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اآلراء التي تحويھا المقاالت المنشورة في ھذه المجلة ھي آراء شخصية للمساھمين والكتاب وال تعكس سياسة ھذا القسم
.العربي بالضرورة
 دوالر أمريكي٥٠ /  روبية ھندية١٠٠٠ :ثمن ھذه النسخة الخاصة
اشتراك ثالثة أعوام
 روبيا٢٥٠
 دوالر١٠٠
 جنيھا٤٠

اإلشتراك السنوي
 روبيا١٠٠
 دوالرا٤٠
 جنيھا١٦

ثمن النسخة
 روبيا٢٥
 دوالرات١٠
 جنيھا٤
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صاحب املقالة وعنوان الورقة
د.سعيد بن صالح الرقيب الغامدي  -جامعة الباحة -اململكة العربية السعودية
)معاي ):تصميم مقررات الحديث الشريف لبيئة التعلم ٕالالك*)وني(
د .مشاعل بنت راشد بن محمد الدباس  -مديرة مدرسة أم أيمن لتحفيظ القرآن ،اململكة
العربية السعودية )منهج الامام أبي داود Qي كتابه السMن
أ.د .عبد الحليم بوزيد  -كلية الشريعة  -جامعة باتنة – الجزائر
)الحديث النبوي وعالقته بتفس ):القرآن الكريم(
د .رزاق عبد ٔالام ):مهدي ﱠ
الطيار  -معاون عميد كلية ال*)بية ٔالاساسية ،جامعة الكوفة،
العراق )الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف Qي املعاجم العربية دراسة Qي معجم لسان
العرب البن منظور(
أ .د .عpي خذري  -كلية ٓالاداب ،جامعة باتنة – الجزائر
)الصورة البيانية Qي الحديث النبوي الشريف(
د .محمد بن ردة العمري  -جامعة أم القرى ،مكة املكرمة
)الاستشهاد بالحديث النبوي ب:ن القداسة الشرعية ونزاهة التقعيد النحوي(
د .زينب السلطاني  -قسم علوم القرآن ،جامعة بغداد
ّ
)مفهوم التأويل وأنواعه وأدلته Qي كتاب تأويل مختلف الحديث البن قتيبة(
د .يوسف حس:ن أحمد  -أستاذ العربية والدراسات ٕالاسالمية
)أحاديث رؤية الهالل Qي ضوء أساليب لغة القرآن(
د .ك)ى روشان  -جامعة تربية املدرس ،إيران
)الحديث النبوي Qي الكتب الدراسية الجامعية(
د .فراس محمد ابراهيم  -الجامعة الاسالمية Qي بغداد
)الدراسة املوضوعية للحديث وتوظيفها Qي تفاعل املجتمع مع السنة النبوية(
د .حمزة أحمد املليباري  -قسم اللغة العربية وٕالاسالمية ،بدبي
)املنهج التعليpي لفهم الحديث الشريف(
د .عبد ﷲ بن محمد السماعيل  -جامعة امللك فيصل  -اململكة العربية السعودية
)أهمية تدريس السنة النبوية وضرورة تطويرها(
د .محمد إحسان ﷲ مياﻩ  -الجامعة ٕالاسالمية العاملية ،شيتاغونغ  -فرع دكا – بنغالديش
)جهود العلماء Qي ترجمة الحديث النبوي إى اللغات  -واقع بنغالديش(
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د .وفاء بنت عبد العزيز بن حمد الزامل  -جامعة ٔالام):ة نورﻩ بنت عبد الرحمن ،اململكة ١٨٨
العربية السعودية  /الرياض )ٔالاساليب التعليمية Qي السنة النبوية أسلوب القصة
ً
نموذجا(
د .مر بن ناصر الدوسري & د .سعود بن فرحان العMي  -جامعة طيبة ،املدينة املنورة ٢١٠
ً
)جهود اململكة العربية Qي العناية بالسنة النبوية :جائزة نايف نموذجا(
د .أحمد بن بالقاسم جعفري  -رئيس قسم اللغة العربية ،الجامعة ٕالافريقية أدرار ٢٢١ -
الجزائر )مصطلح العنف مفهومه ،مرادفاته وأضدادﻩ Qي الخطاب النبوي  -دراسـة فـي
املـعـ¡ ؤالابعـاد(
٢٢٦
د .عpي بن صالح الشايع  -كلية ال*)بية  -جامعة القصيم ،املمكلة العربية السعودية
)معالم من الهدي النبوي Qي ال*)بية(
د .سهل بن رفاع بن سهيل العتي - ¢أستاذ العقيدة املشارك بجامعة امللك سعود ٢٣٧
بالرياض )مكانة الحديث النبوي Qي العقيدة ٕالاسالمية(
٢٥٢
د .محمد عبد الحليم بي - ¤كلية العلوم ٕالاسالمية -جامعة الجزائر
)تفاس ):الحديث النبوي الشريف Qي املغرب ٕالاسالمي :قراءة Qي املنهج واملوضوع(
د .أحمد محمود قعدان  -كلية الشريعة والدراسات الاسالمية ،أكاديمية القاسم ٢٧٣ -
فلسط:ن )تحليل الحديث النبوي الشريف  -نحو ضوابط منهجية معاصرة(
د .سلطان فهد الطبي - ¤وكيل قسم الثقافة الاسالمية ،جامعة امللك سعود بالرياض٢٩١ ،
اململكة العربية السعودية )مناهج شراح الحديث النبوي(
أ.د .إبراهيم بن حماد السلطان الريس  -أستاذ الحديث وعلومه بجامعة امللك سعود ٢٩٦
بالرياض )انتشار ٕالاسالم Qي العالم ،بعد أحداث الحادي عشر من سبتم) :حقائق وأرقام(
٣١٦
د .عاشور مزيلخ  -جامعة الجزائر ،الجزائر العاصمة -الجمهورية الجزائرية
)تقنيات الحجاج البال®ي للخطاب النبوي الشريف(
٣٣١
د .سعد بن فالح العريفي  -جامعة امللك سعود ،الرياض  -اململكة العربية السعودية
)أحاديث ٕالايمان :دراسة تحليلية(
٣٤٣
د .عادل الفت°ي  -قسم اللغة العربية ،جامعة ٕالامارات العربية املتحدة
)الاحتجاج بالحديث النبوي Qي التقعيد النحوي(
ّ
ّ
٣٥٥
ٕالانسانية بتونس
أ .عبد الرزاق بن عمر ،املعهد العاي للعلوم
)الحديث النبو ّي Qي لسان العرب البن منظور(
٢٦٤
أ.د .أحمد عبد القادر الشاذي  -كلية ٓالاداب ،جامعة املنوفية  -مصر
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)منظومة الكون ب:ن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف(
أ.د .عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي  -جامعة العلوم ٕالاسالمية العامليةٔ ،الاردن  -عمان
)الحديث النبوي Qي رواية املحدث:ن واحتجاج اللغوي:ن والنحوي:ن :دراسة وصفية نقدية(
د .نورة الشهري  -جامعة ٔالام):ة نورة بنت عبد الرحمن – كلية ٓالاداب ،اململكة العربية
السعودية )عالقة القرآن الكريم بالسنة املطهرة(
ّ
د .حسن خميس امللخ ّ -
ٕالانسانية ،جامعة آل البيتٔ ،الاردن
كلية ٓالاداب والعلوم
ّ
)لغة الحديث النبو ّي ب:ن التخريج ٕالاعر ّ
ابي والتقن:ن النحو ّي
الدمامي¡ Qي كتابه مصابيح
الجامع أنموذجا(
د .جميــل بنــي عط ــا  -رئيس قسم اللغة العربية وآدا´µا ،جامـعة الزرقــاء – ٔالاردن
) ّ
إنما ٔالاعمال بالنيات(
د .كمال أحمد مقابلة  -جامعة آل البيت ٔ -الاردن
)ٔالالفاظ ّ
الدالة عpى الرحمة Qي الحديث النبوي :دراسة داللية سياقية(
د .عبد العزيز بن حميد الحميد -جامعة ٕالامام محمد بن سعود ٕالاسالمية بالرياض،
السعودية )جهود املستشرق:ن Qي الفهرسة اللغوية للقرآن والحديث :عرض وتقويم(
د .عpي بن فايز أبو هاشم الشهري  -عميد كلية العلوم وٓالاداب ببلقرن ،جامعة امللك
خالد ،أ´µا  -اململكة العربية السعودية )أسلوب الن· Qي الحديث النبوي – دراسة نحوية
داللية(
د .محمد بن عبد العزيز الجمعان  -أستاذ الحديث املساعد ،جامعة طيبة Qي املدينة
املنورة )جهود املحدث:ن Qي تأويل مختلف الحديث(
د .ثناء ﷲ الندوي ،جامعة عليكراﻩ ،الهند
)أدب الحديث النبوي ٔالاردي :دراسة وتقويم(
د .ابتسام ثابت العاني  -جامعة بغداد ،العراق
توكيد الجملة الاسمية Qي الحديث الصحيح أنموذجا )صحيح مسلم(
د .رقية محمد املحارب  -جامعة ٔالام):ة نورة بالرياض ،اململكة العربية السعودية
)أثر قراءة السنة النبوية Qي ´ºذيب السلوك(
د´º .اني بنت محمد الصفدي  -جامعة ٔالام ):سلطان ،الرياض  -اململكة العربية السعودية
)أثر الحديث النبوي Qي إغناء العربية(
أ .د .نواري سعودي أبو زيد  -كلية الاداب واللغات  -جامعة سطيف الجزائر
)الطاقة الحجاجية Qي الخطاب النبوي الشريف(
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د .عبد الرحمن بن عبد الكريم بن ابراهيم الزيد  -جامعة ٕالامام محمد بن سعود ٦٣٠
ٕالاسالمية ،اململكة العربية السعودية  -الرياض )أساليب الن ¢صpى ﷲ عليه وسلم Qي
التأث ):من خالل السنة املطهرة(
٦٤٣
د .بسيوني نحيلة  -كلية الشريعة والدراسات ٕالاسالمية ،جامعة قطر
)الحديث النبوي والدعوة ٕالاسالمية املعاصرة(
٦٤٤
د .تاج الدين املناني ،نائب ٔالام:ن العام للندوة ،جامعة ك):الا ،الهند
)تقرير ندوة  :لغة الحديث وفلسفته ودراساته(
٦٤٩
أسماء املشارك:ن وورقا´ºم Qي هذﻩ الندوة الدولية
٦٥٥
د .عبد القادر تومي  -مدير مجلة الحكمة بالجزائر
)ٔالابعاد العاملية للديانة ٕالاسالمية من خالل ٔالاحاديث النبوية(
من جهة اليسار From Leftside -
السيد عمر )الباحث للدكتوراة ،جامعة جوهر الل »´رو ،نيو دل·(
)(A Semiotic Analysis of Hadiz within a post structuralist framework
د .رفيدة كمال عبد املجيد  -جامعة بغداد ،العراق
)(Speech Acting In Moral Teaching In Prophetic Traditions And In The English Version Of The New Testament: A Contrastive Study
السيد منصور عي Þيلوى  -الجامعة الدولية ٕالاسالمية ،مال:يا
)(The Applicability of the Solitary Hadith al Sharif in the 4 sunni schools
د .أبو بكر إمام عpي آغان  -جامعة إيراين ،نيج):يا
)(As-Sahabah and The Preservation of Hadith
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التقديم
بسم ﷲ الرحمن الرحيم Оالحمد هلل رب العاملن Оالصالة والسالم ع"ى سيدنا محمد وآله وصحبه
أجمعنО
قرائـي ٔالاعزاء،
إن من أعظم دوا4ي سرورنا أن استطعنا بإصدار مجلة فصلية عربية خاصة لكتاب املؤتمر ال>? كانت
حلما من أحالمنا منذ عقد الندوة الدولية حول "لغة الحديث الشريف وفلسفته ودراسته" تحت القسم
العربي بجامعة كSال Wي  ١٨ - ١٤ف\Sاير عام ٢٠١٢م .وبفضل ﷲ وكرمه اقتدرنا ٓالان أن نقدم أمام القراء
ٔالاعزاء مجلة فصلية عربية باسم ’مجلة كSالا‘ ونرجو من ﷲ – عزوجل  -له الشكر واملنة  -التوفيق ع"ى
متابعة إصدارها بدون توقف Wي وقklا املعن Wي املستقبل أيضا.
الغاية ال>? knدف وراء إصدار هذﻩ املجلة تنمية مقدرات الطالب املختبئة فkoم والتمرين ع"ى معالجة
املوضوعات املختلفة غ Sاملقررات الدراسية املعينة والنشاطات الزاهرة Wي ٔالادب والثقافة ؤالامور
الاجتماعية وتقديم الشؤون املعاصرة بمساهما|kم الكتابية بكل مواد ومتطلبات يحتاج إلkoا.
هذﻩ املجلة |kدف إى رفع مستوى تعليم اللغة العربية Wي كSال وإى رفع مستوى طلبتنا Wي املهارات اللغوية
حيث إن للمهارات اللغوية م لة عظيمة Wي العالم املعاصر امللقب ب ’ـ عصر ٕالاعالم التكنولوجية‘ كي يقتدروا
أن يتعايشوا Wي عالم متحضر حاملن التقاليد القيمة ال>? حصل علkoا ٔالامة من تراث ماجد مثل القرأن
الكريم ؤالاحاديث الشريفة وما إلkoا من العلوم والثقافة ال>? يحتاج إلkoا العالم الحديث ماديا وروحيا.
وبكل غبطة وسرور أنا Wي أداء الشكر للمتساهمن علkoا واملشاركن Wي الندوة املباركة بمقاال|kم القيمة.
واملرجو من القراء الكرام أن يرشدونا بإرشادا|kم القيمة وأن يساهموا بمساهما|kم ٔالادبية الخالصة .نقدم
أمام القراء الكرام عددا خاصا لكتاب املؤتمر للمجلة سائلن املوى عزوجل أن يوفقنا إلحياء لغة القرأن
ولنشر لسان رسول رب العاملن.
وﷲ وي التوفيق

الدكتور نزارالدين عبدالكريم
أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية
جامعة كSال ،كارياواتام
كSال  -الهند

قسم اللغة العربية بجامعة ك الا ي سطور
تأسيس  :عام ٢٠٠١م
الرئيس املؤسس ٔ :الاستاذ الدكتور عبيد
الرئيس الحاي ٔ :الاستاذ الدكتور نزار الدين
هيئة التدريس الحالية:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

د .نزار الدين
د .عبيد
د .شنل
د .سهيل
د .تاج الدين
د .عز الدين

ٔالاستاذ والرئيس
ٔالاستاذ
محاضر ضيف
محاضر ضيف
محاضر ضيف
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 .١معاي ومواصفات تصميم مقررات الحديث الشريف لبيئة التعلم ٕالالك)وني
)د.سعيد بن صالح الرقيب الغامدئ ،الاستاذ املشارك !ي الحديث وعلومه ،جامعة الباحة ،اململكة
العربية السعودية(
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
املقدمة:
الحمد هلل الذي علم بالقلم ،والصالة والسالم ع;ى البش ABالنذير أما بعد:
ففي عصر التقدم التق OPالذي طغت أدواته وأجهزته ع;ى كث ABمن جوانب حياة الناس !ي هذا
العصر ،فقد تنادى املصلحون إ[ى أهمية تطويع هذﻩ التقنيات لخدمة الدين ٕالاسالمي ،ومن أهم
ٔالابواب ال Ocينبaي طرقها !ي هذا املقام هو تعليم العلوم الشرعية باستخدام الوسائل الحديثة ،حيث
يمكن إيصال رسالة ٕالاسالم وتعاليمه إ[ى الناس بما يتوافق مع ما يعاصرونه من تقدم تق.OP
وبجانب تخص! Opqي الحديث الشريف وعلومه فقد هملت قرابة خمس سنوات !ي مجال
التعلم ٕالالكAsوني ،رأيت ضرورة الاضطالع بمسؤولية خدمة الحديث الشريف فذ هذا الجانب املهم أال
وهو تصميم مقررات الحديث الشريف ،فأحببت كتابة هذا البحث تحت عنوان" :معاي ABومواصفات
تصميم مقررات الحديث الشريف لبيئة التعلم ٕالالكAsوني".
ودفع OPلكتابة هذا البحث أمور ما:
ً
 .١عدم وجود الدرسات من قبل املتخصصBن !ي العلوم الشرعية قاطبة والحديث الشريف خصوصا
!ي هذا املجال.
 .٢ضرورة وجود تصور علم Oمكتامل لتصميم املقررات ٕالالكAsونية تنبع من رؤية املتخصصBن !ي
الحديث الشريف.
 .٣تسهيل ٔالامر وتقريبه ع;ى املتخصصBن !ي الحديث الشريف وعلومه ،الذين لهم رغبة !ي الدخول !ي
هذا املجال.
 .٤فتح الباب ملزيد من الدراسات !ي هذا املوضوع ،لتكون املقررات الحديثة مواكبة للتطوير الذي
تشهدﻩ بقية العلوم واملعارف.
ومنهج الدراسة والكتابة كما ي;ي:
 .١البحث عبارة عن دراسة تحليلية ألبرز ٔالادبيات !ي مجال التعلم ٕالالكAsوني ،وتصميم املقررات.
 .٢بعض املوضوعات فا Opء من التفصيل !ي علوم معارف ال تمت للحديث الشريف بصلة ،ولكن
وجود هذﻩ الوسائل تجAنا ع;ى الخوض !ي بعض التفاصيل ال Ocأهدف من وراءها إ[ى تكوين
تصور متكامل عن املوضوع ملن لم يسبق له العمل !ي هذا املجال.
ً
 .٣النصوص املنقولة حرفيا أضعها بBن عالم Ocتنصيص "".
 .٤جعلت الحوا! Opي آخر البحث.
وجاءت خطة البحث كما ي;ي:
املقدمة:
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الفصل ٔالاول :مقدمات تمهيدية.
املبحث ٔالاول :أهمية العناية بتطوير مقررات الحديث الشريف.
املبحث الثاني تعريف التعلم ٕالالكAsوني ،وأهميته ،وفائدته ،وتحدياته.
املبحث الثالث :املعاي ABوأهميا.
الفصل الثاني :املعاي ABالعامة لتطوير مقررات الحديث الشريف.
املبحث ٔالاول :املعاي ABالAsبوية.
املبحث الثاني :املعاي ABالفنية ،و التقنية.
املبحث الثالث :معاي ABضبط الجودة.
الفصل الثالث :املواصفات العلمية الخاصة بالحديث الشريف.
املبحث ٔالاول :املواصفات املتعلقة باإلسناد.
املبحث الثاني :املواصفات املتعلقة باملsن.
املبحث الثالث :مهام املتخصص !ي الحديث أثناء عملية التصميم.
الخاتمة:
الفهارس:
املراجع:
وأسأل ﷲ تعا[ى أن يكون هذا البحث مفتاح خ ABلخدمة الحديث الشريف وعلومه ،وأن ينفع به من
كتبه وقرأﻩ.
الفصل ٔالاول :مقدمات تمهيدية.
املبحث ٔالاول :أهمية العناية بتطوير مقررات الحديث الشريف.
ً
تطورت وسائل التعلم عٔ Aالاجيال ،فما كان من الوسائل متطورا قبل عشرين سنة يعد اليوم
ً
وسيلة قديمة تكلف كثABا من الجهد ،وذات مردود ضئيل ،والعلوم الشرعية وبخاصة الحديث
الشريف أو[ى تلك العلوم بتطوير وسائله التعليمية ،فالعيش !ي الواقع الحياتي للمعلم واملتعلم يفرض
تطوير وسائل التعلم بيما وإال لعاش ٔالاستاذ أو الطالب غربة عن واقعه ،يقول الطاهر بن عاشور" :
ً
وقد كان صالح التعلم من مم¤Bات ٔالامم ....فإنه إن صلح التعلم ّ
عم به الصالح وإن كان فاسدا شقيت
ً
.١
به ٔالامة كلها وتذبذبت !ي معرفة مركزها وساءت اعتقادا !ي حالة جهلها "
و!ي ورقة عمل !ي أحد املؤتمرات العلمية عن التعلم ٕالالكAsةني تحدثت إحدى املتخصصات !ي العلوم
الشرعية فقالت " :الحديث عن واقع العلوم ٕالاسالمية وإصالحها حديث متواصل متجدد نابع من
مراجعة الذات وتقويم العملية التعلمية الذي ال ينبaي التوقف عن البحث فيه ،وال تزال دعوات
املصلحBن واملفكرين متواصلة !ي تأكيد أهمية ذلك " .٢
ومن ٔالاسباب الدافعة لالهتمام بتطوير وسائل تعليم الحديث الشريف ما ي;ي:
.١
.٢

أليس الصبح بقريب ص .١٨-١٦
د.رقية العلواني ،كتاب مؤتمر التعلم ٕالالكAsوني جامعة البحرين .
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 -١قلة املؤسسات والهيئات التعلمية ال Ocتقدم برامج دراسية!ي الحديث الشريف باستخدام
التقنيات الحديثة.
ً
ً
 -٢التطور الهائل !ي الوسائل ال Ocيمكن من خاللها الوصول إ[ى فضاءات متباعدة زمانيا ومكانيا،
ينبaي تسخABها والتعامل معها بما يحقق مقاصد تعليم الحديث الشريف.
 -٣كAة الراغبBن !ي دراسة العلوم الشرعية وبخاصة علوم الحديث ع Aالعالم والذين ال يتمكم
إمكانيا®م املادية من الرحلة إ[ى البالد ال Ocتوجد فا تلك العلوم واملعارف ،ومن خالل هذﻩ
الوسائل يمكن إيصال الحديث وعلومه إ[ى كل راغب.
 -٤الجمود !ي وسائل تدريس الحديث الشريف ،وال يع OPهذا تفضيل الوسائل الحديثة ع;ى
ً
القديمة ،ولكن لكل جيل طريقته !ي التعلم ،فح ¯cال تكون الوسائل عائقا أمام راغ O°تعلم
الحديث الشريف فإنه ينبaي ع;ى املتخصصBن !ي الحديث الشريف العناية بالوسائل الحديثة.
 -٥دخول كث ABمن الجهات ذات املقصد الرب²ي !ي تطوير برمجيات تخدم الحديث الشريف ،و!ي
الغالب ا³ا ال تعت OPباملعاي ABالفنية و العلمية !ي عملية التطوير.
 -٦عدم وجود مرجعيات وهيئات علمية لد´ا معاي ABوضوابط معتمدة يمكن استخدامها !ي تطوير
املقررات الشرعية بصفة عامة والحديث الشريف بصفة خاصة ،فالباب موصد ينبaي أال يفتحه
إال أهل الاختصاص.
 -٧سد الفجوة الكبABة بBن ثقافة الناشئة والحديث الشريف وعلومه ،فال يكاد يوجد ع;ى الشبكة
العنكبوتية أي مقررات موجهة لتعليم الحديث الشريف وعلومه.
 -٨أن تطوير وسائل التعلم مسؤولية وأمانة ملقاة ع;ى عاتق املتخصصBن !ي كل مجال ع;ى حسبه،
فح ¯cال يصبح مجال تدريس الحديث الشريف عن طريق الشبكة العنكبوتية لكل من أراد فإنه
من الضروري أن يتصدى املتخصصون !ي الحديث الشريف إ[ى املبادرة !ي استخدام تلك
الوسائل وتطويعها ،وقبل ذلك وضع املعاي ABوالضوابط ال Ocيرو³ا أجدى وأنفع !ي تعليم الحديث
الشريف.
"تبBن [ي بعد ممارسة طويلة لهذﻩ املوسوعة أن التقنية يمكن أن تسهم بدور بارز !ي التوصل إ[ى فوائد
عديدة !ي مجاالت الصناعة الحديثية" .١
املبحث الثاني :تعريف التعلم ٕالالك)وني ،وأهميته ،وفائدته ،وتحدياته.
ً
أوال :تعريف التعلم ٕالالك)وني:
يعد التعلم ٕالالكAsوني وسيلة من الوسائل الحديث املستخدمة ع;ى نطاق واسع ،ولكونه جاء من
ً
الAsجمة ٕالانجل¤Bية للمصطلح ) (Electronic Learningويرمز له اختصارا ) (elearningوهو مركب !ي
اللغة العربية من كلمتBن :التعلم وإلكAsوني:
.٣

عبد ﷲ دمفو ،كتاب مؤتمر السنة النبوية الدو[ي ،ص .٢٠٦
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التعلم :هو تنبه النفس لتصور املعاني  ،١والتعلم هو" :العملية ال Ocنستدل علا من التغيABات الOc
تطرأ ع;ى سلوك الفرد ،والناجمة عن التفاعل مع البيئة أو التدريب أو الخAة".٢
إلك)وني :مرتبط باإللكAsونيات ،وكل ما نفذ باستخدام الحاسب ٓالا[ي ،ؤالاجهزة ٕالالكAsونية ٔالاخرى
ً
خصوصا ع Aالشبكة.قاموس أكسفورد :ولكAة استخدام هذا الAsكيب فقد اختلفت عبارات معرفيه
باللغة العربية ،ومن أحسا" :مجموعة العمليات املرتبطة بالتعلم وال Ocتتم عٔ AالانAsنت" ،٣وÇذا يخرج
ما عداﻩ من أساليب التعلم ٔالاخرى ال Ocتتم ع Aوسائل أخرى.
ً
ثانيا :أهميتة التعلم ٕالالك)وني:
يعت Aالتعلم ٕالالكAsوني من أهم الوسائل املعاصرة !ي العملية التعلمية ،وحيث تطورت الوسائل
ٕالالكتورنية !ي الاتصاالت وغABها فقد واكÈا ثورة !ي استخدام تلك الوسائل !ي التعلم ،وأمكن تسخAB
كث ABمن التكنولوجيا الرقمية !ي لتطوير املعارف والعلوم ،بأسلوب يضيف التشويق واملرونة والسرعة
ً
والاستمرارية !ي تلقي املعرفة ،كما يحقق كثABا مما تتطلبه العملية التعلمية من متابعة وتقييم ،وتطوير
للمهارات ،وتواصل مستمر بBن أطراف العملية التعلمية.
"إن التدريس ع Aالشبكة العنكبوتية إن أحسن تصميمه وأتيحيت له املوارد الكافية الستثمار تفاعل
ٕالانسان مع ٓالالة !ي التعلم عٔ AالانAsنت ،السيما وأن تكثيف هذا التفاعل يزيد من الوقت الذي ينفقه
الطالب !ي التعلم ويقلل الوقت الذي يبذله املعلم !ي التعليم".٤
ً
ثالثا :فائدة التعلم ٕالالك)وني.
تحدث كث ABمن الباحثBن !ي الفوائد املبتغاة من استخدام التعلم ٕالالكAsوني ،وابرز تلك الفوائد ما ي;ي:
 .١زيادة وسائل الاتصال بBن اطراف العملية التعلمية ،وهذا مما يحفز الطالب املشاركة والتفاعل مع
مواضيع املقرر الدرا.OpË
 .٢الاستمرارية !ي تلقي العلم فال يقتصر ع;ى زمن املحاضرة !ي القاعة الدراسية ،بل يمكن املتعلم من
الحصول ع;ى املعرفة !ي الزمان واملكان املناسبBن للنتلقي.
 .٣تعدد طرق التعلم ،فللمعلم نمط معBن !ي التعلم قد ال يتوافق مع نمط املتلقي ،لكن التعلم
ٕالالكAsوني يتح للمصمم أن يكون أك Aمن طريقة إليصال املعلومة للطالب.
 .٤املمارسة العلملية ملا يتلقاﻩ الطالب مطلب ملح لتثبيت املعلومات ويتيح التعلم ٕالالكAsوني تطبيق
كث ABمن املهارات التعلمية أثناء دراسة املقرر.
 .٥املساواة بBن الطالب فكث ABمن الطالب يمنعه الخجل والخوف من املشاركة وإلقاء ٔالاسئلة !ي
القاعة الدراسية لكن وسائل التواصل املتعددة !ي التعلم ٕالالكAsوني تمكن كل واحد من أخذ
فرصته !ي السؤال واملناقشة إذا تطلب ٔالامر ذلك.
.٤
.٥
.٦
.٧

تاج العروس .١٣٠/٣٣
علم النفس الAsبوي ،د.املجيد نشواتي ص  ،٢٧٤الطبعة الرابعة ١٤٢٢هـ ،دار الفرقان ،عمان.
د.هيفاء املبارك ،ندوة مدرسة املستقبل ص .٣٣٨
التكونولوجيا والتعلم ٕالالكAsوني والتعليم عن بعد ،ص.٢٩١
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 .٦التوف ABالكب ABالذي يحققه التعلم ٕالالكAsوني !ي الناحية املادية للمؤسسات التعلمية ،والزمن
والجهد للمعلم واملتعلم.
 .٧توفر املوسوعات العلمية الكAى بBن يدي املعلم واملتعلم للبحث والنظر أثناء املدارسة العلمية،
وربط املادة العلمية بمصادرها ٔالاصلية مباشرة.
" .٨يحقق التعلم ٕالالكAsوني فرصة كبABة ملن لم تتوفر له ٕالامكانيات للذهاب إ[ى املؤسسات التعلمية
ً
لوجود عجز ما ،فيمكنه التعلم وهو !ي بيته كأصحاب الاحتياجات الخاصة مثال" .١
ً
رابعا :التحديات ال HIتواجه استخدامه:
كأي وسيلة تستخدم البد أن يكون لها تحديات تقلل من الاستفادة القصوى من تلك الوسيلة ،ومن
التحديات ال OPتواجه التعلم ٕالالكAsوني:
 .١ارتباطه بشكل مستمر بخدمة ٔالانAsنت.
 .٢الجهل بأهميته وفائدته.
 .٣نقص الخAات املدربة لالستفادة منه.
 .٤صعوبة التأقلم مع الوسائل الجديدة لدى بعض املستخدمBن له.
 .٥غياب عنصر التفاعل املشاعري بBن املستخدمBن له حيث تتطلب بعض املقررات مواجهة بBن
املعلم واملتعلم.
أنواع التعلم ٕالالك)وني من حيث الزمن:
م)Oامن :وهو أن يكون املعلم واملتعلم !ي آن واحد ع;ى نظام إدارة التعلم ٕالالكAsوني ،ويستخدم فا
بكAة الفصول الافAsاضية.
غ م)Oامن :بخالف سابقه ،بحيث ال يشAsط وجود الانثBن !ي وقت واحد.
ويخضع استخدام أي مما لعامل ٕالامكانات التقنية والفنية.
أنواعه من حيث استخدامه مع التعليم التقليدي:
داعم :أي يدعم التعليم التقليدي ،وتبقى املحاضرات !ي القاعات كما Ôي ،لكن تستخدم بعض
الوسائل املساعدة !ي التعلم ٕالالكAsوني لدعم العملية التعليمية للمقرر.
مزيج :بأن يكون هناك جزء من املقرر يدرس من خالل املحاضرات التقليدية ،وجزء منه باستخدام
التعلم ٕالالكAsوني ،فيكون جزء املقرر ملزم للطالب بدراسته !ي القاعة ،وآخر ع Aأنظمة التعلم
ٕالالكAsوني.
كامل :بحيث يتم تطوير كامل املقرر الدرا ،OpËويستغ ¯Pبه عن املحاضرات !ي قاعات الدراسة ،ويمكن
ً
من خالله أيضا وضع الاختبارات لتقييم تحصيل الطالب.
والذي أرى أنه مناسب ملقررات الحديث الشريف هو النوع الثاني ،فكث ABمن مسائل الحديث تحتاج إ[ى
تواصل بBن املعلم واملتعلم ،وكذلك ح ¯cال يفقد التواصل العلم OبBن املعلم واملتعلم بالكلية.
.٨

د.عبد ﷲ املو – ¯pËكتاب ندوة مدرسة املستقبل ص .٥٠٠-٤٩٧
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املبحث الثالث :املعاي وأهميWXا.
تعريف املعاي لغة:
قال الفيومي :عABت الدنان ABتعيABا امتحنا ملعرفة أوزا³ا ،وعايرت املكيال وامل¤Bان معايرة وعيارا
ً
ً
امتحنته بغABﻩ ملعرفة صحته وعيار ال×Opء ما جعل نظاما له " ،املعيار هو " :ما اتخذ أساسا للمقارنة
ً
والتقدير ،ومعيار النقود :مقدار ما فا من املعدن الخالص املعدود لها أساسا بالنسبة لوز³ا " .١
أهمية املعاي:
ً
فألن التعلم ٕالالكAsوني قد دخل حديثا واصبح ضرورة عصرية ملحة ،وح ¯cال تصبح ٔالامور
فو® ¯pÚدم وال تب! OPي العملية التعليمية فقد سÙى املتخصصون إ[ى الكالم !ي أهمية وجود معايAB
تحكم عملية تطوير املقررات ،وحينئذ البد لكل أهل فن أن يضعوا ما يناسب تخصصهم من معاي.AB
وألن املعيارية تحفز لتطوير مقررات تعليمية متم¤Bة ،فقد وضعت لكث ABمن كليات وجزئيات
ً
التعلم ٕالالكAsوني معايABا تحكم تلك ٔالانشطة املتعددة !ي التطوير والاستخدام.
وللمعايرية أهمية كAى !ي توف ABالجهد والوقت ع;ى املطورين ،بحيث إذا ال¤sم الجميع Çا
تصبح هناك بيئة متكاملة ،ومAsابطة تمكن الجميع من العمل واملشاركة !ي التطوير والاستخدام ،اما
إذا فقدت املعاي ABفإن مغبته عدم التوافق وكAة الاختالفات بBن بيئات التعلم ٕالالكAsوني ،وبالتا[ي
ً
يفقد كثABا من مم¤Bاته.
وباملعاي ABيمكن قياس مدى توفر املكونات ٔالاساسية !ي التعلم ٕالالكAsوني وتحقق أهدافه ،وإال
لكانت التقنية وما تÈر به املتلقي من صور وصوت Ôي املحصلة ال Ocيخرج Çا املتلقي.
فاملعاي ABكاملوازين ال Ocتوزن Çا ٔالاشياء ،واملقصود هنا وضع موازين يمكن من خاللها الحكم
بصالحية أي مقرر درا OpËمن مقررات الحديث الشريف يتم تطويرﻩ للعمل !ي بيئة تعلم إلكAsونية ،أو
ح ¯cقبل البدء باستخدام التعلم ٕالالكAsوني ح ¯cيحقق املطورون ملقررات الحديث الشريف غايم
من استخدام هذﻩ الوسيلة.
"فالتعليم سيكون بال جدوى إذا اقتصر ع;ى مجرد نشر املعلومات دون تقييم جدي وفعال
وإنشاء ب ¯Pقيمة للمعرفة ترمي إ[ى تحقيق ٔالاهداف املستقبيلة لعملية التعلم ،فالتعلم ٕالالكAsوني ليس
عبارة عم برنامج ثقا!ي ترفي OÛوحسب" .٢
الفصل الثاني :معاي تطوير الحديث الشريف.
املبحث ٔالاول :املعاي ال)بوية.
"إن السبب الAsبوي العتماد التعلم ٕالالكAsوني يكمن !ي كونه يمكن الطلبة من التعلم بطريقة تختلف
عن التعلم التقليدي داخل غرفة الصف ،ففي مجتمع قائم ع;ى املعرفة هناك حاجة أكيدة ملهارات
معينة مثل البحث عن املعلومة والسÙي لها وتحليلها وتطبيقها ،وحاجة للتعلم مدى الحياة ،وبصورة
مستقلة ،وتمكBن الطالب من التحكم إ[ى حد ما !ي سرعة تعليمهم وتوقيته تسمح بالتأمل ،ومن هذا
 .٩املصباح املن ABص  ،٤٣٩املعجم الوسيط ص .٤١١
 .١٠التعلم ٕالالكAsوني !ي القرن الواحد والعشرين ص .٣٤
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املنطلق أصبح التعلم ٕالالكAsوني أداة ذات قيمة عليا لتعزيز املنهجيات الاستداللية !ي التعليم والتعلم
" .١
ً
فألن الغرض من تطوير املقررات هو تعليم املتلقBن كان لزاما أن توجد املعاي ABالAsبوية ال Ocيجب أن
تتوفر !ي أي مقرر يتم تطويرﻩ ،وذلك ح ¯cيتحقق الهدف ٔالاسم¯ من التعلم ،ومن املعاي ABالAsبوية الOc
أرى لزوم ٔالاخذ Çا ما ي;ي:
 -١تحديد ٔالاهداف املبتغاة من عملية تطوير املقرر ،فال يغلب ع;ى الذهن الرغبة !ي التطوير من
أجل التطوير ولكن البد من وجود أهداف تصب !ي مصلحة العملية التعلمية تشمل كل من
يدخل ضمن بيئة التعلم املعلم واملتعلم واملقرر ،وٕالاشكالية هنا إذا لم تكن أهداف املقرر
ً
واضحة ومبنية ً
بناء سليما فإن ذلك سيؤدي إ[ى وجود خلل !ي تطوير املقرر.
 -٢ينبaي أن تتنوع أهداف الدرس بBن ٔالاهداف الوجدانية ،و املعرفية ،والسلوكية.
 -٣ينبaي الAsك ¤Bع;ى املحتوى العلم Oال ع;ى الوسيلة التقنية ،وعند املتخصصBن جملة يرددو³ا
)املحتوى هو امللك( ألن كAة املحسنات التقنية )صورية أوصوتية( قد تكون ع;ى حساب املحتوى
العلم ،Oوطاردة للAsك ¤Bالذه ،OPوصارفة عن التعلم.
 -٤ينبaي أن يتحقق !ي املقرر املصمم م¤Bة التفاعلية :وÔي معيار للتفريق بBن التلقي السلO°
للمعلومات وبBن التفاعل ٕالايجابي املؤدي للتعلم الفعال.
 -٥وكذلك م¤Bة :التتابعية :ويقصد Çذا املعيار أن محتويات املقرر ٕالالكAsوني يجب أن تكون مبنية
ً
ً
تسلسليا ومAsابطة علميا ،فال يكون املتعلم أمام تدفق معلوماتي ال يؤدي إ[ى تعلم مفيد.
 -٦كما ينبaي تخطيط الدرس ،ووضع خطة متكاملة ملقرر الحديث يشمل الخطة ٔالاسبوعية،
والشهرية ،والفصلية.
 -٧أن يتكون سمة التوازن جلية بBن أجزاء الدرس الواحد ،واملقرر الواحد ،فال يطaى عنصر من
عناصر املقرر ع;ى بقية العناصر ،فال تكون الصناعة الحديثية !ي ٔالاسانيد ع;ى حساب الدراسة
ً
الفقهية ملsن الحديث مثال.
 -٨ينبaي أن يحتوي املقرر ٕالالكAsوني ع;ى تعليمات واضحة ومحددة للمعلم واملتعلم ،وما ينبaي ع;ى
كل مما القيام به !ي كل مرحلة من مراحل تدريس املقرر.
 -٩ينبaي أن يقوم املقرر بتنمية مبدأ الراقبة الذاتية ،والسلوكيات الحضارية !ي التعامل بBن
ً
ٔالاطراف املستخدمة للمقرر ٕالالكAsوني ،ح ¯cال تصبح البيئة مجاال لالعتداء ع;ى ٔالاخالق
ؤالاعراض ،وأال يسأ استخدام هذﻩ الوسيلة !ي كل ما يضر بAsبية ٕالانسان وتنشئته تنشة سليمة
ً
ً
ً
دينيا ،وفكريا ،وسلوكيا.
! -١٠ي ختام الدرس ينبaي وضع تمارين وواجبات عملية سلوكية !ي ³اية كل درس إلرشاد الطالب
للتطبيق الصحيح ملا دل عليه الحديث.
 .١١التكونولوجيا والتعلم ٕالالكAsوني والتعليم عن بعد ،ص .٢٧٦-٢٧٥
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ً
 -١١ينبaي أن تحوي كل مرحلة من املقرر تقييما يحدد مدى تقدم الطالب !ي املقرر ،ويكون ذلك عن
طريق الاختبارات القصABة ،أو الاختيار من متعدد ،وغABها من الوسائل املتاحة !ي أنظمة إدارة
التعلم ٕالالكAsوني.
 -١٢ينبaي أن تكون ٔالاسئلة منطقية تركز ع;ى الحقائق واملفاهيم ال Ocتحقق أهداف الدرس ،ومناسة
ملستوى املتلقي.
 -١٣ينبaي أن يتضمن املقرر عدة فرص مجدولة !ي املخطط الدرا OpËللمقرر للتواصل الشف OÛبBن
ً
املعلم واملتلقي ،حيث يتمكن املتلقي مثال من قراءة الحديث ،ويقوم املعلم بالستماع مباشرة
ويصوب للطالب قراءته.
ينب^ي توفر عدة سمات ]ي ٔالانشطة الطالبية املصاحبة للمقرر ومWZا:
 -١أن تكون ٔالانشطة التعليمية تابعة ومتوافقة مع أهداف الوحدة الدراسية.
 -٢تنويع ٔالانشطة والتدريبات من وحدة ألخرى.
 -٣أن تكون ٔالانشطة والتدريبات ذات عمق معر!ي زتربوي.
 -٤أن تكون متوافقة مع قدرات املتعلمBن ومستويات تحصيلهم.
املبحث الثاني :املعاي الفنية ،و التقنية.
املطلب ٔالاول :املعاي الفنية:
ً
ينبaي أن أن يكون التصميم وفقا للمعايرر الدولية للمقررات ٕالالكAsونية ،ومن أشهر تلك
املعاي ABمعيار ) (SCORMوهو اختصار لالسم ٔالاجن ،O°وترجمته النموذج املرجÙي ملكونات املحتوى
التشاركي ،وتعتمد معاي ABاسكورم ع;ى تجزئة املحتوى الرقم Oإ[ى مكوناته ٔالاصلية وجعلها قابلة
للتشارك من خالل التجميع والتكوين وفق متطلبات العملية التعليمية ،ويحقق معيار اسكورم املم¤Bات
التالية:
 -١إمكانية نشر املحتوى الرقم Oتحت أي نظام إلدارة املقررات الغلكAsوني.
 -٢إمكانية إعادة استخدام املحتوى الرقم Oمرات متعددة وبأشكال متعددة.
 -٣إمكانية متابعة أداء املتعلم وتطورﻩ ٔالاكاديم.O
 -٤إمكانية ضم جزئيات املحتوى املختلفة للحصول ع;ى محتوى رقم Oتعليم Oذي تتابع وتشعب
مالئم للمتطلبات التعليمية .١
ً
وأما من حيث التفصيل فيمكن إجماال التنبيه ع;ى جملة من املعاي ABواملواصفات ال Ocينبaي توفرها !ي
ً
املقرر املصمم إلكAsونيا كما ي;ي:
ً
أوال] :ي شاشة عرض املادة العلمية:
 .١استخدام نفس طريقة العرض !ي املقرر من أوله إ[ى آخرﻩ.
ً
 .٢أن يكون العرض مالءما لالستخدام مع كافة أنظمة ٔالاجهزة املستخدمة.
 .١٢مدونة الدكتور أحمد صادق ،موقع جامعة امللك خالد.
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 .٣ينبaي أن تكون الروابط للمواقع ٔالاخرى واضحة ،وآمنة.
ً
ً
ً
 .٤أن يكون العرض سهال ومرنا لالستخدام خاليا من كAة املداخل إ[ى املقرر.
 .٥توحيد أساليب عرض املقرر بطريقة تتابعية منظمة.
 .٦ربط كل صفحة بسابقا والحقا ،وبداية املقرر ،والوحدات الدراسية !ي املقرر.
 .٧وضع فهرس عام للمقرر !ي بدايته تمكن الطالب من التنقل بBن وحداته.
 .٨إيجاد خاصية تمكن الطالب التحكم !ي تسلسل عرض املحتوى التعليم.O
 .٩التنوع !ي عرض املادة العلمية بما يتوافق مع أنماط ،واحتياجات املتعلمBن املختلفة.
ً
ثانيا] :ي النصوص:
 .١أن تظهر النصوص ع;ى الشاشة بشكل واضح.
 .٢إيجاد خاصية التحكم !ي حجم الخط ،مراعات ألصحاب الاحتياجات الخاصة.
 .٣استخدام الخطوط سهلة القراءة واملريحة للعBن.
 .٤تجنب استخدام الفقرات الطويلة.
 .٥وضع العناوين بخط أك Aولون مختلف.
 .٦تباين لون النص مع الخلفية بألوان مريحة للعBن.
 .٧فصل املsن عن بقية الفقرات املتعلقة به.
ً
ثالثا] :ي الصور:
 .١أن تكون الصور معAة عن مضمون املادة العلمية.
 .٢أن تكون الصور واضحة وبسيطة وخالية من العقيد.
 .٣وضع الصور !ي إطار ضمن الصفحة ح ¯cال تتسبب !ي تشتيت القارئ.
 .٤استخدام الصور الثابتة أو املتحركة حسب حاجة كل فقرة من املقرر.
ً
رابعا] :ي الصوت:
ً
 .١أن يكون الصوت واضحا.
 .٢أن يخلو من املؤثرات ال Ocتسبب أذى للسامع.
 .٣أيجاد خاصية التحكم !ي حجم الصوت.
 .٤تزامن الصوت مع النص املكتوب.
ً
خامﺴا] :ي املﺴاعدة واملتابعة:
 .١ينبaي أيجاد إرشادات وتعليمات تساعد املتعلم !ي التعامل مع املقرر.
 .٢تقديم تنبات للمتعلم عن وجود خطأ !ي التعامل مع املقرر.
 .٣توف ABاملساعدة عن بعد لحل املشكالت ال Ocتواجه املتعلم.
 .٤وجود خاصية تمكن املعلم من متابعة تحصيل الطالب وتفاعلهم مع مفردات املقرر.
املطلب الثاني :املعاي التقنية:
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ً ً
إعتماد كليا ع;ى التقنية وال Ocتمثل البيئة الحاضنة للمقررات املصممة
فألن هذﻩ املقررات تعتمد
ً
ً
ً
إلكAsونيا كان لزاما أن أذكر شيئا من املواصفات واملعاي ABال Ocينبaي أن تكون !ي التقنيات املستخدمة
ً
ً
!ي بيئة التعلم ٕالالكAsوني " تمثل التقنية بمكونا®ا املختلفة )عتاد وبرامج وشبكات( ركنا جوهريا !ي
برامج التعلم ٕالالكAsوني ال يمكن العمل !ي غياÇا"  ،١ولذا كان البد من التعريج ع;ى أهم املكونات
التقنية الالزمة لتقديم املقررات الدراسية !ي بيئة التعلم ٕالالكAsوني ،وÔي كما ي;ي:
ً
أوال :نظام إدارة التعلم:
كأي منظومة تعليمية تقليدية تحتاج إ[ى وجود نظام إداري ومن املتطلبات ٔالاساسية الستخدام
املقررات ٕالالكAsونية هو وجود نظام إدارة التعلم " :إن توفر أنظمة إدارة املقررات !ي املؤسسة
ً
ً
التعليمية يعت Aعنصرا محفزا الكل من املدرس واملتعلم الستخدام املقررات ٕالالكAsونية !ي العملية
التعليمية ".٢
ً
ويقوم هذا النظام بتوف ABبيئة تعليمية تقوم بجميع املهام ٕالادارية والتنظيمية لدراسة املقررات بدأ من
تسجيل الطالب ،وجدولة املقرر ،ورصد أنشطة الطالب ،وتفاعلهم مع أستاذ املقرر ،إ[ى التقييم الائي
ً
للمستفيدين من املقرر ،ويجب أن يكون النظام متوافقا مع بقية الربمجيات املستخدمة !ي التعلم
ٕالالكAsوني.
ً
ثانيا :وسائل الاتصال:
Ôي جزء ال يتجزأ من نظام إدارة التعلم ،ومن أبرز الوسائل املتاحة !ي هذا:
الiيد ٕالالك)وني :وÔي الرسائل ال Ocيمكن إرسالها من داخل النظام إ[ى أي مزود للAيد ٕالالكAsوني
خارج نظام إدارة التعلم ٕالالكAsوني
الرسائل الخاصة :وÔي رسائل بBن املستخدمBن ،ال تخرج خارج نظام إدارة التعلم ٕالالكAsوني.
املحادثة الفورية :وتتم بتحديد موعد بBن أستاذ املقرر والطالب ،أو ع;ى شكل مجموعات منسقة من
قبل ،ويلزم ان يكون جميع ٔالاطراف ع;ى نظام إدارة التعلم ٕالالكAsوني !ي وقت واحد.
منتديات النقاش :حيث يقو أستاذ املقرر بطرح موضوع ليخت Aبه فهم الطالب للمادة العلمية ،او
ملناقشة بعض املوضوعات ذات الصلة باملقرر ،وهو مفتوح !ي جميع ٔالاوقات إلضافة أراء املستخدمBن
للنظام.
إرسال الواجبات والتقارير :حيث يمكن للطالب من إرسال ما يكلفون به ع Aنظام إدارة التعلم
ٕالالكAsوني.
ً
ثالثا :متابعة العملية التعليمية:
ويمكن من خاللها رصد جميع ٔالانشطة واملشاركات والرسائل ،والواجبات ،ودرجات الاختبار ات
ً
ً
القصABة ،بحيث توفر كث ABمن الجهد ع;ى املعلم !ي متابعة طالبه ،وتعطي الطالب مؤشرا دقيقا لتقدمه
!ي دراسة املقرر.
 .١٣بدر الصالح ،مجلة املعرفة عدد .١٥٣
 .١٤د.سعيد بن محمد العمودي ،مجموع  :التعليم عن بعد بBن النظرية والتطبيق ،ص.٢٠ :
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ً
رابعا :الفصول الاف)اضية:
وهذﻩ الوسيلة تستخدم للتواصل امل¤sامن حيث ينبaي وجود املعلم واملتعلم !ي آن واحد ،ولها عدة
عناصر تشكل ما يشبه الفصل !ي التعليم التقليدي ،ومن أهمها:
الصوت والصورة :حيث يتيح هذا للمعلم واملتعلم من التحدث بالصوت والصورة ،بحيث يرى كل
مم ٓالاخر.
الﺴبورة الذكية :تمكن الاستاذ من عرض مادته العلمية إذا كانت مكتوبة لديه ،وتمكنه من الكتابة
والتعليق علا ،ويمكن أن يعطي هذﻩ الخاصية ألحد الطالب لحل مسألة أو كتابة تعليق.
الرسائل :بحيث يمكن من خاللها إرسال رسالة خاصة ألحد الطالب ،أو لجميعهم.
ً
التصويت :ويمكن ألستاذ املقرر أن يجري تصويتا ع;ى موضوع من املوضوعات ال Ocيمكن أن يطون
للطالب دور !ي تحديد القرار فا.
التنبيه :بحيث إذا لم يتفاعل الطالب مع ٔالاستاذ لفAsة ،يقوم النظام بإرسال رسالة اختبار وجود.
ً
خامﺴا :أدوات التقييم:
ً
وÔي من ٔالادوات املتم¤Bة !ي نظام إدارة التعلم ٕالالكAsوني ،ولكن ينبaي أن يكون استخدامها محدودا،
إلمكانية الغش أثناء استخدامها ،ومن وسائل التقييم:
الاختبارات القصة :يتيح النظام تصميم اختبارات قصABة للطالب ملعرفة مدى متابعم للمقرر،
ويمكن للنظام ربط تقدم الطالب !ي املقرر بناء ع;ى اجتيازﻩ التسلس;ي للمادة العلمية.
الاختيار املتعدد :وهذا يمكن من توف ABالجهد والوقت للتصحيح ،وملعرفة دقة الطالب !ي تحديد
املعلومة الصحيحة ،ويتم التصحيح بطريقة آلية يتمكن الطالب من معرفة نتيجته عقب الاناء من
الاختبار.
ملء الفراغات :ويتم فا وضع نصوص فا فراغات !ي أماكن محددة من النص ،وتفيد !ي معرفة
قدرة الطالب ع;ى حفظ النصوص.
بنك ٔالاسئلة :بحيث يمكن ملجموعة من أساتذة مقرر واحد من وضع أسئلة متنوعة للمقر بدرجات
مختلفة من حيث الصعوبة والسهولة ،ويقوم النظام بعملية الخلط لها ،ثم توزيعها بالعدل بBن
الطالب !ي الاختبارات.
ً
سادسا :التحرير املنظم:
وهناك وسيلة من وسائل التفاعل بBن املستخدمBن تسم¯ خاصية ) (WIKIال Ocيمكن للمستخدمBن من
تحريرها وإعادة صياغا ،حيث يمكم ٕالاضافة والتعديل ع;ى النصوص ،وإعادة التحرير والتصويب
ً
!ي املناقشات مع أستاذ املقرر ،وال Ocتفتح بابا بBن لطالب ؤالاستاذ من التعاون مناقشة بعض فقرات
ً
املقرر ،وفائد®ا أن تعطي للمعلم مؤشرا عن مدى استيعاب املتعلمBن ملادة املقرر ،وينبaي أال تدخل
هذﻩ ٕالاضافات ضمن املادة العلمية ٔالاصلية للمقرر إال بعد فحصها ومراجعا واعتمادها من قبل
املختصBن !ي املقرر.
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املبحث الثالث :معاي ضبط الجودة.
اعتنت مؤسسات التعليم كافة بما يسم¯ جودة التعليم ،ووضع املختصون معاي ABتضمن
جودة كل ما له عالقة بالعملية التعليمية ،وكان من بBن ما أفرد باالهتمام معاي ABضبط الجودة !ي
املقررات الدراسية املصممة لبيئة التعلم ٕالالكAsوني " ،تكتسب معاي ABضمان الجودة أهمية خاصة !ي
ً
مجال التعلم ٕالالكAsوني ،وتمثل نقطة انطالق مهمة لفريق التصميم ولخذا ينبaي تحديدها مبكرا
وإخضاع عملية التصميم والتطوير ملقررات التعلم ٕالالكAsوني ،لهذﻩ املعاي.١ "AB
"تتمثل رسالة املؤسسات التعليمية !ي تقديم التعليم واملعرفة ألي شخص يرغب فا ،وأن لدى تلك
املؤسسات مسؤولية تجاﻩ طالÇا لتقديم الخدمة ع;ى أفضل ما يكون قدر ٕالامكان ،وهذﻩ Ôي اقوة
الدافعة الهتمام بمعاي ABالجودة !ي التعلم ٕالالكAsوني ........وينبaي أن يكون ضمان ضبط الجودة
ً
ومتابعا معنيا بالAنامج التعليم Oالشامل ،وسوف يتم من خالل ضمان الجودة تحول التعليم عن
بعد إ[ى أداة فاعلة !ي كل من التعليم املستمر ونظام املدارس التقليدي" .٢
وتكمن أهميا !ي أ³ا تساعد !ي التحقق من الوصول إ[ى أهداف املقرر ٕالالكAsوني ،وتحقيق الرضا
لدى املتعلم بحيث تكون الحصيلة التعليمية أك Aأو مساوية للمجهود الذي يبذله الطالب ،وعملية
تطوير املقررات عملية معقدة ينبaي عدم التعجل فا ،ويلزم ٔالاخذ بما قد استقر عليه اهل
الاختصاص ،والال¤sام بأمور تحقق الجودة العالية للمقرر املراد تطويرﻩ ،ومن تلك ٔالامور:
 -١استخدام النماذج العلمية !ي تطوير املقررات ،ال Ocتضبط جودة املقرر ،وما النموذج ) (ADDIEأو
التاءات الخمس ،وهو من أنجح النماذج املوصلة إ[ى ضبط الجودة !ي املقررات ،ويتكون من خمس
خطوات مرتبة ومتداخلة !ي بعضها:
 .aالتحليل :و!ي هذﻩ الخطوة يتم تعريف املقرر ،وأهدافه ،والفئة املسدفة باملقرر ،والبيئة
التقنية ال Ocسيقدم فا املقرر ،والAمجيات والنظم ال Ocتساعد !ي إيجاد املقرر ٕالالكتورني.
 .bالتصميم :ويتم !ي هذﻩ الخطوة ،التفاعل بBن فريق التطوير ،وتحديد أسلوب التعلم ،ودور
املعلم واملتعلم ،وطريقة التفاعل والتواصل بيما.
 .cالتطوير :يتم فا تحويل مواصفات التصميم إ[ى مقرر إلكAsوني ،ويتم فا التنقيح
والتعديل واملراجعة بBن اعضاء فريق التطوير.
 .dالتنفيذ :وÔي مرحلة إدخال املقرر للعمل ،وتجريبه !ي صيغته الائية ،وتعميمه لالستخدام
الكامل.
 .eالتقويم :ويتم هنا التحقق من جودة الAنامج ،ومدى تحقيقه لألهداف ال Ocوضع من أجلها.
 -٢الحماية :من العناصر املهمة ملعرفة جودة املقرر ٕالالكAsني هو تم¤Bﻩ بالحماية الكافية وال Ocتمنع عنه
أي ضرر !ي محتواﻩ العلم Oأو برمجياته التقنية ،وكذلك حماية بيانات املستخدمBن من الاخAsاق،
 .١٥بدر بن عبد ﷲ الصالح ،مجموع  :التعليم عن بعد بBن النظرية والتطبيق ص .٩٧
 .١٦ضمان الجودة !ي التعليم عن بعد ص  ٧٤-٧٠بتصرف.
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واملحافظة ع;ى الخصوصية ال Ocيحتاج إلا الطالب !ي مثل هذﻩ البيئة .ومن املهمات ٔالاساسية
للحماية توفر الAمجيات الداعمة ملكافحة الفABوسات ال Ocقد تنقل إ[ى أنظمة التعلم ٕالالكAsوني من
خالل الروابط الخارجية للمقرر ،أو مما يوجد !ي امللفات ال Ocيقوم املستخدمون برفعها إ[ى النظام.
 -٣موثوقية املصادر :فمن أجل أن تكون املقررات !ي الحديث الشريف ذات أصالة علمية يجب
العناية التامة باملصادر ال Ocيستقى ما املحتوى العلم Oللمقرر ،وهذا واجب املتخصص !ي الحديث
الشريف سواء كان !ي هذا املجال أو غABﻩ .ويمكن ربط املقرر بعدد من املصادر ٕالالكAsوني املعتمدة،
واملوثوق بالجهات ال Ocقامت ببناòا ،ح ¯cيعطي قوة علمية للمقررات الحديث الشريف.
 -٤حماية الحقوق الفكرية :واملقصدو ما توثيق النصوص ال Ocتوضع !ي محتوى مقررات الحديث
الشريف ،وإعادة الفضل ألهله !ي كل ما ينقل من علوم ومعارف !ي ثنايا املقرر ،وعدم التساهل !ي
نقل النصوص ،وأن تكون املصادر العلمية املستخدمة مرخصة لالستخدام من قبل املالكBن لحقوق
التأليف والنشر .ولذا ينبaي ذكر املراجع واملصادر ال Ocأخذت ما املادة العلمية ،واسماء املؤلفBن
للمحتوى التعليم ،Oواسم املؤسسة التعليمة ال Ocقامت بتصميم املقرر.
 -٥اعتماد املقرر :ينبaي بعد الاناء من املقرر عرضه ع;ى لجنة علمية من قبل املتخصصBن !ي
الحديث الشريف إلجازته ،وع;ى فريق من املتخصصBن !ي التصميم التعليم ،Oكما ينبaي عرض
املقرر ع;ى جهات أخرى مستقلة ملراجعته والتأكد من توفر الشروط املعايرية !ي الجودة.
 -٦املوضوعية والدقة :ينبaي أن يتسم املقرر املصمم باملوضوعية ،وأن يكون يكون ترتيب مفرداته
ً
موضوعيا ،وأن يتحرى املؤلفون للمقرر فيه الدقة !ي بناءﻩ وتصميمه ح ¯cيحقق الغرض من
التصميم ،وح ¯cال توجد ٔالاخطأ ال Ocتنفر املتعلم من متابعة التحصيل العلم.O
الفصل الثالث :املواصفات الخاصة بالحديث الشريف.
املبحث ٔالاول :املواصفات املتعلقة باإلسناد.
فعند تصميم مقرر !ي الحديث الشريف فإنه ينبaي العناية بإسناد الحديث عناية تامة ،ومما
ينبaي العانية به !ي ذلك عدد من العناصر أهمها:
ً
 -١إظهار رجال ٕالاسناد كامال لحديث الباب.
 -٢التنبيه ع;ى ما يوجد من تحويالت !ي إسناد الحديث )ح(.
 -٣رسم شجرة ٕالاسناد ليعرف الطالب الشيخ من التلميذ.
 -٤تحديد مدار الحديث الذي تنت OÛإليه طرق الحديث ليتمكن املتعلم من تمي ¤Bطرق الحديث
بعضها عن بعض.
 -٥عند وضع املؤشر ع;ى أحد الرواة تنبثق شاشة جديدة للتعريف بالراوي ،متضمنة للعناصر
ٔالاساسية !ي ترجمة كل ر ٍاو كما ي;ي :اسمه ،ونسبه ،طائفة من شيوخه من بيم شيخه !ي
حديث الباب ،طائفة من تالمذته من بيم الراوي عنه !ي حديث الباب ،ش÷ öمن فضائله
ومناقبه و أقوال أهل العلم فيه بالجرح والتعديل ،القول الراجح فيه عند الاختالف !ي حاله،
سنة وفاته.
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 -٦الربط بBن ترجمة الراوي ،وروايته لهذا الحديث ،من حيث الاتصال والانقطاع ،وغABها.
 -٧بيان حكم كل حديث يرد !ي أثناء املقرر من حيث القبول والرد.
 -٨بيان لطائف ٕالاسناد.
ً
ً
 -٩تخريج الحديث تخريجا متوسطا ،ببيان :اسم الكتاب ،واملؤلف ،والجزء والصفحة ورقم
الحديث.
 -١٠عند وجود مصطلح جديد أو عبارة موهمة عند الكالم عن ٕالاسناد أو الرجال ينبaي توضيحها !ي
نافذة مستقلة.
املبحث الثاني :املواصفات املتعلقة بامل)ن.
ومما ينبaي العناية به مما يتعلق بمsن الحديث عند تصميم مقررات الحديث الشريف ما ي;ي:
 -١العناية التامة بالنص القرآني الوارد !ي املsن ،باستخدام الرسم العثماني.
ً
 -٢أن يكون مsن الحديث منقوال من أحد املراجع ٔالاصلية للحديث.
 -٣أن يوضح املرجع الذي أخذ منه لفظ الحديث.
ً
 -٤أن يكون النقل سليما من التصحيف والتحريف.
ً
 -٥ينبaي أن يكون النص مشكوال بطريقة سليمة.
 -٦أن توجد خاصية سماع الحديث ح ¯cيتدرب الطالب ع;ى نطق أفاظ الحديث بصورة صحيحة.
 -٧أن يكون القارئ للحديث من املتخصصBن !ي الحديث الشريف املجيدين للغة العربية وأساليÈا.
 -٨تمي ¤Bكلمات غريب الحديث بلون مختلف عن بقية املsن.
 -٩تمكBن خاصية عند وضع املؤشر ع;ى أي كلمة من الغريب أن يعرض شرحها !ي صفحة مستقلة
ً
موثقا من أحد كتب غريب الحديث املعتAة.
 -١٠تمكBن خاصية مقارنة مsن الحديث املختار مع بقية متون الحديث ،وبيان الفروقات بBن تلك
املتون.
 -١١بيان حكم تلك الفروق هل Ôي من زيادة الثقات أم من املختلف فيه بBن الرواة فيبBن حينئذ
حكم تلك الزيادة.
 -١٢إيجاد خاصية حفظ مsن الحديث وذلك بتمكBن الطالب من إكمال الفراغات !ي صفحة أخرى
ً
وتصحيحها أليا.
ً
ً
 -١٣ينبaي أن يتضمن الدرس شرحا وافيا للحديث يتكون من العناصر التالية:
أ -بيان مناسبة الحديث ملوضوع الدرس.
ب -شرح فقرات الحديث فقرة فقرة.
ت -مع ¯Pالحديث ٕالاجما[ي بالربط بBن فقراته.
ث -ربط الحديث بغABﻩ من النصوص الشرعية !ي موضوع الدرس.
ج -بيان للمسائل الحديثية املتعالقة باملsن ،مثل مشكل الحديث ،ومختلف الحديث.
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ح -بيان املسائل الفقهية املستنبطة من مsن الحديث بAsتيب أقوال العلماء حسب املذاهب
الفقهية ،وبيان الراجح بالدليل أوالتعليل.
خ -بيان الفوائد العامة املستنبطة من الحديث.
د -ربط الحديث بواقع الحياة ال Ocيعيشها الطالب.
املبحث الثالث :مهام املتخصص ]ي الحديث أثناء عملية التصميم.
فألن عملية تصميم املقرر مركبة ومتداخلة من عناصر ثالثة – علمية – تربوية -تقنية،
فيجب أن يتكون فريق التطوير من ثالثة متخصصBن:
متخصص !ي الحديث الشريف وعلومه.
أ-
ب -متخصص !ي التصميم التعلم.O
ت -متخصص !ي تطوير الAمجيات.
ولكل واحد مم وظائفه ال Ocيجب عليه القيام Çا ،وأوكد هنا ع;ى أهمية وجود املتخصص !ي الحديث
الشريف ،والذي ينبaي عليه القيام بما ي;ي:
ً
 -١تحديد القدر املمكن من املقرر الذي يمكن تطويرﻩ فبعض املعارف ال يمكن تطويرها إلكAsونيا ألن
ً
التطوير التق OPلبعض املفردات قد يكون قاصرا عن توصيل الهدف من تدريس تلك الفقرة من
املقرر.
 -٢الAsك ¤Bع;ى ٔالاهداف الAsبوية للمقرر ،وأن تكون الوسيلة املستخدمة مناسبة لتحقيق الهدف.
 -٣استخدام الوسائل املتاحة !ي ٔالانظمة التقنية ال Ocتنم Oلدى متلقي مقرر الحديث الشريف مهارات
وملكات التعلم كحفظ مsن الحديث ،وفهم معناﻩ ،وكيفية تطبيقه !ي واقع الحياة ،والقدرة تحليل
محتوى الحديث الشريف ،والاستنباط منه.
 -٤تحديد القدر الالزم الذي يجب ع;ى املتخصص !ي الحديث وعلومه أن يقوم به أثناء تدريس
املقرر ،وأال يتحول املقرر إ[ى مادة إلكAsونية جامدة تغفل دور املعلم !ي عملية الشرح والتواصل
العلم Oمع الطالب.
 -٥ربط املعارف املستخرجة من الحديث الشريف بالواقع املعاصر ،وذلك باستخدام ٔالامثلة الحية
من واقع املتعلم ،حيث يتوفر !ي الشبكة العنكبوتية الكث ABمن املصادر الصوتية والصورية الOc
تساهم !ي توصيل وتوضيح وتثبيت املعلومة بأسرع وأسهل طريقة.
 -٦التنبه إ[ى ضرورة حماية النص الشرûي من أن يتدخل فيه أي طرف آخر ،بالزيادة أو النقصان،
وأال يتاح للمستخدمBن إمكانية إعادة تحرير نص الحديث الشريف ،أو النصوص العلمية ٔالاخرى
وأقوال أهل العلم املرتبطة به.
 -٧التأكد من أن الصور و ٔالاصوات ومقاطع الفيديو املستخدمة !ي مقررات الحديث الشريف خالية
مما يخالف تعاليم الشريعة ٕالاسالمية.
 -٨وضع تمهيد للدرس يربط الدرس بما سبقه من الدروس.
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 -٩توضيح املفاهيم الجديدة ال Ocيتناولها مsن الحديث الشريف.
 -١٠وضع كلمات تكون كمداخل أولية ملوضوعات املقرر.
 -١١استخدام أدوات البحث املتنوع !ي املادة العلمية ،لتسهيل الوصول إ[ى املعلومة ع;ى املتعلم.
 -١٢عند ٕالاحالة إ[ى مراجع إضافية ينبaي أن تكون متوفرة !ي مكتبة مراجع املقرر ،وأن تكون ع;ى هيئة
كتب مصورة ).(PDF
الخاتمة:
الحمد هلل حق حمدﻩ ،والصالة والسالم ع;ى من ال ن O°بعدﻩ أما بعد .فقد خرجت من هذا البحث بعدة
نتائج وتوصيات ،فأهم النتائج:
 -١أن التقنية !ي هذا العصر قد طغت ع;ى كث ABمن جوانب حياة الناس.
 -٢أن ع;ى املهتمBن توجيه تلك التقنيات التوجيه ٕالايجابي والافادة ما !ي الخ.AB
 -٣من أهم ابواب الخ ABهو خدمة العلوم الشرعية ،الÇ Ocا حياة الروح ،وصالح الحال !ي الدارين.
 -٤أن ع;ى املتخصصBن !ي كل فن وضع املواصفات ال Ocيرو³ا مناسبة لتخصصهم.
 -٥أن معاي ABالجودة !ي تصميم املقررات املعتمدة ®دف إ[ى أن يؤدي املقرر الهدف من تصميمه.
 -٦أن للحديث الشريف مواصفات ينبaي الاهتمام Çا عند تصميم مقررات الحديث الشريف
وعلومه.
وأهم التوصيات:
 -١حث أعضاء هيئة التدريس !ي الحديث وعلومه للمبادرة باألخذ Çذا ٔالاسلوب الحديث !ي
التعليم.
 -٢أن تقوم ٔالاقسام العلمية املتخصصة !ي الحديث الشريف وعلومه تطوير نماذج علمية عملية
لتصميم املقررات لبيئة التعلم ٕالالكAsوني.
 -٣إقامة دورات تدريبة ،وورش عمل لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس لتمكيم من التفاعل
ٕالايجابي مع هذﻩ الوسائل الحديثة.
 -٤العمل ع;ى إيجاد عالمة جودة تمنحها مؤسسة متخصصة تمنح للمقررات ال Ocتوفرت فا
املعاي ABالعلمية !ي التصميم.
والحمد هلل الذي يسر وهدى ،وله الحمد !ي ٓالاخرة ؤالاو[ى.

