrida. 

The exegesis of the Holy Qur’an relies to a large extent on the Hadiz. It is the Hadiz that 
through their invaluable insight into human life, society and social justice that paved the way for 
an Islamic civilization to flourish worldwide. Such a panoptic culture is open to interpretations 
from occidental theories as well. The translation of the Holy Qur’an By Muhammed Asad is a 
case in point where a westerner has interpreted Qur’anic meaning without Orientalist pretensions. 

Such an approach to Hadiz is facilitated by Jacques Derrida’s concept of the Parergon.  
Jacques Derrida, the Algeria-born French philosopher of deconstruction, presents the 

Parergon as the supplement which completes a text, but at the same time, is not part of it. Derrida 
here draws on the Kantian notion of the frame of a work of painting, in which the painting (text) 
will be incomplete without the frame, but the frame interferes in no way with the signification of 
the text itself. That which is outside of the text is thus relevant to it and is in no ways external to 
it or beyond it.  

Parerga have a thickness, a surface which separates them not only (as Kant would have it) 
from the integral inside, from the body proper of the ergon, but also from the outside, from the 
wall on which the painting is hung, from the space in which statue or column is erected, then, 
step by step, from the whole field of historical, economic,politicalinscription in which the drive to 
signature is produced (an analogous problem we shall see further on). No 'theory', no 'practice', 
no 'theoretical practice' can intervene effectivelyin this field if it does not weigh up and bear on 
the frame, which is the decisivestructure of what is at stake, at the invisiblelimit to (between) the 
interiority of meaning (put under shelter by the whole of hermeneuticist, semioticist, 
phenomenologicalist,and formalisttradition) and (to) all the empiricisms of the extrinsic which, 
incapable of either seeing or reading, miss the question completely.(Derrida, 1987,pp. 60-1) 

The self-effacement of the parergon is in the great personality of Prophet Muhammed, whose 
sayings have guided the Muslim world for Millennia. The Hadiz, which exist outside of the Holy 
Qur’an, but is in no sense exterior to it provide insights into its interpretation. The Hadiz exists, 
but not in contravention of the Holy Qur’an. In this sense, it is the perfect parergon. 

My choice of Muhammad to lead the list of the world’s most influential persons may surprise 
some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was 
supremely successful on both the secular and religious level. ...It is probable that the relative 
influence of Muhammad on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ 
and St. Paul on Christianity. ...It is this unparalleled combination of secular and religious 
influence which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in 
human history.( Michael Hart in 'The 100, A Ranking of the Most Influential Persons In History,' 
New York, 1978) 

It is beyond question that the great personality of Prophet Muhammed and his engagement 
with the human issues of his time and his social involvement enabled him to lead the Muslim 
community in accordance with the Qur’anic teachings and the Hadiz. This it is the personality 
and great character strength of the Prophet that serves as the Parergon for Islamic society as a 
whole.  

 Four years after the death of Justinian, A.D. 569, was born in Mecca, in Arabia, the man 
who, of all men, has exercised the greatest influence upon the human race... To be the religious 
head of many empires, to guide the daily life of one-third of the human race, may perhaps justify 
the title of a Messenger of God.( Dr. William Draper in 'History of Intellectual Development of 
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Europe) 
Such affirmations of the importance of Prophet Muhammed by occidental writers might 

appear superfluous. But Prophet Muhammed as the messenger of God for Humanity as a whole, 
till the day of judgement is vindicated by these assertions. The parergon indeed becomes the 
paragon for not only the Muslims, but the world and humanity as a whole. The word in the Hadiz, 
in this sense, is co-extensive with the world. 

His readiness to undergo persecution for his beliefs, the high moral character of the men who 
believed in him and looked up to him as a leader, and the greatness of his ultimate achievement - 
all argue his fundamental integrity. Moreover, none of the great figures of history is so poorly 
appreciated in the West as Muhammad.... Thus, not merely must we credit Muhammad with 
essential honesty and integrity of purpose, if we are to understand him at all; if we are to correct 
the errors we have inherited from the past, we must not forget the conclusive proof is a much 
stricter requirement than a show of plausibility, and in a matter such as this only to be attained 
with difficulty.( W. Montgomery Watt in 'Muhammad at Mecca,' Oxford, 1953.) 

A creative engagement with the western philosophical tradition and deconstruction vis-à-vis 
the Hadiz can be fruitful in this regard, by allowing the western tradition a more full-fledged and 
deeper understanding of Prophet Muhammed. Deconstruction as a philosophical system negates 
the Western philosophy from Plato onwards. This is particularly crucial in the present dissertation 
for the purpose of  
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