املراجع:
 .١أليس الصبح بقريب ،التعليم العربي ٕالاسالمي ،محمد الطاهر بن عاشور ،دار سحنون للطباعة
والنشر ،تونس١٤٢٨ ،هـ.
 .٢ندوة مدرسة املستقبل ،كلية الAsبية ،جامعة امللك سعود١٤٢٥ ،هـ.
 .٣السجل العلم Oلندوة تقنية املعلومات والعلوم الشرعية والعربية ،كلية علوم الحاسب واملعلومات
جامعة ٕالامام محمد بن سعود ٕالاسالمية١٤٢٨ ،هـ.
20

.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣
.١٤
.١٥

السنة النبوية وقضاياها املعاصرة ،أكاديمية الدراسات ٕالاسالمية ،جامعة ماليا ،مال¤Bيا١٤٣٢ ،هـ.
ضمان الجودة !ي التعليم عن بعد ،تحرير :آلن تيت ،ترجمة د.محمد الخطيب ،مدارس امللك
فيصل ،الرياض١٤٢٦ ،هـ.
التعليم ٕالالكAsوني ،ماهر حسن رباح ،دار املاج للنشر والتوزيع ،عمانٔ ،الاردن الطبعة ٔالاو[ى
١٤٢٥هـ .
التعلم ٕالالكAsوني !ي القرن الواحد والعشرين ،د.ر.غاريسون ،تABي أندرسون ،ترجمة :محمد
رضوان ،مكتبة العبيكان ،الرياض١٤٢٧ ،هـ.
التعلم ٕالالكAsوني :حقبة جديدة !ي التعلم والثقافة ،جامعة البحرين٢٠٠٦ ،م.
التعليم ٕالالكAsونئ ،الاسس والتطبيقات ،د.عبد ﷲ املو ،¯pËوأحمد املبارك ،مؤسسة شبكة
البيانات١٤٢٥ ،هـ.
اسAsاتيجيات التعلم ٕالالكAsوني ،د.بدر الخان ،ترجمة د.ع;ي املوسوي وآخرون ،دار شعاع ،حلب،
٢٠٠٥م.
التعليم عن بعد بBن النظرية والتطبيق ،أمانة لجنة التعليم عن بعد بجامعات دول مجلس
التعاون ،الكويت٢٠٠٥ ،م.
التعليم ٕالالكAsوني ع Aشبكة ٔالانAsنت ،د.محمد الهادي ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ٢٠٠٧م.
استعراض نماذج التطوير التعليم ،Oكنت جاستفسون ،وروبرت برانش ،ترجنة .د.بدر الصالح،
مكتبة العبيكان ،الرياض١٤٢٣ ،هـ.
التكنولوجيا والتعلم ٕالالكAsوني ،والتعليم عن بعد ،أ.و.بييتس ،ترجمة :وليد شحاته ،مكتبة
العبيكان ،الرياض١٤٢٨ ،هـ.
علم النفس الAsبوي ،د.املجيد نشواتي ص  ،٢٧٤الطبعة الرابعة ١٤٢٢هـ ،دار الفرقان ،عمان.
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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 .٢منهج ٕالامام أبي داود ]ي كتابه الﺴن
د /مشاعل بنت راشد بن محمد الدباس
)عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات ٕالاسالمية! ،ي كلية ٔالاداب جامعة ٔالامABة نورة بالرياض ،وعضو
!ي الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها(
املقدمة
إن الحمد هلل ،نحمدﻩ ،ونستعينه ،ونستغفرﻩ ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من
´دﻩ ﷲ فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال ﷲ وحدﻩ ال شريك له ،وأشهد أن
ً
محمدا عبدﻩ ورسوله ص;ى ﷲ وسلم عليه وع;ى آله وصحبه .أما بعد:
فإن أفضل ما يشتغل به طالب العلم ،بعد كتاب ﷲ تعا[ى؛ هو علم الحديث الشريف ،ولذا عOP
املسلمون منذ فجر ٕالاسالم بضبط السنة النبوية ،وتحقيق أسانيدها ومتو³ا ،فقام الصحابة -رOpÚ
وجه ،وكذا من جاء بعدهم من أئمة الحديث.
ﷲ عمÇ -ذﻩ املهمة ع;ى أكمل ٍ
أسباب اختيار هذا املوضوع.
لقد اخAsت دراسة منهج ٕالامام أبي داود !ي سننه هذا الكتاب لعدة أسباب أهمها ما ي;ي:
 .١كون هذا الكتاب يشتمل ع;ى حديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ وسلم عليه وسلم .ومما ال شك فيه أن
دراسة حديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ وسلم عليه وسلم ،والاشتغال به ،ومعرفة صحيحه من
سقيمة؛ من العلم النافع.
 .٢كون هذا الكتاب أحد الكتب الستة املشهورة ،بل ألهمها وأصحها بعد الصحيحBن وهو )سن أبي
ّ
التم! ¤Bي الجمع
داود( .وهو كتاب لم ُيصنف مثله ،ملا حصل ملؤلفه أبي داود -رحمه ﷲ -من
والاستقصاء ألحاديث ٔالاحكام ،وأصول املسائل ،مع حسن العرض والAsتيب والتبويب ،كما أوضح
ذلك مؤلفه -رحمه ﷲ! -ي رسالته ألهل مكة ،حيث قال) :هو كتاب ال ترد عليك سنة رسول ﷲ
ص;ى ﷲ وسلم عليه وسلم بإسناد صالح إال وÔي فيه().١
 .٣وملكانة ٔالامام أبي داودـ رحمه ﷲ تعا[ى ـ العلمية وإمامة !ي الحديث ’قال الحافظ الذه) :O°كان –
ً
ً
أسا !ي الفقه ،ذا جاللة وحرمة ،وصالح وورع ،ح ¯cإنه كان ُي ﱠ
شبه
رحمه ﷲ  -رأسا !ي الحديث ،ر
بشيخه ٕالامام أحمد بن حنبل().(٢
** خطة البحث.
قسمت البحث إ[ى:
*مقدمة *.تمهيد*.فصلBن:
الفصـل ٔالاول :ترجمة ٕالامام أبي داود.
ً
وفيه أحد عشر مبحثا:
) (١رسالة أبي داود ألهل مكة ،ص).(٢٤
) (٢الع.(٦١/٢) A
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املبحث ٔالاول :اسمه ،وكنيته ،ونسبته.
املبحث الثاني :والدته ،ومكا³ا.
املبحث الثالث :نشأته العلمية ،ورحالته.
املبحث الرابع :ثناء ٔالائمة عليه.
املبحث الخامس :عقيدته.
املبحث السادس :فقهه ،ومذهبه الفق.OÛ
املبحث السابع :بعض أقواله ،ومواقفه النبيلة.
املبحث الثامن :شيوخه.
املبحث التاسع :تالميذﻩ.
املبحث العاشر :كتبه ،ومصنفاته.
املبحث الحادي عشر :وفاته.
الفصل الثاني :التعريف بكتابه الﺴن.
وفيه سبعة مباحث:
ً
املبحث ٔالاول :مع ¯Pالسن عموما.
املبحث الثاني :تسميته وموضوعه ،وتاريخ تأليفه.
املبحث الثالث :ثناء ٔالائمة عليه ،ومكانته بBن ٔالاصول.
املبحث الرابع :عدد أحاديثه.
املبحث الخامس :درجة أحاديثه ،ونهجه وشرط مؤلفه فيه.
املبحث السادس :روايات السن.
املبحث السابع :شروحه املطبوعة واملخطوطة.
* وخاتمة *.وفهارس.
وص;ى ﷲ ع;ى نبينا محمد وع;ى آله وصحبه وسلم.
التمهيد
٢١
مع ¯Pاملنهج !ي اللغة :هو الطريق الواضح و!ي قوله تعا[ى  :ل ُك ّل َج َع ْل َنا م ْن ُك ْم ش ْر َع ًة وم ْ َ ً
اجا 
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
و!ي اصطالح املحدثBن :هو الطريق الذي سلكه علماء الحديث !ي مصنفا®م من حيث الAsتيب والتبويب
وعرض ٔالاحاديث .
أهمية معرفة مناهج املحدثBن :ملناهج العلماء أهمية كبABة للدارس !ي كتب السنة وعلومها ما:
 .١معرفة مضامBن الكتاب ومحتوياته.
 .٢معرفة اصطالحات املحدثBن العلمية !ي كتÈم.
 ١سورة املائدة )(٤٨
 ٢مختار الصحاح).(٦٨٨/١
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 .٣الوقوف ع;ى درجة صحة الحديث ومعرفة نوعه والنظر !ي سندﻩ ومتنه.
 .٤التسهيل ع;ى طالب علم السنة تخريج الحديث من مصادرﻩ.
 .٥الوقوف ع;ى ألوان متعددة ومختلفة من مناهج العلماء لعقد املقارنة بيا وذلك توسيعا ملدارك
طالب العلم واستخداما لها !ي أبحاثه .
 .٦تنمية مدارك الدارس عند وقوفه ع;ى املناهج املتبعة عند املحدثBن ليستفيد !ي حياته العلمية
ويبدع !ي استخدام الطرق واملناهج ٔالاك Aنفعا وال Ocتتالءم من حيث ٔالاسلوب مع واقع الطالب
ليستخدم أيسرها وأسهله
الفصـل ٔالاول :ترجمة ٕالامام أبي داود
املبحث ٔالاول :اسمه ،وكنيته ،ونسبته.
املبحث الثاني :والدته ،ومكا³ا.
املبحث الثالث :نشأته العلمية ،ورحالته.
املبحث الرابع :ثناء ٔالائمة عليه.
املبحث الخامس :عقيدته.
املبحث السادس :فقهه ،ومذهبه الفق.OÛ
املبحث السابع :بعض أقواله ،ومواقفه النبيلة.
املبحث الثامن :شيوخه.
املبحث التاسع :تالميذﻩ.
املبحث العاشر :كتبه ،ومصنفاته.
املبحث الحادي عشر :وفاته.
املبحث ٔالاول :اسمه ،وكنيته ،ونسبته
 (١اسـمه :هو سليمان بن ٔالاشعث ،اتفق العلماء ع;ى اسمه واسم أبيه واختلفوا !ي أسماء أجدادﻩ.
فقال تلميذاﻩ أبو بكر بن داسة ،وأبو عبيد ٓالاجري) :هو سليمان ابن ٔالاشعث بن إسحاق بن بش ABبن
شداد() .(١وزاد ابن حبان) ،(٢والخطيب) ،(٣وابن ماكوال) ،(٤وابن عساكر) ،(٥وأبو طاهر السلفي) :ابن
عمرو بن عمران( .وقال أبو طاهر السلفي بعد إيرادﻩ نسبه) :وهذا القول !ي نسبه أمثل ،والقلب إليه
أميل() .(٦وقال ابن أبي حاتم) :هو سليمان بن ٔالاشعث بن شداد ابن عمرو بن عامر() .(٧والصواب :ما
)® (١ذيب الكمال ) ،(٣٥٥/١١وس ABأعالم النبالء ).(٢٠٣/١٣
) (٢انظر :الثقات ).(٢٨٢/٨
) (٣انظر :تاريخ بغداد ).(٥٥/٩
) (٤انظرٕ :الاكمال ).(٢٩٥/١
) (٥انظر :املعجم املشتمل ).(١٣٢
)! (٦ي مقدمته ع;ى سن أبي داود ،مطبوعة !ي آخر مختصر املنذري ).(١٤٣/٨
) (٧الجرح والتعديل ).(١٠١/٤
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قاله ٔالاكAية وال سيما وأن مم تلميذاﻩ أبو بكر بن داسة ،راوي السن عنه ،وأبو عبيد ٓالاجري ،وﷲ
أعلم.
 (٢كنيتـه :اشر بكنيته )أبو داود( .واتفق العلماء ع;ى ذلك ،كابن أبي حاتم) ،(١وابن حبان)،(٢
والخطيب) ،(٣وابن عساكر) ،(٤واملزي) (٥والذه ،(٦)O°وابن حجر) ،(٧وغABهم.
 (٣نﺴبته :ألبي داود نسبتان:
َْ
 -١نسبة إ[ى القبيلة :وÔي )ٔالازدي( ،وÔي قبيلة عربية .ؤالازد ،بفتح ٔالالف ،وسكون الزاء ،نسبة إ[ى
َ
ابن الغوث ابن ن ْبت ابن مالك بن أزد بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب ابن يعرب ابن
قحطان) .(٨فأبو داود من قبيلة عربية عريقة.
 -٢نسبة إ[ى البلد :وهو إقليم ِس ِج ْس َتان ،بكسر أوله ،وثانيه ،ثم سBن مهملة ساكنة ،وتاء مثناة من
فوق وآخرﻩ نون).(٩
فيقال لهّ :
السجستاني .وإقليم سجستان إقليم واسع يحيط به مما ي;ي الشمال خراسان ،ومن الغرب
ِ
)(١٠
ُ
إقليم ِك ْرمان ،والسند !ي شرقه ،ويقع إقليم مكران !ي جنوبه  .قال السمعاني) :السجستاني نسبة إ[ى
سجستان ،وÔي إحدى البالد املعروفة بكابل() .(١١وقد فتح سجستان الربيع بن زياد الحارثي سنة  ٣٠هـ
ً
صلحا لبعضها ،وعنوة لبعضها) .(١٢وذكر الذه :O°أ³ا كانت من البلدان ال Ocلها رواية وأثر) .(١٣وذكر
ً
ً
َ ً
الحاكم :أن ألبي داود ولسلفه إ[ى عصرﻩ ُعقدا وأمالكا ،وأوقافا Çا).(١٤
املبحث الثاني :والدته ،ومكا Wا
ولد أبو داود بسجستان ،سنة )٢٠٢هـ( .قال أبو عبيد ٓالاجري سمعت سليمان بن ٔالاشعث يقول) :ولدت
سنة اثنBن ومائتBن() .(١٥وقال أبو عبد ﷲ الحاكم) :سليمان بن ٔالاشعث ،مولدﻩ بسجستان ،له ولسلفه
إ[ى عصرﻩ عقد وأمالك ،وأوقاف ،خرج ما !ي طلب الحديث إ[ى البصرة فسكا(). (١٦
) (١انظر :الجرح والتعديل ).(١٠١/٤
) (٢انظر :الثقات ).(٢٨٢/٨
) (٣انظر :تاريخ بغداد ).(٥٥/٩
) (٤انظر :املعجم املشتمل ).(٣٨٧/١٣٢
) (٥انظر® :ذيب الكمال ).(٣٥٦/١١
) (٦انظر :س ABأعالم النبالء ).(٢٠٣/١٣
) (٧انظر :التقريب ).(٢٥٠
) (٨انظرٔ :الانساب ).(١٢٠٨
) (٩انظر :معجم البلدان ).(١٠/٣
) (١٠انظر :معجم البلدان ) ،(٩٠ ١/٣وتقويم البلدان ) ،(٣٤٠وأطلس العالم ).(٦٩
)ٔ (١١الانساب ).(١٢٠٨
) (١٢انظر :تاريخ خليفة بن خياط ).(١٠٧/٩٥
) (١٣انظرٔ :الامصار ذوات ٓالاثار ).(٢٢٤
) (١٤انظر :س ABأعالم النبالء ).(٢١٧/١٣
)® (١٥ذيب الكمال ) ،(٣٦٣/١١تذكرة الحفاظ ).(٥٩١/٢
) (١٦س ABأعالم النبالء ).(٢١٧/١٣
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املبحث الثالث :نشأته العلمية ،ورحالته
* نشأته :لم تذكر مصادر ترجمته عن تفاصيل نشأته ،وأحوال أسرته ،وأثرهما !ي حياته العلمية إال
ً
بعض املقتطفات اليسABة .فذكر أن ألبي داود أخا يقال له :محمد بن ٔالاشعث ،أسن منه بقليل كان
ً
ً
رفيقا له !ي الرحلة ،يروي عن أصحاب شعبة ،وروى عنه ابن أخيه أبو بكر بن أبي داود ،ومات كهال
ً
قبل أبي داود بمدة) .(١كما أن ألبي داود ابنا وهو عبد ﷲ بن سليمان وهو من تالميذﻩ) .(٢كما ذكر أن
ً
ألبي داود جدا وهو عمران ،كما قال الحافظ ابن حجر) :يقال أن جدﻩ عمران قتل مع ع;ي ر OpÚﷲ
عنه بصفBن().(٣
* رحالته :لقد طاف البلدان لطلب العلم وسماع الحديث وجمعه ،حيث بدأ رحالته !ي وقت مبكر من
عمرﻩ ،فرحل إ[ى بغداد سنة )٢٢٠هـ() .(٤ورحل إ[ى البصرة .قال أبو داود) :دخلت البصرة وهم يقولون:
ً
ً
أمس مات عثمان بن الهيثم املؤذن ،فسمعت من أبي عمر الضرير مجلسا واحدا() .(٥قال الذه) :O°قلت:
مات أبو عمر الضرير !ي شعبان سنة عشرين ،ومات عثمان قبله بشهر() .(٦وقال أبو داود) :وتبعت عمر
ً
ً
بن حفص بن غياث إ[ى م¤له ولم أسمع منه شيئا ،ورأيت خالد بن خداش ولم أسمع منه شيئا،
ً
ً
ً
ً
وسمعت سعيد بن سليمان مجلسا واحدا ،ومن عاصم بن ع;ي مجلسا واحدا().(٧
ورحل إ[ى الكوفة وسمع من الحسن بن الربيع ،وأحمد بن يونس وغABهما) .(٨ورحل إ[ى مكة فسمع من
القعن ،O°وسليمان بن حرب) .(٩ورحل إ[ى الشام وسمع من :الربيع بن نافع الحل ،O°وحيوة ابن شريح
الحم ،Opqوأبي جعفر النفي;ي ،وأحمد بن أبي شعيب ،وهشام بن عمار ،وصفوان بن صالح،
وغABهم) .(١٠ورحل إ[ى مصر وسمع من أحمد بن صالح وغABﻩ).(١١
ورحل إ[ى نيسابور وسمع من إسحاق بن منصور).(١٢
وكان أك Aرحالته إ[ى بغداد حيث توافر العلماء Çا ،و!ي مقدمم إمام أهل السنة :أحمد بن حنبل الذي
الزمه وأخذ عنه الحديث والفقه ،وابن املدي ،OPوابن معBن ،وغABهم .قال أبو داود) :أدركت من أهل
ً
َ
الحديث من أدركت ،لم يكن فم أحفظ للحديث ،وال أك Aجمعا له من ابن معBن ،وال أورع وال أعرف
!ي فقه الحديث من أحمد ،وأعلمهم بعلله من ع;ي ابن املدي ،OPورأيت إسحاق ع;ى حفظه ومعرفته
) (١انظر :س ABأعالم النبالء ) ،(٢٢١/١٣والثقات ).(١٤٩/٩
) (٢انظر :تاريخ بغداد ).(٤٦٤/٩
)® (٣ذيب الذيب ).(١٦٩/٤
) (٤انظر :س ABأعالم النبالء ) ،(٢٢١/١٣تذكرة الحفاظ ) ،(٥٩١/٢تاريخ بغداد ).(٥٦/٥
) (٥تاريخ بغداد ) ،(٥٦/٩س ABأعالم النبالء )(٢٠٤/١٣
) (٦س ABأعالم النبالء ).(٢٠٤/١٣
) (٧تاريخ بغداد ) ،(٥٦/٩وس ABأعالم النبالء ).(٢٠٤/١٣
) (٨انظر :س ABأعالم النبالء ).(٢٠٤/١٣
) (٩انظر :س ABأعالم النبالء ).(٢٠٤/١٣
) (١٠انظر :املرجع السابق).(٢٠٤/١٣
) (١١انظر :س ABأعالم النبالء ) ،(٢٢٦ ،٢٠٥/١٣وتذكرة الحفاظ ).(٧٧٠/٢
) (١٢انظر :س ABأعالم النبالء ).(٢١٨/١٣
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يقدم أحمد بن حنبل ويعAsف له() .(١واستقر أبو داود !ي بغداد مدة صنف فا كتابه السن عرضه ع;ى
ٕالامام أحمد فاستحسنه وأجازﻩ) .(٢ثم خرج من بغداد إ[ى البصرة سنة ) (٢٧١بطلب من ٔالام ABأبي أحمد
املوفق ،ف¤لها واستوطا إ[ى أن مات Çا سنة ) (٢٧٥رحمه ﷲ تعا[ى).(٣
املبحث الرابع :ثناء ٔالائمة عليه
اتفق العلماء ع;ى توثيقه ،ووصفه بالحفظ وٕالاتقان ،والدين والورع .قال ابن حبان) :أبو داود أحد
ً
ً
ً
ً
ً
ً
أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا ،ممن جمع وصنف ،وذب عن السن وقمع من
خالفها وانتحل ضدها().(٤
وقال الحاكم أبو عبد ﷲ) :كان أبو داود إمام أهل الحديث !ي عصرﻩ بال مدافعة().(٥وقال أبو بكر
الخالل) :أبو داود ٕالامام املقدم !ي زمانه ،رجل لم يسبقه رجل إ[ى معرفته بتخريج العلوم ،وبصرﻩ
ً
ً
بمواضعها أحد !ي زمانه ،رجل ورع مقدم ،سمع منه أحمد بن حنبل حديثا واحدا) ،(٦وكان أبو داود
يذكرﻩ().(٧وقال أحمد بن ياسBن الهروي) :أبو داود السجستاني كان أحد حفاظ ٕالاسالم لحديث رسول
ﷲ ص;ى ﷲ وسلم عليه وسلم وعلله وسندﻩ! ،ي أع;ى درجات النسك ،والعفاف ،والصالح ،والورع،
من فرسان الحديث().(٨
ً
ً
وقال مسلمة بن قاسم) :كان ثقة زاهدا عارفا للحديث إمام عصرﻩ !ي ذلك() . (٩وقال الحافظ الذه:O°
ً
ً
)كان – رحمه ﷲ  -رأسا !ي الحديث ،رأسا !ي الفقه ،ذا جاللة وحرمة ،وصالح وورع ،ح ¯cإنه كان
ُي ﱠ
شبه بشيخه ٕالامام أحمد بن حنبل().(١٠
وقال إبراهيم الحربي) :ألBن ألبي داود الحديث كما ألBن لداود الحديد().(١١وقال الحافظ ابن حجر) :ثقة
حافظ ،مصنف السن وغABها ،من كبار العلماء(). ١٢
املبحث الخامس :عقيدته
ً
كان أبو داود – رحمه ﷲ – ع;ى العقيدة السلفية ،والدعوة إ[ى الكتاب والسنة ،متبعا ألهل السنة
) (١س ABأعالم النبالء ).(٢١٨/١٣
) (٢انظر :طبقات الحنابلة ).(١٦٠/١
) (٣انظر :تاريخ بغداد ) ،(٥٩/٩وس ABأعالم النبالء ).(٢٢١ ،٢١٦/١٣
) (٤الثقات ).(٢٨٢/٨
)® (٥ذيب الكمال ).(٣٦٦/١١
) (٦سيأتي الكالم ع;ى الحديث !ي املبحث التاسع :تالميذﻩ.
) (٧تاريخ بغداد ) ،(٥٧/٩و®ذيب الكمال ).(٣٦٤/١١
) (٨طبقات الشافعية الكAى للسبكي ).(٢٩٥/٢
) (٩الذيب البن حجر ).(١٧٣/٤
) (١٠الع.(٦١/٢) A
) (١١البداية والاية ).(٥٩/١١
) (١٢التقريب ). (٢٥٠
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ً
ً
والجماعة ،ذابا عن السن ،رادا ع;ى من خالفها .قال ابن حبان) :أبو داود أحد أئمة الدنيا ،ممن جمع
وصنف ،وذب عن السن وقمع من خالفها وانتحل ضدها().(١
ولعل مالزمته لإلمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ،ؤالاخذ عنه ،كان له أعظم ٔالاثر !ي ذلك.
قال الذه) :O°وهو من نجباء أصحاب ٕالامام أحمد ،الزم مجلسه مدة وسأله عن دقائق املسائل !ي
الفروع ؤالاصول ،وكان ع;ى مذهب السلف !ي اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض !ي مضائق
الكالم().(٢
كما أن مؤلفاته تدل ع;ى عقيدته مثل :كتاب )الرد ع;ى أهل القدر( ،وكتاب )البعث والنشور( ،وكتاب
)أخبار الخوارج( ،وكتاب السنة املوجود !ي كتابه )السن( املشتمل ع;ى أبواب من أبرزها :باب لزوم
السنة ،وباب فضل أصحاب رسول ﷲ ص;ى ﷲ وسلم عليه وسلم .وباب الن OÛعن سب أصحاب
رسول ﷲ ص;ى ﷲ وسلم عليه وسلم .وباب رد ٕالارجاء ،وباب الدليل ع;ى زيادة ٕالايمان ونقصانه ،وباب
!ي القدر ،وباب !ي الرد ع;ى الجهمية ،وغ ABذلك.
املبحث الﺴادس :فقهه ،ومذهبه الفقH
ً
ً
ً
كان ٕالامام أبو داود بجانب كونه محدثا ،متقنا ،فقا .قال الذه) :O°كان أبو داود مع إمامته !ي الحديث
وفنونه من كبار الفقهاء ،فكتابه يدل ع;ى ذلك ،وهو من نجباء أصحاب أحمد ،الزم مجلسه مدة،
وسأله عن دقائق املسائل !ي الفروع ؤالاصول().(٣
مذهبه الفق:H
ذكرﻩ ابن أبي يع;ى الفراء !ي طبقات الحنابلة! ،ي الطبقة ٔالاو[ى من أصحاب أحمد) .(٤وكذلك الشABازي
جعله من فقهاء الحنابلة ،ومن تالميذ ٕالامام أحمد !ي كتابه )طبقات الفقهاء() .(٥وجعله أبو عاصم
العبادي ،وابن باطيش ،والسبكي من طبقات الشافعية وتعقÈم الداوودي !ي ذلك ،حيث قال) :أخذ
علم الحديث عن ٕالامام أحمد ،ويح÷¯ بن معBن ،وبأولهما تفقه والزمه مدة ،وكان من نجباء أصحابه،
ومن جلة فقهاء زمانه ،ومع ذلك فقد ذكرﻩ !ي طبقات الشافعية ،أبو عاصم العبادي ،وابن باطيش،
ً
وتبعهما التاج السبكي ،ولم يذكر لذلك دليال ،ولذا تعقب بأنه حنب;ي ،ودليل ذلك مسائله عن ٕالامام
أحمد ،وقد ذكرﻩ القا OpÚأبو الحسBن بن الفراء !ي الطبقة ٔالاو[ى من طبقات الحنابلة ) ،(٦وهو من كبار
الطبقة الحادية عشر().(٧
يتبBن مما سبق أن ٕالامام أبي داود لم يكن له مذهب فق OÛمحدد ،بل كان رحمه ﷲ من مجدي
) (١الثقات ).(٢٨٢/٨
) (٢س ABأعالم النبالء ).(٢١٦/١٣
) (٣س ABأعالم النبالء ).(٢١٥/١٣
) (٤انظر :طبقات الحنابلة ).(١٥٩/١
) (٥انظر :طبقات الفقهاء ).(١٧١
) (٦انظر :طبقات الحنابلة ).(١٦٢/١
) (٧طبقات املفسرين ).(١٢٠٧/١
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املحدثBن ،إال أنه تأثر كثABا باإلمام أحمد بن حنبل ،فقال الذه" :O°وهو من نجباء أصحاب ٕالامام أحمد،
الزم مجلسه مدة ،وسأله عن دقاق املسائل !ي الفروع ؤالاصول" .١و مع ذلك لم يكن أبو داود من
املقلدين ،بل له اجادات قد يخالف فا ٕالامام أحمد  .ومن أجل ذلك تردد فيه أهل العلم هل هو
حنب;ي املذهب أم شافÙي .ولعل ذلك راجع الجاد أبي داود وعدم تعصبه ملذهب ،أو قول معBن.
املبحث الﺴابع :بعض أقواله ،ومواقفه النبيلة
ً
ً
ً
كان أبو داود بجانب كونه إماما محدثا فقا ،يتصف بالنسك والزهد والورع ،وأقواله ومواقفه تدل
ع;ى ذلك.
)(٢
** فمن أقواله) :من اقتصر ع;ى لباس دون ،ومطعم دون أراح جسدﻩ( ) .الشهوة الخفية حب
الرئاسة().(٣
ُ
** ومن مواقفه :ما رواﻩ خادمه أبو بكر بن جابر قال) :كنت معه ببغداد ،فصلينا املغرب إذ قرع الباب،
ففتحته ،فإذا خادم يقول :هذا ٔالام ABأبو أحمد يستأذن ،فدخلت إ[ى أبي داود فأخAته بمكانه ،فأذن له
فدخل ،وقعد ثم أقبل عليه أبو داود وقال :ما جاء باألم! ABي مثل هذا الوقت؟! .فقال :خالل ثالث،
ً
فقال :وما Ôي؟ قال :تنتقل إ[ى البصرة ،فتتخذها وطنا ،لABحل إليك طلبة العلم من أقطار ٔالارض،
فتعمر بك ،فإ³ا قد خربت وانقطع عا الناس ،ملا جرى علا من محنة الزنج ،فقال :هذﻩ واحدة ،هات
ً
الثانية .قال :وتروي ألوالدي كتاب " السن " ،فقال :نعم .هات الثالثة ،وتفرد لهم مجلسا للرواية ،فإن
أوالد الخلفاء ال يقعدون مع العامة ،قال :أما هذﻩ فال سبيل إلا ،ألن الناس شريفهم ووضيعهم !ي
العلم سواء .قال جابر :فكانوا يحضرون بعد ذلك ،ويضرب بيم وبBن الناس س ،Asفيسمعون مع
العامة() .(٤وقال أبو بكر بن داسة) :كان ألبي داود كم واسع ،وكم ضيق ،فقيل له :يرحمك ﷲ ،ما هذا؟
قال :الواسع للكتب ،وٓالاخر ال يحتاج إليه().(٥
املبحث الثامن :شـيوخـه
ً
لقي أبو داود – رحمه ﷲ تعا[ى – كثABا من علماء عصرﻩ ،وتلقى مم العلم والحديث .ح ¯cشارك
ً
ٕالامامBن البخاري ومسلما !ي كث ABمن شيوخهما ،كاإلمام أحمد ،وإسحاق بن راهوية ،وابن أبي شيبة،
وغABهم).(٦
وأخذ الحديث وفقهه وعلله من كبار ٔالائمة؛ فقد قال أبو داود) :أدركت من أهل الحديث من أدركت،
ً
لم يكن فم أحفظ للحديث وال أك Aجمعا له من ابن معBن ،وال أورع وال أعرف !ي فقه الحديث من
) (١س ABأعالم النبالء ).(٢١٥/١٣
) (٢تاريخ دمشق البن عساكر ).(٢٠٠/٢٢
) (٣تاريخ بغداد ).(٥٨/٩
) (٤طبقات الحنابلة ).(١٦٢/١
) (٥تاريخ بغداد ) ،(٥٨/٩وس ABأعالم النبالء ).(٢١٧/١٣
) (٦انظرٕ :الامام أبو داود السجستاني ،وكتابه السن للشيخ عبد ﷲ الAاك ).(١٤
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أحمد ،وأعلمهم بعلله من ع;ي ابن املدي ،OPورأيت إسحاق ع;ى حفظه ومعرفة يقدم أحمد بن حنبل
ويعAsف له().(١
وقد ذكر العلماء شيوخ أبي داود – رحمه ﷲ تعا[ى – كاإلمام املزي !ي ®ذيب الكمال) (٢فقد ذكر أكA
ً
ً
من مائة وسبعBن شيخا ،ومع ذلك لم يستوعÈم جميعا ،فقد استدرك عليه الحافظ ابن حجر فقال:
)شيوخه !ي السن ،وغABها نحو من ثالث مائة شيخ ،لم يستوعÈم املؤلف ،وألجل ذا اختصرهم().(٣
ً
ً
وقد ألف الجياني كتابا مفردا !ي شيوخ أبي داود واسمه )تسمية شيوخ أبي داود(  .واستخرج فضيلة
الشيخ عبد ﷲ بن صالح الAاك من كتاب )املعجم املشتمل بأسماء شيوخ ٔالائمة النبل( البن عساكر،
ً
شيوخ أبي داود الذين أخرج لهم !ي السن مرتبBن ع;ى الحروف ،فبلغ عددهم واحدا وعشرين وأربع
مائة شيخ).(٤
** ومن أبرز شيوخهٕ :الامام أحمد بن محمد بن حنبل ،ويح÷¯ بن معBن ،وع;ي بن املدي ،OPومسدد بن
مسرهد ،وعبد ﷲ بن مسلمة القعن.(٥)O°
املبحث التاسع :تالميـذﻩ
اشر أبو داود !ي عصرﻩ بالعلم ،وجمع الحديث ،وعلو ٕالاسناد ،ح ¯cأخذ عنه ٔالائمة ،فقد أخذ عنه
ً ً
شيخه ٕالامام أحمد بن حنبل وروى عنه حديثا فردا) .(٦قال أبو بكر الخالل) :سمع منه أحمد بن حنبل
ً
ً
حديثا واحدا ،وكان أبو داود يذكرﻩ() .(٧وك Aتالميذﻩ ،فذكر املزي بعضهم !ي ®ذيب الكمال) (٨فبلغ
ً
خمسة وأربعBن تلميذا .وذكر بعضهم الخطيب البغدادي).(٩والذه ،(١٠)O°وابن حجر)(١١وغABهم.
** ومن أبرز تالميذﻩٕ :الامام الAsمذي ،والنسائي  -ع;ى الصحيح – وابن ٔالاعرابي ،وابن العبد ،واللؤلؤي،
وأبو بكر بن داسة ،وهؤالء ٔالاربعة هم أبرز رواة سننه ،وروى عنه ابنه أبو بكر عبد ﷲ ،وٓالاجري ،وأبو
عوانة الاسفرايي ،OPوأبو بكر الخالل ،وأبو بشر الدوالبي ،وأبو بكر أحمد بن سليمان النجاد وغABهم .قال
ابن كث) :ABوأحمد بن سليمان النجاد ،،هو آخر من روى عنه !ي الدنيا().(١٢
) (١س ABأعالم النبالء ) .(٢١٨/١٣وانظر :املبحث الثالث.
) (٢انظر® :ذيب الكمال ).(٣٥٦/١١
)® (٣ذيب الذيب ).(١٧٢/٤
) (٤انظر :كتاب ٕالامام أبو داود وكتابه السن ،للشيخ عبد ﷲ الAاك ).(١٧
) (٥انظر® :ذيب الكمال ).(٣٥٦/١١
) (٦قال الحافظ ابن كث! ABي البداية والاية )) :(٥٩/١١الحديث الذي كتبه عنه وسمعه منه ٕالامام أحمد بن حنبل ،هو مـا رواﻩ أبـو داود
من حديث حماد بن سلمة ،عن أبي معشر الدارمي ،عن أبيه )أن رسول ﷲ سئل عـن العتBـAة فحسـا( ،قـال الـذه) :O°هـذا حـديث
منكر ،تكلم !ي ابن قيس من أجله( .انظر :الس.(٢١١/١٣) AB
) (٧تاريخ بغداد ) ،(٥٧/٩و®ذيب الكمال ).(٣٦٤/١١
) (٨انظر® :ذيب الكمال ).(٣٦٠/١١
) (٩انظر :تاريخ بغداد ).(٥٥/٩
) (١٠انظر :س ABأعالم النبالء ).(٣٠٥/١٣
) (١١انظر® :ذيب الكمال ).(١٧٣/٤
) (١٢البداية والاية ).(٥٩/١١
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املبحث العاشر :كتبه ومصنفاته
وصف العلماء ٕالامام أبا داود بأنه ممن جمع وصنف الكتب ﱠ
وذب عن السنة .قال ابن حبان) :أبو داود
أحد أئمة الدنيا … ممن جمع وصنف ،ﱠ
وذب عن السن ،وقمع من خالفها وانتحل ضدها() .(١وقال
الحافظ ابن حجر) :مصنف السن وغABها().(٢
** ومن كتبه رحمه ﷲ تعاى:
ً
 -١كتاب السن ،وسيأتي الكالم عنه -إن شاء ﷲ -مفصال !ي الفصل الثاني :التعريف بكتابه السن.
 -٢املراسيل ،وطبع بمصر سنة ١٣١٠هـ محذوف ٔالاسانيد .وطبع سنة ١٤٠٨هـ ،دار الرسالة بتحقيق
شعيب ٔالارناؤوط.
 -٣مسائل أبي داود لإلمام أحمد ،طبع سنة )١٣٥٣هـ( بتحقيق الشيخ محمد رشيد رضا.
 -٤رسالة أبي داود ألهل مكة !ي وصف سننه ،طبع ببABوت ،سنة )١٣٩٤هـ( بتحقيق محمد بن لطفي
الصباغ.
 -٥الرواة من ٔالاخوة ؤالاخوات ألبي داود ،طبع سنة ١٤٠٨هـ ،بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة.
 -٦سؤالات أبي عبيد ٓالاجري ألبي داود !ي الجرح والتعديل ،وقد وجد من الكتاب )الجزء الثالث،
والرابع ،والخامس( .وطبع الجزء الثالث !ي الجامعة ٕالاسالمية !ي املدينة النبوية سنة )١٣٩٩هـ(
بتحقيق :محمد بن ع;ي العمري .وطبع مرة أخرى ،وفيه الجزء الثاني ،والثالث ،والرابع ،والخامس،
بتحقيق :عبد العليم البستوي.
 -٧الزهد ،طبع سنة )١٤١٤هـ( بمصر ،دار املشكاة بتحقيق ياسر بن إبراهيم ،وغنيم بن عباس.
) -٨الناسخ( أو )الناسخ واملنسوخ( .ذكرﻩ املزي) ،(٣والذه ،(٤)O°وابن حجر) ،(٥والسيوطي) ،(٦والكتاني)،(٧
وقال) :أنه !ي الناسخ واملنسوخ من الحديث( .وقال ابن خٕ ABالاشبي;ي )ناسخ القرآن ومنسوخه().(٨
) -٩القدر( أو )الرد ع;ى أهل القدر( ،ذكرﻩ املزي) ،(٩وابن حجر) ،(١٠والسيوطي) ،(١١وسزكBن).(١٢
) -١٠مسند حديث مالك( أو )مسند مالك( أو )حديث مالك( ذكرﻩ املزي) ،(١وابن حجر).(٢
) (١انظر :الثقات ).(٢٨٢/٨
) (٢انظر :التقريب )(٢٥٠
) (٣انظر® :ذيب الكمال ).(١٤٩/١
) (٤انظر :س ABأعالم النبالء ).(٢٠٩/١٣
) (٥انظر :الذيب ).(٦/١
) (٦انظر :طبقات الحفاظ ).(٢٦١
)(٧انظر :الرسالة املستطرفة ).(٨٠
) (٨فهرست ما رواﻩ عن شيوخه ).(٤٧
) (٩انظر® :ذيب الكمال ).(١٤٩/١
) (١٠انظر :الذيب ).(٦/١
) (١١انظر :طبقات الحفاظ ).(٢٦١
) (١٢انظر :تاريخ الAsاث العربي ).(٢٩٦/١
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)(٣

) -١١فضائل ٔالانصار( ذكرﻩ املزي
) -١٢دالئل النبوة( ذكرﻩ ابن حجر !ي الذيب) ،(٤و!ي الفتح) (٥وسماﻩ )أعالم النبوة(.
) -١٣الدعاء( أو )الدعوات( ذكرﻩ ابن حجر) ،(٦وحا&ي خليفة).(٧
) -١٤ابتداء الو'ي(.
) -١٥أخبار الخوارج( .ذكرهما ابن حجر).(٨
) -١٦املالحم( .ذكرﻩ الكتاني) ،(٩وحا&ي خليفة).(١٠
) -١٧كتاب !ي الرجال( .ذكرﻩ سزكBن).(١١
) -١٨السن ال Ocتفرد Çا أهل بلدة( أو )التفرد( أو )التفرد !ي السن( .ذكرﻩ املزي) ،(١٢وابن حجر)،(١٣
والكتاني) ،(١٤وحا&ي خليفة).(١٥
) -١٩معرفة ٔالاوقات( ذكرﻩ السيوطي) ،(١٦وحا&ي خليفة).(١٧
) -٢٠أسئلة لإلمام أحمد بن حنبل !ي الرواة الثقات( مخطوط بالظاهرية).(١٨
املبحث الحادي عشر :وفاتــه :تو!ي ٕالامام أبو داود –رحمه ﷲ – بعد عمر م;يء بالعلم ،والتعليم،
والتصنيف ،ونشر السنة ،وقمع البدع ،سنة ٢٧٥هـ! ،ي يوم الجمعة السادس من شهر شوال بالبصرة،
وله ) (٧٣سنة .وهذا التاريخ نص عليه تلميذﻩ أبو عبيد ٓالاجري) ،(١٩وتبعه ٔالائمة ،كالخطيب
البغدادي) ،(٢٠وابن عساكر) ،(١واملزي) ،(٢والذه ،(٣)O°وابن حجر) ،(٤وغABهم .وخالف !ي ذلك الحافظ
) (١انظر® :ذيب الكمال ).(١٥٠/١
) (٢انظر :الذيب ).(٦/١
) (٣انظر® :ذيب الكمال ).(١٥٠/١
) (٤انظر :الذيب ).(٦/١
) (٥انظر :فتح الباري ).(٩/٣
) (٦انظر :الذيب ).(٦/١
) (٧انظر :كشف الظنون ).(١٤١٧/٢
) (٨انظر :الذيب ).(٦/١
) (٩انظر :الرسالة املستطرفة ).(٤٩
) (١٠انظر :كشف الظنون ).(١٤١٧/٢
) (١١انظر :تاريخ الAsاث العربي ).(٢٩٦/١
) (١٢انظر® :ذيب الكمال ).(١٥٠/١
) (١٣انظر :الذيب ).(٦/١
) (١٤انظر :الرسالة املستطرفة ).(١١٤
) (١٥انظر :كشف الظنون ).(١٤٠٥/٢
) (١٦انظر :تدريب الراوي ).(٣٦٣/٢
) (١٧انظر:كشف الظنون ).(١٧٣٩/٢
) (١٨انظر :فهرست مخطوطات الظاهرية ،للشيخ محمد ناصر الدين ٔالالباني ).(١٦١
) (١٩انظر :تاريخ بغداد ).(٥٩/٩
) (٢٠انظر :تاريخ بغداد ).(٥٩/٩
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زبر ،فقال :إنه تو!ي !ي سنة ثالث وسبعBن وتبعه ابن ٔالاث ،(٥)ABوقد رد ابن عساكر ع;ى ابن زبر !ي تاريخ
دمشق ووهمه ،وقال) :الصواب أن وفاته سنة٢٧٥ :هـ() .(٦والصواب :ما قاله ٔالاكAية ،وال سيما أن مم
تلميذﻩ أبو عبيد ٓالاجري .وأو( – ¯pرحمه ﷲ – أن يغسله الحسن بن املث ¯Pفإن اتفق ،وإال انظروا !ي
كتاب سليمان بن حرب ،عن حماد بن زيد !ي الغسل ،فعملوا به).(٧
الفصل الثاني :التعريف بكتابه الﺴن
ً
املبحث ٔالاول :مع ¯Pالسن عموما.
املبحث الثاني :تسميته وموضوعه ،وتاريخ تأليفه.
املبحث الثالث :ثناء ٔالائمة عليه ،ومكانته بBن ٔالاصول.
املبحث الرابع :عدد أحاديثه.
املبحث الخامس :درجة أحاديثه ،وشرط مؤلفه فيه.
املبحث السادس :روايات السن.
املبحث السابع :شروحه املطبوعة واملخطوطة.
ً
املبحث ٔالاول :مع الﺴن عموما
كتاب السن عند أهل الحديث :هو الكتاب الذي يجمع أحاديث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،مرتبة
ع;ى ٔالابواب الفقهية ،كالطهارة ،والصالة ،والزكاة ،ونحوها) .(٨مثل سن أبي داود ،والنسائي ،وابن ماجه.
وأما ما شمل جميع أقسام الحديث :أي أحاديث العقائد ،والفقه ،والرقاق ،وأحاديث املناقب ،وغABها،
فيسم¯ الجوامع مثل :صحيح البخاري ،ومسلم ،وقد ألحق بعض أهل العلم Çما )جامع الAsمذي( ع;ى
خالف !ي ذلك.
ٍ
قال الخطابي) :كان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود :الجوامع واملسانيد ونحوهما ،فتجمع
ً
ً
ً
تلك الكتب إ[ى ما فا من السن ؤالاحكام أخبارا وقصصا ومواعظ وآدابا ،فأما السن املحضة فلم
يقصد واحد مم جمعها واستيفاòا ،ولم يقدر ع;ى تخليصها واختصار مواضعها من تلك ٔالاحاديث
الطويلة ،ومن أدلة سياقها ع;ى حسب ما اتفق ألبي داود() .(٩وأما كتب السنة !ي جانب الاعتقاد،
) (١انظر :املعجم املشتمل البن عساكر ).(١٣٢
) (٢انظر® :ذيب الكمال ).(١٦٧/١١
) (٣انظر :س ABأعالم النبالء ).(٢٢١/١٣
) (٤انظر :الذيب ).(١٧٣/٤
) (٥انظر :الكامل البن ٔالاث.(٣٥٠/٦) AB
) (٦تاريخ دمشق )(٥٤٦/٧
) (٧انظر :الذيب ).(١٧٣/٤
) (٨انظر :الرسالة املستطرفة ).(٤٢ ،٣٢
) (٩معالم السن ).(١١/١
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فاملراد Çا ما يقابل البدعة مثل كتاب السنة لإلمام عبد ﷲ بن ٕالامام أحمد ،وكتاب السنة البن أبي
عاصم ،وغABهما).(١
املبحث الثاني :تﺴميته ،وموضوعه ،وتاريخ تأليفه
** تﺴميته :أجمع العلماء ع;ى تسميته )السن( ألن أبا داود سماﻩ )السن( !ي رسالته إ[ى أهل مكة
حيث قال) :فإنكم سألتم أن أذكر لكم ٔالاحاديث ال! Ocي كتاب السن() .(٢وقال !ي موضع آخر:
)ؤالاحاديث ال Ocوضعا !ي كتاب )السن( أكAها مشاه.(٣)(AB
** موضوعه :ذكر أبو داود !ي رسالته إ[ى أهل مكة أن كتابه السن يشتمل ع;ى سنة رسول ﷲ ص;ى
ﷲ وسلم عليه وسلم ،وقال !ي وصفه) :وهو كتاب ال ترد عليك سنة عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ وسلم
عليه وسلم بإسناد صالح إال وÔي فيه() .(٤ثم بBن أنه اقتصر ع;ى ٔالاحكام فقط حيث قال) :لم أصنف
!ي كتاب السن إال ٔالاحكام ،ولم أضف إليه كتاب الزهد ،وفضائل ٔالاعمال ،وغABها() .(٥وقال ٕالامام
الخطابي) :قد جمع أبو داود !ي كتابه هذا من الحديث !ي أصول العلم ،وأمهات السن ،وأحكام الفقه،
ً
ً
ما ال نعلم متقدما سبقه إليه ،وال متأخرا لحقه فيه().(٦
** تاريخ تأليفه :لم أقف ع;ى نص قاطع يكشف عن تاريخ تأليفه للسن ،وإنما جاء عن الخطيب أنه
ً
قال) :ويقال :إنه صنفه قديما ،وعرضه ع;ى ٕالامام أحمد بن حنبل فاستجادﻩ واستحسنه() .(٧وٕالامام
أحمد بن حنبل – رحمه ﷲ – تو!ي سنة )٢٤١هـ( ،ففي قول الخطيب دليل ع;ى أن أبا داود صنف
كتابه السن قبل سنة )٢٤١هـ( .والشك أن ٕالامام أبا داود ظل يجمع كتابه السن !ي أثناء رحالته الOc
قام Çا إ[ى الشام ،ومصر ،والحجاز ،وخراسان ،وغABها .فقد روى محمد بن صالح الهاشم Oعن أبي
ً
داود أنه قال) :أقمت بطرسوس عشرين سنة ،كتبت املسند ،فكتبت أربعة آالف حديثا() .(٨ولعله أراد
باملسند كتابه السن ،وﷲ أعلم.
وبعد أن انت ¯Ûأبو داود من تأليف كتابه قام بتدريسه إ[ى أن تو!ي رحمه ﷲ تعا[ى .قال تلميذﻩ أبو
الحسن ابن العبد) :سمعت كتاب السن من أبي داود ست مرار ،بقيت من املرة السادسة بقية ،لم
يتمه بالبصرة سنة إحدى ،واثنتBن ،وثالث ،وأربع ،وخمس وسبعBن ومئتBن ،وفا مات().(٩

) (١انظر :كتاب ٕالامام أبو داود ،وكتابه السن ).(٤٥
) (٢رسالة أبي داود ألهل مكة ).(٢٤
) (٣املرجع السابق ).(٢٩
) (٤املرجع السابق ).(٢٨
) (٥املرجع السابق ).(٣٣
) (٦معالم السن ).(١٣/١
) (٧تاريخ بغداد ).(٥٦ /٩
) (٨مقدمة رسالة أبي داود إ[ى أهل مكة ).(١٧
) (٩مقدمة رسالة أبي داود إ[ى أهل مكة ).(١٧
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املبحث الثالث :ثناء ٔالائمة عليه ،ومكانته بن ٔالاصول ،ثناء ٔالائمة عليه.
بلغ سن أبي داود م¤لة عالية بBن أهل العلم من عصرﻩ إ[ى يومنا هذا فقد أث ¯Pعليه ٔالائمة ،و!ي
مقدمم ٕالامام أحمد بن حنبل –رحمه ﷲ تعا[ى– فقد عرضه أبو داود عليه فاستجادﻩ واستحسنه).(١
وقال أبو زكريا السا&ي) :كتاب ﷲ أصل ٕالاسالم ،وكتاب السن ألبي داود عهد ٕالاسالم() .(٢وقال ٕالامام
النووي) :ينبaي للمشتغل بالفقه وبغABﻩ الاعتناء بسن أبي داود ،ملعرفته التامة ،فإن معظم أحاديث
ٔالاحكام ال Ocيحتج Çا فيه ،مع سهولة تناوله ،وتلخيص أحاديثه ،وبراعة مصنفة ،واعتنائه بذيبه().(٣
ً
وقال ابن ٔالاعرابي ،تلميذ أبي داود) :لو أن رجال لم يكن عندﻩ من العلم إال املصحف الذي فيه كتاب
ﷲ ،ثم هذا الكتاب ،لم يحتج معهما إ[ى Opء من العلم بتة().(٤
وقال ٕالامام الخطابي) :اعلموا رحمكم ﷲ ،أن كتاب السن ألبي داود ،كتاب شريف ،لم يصنف !ي علم
ً
الدين كتاب مثله ،وقد رزق القبول من الناس كافة ،فصار حكما بBن فرق العلماء ،وطبقات الفقهاء
ع;ى اختالف مذاهÈم().(٥
مكانته بن ٔالاصول:
جعل كث ABمن العلماء "سن أبي داود" !ي املرتبة الثالثة بBن كتب ٔالاصول ،أي بعد الصحيحBن.
قال الحافظ ابن مندﻩ) :الذين خرجوا وم¤Bوا الثابت من املعلول ،والخطأ من الصواب :البخاري،
ومسلم ،ثم أبو داود ،والنسائي() .(٦وقال الحافظ الذه) :O°انحطت رتبة "جامع الAsمذي" عن "سن أبي
داود" "والنسائي" ،إلخراجه حديث املصلوب ،والكل ،O°وغABهما().(٧
وقال صاحب كتاب مفتاح السعادة) :واعلم أن رئيس هؤالء الطائفة وقدو®م بعد ٕالامام مالك ،أبو عبد
ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري ،ويليه !ي الرتبة " كتاب مسلم" ويلما أبو داود().(٨
وقال الكاندهلوي) :إن "صحيح البخاري" أع;ى رتبة !ي الصحة وغABها عند الجمهور ،ثم "الصحيح
)(٩
مواز
لإلمام مسلم" ،ثم السن لإلمام أبي داود(  .بل إن هناك من أهل العلم من جعل سن أبي داود ٍ
للصحيحBن) .(١٠وهذا قول مردود لتباين املناهج والشروط ال OcاشAsطها كل واحد مم .ومن أهل العلم من
قدم "سن الAsمذي" ع;ى "سن أبي داود" كالحازمي حيث قال) :و!ي الحقيقة شرط الAsمذي أبلغ من

) (١تاريخ بغداد ).(٥٦/٩
) (٢انظر :تذكرة الحفاظ) .(١٦٩/٢ومقدمة أبي طاهر السلفي ).(١٤٨/٨
) (٣مقدمة بذل املجهود ).(٥٤ /١
) (٤معالم السن ).(١٢/١
) (٥املصدر السابق ).(١٠/١
) (٦انظر :س ABأعالم النبالء ).(٢١٢/١٣
) (٧انظر :تدريب الراوي ).(١٧١/١
) (٨انظر :مفتاح السعادة ).(١٣٥ ،١٣٠ /٢
) (٩المع الدراري ع;ى جامع البخاري ).(١٣٧/١
) (١٠انظر :فهرست ابن خ ،(١٠٧) ABوتدريب الراوي ).(١٦٨/١
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شرط أبي داود().(١
والذي استقر عليه العمل هو وضع سن أبي داود !ي املرتبة الثالثة بBن كتب ٔالاصول أي !ي مرتبة بعد
الصحيحBن ،ومقدم ع;ى كتب السن ،وجرى ع;ى ذلك من رتب رجال الكتب الستة مثل ®ذيب
الكمال ،وغABﻩ.
املبحث الرابع :عدد أحاديثهّ :
قدر أبو داود عدد ٔالاحاديث ال! Ocي كتابه السن !ي رسالته إ[ى أهل مكة
فقال) :ولعل !ي كتابي من ٔالاحاديث قدر أربعة آالف وثمانمائة حديث ،ونحو ستمائة من املراسيل().(٢
وقال تلميذﻩ ابن داسة ،سمعت أبا داود يقول) :كتبت عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم هذا الكتاب
– يع OPكتاب السن – جمعت فيه أربعة آالف وثمانمائة حديث().(٣
وخالف !ي هذا العدد تلميذﻩ أبو الحسن ابن العبد فقال) :كتاب أبي داود ستة آالف حديث ،ما أربعة
آالف ،وألفان مكرر() .(٤وأما عددها !ي بعض ما طبع من سن أبي داود فهو كما ي;ي:
ً
! (١ي مختصر سن أبي داود للمنذري ) (٥١١٣حديثا.
ً
! (٢ي الطبعة ال Ocمع عون املعبود بعناية محمد عبد الرحمن عثمان ) (٥٢٥٢حديثا.
ً
! (٣ي طبعة محمد مح÷ Oالدين عبد الحميد ،وطبعة عبيد الدعاس ،وعادل السيد ) (٥٢٧٤حديثا.
ولعل هذا الاختالف يرجع إى أسباب مWZا:
 -١أن أبا داود لم يخرج الكتاب مرة واحدة ع;ى وجه واحد ،بل مكث يزيد فيه وينقص بحسب ما
يظهر له.
ً
 -٢اختالف املحققBن !ي منهج العد ،فبعضهم يعد املتابعات ويجعل رقما لكل طريق ،وبعضهم يعد
املكرر ،وبعضهم يعد أقوال الصحابة ر OpÚﷲ عم ،وكبار التابعBن ،ونحو ذلك.
املبحث الخامس :درجة أحاديثه ،وشرط مؤلفه فيه
)(٥
ذكر العلماء أن كتاب سن أبي داود هو مظنة الحديث الحسن .
وقد بBن أبو داود !ي رسالته إ[ى أهل مكة درجة أحاديث كتابه وشرطه !ي إخراجها ومن ذلك:
قوله) :أنه ليس !ي كتاب السن الذي صنفته عن رجل مAsوك الحديث Opء().(٦
ً
وقال أيضا) :وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر().(٧
ً
وقال أيضا) :وما كان !ي كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته().(١
) (١شروط ٔالائمة ).(٥٧
) (٢رسالة أبي داود إ[ى أهل مكة )(٣٢
) (٣تاريخ بغداد ).(٥٧/٩
) (٤مقدمة رسالة أبي داود ألهل مكة ).(١٧
) (٥انظر :علوم الحديث البن صالح ) ،(٣٣والتقريب للنووي ) ،(٢٥واختصار علوم الحديث البن كث.(٣٠) AB
) (٦رسالة أبي داود إ[ى أهل مكة ).(٢٦
) (٧املصدر السابق ).(٢٦
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ً
ً
وقال أيضا) :وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح ،وبعضها أصح من بعض().(٢
ً
وذكر أيضا :أنه يذكر أصح ما !ي الباب).(٣
وروى تلميذﻩ ابن داسة عن أبي داود أنه قال) :كتبت عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم خمس مائة
ألف ،انتخبت ما ما ضمنته هذا الكتاب – يع OPالسن – جمعت فيه أربعة آالف وثمان مائة حديث،
ذكر الصحيح وما يشÈه ويقاربه().(٤
ً
* واختلف العلماء! ،ي املراد بقول أبي داود) :وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح( .أي !ي ٔالاحاديث الOc
سكت عا أبو داود ع;ى قولBن:
القول ٔالاول:
ً
وهو أن املراد بقول أبي داود) :وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح( أي صالح لالحتجاج.
وإليه ذهب العرا*ي) ،(٥والحافظ الذه ،(٦)O°وابن حجر).(٧
وقال الحافظ ابن حجر!) :ي قول أبي داود " :وما كان فيه وهن شديد بينته ،ما يفهم أن الذي يكون
فيه وهن غ ABشديد أنه ال يبينه … ،ومن هنا يتبBن أن جميع ما سكت عليه أبو داود ال يكون من قبيل
الحسن الاصطال'ي ،بل هو ع;ى أقسام:
 -١منه ما هو !ي الصحيحBن ،أو ع;ى شرط الصحة.
 -٢ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.
ً
 -٣ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد ،وهذان القسمان كث! ABي كتابه جدا.
ً
 -٤ومنه ما هو ضعيف ،لكنه من رواية من لم يجمع ع;ى تركه غالبا ،وكل هذﻩ ٔالاقسام عندﻩ تصلح
لالحتجاج Çا .كما نقل ابن مندﻩ عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد !ي الباب غABﻩ ،وأنه
أقوى عندﻩ من رأي الرجال().(٨
القول الثاني :ما ذهب إليه ابن الصالح !ي أن ما سكت عنه أبو داود ،وليس !ي أحد الصحيحBن ،وال
نص ع;ى صحته أحد ممن يم ¤BبBن الصحيح والحسن ،فإنه من الحسن عند أبي داود).(٩
والصواب :القول ٔالاول – وﷲ أعلم – وقد أجاب ع;ى القول الثاني الشيخ أحمد شاكر حيث قال) :إن
) (١املصدر السابق ).(٢٧
) (٢انظر :املصدر السابق ).(٢٨
) (٣املصدر السابق ).(٢٤
) (٤تاريخ بغداد ).(٥٧/٩
) (٥انظر :شرح ألفيه العرا*ي ).(٩٧/١
) (٦انظر :س ABأعالم النبالء ).(٢١٤/١٣
) (٧النكت ع;ى كتاب ابن الصالح البن حجر ).(٤٣٥/١
) (٨املرجع السابق ).(٤٣٥/١
) (٩علوم الحديث البن الصالح ).(٣٣
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ابن الصالح يحكم بحسن ٔالاحاديث ال Ocسكت عا أبو داود ،ولعله سكت عن أحاديث !ي السن
ً
وضعفها !ي Opء من أقواله ٔالاخرى ،كإجاباته لآلجري ،فال يصح إذا أن يكون ما سكت عنه !ي السن،
ً
ً
ً
وضعفه !ي موضع آخر من كالمه حسنا ،بل يكون عندﻩ ضعيفا ،وإنما لجأ إ[ى هذا ،اتباعا لقاعدته الOc
سار علا :من أنه ال يجوز للمتأخرين التجاسر ع;ى الحكم بصحة حديث لم يوجد !ي أحد الصحيحBن،
أو ينص أحد من أئمة الحديث ع;ى صحته().(١
املبحث الﺴادس :روايات الﺴن
ً
قال ابن كث) :ABالروايات عن أبي داود بكتابه السن كثABة جدا ،ويوجد !ي بعضها من الكالم ،بل
ٔالاحاديث ما ليس !ي ٔالاخرى().(٢
ومن أشهر الروايات ما يي:
 -١رواية اللؤلؤي :وهو ٕالامام الحافظ محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري ،أبو ع;ي ،املتو!ى
سنة )٣٣٣هـ() .(٣روى ابن نقطة ،عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشم Oرواية اللؤلؤي
قال :كان أبو ع;ي اللؤلؤي قد قرأ هذا الكتاب ع;ى أبي داود عشرين مرة ،وكان يسم¯ وراقه ،والوراق
عندهم القارئ ،وكان هو القارئ) .(٤وروى عن اللؤلؤي القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشم،O
واشرت روايات اللؤلؤي من طريقه .ورواية اللؤلؤي من أصح الروايات ،أل³ا من آخر ما أم;ى أبو داود
وعلا مات).(٥
وقد اعتمد شمس الحق العظيم آبادي هذﻩ النسخة !ي شرحه للسن املسم¯ )عون املعبود( حيث قال:
)فنسخة السن من رواية اللؤلؤي Ôي الرائجة !ي ديارنا الهندية وبالد الحجاز ،وبالد املشرق من العرب
بل أك Aالبالد ،وÔي املفهومة من السن ألبي داود عند ٕالاطالق ،وهذﻩ النسخة Ôي ال Ocلخصها املنذري،
وخرج أحادي,ا ،وع;ى هذﻩ النسخة شرح البن رسالن ،وللحافظ العرا*ي ،وحاشية البن القيم والسندي،
والسيوطي ،وغABهم ،وهذﻩ الرواية Ôي املرادة !ي قول صاحب )املنتقى( وصاحب )جامع ٔالاصول(
وصاحب )نصب الراية( وصاحب )املشكاة( وصاحب )بلوغ املرام( وغABهم من املحدثBن حيث يقولون:
ً
أخرجه أبو داود ،وأخذ هذﻩ النسخة ابن عساكر !ي كتابهٕ:الاشراف ع;ى معرفة ٔالاطراف() .(٦وقال أيضا:
)وكذلك املزي !ي " تحفة ٔالاشراف " ،فقد جعلها ٔالاصل !ي كتابه ،فإن كان الحديث فا سكت عنه،
وإن كان !ي غABها من الروايات نبه ع;ى ذلك().(٧
 -٢رواية ابن داسة :وهو ٕالامام الحافظ أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة

) (١الباعث الحثيث ).(٣١
) (٢اختصار علوم الحديث ).(٣٠
) (٣س ABأعالم النبالء ).(٣٠٧/١٥
) (٤التقيد ).(٣٣/١
) (٥انظر :الحطة !ي ذكر الصحاح الستة ) ،(٢١٦وعون املعبود ).(٢٠١/١٤
) (٦عون املعبود ).(٢٠٢/١٤
) (٧عون املعبود ).(٢٠٥/١٤
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ً
التمار البصري ،املتو!ى سنة )٣٤٦هـ() .(١روى السن عن أبي داود .ورواها عنه -أيضا -أبو ع;ي الحسBن
بن محمد الروذباري ،وعبد ﷲ بن محمد بن عبد املؤمن شيخ ابن عبد ال ،Aوأبو سليمان الخطابي،
وغABهم) .(٢ولهذﻩ الرواية مزية :وÔي أ³ا أكمل الروايات ،وفا زيادات ع;ى رواية اللؤلؤي .قال القاسم بن
ً
جعفر الهاشم Oالراوي عن اللؤلؤي) :إن الزيادة ال! Ocي رواية ابن داسة حذفها أبو داود آخرا ل×Opء كان
يريبه !ي إسنادﻩ فلذلك تفاوتا().(٣
وذكر صاحب )عون املعبود( أ³ا املشهورة !ي بالد املغرب ،وأنه ظفر بنسخة واحدة ما ،وقابلها بعشر
نسخ من رواية اللؤلؤي ،ونبه ع;ى زياد®ا من الروايات ع;ى نسخة اللؤلؤي! ،ي مواضعها من شرحه،
وقال) :شرح الخطابي املسم¯ "معالم السن " ع;ى رواية ابن داسة ،ألنه تلميذﻩ().(٤
 -٣رواية ابن ٔالاعرابي :وهو ٕالامام الحافظ أحمد بن محمد بن زياد البصري ،املعروف بابن ٔالاعرابي.
روى السن عن أبي داود ،وروى عنه أبو بكر ابن املقرئ ،وأبو عبد ﷲ بن مندﻩ ،ومحمد بن أحمد بن
جميع الصيداوي ،تو!ي سنة )٣٤١هـ() .(٥وقد سقط من روايته للسن عن أبي داود كتاب الفsن،
واملالحم ،والحروف ،والخاتم ،ونحو النصف من كتاب اللباس ،وفاته من كتاب الوضوء ،والصالة،
والنكاح ،أوراق كثABة) .(٦ومع هذا النقص فإن البن ٔالاعرابي زيادات !ي املsن والسند .قال شمس الحق
ً
العظيم آبادي) :مع نقصها ففي هذﻩ النسخة –أيضا -بعض ٔالاحاديث الذي ليس !ي رواية اللؤلؤي،
ويذكر الحافظ املزي روايته !ي ٔالاطراف().(٧
 -٤رواية ابن العبد :وهو أبو الحسن ع;ى بن الحسن بن العبد ،أبو الحسن الوراق ،املتو!ى سنة
)٣٢٨هـ( .سمع السن من أبي داود ست مرار) .(٨وروى عنه الدارقط ،OPوالحسBن بن محمد بن سليمان
ً
الكاتب) .(٩ولهذﻩ الرواية مزية وÔي أن فا كالما ألبي داود !ي الجرح والتعديل .قال ابن حجر) :فإنه !ي
رواية أبي الحسن ابن العبد عنه كالم ع;ى جماعة من الرواة ؤالاسانيد ،ما ليس !ي رواية اللؤلؤي ،وإن
كانت روايته أشهر() .(١٠ولرواية ابن العبد ذكر !ي تحفة ٔالاشراف للمزي ،وفتح الباري).(١١
 -٥رواية الرمي :هو ٕالامام أبو عي ¯p-إسحاق بن مو ¯pËبن سعيد ﱠ
الر ْم;ي ،و ﱠراق أبي داود .روى عن :أبي
داود ،وعباس بن الوليد البABوتي .وروى عنه :أبو حفص بن شاهBن ،وأبو العباس عبد ﷲ بن مو¯pË

) (١تذكرة الحفاظ ).(٨٦٣/٣
) (٢س ABأعالم النبالء ).(٥٣٨/١٥
) (٣التقيد ).(٣٣/١
) (٤عون املعبود ).(٢٠٣ ،٢٠٢/١٤
) (٥انظر :س ABأعالم النبالء ).(٤٠٧/١٥
) (٦انظر :فهرسن ابن خ ،(١٠٦ ،١٠٥) ABوالحطة ).(٢١٦
) (٧عون املعبود ).(٢٠٣/١٤
) (٨انظر :مقدمة رسالة أبي داود إ[ى أهل مكة ).(١٧
) (٩انظر :تاريخ بغداد ).(٣٨٢/١١
) (١٠النكت ع;ى كتاب ابن الصالح ).(٤٤١/١
) (١١انظر :عون املعبود).(٢٠٣/١٤
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الهاشم ،Oتو!ي سنة) .(١)(٣٢٠وروايته تقارب رواية ابن داسة ،إال أن املزي لم يذكرها !ي تحفة
ٔالاشراف).(٢
 -٦رواية أبي سالم :محمد بن سعيد الجلودي .وقد أثبت الذه O°روايته للسن).(٣
 -٧رواية أبي عمرو أحمد بن ع;ي الحسن البصري.
 -٨رواية أبي أسامة محمد بن عبد امللك بن زيد الرواس.
 -٩رواية أبي الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغدادي.
وهؤالء الثالثة أثبت روايم للسن الذه ،(٤)O°وابن حجر).(٥
املبحث الﺴابع :شروحه املطبوعة ،واملخطوطة :اعت ¯Pالعلماء بكتاب السن ألبي داود فمم من
ّ
شرحه ،ومم من اختصرﻩ ،ومم من علق عليه .ومن أهم الشروح ،واملختصرات ،والتعليقات ما ي;ي:
.١

.٢
.٣

.٤

.٥

شرح ٕالامام الخطابي :واسمه) :معالم السن( وهو من أقدم الشروح وأنفعها ،وقد طبع -فيما
ً
أعلم -ثالث طبعات فيما وقفت عليهٔ :الاو[ى :مفردا سنة )١٣٥٢هـ( بحلب بعناية الشيخ محمد
راغب الطباخ ،والثانية :مع " مختصر املنذري " و "®ذيب ابن القيم " بتحقيق الشيخBن أحمد
شاكر ،وحامد الفقي عام )١٣٦٧هـ( !ي ثمانية أجزاء ،وقد طبع !ي آخر كال الطبعتBن " مقدمة
الحافظ أبي طاهر السلفي ع;ى معالم السن " .والثالثة :طبعة عزت عبيد دعاس بحلب عام
١٣٨٨هـ.
شرح ٕالامام الحافظ محمد بن محمد بن عبد امللك القرط) Hت٣٣٠هـ( :ذكرﻩ محمد الدمشقي
!ي نموذج ٔالاعمال الخABية ص).(٦٢٤
شرح العالمة الشيخ شمس الحق العظيم أبي الطيب آبادي املتو]ى )١٣٢٩هـ( :وسماﻩ "غاية
املقصود !ي ّ
حل سن أبي داود " لكنه لم يتمه ،وقد طبع جزء منه !ي ثالث مجلدات ،تحتوي ع;ى
شرح كتاب الطهارة ،وبعض أبواب الصالة ،بتحقيق الشيخBن :محمد عزيز شمس ،وأبي القاسم
ٔالاعظم.O
شرح سن أبي داود لإلمام بدر الدين محمود بن أحمد العي Hت ٨٥٥هـ :.وقد شرح ً
جزء منه
ولم يكمله ،وقد طبع الكتاب !ي ستة مجلدات بتحقيق أبي املنذر خالد بن إبراهيم املصري سنة
)١٤٢٠هـ(.
شرح الشيخ أبي عبد الرحمن شرف الحق :املشهور بمحمد أشرف ابن أم ABالعظيم آبادي

) (١انظر :تاريخ بغداد ).(٣٩٥/٦
) (٢انظر :عون املعبود ) ،(٢٠٣/١٤والحطة ).(٢١٦
) (٣انظر :تذكرة الحفاظ ).(٥٩٢/٢
) (٤انظر :س ABأعالم النبالء ).(٢٠٥/١٣
) (٥انظر :الذيب ).(١٧٠/٤
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املسم¯ )عون املعبود ع;ى سن أبي داود( ألفه بطلب من شيخه العالمة شمس الحق العظيم
آبادي صاحب " غاية املقصود"؛ وقد طبع طبعتBنٔ :الاو[ى !ي دل OÛسنة )١٣٢٢هـ( !ي أربع مجلدات
كبار ،أثبت !ي أع;ى الصفحات " سن أبي داود " .والثانية :طبع !ي القاهرة سنة )١٣٨٨هـ(ُ ،
وجعل
ً
!ي ٔالاع;ى " سن أبي داود " و!ي ٔالاسفل " عون املعبود " !ي أربعة عشر جزءا ،نشرﻩ محمد عبد
املحسن السلفي باملدينة ،بتحقيق ٔالاستاذ عبد الرحمن محمد عثمان.
 .٦شرح املحدث خليل أحمد الﺴهارنفوري :واسمه " :بذل املجهود !ي حل أبي داود " وقد طبع !ي
مطبعة ندوة العلماء لكهنؤ بالهند سنة )١٣٩٢هـ( ،مع تعليق الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي،
ً
وتقديم فضيلة ٔالاستاذ أبي الحسن الندوي! ،ي عشرين مجلدا.
 .٧شرح الشيخ محمود بن محمد خطاب الﺴبكي :واسمه )املل العذب املورود شرح سن ٕالامام
أبي داود( وصل فيه إ[ى كتاب الحج ،وقد طبع بمطبعة الاستقامة بمصر سنة )١٣٥٢هـ(! .ي عشر
مجلدات ،وبعد أن تو!ي مؤلفه سنة )١٣٥٢هـ( أكمله ابنه الشيخ أمBن السبكي فوصل !ي شرحه
إ[ى باب !ي تعظيم الزنى ،وسماﻩ) :فتح امللك املعبود تكملة املل العذب املودود( وقد طبع !ي
أربعة مجلدات وقد طبع عام ) (١٣٨٤ثم توقف الكتاب.
 .٨شرح الحافظ الﺴيوطي :واسمه )مرقاة الصعود إ[ى سن أبي داود() .(١وقد اختصرﻩ ع;ى بن
سليمان الدمن ،Ocواسمه )درجات مرقاة الصعود( وقد طبع املختصر بالقاهرة سنة )١٢٩٨هـ(.
ً
 .٩شرح ابن رسالن الرمي :وهو الكتاب الذي بBن أيدينا ،وسيأتي الكالم عليه مفصال إن شاء ﷲ
تعا[ى.
 .١٠شرح الشيخ أبي الحﺴن محمد بن عبد الهادي الﺴندي املدني سماﻩ )فتح الودود عى سن
أبي داود().(٢
 .١١شرح ٕالامام املنذري :سماﻩّ ) :
العد املورود !ي حوا Opسن أبي داود().(٣
 .١٢شرح ٕالامام النووي :سماﻩ )ٕالايجاز( لم يكمله وصل فيه إ[ى أثناء الوضوء).(٤
 .١٣شرح الحافظ مغلطاي :ولم يكمله).(٥
 .١٤شرح ابن امللقن :وهو شرح لزوائد أبي داود ،وهو !ي مجلدين).(٦
 .١٥شرح الحافظ أبي زرعة العرا§ي :إال أنه لم يكمله).(٧
 .١٦شرح الحافظ أبي محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم املقد©¨ :Hسماﻩ " :انتحاء السن ،واقتفاء

) (١انظر :غاية املقصود ).(٤٦/١
) (٢انظر :تاريخ الAsاث العربي ) (٢٩٤/١وغاية املقصود ).(٤٧/١
) (٣انظر :تاريخ الAsاث العربي ).(٢٩٣/١
) (٤انظر :املل العذب الروي !ي ترجمة النووي للسخاوي ).(٥٥
) (٥انظر :كشف الظنون ).(١٠٠٥/٢
) (٦انظر :الضوء الالمع للسخاوي ) ،(١٠٢/٦وطبقات الشافعية البن قا OpÚشهبة ).(٥٦/٤
) (٧انظر :غاية املقصود ).(٤٥/١
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السن ").(١
 .١٧شرح ٕالامام عمرو بن رسالن بن نصر البلقي.(٢)H
 .١٨حاشية أبي الحﺴنات محمد بن عبد ﷲ الفنجابي :واسمها :عون الودود شرح سن أبي داود،
وÔي مطبوعة !ي مجلدين بالهامش ع;ى "سن أبي داود " !ي لكؤ الهند سنة )١٣١٨هـ(.
 .١٩وعلق عليه الشيخ فخر الحﺴن الكنجو¬ي :وسماﻩ " التعليق املحمود" وقد طبع بالهند).(٣
الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم ع;ى سيد املرسلBن ،وع;ى آله وصحبه
أجمعBن ،ومن نبعهم بإحسان إ[ى يوم الدين .اختم البحث بخاتمة أبBن فا خالصة البحث ،كالتا[ي:
 .١إن ٕالامام أبو داود هو سليمان بن ٔالاشعث ٔالازدي السجستاني ولد بسجستان سنة ) ،(٢٠٢وتو!ي
ً
سنة ) .(٢٧٥اتفق العلماء ع;ى توثيقه ،ووصفه بالحفظ وٕالاتقان ،والدين ،والورع ،وكان محدثا
ً
ً
ً
ً
وفقا .ومن كبار العلماء ،متبعا ألهل السنة والجماعة ،ذابا عن السن ،رادا ع;ى من خالفها،
رحمه ﷲ.
ً
ً
 .٢بلغ كتاب السن ألبي داود مكانة عالية بBن أهل العلم ،فقد أث ¯Pعليه ٔالائمة ،و!ي مقدمم ٕالامام
أحمد بن حنبل -رحمه ﷲ -فقد عرضه عليه أبو داود فاستجادﻩ وأستحسنه.
 .٣أستقر العمل ع;ى أن م¤لة كتاب السن ألبي داود بBن كتب ٔالاصول! ،ي املرتبة الثالثة بعد
الصحيحBن ،ومقدم ع;ى كتب السن ٔالاخرى.
 .٤وذكر العلماء أن سن أبي داود Ôي مظنة الحديث الحسن فهو لم يل¤sم إخراج الصحيح وحدﻩ ،بل
ً
ذكر الصحيح ،والحسن ،والضعيف ،فإن كان الضعف شديدا بينه ،وإال سكت عنه ،وما سكت
عنه :منه الصحيح ،ومنه الحسن ،ومنه الضعيف املحتمل.
ً
ً
 .٥لكتاب سن أبي داود روايات عن أبي داود كثABة جدا ،ويوجد !ي بعضه من الكالم ،بل من
ٔالاحاديث ما ليس !ي ٔالاخرى ،ومن أشهرها رواية اللؤلؤي ،وراية ابن داسة ،ورواية ابن ٔالاعرابي،
ورواية ابن العبد.
 .٦اعت ¯Pالعلماء بكتاب السن ألبي داود مم من شرحه ،ومم من اختصرﻩ ،ومم من علق عليه.
و!ي الختام أو( Opطالب العلم بالعناية بسنة رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم والعمل Çا والدعوة
إلا وخدمة كتب الحديث وتحقيقها ومعرفة مناهج املحدثBن وٕالاستفادة ما.
والحمد هلل رب العاملBن وص;ى ﷲ ع;ى رسولنا محمد وع;ى آله وصحبه وسلم.
املراجع
• ٕالاكمال !ي رفع الارتياب عن املؤلف واملختلف !ي ٔالاسماء والك ¯Pؤالانساب ،لع;ي بن هبة ﷲ
) (١انظر :كشف الظنون ).(١٠٦/٢
) (٢انظر :تاريخ الAsاث ٕالاسالمي ).(٢٩٣/١
) (٣انظرٕ :الامام أبو داود ،وكتابه السن ،للشيخ عبد ﷲ الAاك ).(٧١
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املعروف بابن ماكوال ،تحقيق املع;ى اليماني ،بABوت.
• الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ،البن كث ،ABتحقيق أحمد شاكر ،طبعة مكتبة دار
الAsاث القاهرة ،الطبعة الثالثة عام ١٣٩٩هـ.
• بذل املجهود !ي َح ّل أبي داود ،للشيخ خليل بن أحمد ﱠ
الس َهارنفوري ،طبعة دار البيان للAsاث،
ِ
القاهرة ،الطبعة ٔالاو[ى عام  ١٤٠٨هـ.
• ٔالامصار ذوات ٓالاثار ،ملحمد بن أحمد الذه ،O°تحقيق قاسم ع;ي ،طبعة دار البشائر  ١٤٠٦هـ،
بABوت.
• تاريخ الAsاث العربي ،لفؤاد سزكBن ،ترجمة محمود فهم ،Oطبعة جامعة ٕالامام محمد بن سعود
عام  ١٤٠٣هـ.
• تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،طبعة دار الكتب العلمية بABوت.
• تاريخ دمشق ،ألبي القاسم ع;ي بن الحسن املعروف بابن عساكر ،طبعة مكتب الدار باملدينة
املنورة ١٤٠٧هـ.
• تقويم البلدان ،للملك املؤيد ،عماد الدين طبعة دار الطباعة السلطانية.
• الحطة !ي ذكر الصحاح الستة ،للشيخ صديق بن حسن القنو&ي ،دار الكتب العلمية بABوت عام
١٩٠٥م.
• الثقات ،البن حبان البس ،Ocطبعة دائرة املعارف العثمانية ،الطبعة ٔالاو[ى عام ١٤٠٠هـ.
• ®ذيب الذيب ،للحافظ ابن حجر العسقالني ،مطبعة مجلس دائر املعارف النظامية !ي الهند
سنة ١٣٢٧هـ.
• رسالة أبي داود ألهل مكة !ي وصف سننه ،ألبي داود ،تحقيق محمد بن لطفي الصباغ ،الطبعة
الثالثة هـ ،طبعة املكتب ٕالاسالمي ،بABوت.
• الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة ،ملحمد بن جعفر الكتاني ،طبعة دار البشائر
هـ ،بABوت.
• سؤالات أبي داود لإلمام أحمد ،مطبعة مكتبة العلوم والحكم املدينة املنورة ،الطبعة ٔالاو[ى عام
١٤١٤هـ.
• سن أبي داود ،للحافظ أبي داود سليمان السجستاني ،طبعة دار الجنانن ،الطبعة ٔالاو[ى عام
١٤٠٩هـ.
• س ABأعالم النبالء ،للحافظ محمد بن أحمد الذه ،O°طبعة مؤسسة الرسالة ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤٠٢
هـ.
• شرح ألفية العرا*ي املسماة بالتبصرة والتذكرة ،لعبد الرحيم العرا*ي طبعة دار الكتب العلمية
بABوت ،الطبعة الثالث.
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• شروط ٔالائمة الخمسة ،ملحمد بن مو ¯pËالحازمي ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤٠٥هـ ،بABوت.
• الضوء الالمع ،لإلمام السخاوي ،بABوت ،طبعة دار مكتبة الحياة.
• طبقات الحفاظ ،للسيوطي ،طبعة دار الكتب العلمية بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى عام ١٤٠٣هـ.
• طبقات الحنابلة ،ألبي الحسBن محمد بن أبي يع;ى ،طبعة دار املعرفة ،بABوت.
• طبقات الشافعية الكAى ،للسبكي ،تحقيق محمد الطنا'ي ،عبد الفتاح الحلو ،الطبعة ٔالاو[ى
١٢٨٤هـ ،القاهرة.
• طبقات الشافعية ،البن قا OpÚشÈه ،الطبعة ٔالاو[ى ،طبعة عالم الكتب ،بABوت.
• طبقات املفسرين ،ملحمد بن ع;ي الداوودي ،طبعة دار الكتب العلمية ،بABوت.
• الع! Aي خ Aمن غ ،Aللحافظ الذه ،O°طبعة دار الكتب العلمية بABوت .
• فتح الباري بشرح صحيح ٕالامام أبي عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري ،للحافظ أحمد بن حجر
العسقالني ،املطبعة السلفية ،الطبعة الثانية عام ١٤٠٩هـ.
• فهرست مخطوطات الظاهرية ،للشيخ ناصر الدين ٔالالباني.
• الكامل !ي التاريخ ،البن ٔالاث ABع;ي بن أبي الكرم الجزري ،طبعة دار الكتاب العربي ،بABوت.
• مختار الصحاح ،لإلمام محمد الرازي ،مكتبة لبنانن بABوت عام١٩٨٦م.
• مفتاح دار السعادة ،البن قيم الجوزية ،طبعة دار الجيل عام ١٤١٤هـ ،بABوت.
• املل العذب املورود شرح سن ٕالامام أبي داود ،ملحمود بن محمد السبكي ،طبعة الاستقامة ـ مصر
عام ١٣٥٢هـ.
• املعجم املشتمل ع;ى ذكر أسماء شيوخ ٔالائمة النبل ،البن عساكر ،تحقيق سكينة الشهابي ،طبعة
دار الفكر ١٤٠١هـ ،دمشق.
• النكت ع;ى كتاب ابن الصالح .البن حجر العسقالني ،طبعة الجامعة ٕالاسالمية ،املدينة املنورة،
الطبعة ٔالاو[ى ١٤٠٤هـ.
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 .٣التفﺴ وعالقته بالحديث
)ٔالاستاذ :د/عبد الحليم بوزيد  -كلية الشريعة جامعة باتنة(
بﺴـم ﷲ الرحمن الرحيم
إن القرآن الكريم واتساع فهمه ،فتح الباب للدارسBن !ي هذا العصر نظرا للتطور العلم ،Oوالتقدم
الهائل !ي كل املجاالت.إذ وجد ٕالانسان كل حاجاته ورغباته وأغراضه إليجاد حل لكث ABمن مشكالت
العصر !ي مختلف املجاالت.
واملتتبع لعلوم التفس ABيجد أنه مر بمراحل هامة !ي تاريخه.
أولها:البيان العلم Oملعاني املصطلحات القرآنية وما ترمي إليه ٓالايات ،وخاصة !ي مقاصد الشريعة،
املتنوعة ملسار ٕالانسان !ي كل الاتجاهات.وكانت الحاجة أك! Aي فهم هذا التشريع إ[ى الحديث وأقوال
الصحابة ،ملا !ي هذﻩ املصطلحات واملفردات من إيضاح للمع ¯Pاملقصود ،فكانت نصوص الحديث
وأقوال الصحابة ضرورية !ي فهم هذﻩ الغاية.و أنه كتاب الدهر كله واملكان كله وٕالانسانية من أولها إ[ى
آخرها.فهو ليس نظاما عصريا ،أو لجيل معBن.
ثانيا:التأويل النظري الذي كانت دراسته تنصب بالفكر العام للنص القرآني أو املع ¯Pالك;ي لآليات
وخاصة !ي كتب القدماء مثل الباقالني !ي كتابه إعجاز القرآن وكذلك الزرقاني ،إال هذﻩ الدراسة كانت
لغوية أك Aمن غABها ،ألن اللغة ال Ocجاء Çا القرآن لغة إعجاز تحتاج إ[ى عمق !ي شرح معانا
ومقاصدها.١
ثالثا :مرحلة التلخيص:وÔي مرحلة هامة اهتم Çا أك Aاملعاصرين وال Ocاعتمد أصحاÇا ع;ى التعليق
والتكرار ،وÔي دراسة انصبت أكAها !ي التصحيح بBن امللل !ي الروايات ،كما !ي كتاب الخازن...
ومن ذلك كانت الدراسات السابقة تحتاج إ[ى فهم الغاية من التشريع وهو ٔالاهم ،فكانت الحاجة
ضرورية !ي الاعتماد ع;ى ٔالاحاديث النبوية !ي فهم النص القرآني.
كما تشعبت التأويالت !ي فهم ٓالايات وخاصة !ي الاتجاهات املذهبية ،ال Ocحاول أصحاÇا ،التفسAB
حسب ما تراﻩ املذهبية وهو خروج عن املقصد السليم الصحيح للتشريع ،ومن ذلك كانت الحاجة أكA
إ[ى العودة بالتفس ABبالحديث ح ¯cيتضح املقصد أك Aوال تتشعب الاتجاهات ؤالاقاويل.
التعريف بالتفﺴ:
ورد تعريف القرآن الكريم !ي املعاجم العلمية ع;ى عدة معان:
٣
أنه كشف املغطى وبيانه ٢ولذا فسر مجاهد قوله تعا[ى":وال يأتونك بالحق وأحسن تفسABا".تعريف أبي حيان ٔالاندل Op-ت )(٧٤٥هـ:علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ،ومدلوال®اوأحكامها ٕالافرادية والAsكيبية ،ومعانا ال Ocتحمل علا حال الAsكيب وتتمات ذلك.٤
 ١محمد الشرقاوي ،الفكر الدي! OPي مواجهة العصر ،دراسة تحليلية ،دار العودة ،بABوت ط / ٩٧٩١ص .٩١٨
 ٢أنظر:ابن منظور ولسان العرب).(٥،٥٥ابن ٔالاعرابي.
 ٣أنظر البحر املحيط ألبي حيان)،(٢٦/١أنظر من آيات ٕالاعجاز العلم! Oي القرآن الكريم ص.٣٥
 ٤الفرقان.٣٣
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١

أما عند د/زغلول النجار:فهو توظيف كل املعارف املتاحة لحسن فهم داللة ٓالاية القرآنية.من خالل ما تقدم تبBن لنا أن التعاريف تكاد تكود واحدة ،ومن ذلك أن تفس ABالقرآن الكريم
هو...إيضاح معاني ٓالايات القرآنية وبيان مقاصد الشريعة وتوسيع مدلولا العلمية...
ونظرا للدراسات الواسعة !ي القرآن الكريم وما أدت به إ[ى تباين حول التفس ABوخاصة العلم Oمنه فإن
الحاجة إ[ى العالقة بBن القرآن والحديث Ôي عالقة تكامل !ي فهم النص القرآني وقد وردت !ي ذلك كثAB
من ٓالايات ال Ocتدعونا إ[ى العودة إ[ى السنة !ي فهم مقاصد الشريعة ٕالاسالمية؛ وأيضا فهم تشريعا®ا
وكذلك الغيبيات ال Ocتحتاج إ[ى أحاديث !ي إيضاح كث ABمن القضايا الغيبية ال Ocيحتاجها ٕالانسان
املسلم وغ ABاملسلم !ي عصرنا الحاضر ،فالقرآن جاء لإلجابة عن اهتمامات الناس ومعارفهم وأيضا
اتجاها®م ومنطلقا®م !ي أبحا/م )وقد أشار غانم الحمد أن التفس ABيتناول دراسة ٓالايات ال Ocوردت
فا إشارة إ[ى قضايا علمية تتعلق بالفلك أو الطب ،أو علم Oالنبات والحيوان ونحوهما(.٢
والدراسات !ي القرآن الكريم أعطت للقارئ والباحث ،صدق نبوة محمد-ص;ى ﷲ عليه وسلم-كما جاء
!ي تعريف الزنداني الذي قال فيه):إظهار صدق الرسول محمد بما حمله الو'ي إليه من علم إل OÛثبت
٣
تحققه ويعجز البشر عن نسبته إ[ى محمد-ص;ى ﷲ عليه وسلم-أو إ[ى أي مصدر بشري !ي عصرﻩ(.
تعريف الحديث النبوي:
ورد تعريف الحديث الشريف !ي املعاجم العلمية ع;ى عدد معان:
-١أنه السفارة بBن ﷲ عزوجل وبBن ذوي العقول  ،٤فالرسول –ص;ى ﷲ عليه وسلم-ينقل عن ربه
سبحانه وتعا[ى ما فيه خ ABالناس إذا اتبعوﻩ؛ ألنه يسن لهم طريقة حياة فض;ى تسعدهم !ي الدنيا
وٓالاخرة.واملنبع للتطورات !ي علم البشر أن أطوار ٕالانسان املسلم أو غABﻩ !ي أي عصر ،فيه من الجديد
الذي ال يلaي القديم ،ومع ¯Pذلك أن حاجة الناس إ[ى الحديث حاجة ملحة تملا الظروف الزمانية
واملكانية ،وال يكفي الاجاد وحدﻩ بل السنة الشرعية ،ال Ocتوضح ما جد من قضايا متنوعة.
-٢أن مصدرﻩ فعله حديثا وتحديثا ويقال:بل هو مصدر واملصدر التحديث ،ومع ¯Pحدث الحديث عن
٥
فالن أي رواﻩ ،وأوردﻩ وحدثه ٔالامر وباألمر ،أي أخAﻩ.
حاجة الباحثن إى فهم القرآن من خالل الﺴنة:
لقد عرفنا من خالل ما سبق أن القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته معجز !ي فصاحته وبالغته ،ومن
ذلك كانت الحاجة إ[ى الحديث لتفس ABآيات القرآن الكريم.
التفﺴ ]ي عهد الرسول –صى ﷲ عليه وسلم:

 ١جامع البيان-للطAي).(١٢/١٩
 ٢أنظر محاضرات !ي علوم القرآن ل:د/غانم الحمد )ص.(٢٤٩
 ٣عبد املجيد الزنداني !ي مقابلة له مع مجلة)املسلمون(.عدد ٤٠بتاريخ ١٤٠٦/٠٢/٢٦هـ.
 ٤معجم ٔالالفاظ وٕالاعالم القرانية:محمد إسماعيل ص .١٢١
 ٥ينظر د/أسعد أحمد ،الحديث النبوي !ي دروس عصرية،دار الرائد الو[ي .
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ص;ى ﷲ عليه وسلم يقدم القرآن لفهم معانيه وبالغته وأحكامه ،فكان يقدمه الن– O°ص -يفسر بيان
أحكامه وإيضاح معانيهٔ ،الامر الذي جعل كثABا من الناس يعتنقون ٕالاسالم ،وبما أن تقبلوا عند
الرسول –ص;ى ﷲ عليه وسلم -كان أفهم الخلق لكتاب ﷲ -عزوجل-ملا كان عليه من العصامية
والاستنداد الحسن الذي منحه ﷲ إليه ص;ى ﷲ عليه وسلم.
كان من مهماته ٔالاساسية أن يبBن للناس ما نزل إلم ،وكذلك الحاجة ضرورية !ي العودة إ[ى الفهم
السليم للقرآن ،وال يمكن أن يكون ذلك إال من خالل الحديث الشريف وكثABا ما مر التفس ABبمراحل
هامة ومتم¤Bة !ي تاريخ الدعوة ٕالاسالمية ،وخاصة !ي املجاالت العلمية الدقيقة والانتفاع Çذﻩ املجاالت
يحتاج إ[ى معالجة معاني ٓالايات وأسباب ال¤ول واملقاصد ما ،فال بد من تفس ABالرسول-ص;ى ﷲ
عليه وسلم -لهذﻩ ٓالايات بأن الغاية من التفس ABهو أن نصل إ[ى فهم كتاب ﷲ امل¤ل ع;ى محمد –ص;ى
ﷲ عليه وسلم -لنبBن معانيه ونستخرج أحكامه ،ولعل الدراسات الحديثة !ي علم الاجتماع مثال
والعلوم ٔالاخرى من العلوم ٕالانسانية ،وال Ocيدخل نشاطها !ي علم التفس ABف OÛتعتمد !ي معرفة البيان
والفخم املناسب والاستنباط املحكم ،ملعالجة ما وجد من معارف جديدة وال Ocتلتقي مع روح النص وال
تعارضه كما أننا نستعيد أيضا من هذﻩ الدراسات املعاصرة املتطورة !ي هذا العصر ،فتفس ABالقرآن
من خالل الحديث تعطي للنص القرآني معانيه أك! Aي معالجة هذﻩ القضايا املستجدة !ي هذا النص.
والذي دفع OPالختيار هذا املوضوع هو أن الكث ABمن املفسرين !ي القرون ٔالاو[ى ،وما جاء بعدﻩ كAت
التأويالت ،ال Ocوقعت فا من التناقض ،أو عدم الاتساق مع روح ٓالايات ومقاصدها ،أو مع آيات أخرى
متصلة بموضوعها أو موضحة لها أو عاطفة علا ،فهذﻩ الروايات ال تثبت ع;ى النقد والتمحيص
طويال ،من إن النافذ البص ABليدرك ما فا من أثر الخالفات السياسية و املذهبية والفقهية والكالمية
١
من القرون الثالثة ٔالاو[ى.
مﺴتويات فهم القرآن من خالل ٔالاحاديث:
وردت كث ABمن أقوال الن-O°ص;ى ﷲ عليه وسلم! -ي فهم النص القرآني وشرحه باملع ¯Pاملناسب له ح¯c
يفهم املقصد الشرûي فهما سليما.يتقبله السامح فيقنعه ويمتع عاطفته ،وهذﻩ Ôي دعوة القرآن
البعيدة عن التأويالت الضالة ال Ocال عالقة لها بالقرآن الكريم.
املﺴتوى ٔالاول ٔالاعى للفهم:
يصور القرآن الكريم !ي قوله تعا[ى":ذكرا محدثا من الرحمن " ،٢وأحسن الحديث !ي صورة كتاب،٣
يحدثنا القرآن أخبار الرسل وقصصهم ليعت Aذوي العقول بما حدث !ي املا OpÚوليلتمسوا تفصيل كل
Opء !ي هداية هذا الحديث ورحمة للمؤمنBن بتوجاته.

 ١أنظر السيوطي،الاتفاق !ي علم القرآن،تقديم د/مصطفى البغا،دار ابن كث،ABدمشق بABوت ط٤٢٢/٥هـ.
 ٢الشعراء .٥
 ٣الزمر .٢٣
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املﺴتوى الثاني للفهم يصور القرآن الكريم الرسول-ص -أنه املعلم واملرشد والنذير والبش الذي
يعلم ويوضح الغاية من نزول القرآن عى الناس:
أنه املعلم الذي يعلم مقاصد املعاني من الت¤يل إ[ى الناس !ي قوله تعا[ى":وعلمه من تأويل ٔالاحاديث"،
فالرسول-ص -يبلغ للناس القرآن الكريم كما نزل من عند ﷲ سبحانه وتعا[ى ويبBن معاني ٓالايات
بالعبارات املناسبة نظرا للمقام القرآني الذي هو كالم ﷲ تعا[ى الذي أوحاﻩ ﷲ تعا[ى لنبيه الكريم وفيه
العظة والعAة.
)ومن الدرجة الثالثة يأتي تعليمه بصيغ الحديث النبوي املعروف تبليغا ملا علمه ﷲ من تأويل
ٔالاحاديث ،مما يتم النعمة عليه وع;ى من يتبعون "أحسن الحديث" فيستقيمون وفق تفصيل الن-O°
ص -لكل Opء من التعبد هلل والتعامل مع الخلق ،بشرا أو طبيعة.١(...
املﺴتوى الثالث يصور القرآن أنواع الناس ]ي الفهم:
وهم درجات !ي تلقي العلم وأحسن الحديث و!ي فهمه مم من يؤمن به ومم من ال يؤمن به مثال قوله
٢
تعا[ى":ومم من يشAsي لهو الحديث ليضل عن سبيل ﷲ بغ ABعلم".
املﺴتوى الرابع للفهم:
يث ABالتأمل !ي اختيار لفظة الحديث لتدل ع;ى أحسن الحديث الذي هو القرآن ،وع;ى الحديث القدOpË
وع;ى الحديث النبوي.وهذا املستوى من الفهم يجعل التأويل !ي ٓالايات أمر صعب فال بد من تحديد
املصطلح !ي تفس ABالنص القرآني وفق الحديث الصحيح من العلل والتأويل والنقل غ ABالسليم.
نماذج من تفﺴ الن-Hصى ﷲ عليه وسلم:-
!ي بداية الدعوة ،كان الكث ABمن الصحابة يسألون ال-OPص;ى ﷲ عليه وسلم -عن بعض ٓالايات الOc
تحتاج إ[ى فهم !ي مقاصدها وغايا®ا.
العبادات:
 -١الحج :يعد الحج ركن هام !ي ٕالاسالم ،ومن ذلك يسأل الصحابة عن هذﻩ الشعائر ٕالاسالمية مثل
الصفا ،ففي قوله تعا[ى":إن الصفا واملروة من شعائر ﷲ فمن حج البيت أو اعتمد فال جناح عليه أن
٣
يطوف Çما ومن تطوع خABا فإن ﷲ شاكر عليم".
فعن عروة بن الزب ABعن عائشة)ر OpÚﷲ عا( قالت:أرأيت قول تعا[ى":إن الصفا واملروة من شعائر ﷲ
ما ع;ى أحد من جناح عليه أن يطوف Çما ،لو كانت ع;ى ما أولا عليه كانت فال جناح عليه أال يطوف
Çما ولكا أنزلت ،ألن ٔالانصار كانوا أن يسلموا´ ٤لون ملناة الطاغية ال Ocكانوا يعبدو³ا عند املشكل.

 ١ينظر:د/أسعد أحمد ع;ى تفس ABالحديث النبوي !ي دروس عصرية ،دار الرائد العربي ،بABوت ص .١٨
 ٢نعمان .٣١
 ٣البقرة.١٥٨.
 ٤ينظر الاتفاق للسيوطي ،ج  ،١ص ،٥٧وكذا منا هل الفرقان للزر قاني ،ج  ،١ص.٤
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وكان !ي بداية الدعوة كل أهل يتحرج أن يطوف بالصفا واملروة فسألوا عن ذلك الن-O°ص -فقالوا :يا
رسول ﷲ ،إن كنا فتحرج أن نطوف بالصفا واملروة !ي الجاهلية ،فأنزل ﷲ عزوجل ٓالاية قالت عائشة:
١
قد بBن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم الطواف Çما فليس ألحد أن يدع الطواف لهما.
فجواب عائشة)ر OpÚﷲ عا(للسائل دليل ع;ى تصحيح املفهوم الخاطئ الذي كان عليه السائل فبل
السؤال.
وكذا !ي الصالة ،فمن سأل عن الصالة الواردة ذكرها !ي القرآن !ي أك Aمن آية قال'' :صلوا كما
٢
رأيتموني أص;ي''.
إن !ي حياة الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،الجانب ٔالاهم !ي فهم القرآن وما جاء فيه من أحكام
وتشريعات ،فمن ذلك أننا نحتاج إ[ى القدوة !ي كل Opء).وما آتاكم الرسول فخذوﻩ وما ³اكم عنه
٣
فانوا(.
تفﺴﻩ ألهل العلم:
أخرج الطAاني وغABﻩ عن أبي الدرداء ،أن رسول ﷲ-ص;ى ﷲ عليه وسلم-مثل عن الراسخBن !ي العلم.٤
فعن أبي أمية الشعباني قال :أتيت أبا ثعلبة الخش OPفقلت له كيف تصنع !ي هذﻩ ٓالاية قال'' :أية
آية''قلت قال تعا[ى):ياأ´ا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم إ[ى ﷲ مرجعكم
٥
جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون(.
قال وﷲ لقد سألت عا خبABا.سألت عا رسول ﷲ-ص -قال":ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر،
ح ¯cإذ رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ،فعليك بخاصة نفسك
ودع العوام''.وقد كان أحد الصحابة دائما يأمر باملعروف ،فلما يئس من بعضهم سأل عبد ﷲ بن
عمر :أيجوز أن يقف عن دعوته بناءا ع;ى ما جاء !ي ٓالاية":ال يضركم من ضل" ،قال له:ال ،إن هذا
يكون ملن دعوته ولم يستجب فال تلح عليه فذنبه لنفسه.
وهكذا يبBن رسول ﷲ-ص -حقيقة الراسخ !ي العلم.
أنواع التفﺴ النبوي:
إن لفظة "التفس ABالنبوي"؛لفظة مركبة من كلمتBن:
التفﺴ:الذي هو الكشف والبيان .والنبوي ،الذي يع OPاملنسوب إ[ى الن-O°ص;ى ﷲ عليه وسلم -ومنهفالتفس ABالنبوي هو بيان الرسول-ص -ملعاني ٔالالفاظ القرآنية ودالالت ٓالايات كما أن التفس ABالنبوي
ينقسم إ[ى قسمBن:

 ١ينظر ٕالامام أحمد !ي مسندﻩ برقم).(٢٥٩٤٧)(٢٥١٥٥وانظر تفس ABالقرآن العظيم للحافظ بن كث،ABدار إحياء الAsاث العربي ،بABوت
لبنان ط ١٤١٧١هـ١٩٩٧/م.ج  ١ص .١٨٥
 ٢ينظر ابن حيان مؤسس الرسالة بABوت،ط ١٤٤٢هـ١٩٩٣/م.رقم .١٦٥٨
ٔ ٣الاحزاب .٣٩
 ٤ينظر الطAي !ي تفس ABقوله تعا[ى)الراسخون !ي العلم( ،باب سورة آل عمران ص .١٨٥
 ٥املائدة .١٠٥
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أ-التفس ABالنبوي املأثور:وهو تفسABﻩ-ص -الذي نقل إلينا !ي كتب التفس ABوالسنة .والذي ال مجال فيه
لالجاد أو التأويل.
ب-التفس ABالنبوي الاجادي :وهو لجوء املفسرين إ[ى السنة هذا وقد سأل إمAاطور الروم سف ABرسول
ﷲ إليه فقال:قرآنكم يصف الجنة:وجنة عرضها السموات ؤالارض فأين طولها؟
فقال رسول ﷲ عليه السالم إذا كانت الدنيا ليال فأين ³ارها ،فهذا Çذا فيجدون !ي اختيار ٔالاحاديث
املوافقة ملعٓ ¯Pالاية املراد تفسABها وال Ocيظن باجادﻩ أ³ا توضح معٓ ¯Pالاية املفسرة.
عالقة التفﺴ النبوي بمناهج التفﺴ:
للحديث عالقة بالتفس ABالنبوي بمناهج التفس ABيجدر بنا !ي ٔالاول ،أن نذكر هذﻩ املناهج ال Ocقسمها
العلماء إ[ى منهجBن أساسيBن هما:
*منهج التفس ABبالرأي:الذي هو التفس ABاملنضبط بالقواعد ال Ocوضعها علماء التفس ABبعد أن يعدم
أثرا صحيحا معتمدا عن رسول ﷲ-ص -أو صحابته الكرام ،حيث يجب ع;ى املفسر أن يتأنى !ي بحثه
وأن يستنفذ ٔالادلة من سنة الرسول ح ¯cال يتقدم عليه بالقول.
وإذا انعدم أثر صحيح من تفسABﻩ-ص -انتقل الباحث إ[ى التفس ABالنبوي الاجادي .وحاول التقريب بBن
معاني ٔالاحاديث وٓالايات املراد تفسABها.فإن لم يكن هناك سبيل.انتقل إ[ى املنهج الثاني من مناهج
التفس ABأال وهو:
*منهج التفس ABباملأثور:هو ما جاء !ي القرآن أو السنة أو كالم الصحابة بيانا ملراد ﷲ تعا[ى من
كتابه١ولهذا املنهج عالقة وطيدة بالتفس ABالنبوي حيث نجد أنه يمتاز بقيامه ع;ى التفس ABالنبوي.هذا
إذا استبعدنا تفس ABالقرآن بالقرآن من كونه تفسABا باألثر إال إذا كان منقوال عن الن-O°ص .-وÇذا نعتA
التفس ABالنبوي هو عمدة وأساس التفس ABباملأثور.
*قيمة التفﺴ النبوي وحكم العمل به:
ال شك أن التفس ABالنبوي هو أصل التفس ABومصدرﻩ ٔالاساس اعتبارا من كون الن-O°ص -هو املأمور
بالبيان والتبليغ ،وبناء ع;ى هذا فإنه ال يجوز تفسABﻩ باالجاد والرأي دون النظر فيما ثبت عنه من
تفس ،ABفإن وجد فهو ٔالاحرى ؤالاو[ى ويكتفى به عن غABﻩ لقوله تعا[ى":وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا
ق ¯p2ﷲ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخABة من أمرهم ومن يعص ﷲ ورسوله ،فقد ضل ضالال
مبينا" ،٢وهذا ينطبق ع;ى النوع ٔالاول منه.يقول ٕالامام محمد أبو زهرة":فكل ما !ي القرآن من أحكام
فقهية سواء أكانت تتعلق بالعبادات أم كانت تتعلق بتنظيم املجتمع ٕالانساني الذي يبتدئ باألسرة
ويتدرج إ[ى الجماعات ثم ٔالامة وعالقة الحاكم باملحكوم وعالقة املسلمBن بغABهم من ٔالامم !ي السلم
والحرب ،وكل هذا بيان الن-O°ص -وهو حجة علينا يجب إتباعه".
هذا ويجب التنبيه إ[ى أن الاتجاﻩ إ[ى تفس ABالقرآن من غ ABاعتماد ع;ى السنة والاستعانة Çا !ي هذا
الباب للخروج ع;ى الشريعة ،فقد قال تعا[ى":وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا ق ¯p2ﷲ ورسوله أمرا أن
 ١مناهل الفرقان،عبد العظيم الزرقاني،ج،٢ص.١٠
 ٢صورة ٔالاحزاب.٣٦:
50

يكون لهم الخABة من أمرهم ومن يعص ﷲ ورسوله فقد ضل ضالال مبينا١".وقال ابن كث! ABي
تفسABﻩ":هذﻩ ٓالاية عامة !ي جميع ٔالامور ،وذلك أنه إذا حكم ﷲ ورسوله ب×Opء فليس ألحد مخالفته
وال اختيار ألحدهما ،وال رأي وال قول ،كما قال تبارك وتعا[ى":فال وربك ال يؤمنون ح ¯cيحكموك فيما
شجر بيم ثم ال يجدوا !ي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)".سورة النساء ،(٦٥:و!ي
الحديث":والذي نف Op-بيدﻩ ال يؤمن أحدكم ح ¯cيكون هواﻩ تبعا ملا جئت به" ،٢ولهذا شدد !ي خالف
ذلك ،فقال":ومن يعص ﷲ ورسوله فقد ضل ضالال مبينا" ،كقوله تعا[ى":فليحذر الذين يخالفون عن
أمرﻩ أن تصيÈم فتنة أو يصيÈم عذاب أليم")سورة النور ،(٦٣:وﷲ تعا[ى أعلم.
هذا ويختلف أصحاب املذاهب أحيانا !ي قبول بعض ٔالاحاديث عن بعض فهناك من ال يأخذ باألحاديث
ال Ocرواها أبو هريرة وقد تكون صحيحة ،وهناك من يدûي أن الرسول-ص -قال نصوصا !ي تولية ع;ي
بن أبي طالب للخالفة بعدﻩ ولم يثبت من ذلك Opء.
٣
وقد سئل ع;ي بن أبي طالب فقيل له":هل خصكم رسول ﷲ-ص-ب×Opء دون الناس؟فقال:ال وﷲ
٥
الذي فلق الحبة وبرأ النسمة إال فهما ٤يؤتيه ﷲ عبدا !ي كتابه".
املراجع:
 .١محمد الشرقاوي ،الفكر الدي! OPي مواجهة العصر ،دراسة تحليلية ،دار العودة ،بABوت ط ٩٧٩١
/ص .٩١٨
 .٢أنظر:ابن منظور ولسان العرب).(٥٥ ،٥ابن ٔالاعرابي.
 .٣أنظر البحر املحيط ألبي حيان) ،(٢٦/١أنظر من آيات ٕالاعجاز العلم! Oي القرآن الكريم ص.٣٥
 .٤الفرقان.٣٣
 .٥جامع البيان-للطAي).(١٢/١٩
 .٦أنظر محاضرات !ي علوم القرآن ل:د/غانم الحمد )ص.(٢٤٩
 .٧عبد املجيد الزنداني !ي مقابلة له مع مجلة)املسلمون(.عدد ٤٠بتاريخ ١٤٠٦/٠٢/٢٦هـ.
 .٨معجم ٔالالفاظ وٕالاعالم القرانية:محمد إسماعيل ص .١٢١
 .٩ينظر د/أسعد أحمد ،الحديث النبوي !ي دروس عصرية ،دار الرائد الو[ي.
 .١٠أنظر السيوطي ،الاتفاق !ي علم القرآن ،تقديم د/مصطفى البغا ،دار ابن كث ،ABدمشق بABوت
ط٤٢٢/٥هـ.
 ١املعجزة الكAى:محمد أبو زهرة،دار الفكر العربي،د.ت.ط.ص٥٠٧:
 ٢أخرجه الحسن بن سفيان النسوي !ي كتابه ٔالاربعBن باب)باب التشديد !ي مخالفة السنة(رقم.٩:كتاب ٔالاربعBن،أبو العباس الحسن بن
سفيان النسوي،دار البشائر ٕالاسالمية-بABوت،الطبعة ٔالاو[ى:١٤١٤،ت محمد بن ناصر العجم.Oوأبو نعيم !ي كتاب ٔالاربعBن كما ذكر ذلك
ابن رجب !ي جامع العلوم والحكم،رقم.٣٨٧:
 ٣يع OPبالخالفة.
 ٤يع OPتأويال وليس نصا لكم يقولون نصا وهذا افAsاء.
 ٥ينظر ٕالامام البخاري !ي صحيحه ج  ٤باب الجهاد.ص .١٤٢
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 .١١الشعراء .٥
 .١٢الزمر .٢٣
 .١٣ينظر:د/أسعد أحمد ع;ى تفس ABالحديث النبوي !ي دروس عصرية ،دار الرائد العربي ،بABوت ص
.١٨
 .١٤نعمان .٣١
 .١٥البقرة.
 .١٦ينظر الاتفاق للسيوطي ،ج  ،١ص ،٥٧وكذا منا هل الفرقان للزر قاني ،ج  ،١ص.٤
 .١٧ينظر ٕالامام أحمد !ي مسندﻩ برقم).(٢٥٩٤٧)(٢٥١٥٥وانظر تفس ABالقرآن العظيم للحافظ بن
كث ،ABدار إحياء الAsاث العربي ،بABوت لبنان ط ١٤١٧١هـ١٩٩٧/م.ج  ١ص .١٨٥
 .١٨ينظر ابن حيان مؤسس الرسالة بABوت ،ط ١٤٤٢هـ١٩٩٣/م.رقم .١٦٥٨
ٔ .١٩الاحزاب .٣٩
 .٢٠ينظر الطAي !ي تفس ABقوله تعا[ى)الراسخون !ي العلم( ،باب سورة آل عمران ص .١٨٥
 .٢١املائدة .١٠٥
 .٢٢مناهل الفرقان ،عبد العظيم الزرقاني ،ج ،٢ص.١٠
ٔ .٢٣الاحزاب.٣٦:
 .٢٤املعجزة الكAى:محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربي ،د.ت.ط.ص٥٠٧:
 .٢٥أخرجه الحسن بن سفيان النسوي !ي كتابه ٔالاربعBن باب )باب التشديد !ي مخالفة السنة(
رقم.٩:كتاب ٔالاربعBن ،أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي ،دار البشائر ٕالاسالمية-بABوت،
الطبعة ٔالاو[ى:١٤١٤ ،ت محمد بن ناصر العجم.Oوأبو نعيم !ي كتاب ٔالاربعBن كما ذكر ذلك ابن
رجب !ي جامع العلوم والحكم ،رقم.٣٨٧:
 .٢٦يع OPبالخالفة.
 .٢٧يع OPتأويال وليس نصا لكم يقولون نصا وهذا افAsاء
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 .٤الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف ]ي املعاجم العربية :دراسة ]ي معجم لﺴان العرب البن منظور
)ت٧١١هـ(
الدكتور رزاق عبد ٔالام مهدي ال ﱠ
طيار
)جامعة الكوفة – كلية ال)بية ٔالاساسية(
تقديم:
اختلف موقف علماء النحو العربي !ي مسألة الاحتجاج بالحديث النبوي إلثبات القاعدة النحوية
فمم من اعتمدﻩ ُح ﱠجة لغوية فصيحة إلثبات قواعد اللغة العربية ومم من رفض الاحتجاج به،
ولكل مم حجته ،وكتبت !ي هذﻩ املسألة مؤلفات ﱠ
عدة عرض فا أصحاÇا حججهم إلثبات آراòم
ورفض رأي املخالفBن لهم ،ولسنا هنا !ي مقام إثبات هذا الرأي أو ذاك.
لكن موقف اللغويBن العرب كان موحدا من الاحتجاج بالحديث النبوي إذ نرى كتب اللغة واملعاجم قد
َكـثُـ َـر فا الاحتجاج بالحديث النبوي إلثبات املعاني الداللية للمفردات اللغوية ،ﱠ
وعد كالم الن O°محمد
)ص( خ ABدليل وأفضل شاهد إلثبات فصاحة املفردة ،ومعانا املتعددة.
وملا كان معجم )لسان العرب( البن منظور املتو!ى سنة ) ٧١١للهجرة( يمثل خزانا لجهود املعجميBن
املتقدمBن ،وجامعا ملا جاء بكتب ٔالاوائل مم فقد رأى البحث أن يدرس موقف املعجميBن العرب من
الاحتجاج بالحديث النبوي من خالل معجم )لسان العرب( ،وقد قسم البحث إ[ى أربعة مباحث وتمهيد
تناولنا !ي التمهيد مصطلحات ومفاهيم عامة تتعلق بمفهوم الحديث الشريف وموقف علماء اللغة
والنحو منه ،وأهمية معجم لسان العرب بBن املعاجم العربية ،ودرس املبحث ٔالاول أقسام الحديث
الشريف !ي لسان العرب أما املبحث الثاني فقد تناول سعة الاستشهاد بالحديث الشريف .واملبحث
الثالث درس أغراض الاستشهاد بالحديث الشريف ،أما املبحث الرابع فبحث !ي معالجة ابن منظور
للحديث الشريف !ي معجمه ثم ذكرنا عقب ذلك ﱠ
أهم النتائج ال Ocتوصل إلا البحث والخاتمة.
تمهيد :مصطلحات ومفاهيم عامة
أوال مصطلح الحديث الشريف
تعددت آراء العلماء املسلمBن !ي تحديد املراد بمصطلح )الحديث الشريف( فمم من ضيقه ،ومم من
توسع به ،ويمكن أن نجمل ٕالاشارة إ[ى هذﻩ ٓالاراء بثالثة أقوال:
القول ٔالاول:
يراد بالحديث الشريف ))ما صدر عن الن O°محمد )ص( من قول أو فعل أو تقرير(() (١هذا القدر من
تعريف املصطلح محل اتفاق عند املسلمBن جميعا فال خالف بيم !ي أن املصدر الثاني للتشريع !ي
ٕالاسالم بعد القرآن الكريم هو كالم الن) O°ص( وفعله وتقريرﻩ ،فقد جاء حديثه مفسرا للقرآن الشريف
ومبينا ألحكامه وموضحا لحدودﻩ ،ولوال كالم الن O°وفعله وتقريرﻩ لتعطل العمل بالقرآن وملا أمكن أن
يستنبط حكم واحد بكل تفاصيله الدقيقة وبما له من قيود وشرائط وموانع) ،(٢فآيات القرآن كانت
 - ١مذاهب ٕالاسالميBن !ي علوم الحديث ٩ :
ٔ - ٢الاصول العامة للفقه املقارن .١٢٤ :
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ُ
تثبت أصل التشريع أما التفاصيل العملية للتشريعات فكانت السنة النبوية Ôي الكاشفة عا.
القول الثاني:
توسع أصحاب القول الثاني بمفهوم الحديث الشريف؛ إذ أدخلوا فيه الصحابة أيضا ليصبح مفهوم
الحديث الشريف عندهم ))ما صدر عن الن O°محمد )ص( وصحبه من قول أو فعل أو تقرير(( فكل
ذاك سنة يعمل Çا ويرجع إلا !ي تشريع ٔالاحكام الشرعية ،وما صدر عم ُح ﱠجة يمكن الاطمئنان إلا
)(١
والعمل Çا ،واستدلوا ع;ى رأ´م بعدد من الحجج من القرآن الكريم وأقوال الن) O°ص(
القول الثالث:
وذهب قسم ثالث من املسلمBن إ[ى أن الحديث الشريف يشمل فضال عن الن)O°ص( ٔالائمة املعصومBن
من أهل بيته وهم اثنا عشر إماما أولهم ع;ي بن أبي طالب ثم ابنا فاطمة الزهراء الحسن والحسBن ثم
تسعة من ذرية الحسBن وهم ع;ي زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه
مو ¯pËالكاظم ثم ابنه ع;ي الرضا ثم ابنه محمد الجواد ثم ابنه ع;ى الهادي ثم ابنه الحسن العسكري
ثم ابنه املهدي املنتظر علم السالم أجمعBن هؤالء ٔالائمة املعصومون سلسلة متصلة بالن O°محمد
)ص( قولهم قوله وفعلهم فعله ،وهم يتصفون بالعصمة وÔي القاسم املشAsك بيم وبBن الن) O°ص(،
لذا أصبح مفهوم الحديث الشريف عندهم ))ما صدر عن املعصوم من قول أو فعل أو تقرير(()،(٢
واستدل القائلون بذا الرأي بأدلة كثABة من الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريف إلثبات رأ´م.
هذﻩ ٔالاقوال الثالثة !ي تحديد مفهوم الحديث الشريف Ôي أهم ما يمكن ٕالاشارة إليه !ي هذا املقام،
ﱠ
حجية هذﻩ ٓالاراء أو إثبات صحا وتفنيد ما ال نعتقد بصحته ،فقد بحث
ولسنا هنا !ي صدد بحث
علماء أصول الفقه وعلماء الحديث الشريف هذﻩ ٓالاراء بحثا مفصال وناقش كل مم آراء املخالفBن له
ونقدها وحاول إثبات ما يراﻩ صحيحا ما وبناء ع;ى ما ثبت عند كل فريق من حجج اعتمدوا !ي
تشريعا®م الفقيه إما ع;ى حديث الن) O°ص( فقط أو ع;ى حديث الن O°وحديث الصحابة الكرام ،أو
حديث الن O°ؤالائمة املعصومBن من أهل بيته الطاهرين.
ثانيا :الحديث الشريف عند علماء اللغة والنحو
أما !ي مجال اللغة والنحو فالحديث النبوي له حكم آخر فاملراد من الاستشهاد به عند النحاة إثبات
قاعدة نحوية ،وعند اللغويBن إثبات الاستعمال ملفردة ما ،أو إثبات مستوى بياني لAsكيب لغوي معBن،
فاللغويون وأصحاب املعاجم يAsكز نظرهم نحو الداللة واستعمال املفردة من عدمه !ي مsن اللغة،
وعناية البالغيBن تتجه نحو املستوى البياني والبال5ي للمفردة أو الAsكيب ،ولكن خلفيات املؤلف !ي
حقل الغويات بمفهومه العام بقيت تؤثر تأثABا نسبيا ع;ى استشهادﻩ بالحديث وتحديد املراد بمصطلح
الحديث.
لقد توافرت بBن أيدينا مجموعة من النصوص الكريمة !ي السنة النبوية تؤكد أن الن O°محمد )ص(
 - ١ملن أراد الاطالع ع;ى الحجج ومناقشا يمكن أن ينظر  :املوافقات )الشاط ،٧٦-٧٤\٤:(O°الوج! ¤Bي أصول الفقه)زيدان( ٔ ،٢٢٠ :الاصول
العامة للفقه املقارن  ،١٣٦-١٣٥ :مذاهب ٕالاسالميBن !ي علوم الحديث .١٢-١٠ :
 - ٢جامع املقالٔ ،١ :الاصول العامة للفقه املقارن  ،١٨٩ :مذاهب ٕالاسالميBن !ي علوم الحديث ١٥-١٢ :
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حاز ع;ى فضل جوامع الكلم ؛ فقد فضل ﷲ -سبحانه وتعا[ى  -نبيه ع;ى سائر ٔالانبياء بفضائل ستة،
َ
أولها :جوامع الكلم) (١وقد وصف الجاحظ كالمه )ص( قائال)) :واستعمل املبسوط !ي موضع البسط،
واملقصور !ي موضع القصرَ ،
َ
الوح× ،Opور ِغ َب عن الهجBن ﱡ
َ
الس ّ
ﱠ
ينط ْق إال عن
الغريب
وه َجر
و*ي ،فلم ِ
ﱠ
ُ
ﱠ
ُ
اث َ
الكالم
بكالم قد ُحف بالعصمة ،وش ِّيد بالتأييدُ ،وي ِ ّس َر بالتوفيق ،وهو
حكم ٍة ،ولم يتكلم إال
ِمِ AB
ٍ
ّ
َ
ّ
ﱠ ُ َ
َ
َْ ُ
ّ
سن ٕالافهام ،وقلة
الذي ألقى الله عليه املحبة ،وغشاﻩ بالقبول ،وجمع له بBن املهابة والحالوة ،وبBن ح ِ
ّ
عدد الكالم ،مع استغنائه عن إعادته ،وق ّلة حاجة السامع إ[ى َ
معاودته ،لم تسقط له كلمة ،وال َزلت
ِ ِ
ﱡ ُ َ َ ّ
َ
َُ
ْ
ََ
ﱠ
بالكلم
الطوال ِ
به قدم ،وال با َرت له حجة ،ولم يقم له خصم ،وال أفحمه خطيب ،بل يبذ الخطب ِ
َْ
َ
َ
يحتج إال ّ
ﱡ
بالصدق ،وال يطلب الفل َج إال
إسكات الخصم إال بما يعرفه الخصم ،وال
لتمس
ِ
ِ
القصار وال ي ِ
ْ
َ
ُ
َ
بالخالبة ،وال يستعمل املوا َربة ،وال ´مز وال َيلمز ،وال ُي ْب ِط ُ
يء وال ي ْعجل ،وال ي ْس ِهب
بالحق ،وال يستعBن ِ
ِ
ِ
ّ
ً
ً
ً
ً
َ
أعم نفعا ،وال َ
وال َي ْح َ
َ
َ
الناس بكالم قط ﱠ
ُ
أجمل مذهبا،
أعدل وزنا ،وال
أقص َد لفظا ،وال
صر ،ثم لم َي ْسمع
ٍ
ً
ً
ً
مخرجا ،وال أفصح ً
َ
مع ،¯Pوال أبBن !ي َ
وال َ
فحوى ،من كالمه
أحسن موقعا ،وال أسهل
أكرم مطلبا ،وال
ً
ص;ى ﷲ عليه وسلم كثABا (٢)((.وماذا يطلب اللغوي أو النحوي أو البال5ي أك Aمن هذﻩ الصفات لتكون
شاهدا له ع;ى قواعدﻩ أو دليال ع;ى فصاحة كلمة ما أو تركيب لغوي ،فالحديث النبوي بمعانيه
الواضحة دالالته العميقة وأسلوبه الفريد يمثل النموذج اللغوي ٔالاع;ى بيانيا للغة العربية الفص²ى
بعد القرآن الكريم ،وهو ظاهرة لغوية تستحق كل الرعاية والاهتمام من الباحثBن عن قواعد لغة
العرب ومفردا®ا وتقفٔ ،الاحاديث النبوية شاهدا قويا وداعما !ي إثبات قواعد النحو والصرف وغABها،
ومادة لغوية ﱠثرة يعتمد علا اللغويون.
ومع كل هذﻩ الصفات البليغة !ي كالمه )ص( إال أننا نلحظ موقفا غريبا للنحاة ٔالاوائل من الحديث
الشريف ،ولقد لخصت الدكتورة خديجة الحدي O8موقفهم قائلة)) :أما الحديث النبوي الشريف ،فلم
يلق هذا الاهتمام ال من النحاة ٔالاوائل أنفسهم وال من الذين كتبوا !ي اللغة ال Ocتصلح لالستشهاد،
فلم نجد !ي كتب النحاة الذين عقودا النحو وبنوا أصوله وحرروا مصطلحاته وأبوابه وال !ي كتب
الصرفيBن أو كتب الذين تحدثوا عن السماع والقياس واللغة ال Ocيقاس علا ح ¯cزمن أبي الحسن بن
الضائع)ت٦٨٦هـ( وأبي حيان )٧٤٥هـ( ﱠأية إشارة إ[ى موقف النحاة ٔالاوائل من الحديث والاحتجاج به.
أي خ Aمم أو ﱠ
فلم يصل إلينا ﱠ
أي تعليق أو قول أبدوﻩ فيما يتعلق Çذا ٔالامر ،وال ندري حقيقة موقفهم
منه ،أيصح عندهم الاحتجاج به أم ال يصح؟ وإن صح فما شروط الحديث املحتج به؟ وإن لم يصح
فما سبب عدم تجويزهم الاحتجاج به؟ كما لم نكن ندري ما سبب سكو®م عنه وعن توضيح موقفهم
ّ
ّ
يصرح بعض الذين احتجوا به من ٔالاوائل بأن هذا املحتج به من الحديث
من الاحتجاج بهِ ،ولم لم ِ
 - ١روت كتب الصحاح والسن مجموعة من هذﻩ ٔالاحاديث بطرق متعددة عن أبي هريرة وغABﻩ ،ينظر مثال  /مسند أحمد بن حنبل :
 ،٥٠١، ٤٤٢، ٤١٢، ٣١٤، ٢٥٠\٢صحيح البخاري ،٧٦\٨:صحيح مسلم  ، ١٠٠\٦ ،٦٥ ،٦٤\٢:سن الAsمذي ،٥٥\٣:السن الكAى
للبقي ،٥\٩، ٤٨\٧ ،٤٣٣\٢:من ال يحضرﻩ الفقيه)الصدوق( ،٢٤١\١:الخصال)الصدوق( ،٢٩٣:وسائل الشيعة ،١١٧\٥ ،٣٥١\٣ :
.٣٥٩\١٥
 - ٢البيان والتبيBن .١٧\٢
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)(١
ّ
بأي حديث نبوي ،فلقد
النبوي ((.هذا املوقف للنحاة ٔالاوائل ال يعٕ OPالاعراض الكامل عن الاستشهاد ِ
استشهد سيبويه بمجموعة من ٔالاحاديث الشريفة وكذا احتج الفراء !ي كتابه )معاني القرآن( ببعض
ٔالاحاديث وكذا تابعهم املAد فنقل عن سيبويه ما احتج به من ٔالاحاديث وإن كانت قليلة) .(٢وبقيت
قضية الاحتجاج بالحديث عند النحاة والصرفيBن تتسع وتتقلص تبعا لخلفيات ٔالاشخاص الثقافية
واملعرفية ،وال تخلو املسألة أيضا من بعض ٓالاثار السياسية ال Ocقد تكون دفعت بعض املؤلفBن إ[ى
الابتعاد شيئا ما عن الاحتجاج بالحديث النبوي ،ويستمر هذا الحال ح ¯cعصر ابن خروف)ت٦٠٥هـ(
وابن مالك)ت٦٧٢هـ( الذين أكAا من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف بشكل ملحوظ) .(٣ويمكن
تلخيص موقف النحويBن من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف ع;ى ثالثة مذاهب
 .١مذهب املانعBن مطلقا :ويمثلهم ابن الضائع )ت٦٨٦هـ( وأبو حيان ٔالاندل)Op-ت٧٤٥هـ( وكانت حجم
!ي هذا املنع شيئBن ٔالاول :إن رواة الحديث الشريف جوزوا نقله باملع ،¯Pفنجد قصة واحدة جرت !ي
زمانه قد قال فا حديثا واحدا ولكنه ينقل بألفاظ مختلفة .الثاني :إنه قد وقع اللحن كثABا فيما
روي من الحديث النبوي ألن كثABا من الرواة كانوا غ ABعرب بالطبع).(٤
 .٢مذهب املجوزين مطلقا ويقف ع;ى رأسهم ابن مالك )ت٦٧٢ه( ور OpÚالدين ٔالاسAsآبادي )ت٦٨٨هـ(
الذي زاد ع;ى ابن مالك !ي الاستشهاد بالحديث النبوي وكان من املتوسعBن !ي مفهوم الحديث
النبوي حيث يضم إ[ى حديث أهل البيت املعصومBن إ[ى حديث الن O°محمد )ص( وتابعهم ابن هشام
ٔالانصاري)ت٧٦١هـ( !ي كتبه ،ومم جالل الدين السيوطي)ت٩١١هـ( الذي استشهد بمئة وخمسة
وخمسBن حديثا !ي كتابه النحوي )همع الهوامع( ،وكذا كان البغدادي )ت١٠٩٣هـ( صاحب خزانة
ٔالادب من املج¤Bين مطلقا لالحتجاج بالحديث النبوي وغABهم كث.AB
 .٣مذهب املتوسطBن وهؤالء هم أصحاب الرأي الوسط بBن الرأيBن وقد وخ ABمثال لهم الشاطO°
)ت٧٩٠هـ( فقد أجاز الاحتجاج بالحديث الذي اعت OPبنقل ألفاظه؛ ودافع عنه علما أنه قسم
الحديث من جهة جواز الاستشهاد به ع;ى قسمBن:
ٔالاول :قسم يعت OPناقله بمعناﻩ دون لفظه ،فهذا النوع ال يقع الاستشهاد به عند أهل النحو.
الثاني :الذي اعت ¯Pناقله بلفظه ومعناﻩ فهذا يصح الاستشهاد به عند أهل اللغة والنحو ).(٥
هذا مجمل آراء علماء النحو والصرف !ي هذﻩ املسالة ،ولسنا !ي مجال ذكر أدلة كل فريق وحججهم
وردودهم ع;ى مخالفم فقد ألف بعض ٔالاساتيذ املعاصرين من الجامعات العراقية والعربية أك Aمن
َ
كتاب ق ِّـيم يدرس تفصيال هذﻩ القضية وأحاطوا بأبعادها املتشعبة ،ولعل خ ABمن بحثا وفصلت
القول !ي أدلة كل فريق ٔالاستاذة الدكتورة خديجة الحدي! O8ي كتاÇا )موقف النحاة من الاحتجاج

 - ١موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف.١٥ :
 - ٢ينظر  :املصدر السابق نفسه .٦ -٥ :
 - ٣ينظر  :املصدر السابق نفسه . ١٧-١٦:
 - ٤ينظر  :املصدر السابق نفسه . ٣٦٧:
 - ٥ملزيد من الاطالع ع;ى تفاصيل هذﻩ ٓالاراء وأدلا ينظر  :املصدر السابق نفسه . ٣٠-١٣:
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بالحديث الشريف( الصادر سنة ١٩٨١عن وزارة الثقافة وٕالاعالم العراقية دار الرشيد للنشر بمناسبة
احتفاالت العراق بالقرن الهجري الخامس عشر ،وكذلك كتب ٔالاستاذ الدكتور محمود ّ
فجال كتابه
)ارتكاز الفكر النحوي ع;ى الحديث ؤالاثر !ي كتاب سيبويه( ،وكتب الدكتور محمد عبد القادر هنادي
)الاحتجاج النحوي بالحديث النبوي عند ٕالامام بدر الدين العي! OPي ضوء كتابه عمدة القاري(،
والدكتور محمد ضاري حمادي )الحديث النبوي الشريف وأثرﻩ !ي الدراسات اللغوية والنحوية(١٩٨٢م
والدكتور محمود الفجال !ي كتابيه) :الحديث النبوي !ي النحو العربي( و)الس ABالحثيث إ[ى الاستشهاد
بالحديث !ي النحو العربي( ،وحسن مو ¯pËالشاعر !ي كتابه)النحاة والحديث النبوي الشريف( ،فضال
)(١
عن عشرات البحوث واملقاالت املنشورة !ي املجالت الجامعية واملواقع ٕالالكAsونية
وإذا كان موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف يتأرجح بBن املنع !ي بعض ٔالاحيان
وٕالاطالق !ي أحيان أخرى ،إن موقف اللغويBن واحد متحد منذ البدء ،فقد أعتمد أهل املعاجم وكتب
الغريب اللغوي كلهم ع;ى الحديث النبوي بوصفه شاهدا لغوية يأتي بعد القرآن الكريم !ي الفصاحة
وإثبات استعمال املفردات وتحديد دالال®ا املعجمية ،وإذا تتبعنا نماذج من املعاجم العربية منذ
معجم )العBن( للخليل بن أحمد الفراهيدي)ت١٧٠ه( ،ثم )جمهرة اللغة( البن دري)ت٣٢١هـ( ،ومن
بعدﻩ )الذيب( لألزهري)ت٣٧٠هـ( ،ثم )الصحاح( للجوهري)ت٣٩٣هـ( ،ثم )املحكم( البن
سيدﻩ)ت٤٥٨هـ( ،ثم )الاية !ي غريب الحديث ؤالاثر( البن ٔالاث)ABت٦٠٦هـ( إ[ى أخر معجم كتب !ي لغة
)(٢
العرب نرى الحديث النبوي يشيع فا كلها ،وليس هناك أي حرج من الاستشهاد به عند اللغويBن
وكيف ال يكون حديث الن) O°ص( كذلك وقد قال عليه الصالة والسالم ))أنا أفصح العرب ،بيد أني من
قريش ،واسAsضعت !ي ب OPسعد(() ،(٣وقال )ص()):أدب OPربي فأحسن تأدي (٤)((O°فكان شيئا منطقيا أن
يك Aاستشهاد املعجميBن العرب بكالم أفصح العرب وهذا ما سنبينه تفصيال من خالل معجم لسان
العرب.
ثالثا :املعجمية العربية و)معجم لﺴان العرب(
يمكن تعريف املعجم أو القاموس بأنه ))كتاب يحتوي ع;ى كلمات منتقاة ،ترتب عادة ترتيبا هجائيا ،مع
شرح ملعانا ومعلومات أخرى ذات عالقة Çا ،سواء أعطيت تلك الشروح واملعلومات باللغة ذا®ا أم
بلغة أخرى(() (٥ولقد نشأت املعجمات ودونت تلبية لحاجات علمية ،وقد اختلفت الدوافع ال Ocكتبت
من أجلها املعاجم بBن مدينة وأخرى ع;ى مر التاريخ ،ووجدت أقدم املعجمات !ي بالد الرافدين فقد
 - ١ينظر مثال :أهمية الحديث النبوي !ي الدراسات اللغوية والنحوية ،د.ياسر درويش )بحث إلكAsوني( مشروعية الاحتجاج بالحديث
النبوي كشاهد نحوي ،زياد أبو رجاني )بحث إلكAsوني( ،الشاهد اللغوي  ،يح÷¯ عبد الرؤوف )بحث( .
 - ٢حسب املراجع أن يتصفح أي واحد من هذﻩ املعاجم !ي أي جزء ما ليالحظ كAة الاستشهاد بالحديث ح ¯cأن املسألة ال تحتاج إ[ى
ذكر أمثلة ف OÛمن البد´يات
 - ٣املجموع )النووي(  ، ٢٢٧\١٨ :الفايق !ي غريب الحديث ،الزمخشري١٢٦ ،٩\١:
 - ٤الجامع الصغ! ABي أحاديث البش ABالنذير )السيوطي (  ،٥١\١:ك ¤العمال )املتقي الهندي(.٤٠٦\١١:
 - ٥علم اللغة وصناعة املعجم ٣ :
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واجه ٓالاشوريون الذين قدموا إ[ى بابل قبل ثالثة آالف عام صعوبة !ي فهم الرموز السومرية فقاموا
بإعداد لوائح تحتوي ع;ى الكلمات السومرية وما يقابلها باآلشورية).(١
ﱠ
ﱠ
والحديثية فقد ألف
كان انطالق الصناعة املعجمية العربية من رحم الدراسات الدينية القرآنية
العلماء العرب أو[ى )املعجمات( سعيا لشرح غريب القرآن الكريم والحديث الشريف ،وبعدﻩ كتب !ي
بيان غريب الشعر العربي) ،(٢ثم تبعا املعجمات اللغوية الصرفة وبرز علماء العربية بشكل خاص !ي
تصنيف املعجمات وتقدموا !ي الصناعة املعجمية ال Ocتعتمد ع;ى خمس خطوات مهمة !ي إنتاج أي
معجم Ôي:
 -١جمع املعلومات والحقائق
 -٢اختيار املداخل
 -٣اختيار نظام معBن للAsتيب
 -٤كتابة املواد
)(٣
 -٥نشر النتاج الائي
ولقد توسع علماء العربية !ي جمع الحقائق واملعلومات املتعلقة بلغم وتحروا كل شاردة وواردة
وضربوا !ي عمق الصحراء طلبا ملفردات هذﻩ اللغة ،وسعيا لجمع شتا®ا ،وسخروا !ي سبيل ذلك
فخر لهم ،ومحل تقدير واحAsام ،وقيل !ي وصف ذلك الجهد)):إذا
جهودا كبABة وضخمة ،كانت موطن ٍ
ُﱠ ً
ُ
ﱡ ُ
ُ
ﱠ
ّ
ألمها الضاد؛ إذ لم يعرف العالم أمة كالعرب فاقوا
تفاخرت اللaى ك ﱞل بمعجمها ،فالفخر ك ُل الفخر ِ
سائر ٔالامم عناية بلغم ،وسعيا !ي جمعها وتدويا ،وبحثا !ي مفردا®ا ،وتعقبا لداللة الحرف الواحد
)(٤
من حروفها بحسب موقعه من اللفظ الواحد((.
وتفن العرب أيضا !ي اختيار مداخل معجما®م والنظام الذي يمكن أن ترتب فيه كلمات املعجم،
فرتبوا معاجمهم ع;ى أك Aمن نظام كان بعضها من ابتكارا®م الخاصة مما لم يسبقوا إليه ،فتنوعت
املعجمات بBن معجمات موضوعية تصنف الكلمات ع;ى أساس املوضوع مثل معجم )فقه اللغة
للثعال (O°و)املخصص البن سيدﻩ( إ[ى معجمات ألفاظ تدرس ٔالالفاظ كلها ،وتحيط بمsن اللغة العربية
وتجمعها ،واختلفت هذﻩ املعاجم !ي طريقة ترتيب مفردا®ا ع;ى أنواع:
الطريقة ٔالاو[ى :الAsتيب الصوتي مع نظام التقليب الريا ،OpÚوÔي طريقة الخليل ال Ocابتكرها وسار علا
!ي معجمه )العBن( ،وترتب فا الكلمات بحسب مخارجها الصوتية بدء من أعمق ٔالاصوات مخرجا مع
استعمال نظام التقلب بBن حروف الكلمة ،وقد سار ع;ى هذﻩ الطريقة بعد الخليل معجم )البارع !ي
علم اللغة للمفضل بن سلمة املتو!ى سنة ٢٩٠هـ( ثم)الذيب لألزهري املتو!ى سنة٣٧٠هـ( ثم)املحكم
البن سيدﻩ املتو!ى سنة ٤٥٨هـ(.
Arabic Lexicography, Haywood John(Leiden:E.J.Brill,1960) : 5 - ١
 - ٢ينظر :املعجم العربي نشأته وتطورﻩ )د.حسBن ﱠ
نصار( ،٥\١:علم اللغة وصناعة املعجم ،٤-٣:املعجم العربي بBن املا OpÚوالحاضر.٣٥:
 - ٣ينظر  :علم اللغة وصناعة املعجم ٣ :
 - ٤املعجم العربي بBن املا OpÚوالحاضر ٥:
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الطريقة الثانية :قد تستعمل املعجمات العربية نظام الAsتيب ٔالالفبائي بحسب أواخر الكلمات )وÔي
طريقة الباب والفصل( حيث يقسم املعجم إ[ى أبواب بعدد أصوات اللغة العربية كلها بحسب ³اية
الكلمة ثم تقسم الباب إ[ى فصول بحسب بداية الكلمة وتكون هذﻩ الفصول داخل كل باب بعدد
حروف اللغة العربية أيضا ،وقد سارت ع;ى هذﻩ الطريق مجموعة من املعاجم العربية ما )تاج اللغة
وصحاح العربية للجوهري املتو!ى سنة ٣٩٨هـ( و)العباب الزاخر للصاغاني املتو!ى سنة ٦٥٠هـ( و)لسان
العرب البن منظور املتو!ى سنة ٧١١هـ( ثم)القاموس املحيط للفABوزابادي املتو!ى سنة ٨١٧هـ( و)تاج
العروس ملرت ¯p2الزبيدي املتو!ى سنة ١٢٠٥هـ(.
الطريقة الثالثة :أو قد تعتمد املعاجم العربية نظام الAsتيب ٔالالفبائي بحسب بداية الكلمة مثل معجم
)أساس البالغة للزمخشري املتو!ي سنة ٥٣٨هـ( و)معاجم اليسوعيBن( و)معجم مجمع اللغة العربية
بالقاهرة الوسيط(.
معجم لﺴان العرب
يحتل معجم )لسان العرب( للعالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ٕالافريقي
املصري )ت٧١١هـ( ،مكانة مم¤Bة بBن املعاجم العربية ويوصف بأن أشمل املعاجم العربية وأكAها،
ويبلغ تعداد مفردات هذا املعجم ) (٨٠٬٠٠٠ثمانون ألف مادة لغوية .املصادر الرئيسة ال Ocجمع ما
ابن منظور مادته Ôي خمسة من املعاجم العربية ال Ocسبقته:
• ®ذيب اللغة لألزهري)ت٣٧٠ه(
• تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري )ت٣٩٣هـ(
• املحكم البن سيدﻩ )ت٤٥٨هـ(
• حوا Opابن بري)ت٥٨٢هـ( ع;ى صحاح الجوهري
• الاية !ي غريب الحديث ؤالاثر لعز الدين ابن ٔالاث)ABت٦٠٦هـ(
يبدو أن غاية ابن منظور من كتابه كانت جمع ما !ي هذﻩ املصادر الخمسة املتقدمة عليه فيستقOpq
ما فات ع;ى كل مم ويستدرك نقص ما فا®م فيجمعه !ي مكان واحد ،ثم يعيد ترتيب املواد وعرضها
بصورة يعتقد أ³ا أنجع وأك Aترتيبا وتنظيما من طريقة السابقBن له ،وبذلك تم ¤Bمعجمه بصفOc
)الاستقصاء والAsتيب( وإذ كانت املعاجم السابقة – كما يقول هو– تع ¯Pبأحد هذين ٔالامرين دون
ٓالاخر ،فقد أخذ ع;ى نفسه أن يأخذ ما !ي مصادرﻩ الخمسة بنصه دون خروج عليه ،ومن باب
تواضعه واعAsافه بجهد املتقدمBن ﱠ
صرح بأن جهدﻩ الوحيد !ي هذا الكتاب هو جمع ما ذكرﻩ أصحاب
الكتب الخمسة املتقدمة ،ولعلنا نلمح !ي هذﻩ ٕالاشارة محاولة منه للAاءة من تبعة أية أخطاء محتملة
بأن ما قد يقع !ي الكتاب من خطأ هو من ٔالاصول ال Ocنقل عا ،وإن تصرف قليال !ي الاية فغ ABشيئا
)(١
من ترتيÈا
ومن مواصفات هذا السفر الكب ABفضال عما ذكرنا من السعة والشمول والعرض الجيد للمادة
 - ١ينظر  :لسان العرب املقدمة ٩-٦\١ :
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العلمية ٓالاتي:
 .١السعة والشمول ،فقد أفاد من املقابلة بBن ٔالاصول ال Ocاعتمد علا وتمكن من تدارك النقص
الذي وقع فيه ٓالاخرون ،وأدخل مفردات جديدة مستحدثة !ي مsن اللغة مما رأى صحة إدخالها
لتوافر مقومات الصحة والفصاحة فا وإن كانت مستحدثة بعد عصر الاحتجاج اللغوي الذي
تقيد به النحاة.
 .٢العرض الجيد للمادة العلمية :إذ يتتبع املفردات املستعملة من كل جذر لغوي بجوانÈا املتعددة
ومعانا املتشعبة مستوعبا املعاني الحسية والعقلية لكل مفردة.
 .٣كAة الشواهد :يعد لسان العرب أغ ¯Pاملعاجم بالشواهد وتتنوع الشواهد فيه بBن آيات قرآنية
وحديث نبوي وأبيات شعرية وأمثلة وحكم ونصوص من خطب العرب أو من كالمهم املشهور.
أما القرآن الكريم فيذكر آياته شواهد بليغة أينما أمكنه ذلك ،وكذا يذكر قراءاته املشهورة أو
ٔالاقل شهرة ويفسر القراءات ويذكر أوجه القراءة وآراء العلماء فا ويرجح بيا أو يذكر ٔالاو[ى بالقبول
)(١
من تلك القراءات مدليا بحجته وموضحا رأيه فا ،ؤالامثلة ع;ى ذلك أك Aمن أن تح¯pq
وأما الحديث النبوي وهو موضوع هذا البحث فسيأتي تفصيل الكالم فيه ولكنه توسع !ي مفهوم
الحديث الشريف وأدخل حديث الصحابة الكرام مع حديث الن)O°ص( وأدخل أيضا حديث ٔالائمة
املعصومBن من أهل بيت الن O°محمد)ص( مع حديث جدهم فاستشهد بأحاديث ملجموعة من
الصحابة وأحاديث لإلمام ع;ي الحسن والصادق وغABهم علم السالم أجمعBن ومثلما سنذكرﻩ
مفصال.
وشمل التوسع !ي الاستشهاد الشعر أيضا فقد استشهد لشعراء مولدين أو من خارج الحدود الزمنية
)(٢
ال Ocوضعت ³اية لعصر الاحتجاج اللغوي فاستشهد لطائفة كبABة من الشعراء مم للفرزدق
والكميت) (٣والطرماح) (٤وبشار) (٥وابن هرمة) (٦غABهم.
وكان لألمثلة ؤالاقوال الحكمية مكا³ا !ي لسان العرب ف OÛشواهد بليغة ع;ى استعمال كث ABمن
املفردات اللغوية).(٧
ولخطب العرب مكانا بBن شواهد ابن منظور !ي )لسان العرب( يذكر ما ما يجد به حاجة إلا
لتعينه ع;ى إثبات مع ¯Pملفردة أو استعمال مجازي لكلمة أو اشتقاق صر!ي لصيغة ما أو غABها من

 - ١ينظر مثال  :لسان العرب :مادة )خطأ( ،٦٥\١ :ومادة)شنأ( ا\ ،١٠١مادة)حتت( ،٢٤\٢:ومادة)سحت( ،٤١\٢ومادة)فوت(،٦٩\٢:
مادة)أيد( ،٧٦\٣:ومادة)جهد(.١٣٣\٣:
 - ٢ينظر مثال  :لسان العرب :مادة )درأ( ،٧٥\١:ومادة)زرأ( ،٨٥\١:مادة)وبأ(.١٨٩\١:
 - ٣ينظر مثال  :لسان العرب :مادة )بدأ( ،٣٠\١:ومادة)رنأ( ،٨٤\١:مادة)رمم(.٢٥١\١٢:
 - ٤ينظر مثال  :لسان العرب :مادة )ضنأ( ،١١٢\١ :ومادة)رمم( ،٢٥٦\١٢مادة)أتي(.١٨\١٤:
 - ٥ينظر مثال  :لسان العرب :مادة )هجأ( ،١٨٠\١:ومادة)خرس( ،٦١\٥مادة)رفض(.١٥٧\٧:
 - ٦ينظر مثال  :لسان العرب :مادة )هدأ( ،١٨٠\١:ومادة)نفر( ،٢٢٦\٥مادة)جهز(.٣٢٦\٥:
 - ٧ينظر مثال  :لسان العرب :مادة )جيأ( ،٥٢\١ :ومادة)حدأ( ا\ ،٥٥مادة)حأل( ،٦٠\١:ومادة)فتت( ،٦٤\٢ومادة)كتت(.٧٧\٢:
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املواطن ال Ocيحتاج فا إ[ى أمثلة وشواهد).(١
 .٤جودة الضبط :فحرص أبن منظور ع;ى ضبط الكلمات من حيث ٕالاشارة إ[ى تنقيط الحروف
املتشاÇة مثل )ب ت ث(أو)ح ج خ( وهو نقط ٕالاعجام فيقول مثال )فABوى بالحاء املهملة(( ) (٢أو
))وروي بالصاد املهملة(( ) ،(٣ومن الناحية الصرفية كان يضبط الكلمات ويش ABإ[ى حركة الحرف
حيثما استوجب املقام ذلك الضبط ليبعد املتلقي عن اللبس والاشتباﻩ فيقول مثال بكسر الباء أو
بضم امليم أو بضم الغBن أو بفتح الصاد) (٤وغABها من ٕالاشارات إ[ى ضبط حروف الكلمة صرفيا ال
تشوÇا معه شائبة.
 .٥عرض الروايات املتعارضة ومناقشا وترجيح إحداها :أينما وردت روايات مختلفة !ي اشتقاق كلمة
أو رواية بيت من الشعر أو حديث شريف أو قراءة قرآنية فإنه يذكر الاختالف !ي ذلك ويستعرض
آراء العلماء !ي اختالف الروايات ثم يرجح إحداها إذا كان املقام يستوجب الAsجيح.
 .٦ذكر أسماء ٔالاعالم :ويذكر ابن منظور !ي ختام كل مادة لغوية ما اشتق ما من أسماء ٔالاعالم
للقبائل ؤالاشخاص ؤالاماكن وغ ABذلك من أسماء ٔالاعالم ،وهذﻩ القاعدة عندﻩ الزمة !ي كل املواد
اللغوية إال املواد ال Ocال يجد فا أسماء أعالم.
هذﻩ بعض الخصائص ال OcتمÇ ¤Bا )لسان العرب( ،ﱠ
ح ¯cﱠ
عد هذا املعجم موسوعة لغوية وأدبية
لغزارة مادته العلمية واستقصائه واستيعابه وقيل فيه إنه ))كتاب لغة ،ونحو ،وصرف ،وفقه ،وأدب،
ﱠ
ُ
سن لشقوة(( ) (٥وقال
وشرح للحديث الشريف ،وتفس ABللقرآن الكريم ،فصدق عليه املثل :وإن من الح ِ
 Haywood Johnكب ABأساتذة الدراسات العربية !ي جامعة درهام الAيطانية)) :وكان لدى العرب ُم َ
عج ٌم
ﱡ
ﱠً
ٌ
شامل هو )لسان العرب( كانت دونه ِدقة وشموال معاجم سائر اللغات قبل القرن التاسع عشر(()،(٦
ومن أجل هذا اختار البحث معجم )لسان العرب( لABى من خالله نظرة اللغويBن واملعجميBن إ[ى
الحديث الشريف وأفاد®م منه من حيث الاستشهاد اللغوي وتنمية اللغة وتطويرها وبيان مكانته
عندهم.
املبحث ٔالاول :أقﺴام الحديث الشريف ]ي لﺴان العرب
ذكرنا آنفا أن العلماء املسلمBن من فقهاء ومحدثBن قد اختلفوا !ي تحديد مفهوم الحديث الشريف
عتد به ُوي ﱡ
الذي ُي ﱡ
عد ُح ﱠجة !ي استنباط ٔالاحكام الشريعة ،فمم من قصرﻩ ع;ى ما صدر عن النO°
محمد)ص( من قول أو فعل أو تقرير ،ومم من أدخل !ي الحديث الشريف ما صدر عن الصحابة
الكرام ،والقسم الثالث جعل الحديث ما صدر عن املعصوم من قول أو فعل أو تقرير واملعصوم هو
 - ١ينظر مثال  :لسان العرب :مادة )بعث( ،١١٧\٢ :ومادة)حجج( ،٢٢٦\٢مادة)حوج(.٢٤٥\٢:
 - ٢لسان العرب :مادة )جرأ ( .٤٤\١:
 - ٣لسان العرب :مادة )صاصأ(.١٠٧\١:
 - ٤ينظر مثال  :لسان العرب .١٢، ١٠، ٧، ٦\٥:
 - ٥لسان العرب )مقدمة الناشر(.٦\١ :
 Arabic Lexicography, Haywood John(Leiden:E.J.Brill,1960) : 5-6 - ٦وينظر معه  :املعجم العربي بBن املا OpÚوالحاضر ،د.عدنان
الخطيب٥:
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الن) O°ص( ؤالائمة الاثنا عشر من أهل بيته علم السالم أجمعBن.
وإذا تتبعنا ترجمة ابن منظور نجد السيوطي)ت٩١١هـ( قد قال !ي كتابه )بغية الوعاة !ي طبقات
اللغويBن والنحاة( !ي ترجمة ابن منظور بعد مدحه وبيان فضله وسعة علمه ))وعندﻩ تشيع بال
رفض(() ،(١ويبدو أن اعتداله وتشيعه ألهل بيت الن) O°ص( جعالﻩ يتوسع !ي مفهوم الحديث الشريف
!ي معجمه ،وبعد التتبع وٕالاحصاء ﱠ
تبBن لنا أن ابن منظور رحمه ﷲ كان يستشهد بما صدر عن النO°
محمد )ص( من قول أو فعل أو تقرير ،ويجمع معه ما صدر عن الصحابة الكرام ،ويجمع معه ما صدر
عن ٔالائمة املعصومBن من أهل بيت الن O°املصطفى علم السالم ،ولم يكتف Çذا فحسب بل ﱠ
عد ما
صدر من أقوال عن ٔالانبياء السابقBن لنبينا علم السالم أجمعBن من الحديث الشريف ،وقد تتبعت
هذا الفهم ملع ¯Pالحديث الشريف !ي)لسان العرب( فوجدته مطردا !ي كل أجزائه ،وبناء ع;ى هذا
فيمكن أن ننظر إ[ى أنواع الحديث املستشهد به ونقسمه من جهات عديدة ع;ى النحو ٓالاتي:
أوال :أقﺴام الحديث املﺴتشهد به من حيث صاحبه
وينقسم الحديث !ي )لسان العرب( من حيث صاحبه ع;ى ثالثة أقسام
القسم ٔالاول :ما صدر عن الن O°محمد)ص( ،وهذا القسم هو ٔالاك Aانتشارا ،إذ يستشهد ابن منظور
بقول الن) O°ص( وفعله !ي كث ABمن املواد وسنذكر بعض املواضع للتمثيل:
• قال ابن منظور !ي مادة )بسأ()):بسأ :بسأ به يبسأ بسأ وبسوءا وب öp-بسأ :أنس به ،... ،و!ي
الحديث أن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم قال بعد وقعة بدر :لو كان أبو طالب حيا لرأى سيوفنا وقد
بسئت باملياثل .بسئت وبسأت بفتح السBن وكسرها :اعتادت واستأنست ،واملياثلٔ :الاماثل .قال ابن
ٔالاث :ABهكذا فسر ،وكأنه من املقلوب (٢)((.استشهد بن منظور هنا بقول الن) O°ص( دليال ع;ى
استعمال هذﻩ املفردة قليلة الاستعمال !ي الAsاث القديم.
• وقال !ي مادة )بوأ()):بوأ :باء إ[ى ال×Opء يبوء بوءا :رجع ،... ،والباء :النكاح ،... ،و!ي حديث النO°
ص;ى ﷲ عليه وسلم :من استطاع منكم الباءة ،فلي¤sوج ،ومن لم يستطع ،فعليه بالصوم ،فإنه
)(٣
له وجاء :أراد بالباءة النكاح وال¤sويج((...
• وقال !ي مادة )محش()):وروي عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،أنه قال :يخرج ناس من النار قد
)(٤
امتحشوا وصاروا حمما ،معناﻩ قد احAsقوا وصاروا فحما((.
هذﻩ ثالثة أمثلة ألقوال مباشرة يرو´ا عن الن) O°ص( فا داللة ع;ى استعمال بعض املفردات
قليلة الاستعمال وهناك مئات ٔالامثلة ٔالاخرى سAsد ٕالاشارة إ[ى بعض ما !ي البحث أما استشهادﻩ
بأفعاله )ص( فمن أمثلا:
• ما جاء !ي مادة )جزأ( ))و!ي الحديث :أن رجال أعتق ستة مملوكBن عند موته لم يكن له مال
 - ١بغية الوعاة !ي طبقات اللغويBن والنحاة ،١٠٦ :وينظر معه  :الذريعة إ[ى تصانيف الشيعة  :ج\٩ق٣٠\١
 - ٢لسان العرب  ، ٣٤\١:وينظر معه الاية !ي غريب الحديث)ابن ٔالاث١٢٦\١: (AB
 - ٣لسان العرب  ، ٣٦\١:وينظر معه  :صحيح البخاري ،١١٧\٢٢٩،٦\٢:صحيح مسلم ١٢٨\٤:
 - ٤لسان العرب  ، ٣٤٤\٦:وينظر معه  :صحيح البخاري ،١٩٦\١:صحيح مسلم  ،١١٣\١:الاية !ي غريب الحديث٣٠٢\٤:
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غABهم ،فدعاهم رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم فجزأهم أثالثا ثم أقرع بيم ،فأعتق اثنBن وأرق
أربعة :أي فرقهم أجزاء ثالثة ،وأراد بالتجزئة أنه قسمهم ع;ى عAة القيمة دون عدد الرؤوس إال أن
قيمم تساوت فم ،فخرج عدد الرؤوس مساويا للقيم.(١) ((.
• وجاء !ي مادة )ضيف( قوله)):و!ي الحديث :ن ¯Ûرسول ﷲ ،ص;ى ﷲ عليه وسلم ،عن الصالة إذا
( )(٢
تضيفت الشمس لغروب ،تضيفت :مالت ،ومنه سم Oالضيف ضيفا من ضاف عنه يضيف(
• وقال ابن منظور !ي مادة )سما()):و!ي الحديث :ص;ى بنا إثر سماء من الليل أي إثر مطر ،وسمO
)(٣
املطر سماء ألنه ي¤ل من السماء((.
يالحظ أن الاستشهاد !ي هذﻩ ٔالامثلة بفعل صادر عن الن) O°ص( وليس بقول مباشر له وسما هذا
الفعل )حديثا( وهذا يؤيد أن مفهوم الحديث عندﻩ القول والفعل.
ومما استشهد ابن منظور به صفات الن) O°ص( الخلقية والخلقية:
• ما جاء !ي مادة )عضد( قال ابن منظور)):و!ي صفته ،ص;ى ﷲ عليه وسلم :كان أبيض معضدا،
)(٤
هكذا رواﻩ يح÷¯ بن معBن وهو املوثق الخلق ،واملحفوظ !ي الرواية :مقصدا((
• قال ابن منظور !ي مادة )غدر()):و!ي صفته ،ص;ى ﷲ عليه وسلم :قدم مكة وله أربع غدائرÔ ،ي
)(٥
الذوائب ،واحد®ا غديرة((.
• وقال أيضا !ي مادة )أسل()):و!ي صفته ،ص;ى ﷲ عليه وسلم :كان أسيل الخد ،قال ابن ٔالاث:AB
)(٦
ٔالاسالة !ي الخد الاستطالة وأن ال يكون مرتفع الوجنة((.
هذﻩ بعض النماذج الستشهاد ابن منظور بأقوال الن)O°ص(أو أفعاله أو صفاته.
ومن ٔالامثلة ٔالاخرى الستشهاد ابن منظور بالحديث الشريف ما نجدﻩ من حديث ٔالانبياء السابقBن مثل
آدم ومو ¯pËوغABهم علم السالم أجمعBن ،ومن املؤكد أن الكالم الذي ينقله ابن منظور عم هو عBن
ما رواﻩ الن O°حكاية عم ونقله الرواة !ي كتب الحديث إ[ى أن وصل إ[ى ابن منظور فنقله !ي معجمه
من دون ٕالاشارة إ[ى رواية الن O°له وإنما يرفعه مباشرة إ[ى ٔالانبياء السابقBن معتمدا ع;ى حسن فهم
املتلقي والقارئ أن هذا الكالم منقول عم بوساطة نبينا محمد )ص( ومن هنا يعد كالمهم ُح ﱠجة
لغوية يصح الاستشهاد به ال ألنه حديث مو ¯pËوشعيب علم السالم ،وإنما كونه حديث نبينا محمد
)ص( ونذكر من أمثلته ٓالاتي:
• ما نقلة ابن منظور !ي مادة )سجا( قال)) :و!ي حديث مو ¯pËوالخضر ،ع;ى نبينا محمد وعلما الصالة
والسالم) :فرأى رجال مسDى بثوب( ،ابن ٔالاعرابي :سجا يسجو سجوا وسDى يسDي وأسDى يسDي كله:
 - ١لسان العرب  ، ٤٥\١:وينظر معه  :صحيح مسلم ٩٧\٥:
 - ٢لسان العرب  ،٢١٠\٩:وينظر معه  :الاية !ي غريب الحديث ١٠٨\٣:
- ٣لسان العرب،٣٩٩\١٤:وينظر معه :صحيح البخاري،٢٠٥\١:الاية !ي غريب الحديث٤٠٦\٢:
 - ٤لسان العرب ،٢٩٢\٣:وينظر معه :الاية !ي غريب الحديث٢٥٢\٣:
 - ٥لسان العرب ،١٠\٥:وينظر معه :الاية !ي غريب الحديث٣٤٥\٣:
 - ٦لسان العرب ،١٦\١١:وينظر معه :الاية !ي غريب الحديث٤٩\١:
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غطى شيئا ما ،(١)((.وإذا تتبعنا هذا الكالم املنقول ع;ى لسان مو)¯pËع( نجد البخاري قد نقله كامال !ي
صحيحه عن ابن عباس عن الن)O°ص( وذكر القصة كاملة عن لسان الن) O°ص( ).(٢
• ومثل هذا ما ذكرﻩ ابن منظور !ي )غور( قال)):و!ي حديث يح÷¯ بن زكريا ،علما السالم :فساح ولزم
أطراف ٔالارض وغABان الشعاب ،الغABان جمع غار وهو الكهف ،وانقلبت الواو ياء لكسرة الغBن (٣) ((.وإذا
)(٤
تتبعنا هذا الكالم نجدﻩ !ي بعض كتب الحديث منيا إ[ى عمرو بن العاص
• ونقل ابن منظور عن عي! ¯p-ي مادة )عضل( فقال)):و!ي حديث عي ،¯p-ع;ى نبينا وعليه الصالة
والسالم :أنه مر بظبية قد عضلها ولدها ،قال :يقال عضلت الحامل وأعضلت إذا صعب خروج ولدها،
وكان الوجه أن يقول بظبية قد عضلت فقال عضلها ولدها ،ومعناﻩ أن ولدها جعلها معضلة حيث
نشب !ي بطا ولم يخرج (٥) ((.وهذا الحديث مروي أيضا !ي كتب غريب الحديث عن الن)O°ص( ).(٦
وتدخل هذﻩ الروايات وأشباهها ضمن الحديث النبوي الشريف ،وإن كان بعضها ينقل من غٕ ABالاشارة
إ[ى سندها.
القسم الثاني :ما صدر عن الصحابة الكرام،
لقد روى ابن منظور أحاديث عن مجموعة ليست بالقليلة من صحابة رسول ﷲ)ص( ،ﱠ
وعدها
شواهد لغوية وأدلة ع;ى استعمال املفردات بدالالت معينة ،من أمثلة ذلك:
• استشهد ابن منظور بكالم أبي بكر )رض( ،وقد أحصيت مئة تسعة وأربعBن موضعا استشهد
به ابن منظور بحديث أبي بكر وبعض تلك املواضع كان أبو بكر )رض( ينقل فا حديث
الن)O°ص( فهو ر ٍاو لحديث الن)O°ص( ،أما !ي بعضها ٓالاخر كان الحديث حديثه هو مثال ذلك ما
نقله ابن منظور !ي مادة )مطط()):و!ي حديث أبي بكر ،ر OpÚﷲ عنه :أنه مر ع;ى بالل وقد
مطي به !ي الشمس يعذب أي مد وبطح !ي الشمس.(٧) ((.
• واستشهد ابن منظور أيضا بحديث عمر بن الخطاب )رض( ،وقد أحصيت سبعمئة وستة
وأربعBن موضعا استشهد Çا ابن منظور بـ)حديث عمر ر OpÚﷲ عنه( ،كان !ي بعضها ناقال
لحديث الن)O°ص( و!ي بعضها ٓالاخر كان الحديث يخص عمر بن الخطاب )رض( نفسه ،ومنه ما
جاء !ي مادة )طرد( ،حيث يقول ابن منظور)) :و!ي حديث عمر ،ر OpÚﷲ عنه :أطردنا
املعAsفBن .يقال :أطردﻩ السلطان وطردﻩ أخرجه عن بلدﻩ ،وحقيقته أنه صABﻩ طريدا .وطردت

 - ١لسان العرب ٣٧١\١٤ :
 - ٢ينظر  :صحيح البخاري  ،٢٣٥\٥ ،١٢٨\٤ ،٣٩\١:مسند أحمد .١١٩\٥:
 - ٣لسان العرب.٣٩\٥ :
 - ٤ينظر  :تأويل مختلف الحديث البن قتيبة  ،٢٨٠:غريب الحديث .١٨٠\١:
 - ٥لسان العرب.٤٥٢\١١:
 - ٦ينظر  :الاية !ي غريب الحديث ٢٥٣\٣:
 - ٧لسان العرب ،٤٠٤\٧:وينظر معه :الفايق !ي غريب الحديث)الزمخشري(٢٤٧\٣:
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الرجل طردا إذا أبعدته ،وطردت القوم إذا أتيت علم وجز®م(١) ((.
• أما حديث عثمان )رض( فقد أحصيت خمسة وتسعBن موردا استشهد فا ابن منظور بحديث
عثمان ،ومثل ما تقدم بعضها كان فا ناقال لحديث الن O°وبعضها ٓالاخر كان الحديث يخصه
من ذلك ما نقله ابن منظور !ي مادة )غ)):(Aوقيل !ي حديث عثمان ،ر OpÚﷲ عنه ،حBن دخل
عليه القوم ليقتلوﻩ ،فقال :إن هؤالء رعاع غAة أي جهال ،قال ابن ٔالاث :ABوهو من ٔالاغA
)(٢
ٔالاغ((A
• أما حديث ع;ي بن أبي طالب )ع( فكانت له الحصة ٔالاك AبBن حديث الصحابة فقد بلغ
مجموع ما أحصيته من املواضع ال Ocاستشهد Çا ابن منظور بحديث ع;ي )ع( سبعمئة
وخمسة وسبعBن موضعا ما ما جاء !ي مادة )غور()):و!ي حديث ع;ي :قال يوم الجمل :ما
ظنك بامرئ جمع بBن هذين الغارين ؟ أي الجيشBن ،قال ابن ٔالاث :ABهكذا أخرجه أبو مو! ¯pËي
الغBن والواو ،وذكرﻩ الهروي !ي الغBن والياء(() ،(٣مثال ذلك :ما جاء !ي مادة )نمط( ،قال ابن
منظور)) :وروي عن ع;ي ،كرم ﷲ وجهه ،أنه قال :خ ABهذﻩ ٔالامة النمط ٔالاوسط يلحق Çم
التا[ي ويرجع إلم الغا[ي ،(٤) ((.ومنه أيضا ما جاء !ي )سعا( قال ابن منظور)):و!ي حديث ع;ي،
كرم ﷲ وجهه! ،ي ذم الدنيا) :من ساعاها فاتته( أي سابقها ،وÔي مفاعلة من السÙي كأ³ا
تسÙى ذاهبة عنه وهو يسÙى مجدا !ي طلÈا فكل مما يطلب الغلبة !ي السÙي (٥) ((.يستشهد
ابن منظور بكالم ٕالامام ع;ى استعمال صيغة )مفاعلة( من )سعا( وهذﻩ الصيغة تدل ع;ى
املشاركة !ي إيقاع الفعل من طرفBن وÔي قليلة الاستعمال فاحتج لها Çذا الحديث .وقال ابن
)(٦
منظور !ي مادة)سجا()):و!ي حديث ع;ي ،عليه السالم :وال ليل داج وال بحر ساج أي ساكن((.
وهذا الكالم لع;ي عليه السالم وهو جزء من خطبة له مشهورة أولها)) :الحمد هلل املعروف من
غ ABرؤية .والخالق من غ ABروية ،الذي لم يزل قائما دائما إذ ال سماء ذات أبراج ،وال حجب
ذات أرتاج ،وال ليل داج ،وال بحر ساج ،وال جبل ذو فجاج ،وال فج ذو اعوجاج ،وال أرض ذات
مهاد ،وال خلق ذو اعتماد ،ذلك مبتدع الخلق ،ووارثه ،وإله الخلق ورازقه ،والشمس والقمر
دائبان !ي مرضاته ،يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ،قسم أرزاقهم ،وأح ¯pqآثارهم
وأعمالهم ،وعدد أنفاسهم وخائنة أعيم (٧)((... ،ؤالامثلة تطول !ي نقل كالم أم ABاملؤمنBن ع;ي
بن أبي طالب املبثوث !ي لسان العرب والذي كان خ ABشاهد ع;ى فصاحة ٔالالفاظ ودليال
 - ١لسان العرب ،٢٦٧\٣:وينظر معه :الاية !ي غريب الحديث١١٨\٣:
 - ٢لسان العرب ،٧\٥:وينظر معه :الاية !ي غريب الحديث ،٣٤٣\٣:الفايق !ي غريب الحديث٤٣\٢:
 - ٣لسان العرب ،٣٦\٥:وينظر معه :غريب الحديث)ابن سالم الهروي( ٤٧٥\٣
 - ٤لسان العرب:مادة )نمط(  ، ٤١٧\٧:وينظر معه  :الاية !ي غريب الحديث١١٩\٥:
 - ٥لسان العرب:مادة )سعا(  ، ٣٨٥\١٤:وينظر معه  :نهج البالغة  ،١٣١\١ :تحف العقول )الحراني(  ،٢٠١ :الاية !ي غريب
الحديث٣٧٠\٢:
 - ٦لسان العرب:مادة )سجا( ٣٧١\١٤:
 - ٧نهج البالغة  ،١٥٩-١٥٨\١:وينظر مع الاية !ي غريب الحديث٣٤٥\٢:
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صادقا ع;ى دقة معانا.
• وبلغ مجموع ما استشهد به ابن منظور بحديث عائشة )رض( ثالثمئة واثنBن وستBن موضعا
ما !ي مادة)بخع( قال ابن منظور)):و!ي حديث عائشة ،ر OpÚﷲ عا ،أ³ا ذكرت عمر ،رOpÚ
ﷲ عنه ،فقالت :بخع ٔالارض فقاءت أكلها أي قهر أهلها وأذلهم واستخرج ما فا من الكنوز
)(١
وأموال امللوك((.
• ونقل ابن منظور !ي مادة )غرر( حديث ابن عمر قائال)):و!ي حديث ابن عمر وذكر الحسن
والحسBن ،رضوان ﷲ علم أجمعBن ،فقال :إنما كانا يغران العلم غرا ،والغر :اسم ما زقته
)(٢
به ،وجمعه غرور((
• ونقل !ي مادة )نبط( قول)):عمرو بن معديكرب :سأله عمر عن سعد بن أبي وقاص ،ر OpÚﷲ
عم ،فقال :أعرابي !ي حبوته ،نبطي !ي جبوته ،أراد أنه !ي جباية الخراج وعمارة ٔالارضBن
)(٣
كالنبط حذقا Çا ومهارة فا أل³م كانوا سكان العراق وأرباÇا((.
)(٤
وتسمر قائمة الصحابة طويال فيذكرا من الصحابة أيضا أم أيمن  ،وصفية بنت عبد
املطلب) ،(٥وأبي ذر) ،(٦وعروة بن مسعود) ،(٧وأبي سفيان) ،(٨وابن عمر) (٩وغABهم.
ﱞ
وج;ي للعيان من خالل ٔالامثلة ال Ocذكرناها آنفا أن ابن منظور كان ينقل كالم الصحابة الكرام أو
أفعالهم ويعدها من )الحديث( الذي يصح الاحتجاج به لغويا وهذﻩ الشواهد لم يكن فا ذكر لسنة
الن) O°ص( أو حديثه بل Ôي شأن خاص بالصحابة ولعل بعضها وقع بعد وفاة الن)O°ص( كما !ي حديث
ع;ي الذي نقلته وهو !ي حربه بصفBن ،كل هذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن ابن منظور قد توسع !ي فهم
الحديث الشريف وجمع فيه ما صدر عن الصحابة الكرام مع ما صدر عن الن) O°ص(.
القسم الثالث :ما صدر عن ٔالائمة املعصومBن من أهل بيت الن)O°ص(
ويبدو أن ما وصف به ابن منظور من تشيع ألهل بيت الن O°املصطفى )ع( جعلته يدرج ما صدر
عن ٔالائمة املعصومBن من ذرية الن) O°ص( !ي معجمه وجعلها من الحديث الشريف الذي يصح أن
يكون شاهدا لغويا ،ولعل السبب ٓالاخر !ي ذلك أن كالم ٔالائمة املعصومBن كان !ي ذروة البالغة والبيان
وقد شهد لكل واحد مم أئمة عصرﻩ بتقدمهم !ي العلم ؤالادب وأن كالمهم خيط متصل من الن O°إ[ى
ع;ي بن أبي طالب إ[ى الحسن والحسBن إ[ى ٔالائمة من ولدﻩ لم تعم خطبة ،ولم تفلل لهم حجة ،وكان
 - ١لسان العرب ،٥\٨:وينظر معه :الاية !ي غريب الحديث ١٠٢\١
 - ٢لسان العرب:مادة )غرر(  ، ١٨\٥:وينظر معه  :الاية !ي غريب الحديث٣٧٥\٣:
 - ٣لسان العرب:مادة )نبط(  ، ٤١٢\٧:وينظر معه  :الفايق !ي غريب الحديث٢٢٣\١:
 - ٤لسان العرب:مادة )ذمر( ٣١٢\٤:
 - ٥لسان العرب:مادة )زبر( ٣١٨\٤:
 - ٦لسان العرب:مادة )زرر( ٣٢٢\٤:
 - ٧لسان العرب:مادة )غدر( ٨\٥:
 - ٨لسان العرب:مادة )ذمر( ٣١٢\٤:
 - ٩لسان العرب:مادة )غرر( ١٨\٥:
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كالمهم وبالغم علم السالم مثال سائرا !ي كل وقت ،وقد حفلت كتب ٔالادب والتاريخ والAsاث بمئات
من ٔالاقوال الحكمية ألئمة بيت الن O°املعصومBن فكيف ال يستشهد Çا ابن منظور وأئمة اللغة ،ونذكر
بعض النماذج مما جاء !ي )لسان العرب(
• أما كالم ٕالامام ع;ي أم ABالبالغة والبيان العربي والذي قيل !ي كالمه أنه دون كالم الخالق وفوق كالم
املخلوقBن فقد استشهد به ابن منظور كثABا وشاع !ي معجمه وقد ذكرت قبل قليل أن استشهاد ابن
منظور بكالمه )ع( كان أك Aمن حديث أي واحد آخر من صحابة الن O°الكرام أو أهل بيته املعصومBن.
• وكذا ذكر ابن منظور أحاديث لإلمام الحسن بن ع;ي )ع( من ذلك ما ذكرﻩ !ي مادة )أنب()):ومنه حديث
)(١
الحسن بن ع;ي ملا صالح معاوية ،ر OpÚﷲ عم ،قيل له :سودت وجوﻩ املؤمنBن .فقال :ال تؤنب((.OP
وما نقله !ي مادة)صبا(قال ابن منظور)) :و!ي حديث الحسن بن ع;ي ،ر OpÚﷲ عما :وﷲ ما ترك
ذهبا وال فضة وال شيئا يص ¯°إليه(( ) ،(٢وقد أحصيت واحدا وعشرين) (٣حديثا من كالم الحسن بن
ع;ي)ع( استشهد Çا ابن منظور !ي معجمه سوى عشرات ٔالاحاديث ال Ocينقلها عن Çذﻩ الصيغة ))و!ي
حديث الحسن عليه السالم((أو يقول)):و!ي حديث الحسن عليه السالم(() (٤وهو يريد به الحسن بن
ع;ي)ع( أيضا
• واستشهد أيضا بأحاديث للحسBن بن ع;ي)ع( :فقال !ي مادة )فرم()):و!ي الحديث :أن الحسBن بن ع;ي،
علما السالم ،قال لرجل عليك بفرام أمك ،... ،و!ي حديث الحسن ،عليه السالم :ح ¯cال تكونوا أذل
)(٥
من فرم ٔالامة((
• واستشهد بحديث ٕالامام ع;ي بن الحسBن زين العابدين)ع( !ي مادة )بري( قائال)):و!ي حديث ع;ي بن
الحسBن ،عليه السالم :اللهم صل ع;ى محمد عدد الAى والورى والAى ،الAى :الAsاب (٦) ((.وأحصيت له
ثالثة عشر موضعا استشهد فا بحيث ع;ي بن الحسBن قوال أو فعال أو صفة من صفاته).(٧
• وكذلك استشهد ابن منظور بحديث ٕالامام محمد بن ع;ي الباقر)ع( !ي تسعة مواد) ،(٨ما جاء !ي مادة
)زلف( ))و!ي حديث الباقر :ما لك من عيشك إال لذة تزدلف بك إ[ى حمامك أي تقربك إ[ى موتك ،ومنه
)(٩
سم Oاملشعر الحرام مزدلفة ألنه يتقرب فا((.

 - ١لسان العرب ٢١٧\١ :
 - ٢لسان العرب ٤٥١\١٤:
 - ٣ينظر لسان العرب ،٣٥\١٠ – ٤٦ ،٣٨\٨- ١٦٧ ،١٠\٧ – ٩١ ،٨٣\٥- ٤٩٠ ،٢٥٩ ،١٧٩\٤ -١٧٨\٣ -٦٤٠ ،٤٦٨ ،٢٩٤\٢-٢١٧ ،١٥٠\١:
.٣٩٤\١٥ - ،٤٥١ ،٣٥٩\١٤ - ١٧٥\١٣- ٣٨٧
 - ٤ينظر مثال :لسان العرب ٨\١٣ ،٤٠٦\١٠:
 - ٥لسان العرب ٤٥١\١٢:
 - ٦لسان العرب ٧١\١٤:
 - ٧ينظر :لسان العرب .٢٦١ ،٧١\١٤ -٤٨٦ ،١١٤\١٣ -٣٩٨ ٣٩٥ ،٢٥٨\٧ -٤٥٠ ،٢٣٨ ،٧٤\٤- ٦٣١ ،٥٦٤\١:
 - ٨ينظر لسان العرب .٣٥٨ ،٢٨٨\١٤ ،٣٤٤\١١ ،١٣٩\٩ ،٤٠٨ ،١٦٦\٣ ،٤٤٠\١ :
 - ٩لسان العرب .١٣٩\٩:
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• واستشهد أيضا بحديث ٕالامام جعفر بن محمد الصادق)ع( !ي أحد عشر موضعا) ،(١ما ما ذكرﻩ !ي
مادة )عرا()):و!ي الحديث :شكا رجل إ[ى جعفر بن محمد ،ر OpÚﷲ عنه ،وجعا !ي بطنه فقال :كل ع;ى
الريق سبع تمرات من نخل غ ABمعرى ،قال ثعلب :املعرى املسمد ،وأصله املعرر من ال ِع ﱠـرة ،وقد ذكر !ي
)(٢
موضعه !ي عرر((.
إ[ى هنا يقف ابن منظور عن الاستشهاد بحديث أئمة أهل بيت الن O°علم السالم ،ولم اع! Aي )لسان
العرب( ع;ى شواهد من حديث ٕالامام مو ¯pËبن جعفر الكاظم أو ابنه ع;ي بن مو ¯pËالرضا أو ابنه محمد
بن ع;ي الجواد أو ابنه الحسن بن محمد العسكري.
إن ما ذكرناﻩ فيما تقدم من أمثلة ابن منظور واستشهادﻩ بحديث ٔالائمة املعصومBن من آل بيت النO°
املصطفى )ص( تدل ع;ى ما قلناﻩ !ي بداية حديثنا من أن ابن منظور قد توسع !ي مفهوم الحديث الشريف،
فجمع مع حديث الن O°حديث الصحابة الكرام وحديث أهل بيته ٔالائمة املعصومBن ،وكان حدي,م عندﻩ
محل ثقة وإثبات للمعاني اللغوية ال Ocترد Çا املفردات ،وكذا يستشهد بكالمهم إلثبات املعاني املجازية
لأللفاظ ،ويعد كالمهم !ي منت ¯Ûالفصاحة والبالغة ويضعه موضعا رفيعا.
أهم نتائج البحث والخاتمة:
 .١كان موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف كشاهد نحوي وصر!ي يAsاوح بBن املنع املطلق
وٕالاطالق التام ،وكان موقف بعض مم غامضا !ي هذﻩ املسألة ،ع;ى أن ٔالاوائل من النحاة قد
ﱠ
استشهدوا به ع;ى قلة.
 .٢اتسم موقف اللغويBن واملعجميBن العرب من الاحتجاج بالحديث الشريف بالوضوح فمنذ البدء
أخذوا به ُ
وع ﱠد الحديث الشريف واحدا من الشواهد اللغوية املهمة !ي عملية ضبط اللغة وبيان
معاني املفردات.
 .٣اتسم معجم )لسان العرب( البن منظور بمم¤Bات مهمة من حيث سعته وشموله واستقصائه
ملفردات اللغة العربية ودقته !ي ضبطها وشرح دالال®ا ومعانا ح ¯cكان ﱠ
خزانا كبABا للغة العربية
وآداÇا ومصدرا دالا ع;ى ترا/ا الحضاري والثقا!ي.
 .٤توسع ابن منظور !ي مفهوم الحديث الشريف ليدخل معه  -فضال ﱠ
عما صدر عن الن) O°ص( من
قول أو فعل أو تقرير -أدخل معه حديث الصحابة الكرام وأفعالهم وأدخل أيضا حديث ٔالائمة
املعصومBن من أهل بيت الن O°محمد)ص( مع حديث جدهم فاستشهد بأحاديث ملجموعة ليست
قليلة من الصحابة الكرام )ر OpÚﷲ عم( وأحاديث لإلمام ع;ي الحسن والحسBن والباقر
والصادق علم السالم أجمعBن.
 .٥أح ¯pqالبحث ) (٦٥٥٨ﱠ
مرة استشهد فا بحديث نبوي و كانت أغلب ٔالاحاديث النبوية الOc
استشهد Çا ابن منظور أحاديث قوليه للن O°محمد )ص( !ي حBن كانت ٔالاحاديث الفعلية قليلة
وقد بلغت النسبة بيما ) (%٩١أحاديث قولية و) (%٩أحاديث فعلية.
 - ١ينظر  :لسان العرب .٥١\١٥ ،٥٦٠\١٣ ،١٨٩\١٢ ،٥٧\١٠ ،٤١٥ ،٩٨\٨ ،٣٣٦\٦ ،٥٥٨ ،٤٥٠ ،٨١\٤ ،٣٨\١:
 - ٢لسان العرب .٥١\١٥:
68

 .٦كان أك Aالصحابة الذين استشهد ابن منظور بحدي,م ٕالامام ع;ي بن أبي طالب )ع( وقد بلغت
أحاديثه) (٧٧٥حديثا ثم يأتي من بعدﻩ عمر بن الخطاب)رض( الذي بلغت أحاديثه ) (٧٤٦حديثا ثم
أم املؤمنBن عائشة )رض( الذي استشهد لها بـ) (٣٦٢حديثا ،ثم أحاديث عثمان بن عفان )رض(
ال Ocبلغت أحاديثه ) (٩٥حديثا وأبي بكر)رض( ) (٤٩حديثا.
 .٧كان ٕالامام ع;ي )ع( أكٔ Aالائمة من أهل بيت الن)O°ص( املعصومBن الذي اسشد ابن منظور
بحدي,م يأتي من بعدﻩ ابنه الحسن )ع( !ي) (٢١حديثا ،ثم زين العابدين ع;ي بن الحسBن )(١٣
حديثا ثم الصادق) (١١حديثا ثم الباقر !ي) (٩أحاديث.
 (%٦٠) .٨من مواد )لسان العرب( تحتوي ع;ى شواهد من الحديث الشريف .وقد بلغت نسبة
الحديث الشريف إ[ى مجموع الشواهد ٔالاخرى !ي )لسان العرب( ) ،(%٣٢أي قرابة الثلث من
شواهد املعجم .وبذا يكون الحديث الشريف !ي املرتبة الثانية بعد الشعر.
 (%٦) .٩من مواد املعجم تعتمد !ي شواهدها اللغوية ع;ى الحديث الشريف فقط دون سواﻩ،
و) (%١٧من مواد املعجم يتفوق فا الحديث الشريف ع;ى الشعر بوصف شاهدا لغويا ،و)(%٢٣
من مواد املعجم يتفرد فا الحديث الشريف أو يفوق الشعر أو يساويه !ي كونه شاهدا لغويا.
 .١٠تنوعت أغراض ابن منظور من الاستشهاد بالحديث الشريف بBن الاستئناس به !ي إثبات داللة
اللفظ ع;ى معناﻩ أو إثبات استعمال مفردة غريبة وبيان معناها أو الثبات صيغة صرفية أو
استعمال تركيب نحوي وقد يكون استشهادا بالغيا لبيان فصاحة كلمة أو استعمالها ع;ى نحو
املجاز ال الحقيقة أو ذكر تشبيه أو استعارة أو كناية.
 .١١تنوعت معالجة ابن منظور للحديث الشريف بBن ٕالاشارة إليه فقد دون أي شرح أو تعليق ،أو ذكر
الحديث مع بيان بسيط ملفردة فيه ،أو ذكرﻩ مع شرح مطول للحديث كله ،أو ذكر الحديث
والاستطراد !ي ذكر أحكام فقهية أو عقدية متعلق بالحديث وذكر أقوال العلماء فيه وقد ينت OÛإ[ى
ترجيح أحد أقوالهم.
ختام ما تقدم لقد كان الحديث الشريف ثاني املوارد ال³ Ocل ما املعجميون العرب بعد الشعر
العربي وقد أخذوا من الحديث كثABا جدا من دالالت ٔالالفاظ وبيان صيغها الصرفية وٕالاشارة إ[ى
معانا الحقيقية واملجازية بما يدلل بوضوح ع;ى موقف موحد عند املعجميBن العرب من الاحتجاج
بالحديث الشريف والاعتماد عليه وتقديمه وتقديسه فهو نموذج للكالم العربي الفصيح والبليغ يقع !ي
املرتبة ٔالاو[ى بBن مراتب كالم البشر ،وقد أغ ¯Pالحديث الشريف اللغة العربية وأنماها ووسع مواردها
وأمدها بمفردات جديدة ومعان متفردة وصيغ لطيفة خدمت كالم البلغاء واتخذوها من بعد جزءا من
لغم ٔالادبية.
وأني ألدعو !ي ختام البحث أقسام اللغة العربية !ي الجامعات العربية وٕالاسالمية والباحثBن
اللغويBن جميعا إ[ى مواصلة البحث !ي الحديث الشريف ودراسته دراسات سياقية وداللية حديثة
للتعرف ع;ى أهم مم¤Bاته ،وما تفرد به ،والكشف عن إضافات الحديث النبوي للغة العربية .شاكرا
قسم اللغة العربية !ي جامعة كABالا الهندية ع;ى إتاحة هذﻩ الفرصة للباحثBن للقاء والتشاور !ي شأن
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الحديث النبوي بما يخدم ﱠ
ٔالامة ٕالاسالمية والحفاظ ع;ى حضار®ا العتيدة.
املصادر واملراجع:
• ٔالاصول العامة للفقه املقارن ،محمد تقي الحكيم ،دار ٔالاندلس ،بABوت ،لبنان ،الطبعة ٔالاو[ى،
١٩٦٣م.
• البيان والتبيBن البيان والتبيBن :أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )١٥٠هـ ـ ٢٥٥هـ( ،تحقيق :عبد
السالم محمد هارون ،مطبعة املدني ،القاهرة ،ط١٤٠٥ ،٥هـ١٩٨٥ ،م.
• تأويل مختلف الحديث :تأليف فقيه ٔالادباء وأديب الفقهاء ٕالامام أبى محمد عبد ﷲ بن مسلم بن
قتيبة ) ٢٧٦ - ٢١٣ه( .دار الكتب العلمية بABوت – لبنان
• تحف العقول عن آل الرسول :أبو محمد الحسن بن ع;ي بن الحسBن بن شعبة الحراني من أعالم
القرن الرابع ،ع OPبتصحيحه والتعليق عليه ع;ي أك Aالغفاري ،الطبعة الثانية  - ١٣٦٣ش  - ١٤٠٤ق
مؤسسة النشر الاسالمي )التابعة( لجماعة املدرسBن بقم املشرفة )إيران(.
• الجامع الصغ! ABي أحاديث البش ABالنذير :تأليف ٕالامام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
السيوطي)ت٩١١هـ( ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بABوت.
• جامع املقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال ،فخر الدين الطري²ي ،تحقيق:محمد كاظم
الطري²ي ،مطبعة الحيدري طهران.
• الخصال للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن ع;ي بن الحسBن بن بابويه القم) Oت٣٨١هـ( صححه
وعلق عليه ع;ي أك Aالغفاري منشورات جماعة املدرسBن !ي الحوزة العلمية قم املقدسة
• الذريعة إ[ى تصانيف الشيعة :العالمة الشيخ آقا بزرگ الطهراني ،دار ٔالاضواء بABوت ،الطبعة الثالثة
 ١٤٠٣ه ١٩٨٣ .م
• سن الAsمذي:الجامع الصحيح لإلمام الحافظ أبي عي ¯p-محمد بن عي ¯p-بن سورة الAsمذي)– ٢٠٩
٢٧٩هـ( ،حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الفكر للطباعة والنشر.
• سن الدارقط :OPتأليف الامام الحافظ ع;ي بن عمر الدارقط) OPت  ٣٨٥ه( علق عليه وخرج أحاديثه
مجدي بن منصور بن سيد الشورى دار الكتب العلمية بABوت  -لبنان .الطبعة ٔالاو[ى  ١٤١٧ه -
 ١٩٩٦م.
• سن الدارمي ،عبد ﷲ بن Çرام الدارمي)ت٢٥٥هـ( ،مطبعة الاتدال ،دمشق ١٣٤٩ه.
• السن الكAى :أبي بكر أحمد بن الحسBن بن ع;ي البقي )ت٤٥٨هـ( ،دار الفكر ،بABوت لبنان
• سن النسائي :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن ع;ي بن بحر النسائي ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى سنة  ١٣٤٨هجرية  -سنة  ١٩٣٠ميالدية
• الشاهد اللغوي )بحث( ،يح÷¯ عبد الرؤوف ج ،Aمجلة النجاح لألبحاث ،الصادر عن جامعة النجاح
الوطنية ،القدس ،املجلد الثاني ،العدد السادس.١٩٩٢ ،
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ﱡَ
• الصاح! O°ي فقه اللغة وسن العرب !ي كالمها :أبو الحسBن أحمد بن فارس ،تحقيق :مصطفى
الشويم ،Oمؤسسة أ .بدران ،بABوت١٩٦٤ ،م ـ ١٣٨٤هـ.
•
•
•
•
•

صحيح ابن حبان بAsتيب ابن بلبان ،تأليف ٔالام ABعالء الدين ع;ي بن بلبان الفار) OpËت  ٧٣٩ه(
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الارنؤوط ،الطبعة الثانية  ١٤١٤ه  ١٩٩٣ -م
صحيح البخاري ٕالامام أبي عبد ﷲ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن املغABة بن بردزبة البخاري
الجعفي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠١ ،ه  ١٩٨١ -م
صحيح مسلم :الجامع الصحيح لإلمام أبي الحسBن مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشABي
النيسابوري ،دار الفكر بABوت لبنان.
الصناعتBن الكتابة والشعر :تصنيف :أبي هالل الحسن بن عبد ﷲ بن سهل العسكري ،تحقيق :ع;ي
محمد البجاوي ،محمد أبو الفضل إبراهيم ،مطبعة عي ¯p-البابي الحل ،O°مصر١٩٧١ ،م.
علم اللغة العام وصناعة املعجم ،الدكتور ع;ي القاسم ،Oمكتبة لبنان ناشرون ،بABوت ،الطبعة
الثالثة١٤٢٥ ،هـ٢٠٠٤ -م.

• العمدة !ي محاسن الشعر وآدابه ونقدﻩ :تأليف :أبي ع;ي الحسن بن رشيق القABواني ٔالازدي )٣٩٠هـ ـ
٤٥٦هـ( ،تحقيق :محمد مح÷ Oالدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط١٣٧٤ ،٢هـ١٩٥٥ ،م.
• غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم الهروي )ت  ٢٢٤ه( طبع بإعانة وزارة املعارف للحكومة
العالية الهندية تحت مراقبة الدكتور محمد عبد املعيد خان أستاذ آداب اللغة العربية بالجامعة
العثمانية الطبعة ٔالاو[ى بمطبعة مجلس دائرة املعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند سنة ١٣٨٤
ه  ١٩٦٤ /م
• الفائق !ي غريب الحديث تأليف العالمة جار ﷲ محمود بن عمر الزمخشري )ت  ٥٨٣ه( ،وضع
حواشيه إبراهيم شمس الدين الجزء ٔالاول دار الكتب العلمية بABوت  -لبنان ،الطبعة ٔالاو[ى  ١٤١٧ه
  ١٩٩٦م• ك ¤العمال !ي سن ٔالاقوال ؤالافعال للعالمة عالء الدين ع;ي املتقي بن حسام الدين الهندي الAهان
فوري )ت ٩٧٥ه( ضبطه وفسر غريبه وصححه ووضع فهارسه ومفتاحه الشيخ بكري حياني * الشيخ
صفوة السفا ،مؤسسة الرسالة ،بABوت  ١٤٠٩ه  ١٩٨٩ -م
• لسان العرب:لإلمام العالمة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ٕالافريقي
املصري)ت٩١١هـ( ،نشر أدب الحوزة قم  -إيران ) ١٤٠٥ه ق(
• املجازات النبوية :تأليف الشريف الر ٤٠٦ OpÚه  ١٠١٥ -م بتحقيق وشرح فضيلة الدكتور طه محمد
الزئ OPالاستاذ باألزهر منشورات مكتبة بصABتي قم  -شارع إرم.
• املجموع :شرح املهذب :لإلمام أبي زكريا مح÷ Oالدين بن شرف النووي )ت ٦٧٦ه( ،دار الفكر ،بABوت
لبنان.
• مذاهب ٕالاسالميBن !ي علوم الحديث ،د.حسن الحكيم ،املكتبة الحيدرية ،النجف ٔالاشرف ،العراق،
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الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ ٢٠١٠ -م.
• املستدرك ع;ى الصحيحBن :لإلمام الحافظ أبي عبد ﷲ الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص
للحافظ الذه ،O°بإشراف د .يوسف عبد الرحمن املرعش;ي ،دار املعرفة بABوت  -لبنان.
•
•
•

•
•
•

مسند أحمدٕ ،الامام أحمد بن حنبل)ت٢٤١هـ( ،دار صادر ،بABوت لبنان.
املعجم العربي بBن املا OpÚوالحاضر ،الدكتور عدنان الخطيب ،مكتبة لبنان ناشرون ،بABوت،
الطبعة الثانية١٤١٤ه ١٩٩٤-م
من ال يحضرﻩ الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن ع;ي بن الحسBن بن بابويه القمO
)ت٣٨١هـ( صححه وعلق عليه ع;ي أك Aالغفاري ،منشورات جماعة املدرسBن !ي الحوزة العلمية !ي
قم املقدسة
املوافقات !ي أصول الشريعة ،أبو اسحق إبراهيم بن مو ¯pËاللخم Oالغرناطي املالكي)ت٧٩٠هـ(،
املطبعة الرحمانية مصر.
موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف ،الدكتورة خديجة الحدي ،،O8وزارة الثقافة
وٕالاعالم العراقية دار لرشيد للنشر بغداد١٩٨١ ،م.
الاية !ي غريب الحديث ؤالاثر ،مجد الدين بن ٔالاث) ABت٦٠٦هـ( ،تحقيق طاهر احمد الزاوي،
ومحمود محمد الطان²ي ،مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر ،قم إيران ،الطبعة الرابعة١٣٦٤) ،هـ
ش(

• نهج البالغة :اختارﻩ الشريف الر OpÚمن كالم سيدنا أم ABاملؤمنBن ع;ي بن أبي طالب عليه السالم
شرح ٔالاستاذ ٕالامام الشيخ محمد عبدة ،دار املعرفة للطباعة والنشر بABوت لبنان.
• الوج! ¤Bي أصول الفقه ،الدكتور عبد الكريم زيدان ،مطبعة العاني ،بغداد ،الطبعة الرابعة ١٩٦٩م
• وسائل الشيعة إ[ى تحصيل مسائل الشريعة:الشيخ محمد بن الحسن الحر العام;ي ) ١١٠٤ه(،
تحقيق مؤسسة آل البيت علم السالم إلحياء الAsاث ،مطبعة مهر  -قم ،إيران ،الطبعة الثانية
) ١٤١٤هـ ق(
• )Arabic Lexicography, Haywood John(Leiden:E.J.Brill,1960
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 .٥الصورة البيانية ]ي الحديث النبوي الشريف
ٔالاستاذ الدكتور :خذري عي
)جامعة باتنة ،الجزائر(
الصورة البيانية !ي الحديث النبوي الشريف
إن تناول الصورة البيانية !ي الحديث النبوي الشريف بالدراسة والتحليل ،يعد امرا !ي غاية
ٔالاهمية ،ألنه ال يتس ¯Pألحد فهمه وتذوق معانيه وجمالياته الفنية ،ما لم يكن ملما بأساليب اللغة
ومتابعا لتطور مدلوالت ألفاظها وعارفا بشؤون البالغة ،ومضاميا املعرفية والشرعية ،ولكي يتس¯P
ذلك البد من "فهم السنة فهما صحيحا ،والتأكد من مدلوالت ٔالالفاظ ال Ocجاءت Çا السنة ،فإن
ٔالالفاظ تتغ ABداللا من عصر آلخر ،ومن بيئة ألخرى ،وهذا أمر معروف لدى الدارسBن لتطور اللغات
وألفاظها ،وأثر الزمان واملكان فا).(١
ويعد الحديث النبوي من أر*ى النصوص فصاحة وأكAها بيانا وحجة ،وهو ما أشار إليه
الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي قوله) :أنا أفصح العرب غ ABأني من قريش ،ونشأت !ي ب OPسعد من
بكر ،(٢) (...إ[ى جانب حكيم البيان وفصيح اللغة ،فإن أسلوبه يقAsب من لغة الحياة اليومية للمسلمBن
!ي كل أحادي,م ومخاطبا®م ،فهو كما أشار مصطفى الزرقاوي يمتاز "بخلوﻩ من الحشو ،ومن الصور
الخطابية العاطفية ال Ocتعتمد ع;ى العاطفة وحدها دون العقل ،وأنه يتج;ى !ي أسلوب الحديث
النبوي العقل الناطق بأبلغ وأوجز تعب ABمعتاد") ،(٣وٕالايجاز ومخاطبة العقل ،خاصيتان من أهم
الخصائص التداولية املعاصرة ،ال® Ocتم بإبالغ الفكرة دون حشو ،وإطناب للفائدة واملنفعة وكل هذﻩ
الخصائص متوفرة !ي الحديث النبوي الشريف الذي "يعد !ي القمة من البالغة العربية ،وهو نموذج
فريد للبيان العربي الدال واملفيد") ،(٤وتتج;ى ٕالافادة هنا من خالل محتويات ٔالاحاديث النبوية
الشريفة ،و!ي نوايا الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ومقصدﻩ ،إذ أراد أن يصل إ[ى قلوب املسلمBن
وعقولهم ،ليبلغ تشريعات ربانية ويقرر أحكاما إلهية تكون بمثابة الدستور الذي ينظم حياة املسلمBن،
معتمدا !ي ذلك ع;ى مجموعة من الخصائص التداولية املتضمنة !ي الحديث حسبما يقتضيه املقام.
وسنحاول تقديم قراءة تفسABية جمالية من خالل هذﻩ العناصر:
أوال :معجزة البيان النبوي
لقد بعث ﷲ عز وجل رسوله !ي أمة تع ¤sبالفصاحة وتتبارى !ي البالغة وتمجيد البيان وتع;ي
من شأنه ،ف OÛتسمو بأهل ٕالاجادة والAاعة فيه إ[ى أع;ى مناصب الرفعة والتكريم ،وكان الكالم هو
صناعم الÇ Ocا يفاخرون ويتباهون فهم "أصحاب صناعة بارزة !ي فنون القول" وأن هذﻩ الصناعة
) (١د.يوسف القرضاوي ،كيف نتعامل مع السنة النبوية ،معالم وضوابط ،دار املعرفة ،الدار البيضاء ،املغرب ،د.ت ،ص .١٧٩
) (٢د .عبد الفتاح الشBن ،من بالغة الحديث ،شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع ،ط ،١٩٨٢ ،١ص .١٢
) (٣د.مصطفى الزرقاء ،مقاربة بBن أسلوب الحديث وأسلوب القرآن ،مجلة ٔالادب ٕالاسالمي ،العدد السابع ،رابطة ٔالادب ٕالاسالمي العاملية،
مطابع مؤسسة الرسالة ،بABوت ،١٩٩٥ ،ص .٦٣
) (٤املرجع نفسه
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كانت رائجة جدا ،وقد نزلوها م¤لة املقدس) ،(١لذا كانت معجزة الرسول)ص( من جنس ما يشغل فراغ
القوم ويأخذ بألباÇم ،فÈرهم بجزالة املع ¯Pوفخامة اللفظ وحسن السياق وإحكام النظم ،فخر أئمة
البيان صاغرين أمام روعته وأذعنوا إلعجازﻩ وهكذا قضت الحكمة ٕالالهية أن يكون كالمه -ص;ى ﷲ
عليه وسلم ،بليغا ح ¯cيبلغهم رسالة ربه و´د´م عقائدهم ،ويغ ABما ألفوﻩ من عادات وما ورثوا من
تقاليد.
فإذا كان القول أمرا الزما لكل رسول ،ف OÛبالنسبة لرسولنا ص;ى ﷲ عليه وسلم أشد لزوما
وأقوى حجة وأعظم أثرا ،ومن هنا كان التأييد ٕالال OÛلنبيه ص;ى ﷲ عليه وسلم بمعجزة البيان إضافة
إ[ى معجزة القرآن.
ولعل ذلك ما حدا بالدكتور محمد شاكر أن يقول" :إن اتساع الفكرة !ي هذا النص ثم
ببساطا ،ثم خفاء موضع الفلسفة العالية فا ،ثم تغلغل النظرة الفلسفية إ[ى أعماق الحقيقة
الحية !ي الكون هو رأس ما يمتاز به كبار ٔالافذاذ والبلغاء ...وليس !ي العربية من هذا النوع إال معجزتان
إحداهما :القرآن ؤالاخرى ما صح من حديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،ففما وحدهما تبليغ
الفكرة !ي نفسها ثم بتعبABها وألفاظها وكلما®ا وÇذا كان القرآن معجزة ،ال يأتيه الباطل من بBن يديه
وال من خلفه ،وبمثله كان حديث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،هو ذروة البالغة البشرية ال Ocتنقطع
دو³ما أعناق الرجال").(٢
وقد أحدث الحديث الشريف انقالبا !ي املنظومة الثقافية العربية ،وتراجع النص الشعري-
الذي وصل مع املعلقات والشعر الجاه;ي إ[ى قمة اكتماله الف OPوالجما[ي -لحساب النص القرآني
والحديث النبوي الشريف اللذان قدما بدائل جديدة وقوض أركان الشعر الجاه;ي وقيمه الجمالية
والتعبABية ،والحق "أنه قد أحدث انقالبا هائال !ي ٔالادب العربي بتغيABﻩ ٔالاداة الفنية !ي التعب ،ABفمن
ناحية قد جعل الجملة املنظمة !ي موضع البيت املوزون ،وجاء من ناحية أخرى بفكرة جديدة ،أدخل
مفاهيم جديدة ،لكي يصل العقلية الجاهلية بالتوحيد").(٣
ومن مظاهر ٕالاعجاز ٔالاسلوبي والبيان !ي حديث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،أنه كان
يخاطب كل قبيلة بلغا مهما كانت طبيعا مختلفة ،بل ٔالاعجب من كل ذلك أنه كان ص;ى ﷲ عليه
وسلم يحاورها بأرفع أسلوب عرفته لهجا®ا ،وكأنه نشأ فا وأقام بيا ،مع العلم أنه لم يسبق أن
التقى Çا أوزارها !ي ديارها.
لذلك يصح القول أن املسألة –هنا -تتعدى نطاق البالغة ال Ocيحققها الفرد بموهبته
الفكرية صقال و®ذيبا ،إ[ى معجزة من معجزات النبوة ،وإال كيف نعلل هذﻩ البالغة الفائقة !ي لهجات
ومصطلحات لم تألفها البيئة ،ال Ocنشأ فا ،فهو لم يتلق علما من بشر ،ولم يصاحب عاملا ،ولم
يجلس !ي حياته بBن يدي مربي ،ولم يقرأ كتابا ،وكانت البيئة كلها يخيم علا الجهل والaي والطيش
) (١د .حسBن خمري ،نظرية النص ،من بنية املع ¯Pإ[ى سيميائية الدال ،منشورات الاختالف ،ؤط ،١الجزائر ،٢٠٠٧ ،ص .١٨٣
) (٢د .محمد شاكر ،بالغة ٔالاسلوب النبوي ،مجلة ٔالازهر العدد ،٥ص .٨٩
) (٣مالك بن ن ،O°الظاهرة القرآنية ،املركز الثقا!ي بABوت ،ص .١٨٠
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والسفه ،ولكنه علمه ربه فأحسن تعليمه قال تعا[ى" :اقرأ باسم ربك الذي خلق ،خلق ٕالانسان من
علق ،اقرأ وربك ٔالاكرم الذي علم بالقلم ،علم ٕالانسان ما لم يعلم").(١
فهذﻩ الفصاحة الÇ Ocر Çا العقول وأذهل Çا النفوس ،إنما Ôي منحة إلهية ،فقد كان يتلقى
ذلك عن طريق ٕالالهام مصداقا لقوله تعا[ى) :وعلمك ما لم تكن تعلم ،وكان فضل ﷲ عليك عظيما(
).(٢
فقد كان الصحابة ،وهم قمة فصحاء هذﻩ ٔالامة بعدﻩ ،يتعجبون من كالمه ،وهو يتحدث
بألفاظ لم يسمعوا Çا قط ،وقد قال له ع;ي بن أبي طالب يا رسول ﷲ "نحن بنو أب واحد ونراك
تكلم وفود العرب بما ال نفهم أكAﻩ" فقال عليه الصالة والسالم "أدب OPربي فأحسن تأدي.(٣)"O°
ولم يكن مصدر إعجاب الصحابة من غرابة الحديث وألفاظه ،فقد كان أبعد الناس عن
الغريب والحو ،Opولكن "جعل ﷲ غرابة كالم نبيه أحيانا !ي فقه معانيه ولطف استعاراته وتماسك
لبناته وتجميع كلماته ودقة تشباته وإحكام تطابقها").(٤
كما تجلت خصائص النبوة !ي تلك ٔالالفاظ املوجزة ال Ocتأخذ من سامعها كل مأخذ ،فتغAB
من شأنه هادية إ[ى الجادة بعد انغماس !ي تيه وضالل ،إ[ى جانب ذلك أنه وضع كثABا من املفردات
ؤالالفاظ الجديدة "فكان يقتضب ويشتق وينهج املذاهب البيانية ،ويرتجل ٔالاوضاع الAsكيبية ويصنع
ٔالالفاظ الاصطالحية ،فيصبح ما أمضاﻩ من ذلك حسنة من حسنات البيان ،وسرا من أسرار اللسان،
يزيد !ي مABاث اللغة ويرفع من قدر ٔالادب ،ناهيك بما استحدثه من أساليب الدين وألفاظ الشريعة
مما لم يأت Çا كتاب").(٥
ويجمع الرافÙي بعض جوامع كالم رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم! ،ي معرض ما جاء به من
ألفاظ جديدة "ٓالان حم Oالوطيس" وقوله "مات حتف أنفه" "وكل أحاديثه تتسم بالبالغة والحكمة
الAيئة من التعقيد والÙي والخطل وسلمت من الاستعانة بما ال حقيقة له ،كاملجاز البعيد ،كما نأت
عن ضروب ٕالاحاطة وفساد الAsكيب").(٦
فأقواله ليست باألقوال العادية ال Ocيحيط Çا نطاق القول ،فقد أوتي من ٔالاسلوب السهل
املعجز ما لم يؤتيه معلم أو متعلم ممن دانت لهم العربية وملكوا زمامها ،فله جوامع الكلم ،فالناظر !ي
حوارﻩ يجد صورة وضاءة لهذا ٕالاعجاز ،فحوارﻩ أخذ بكل أسباب القول الوسيم الرقيق ؤالاسلوب
العذب ٔالانيق السهل املمتنع).(٧

) (١سورة اقرأ ٓالايات ٥-٤-٣-٢-١
) (٢سورة النساء ٓالاية .١١٣
) (٣مصطفى الصادق الرافÙي ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،ط ،٨مكتبة رحاي ،١٩٣٧ ،الجزائر ،ص .٣١٧
) (٤د .محمود النووي ،مجلة ٔالازهر ،ربيع القا!ي ،ج ،١٩٩٦ ،٤ص .٤٣١
) (٥د .أحمد حسن الزيات ،تاريخ ٔالادب العربي ،دار املعرفة س ،بABوت ،١٩٩٩ ،ص .١٣٢
) (٦د .محمد بن سعد الدبل ،الخصائص الفنية !ي ٔالادب النبوي ،ط ،٢مكتبة العبيكان ،الرياض ،١٩٩٧ ،ص .٢١٩
) (٧د .مصطفة الشكعة ،البيان املحمدي ،املرجع السابق ،ص .١٠٨-١٠٠
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يقول السرطاوي عن هذا ٔالاسلوب "إن أسلوبه قد أعجز العرب وهم أئمة الفصاحة والبيان
عن أن يقلدوﻩ ،كيف ال وهو الن O°الكريم املؤيد بو'ي ﷲ !ي كل ما ينطق أو يفعل أو يقرر").(١
وهذا ما كان أيضا !ي رسائله ال Ocأرسل Çا إ[ى النجا Opالنصراني وا[ي كسرى ،وكانت كل
رسائله يراûي فا مقت ¯p2الحال فتتج;ى فا الدقة وإصابة الهدف مع ٕالايجاز والوضوح).(٢
إن عشرات الرسائل ال OcيكتÈا صانعوا الفن ،ال تسمو إ[ى رسالة واحدة أرسلها فصيح
مطبوع ،هو محمد ص;ى ﷲ عليه وسلم" ،وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك إذا
الرتاب املبطلون").(٣
ومن هنا تكمن قوة بيانه وأسلوبه الرزين وشدة إتقانه وعلو شأنه !ي اللغة الÔ Ocي املنح الOc
´Èا خالق ٕالانسانية ملن اختارﻩ لسفارة عبادﻩ ،ولذلك فقد عدل لسانه وقوم بيانه وأرهف منطقه،
يقول حسان جاد عن هذﻩ البالغة املعجزة "أ³ا تتمثل !ي قمة إعجازها وتتج;ى حكمته البالغة !ي املثل
السائر والصائب ،والكياسة الرشيدة والقيادة الحكيمة ألزمة النفوس الشاردة وأعنة القلوب
الجامحة").(٤
وهكذا نرى هذﻩ النماذج البيانية !ي أروع صورها !ي أقواله وحواراته ورسائله وأمثاله نAاسا
للبلغاء Çا يستضيئون ونبع للفصحاء ما يرتوون ،وÔي !ي قمة ٕالاعجاز ٔالاسلوبي البشري ،لذلك قال
بإعجاز يته كث ABممن تصدوا لكالم الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم قال املاوردي "لو كان به التحدي كان
معجزا وال يكون مع عدم التحدي معجزا") .(٥وقال الباقالني "ال مع ¯Pلقول من ادûى أن كالم الن O°خAB
معجز وأن كان دون القرآن !ي ٕالاعجاز") .(٦ويرى مصطفى الشكعة ع;ى بشريته أنه معجز إذا ما قورن
بغABﻩ).(٧
ومما تقدم يتبBن أن نص الحديث الشريف بتجاوزﻩ وتخطيه لألجناس القولية السائدة ،قد
أصبح النص النموذج بعد القرآن-الذي تحول إ[ى محور لكل النصوص الثقافية ال Ocتتحرك !ي سياقه
وفضائه سواء لتدعيم تفوقه أو لقراءته وتفسABﻩ ،وÇذا "ندرك إ[ى أي مدى كان نص الحديث النبوي
مدار النقاش !ي كل ما يتصل بالبيان وفنية القول بعامة ،وبالشعر والن Aخصوصا ،إنه كان قضية
أدبية فنية ،إ[ى جانب كونه قضية نبوية دينية").(٨
ثانيا :الفصاحة والبالغة النبوية

) (١د .معاد السرطاوي ،دراسات !ي ٔالادب العربي ،ط ،١دار مجدالوي ،عمانٔ ،الاردن ،١٩٩٨ ،ص .٩٠
) (٢مصطفى الشكعة ،البيان املحمدي ،ط ،١الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،١٩٩٥ ،ص .١٧٤ ،١١١
) (٣سورة العنكبوتٓ ،الاية .٤٨
) (٤د .حسن حاد ،مقارنة بBن أسلوب القرآن والحديث وتأثABها !ي النفوس ،مجلة ٔالازهر ،ص .١١
)(٥املاوردي ،أعالم النبوة ،دار الكتب العلمية ،بABوت ،١٩٨٦ ،ص .١٩٣
)(٦الباقالني ،إعجاز القرآن ،تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ،ط ،١مؤسسة الكتب الثقافية ،بABوت ،١٩٩١ ،ص .٢٩١
)(٧مصطفى الشكعة ،البيان املحمدي ،املرجع السابق ،ص .٥٢٤
)(٨أدونيس ،الشعرية العربية ،دار ٓالاداب ،بABوت ،١٩٨٥ ،ص .٤١
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يعد حديث الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم نصا أدبيا !ي الذروة من البيان ال يرتفع فوقه !ي
مجال ٔالادب الرفيع إال كتاب ﷲ بالغة وفصاحة وبيانا ،فحينما نقرأ حديثه نحس من لBن قوله
وحالوة عبارته ووضح نفسه وهدوء صوته ،وراء لسانه عقال نقيا وقلبا ذكيا مشوقBن مقبلBن عليه
مرتاحBن له فما السر !ي ذلك؟
إن كالمه ص;ى ﷲ عليه وسلم ،أشرف كالم بعد كالم ﷲ وهو املصدر الثاني للبالغة يقول
أبو حيان "فهو السبيل الواضح والنجم الالئح والقائد الناصح والعلم املنصوب ؤالامم املقصود،
والغاية !ي البيان والاية !ي الAهان واملفزع عند الخصام والقدوة لجميع ٔالانام").(١
ولقد أوتي من الفصاحة والبيان ما لم يدانيه أحد فيه ،إذا تكلم أوجز وأطنب ،تطرق إ[ى
أبواب ال يحسا سواﻩ !ي عذوبة خالقة وأسلوب بديع واضح فصيح.
فهل وعينا مزية هذﻩ الفصاحة ،أكانت اكتسابا أم فضال من ﷲ؟ ما من شك ،من أن كل
ذلك من ﷲ ،ولقد ساندت !ي بناòا أقوى العوامل وتعاونت ع;ى إذكاòا أبلغ املؤثرات ،إذ نشأ !ي أفصح
القبائل وخالط !ي حياته بطون قريش ؤالانصار ،مع سمو الفطرة وقو®ا" ،إن هذﻩ النشأة اللغوية
النقية الخالصة ال Ocصقلت موهبة الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم الفذة ال Ocال نظ ABلها !ي املواهب
البشرية ،تقلب !ي أفصح القبائل وأخلصها منطقا وأعذÇا بيانا فكان مولدﻩ !ي ب OPهاشم وأخواله !ي
ب OPزهرة ورضاعه !ي ب OPسعد ،ومنشأﻩ !ي قريش").(٢
كل هذا إعداد من ﷲ لنبيه وتدعيما لفطرته ح ¯cيفقهوا قوله ،فكان !ي الصميم من بOP
هاشم ممن ملكوا زمام الفصاحة !ي العرب واستبدوا بمزايا ٔالادب ،ولذلك كانت القبائل تتنافس عن
تقليدها ،ؤالاخذ عا.
وتعد بالغة الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،من عجائب البالغة وجواهر العربية مما ال يوجد
!ي غABﻩ ،واملتأمل !ي أقواله يتحقق أ³ا صادرة عن قلب ن O°ال عن قلب رجل عادي" ،كالم قيل لتصAB
به املعاني إ[ى حقائقها فهو من لسان وراءﻩ قلب ،وراءﻩ نور ،وراءﻩ جل جالله").(٣
إذ Ôي بالغة ن O°ال بالغة بشر ممن يتوارثو³ا أو يكتسبو³ا اكتسابا ،ويدعم هذا الزمخشري
بقوله" إ³ا بالغة من صنع ﷲ ،وما كان من صنع ﷲ تضيق موازين الناس عن وزنه وتقصر مقاييسهم
عن قياسه ،فنحن ال ندرك كه ،وإنما ندرك أثرﻩ ،ونحن ال نعلم انتشاءﻩ وإنما نعلم خAﻩ ،وهل يجسد
!ي نفسه من أغوار البحر غ ABالشعور بالجاللة والروعة").(٤

) (١أبو حيان التوحيدي ،البصائر والذخائر ،ط ،١تحقيق إبراهيم الكيالني ،دمشق ،١٩٦٤ ،ص .١٤
) (٢مصطفى الصادق الرافÙي ،إعجاز القرآن الكريم والبالغة النبوية ،املرجع السابق ،ص .٢٨٥
) (٣مالك بن ن ،O°الظاهرة القرآنية.ص ١٨٠
) (٤املرجع نفسه.
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فجوهر بالغة الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ال يدرك وال يعرف سرﻩ ،وإنما يستشعر أثرﻩ !ي
النفوس ،كما تصف عائشة أم املؤمنBن "أن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم لم يكن الحديث
كسردكم").(١
ولذلك ظل كالمه بعيدا عن الوح× Opوالغريب النافر والبعيد املعقد ،وقد كان يكرﻩ التكلف
والتقع ABوٕالاسهاب والفضول ،وقد كانت مالحظة الجاحظ دقيقة عند قوله "لم تسقط له كلمة ،وال
زلت له قدم وال بارت له حجة ولم يقم له خصم ،فلم تؤخذ عليه هفوة يعÇ Aا ،أو زلة لسان أو عAة
قدم تنقص مكانته ،وال كلمة غABها أو[ى ما وال جملة زادت أو نقصت عن حاجا ما استطاع أحد أن
يأخذ عليه ذلك").(٢
أضف إ[ى ذلك استمساكه !ي بيانه باملثالية الخلقية ،فهو متقيد بالصدق !ي القول بما
يعرفه ،فقال" :إن من أخABكم أحسنكم خلقا").(٣
فقد اجتمع الكالم !ي كالمه السابق مع قلة ألفاظه واتساع معناﻩ وإحكام أسلوبه !ي غAB
تعضد ،واطراد ذلك !ي كل املعاني ال Ocيوردها مما ال قبل ألحد قبله" ،ذلك كان توفيقا ال إقالال
وإصابة ال عجزا ،دليال ع;ى أ³ا بالغة مبع,ا الو'ي").(٤
واملتأمل !ي حديثه ص;ى ﷲ عليه وسلم ،يستخرج منه آل[يء ،كلما أعاد النظر فيه ظهرت له
أشياء جديدة لم تظهر له من قبل ،وهذا يدل ع;ى كثافة النص النبوي باملعاني ال Ocال يمكن أن
نكتشفها !ي القراءة ٔالاو[ى ،وإنما يحتاج إ[ى أك Aمن قراءة للوقوف ع;ى داللته وجمالياته الفنية
والبيانية.
وفكرة تعدد الدالالت بالنسبة للحديث النبوي يؤكد مقولة قبول النص لعدد ال يح ¯pqمن
القراءات ،حيث تتناول كل قراءة مستوى واحدا أو عدد من املستويات كموضوع للقراءة واملعاينة،
وتعدد املستويات وتنوع ٔالاصعدة السيميائية ال يع OPانغالق كل صعيد أو مستوى ع;ى نفسه ،بل يعOP
انفتاحه ع;ى غABﻩ من املستويات وع;ى الواقع.
ثالثا :خصائص البالغة النبوية:
ٕ-١الايجاز:
إن املتتبع ألقواله ص;ى ﷲ عليه وسم ،يالحظ استخدامه لوسائل مختلفة وفنون متنوعة
لتبليغ رسالته وإفهام متلقيه ،فقد كان يتوGى الوضوح دائما !ي كل أحاديثه ،ح ¯cيحقق الفهم ،ويصل
إ[ى قلوب وعقول أك Aعدد من املسلمBن ،ألن هدفه الرئي Op-هو ٕالابالغ والتأث ABدون تكلف وال غموض،
ويضاف إ[ى ذلك كله ٕالايجاز ،حيث اعتمد جمال قصABة تحمل بBن طيا®ا معاني دقيقة ،ومؤدية

) (١مصطفى الصادق الرافÙي ،و'ي القلم ،دار الكتاب العربي ،بABوت ،لبنان ،ص.٩
) (٢الجاحظ ،البيان ،ط ،١تر :ع;ي أبو معجم ،مكتبة الهالل ،بABوت ،ص .١٢
) (٣البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب ٔالادب ،مطابع كتاب الشعب ،القاهرة ،ص .٤٥٨
) (٤محمود النواوي ،الحديث النبوي ،مقاصدﻩ ،ألفاظه ،معانيه ،مجلة ٔالازهر ،ربيع الثاني ،ج ،٤القاهرة.١٩٩٦ ،
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للغرض بعيدة عن الحشو وٕالاطناب ونلمس ذلك !ي قوله "بعثت بجوامع الكلم") .(١وÔي جملة قليلة
اللفظ لكا واسعة املعاني تشمل النوا'ي املادية والنفسية.
وهذا مثال آخر من إيجازﻩ الذي يتم ¤Bبقوة التعب ABوامتالء اللفظ وشدة املع" ¯Pوإن من
البيان لسحرا") .(٢وهذﻩ العبارة ذات الحمولة املعرفية الكثيفة ذات التأث ABالعميق !ي النفس الحتواòا
ع;ى العنصر الف OPالذي يسحر املستمعBن ويستحوذ ع;ى قلوÇم ملا يتم ¤Bبه الحديث الشريف من نسق
خاص به من خالل التعب ABالجميل املؤثر املع Aبالصور ليلمس الوجدان ٕالانساني ملسة قوية !ي مجال
الدعوة الدينية و!ي مجال التأمالت الوجدانية.
والحقيقة أن الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم يسÙى من خالل هذﻩ العناصر إ[ى الـتأث! ABي امللتقى
من أيسر السبل متوخيا !ي ذلك ٕالايجاز والوضوح وامليل إ[ى التعب ABالقص ،ABلكي يحقق الفائدة ويبلغ
الرسالة ويوصلها كاملة وواضحة.
-٢املثال ]ي البيان النبوي:
إن أهمية ٔالامثال !ي الحديث النبوي ال تقل أهمية عا !ي القرآن الكريم ،ملا لها من أثر بالغ
!ي النفوس ،وطبيعة التمثيل أقرب إ[ى التعليم والAsبية ،فنجد الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،يحث
أصحابه ع;ى الص! Aي الابتالء ،فيشبه املؤمن الصابر بالخامة من الزرع تفيHا الريح مرة ،وتعدلها مرة،
فيقول "مثل املؤمن كالخامة من الزرع تفيHا الريح ،مرة وتعدلها مرة ،ومثل املنافق كا ألرزة ال تزال ح¯c
يكون إنجعافها مرة واحدة").(٣
فقد قابل الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم بBن صورتBن أحداهما تمثل املؤمن الذي شÈه
بالزرع الذي تميله الرياح فيميل معها ثم ما يلبث ح ¯cيعود إ[ى صورته ٔالاو[ى! ،ي حBن شبه املنافق
باألرز الذي هبت عليه رياح وظل ع;ى عنادﻩ فتقتلعه من جذورﻩ.
هذا التعب ABيرسم صورة حية للمنافق ،وÔي صورة يتمالها الواقع وتكاد تبصرها العBن لشدة
وضوحها وتسجيل هيئا ،فيخيل للسامع أ³ا حاضرة أمامه.
-٣خاصية التكرار ]ي البيان النبوي:
شكل التكرار سمة بارزة !ي أحاديث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم وهو ي× Opبمعان متباينة
وكان "يكرر ما يقوله للصحابة ثالث مرات ح ¯cيفهموا ما يقول ،فعن أنس ،عن الن O°ص;ى ﷲ عليه
وسلم كان إذا سلم سلم ثالثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا").(٤
تمثل الوظيفة الانتباهية حضورا معتAا !ي أحاديث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم فOÛ
موظفة إلثارة انتباﻩ السامع والتأكد من التواصل القائم ،وقد رأينا من خالل النموذج السابق أن
ظهور هذﻩ الوظيفة ارتبطت ببعض التكرارات ،فكل ما من شأنه أن يث ABانتباﻩ املتلقي يدخل !ي إطار
) (١البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،باب بعثت بجوامع الكلم ،ص .١١٣
)(٢املصدر نفسه ،كتاب الطب ،ص .١٤٩
) (٣البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب جاء !ي كفارة املرض ،ص .١٤٩
) (٤البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،من أعاد الحديث ثالثا ليفهم ،ص .٣٤
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الوظيفة الانتباهية ،ولعل هذا املن²ى فيه ميل نحو التداولية ،ال OcتسÙى بدورها إ[ى لفت انتباﻩ املتلقي
وجعله يستجيب للرسالة من خالل ٔالافعال اللغوية ،حيث تساهم هذﻩ ٔالافعال !ي إفهام املتلقي
وإقناعه .لكو³ا تلفت انتباهه ملا يقال ،ملا تتمتع به من مباشرة ووضوح  .فالرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم
كان يرمي من وراء هذﻩ التوظيفات -إ[ى املحافظة ع;ى التواصل بBن املسلمBن .وح ¯cال تنقطع عملية
التخاطب بينه وبيم ،فهو يعمد بBن الفينة ؤالاخرى إ[ى بعض ٔالاساليب ؤالادوات ال Ocتضمن ذلك .
 -٤القصة ]ي البيان النبوي
كان الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم يوظف القصة !ي حديثه ليضرب Çا ٔالامثال للناس لعلهم
يتقون ،فيستعرض نماذج من املؤمنBن املع¤sين بإيما³م الذاكرين لرÇم ،يرون النعمة دليال ع;ى
املنعم ،موجبة لحمدﻩ وذكرﻩ ،ال بجحودﻩ وكفرﻩ  .ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة أنه قال ":اشAsى
رجل من رجل عقارا له وجد الرجل الذي اشAsى العقار !ي عقارﻩ جرة فا ذهب ،فقال له الذي اشAsى
العقار خذ ذهبك م ،OPإنما اشAsيت منك ٔالارض .ولم ابتع منك الذهب ،وقال الذي تحاكما إليه ،ألكما
ولد  .قال أحدهما [ي غالم ،وقال ٓالاخر [ي جارية ،قال انكحوا الغالم الجارية وأنفقوا ع;ى أنفسهما منه
)(1
وتصدقا "
فهذﻩ صورة من صور إيثار الغ ABع;ى النفس ،خالية من الطمع والجشع ٕالانساني ،يريد
الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم أن يرسخها !ي نفوس املؤمنBن ،ويصل الشعور Çا بBن كافة املسلمBن،
باملشاركة الوجدانية وٕالايمان الراسخ ،والاقتناع بالنصيب الذي قدر لكل واحد !ي هذﻩ الدنيا .فإذا
قرأها القارئ تمشت القناعة !ي نفسه ،وزكت ورضيت بما قدر لها .
وقد اخضع الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم القصة للغرض الدي ،OPولكن ذلك لم يمنع بروز
الخصائص الفنية !ي عرضها ،أنه كان من أثر هذا الخضوع ظهور خصائص فنية بعيا تحسب !ي
الرصيد الف OPللقصة !ي عالم الفنون الطليق مثل :الحوار الذي دار بBن الرجلBن !ي القصة ،وهو ما
جعل الجمال الف OPأداة مقصودة للتأث ABالوجداني ،فيخاطب حاسة الوجدان الدينية ،بلغة الجمال
الفنية.
والقارئ للقصص النبوي ،يجد هذﻩ التوجات منشورة !ي ثناياها ع;ى هذا النحو أو ع;ى نحو
سواﻩ ،ولكنه يجدها بكAة ووفرة ،تدل ع;ى الغرض ٔالاسا OpËمن سياق القصة ،وهو الغرض الدي.OP
-٥بالغة التشبيه التمثيي:
التشبيه التمثي;ي ،أداة من ٔالادوات املفضلة !ي أسلوب الحديث النبوي ،فهو يع Aبالصورة
املحسنة املتخيلة عن املع ¯Pالذه ،OPوالحالة النفسية ،وعن الحدث املحسوس واملشهد املتطور ،ثم
يرتقي بالصورة ال Ocيرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة ،والحركة املتجددة فإذا املع ¯Pالذه OPهيئة أو
حركة ،وإذا الحالة النفسية لوجه أو مشهد ،وإذا النموذج ٕالانساني شاخص ،وهذا ما نراﻩ !ي قوله
ص;ى ﷲ عليه وسلم ":عن أبي مو ¯pËعن الن O°قال :مثل ما بعث OPﷲ به من الهدى والعلم كمثل
) (1البخاري ،صحيح البخاري  ،كتاب بدأ الخلق  ،ص .٢١٤
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الغيث الكث ABأصاب أرضا فكان ما نقية قبلت املاء ،فأنبتت الكأل والعشب الكث ،ABوكانت ما أجاذب
أمسكت املاء ،فنفع ﷲ Çا الناس فشربوا ماء ،وسقوا وزرعوا وأصاب ما طائفة أخرى ،إنما Ôي
قيعان ال تمسك ماء ،وال تنبت الكأل ،فذلك مثل من فقه !ي دين ﷲ ،ونفعه ما يعBن ﷲ به فعلم
وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى ﷲ الذي أرسلت به").(١
هذا مثل للن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي إبالغه عن ﷲ ودعائه إ[ى سبيله ،وأنه بعث رحمة
للعاملBن ،ومثل ملا جاء به من الدين بالغيث العام الذي يأتي الناس حال حوجهم إليه ،ثم شبه املبعوث
إلم باألرض املختلفة ،فمم من علم وعلم ،فهو كاألرض النقية شربت من املطر وحييت بعد مو®ا
وأخصبت فنفعت ،ومم الجامع للعلم املستغرق لزمانه فيه ،غ ABأنه لم يعمل به ،ولكنه أداة إ[ى
الغ ،ABفهو كاألرض ال Ocيستقر فا املاء فينفع Çا الناس دو³ا ،ومم من ختم ﷲ ع;ى سمعه وقلبه
وجعل ع;ى بصرﻩ غشاوة ،فلم يلبث إ[ى ما جاء به عليه الصالة والسالم من الهدى والعلم فهو كاألرض
الصماء امللساء ال Ocيمر علا املاء مر السحاب فال انتفاع وال نقيع.(٢) "...
هذﻩ صورة فنية رائعة ،فا روح القصة ،وفا تخييل قوي ،و!ي بعد !ي حاجة إ[ى ريشة
مبدعة ،لو أريد تصويرها باأللوانÇ ،ذﻩ التمثيلية املتقابلة توضح احدهما ٔالاخرى !ي مشهد ف OPرائع،
يجعل املتلقي يتابع !ي شغف م¤sايد وإعجاب شديد هذﻩ الصورة الفنية ،وإ[ى ذلك يش ABالبدر العيOP
بقوله " ضرب الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ملا جاء به من الدين مثال ،أي شÈه بالغيث العام الذي يأتي
الناس !ي حال حاجا®م إليه ،وكذا كان حال الناس قبل مبعثه ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فكما أن
السامعBن له باألرض املختلفة ال Ocت¤ل Çا الغيث فمم العالم املعلم فهو بم¤لة ٔالارض الطيبة شربت
فانتفعت !ي نفسها وانبتت فنفعت غABها ومم الجامع للعلم املستغرق لزمانه فيه غ ABأنه لم يعمل
بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع ،لكنه أدﻩ لغABﻩ ،فهو بم¤لة ٔالارض ال Ocيستقر فا املاء فينتفع الناس
به ،ومم من يسمع العلم فال يحفظه وال يعمل به وال ينقله لغABﻩ ،فهو بم¤لة ٔالارض السبخة ال Ocال
تقبل املاء أو تفسدﻩ ع;ى غABها").(٣
وقد كان أسلوب الخطاب من أبرز ٔالاساليب النبوية املستخدمة !ي توجيه الدعوة وتقويم
املجتمع ،إذ كان الخطاب –وال يزالٔ -الاسلوب ٔالامثل !ي التأث ABع;ى املخاطبBن أو املتلقBن طاملا اعتمد
ع;ى ٕالاقناع املنطقي والتحف ¤Bالنف Op-والتوجيه الدي OPمع اعتمادﻩ ع;ى الوسائل اللغوية املطلوبة !ي
التأث -ABع;ى تعددها -كل ما !ي سياقها املناسب للموضوع املطروح ،وقد التفت القدماء إ[ى أهمية
الخطاب ،وتأثABاته !ي ش ¯cاملجاالت ،وكانت تأثABات الخطاب القرآني والنبوي من أبرز التأثABات
وأعظمها أثرا !ي نفس املتلقي ،فسطع نور الحق والخ ABوالعدل ع;ى ٕالانسانية ،جمعاء م ¯cما أصغت
بوûي لذلك الخطاب الرباني والنبوي .ومثال آخر من ٔالامثلة ال OcضرÇا الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم
للناس لكي ´تدوا Çديه إ[ى الطريق السوي ،ويعودوا إ[ى رشدهم قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم" ،عن أبي
) (١البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب :فضل علم ،ص .٣٠
) (٢البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب فضل من علم وعلم ،ص .٣٠
)(٣العيس ،OPعمدة القارئ ،شرح صحيح البخاري ،دار الفكر ،لبنان ،ج ،٢ص .٨٠
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مو ¯pËقال رسول ﷲ" إن مث;ي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا ،فلما أضاءت ما حوله جعل
الفراش وهذﻩ الدواب ال Ocتقع !ي النار يقعن فا فجعل يحجزهن فا ،فأنا آخذ بحجزكم عن النار،
وأنتم تقتحمون فا").(١
هذا مثل عظيم للن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم فيه صفة ما بعثه ﷲ تعا[ى به إلرشاد عبادﻩ ملا
ينجم مما يردهم !ي هوة الشقاء وصفة ما طوعت لهم أنفسهم من التمادي ع;ى الغواية املفضية إ[ى
تلك الغاية "كصفة رجل أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت تلك الحشرات تقع فا ،وهو يذودهن
عا ،شبه تساقط املخالفBن !ي النار ،وحرصهم ع;ى الشهوات لظم املنفعة فا مع منعه لهم ما
باقتحام الفراش !ي نار الدنيا الغAsارﻩ بظاهر ما يراﻩ من الضوء") .(٢كما صور القرآن هذﻩ الحالة !ي
قوله تعا[ى) :يوم يكون الناس كالفراش املبثوث( ) .(٣قال ٕالامام السيوطي "شبه تساقط الجهلة
واملخالفBن بمعاصم وشهوا®م !ي نار ٓالاخرة وحرصهم ع;ى الوقوع فا مع منعه بتساقط الفراش !ي
نار ٓالاخرة وحرصهم ع;ى الوقوع فا مع منعه بتساقط الفراش !ي الدنيا لهواﻩ وضعف تمي¤Bﻩ وعدم
درايته بحر الدنيا ،ولو علم لم يدخلها ،بل ظن أن ضوء النار يريحه من ظالم ٔالامم !ي حجر ٔالانباء
كالصبيان ٔالاغبياء !ي أكناف ٓالاباء( ).(٤
-٦القيمة الجمالية ]ي الخطاب النبوي
لقد كان الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم صاحب فصاحة وبالغة ،بل هو أفصح العرب ،إذ كان
يضرب ٔالامثال ويشبه ال×Opء بال×Opء ترغيبا وترهيبا ودعوة إ[ى ﷲ ،ومن ذلك ما نلحظه !ي ٔالاحاديث
السابقة ،ال Ocتناول فا بعض التشبات البسيطة ال Ocال تتطلب أعمال الفكر وكذا الذهن !ي
استخالص التشبيه وطريقة فهمه !ي أسلوب سهل "يصور أحوال الناس مع شريعة ٕالاسالم فيجعلهم
طائفتBن ،ويجعل ٔالاو[ى !ي نوعBن نافعة منتفعة ع;ى وجه الكمال ،ونافعة ع;ى وجه الكمال ،منتفعة
ع;ى وجه النقص ،أما الثانية ف OÛغ ABنافعة وغ ABمنتفعة").(٥
ولقد زاد هذا التشبيه املراد وضوحا وجماال إذ أنه شبه ٔالامر املعقول وهو الهدى والعلم بأمر
محسوس وهو الغيث ،وذلك !ي صورة تشبية بالغة الروعة أبرزت أصنافا ثالثة من الناس وأصنافا
ثالثة من ٔالارض.
فرحمته ص;ى ﷲ عليه وسلم ،للناس شبة برحمة الغيث لألرض قال الرامهرمزي" :انه بعث
رحمة للعاملBن ليخرجهم من الظلمات إ[ى النور و´د´م إ[ى صراط املستقيم ،ومثل ذلك بالغيث الذي
ينشر ﷲ به رحمته !ي ٔالارض وي²ي به ٔالانعام والحرث ،والذين استمعوا قوله وشاهدوا أمرﻩ !ي اختالف
مذاهÈم وطرائقهم ببقاع ٔالارض ال Ocيختلف تراÇا وأماكا ،فما ذات الرياض العشبة الكثيفة الOc
) (١البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب الاناء من املعا( ،Opي.١٢٧/٨
) (٢عبد الرحيم عن Aالطهطاوي ،هدايا الباري إ[ى ترتيب ،صحيح البخاري.١٩٠/٢ ،
) (٣سورة القارعةٓ ،الاية .٤
) (٤عبد الرؤوف املناوي ،فيض القدير شرح جامع الصغ ،ABط ،٢دار املعرفة ،بABوت ،ص .٥١٨
) (٥د .عز الدين كمال ،الحديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية ،ص .٦٧
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يك AخABها ويعم نفعها ،وما ٔالاماكن ذات العياض والغدران ،وغ ABذلك من ٔالاماكن ال Ocينتفع فا
املاء فABد إلا الناس ؤالانعام ،وما ما ال يتعلق من املطر إال بمرورﻩ عليه ،وهو مثل ملن فقه عن ﷲ
وتفقه كما أمر به الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم فعلم وعلم ومثل للحامل علمه إ[ى من هو أوûى منه "
).(١
والتشبيه !ي الحديث لم يأت مجردا بل صاحبته وسيلة محسوسة مما يشغل ح¤Bا من
اهتمام الناس ،ولقد تعددت التشبات !ي الحديث ما تشبيه ما جاء به الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم
من الدين بالغيث العام الذي يأتي الناس !ي حالة حاجم إليه ،وتشبيه السامعBن له باألرض
املختلفة ،فاألول تشبيه املعقول باملحسوس ،والثاني تشبيه املحسوس باملحسوس ،وقد جاء !ي الفتح
الرباني "إن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ضرب مثال ملا جاء به من الدين والعلم بالغيث العام ،أي املطر
الكث ABالذي يأتي الناس !ي حال احتياجهم إليه ،فكما أن الغيث ي²ي البلد امليت ،فكذا علوم الدين
ت²ي القلب امليت ،ثم شبه السامعBن له باألرض املختلفة ال Ocي¤ل Çا الغيث ،فمم العالم املعلم ،فهو
بم¤لة ٔالارض الطيبة ال Ocقبلت املاء ،وأنبتت الكأل ،ومم الجامع للعلم ،غ ABأنه لم يعمل به وال اجاد
له !ي الطاعة ،فهو يحفظه ح ¯cيأتي طالب محتاج متعطش ملا عندﻩ من العلم فيأخذﻩ منه فينتفع به،
وينفع غABﻩ) ،(٢فهذا الذي جمع العلم ولم يعمل به بم¤لة ٔالارض امللساء ال Ocأمسكت املاء ولم تنبت
الكأل فينتفع ما بالشرب ،ومم الطائفة الثالثة املذمومة ال Ocلم تقبل هدى ﷲ تعا[ى ولم ترفع به
رأسا ،ف OÛكاألرض ال Ocلم تمسك املاء ولم تنبت الكأل ولم ينتفع به").(٣
وع;ى الرغم من وجازة الحديث فقد ساقه الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وع Aعنه بتحقيق
تشبBن ،كل مما يؤدي مع ¯Pمختصا ،فالناس !ي الحديث قسمBن قال الخطابي" :هذا مثل ضرب ملن
قبل الهدى وعلم ثم علم غABﻩ فنفعه ﷲ ونفع به وملن لم يقبل الهدى ،فلم ينفع بالعلم ولم ينتفع
به").(٤
ولكن العي OPرأى خالف ذلك فالناس !ي التشبيه ثالثة أقسام قال "!ي الحقيقة فالناس ع;ى
ثالثة أقسام فمم من يقبل بالعلم بقدر ما يعمل به ولم يبلغ درجة ٕالافادة ،ومم من يقبل ويبلغ
ومم من ال يقبل")" .(٥أيدﻩ !ي ذلك الكرم;ي !ي الشرح بأن جعل قسمة الناس ع;ى ثالثة بأن يقدر قبل
لفظة "نفعه" كلمة من بقرينة عطف ع;ى فقه كما قال حسان ابن ثابت:
أمن يهجو رسول ﷲ م ــن كم ويمدحه وينصرﻩ سواء ،إن التقدير ومن يمدحه وينصرﻩ).(٦
وقد وصل هذا التمثيل إ[ى ³اية ٕالابداع وقوة التأث! ABي النفوس ،كيف ال وقد أبرز املعقوالت
!ي معرض املحسوسات الجلية ،إن هذا املثل ٔالادبي الرائع قد ج;ى املعاني الخاصة باالنتفاع بالهدى
) (١الرامهرمزي ،كتاب أمثال الحديث ،مؤسسة الكتب الفقهية  ،لبنان ،١٩٩٧ ،ص .٢٩
) (٢أحمد عبد الرحمان البناء ،الفتح الرياني مع شرحه بلوغ ٔالاماني ،كتاب العلم ،باب فضل من علم وعلم ،بABوت ،ص .١٤٦
) (٣أحمد عبد الرحمان البناء ،الفتح الرباني مع شرحه بلوغ ٔالاماني ،كتاب العلم ،بABوت ،لبنان ،١ ،ص .١٤٦
) (٤القسطالني ،إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ،باب ما بعث به الن O°من الهدى والعلم .١٤٠/٩
) (٥البدر العي ،OPعمدة القارئ ،دار الفكر ،لبنان.
) (٦الكرماني ،صحيح البخاري ،ط٢ن دار إحياء الAsاث العربي ،بABوت.٥٨/١ ،
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والعلم جالء مؤثرا إنك لتبحث عن نض ABلهذﻩ الصورة النبوية !ي كالم البشر فال تجدها ،ولكنك تجد
مثال لها وأقوى ما !ي قوله تعا[ى) :انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ،فاحتمل السيل زبدا
رابيا ،ومما يوقدون عليه !ي النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب ﷲ الحق والباطل فأما
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث !ي ٔالارض كذلك يضرب ﷲ ٔالامثال( ).(١
فاالنتفاع باملاء عند قوم وضياعه عند آخرين !ي الصورتBن القرآنية والنبوية معا مما قوى به
املثالن قوة مؤثرة.
والحديث !ي جملته أن الناس يختلفون !ي املنازل ،فالفريق ٔالاول هو الذي قال ﷲ فيه "قل
هو للذين آمنوا هدى وشفاء") .(٢والفريق الثاني هو الذي قال فيه "أتأمرون الناس بال Aوتنسون
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون") .(٣أما الفريق الثالث هو الذي قال ﷲ فم "إن الذين
كفروا سواء علم أأنذر®م أم لم تنذرهم فهم ال يؤمنون") .(٤هذا إذا أخذنا التشبيه !ي الحديث من
تشبيه املركب باملركب ،ويجوز أن يكون من قبيل التشبيه التمثي;ي.
والناظر إ[ى التصوير الدقيق وجماله املبدع !ي الحديث الثاني يجد صورة حالة الرسول ص;ى
ﷲ عليه وسلم وحال بعض الناس الذين ين ABلهم الطريق و´د´م إ[ى الصراط السوي فينصرفون عنه
إ[ى املهالك ،إ³ا مشاهد حية تدفع إ[ى التفك ABالبعيد ،فيما بBن املشبه واملشبه به صورة ملموسة نراها
بأعيننا ونتلمسها بأيدينا ،وعن هذﻩ الجمالية قال الغزا[ي رحمه ﷲ "التمثيل وقع ع;ى صورة ٕالانكباب
ع;ى الشهوات من ٕالانسان بإنكباب الفراش ،ألن باغAsارها بظاهر الضوء أحرقت نفسها وفنيت حاال،
وٓالادمي يبقى !ي النار !ي مدة طويلة") .(٥وقال القا OpÚعياض "هذﻩ موعظة لبعض من أجابوا الدعوة
ويحتمل أن يكون وعيدا ملشركي قريش").(٦
وألن !ي الحديث استشعار بالحذر ح ¯cيأخذ كل إنسان حذرﻩ فال بد أن تكون الصورة قريبة
ح ¯cتحرك النفوس ،وهذا ما جاء !ي الحديث قال الكرماني "مثل لهم ذلك بما شاهدوﻩ من ٔالامور
ليقرب ذلك من إفهامهم ،فمثل إتباع الشهوة املؤدية إ[ى النار بوقوع الفراش الذي من شأنه أن يتبع
ضوء النار ليقع فا يظن أ³ا ال تحرقه").(٧
وهذﻩ صورة معهودة تثبت املع ¯Pاملراد Çا أشد وأقوى وهكذا يلتقي الغرض الدي OPبالغرض
الف OPكالشأن !ي جميع الصور ال Ocيرسمها الحديث ونض ABهذا !ي القرآن "واعتصموا بحبل ﷲ جميعا

) (١سورة الرعد ٓالاية .١٧
) (٢سورة فصلت الاية .٤٤
)(٣سورة البقرة ٓالاية .٤٤
) (٤سورة البقرةٓ ،الاية .٦
) (٥الرامهوزي ،أمثال الحديث.١٨٢٨ ،
) (٦عبد الرؤوف النووي ،فيض القدير شرح الجامع الصغ ،٥١٨/١٥ ،ABدار املعرفة ،لبنان.
) (٧الشوكاني ،صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب الاناء !ي املعا( ،Opس.٠٨/٢٣
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وال تفرقوا واذكروا نعمة ﷲ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بBن قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ،وكنتم
ع;ى شفا حفرة من النار فأنقذكم ما").(١
وليس املهم لدينا !ي هذا املجال دقة التشبيه وصدقه ،وإنما املهم هو هذﻩ الصورة القلقة
املتحركة املوشكه !ي الخيال ع;ى الزوال ولو استطاعت ريشة املصور باأللوان أن تAز هذﻩ الحركة
املتخيلة !ي صورة صامتة لكانت براعة فحسب !ي عالم التصوير ،واملصور يملك الريشة واللوحة
ؤالالوان ،وهذﻩ ألفاظ فحسب يصور Çا القرآن والحديث رحمة ﷲ تعا[ى ورسوله ص;ى ﷲ عليه
وسلم نحو هذا ٕالانسان الضعيف ،و!ي الحديث تأكيد هذا املع ¯Pالذي يمتلؤﻩ الخيال لهو أعظم
الداللة ع;ى رحمته ص;ى ﷲ عليه وسلم! ،ي قوله !ي هذا التقابل بBن ثبوت الصراع وتجددﻩ زيادة
حرصه عليه السالم.
النتائج:
و!ي الاية يمكن أن نجمل النتائج ال Ocتوصلنا إلا !ي النقاط التالية:
 .١تمتاز الصورة البيانية !ي الحديث النبوي الشريف بالوضوح والبيان العتمادها ع;ى التعب ABالبسيط
والبعد عن التكلف الذي يفسد نية املرسل !ي ٕالابالغ وٕالابانة ،ألن فهم املعاني هو السبيل الذي
يعتمد عليه الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم! ،ي ٕالاقناع والاستجابة والتأث.AB
 .٢ارتباط الصورة البيانية !ي الحديث الشريف بقيم اجتماعية ونفسية مثABة تزيد من ارتباطها
بالحياة اليومية ومالبسا®ا املتجددة ،وهذا ما يجعلها تتخلص من التكلف والصنعة ويزيدها تداوال
واستعماال.
 .٣أن طبيعة ٔالاحاديث النبوية قائمة ع;ى الجمل ٕالانشائية القصABة لجعلها أقرب إ[ى ٕالايجاز ما إ[ى
ٕالاطناب ،إضافة إ[ى تخABﻩ ص;ى ﷲ عليه وسلم ٔالالفاظ والكلمات بدقة وعناية بشكل موجز ،يبتعد
عن التفصيالت اململة ،مع تحديد القصد والهدف ومراعاة ظروف املتلقي.
 .٤اقتباس الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم من القرآن الكريم ليدعم رأيه ويقوى حجته ،وليكون أقدر
ع;ى إقناع السامعBن والتأث ABفم ،وكسب قناعم وثقم.
 .٥اعتماد النص النبوي أسلوب العرض املباشر من خالل تناوله املباشر للمعاني ال Ocأراد إبالغها
للمستمعBن ،كما أن ٔالاحاديث تنوعت ما بBن )التقرير والوعد ؤالامر والن OÛوالنفي والاستفهام(
وهذﻩ ٔالاساليب Ôي بمثابة ٔالافعال اللغوية ال Ocتمثل جوهر نظرية ٔالافعال اللغوية.
 .٦عمد الخطاب النبوي إ[ى إبالغ أفكارﻩ إ[ى املتلقي بأسلوب يعتمد ٕالاقناع والتأث ABوهذا راجع إ[ى ترابط
ٔالافكار !ي ٔالاحاديث وتماسك أجزاòا وحالوة ألفاظها.
املصادر واملراجع:
 .١القرآن الكريم
 .٢البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب ٔالادب ،مطابع كتاب الشعب ،القاهرة،
) (١سورة آل عمران ٓالاية .١٠٣
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كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،باب بعثت بجوامع الكلم،
كتاب الطب ،باب جاء !ي كفارة املرض،
كتاب العلم ،من أعاد الحديث ثالثا ليفهم.
أدونيس ،الشعرية العربية ،دار ٓالاداب ،بABوت١٩٨٥ ،
أبو حيان التوحيدي ،البصائر والذخائر ،ط ،١تحقيق إبراهيم الكيالني ،دمشق١٩٦٤ ،
البناء أحمد عبد الرحمان ،الفتح الرباني مع شرحه بلوغ ٔالاماني ،كتاب العلم ،بABوت.
الباقالني ،إعجاز القرآن ،تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ،ط ،١مؤسسة الكتب الثقافية،
بABوت،١٩٩١ ،
الجاحظ ،البيان ،ط ،١تر :ع;ي أبو ملحم ،مكتبة الهالل ،بABوت،
د .حسBن خمري ،نظرية النص ،من بنية املع ¯Pإ[ى سيميائية الدال ،منشورات الاختالف ،ط،١
الجزائر٢٠٠٧ ،
الدبل محمد بن سعد ،الخصائص الفنية !ي ٔالادب النبوي ،ط ،٢مكتبة العبيكان ،الرياض،
.١٩٩٧
الرمهرمزي ،كتاب أمثال الحديث ،مؤسسة الكتب الفقهية ،رحاب الجزائر.١٩٣٧ ،
مصطفى صادق الرافÙي ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،ط ،٨مكتبة رحاب ،١٩٣٧ ،الجزائر،
مصطفى صادق الرافÙي ،و'ي القلم ،دار الكتاب العربي ،بABوت ،لبنان،
الزمخشري ،الفائق !ي غريب الحديث ،ط ،١تحقيق ع;ي محمد البجاوي ،دار إحياء الكتب
العربية،
الزيات أحمد حسن ،تاريخ ٔالادب العربي ،دار املعرفة ،بABوت.١٩٩٩ ،
الكرماني ،صحيح البخاري ،ط ،٢دار إحياء الAsاث العربي ،بABوت.
عز الدين كمال ،الحديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية.دار الفكر بABوت
د .عبد الفتاح الشBن ،من بالغة الحديث ،شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع ،ط،١٩٨٢ ،١
املاوردي ،أعالم النبوة ،دار الكتب العلمية ،بABوت،١٩٨٦ ،
مالك بن ن ،O°الظاهرة القرآنية .املركز الثقا!ي ،بABوت.
عبد الرؤوف املناوي ،فيض القرير شرح جامع الصغ ،ABط ،٢دار املعرفة ،لبنان.
العي OPعمدة القارئ ،شرح صحيح البخاري ،دار الفكرـ ،لبنان.
مصطفى الشكعة ،البيان املحمدي ،ط ،١الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة١٩٩٥ ،
د.يوسف القرضاوي ،كيف نتعامل مع السنة النبوية ،معالم وضوابط ،دار املعرفة ،الدار
البيضاء ،املغرب ،د.ت،
القسطالوي ،إرشاد الساري !ي شرح صحيح البخاري ،دار الكتاب العربي ،بABوت.
د .معاد السرطاوي ،دراسات !ي ٔالادب العربي ،ط ،١دار مجدالوي ،عمانٔ ،الاردن١٩٩٨ ،
د .أحمد حسن الزيات ،تاريخ ٔالادب العربي ،دار املعرفة س ،بABوت،١٩٩٩ ،
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د .محمد بن سعد الدبل ،الخصائص الفنية !ي ٔالادب النبوي ،ط ،٢مكتبة العبيكان ،الرياض،
.١٩٩٧
الدوريات
د .حسن جاد ،مقارنة بBن أسلوب القرآن والحديث وتأثABها !ي النفوس ،مجلة ٔالازهر
د .محمد شاكر ،بالغة ٔالاسلوب النبوي ،مجلة ٔالازهر العدد،٥
د .محمود النووي ،مجلة ٔالازهر ،ربيع الثاني ،ج،١٩٩٦ ،٤
د.مصطفى الزرقاء ،مقاربة بBن أسلوب الحديث وأسلوب القرآن ،مجلة ٔالادب ٕالاسالمي ،العدد
السابع ،رابطة ٔالادب ٕالاسالمي العاملية ،مطابع مؤسسة الرسالة ،بABوت،١٩٩٥ ،
منشاوي عثمان عبود ،مجلة ٔالازهر ،العدد  ،٥القاهرة
محمود النواوي ،الحديث النبوي ،مقاصدﻩ ،ألفاظه ،معانيه ،مجلة ٔالازهر ،ربيع الثاني ،ج،٤
القاهرة.١٩٩٦ ،
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 .٦الاستشهاد بالحديث النبوي بن القداسة الشرعية ونزاهة التقعيد النحوي
د /.محمد بن ردﻩ بن عطية ﷲ العمري
)الكلية الجامعية بالقنفذة ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية(
مقدمة:
بسم ﷲ الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العاملBن والصالة والسالم ع;ى أفصح خلق ﷲ أجمعBن سيدنا
محمد وع;ى آله وصحبه أجمعBن أما بعد:
فالحديث الشريف من أصول الدين ال Ocقام علا ،ودليل للتشريع !ي امللة ٕالاسالمية ،تؤخذ
ٔالاحكام منه كما تؤخذ من القرآن الكريم.
فهو البيان له ،يوضح مشكلة ،ويفصل املجمل منه ،ويقيد املطلق ،ويخصص العام ،قال
ْ َ ّ َ َ ﱡُ َ َ َْ َ َ ْ َ ّ
الذ ْك َر ل ُت َب َّ Bن ل ﱠلناس َما ُن ّز َل إ َل ْ ْم َو َل َع ﱠل ُه ْم َي َت َف ﱠك ُر َ
ون( ]النحل.[٤٤ :
تعا[ىِ ) :بالب ِين ِ
ِ ِ ِ
ات والزب ِر وأنزلنا ِإليك ِ ِ ِ ِ ِ
و!ي الوقت الذي كان الحديث النبوي كالقرآن !ي التشريع وأخذ ٔالاحكام والتحليل والتحريم،
كانا لدى اللغويBن مصدرين من مصادر السماع ّ
لجماع اللغة وروا®ا؛ !ي سبيل ضبطها واستخراج
قواعدها.
أحد أنه لوال هذان املصدران وأثرهما !ي روح العرب ،وبع,ما للحياة فا لم تقم
وال يخفى ع;ى ٍ
للدراسات اللغوية العربية قائمة !ي تلك املرحلة املبكرة من مراحل العربية.
فقد فع القرآن من ْ
قدر اللغة وأع;ى مكانا ،ف OÛأداة قراءته ،وسبيل فهم آياته واستخراج
ر
عربيَ ،
أحكامه ،و "القرآن نازل بلغة العرب ،ورسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ﱞ
فم ْن أراد معرفة ما !ي
كلمة عربية أو نظم عجيب ،لم يجد
كتاب ﷲ ،وما !ي سنة رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،من كل ٍ
ً
من العلم باللغة بدا ).(١
ً
ّ
ً
سواء أكان ذلك باعثا
وملا كانت بواعث دراسة اللغة ووضع قواعدها – !ي أصلها – دينية
ً
وحيدا ،أم تضافر مع بواعث أخرى؛ فقد جعل للغة خصائص مناهج علوم الدين وأعطاها من
القداسة ما لعلوم الدين .روي عن عمر بن الخطاب قوله" :ال ُي ْقرئ القرآن إال عالم باللغة"
وسمع عن أبي العباس املAد قوله" :كان بعض السلف يقول :عليكم بالعربية فإ³ا املروءة الظاهرة،
وÔي كالم ﷲ عز ،وأنبيائه ومالئكته").(٢
وقال ابن خلدون !ي املقدمة) :ملا جاء ٕالاسالم وفارق العرب الحجاز لطلب امللك الذي كان !ي
أيدي ٔالامم والدول ،وخالطوا العجم ،تغABت امللكة ال! Ocي ألسنم بما ألقى إلا السمع من املخالفات
)( ١
)( ٢

الصاح ،O°ابن فارس ،مطبعة البابي الحل ،O°القاهرة،ص.٦٤
ٕالايضاح !ي علل النحو ،الزجا&ي ،ص.٧
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ُ
ال OcللمتعربBن والسمع أبو امللكات اللسانية ففسدت بما ألقي إلا مما يغايرها ،لجنوحها إليه باعتياد
ً
السمع ،وخ× Opأهل العلوم مم أن تفسد تلك امللكة رأسا ،ويطول العهد Çا فينغلق القرآن والحديث
ع;ى املفهوم ؛ فاستنبطوا من مجاري كالمهم قوانBن لتلك امللكة مطردة شبه الكليات والقواعد
يقيسون علا سائر أنواع الكالم ويلحقون ٔالاشباﻩ باألشباﻩ")(١
وبذا فالعربية من علوم الدين ،والعلم Çا ومعرفة قواعدها ضرورة من ضرورات العلم الشرûي
ﱠ َ ْ ُ َ ﱠْ َ ّ ْ ﱠ َ ُ َ
ً
ً
ُ َ
الذك َر َوِإنا له ل َحا ِفظون( ]
ف OÛترحل مع الدين زمانا ومكانا إ[ى قيام الساعة ،قال تعا[ىِ ) :إنا نحن نزلنا ِ
الحجر :آية . [٩

بيئة قيام الدراسة النحوية:
ً
قام البحث النحوي
ابتداء ع;ى استقراء كالم العرب !ي مظانه املختلفة ،وكانت مادة النحو
العربي Ôي اللغة الحية إبان استقراء الظواهر اللغوية ،وملا كان هدف الدراسة والتنظ ABهو" انتحاء
ً
سمت كالم للعرب" وصوال لفهم الدين وتعلمه وتعليمه؛ فقد لزم من ذلك أن تكون لغة القرآن Ôي
املقياس عند جمع املادة اللغوية ،وهذا يقت - Op2وبدقة بالغة  -اختيار مكان وزمان هذا الجمع
ً
كامل للغة،
والاستقراء؛ لضمان أن يكون نموذج التفس ABاملستخلص ما قادرا ع;ى إقامة نظام نحوي ٍ
ً
ً
يرافق لغة القرآن زمانا ومكانا ،ويتصف بالدقة ،واملصداقية !ي التفس ABللظواهر اللغوية املختلفة،
وتندرج تحته جزئيات لغة العرب وكليا®ا.
ً
وإذا اعتAنا نقط أبي ٔالاسود للقرآن  -نقط ٕالاعراب -إحساسا بالحاجة إ[ى ضبط النص القرآني
ً
وسبيال لصحة أدائه ونقله ،فإن ذلك يدلنا ع;ى ضرورة تفس ABهذا النقط وهذا ٕالاعراب !ي مراحل
الحقة وبيئات مختلفة ،يجمع ذلك الحاجة للتعلم والتعليم.
يقول النووي)) :نقط املصحف وشكله مستحب ؛ ألنه صيانة له من اللحن والتحريف(( ).(٢
وهذا يقودنا إ[ى التسليم بأن النحو العربي جاء من شعور بحاجة ذاتية له ،تدفعها رغبة تتصل
ً
ً
اتصاال مباشرا بالعقيدة .
فمن املعلوم أن أبا ٔالاسود الدؤ[ي )ت (٦٩ :كان ثقة !ي الحديث واللغة والنحو) ،(٣وكان نصر بن
ًّ
عاصم قارًئا ً
ملما بالعربية والقراءات) ،(٥وعي ¯p-ابن عمر
فقا ) ،(٤وعبدﷲ ابن إسحاق )ت (١١١:كان
ً
الثقفي )ت (١١٩:كان عاملا بالنحو والقراءة) ،(٦وأبو عمرو ابن العالء من أئمة القراء وإليه تنسب إحدى
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦

املقدمة،طبعة املكتبة العصرية،ص٤٨٤
ٕالاتقان !ي علوم القرآن لجالل الدين السيوطي ،الطبعة ٔالاو[ى ،دار الفكر١٩٩٩ ،م.١٧١ /١ ،
انظر :نزهة ٔالالباء! ،ي طبقات ٔالادباء ،ألبي الAكات عبد الرحمن بن محمد ٔالانباري ،تحقيق إبراهيم السامرائي ،مكتبة املنار،
الزرقاء ،الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ  ١٩٨٥م ص٢١
أخبار النحويBن البصريBن ،السABا!ي ،تحقيق :محمد إبراهيم البنا ،دار الاعتصام،،الطبعة ٔالاو[ى ،١٤٠٥ص ،٣٩
نزهة ٔالالباء ،،ص.٣٢
السابق.٤٩ ،
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القراءات السبعية) ،(١وكذلك كان ع;ي بن حمزة الكسائي) ،(٢وكان الخليل يقول" :إن لم تكن هذﻩ
الطائفة  -يع OPأهل العلم – أولياء هلل فليس هلل و[ي").(٣
هؤالء هم أئمة النحويBن وعم صدر التصور النحوي للعربية ،ولعله ظاهر ما !ي كل واحد مم من أثر
ً
الدين ،وما له من عالقة به ،وهذا دليل  -أيضا  -ع;ى عالقة علم العربية بالدين من جهة ،ودليل ع;ى
بيئة النحو العربية الخالصة ،املنطلقة من العقيدة والدين من الجهة ٔالاخرى.
ويمثل كتاب سيبويه الصورة الناضجة واملثالية للدراسات النحوية واللهجية للغة العربية،
ً
فقد جاءت قواعدﻩ تفسABا للظواهر اللغوية ،ورواية لصور لهجية متعددة ،والسماع من مصادرﻩ
املوثقة فهو يمثل نتيجة الاستقراء بشروطه ال Ocوضعت ،؛ لذا تلقاﻩ النحويون بالقبول ،ح ¯cقال عنه
ﱠ
املصنفة !ي
محمد بن يزيد" :لم ُيعمل كتاب !ي علم من العلوم مثل كتاب سيبويه؛ وذلك أن الكتب
َ
العلوم مضطرة إ[ى غABها ،وكتاب سيبويه ال يحتاج َم ْن ف ِه َمه إ[ى غABﻩ ").(٤
ويقول صاعد بن أحمد ٔالاندل" :Op-ال أعرف ً
كتابا ألف !ي علم من العلوم قديمها وحدي,ا
اشتمل ع;ى جميع ذلك العلم ،وأحاط بأجزاء ذلك الفن غ ABثالثة كتب أحدها كتاب بطليموس !ي علم
هيئة ٔالافالك ،والثاني كتاب أرسططاليس !ي علم املنطق ،والثالث كتاب سيبويه البصري النحوي ،فإن
كل واحد من هؤالء لم يشذ عنه من أصول فنه Opء إال ما ال خطر له") .(٥ويظهر لنا مما تقدم أننا
ّ
أمام ِجلة من العلماء قامت ع;ى أيد´م الدراسة النحوية ،غ ABممBن !ي ديم وال أمانا®م ،وكذلك
تظهر صورة التأليف !ي كتاب سيبويه وقد تلقوﻩ بالقبول وأجمعوا ع;ى أسبقيته.
وÇذا فال يشك !ي أن علماء الصدر اللغوي ثقات !ي نقلهم ،حريصون ع;ى خدمة الدين بخدمة
اللغة ،فما جاء عم فهو عن دراية ورواية وتدقيق ،يجعلنا ننفي عم الجهالة والخطأ املجمع عليه ،أو
السكوت عن حق ينبaي ٕالاشارة إليه والتنبيه عليه.
ضوابط الاستشهاد النحوي:

يقول ٔالانباري" :اعلم بأن النقل ينقسم إ[ى قسمBن :تواتر وآحاد ،فأما التواتر فلغة القرآن ،وما
تواتر من السنة وكالم العرب ،وهذا القسم دليل قطÙي من أدلة النحو يفيد العلم ،وأما ٓالاحاد فما
تفرد بنقله بعض أهل اللغة ،ولم يوجد فيه شرط التواتر ،وهو دليل مأخوذ به ،واختلفوا !ي إفادته
فذهب ٔالاكAون إ[ى أنه يفيد الظن ،وزعم بعضهم أنه يفيد العلم ،وليس بصحيح لتطرق الاحتمال
).(٦
فيه"
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦

أخبار النحويBن البصريBن.٤٦ ،
نزهة ٔالالباء ،ص.٥٩
أخبار النحويBن البصريBن.٥٥ ،
خزانة ٔالادب ،البغدادي١،تحقيق عبدالسالم هارون ،مطبعة الخانDي،القاهرة.١٣٠/١ ،١٩٩٧ ،
نزهة ٔالالباء.٧٥ ،
ملع ٔالادلة،الانباري ،تحقيق سعيد ٔالافغاني،مطبعة الجامعة السورية ،١٣٧٧،ص.٨٤،٨٣،
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ً
لقد وضع النحويون للنقل عن العرب شروطا وضوابط يضمنون معها أع;ى درجات الدقة !ي
النقل وأع;ى مستويات الفصاحة !ي املنقول.
يقول أبو زيد" :لست أقول :قالت العرب إال إذا سمعته من هؤالء :بكر من هوازن ،وب OPكالب ،وبOP
).(١
هالل ،أو من عالية السافلة ،أو سافلة العالية ،وإال لم أقل قالت العرب"
وصور التحرز !ي ٔالاخذ ،والدقة !ي النقل والضبط نلمسها !ي عبارات سيبويه حBن ينقل عن
العرب مباشرة أو عن من ينقل عم ،فقد امتأل الكتاب بعبارات من مثل" :وسمعنا من يوثق بعربيته
).(٢
يقول"
"وحدث OPمن ال أ®م عن الخليل أنه سمع أعر ً
ابيا يقول").(٣
"وهذا قول جميع من نثق بعلمه وروايته عن العرب").(٤
).(٥
و "إن ً
ناسا من العرب يوثق بعربيم"...
ً
ً
وحBن ﱠ
ومكانا كانوا يتوخون من ذلك ٔالاخذ عن ٔالافصح سليقة،
حد النحويون السماع زمانا
ؤالابعد عن مؤثرات تغ ABاللسان إما باملجاورة أو املعاصرة ،فجاء أخذهم عن أعراب البادية بالرحلة
إلم ومشافهم.
وملا كان القرآن الكريم يمثل أع;ى درجات الفصاحة ،ونموذج العربية ٔالافصح ،وهو أوثق
ً
النصوص ً
وسندا ،أخذ به النحويون -دون خالف! -ي الاحتجاج وبناء القواعد ،والقياس عليه.
متنا
ً
يقول السيوطي" :القراءات القرآنية أوثق وأصح ً
وسندا ،ولذلك استند إلا النحاة !ي
متنا
ً
تقعيد ٔالاصول ،وضبط كث ABمن الفروع ،وقد أكسبت اللغة مرونة واتساعا ،فالقراءة سنة متبعة يلزم
متواترا أم ً
ً
آحادا
قبولها واملص ABإلا") .(٦و "كل ما ورد أنه قرأ به جاز الاحتجاج به !ي العربية سواء كان
ً ).(٧
أم شاذا"
ً
وقياسا ع;ى طريقة نقل القرآن ،وخصائص نصه ،جعل النحويون النقل كدليل من أدلة
).(٨
النحو هو" :الكالم العربي الفصيح املنقول النقل الصحيح ،الخارج عن حد القلة إ[ى حد الكAة"

املزهر.١٥١/١ ،
)( ١
الكتاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان ،تحقيق عبد السالم هارون ،مكتبة الخانDي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ –
)( ٢
١٩٨٨م.٧٧ ،٢٦/١ ،
السابق.١٤١/١ ،
)( ٣
السابق .٣٠٣/٣
)( ٤
السابق .٦٣/١
)( ٥
)ٕ ( ٦الاتقان !ي علوم القرآن لجالل الدين السيوطي ،الطبعة ٔالاو[ى ،دار الفكر١٩٩٩ ،م ،ص .٧٥
السابق٨٣ ،
)( ٧
ملع ٔالادلة ) .(٣٠،٣١
)( ٨
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وعليه فإ³م لم يجوزوا الاحتجاج بما ال يعرف قائله من شعر أو ن ،Aوإن ورد ذلك عم فإنما يكون
ع;ى سبيل التأييد والحشد ،ال ع;ى سبيل الابتداء والتأسيس.
نقل صاحب املواهب الفتحية عن النقل" :أنه إذا صدر من ثقة يعتمد عليه قبل وإال ال يقبل؛
ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد.(١) "...
وقد استنتج ٔالانباري من املمارسة العلمية للنحويBن املتقدمBن أنه" :يشAsط أن يكون ناقل
ً
ً
حرا كان أو ً
جال كان أو امرأةً ،
عبدا ،كما يشAsط !ي نقل الحديث ،ألن Çا معرفة تفسABﻩ
اللغة عدال ،ر
).(٢
وتأويله فاشAsط !ي نقلها ما اشAsط !ي نقله"
ولهذا أسقط بعض النحويBن الاستشهاد بشعر عدي بن زيد العبادي مع أنه جاه;ي ملخالطته
الفرس ،وكذا فعل بعضهم مع ٔالاع× ،¯pواستبعد أبو نواس لتعلقه بالخمر كما نقل عنه.
ً
ً
وترك¤Bا عليه !ي الاستدالل نستحضر قول
تقعيدا أك Aع;ى الشعر،
وحBن نجد من النحويBن
ابن نباته" :من فضل النظم أن الشواهد ال توجد إال فيه ،والحجج ال تؤخذ إال منه ،أع OPأن العلماء
والحكماء والفقهاء والنحويBن واللغويBن يقولون :قال الشاعر ،وهذا ٌ
كث! ABي الشعر ،والشعر قد أتى به،
).(٣
فع;ى هذا الشاعر هو صاحب الحجة ،والشعر هو الحجة"
وال غرو !ي ذلك فالشعراء أمراء الكالم ،ولهم التصرف !ي وجوهه ،وكذلك فرواية املنظوم أدق
من رواية املنثور ،كما أن تذكرﻩ أيسر واحتمال التغي ABوالتبديل !ي الشعر أقل من احتماله !ي املروي
الن.(٤) A
ومنتصف القرن الثاني الهجري هو حد الاستشهاد بشعراء الحضر ،فإبراهيم بن هرمة
"ت "١٥٠:آخر من يصح الاستشهاد بشعرهم ،ومن ثم فبشار بن برد أول الشعراء املحدثBن الذين ال
يحتج بشعرهم ع;ى مsن اللغة وقواعدها.
ومن ضوابط الاستشهاد النحوي ترك الاحتجاج بمجهول القائل..." ،فالجهل بالناقل يوجب
الجهل بالعدالة").(٥
ُ
وكذلك ال يحتج بماله روايتان إحداهما مؤيدة لقاعدة ت ْزعم ،والثانية ال عالقة لها Çا ،الحتمال
أن تكون الرواية الثانية Ôي الصحيحة ،والدليل م ¯cتطرق إليه الاحتمال سقط الاستدالل به.
ومن ضوابطهم – ً
أيضا -ﱠأن من حفظ حجة ع;ى ْ
من لم يحفظ ،وبذلك فاملعول عليه هو ما
نقل كما سمع عن العرب.
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

املواهب الفتحية ،املطبعة ٔالامABية بالقاهرة ١٣٢٦هـ١٩٠٨ /م.٥٥/١ ،
ملع ٔالادلة.٨٤ ،
أنظرٕ ،الامتاع واملؤانسة،التوحيدي: ،تحقيق أحمد أمBن  -أحمد الزين ،طبعه مصر سنه .١٣٦/٢ ،١٩٤٢
انظر :من أسرار اللغة ،د .إبراهيم أنيس.٣٢١ ،
الاقAsاح.٢٧،
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وما ً -
أيضا -أن املص ABإ[ى مال نض ABله !ي كالمهم مردود ،ال يخالف عند تقريرﻩ جمهور كالم
العرب الذي عليه ب OPوعنه أخذ.
ولذا فقد كانت وجهة النحويBن ُ
وج ّم َاع اللغة التدقيق !ي مsن النقل وسندﻩً ،
وبناء علما يكون
النظر إ[ى صحة الرواية والاعتماد علا من عدمه.
مكانة الحديث النبوي !ي الاستشهاد النحوي:

من املقرر أن القرآن الكريم هو أع;ى الكالم العربي من حيث صحة الاحتجاج به ،وهو قبل
ذلك مصدر التشريع ٔالاول ،ثم يأتي الحديث الشريف مصد ًرا ً
ثانيا للتشريع-كما تقدم -وهذا يقت Op2أن
ي¤ل عند أهل اللغة !ي امل¤لة الثانية من حيث صحة الاحتجاج به ،وإقامة القواعد ع;ى سماعه،
"وبغض النظر عن عدد ٔالاحاديث ال Ocاحتج به سيبويه ،وعن نوع التقديم الذي قدم به لها ،نستطيع
القول :إن سيبويه وشيخه الخليل بن أحمد وأبا عمرو بن العالء قد احتجوا بالحديث !ي النحو
ً
والصرف ،وإن كان ما وصل إلينا من احتجاجهم قليال ") .(١واملنهج الحق أن يقدم الحديث الشريف
عند ثبوته عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم عن سائر ما سواﻩ من مسموع ،ذلك ألن رسول ﷲ
ً
ص;ى ﷲ عليه وسلم أفصح الخلق ،وأعالهم بيانا وبالغة ،قال الخطابي" :اعلم أن ﷲ ملا وضع رسوله
ص;ى ﷲ عليه وسلم موضع البالغ من وحيه ،ونصبه منصب البيان لدينه اختار له من اللغات أعرÇا،
ومن ٔالالسن أفصحها وأبيا ،ثم أمدﻩ بجوامع الكلم ...قال ومن فصاحته أنه تكلم بألفاظ اقتضÈا لم
ُ
ت ْسمع من العرب قبله ،ولم توجد !ي متقدم كالمها").(٢
وقد أثبت الرواة واللغويون للرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ما لم يسبق إ[ى الكالم به ،كقوله:
"حم Oالوطيس) .(٣قال ابن ٔالاث" :ABويقال أن هذﻩ الكلمة أول من قالها الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ملا
اشتد البأس يومئذ ولم تسمع قبله ،وÔي أحسن الاستعارات") ،(٤وقوله ص;ى ﷲ عليه وسلم" :مات
حتف أنفه").(٥
وقد استدلوا Çذين الحديثBن وبأمثالهما ع;ى كمال فصاحته وبيانه ص;ى ﷲ عليه وسلم ،كما أثبتوا له
ص;ى ﷲ عليه وسلم من ٔالاحاديث ما يدل ع;ى محاسن بيانه مما ال يقربه بيان غABﻩ من البشر ح¯c
وهو ص;ى ﷲ عليه وسلم يشرع لألمة ويبBن لها أحكام الدين ،ومن ذلك قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم" :
أرجعن مأزورات غ ABمأجورات") .(٦وحديث " :فإن ﷲ ال يمل ح ¯cتملوا" ) .(٧فهذﻩ ٔالاحاديث مما ذكرﻩ

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ٧

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ،خديجة الحدي.٧٧ ،O8
الاية !ي غريب الحديث ،تحقيق :الطنا'ي والزاوي،دار إحياء الAsاث ٕالاسالمي.٦٥،٦٤/١،
أخرجه مسلم برقم.٤٧١٢،
الاية !ي غريب الحديث ،ابن ٔالاث ،٤٦٦/١ ،ABوانظر املزهر.١٦٥/١ ،
الحديث !ي مسند ٕالامام أحمد ،٣٦/٤ ،وقد ضعفه.
أخرجه ابن ماجة !ي كتاب الجنائز برقم.١٥٧٨،
أخرجه البخاري،
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ً
النحويون وأثبتوﻩ للن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم بلفظها ،استدالال ع;ى كمال فصاحته ،وحسن بيانه،
وحBن ندقق النظر فا نجدها معدودة ٔالالفاظ واسعة الداللة.
وكأن النحاة حBن وجدوها خاصة برسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم دالة ع;ى فصاحته وبيانه ثبت
لد´م أ³ا من لفظه الذي ال يشركه غABﻩ فيه ،فأثبتوها له واستدلوا Çا.
قال ابن فارس" :أجمع علماؤنا بكالم العرب ،والرواة إلشعارهم والعلماء بلغا®م وأيامهم ومحالهم أن
ً
قريشا أفصح العرب ألسنة ،وأصفاهم لغة ،وذلك أن ﷲ تعا[ى اختارهم من جميع العرب واختار مم
ً
)(١
محمدا ص;ى ﷲ عليه وسلم...
ً
ً
لهذا فإنه "لم يسمع الناس بكالم قط أعم ً
ً
مذهبا وال
نفعا وال اقصد لفظا ،وال أعدل وزنا ،وال أجل
مخرجا ،وال أفصح ً
ً
ً
ً
مع ،¯Pوال أبBن !ي فحوى من كالمه ص;ى
موقعا ،وال أسهل
مطلبا ،وال أحسن
أكرم
ﷲ عليه وسلم"

).(٢

قداسة الحديث الشريف:
ً
أجمعت ٔالامة ع;ى أن الحديث م ¯cصح عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسم كان حجة !ي الدين
ً
ووجب املص ABإليه والعمل بمقتضاﻩ ،ولم يسع أحدا مخالفته؛ ولذا فقد اعت ¯Pاملحدثون بمعرفة
ً
أحوال الرواة ،وسألوا عم ً
جرحا وتعديال ،فتبيت أحوال الرواة منذ صدر ٕالاسالم إ[ى أن تم تدوين
السنة النبوية ،ع;ى أن كتابة الحديث كانت ممنوعة !ي صدر ٕالاسالم ح ¯cال تلتبس بالقرآن ،أو ينشغل
الناس Çا عنه ،وقيل إن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ن ¯Ûأن يكتب عنه سوى القرآن)،(٣
ً
أثر عن ٕالامام ع;ي ر OpÚﷲ عنه أنه قال" :إذا حدثتكم عن رسول ﷲ ص;ى هلل عليه وسلم حديثا
)(٤
فألن أخر من السماء أحب إ[ي من أن أقول ع;ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم مالم يقل".
لقد علم الصحابة رضوان ﷲ علم أن ما يتكلم به الرسول ص;ى هلل عليه وسلم تشريع نقله كنقل
القرآن ،فكانوا يتثبتون عند سماع الحديث هل هو ما قاله -ص;ى ﷲ عليه وسلم -ليتأكدوا من صحة
ما ينقلونه ،ينسبونه لرسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم روى عن أبي بكر ر OpÚﷲ عنه أنه حBن جاءت
إليه الجدة تسأله عن مABا/ا ،فقال لها :مالك !ي كتاب ﷲ Opء ،وال علمت لك !ي سنة رسول ﷲ ص;ى
ً
ﷲ عليه وسلم شيئا ،فارجÙي ح ¯cأسأل الناس ،فسأل الناس فقال املغABة بن شعبة ر OpÚﷲ عنه:
حضرت رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم أعطاها السدس ،فقال أبو بكر :هل معك غABك؟ فقام محمد
).(٥
بن مسلمة ٔالانصاري فقال مثل ما قال املغABة ،فأنفذ لها أبو بكر
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

الصاح.٥٢،O°
الكالم للجاحظ،انظرﻩ !ي البيان والتبيBن ،تحقيق وشرح حسن السندوبي،دار إحياء العلوم.(٤٤/٢) ،١٤١٤،
ْ
َ
روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم قال :طالل تكتبوا ع OPغ ABالقرآن ،ومن كتب ع OPغAB
القرآن فليمحه" انظر ،صحيح مسلم بشرح النووي .١٢٩ /١٨
رواﻩ أبو داود !ي مسندﻩ برقم .١٠٦
الكفاية ،ص.٢٦
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وحBن ال يتأكدون من لفظه ص;ى ﷲ عليه وسلم ،مع جزمهم أن ما يروونه هو مؤدى ما جاء
عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فهم يشABون إ[ى ذلك ،ويتورعون عن السكوت املفهم أن ما رووﻩ
هو عBن ما تلفظ به رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،جاء عن عمرو بن ميمون قال :كنت آتي ابن
مسعود كل خميس ،فإذا قال :سمعت رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم انتفخت أوراجه ،ثم قال" :أو
).(١
دون ذلك ،أو فوق ذلك ،أو قريب ذلك ،أو شبيه ذلك ،أو كما قال"
إن هذا الحرص من ابن مسعود دليل ع;ى تورعه عن أن ينسب إ[ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
وسلم – وحاشاﻩ – بما ال يتيقن أنه ما ّ
حدثه رسول ﷲ.
ٌ
منهج متبع ،وسبيل مسلوكة للصحابة حBن يعرض ملا يروونه عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ
وهذا
عليه وسلم عار ٌ
ض من عدم الحفظ ،أو الشك بأن اللفظ كما جاء عنه ص;ى ﷲ عليه وسلم.
فعن أبي إدريس أن أبا الدرداء كان يحدث بالحديث عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فإذا
).(٢
فزع منه قال :هذا أو نحو هذا أو شكله"
والصحابة !ي ذلك إنما يخشون أن يدخلوا !ي َم ْن يكذب ع;ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم.
قال ٔالاعمش" :كان هذا العلم – أي الحديث – عند أقوام كان أحدهم ألن يخر من السماء
واوا أو ً
ً ).(٣
أحب إليه من أن يزيد فيه ً
ألفا أو دالا"
وكان من منهج الصحابة رضوان ﷲ عم ،أ³م حBن يسمعون التغي! ABي مsن ما سمعوﻩ عن
رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم إما بتبديل أو نقص أو زيادة ،ال يسكتون ع;ى ذلك ،بل يردونه
ويذكرون ما سمعوﻩ وحفظوﻩ ،من ذلك أن ابن عمر حBن سمع عبيد بن عم ABيحدث بحديث رسول
ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم" :مثل املنافق كمثل الشاة الرابضة بBن الغنمBن ،قال ابن عمر :ويلكم ،ال
تكذبوا ع;ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،إنما قال رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم" :مثل املنافق
كمثل الشاة العاثرة بBن الغنمBن").(٤
وهذا التدقيق !ي اللفظ املسموع عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم إنما يكون حBن يتيقن
الصحابي أنه سمع ذلك وحفظه بلفظه عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،و!ي الحالة هذﻩ فال سبيل
إ[ى السكوت عنه ،أما إذا كان اللفظ غ ABحاضر ،وإنما املع ¯Pهو املعول عليه ،فإن الدقة ال تغيب
ً
أيضا ،وإن كان املعول عليه هو املع.¯P
فعن عروة بن الزب ABقال :قالت [ي عائشة ر OpÚﷲ عا :يا ب OPيبلغ OPأنك تكتب ع OPالحديث ،ثم
تعود فتكتبه ،فقلت ال :اسمعه منك ع;ى Opء ثم أعود فأسمعه ع;ى غABﻩ ،فقالت :هل تسمع !ي املع¯P
ً
).(٥
إخالفا؟ قلت :ال ،قالت :ال بأس عليك"
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

أخرجه ٕالامام أحمد !ي مسندﻩ.١٥٣ /٤ ،
الكفاية !ي علم الرواية ،للحافظ أبي بكر أحمد بن ع;ي الخطيب،مصورة عن مطبعة الجمعية العلمية بدار املعارف
العثمانية،توزيع املكتبة العلمية،ص.٢٤١
السابق.٢١٢ ،
السابق.٢٠٨ ،
السابق.٢٤٠ ،
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قال الخطيب" :ؤالامة متفقة ع;ى أن للعالم بمع ¯Pخ Aالن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم أن ينقل
معناﻩ بغ ABلفظه وبلغة أخرى ،وأن الواجب ع;ى رسله وسفرائه إ[ى أهل اللغات املختلفة أن يرووا عنه
ما سمعوﻩ مما أخAهم به إ[ى ٔالاجناس بلغم إن كانوا عاملBن باللغتBن العربية ولغة من أرسلوا إليه").(١
وقد ظلت ٔالاحاديث النبوية الشريفة كبا*ي املعارف كالتفس ABالسABة والشعر والقصص !ي صدر
ً
شفاها وال ّ
يدون ،فكان للتابعBن منهج كذلك !ي قبول الرواية عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ
ٕالاسالم تتناقل
عليه وسلم ،وسلكوا مسلك الصحابة !ي ذلك ،فتورعوا عن قبول أي رواية ،وتوقفوا عن الخوض !ي
َ ْ
ّ
يجوز
ما ال يعلمون عن حديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فأما قبول الرواية فقد كان مم من ال ِ
نقل الحديث املسموع إال باللفظ دون املع ¯Pيروى عن ٕالامام أبي حنيفة أنه قال :ال ينبaي للرجل أن
).(٢
يحدث من ٔالاحاديث إال بما حفظه من يوم سمعه إ[ى يوم يحدث به"
وأما التوقف عن الخوض !ي ما ال يعلمون عن الحديث فهو ٌ
تحرز مم عن التقول ع;ى رسول
ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،أو تفس ABكالمه بما ال يحتمل ،والسيما وهم تابعون لم يسمعوا منه وال علموا
من صحابته املع ¯Pالذي أرادﻩ الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم.
سئل ٕالامام أحمد عن حرف من غريب الحديث فقال :سلوا أصحاب الغريب فإني أكرﻩ أن أتكلم !ي
).(٣
قول رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم بالظن"
وبعد أن شاع التدوين !ي القرن الثاني بBن العلماء ،ظهر الاهتمام بالرواية وسندها ،فوضعت
ً
قواعد وأصول !ي علم مصطلح الحديث ،وظهرت كتب !ي طبقات رجال الحديث ،كل ذلك كان حرصا
من أهل الحديث ع;ى الدقة !ي النقل عن الرسولً ،
طلبا للعدالة والتثبت ،وقد أثمر هذا املنهج ثما ًرا
طيبة !ي تمحيص الروايات ،وتدوين املروي ،ح ¯cظهر من ذلك كتب املسانيد ،ثم الكتب الستة ،وأولها
كتاب البخاري الشه.AB
ٔالامانة العلمية ]ي تقعيد النحوين:

إن دقة العربية تستوجب أع;ى درجات الضبطّ ،
وتحري الصحة لتصرف العرب !ي كالمها؛ ألن
ِ
أي تغ! ABي الحركات قد ّ
يغ ABاملع ،¯Pوبسببه يتغ ABالحكم املستفاد منه ،فالعرب قد تفرق بBن املعاني
ِ
املتضادة بالحركات فقط واللفظ واحد.
نظاما ً
دقيقا ً
أيضا يجب أن يكون ً
إن هذﻩ الدقة !ي اللغة العربية استلزمت ً
نابعا من استقراء
واع تمي ¤Bملا تقوم الحجة به من غABﻩ مما ال تقوم به.
دقيق
وسماع ٍ
ٍ
يقول ابن ج" :OPوإن شذ ال×Opء !ي الاستعمال و*ي !ي القياس كان استعمال ما ك Aاستعماله
أو[ى ،وإن لم ينته قياسه إ[ى ما انت ¯Ûإليه استعماله").(٤
)( ١
)( ٢
)( ٣

الكفاية.٢٠١ ،
انظر :القرآن الكريم وأثرﻩ !ي الدراسات النحوية ،٣٤٥ ،وقد نقله عن أحمد فريد الرفاûي !ي كتابه الغزا[ي ،ص.١٣٥
انظر نصه مجلة أضواء الشريعة،الصادرة عن كلية الشريعة بالرياض،العدد الرابع  ،١٣٩٣ ،٤ص .١٤٩

)( ٤

الخصائص ،تحقيق ع;ي النجار ،دار العربي ،بABوت.١١٧ /١ ،
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فالقياس عند النحويBن إنما يكون ع;ى ما اطرد سماعه واتضحت سبيله ،وتوفرت لصحته
الرواية والعناية ،إال أن ذلك ال يع OPأنه الغاية ال Ocال يبلغ سواها ،فلم ﱠيدع أحد من النحويBن عصمة
ما قعدوا به أو استظهروﻩ ،و!ي الوقت نفسه فالقياس املقبول عندهم هو ما أدى إ[ى ما استعمل
العرب نظABﻩ مما دخل !ي الاطراد الذي جعله النحويون سبيل الاطمئنان !ي املروي للقياس عليه.
ً
فالقرآن حBن كان أوثق النصوص ً
سندا ،وأصحها نقال لم يختلف العلماء !ي الاستشهاد به
وذكر آياته !ي تقرير القواعد وتأصيلها ،فهو ثابت النسبة إ[ى ﷲ ﱠ
جل وعال ،ثم هو مثال اللغة ال Ocتكلم
العرب Çا ،وهذان الشرطان كفيالن بأن ال يAsدد النحويون بعدهما !ي الاستشهاد به وإقامة قواعدهم
ً
قياسا عليه.
ّ
يقول سيبويهّ .." :
لكن العباد إنما كلموا بكالمهم ،وجاء القرآن ع;ى لغم وع;ى ما يعنون").(١
ً
و!ي كالم العرب لم ينظر النحويون لغ ABما يسمعون حBن يكون مناطا لالستشهاد؛ لتكون بذلك
أقيسم ع;ى ما ثبت لد´م ،وما سمعوﻩ من رواته؛ ولذلك حBن ُر ّد ع;ى سيبويه رواية النصب بBن
عقبة ٔالاسدي:
ْ َ
َ َ
بشر ْ
ُمعاو ﱡى ّإننا ٌ
الج َب ِال وال
فاس َج ِح
الح ِديدا
فلﺴنا ِب ِ
ِ
ألن البيت من قصيدة مجرورة معروفة ،وبعد البيت ما يدل ع;ى ذلك ،ﱠ
فند الشنتمري ذلك
بقوله" :وسيبويه غ ABمم فيما نقله رواية عن العرب ،فيجوز أن يكون البيت من قصيدة منصوبة غAB
هذﻩ املعروفة ،أو يكون الذي أنشدﻩ ر ّدﻩ إ[ى لغته فقبله منه سيبويه ،فيكون الاحتجاج بلغة املنشد ال
بقول الشاعر").(٢
فسيبويه لم يثبت إال ما سمعه من الراوي ،والاعAsاض عليه ال يسقط أمانته أو عدالة نقله ،فقد ثبت
لديه ما أثبته وسمعه ّ
ممن رواﻩ ،فحكاية النحويBن إنما تكون ع;ى ما يسمعون ،وهم مؤتمنون !ي ذلك
وقد استعظم ابن ج! OPي املحتسب ر ّد املAد رواية سيبويه لقول الشاعر:
ْ َ ُ ْ ْ
ّ ً َ
َ
ََ
اغ ِل
قح ٍب إثما ِمن ﷲ وال و ِ
فاليوم أشرب غ َ مﺴت ِ
وجعل اعAsاضه !ي ذلك اعAsاض ع;ى العرب ال ع;ى صاحب الكتاب؛ ألنه حكاﻩ كما سمع ،قال:
"فكأنه قال لسيبويه :كذبت ع;ى العرب ولم تسمع ما حكيته ،وإذا بلغ ٔالامر هذا الحد من السرف فقد
).(٣
سقطت كلفة القول معه"
وهنا ملمح دقيق ً
جدا جدير باالعتبار عند النظر إ[ى الاستشهاد بالحديث الشريف ،ﱡ
فرد
النحويBن فيه قد يف Op2ع;ى ا®امهم بالكذب ع;ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وهو ما كان
)( ١
)( ٢
)( ٣

الكتاب.٣٣١ /١ ،
تحصيل عBن الذهب من معدن جوهر ٔالادب !ي علم مجازات العربٔ،الاعلم الشنتمري،حققه وعلق عليه الدكتور :زهAB
سلطان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية ،١٤١٥ص .٩٣
املحتسب،تحقيق ع;ي النجدي ناصف وآخرين،القاهرة .١١١ ،١١٠/١٩٦٦،١
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َ
النحويون يخشونه ويتجنبون ،لذا قلت عندهم نسبة الحديث إ[ى رسول ﷲ -ص;ى ﷲ عليه وسلم-
وإن مثلوا به؛ ً
تورعا عن أنه يؤخذ عم أنه رواية عن الرسول بلفظه وهم لم يسمعوﻩ عنه.
جاء !ي أخبار النحويBن البصريBن" :حدثنا نصر بن ع;ي قال :حضرت ٔالاصمÙي وقد سأله سائل
أنفسا" قال :يع OPأقتل ً
عن مع ¯Pقول الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم" :جاءكم أهل اليمن وهم ُأب َخ ُع ً
أنفسا،
ً
متندما ع;ى نفسه كالالئم لها ،فقالَ :وم ْن أخذني Çذا؟ وما ﱠ
ثم أطرق
ع;ي به؟ فقلت ال عليك ،فقد
حدثنا سفيان بن عينية ،عن ابن أبي نجيح ،عن مجاهد !ي قوله ............. :أي قاتل نفسك ،فكأنه سري
)(١
عنه"
لقد كان هذا موقف إمام اللغة ٔالاصمÙي وهو العالم بلغة العرب ،مع أنه كان !ي مقام التفسAB
ال !ي مقام الرواية والنقل".
فكيف يكون ٔالامر حBن يكون بإثبات نص لرسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم قد يتبعه أو يقوم عليه
حكم شرûي أو تشريع نبوي.
وقد غلب ع;ى أك Aما ينقله النحويون املتقدمون عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم أن يكون
ع;ى سبيل ٕالاخبار عنه أو التمثيل به؛ ً
تحرزا من نسبته دون اليقBن من أنه لفظه ص;ى ﷲ عليه وسلم،
قال البغدادي !ي تخريج أحاديث الر" ¯pÚحديث الناس مجزيون بأعمالهم إن ً
ٌ
فخ ABوأن ً
شرا
خABا
ً
فشر" رواﻩ ابن جرير !ي تفسABﻩ عن ابن عباس موقوفا ...وهو من أمثلة النحويBن وأول من مثل به
)(٢
سيبويه"....
وكذلك كانوا يتورعون عن تفس ABالحديث حBن ال يعلمون حقيقة معناﻩ وربما أحالوا ع;ى
ً
خروجا عن التجرؤ ع;ى التفس ABدون علم.
العرب
أح ُق ً
الجار ً
ُ
بسقبه" فقال :أنا ال أفسر حديث
سئل ٔالاصمÙي عن قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم" :
رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق"

)(٣

فاإلحالة هنا ع;ى العرب املسموع عم؛ ألن ٔالاصمÙي لم يسمع تفس ABالحديث بذلك ولم يعلمه
ً
علما ينتفي معه احتمال إرادة ما سواﻩ ،ولذا فسرﻩ ،بما سمع مما يناظرﻩ من كالم العرب.
ً
ومما يدل ع;ى أن منهج الاستشهاد بالحديث كان واضحا لدى متقدي النحويBن أن علماء
مدرس Ocالبصرة والكوفة متفقون فيه ع;ى ذلك ،وإن كان الخالف !ي السماع ً
كبABا بيم فـ " الكوفيون
ً
ً
ً
لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز Opء مخالف لألصول جعلوﻩ أصال وبوبوا عليه ،بخالف البصريBن ...

)( ١
)( ٢
)( ٣

أخبار النحويBن البصريBن.٧٥ ،
ً
تخريج أحاديث الر ،OpÚنقال عن  :الحديث النبوي !ي النحو العربي ،ص .٢٩٣
انظر  :الباعث ع;ى الخالص من حوادث القصاص ،البن حسBن العرا*ي ،املنشور بتحقيق ٔالاستاذ محمد الصباغ ،بمجلة:
أضواء لشريعة الصادرة عن كلية الشريعة بالرياض ،العدد الرابع  ،١٣٩٣ ،٤ص .١٤٩
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ومما افتخر به البصريون ع;ى الكوفيBن أن قالوا :نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضبان ،وأكلة الABابيع،
)(١
وأنتم تأخذو³ا عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ".
إن موقف الكوفيBن من الحديث وتورعهم عن الاستشهاد به ليدل داللة واضحة ع;ى عدم
وثوقهم من نسبته لرسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم من جهة ،ولخوفهم من أن ينسبوا لرسول ﷲ ص;ى
ً
خصوصا أنه ثبت لهم أن " النحارير ربما أدخلوا ع;ى الناس ما ليس
ﷲ عليه وسلم ما لم يثبت عنه،
)(٢
من كالم العرب إرادة اللبس والتعنيت".
ﱞ
قر Opبعدها ص ًAا"
يقول ابن فضال املجاشÙي ":أال ترى إ[ى قول الن O°عليه السالم " :ال ُي ْق ًت ُل
َ ْ
لو رواﻩ ر ٍاو" ال ُي◌ق ًت ْل بالجزم ألوجب أال يقتل القر Opوإن ارتد ،ومع ¯Pالحديث ع;ى الرفع :أنه ال يرتد
)(٣
القر Opفيقتل"
لقد كان اللغويون يحتاطون لطالب العلم من الكذب ع;ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم حBن
يجعلون تعلم النحو ضرورة للطلب ،يقول ٔالاصمÙي " إن أخوف ما أخاف ع;ى طالب العلم إذا لم
ً
يعرف النحو أن يدخل !ي جملة قوله الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم " :من كذب ّ
متعمدا فلينبوأ
ع;ي
)(٤
مقعدﻩ من النار" ألنه مهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه.
وإذا كان أبو حيان يرى أن سبب ترك العلماء لالستشهاد بالحديث الشريف عدم وثوقهم بأن
)(٥
ذلك لفظه ص;ى ﷲ عليه وسلم ويعلل ذلك بتجويز الرواية باملع ¯Pووقوع اللحن من الرواة ٔالاعاجم
فإن ذلك مع وجاهته ليس كل ما منع النحويBن من الاستشهاد بالحديث ،إذ لو كان ذلك هو عBن العلة
لقبل الكوفيون ما جاء عنه ص;ى ﷲ عليه وسلم من الرواة لدخوله !ي زمن الاستشهاد ،والسيما أن من
ً
نادر ً
عاد®م أن يجعلوا لكل ما سمعوﻩ من لفظ أو شعر ً
بابا أو فصال.
لقد كان النحويون يرون أنفسهم وهم !ي صدر ٕالاسالم ممن يؤخذ عم الدين ،فعلمهم من
علوم الشريعة ،وعملهم من تبليغ الدين ،فلو أثبتوا ما سمعوﻩ من الرواة عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
وسلم فهو كاألخبار عنه والرواية له ،وقد يتلقفه املتأخرون بالتسليم للفظة حBن يجدونه !ي كتب
املتقدمBن من سلف ٔالامة ،وكذلك فإنه لم يكن لعلوم اللغة استقالل عن علوم الدين ٔالاخرى ،ح¯c
إنه أثر عن أبي عمر الجرمي أنه قال ":أنا منذ ثالثBن سنة أف Ocالناس !ي الفقه من كتاب سيبويه" قال
أبو جعفر الطAي حدثت به محمد بن يزيد ع;ى وجه التعجب وٕالانكار فقال :أنا سمعت الجرمي يقول

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

النص لألندل! Op-ي شرح املفصل ،نقله السيوطي !ي الاقAsاح.٨٤ ،
النص للخليل بن أحمد ،انظر !ي العBن ،ص.٥
شرح عيون ٕالاعراب.٣٧ ،
رواﻩ البخاري! ،ي كتاب العلم ،الحديث الرقم ٢٨١٨
انظر  :الشاهد وأصول النحو ،د .خديجة الحدي O8ص  ،٦٩وقد بحثت القضية يتوسع !ي كتاÇا موقف النحويBن من
الاستشهاد بالحديث .
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هذا ..وأومأ بيدﻩ إ[ى أذنيه -وذلك أن أبا عمر الجرمي كان صاحب حديث ،فلما علم كتاب سيبويه نفقه
)(١
!ي الحديث ،إذ كان كتاب سيبويه تعلم منه النظر والتفتيش".
وع;ى ذلك فإنه لم يغب عن النحويBن أن ٔالاليق بلفظ النبوة موافقة الفصيح ،فهم حBن ال
يستشهدون بأخبار رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ال يحطون من م¤لة الحديث بل ي¤هونه عن لحن
العامة من جهة؛ ويحتاطون لنقلهم عن رسول ٔالامة بما ال يجزمون بأنه من لفظه منه ص;ى ﷲ عليه
وسلم .قال السيوطي" !ي حديث " :من يقم ليلة القدر" قلت :الحديث رواﻩ البخاري ً
أيضا " :من قام ليلة
القدر" فعرف أن ذلك من تصرف الرواة ،ؤالاليق بما يناسب إ[ى لفظ النبوة ما وافق الفصيح") (٢وقد
)(٣
قال ابن حجر فيه " :عندي !ي الاستدالل Çذا الحديث نظر ،ألني أظنه من تصرف الرواة باملع."¯P
فأنظر كيف اتفق رأي النحوي حBن رأى أن ٔالاليق بلفظ النبوة إحدى الروايات مع ما ثبت
لدى املحدث حBن رأى أن إحدى الروايتBن من تصرف الرواة .وحBن يثبت للنحويBن أو غABهم أن
السماع !ي رواية الحديث عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ثابت فإن إتباعه عندهم واجب ،وهذا
مذهÈم !ي املسموع من كالم العرب ،فإن اتباعه عندهم واجب كذلك " :فالقياس يAsك للسماع ،وإنما
)(٤
يلجأ إليه إذا عدم !ي ال×Opء السمع"
وقد بلغ من رسوخ هذا املذهب عند أهل اللغة أن ُجعلت ألهل الحديث لغة خاصة تحAsم
لرفقة النص الذي ترويه يقول أبو عبيد" :ألهل الحديث لغة ،وألهل العربية لغة ،ولغة العربية أقيس،
)(٥
وال تجد ًبدا من إتباع لغة أهل الحديث من أجل السماع"
ْ
لقد قام عند النحويBن ع;ى اليقBن أنه " لو كان اللفظ ً
واجبا ح ¯cال يغ ْف َل منه حرف ألمرهم
رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم بإثبات ما يسمعون منه كما أمرهم بإثبات الو'ي الذي ال يجوز تغيAB
معناﻩ وال لفظه ،فلما لم يأمرهم بذلك دل ع;ى أن ٔالامر !ي التحديث أسهل ،وإن كان أداء ذلك اللفظ
)(٦
الذي سمعه أحسن".
ً
وحBن يكون ذلك ثابتا عم ،فتورعهم أن ينسبوا إ[ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم مالم
يجزموا بأنه لفظه يمنعهم من الخوض !ي الحديث أو التجرؤ ع;ى روايته كما هو حالهم مع كالم العرب
من شعر ون.A
الخاتمة

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦

انظر طبقات النحويBن واللغويBن ،٧٧ ،مجالس العلماء ،للزحا&ي.٢٥١
عقود الزبرجد،تحقيق سلمان القضاة،دار الجيل،بABوت. ٤٠/٣،
فتح الباري ،،تحقيق م²ي الدين الخطيب ،املكتية السلفية ،القاهرة ،دار الريان ،ط.١١٤ – ١١٣/١ ،٣
الحلبيات.٥٢،
انظر نصه !ي ٕالاملاع إ[ى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ،لللقا OpÚعياض اليحص ،O°تحقيق السيد أحمد صقر ،دار
الAsاث ،الطبعة الثالثة،ص.١٤٢
انظر قواعد التحديث،من فنون مصطلح الحديث ،مال الدين القاسم ،Oص  .٢٢٤وهوكالم ابن فارس الرزي ت٣٩٥هـ.
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الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبعد :فقد من ﷲ ع;ى بأن أنت OÛمن هذا العمل ،الذي تغييت فيه الوصول
إ[ى أسباب انصراف النحويBن عن ٕالاكثار من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف ،وقد انيت من ذلك إ[ى النتائج
التالية:

•
•
•
•
•

ّ
ملا كانت بواعث دراسة اللغة ووضع قواعدها – !ي أصلها – دينية جعل ذلك
للغة خصائص مناهج علوم الدين وأعطاها من القداسة ما لعلوم الدين.
ما جاء عن الصدر ٔالاول من النحويBن فهو عن دراية ورواية وتدقيق ،يجعلنا ننفي عم
الجهالة والخطأ املجمع عليه ،أو السكوت عن حق ينبaي ٕالاشارة إليه والتنبيه عليه.
كانت وجهة النحويBن ُ
وج ّم َاع اللغة التدقيق !ي مsن النقل وسندﻩً ،
وبناء علما يكون النظر إ[ى
صحة الرواية والاعتماد علا !ي الاستشهادمن عدمه.
كانت الرواية عن رسول ﷲ تنقل شفاها ح ¯cدونت السنة !ي القرن الثاني ،وقد كان للصحابة
والتابعBن منهج !ي السماع والنقل ،يحرصون فيه ع;ى التثبت من صحة املنقول لفظا ومع. ¯P
ً
لم ينظر النحويون لغ ABما يسمعون حBن يكون مناطا لالستشهاد؛ لتكون بذلك أقيسم ع;ى ما
ثبت لد´م ،وما سمعوﻩ من رواته.

• َ
قل عند املتقدمBن من النحويBن الاستشهاد بحديث رسول ﷲ -ص;ى ﷲ عليه وسلم -وإن
مثلوا به؛ ً
تورعا عن أنه يؤخذ عم أنه رواية عن الرسول بلفظه وهم لم يسمعوﻩ عنه.
• موقف الكوفيBن من الحديث وتورعهم عن الاستشهاد به يدل داللة واضحة ع;ى عدم وثوقهم
من نسبته لرسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم من جهة ،ولخوفهم من أن ينسبوا لرسول ﷲ
ص;ى ﷲ عليه وسلم ما لم يثبت عنه.
• حBن يثبت للنحويBن أو غABهم أن السماع !ي رواية الحديث عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
وسلم ثابت فإن إتباعه عندهم واجب ،وهذا مذهÈم !ي املسموع من كالم العرب ،فاتباعه
عندهم واجب
وآخر دعوانا أن الحمد لهه رب العاملBن ،وص;ى ﷲ وسلم ع;ى سيدنا محمد وع;ى آله وصحبه أجمعBن
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ّ
 .٧مفهوم التأويل  -أنواعه وأدلته ] -ي )تأويل مختلف الحديث( البن قتيبة )ت ٢٧٦هـ(
د .زينب السلطاني
)قسم علوم القرآن والAsبية ٕالاسالمية ،كلية الAsبية للبنات ،جامعة بغداد(
مدخل
) (١مفهوم التأويل ]ي اللغة والاصطالح :وله !ي اللغة معان ّ
عدة ما:
ٍ
ٔالاولّ :أنه العاقبة وهو من ) ْ
ٔالاول( وهو الرجوع إ[ى ٔالاصل).(١
ّ
ّ
ّ
وتصرف فيه ،ووضع املع ¯Pموضعه).(٢
الثاني :أنه من )ٕالايالة( وÔي السياسة ،فكأنه ساس الكالم
تأوله أي ّدبرﻩ ّ
التدبر و التقدير( ،يقالّ :أوله و ّ
الثالثّ :أنه بمعّ ) ¯P
وقدرﻩ).(٣
الرابعّ :أن ّ
التأول والتأويل :تفس ABالكالم الذي تختلف معانيه).(٤
ّ
أما التأويـل ]ـي الاصـطالح :فقـد ُع ّ ِـرف بأنـه )نقـل ظـاهر اللفـظ عـن وضـعه ٔالاصـ;ي إ[ـى مـا يحتـاج إ[ـى دليـل
ّ
ل ــوالﻩ م ــا ت ــرك ظ ــاهر اللف ــظ() .(٥إذ ٔالاص ــل فه ــم اللف ــظ بحس ــب ظ ــاهرﻩ ،وال ُيع ــدل ع ــن ذل ــك الظ ــاهر إال
لضــرو ة ؛ أي وجــود دليــل يقت2ــ Opالتأويــل ؛ ّ
ألن وجــودﻩ يمنــع مــن إيـراد املعPــ¯ مــن ظــاهر اللفــظ ،ويوجــب
ر
ُ َ
التأويل .وع;ى هذا ّ
فإن التأويل يع :OPالخروج عن ظاهر اللفظ ا[ى مع ¯Pآخر أو معان أخر.
) (٢مفهوم التأويل ]ي القرآن:
تكـ ّـرر لفــظ )التأويــل( !ــي القـرآن الكــريم !ــي مواضــع عـ ّـدة ،وبــدالالت متنوعــة ،حـ ّـددها علمــاء )الوجــوﻩ
ﱠ َ
َ
والنظائر)! (٦ي القرآن الكريم( بخمسة أوجـه مـا)ّ :(٧أن معPـ¯ )تأويلـه( !ـي قولـه تعـا[ىُ :ه َـو ال ِـذ َي أن َـز َل َعل ْي َـك
ْ َ َ ْ ُ َ ٌ ﱡ ْ َ َ ٌ ُ ﱠ ُ ﱡ ْ َ َُ َ َُ َ َ ٌ ََﱠ ﱠ َ ُُ
َ ﱠ َ َ َ
ـوْ ِ Çم َزْي ٌـغ ف َيت ِب ُعـون َمـا تش َـاب َه
اب وأخ ُر متش ِاÇات فأمـا ال ِـذين ِ!ـي قل ِ
ال ِكتاب ِمنه آيات محكمات ْهن أم ال ِكت ِ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ِم ْنـ ُـه ْاب ِت َغــاء ْال ِف ْت َنـ ِـة َو ْاب ِت َغــاء َتأو ِيلـ ِـه َو َمــا َي ْع َلـ ُـم تأويلــه إال اللــه َو ﱠ
اســخون ِ!ــي ال ِعلـ ِـم َيقولــون َآم ﱠنــا ِبـ ِـه كـ ﱞـل ِّمـ ْـن
الر ِ
ِ
ِ ِ
َ ّ َ َ َ َ ﱠ ﱠ ُ ﱠ ُ ْ ُ ْ َ َْ
)(٨
ـاب  :منتÛـ ــ¯ مـ ــدة بقـ ــاء ملـ ــك محمـ ــد )( وأمتـ ــه ،وانقضـ ــاء ملكـ ــه
ِعنـ ـ ِـد رِبنـ ــا ومـ ــا يـ ــذكر ِإال أولـ ــوا ٔالالبـ ـ ِ
ّ
ورجوعه إ[ى الود ،فقال ﷲ تعا[ى أي :ال يعلم ّ
مدة ملـك محمـد )( وأمتـه إال ﷲ ع ّـز وج ّـل .أمـا الوجـه
ٓالاخــر الــذي ذكــرﻩ علمــاء الوجــوﻩ والنظــائر ل ـ)التأويــل( ،فهــو )العاقبــة واملــآل( ،كالــذي !ــي نحــو قولــه تعــا[ى:
ْ َ
َ ُ ْ
ْ َ
َ َ ْ َ ﱠ ْ َ َ ُ ُ َُ َ َ ﱠ َ َ
ين خ ِس ُـروا أ ُنف َسـ ُـهم ِب َمـا كـانوا ِب َآيا ِت َنـا َيظ ِل ُمــون ) ،(٩فقـالوا)ّ :(١٠إن املـراد مــن
ومـن خفـت موا ِزينـه فأول ِئــك ال ِـذ
) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ  :اﺑﻦ ﻓﺎرس ) ١٦٢/١آل(  ،واﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن  :اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  ، ٣٨وﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ) ٣٣/١٣أول(.
) (٢ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ) ١٦٠/١آل(  ،وﻳﻨﻈﺮ اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  :اﻟﺰرﻛﺸﻲ . ١٤٩/٢
) (٣ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  ) ٣٤/١٣أول (  ،وﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس  :اﻟﺰﺑﻴﺪي  ) ٢١٥/٧أول( .
)(٤
اﻟﺼﺤﺎح  :اﻟﺠﻮﻫﺮي  ، ١٦٢٧/٤وﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) ٣٤/١٣أول( .
ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ  :اﻷزﻫﺮي  ، ٤٥٨/١٥وﻳﻨﻈﺮ ّ

) (٥اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ  :ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ  ،٨٠/١وﻳﻨﻈﺮ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) ٣٤/١٣أول(.

) (٦اﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ  :ﻫـﻮ أن ﺗﻜـﻮن اﻟﻜﻠﻤـﺔ واﺣـﺪة  ،ذﻛـﺮت ﻓـﻲ اﻟﻤﻮﺿـﻊ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮآن ﻋﻠـﻰ ﻟﻔـﻆ واﺣـﺪ وﺣﺮﻛـﺔ واﺣـﺪة  ،وأرﻳـﺪ ﺑﻜـﻞ ﻣﻜـﺎن ﻣﻌﻨـﻰ ﻏﻴـﺮ اﻵﺧـﺮ  ،ﻓﻠﻔـﻆ ﻛـﻞ ﻛﻠﻤـﺔ
ذﻛﺮت ﻓـﻲ ﻣﻮﺿـﻊ ﻧﻈﻴـﺮ ﻟﻠﻔـﻆ اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻟﻤـﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ اﻟﻤﻮﺿـﻊ اﻵﺧـﺮ ﻫـﻮ اﻟﻨﻈـﺎﺋﺮ  ،وﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻛـﻞ ﻛﻠﻤـﺔ ﺑﻤﻌﻨـﻰ ﻏﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻰ اﻷﺧـﺮى ﻫـﻮ اﻟﻮﺟـﻮﻩ  .ﻳﻨﻈـﺮ اﻟﻮﺟـﻮﻩ واﻟﻨﻈـﺎﺋﺮ ﻓـﻲ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ  :ﻫﺎرون ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ . ٨
) (٧اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ  :ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن  ، ١٣١واﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ١١٧ـ  ، ١١٨وﻛﺸـﻒ اﻟﺴـﺮاﺋﺮ ﻓـﻲ ﻣﻌﻨـﻰ اﻟﻮﺟـﻮﻩ واﻷﺷـﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈـﺎﺋﺮ :
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد .١٦٨
) (٨آل ﻋﻤﺮان .٧ /
) (٩اﻷﻋﺮاف .٥٣/
) (١٠ﻳﻨﻈﺮ:اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ  ، ١٣١واﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ  ، ١١٧وﻧﺰﻫﺔ اﻷﻋﻴﻦ اﻟﻨﻮاﻇﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ  :اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي . ١٨٢
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)تأويله( !ي ٓالاية :عاقبة ما وعد ﷲ !ي القرآن الكريم من الخ ABوالشر.
ّ
ومــن وجــوﻩ )التأويــل( !ــي القـرآن الكــريم ورودﻩ بمعPــ¯ )تعبBــ Aالرؤيــا() (١كالــذي !ــي قولــه تعــا[ى ) َو ُي َع ِل ُمـ َـك ِمــن
َ
َْ
ٔالا َ
يث( ) .(٢ومن معانيه !ي القـرآن الكـريم :التحقيـق) ،(٣كمـا !ـي قولـه تعـا[ى ) َه َـذا َت ْأوي ُـل ُر ْؤ َي َ
ـاي( )،(٤
اد
ح
يل
و
أ
ِ
ِ
ِ
ت ِ
ِ
يع OPتحقيق رؤياي.
ْ
ْ
ﱠَ ُُ
ومـ ــا بمعPـ ــ¯ :ألوانـ ــه ،كمـ ــا !ـ ــي قولـ ــه تعـ ــا[ى) :إ ِ◌ال ن ﱠبأتك َمـ ــا ِب َتأ ِو ِيلـ ـ ِـه( ) ،(٥أي ألـ ــوان الطعـ ــام قبـ ــل ْأن
يأتيكما) ،(٦أي :أنواعه.
) (٣مفهوم التأويل ]ي ٔالاثر:
ي ـ ـراد بـ ــاألثر مـ ــا روي عـ ــن الن°ـ ــ () Oمـ ــن عمـ ـ ٍـل وقـ ــو ٍل وتقريـ ـ ٍـر ،وبمـ ــا ورد عـ ــن آل بيتـ ــه وأصـ ــحابه
وأتبــاعهم .لقــد كــان الرســول الكــريم )( يبـ ّـBن ألصــحابه معــاني القـرآن ،كمــا يبــBن لهــم ألفاظــه) ،(٧وكــانوا
ّ
يسألونه )( ّ
عما يشكل علم من ألفاظه ومعانيه ،ومـا يصـعب علـم فهمـه ،حcـ¯ أنـه دعـا البـن عبـاس
ّ
ْ ّ
ّ
يعلم ــه ﷲ س ــبحانه التأوي ــل ّ
ويفقه ــه ! ــي ال ــدين ،فق ــال )() :الله ــم فقه ــه ] ــي ال ــدين وعلم ــه
)( ب ــأن
ّ ً
)(٨
التأويــل( فالتأويــل !ــي هــذا الحــديث يعPــ :Oالاســتنباط ،الــذي )يتطلــب تعمقــا !ــي املعPــ¯ امل ـراد ،ومعرف ــة
القصــد مــن ورائــه ،ممــا اليدركــه ّإال أصــحاب التـ ّ
ـدبر والفكــر الثاقــب ،وتلــك Ôــي امل¤لــة الcــ Oأرادهــا الرســول
البــن عبــاس( ) .(٩وقــد روي عــن الســيدة عائشــة )( أ³ــا قالــت) :كــان رســول ﷲ )( يكــْ Aأن يقــول !ــي
ركوعه وسجودﻩ) :سبحانك اللهم وبحمدك .اللهم اغفر [ي( ،ﱠ
يتأول القرآن().(١٠
وقــد وردت لفظــة )التأويــل( !ــي أقــوال ٕالامــام ع;ـ ّـي )(ّ ،
معــAة عــن مفهــومBن) (١١للتأويــل :أحــدهما:
تفس ــ ABالقـ ـرآن باالج ــاد ،أو تأويل ــه باس ــتنباط ٔالاحك ــام وبي ــان املجم ــل ،وتخص ــيص العم ــوم وغ Bــ Aذل ــك،
كالــذي جــاء !ــي وصــيته البنــه الحســن )( ،إذ يقــول) :وأن ابتــدئك بتعلــيم كتــاب ﷲ وتأويلــه( .وٓالاخــر:
صــرف معــاني الق ـرآن إ[ــى غBــ Aمــا Ôــي لــه ،وهــو التأويــل املبPـ ّـ Oع;ــى الهــوى والاعتقــاد ،وقــد ّ
ذمــه ٕالامــام ورأى
ً
فيــه خروجــا عــن الســبيل القويمــة !ــي الكشــف عــن معــاني القـرآن وذلــك !ــي كتــاب بعثــه ا[ــى أحــدهم يقــول
ً
فيـه) :وقــد ابتالنـي ﷲ بــك وابـتالك بــي ،فجعـل أحــدنا حجـة ع;ــى ٓالاخـر ،فعــدوت ع;ـى طلــب الـدنيا بتأويــل

) (١اﻷﺷــﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈــﺎﺋﺮ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜ ـﺮﻳﻢ  ، ١٣١واﻟﻮﺟــﻮﻩ واﻟﻨﻈــﺎﺋﺮ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜ ـﺮﻳﻢ  ، ١١٧وﻧﺰﻫــﺔ اﻷﻋــﻴﻦ اﻟﻨــﻮاﻇﺮ  ، ١٨٣وﻛﺸــﻒ اﻟﺴ ـﺮاﺋﺮ ﻓــﻲ ﻣﻌﻨــﻰ اﻟﻮﺟــﻮﻩ واﻷﺷــﺒﺎﻩ
واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ  ١٦٨ـ . ١٦٩
) (٢ﻳﻮﺳﻒ . ٦/
) (٣اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ  ، ١٣٢اﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ  ، ١١٨وﻧﺰﻫـﺔ اﻷﻋـﻴﻦ اﻟﻨـﻮاﻇﺮ  ، ١٨٣وﻛﺸـﻒ اﻟﺴـﺮاﺋﺮ ﻓـﻲ ﻣﻌﻨـﻰ اﻟﻮﺟـﻮﻩ واﻷﺷـﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈـﺎﺋﺮ
. ١٦٩
) (٤ﻳﻮﺳﻒ . ١٠٠/
) (٥ﻳﻮﺳﻒ . ٣٧/
) (٦اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن  ، ١٣٢واﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن  ، ١١٨وﻧﺰﻫﺔ اﻷﻋﻴﻦ اﻟﻨﻮاﻇﺮ  ، ١٨٢وﻛﺸﻒ اﻟﺴﺮاﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﺟﻮﻩ واﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ . ١٦٩
) (٧ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ  :اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ . ٥
) (٨ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ . ٣١٤/١
) (٩ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺄوﻳﻞ وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  :اﻟﺴﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر .٢٨
) (١٠ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ) ٢٨٧/١ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮع واﻟﺴﺠﻮد ( .
) (١١اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  :د .ﻛﺎﺻﺪ اﻟﺰﻳﺪي ٢٠ـ  ٢١ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺪد ) ( ٤٣ﻟﺴﻨﺔ . ١٩٧١
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القرآن ،فطلبت OPبما لم تجن يدي وال لساني ،وعصيته أنت وأهل الشام بي.(١)(...
ُ
ً
وق ــد ش ــرحه الش ــيخ محم ــد عب ــدﻩ ) - (٢رحم ــه ﷲ ق ــائال) :وتأويل ــه القـ ـرآن :ص ــرف قول ــه تع ــا[ى)ك ِت ـ َـب
ٌ
اص( ) (٣وقوله تعـا[ى ) َو َل ُك ْـم !ـي ْالق َ
َع َل ْي ُك ُم ْالق َ
ص ُ
ـاص َح َيـاة( ) ،(٤وتحويلـه إ[ـى غBـ Aمعنـاﻩ ،حيـث أقنـع أهـل
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
الشام ّأن هذا النص يخول معاوية الحق !ي الطلب بدم عثمان من أم ABاملؤمنBن(.
ّ
نخلــص ّ
ممــا تقـ ّـدم ّأن )التأوي ــل( !ــي ٔالاثــر ورد بمفهــومBن :أحــدهما :أنــه التفســ ،ABوالتأويــل باالج ــاد
والاستنباط ،وهو ّ
املب OPع;ى أسس صحيحة ،ومتفقة مع تعاليم الشريعة.
وٓالاخر :التأويل املذموم ّ
املب OPع;ى الهوى والاعتقاد.
املبحث ٔالاول
أنـواع التأويل
ّ
تق ـ ّـدم ّأن ٔالاص ــل ع ــدم الع ــدول ع ــن ظ ــاهر اللف ــظ إال بقرين ــة تمن ــع م ــن إي ـراد املع Pــ¯ م ــن ظ ــاهر اللف ــظ،
ُ َ
وتوجــب العــدول ا[ــى التأويــل والاســتنباط .وملــا كــان التأويــل بتجــاوز الظــاهر ا[ــى معــان أخــر تســتنبط بــالفكر
والفه ــم ،فق ــد تل ــون ب ــألوان مختلف ــة وص ــور متباين ــة بحس ــب الثقاف ــات والعص ــور والعقائ ــد .فك ــان ع; ــى
ضربBن :أحدهما :تأويل قريب ؛ وهو املقبول ،وٓالاخر :تأويل بعيد ؛ وهو املرفوض.
أ /التأويل املقبول:
ّ
ً
ً
وهــو مــا كــان قريبــا ســائغا ،وال يكــون ذلــك إال بشــروط) (٥تقــدم ذكرهــا .ويكتفــي هــذا التأويــل بــدليل
ً
ً ً
قريــب يســاندﻩ ،وال يشــAsط معــه دلــيال قويــا كالتأويــل البعيــد.ومعلــوم ّأن التأويــل كلمــا كــان قريبــا كــان أكــA
ً
ّ
قبوال ،وأك Aفائدة وهو ـ كما قال أحد العلمـاء ) :(٦إنـه )أو[ـى مـن البعيـد الـذي ال يفيـد( .فمـن ذلـك تـأويلهم
ً
ً
ً
ْ َ ً َ ً
انف ـ ُـروا ِخفاف ــا َو ِثق ــاال() ،(٧فق ــد قي ــل )ش ــبابا وش ــيوخا ،وقي ــل :أغني ــاء وفق ـراء .وقي ــل عزاب ــا
قول ــه تع ــا[ىِ ) :
ّ
ً
ـاط ،وقي ــل :أص ــحاء ومر Úــ .(٨)(¯pوق ــد عل ــق الزرك× ــ Opع; ــى ذل ــك بقول ــه
ومت ــأهلBن ،وقي ــل :نش ــاطا وغ Bــ Aنش ـ ٍ
)وكلهــا ســائغ جــائز .وٓالايــة محمولــة علــا ؛ ّ
ألن الشــباب والعـ ّـزاب ،والنشــاط ؤالاصــحاء خفــاف ،وضـ ّـدهم
ً
ً
ثقال() .(٩فهذا ّ
يعد تأويال مقبوال !ي جميع وجوهه.
وقــد أورد ابــن قتيبــة تــأويالت أللفــاظ مــن الحــديث الشــريف ،ممــا بــدا قبولــه لهــا بأســاليب مختلفــة.
ّ
فمن ذلك تأويل حديث الن) :() O°لقد اه) Oملوته العرش ،ولقد تبادر اـى غﺴـله سـبعون ألـف ملـك،
ومـ ــا كـ ــدت أصـ ــل اـ ــى جنازتـ ــه() ،(١٠فبـ ـ ّـBن ّأن امل ـ ـراد مـ ــن )الاه sـ ـ¤از( )استبشـ ــار املالئكـ ــة الـ ــذين يحملونـ ــه
) (١ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  :اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ )( ﺑﺸﺮح اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ . ١١٢/٣
) (٢ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ . ١١٢/٣
) (٣اﻟﺒﻘﺮة . ١٧٨ /
) (٤اﻟﺒﻘﺮة . ١٧٩ /
) (٥اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ  ، ٣٤٤وﻳﻨﻈﺮ  :أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ . ١٢٩
) (٦ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن  ، ١٢٩/٦ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ اﻵﻳﺔ ) ( ٥٦ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة .
) (٧اﻟﺘﻮﺑﺔ . ٤١/
) (٨اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن . ١٥١/٢
) (٩اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  ، ١٥١/٢وﻳﻨﻈﺮ اﻻﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن . ١٨٠/٢
) (١٠ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ .٢٤٥
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ويحفــون حول ــه...فأق ــام الع ــرش مق ــام م ــن يحمل ــه ويح ــيط بــه م ــن املالئك ــة() ،(١ث ــم أش ــار ا[ ــى ّأن ذل ــك م ــن
املجـاز فهـو كقولــه تعـا[ى )فمــا بكـت علــWÑم الﺴـماء ؤالارض() ،(٢أي )يريـد مــابكى علـم أهــل السـماء وأهــل
ُ
ٔالارض ،فأق ــام الس ــماء ؤالارض مق ــام أهلهم ــا() ،(٣وه ــو م ــن املج ــاز املرس ــل ال ــذي عالقت ــه املحلي ــة إذ ذ ِك ــر
ّ ُ
ّ
ّ
ً
املحل وأ ِريد الحالBن فيه .ثم علق بعد ذلك قائال) :وهذا التأويل بحمد ﷲ سهل قريب().(٤
ب  /التأويل غ املقبول )التأويل املرفوض(:
وهــو التأويــل الــذي اليـ ّ
ـدل عليــه ظــاهر اللفــظ وال تأويلــه .وهــو املنÛـ ّـ Oعنــه !ــي الشــريعة .فقــد نÛــ¯ الن°ــO
)( عـن التأويـل بغBـ Aعلـم وذكـر عليـه الصـالة والسـالم أنـه يخ×ـ ¯pع;ـى أمتـه مـن ثـالث ؛ إحـداها) :رجـال
ّ
يتأولون القـرآن عـى غـ تأويلـه() ،(٥أي ع;ـى غBـ Aمعنـاﻩ املعقـول ،ثـم وعـد ّأن جـزاءهم النـار !ـي حـديث لـه
ً
ّ
قال فيه )من ّ
تعمد عي كذبا فليتبوأ مقعدﻩ من النـار() .(٦فحمـل الحـديث ـ !ـي بعـض وجوهـه ـ ع;ـى أنـه
ن OÛعن التأويل بغ ABعلم ،قال الالو) (٧)OpËت  ١٢٧٠هـ( !ي مع ¯Pالحديثّ :إن ) َم ْـن قـال !ـي مشـكل القـرآن
بمــا ال يعلــم فهــو متعـ ّـرض لســخط ﷲ تعــا[ى( .والبــد للتأويــل البعيــد مــن دليــل قــوي لكــي يقبــل ،يقــول ابــن
ّ
حــزم ٔالاندل-ــ)(٨) Opت ٤٥٦ه ـ() :ونحــن النقــول بالتأويــل أصــال إال أن يوجــب القــول بــه نــص آخــر وإجمــاع أو
ّ
ً
ضرورة حس ،وال مزيد ،وإال من ّادûى تأويال بال برهان ،فقد ّادûى ما اليصح ،فدعواﻩ باطل( .وهـذا النـوع
ع;ى صور ما:
)ٕ(١الاغـراب ]ــي التأويـل :وممــن عرفـوا بضــروب مـن التأويــل البعيـد ،املع¤sلــة ،اذ غلـب ع;ــى الفكـر الاع¤sا[ــي
الط ــابع العق; ــي والكالم ــي ) ،(٩ويتب ــBن ذل ــك ! ــي القض ــايا العقلي ــة والفلس ــفية عن ــد تفس ــABهم كت ــاب ﷲ ع ــز
وجل .فقد حملوا طائفة من ٔالالفاظ القرآنية ع;ـى وفـق منـاهجهم ،فكانـت طائفـة مـن التـأويالت القرآنيـة
ّ
التخلــو م ــن بعـ ٍـد وإغ ـراب ح cــ¯ ّأن الجــاحظ )) (١٠ت  ٢٥٥هـ ـ( ـ م ــع أن ــه مع[¤sـ ّـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ نق ــد ع;ــى بع ــض ق ــدامى
ّ
ً
مفســر´م ذلــك ،نــاقال قــول أســتاذﻩ )النظــام( !ــي التحــذير مــن هــذا النــوع مــن التفســ ABواملفســرين وهــو) :ال
تسAsس ــلوا إ[ ــى كث Bــ Aم ــن املفس ــرين ،وأن نص ــبوا أنفس ــهم للعام ــة ...وكلم ــا ك ــان املفس ــر أغ ــرب عن ــدهم ك ــان
أحــب الــم ،ولــيكن عنــدكم عكرمــة والكل°ـ ّـ Oوالسـ ّ
ـدي والضــحاك ومقاتــل بــن ســليمان وابــو بكــر ٔالاصــم! ،ــي
ســبيل واحــدة( .وأبــو بكــر ٔالاصــم مــن قــدامى ّ
مفســري املع¤sلــة .وقــد علــق الجــاحظ ) (١١ع;ــى هــذا الصــنيع
ّ
وأشــباهه بعــد أن عــرض طائفــة مــن الشــواهد التفســABية بقولــه) :ولــيس يــؤتى القــوم إال مــن الطمــع ،ومــن
شدة إعجاÇم بالغريب(.
) (١ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ .٢٤٦
) (٢اﻟﺪﺧﺎن . ٢٩
) (٣ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ .٢٤٦
) (٤ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ .٢٤٧
) (٥اﻟﻤﺮاﺳﻴﻞ  :أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ  ، ٥٥وﻳﻨﻈﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ  :ﺟﻮﻟﺪ ﺗﺴﻬﺮ . ٨
) (٦اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي  ٢٦٨/٤ﺑﺎب ) ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺮأﻳﻪ (
) (٧روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ . ٦/١
) (٨اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﻨﻐﺮﻳﻠﺔ اﻟﻴﻬﻮدي . ١١٧
) (٩ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  :د  .ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ . ٢٩٤
) (١٠اﻟﺤﻴﻮان .٣٤٣/١
) (١١اﻟﺤﻴﻮان . ٣٤٦/١
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ً
ً
) (٢تأويل فريق من الصوفية :يرى الصوفية ّأن للقرآن ظاهرا للعوام وباطنا للخواص ،فكـان أبـو حامـد
الغزا[ ّـي) (١يـذهب ا[ـى ّأن أحـوال أهـل النعـيم والعـذاب ّ
ّ
يعـ Aعـا القـرآن بالحشـر والنشـر والحسـاب واملBـ¤ان
والص ـراط ،وي ــرى ّأن له ــذﻩ ٔالالف ــاظ املص ــطلحة ! ــي ٕالاس ــالم) :ظ ــواهر جلي ــة تج ــري مج ــرى الغ ــذاء لعم ــوم
الخل ــق ،وله ــا أسـ ـرار غامض ــة تج ــري مج ــرى الحي ــاة لخص ــوص الخل ــق(ُ .
وع ـ ّـد م ــنهج الغزا[ ــي الص ــو!ي م ــن
املناهج املعتدلة لدى الصوفية ،وهو منهج سهل التسـAsي )ت  ٣٠٣ه ـ( الـذي كـان لـه قـدم ثابتـة !ـي مجـال
السلوك الصو!ي القائم ع;ى أساس من الشريعة ٕالاسالمية) (٢والجمـع بـBن الظـاهر والبـاطن) ،(٣ويـرى كثBـA
من املتصوفة ّأن هذا املع ¯Pالباطن ال يلaي املع ¯Pالظاهر ،بل هو منـه بسـبب وصـلة ،ولـذلك يـرون إرادة
التفس ABالظاهر للفظ ٓالايـة ،ويـرون ضـرورة إيـرادﻩ أوال ،ثـم يسـتنبط !ـي ضـوء ذلـك التفسـ ABمعPـ¯ إشـار ّي
خفـ ّـي يتصــل بفيوضــا®م ومقامــا®م ومعــارفهم وأس ـرارهم ) .(٤فالغالــب ع;ــى التــأويالت الصــوفية ،التأويــل
ّ
ّ
ّ
الباط OPالذي يAsتب عليه صعوبة فهمه ،إال ع;ى من تعلم طرقهم ومرن ع;ى أساليÈم).(٥
ً ّ
ً
) (٣تأويــل الباطنيــة :ومــع مــا وصــفنا مــن تفســ ABاملتصــوفة بعـ ِّـدﻩ تفســABا باطنيــا ،إال ّأن مصــطلح الباطنيــة
يتنــاول طائفــة أخــرى خرجــت عــن ٕالاســالم النحرافهــا عنــه بمــا انتحلــت مــن عقائــد بعيــدة عــن هــذا الــدين
ً
ً
وروح ــه .فم ــن معتق ــدا®م ّأن للش ــريعة ٕالاس ــالمية ظ ــاهرا وباطن ــا ،فجعل ــوا ت ــأويال®م الغريب ــة للق ـرآن  Ôــي
البـاطن الـذي يقـف علمـه ـ !ـي عمهـم ـ علـمّ ،
وأن مـا يعلمـه عـوام النـاس هـو الظـاهر) .(٦ولـذلك اقتصـرت
ز
ْ
َ
تفاس ــABهم ع; ــى ٔالاخ ــذ بب ــاطن الق ـرآن وإهم ــال ظ ــاهرﻩ مس ــتدلBن ع; ــى ذل ــك بقول ــه تع ــا[ى) :فال َتم ُس ــوا ُن ـ ً
ـورا
ِ
َ ُ
ض ــر َب َب ْي ـ َـ ُم ب ُس ــور ﱠل ـ ُـه َب ـ ٌ َ
الر ْح َم ـ ُـة َو َظ ــاه ُر ُﻩ م ــن ق َبل ــه ْال َع ـ َـذ ُ
اط ُن ـ ُـه ِفي ـ ِـه ﱠ
اب( ) .(٧وق ــد ملئ ــت تفاس ــABهم
ِ ِ ِ ِ ِ
ـاب ب ِ
ِ ٍ
ف ِ
بالتــأويالت البعيــدة املخالفــة ملقاصــد القـرآن وروحــه ،وللشــرع ٕالاســالمي وألصــول اللغــة وقواعــدها كــذلك،
ً
فكانت ّ
أشد بعدا عـن النسـق القرآن ّـي مـن تفاسـ ABاملتصـوفة ،وإن كانـت جميعهـا تشـAsك !ـي مخالفـة ظـاهر
القـرآن والحــديث) ،(٨ومــن هــؤالء الكراميــة) (٩واملنصــورية) (١٠وغABهمــا .ومــن التــأويالت الباطنيــة الcــ Oتأباهــا
َ َ
الشريعة الاسالمية وتنبذها ،مـا جـاء !ـي تـأويلهم قولـه تعـا[ى) :إ َذا ﱠ
الس َـماء انفط َـر ْت( ) ،(١١إذ قـالواّ :إن قولـه
ِ
َ َ
ﱠ َْ َ َ َ َ
)إ َذا ﱠ
السـ َـماء انفطـ َـر ْت( معنــاﻩ :ســماء ٔالاديــان انشــقت ،و) ِإن ٔالابــرار ل ِفــي ن ِعـ ٍـيم( يعPــ :Oهــم رجــال الــدين لــم
ِ
يبق لهم أثر ع;ى الناس.
)(٤التأويل الفلﺴفي:
) (١ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺮآن . ٤
) (٢ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ  :ﻣﻨﻴﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ  ، ٣٣وﻳﻨﻈﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ  :د  .ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﺣﺎﻣﺪ . ١٧٩
) (٣ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ . ١٧٩
) (٤ﺑﺪع اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ . ١٥٠
) (٥ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ  ١٧٩ـ . ١٨٠
) (٦اﺑﻦ ﺣﺰم ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﺼﺮﻩ ـ آراؤﻩ وﻓﻘﻬﻪ  :ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة  ، ١٢٢وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺒﻬﺎﺋﻴﺔ  :د  .ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ . ٢٩
) (٧اﻟﺤﺪﻳﺪ . ١٣ /
) (٨ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن . ٢٩٧
) (٩اﻟﻜﺮاﻣﻴﺔ  :وﻫﻢ اﺻﺤﺎب أﺑﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻛﺮام  ،ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت واﻟﺘﺠﺴﻴﻢ واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  .ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ  :أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ . ١٤٤/١
) (١٠اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ  :ﻫﻢ أﺻﺤﺎب أﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺠﻠﻲ  ،ادﻋﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ  ،وﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻻﺻﺤﺎﺑﻪ )) ﻓ ـﻲ ﻧـﺰل ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ) وان ﻳـﺮوا ﻛﺴـﻔﺎ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻤﺎء ﺳـﺎﻗﻄﺎ ( اﻟﻄـﻮر ، ٤٤/
ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ  :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ  ، ٧٠وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ  ١٤/٢ـ . ١٥

) (١١اﻻﻧﻔﻄﺎر ١/ـ
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اتخــذ فريــق مــن الفالســفة التأويــل وســيلة للتوفيــق بــBن العقــل والشــرع ) ،(١وبــBن الفلســفة والــدين،
فانAوا ّ
ومايتحملـه ال ّ
ّ
ـنص القرآن ّـي مـن تأويـل،
يؤولون النصوص بما يبعدها عن ظاهر القرآن ومقاصـدﻩ،
ويتج;ــى هــذا !ــي مــا قالتــه جماعــة )اخــوان الصــفا( )!(٢ــي رســائلهم وكــانوا كــذلك ّ
يؤولـون النصــوص القرآنيــة
والحديثية بما يتناسب وأفكارهم الفلسفية.
وقد نعت ابن قتيبة التأويالت املرفوضة ّ
بعدة نعوتّ ،
تدل ع;ى عدم قبوله لها ؛ مثل:
ُ ّ ً
خطئا بذلك القائلBن به ،كما !ي تأويلهم )سبعة
)أ( التأويل املﺴتنكر :وهو ما استنكرﻩ ،ولم يرتضه ،م ِ
كاف ،فأقرأوا كيف شئتم() ،(٣إذ
ٔالاحرف( !ي قوله )():أنزل القرآن عى سبعة أحرف كلها
شاف ٍ
ٍ
ر ﱠد)ٔ (٤الاقوال الثالثة ال Ocقيلت !ي تأويل هذﻩ ٔالاحرف السبعة قائال):وقد غلط !ي تأويل هذا الحديث
قوم فقالوا :السبعة ٔالاحرف :وعد ،ووعيد ،وحالل ،وحرام ،ومواعظ ،وأمثال ،واحتجاج .وقال آخرون:
Ôي سبع لغات !ي الكلمة .وقال قوم :حالل ،وحرام ،وأمر ،ون ،OÛوخ Aما كان قبل ،وخ Aماهو كائن
ّ ً
بعد ،وأمثال( .ثم استنكر ما قالوﻩ معلقا ع;ى ذلك بقوله)) :(٥وليس Opء من هذﻩ املذاهب لهذا
ّ ً
مبينا ّأن تأويله الصحيح ـ عندﻩ ـ )سبعة أوجه من اللغات متفرقة !ي القرآن(،
الحديث بتأويل(،
ً
مستدال ع;ى ذلك بسياق قوله )( بعد ذلك) :فاقرأوا كيف شئتم( وهذا القول ليس بقوي أيضا ،إذ
ّإن اللغات العربية ال! Ocي القرآن ،وÔي اللهجات ،أك Aمن سبع ،ولهذا ر ّدﻩ غ ABواحد من أهل العلم ؛
ّ
ّ
املروي !ي ذلك عن النّ () O°أن جAيل أمرﻩ بأن يقرىء كل قوم بلغم ؛ توسعة ع;ى العرب
ألن
بالقراءة بغ ABلهجة قريش ).(٦
)ب( التأويل املﺴتكرﻩ:
وهو الذي يلوي فيه املفسر أو ّ
املؤول النص ؛ ليتالءم واتجاهاته ومذهبه) ،(٧فيؤدي به ذلك ا[ى
مخالفة كتاب ﷲ سبحانه .ووقف ابن قتيبة عند تأويالت تتصف بالبعد ـ لديه ـ كالذي !ي قوله )(:
ّ
إن ﷲ ّ
عز ّ
وجل ،خلق آدم
)
عى صورته() ،(٨إذ ّبBن) (٩أ³م قالوا) :أراد خلق آدم ع;ى صورته لم يزد ع;ى ذلك( .وقالواّ ) :إن ﷲ
التقبحوا الوجهّ ،
خلق آدم ع;ى صورة عندﻩ( ،وقالوا أيضاّ ) :
فإن ﷲ تعا[ى خلق آدم ع;ى صورته( أي
ً
ع;ى صورة الوجه .ولم يرتض ذلك ابن قتيبة ،بل استبعد هذﻩ التأويالت واصفا إياها باالستكراﻩ،
فقال):وملا وقعت هذﻩ التأويالت املستكرهة ،وك Aالتنازع فا ،حمل قوما اللجاج ع;ى أن زادوا !ي
الحديث ،فقالوا :روى ابن عمر عن النّ ،() O°أن )ﷲ عز وجل خلق آدم ع;ى صورة الرحمن( فا®مهم
) (١ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺄوﻳﻞ وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ . ٩
) (٢رﺳﺎﺋﻞ إﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎء وﺧﻼن اﻟﻮﻓﺎء .٤٨
) (٣ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن  ، ٣٣واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺸﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري  ٢٠/٩ـ . ٢٣
) (٤ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن  ٣٣ـ . ٣٤
) (٥ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن . ٣٤
) (٦اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻮﺟﻴﺰ اﻟﻰ ﻋﻠﻮم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ  :ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺷﺎﻣﻪ  ٩٦ـ . ٩٧
) (٧دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن  :ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ . ١١٠
) (٨ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ، ٢٠٣واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺸﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري  ٣/١١ﻛﺘﺎب )اﻻﺳﺘﺌﺬان ( ﺑﺎب ) ﺑﺪء ااﻟﺴﻼم (
) (٩ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ٢٠٤ـ . ٢٠٥
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ً
ابن قتيبة بالوضع !ي الحديث من أجل عضد رأ´م وما يرونه فيه ،فقال) :فركبوا قبيحا من الخطأ
وذلك أنه اليجوز أن نقولّ ) :إن ﷲ تعا[ى خلق السماء بمشيئة الرحمن( ،وال ع;ى إرادة الرحمن ،وانما
يجوز هذا اذا كان الاسم الثاني غ ABالاسم ٔالاول( .ثم رأى إمكان حمل الحديث ع;ى ظاهرﻩ من غ ABتأويل
له ،بشرط صحة رواية ابن عمر )( فقال) :فإن ّ
صحت رواية ابن عمر عن الن () O°بذلك ،فهو
كما قال رسول ﷲ )( ،فال تأويل ،وال تنازع فيه(.
ّ
املتعﺴف:
)ج( التأويل
ّ
(
١
)
ّ
التعسف :ركوب ٔالامر من دون تدب ABوال روية .وهو الس ABع;ى غ ABعلم،
جاء !ي لسان العرب أن
ؤالاخذ ع;ى غ ABطريق .وقد استبعد ابن قتيبة ما ورد من تأويالت حادت عن طريق الصواب فوصفها
َْ َ
َ
بالتعسف .فمن ذلك حملهم) (٢قوله تعا[ى ّ
ّ
لجهنمَ ) :ي ْو َم ن ُقو ُل ِل َج َه ﱠن َم َه ِل ْام َتأل ِت َوت ُقو ُل َه ْل ِمن ﱠم ِز ٍيد(
) ،(٣ع;ى أنه إخبار عن سعا .فلم ُي َ
حمل ع;ى ظاهرﻩ .ولم يرتض ابن قتيبة ذلك ؛ بل قال ) (٤معلقا
علا) :فما يحوج ا[ى التعسف والتماس املخارج بالحيل الضعيفة ؟ وما ينفع من وجود ذلك !ي ٓالاية
وٓالايتBن واملع ¯PواملعنيBن ،وسائر ما جاء !ي كتاب ﷲ عز وجل من هذا الجنس ؟ و!ي حديث رسول ﷲ
)( ،ممتنع عن مثل هذﻩ التأويالت( .ثم بBن أن ليس !ي نطق جهنم ،ونطق السماء ؤالارض عجب،
ً
مستدال ع;ى ذلك بطائفة من الشواهد القرآنيةّ ،
وأن
وان ﷲ تعا[ى ينطق الجلود ،ؤالايدي ،ؤالارجل،
!ي أحاديث الرسول ما يؤكد ذلك .فقد ُروي عنه )( ّأن ّ
جهنم تقول) :قط قط() (٥أي :حس O°حس.O°
ِ
فحمل ابن قتيبة نطق ّ
جهنم !ي القرآن والحديث ع;ى ظاهرﻩ من غ ABتأويل له.
)د( التأويل املﺴتحيل املنكوس:
ً
من التأويل ما يكون قبوله محاال غ ABممكن النحرافه ومخالفته الكتب السماوية والسيما القرآن
ّ
ّ
الكريم .ويتج;ى ذلك !ي إنكارهم السحر الوارد !ي حديثه )() :أنه )( سحر ،وجعل سحرﻩ ]ي بÓ
ً
ً
ذي أروان ،وأن عليا  -كرم ﷲ وجهه  -استخرجه ،وكلما حل منه عقدة وجد الن () Hخفة ،فقام
َْ
)(٦
َْ
اط ُل ِمن َب ِْ Bن َي َد ْي ِه َوال ِم ْن
الن () Hكأنما أنشط من عقال(  ،محتجBن لذلك بقوله تعا[ى)ال يأ ِت ِيه الب ِ
َ
َخ ْلفه َتَ ْ ٌ ¤
يد() ،(٧كما استدلوا ع;ى عدم إنزال ﷲ تعا[ى السحر ع;ى امللكBن ،بتأويل
يل ِّمن ح ِك ٍيم ح ِم ٍ
ِِ ِ
ّ
ّ
َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ )(٨
بعضهم )ما( !ي قوله تعا[ى) :وما كفر سليمان(  ،بأنه حرف نفي .واملع :¯Pأن ﷲ تعا[ى لم ي¤ل السحر
َ
َ
ُ
َ َ
َ
ّ
ع;ى امللكBن ببابل .وأنه تخييل كما قال ﷲ تعا[ى) :ف ِإذا ِح َبال ُه ْم َو ِع ِص ﱡ ُ ْم ُيخ ﱠي ُل ِإل ْي ِه ِمن ِس ْح ِر ِه ْم أ ﱠَ ³ا
) ) ١٥٠/١١ (١ﻋﺴﻒ ( .
) (٢ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن . ١١٢
) (٣ق . ٣٠ /
) (٤ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن . ١١٣ - ١١٢
) (٥ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن  ، ١١٣واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺸﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري  ٧٦٥/٨ﻛﺘـﺎب ) اﻟﺘﻔﺴـﻴﺮ (  ،وﺳـﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣـﺬي  ١٥٨/٩ﻛﺘـﺎب ) ﺗﻔﺴـﻴﺮ اﻟﻘـﺮآن  /ﺳـﻮرة )
ق((
) (٦ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ، ١٦٦ _ ١٦٥وﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن  ، ١١٦واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨـﺎري ﺑﺸـﺮح ﻓـﺘﺢ اﻟﺒـﺎري  ٢٨٩/١٠ﻛﺘـﺎب ) اﻟﻄـﺐ ( ﺑـﺎب ) اﻟﺴـﺤﺮ(
.
) (٧ﻓﺼﻠﺖ . ٤٢/
) (٨اﻟﺒﻘﺮة . ١٠٢/
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َت ْس َÙى( ) .(١ولم يقف ابن قتيبة إ اء هذا القول صامتا ،بل ّ
تصدى ملنكري حقيقة السحر بالرد علم،
ز
فقال )ّ ) :(٢إن الذي يذهب ا[ى هذا مخالف للمسلمBن والود والنصارى ،وجميع أهل الكتب ومخالف
ً
لألمم كلها ؛ كالهند ؛ وÔي ّ
أشدها إيمانا بالر*ي ،والروم والعرب !ي الجاهلية و!ي ٕالاسالم ،ومخالف
للقرآن ،معاند له بغ ABتأويل( أي بغ ABفهم له .واحتج لذلك بنصوص من القرآن والحديث ،فمن القرآن
َ ﱠﱠ َ
ْ َ
َ
ات ِ!ي ال ُعق ِد().(٣
قول ﷲ تعا[ى لنبيه )() :و ِمن ش ّ ِر النفاث ِ
ّ
ومن الحديث أنه )( )لعن العاضهة واملﺴتعضهة() .(٤أراد بذلك :الساحرة ،ال Ocتسألها أن
تسحر لها .ثم استبعد كذلك ما ذهبوا اليه !ي تأويل )ما( !ي )وما أنزل ع;ى امللكBن( بمع ¯Pالنفي ،إذ قال
)) (٥فليس هذا بمنكر من تأويال®م املستحيلة املنكوسة ) ((٦ثم عمد ) (٧ا[ى سبب نزول ٓالاية ليثبت عدم
ً
عدم صحة ما ّ
تأولوﻩ ،حامال )ما( ع;ى مع) :¯Pالذي( املوصولية .فيكون التقدير :والذي أنزل ع;ى امللكBن.
)هـ( تأويل املتشابه:
كAت أقوال العلماء !ي املحكم واملتشابه ،فأما املحكم فهو ما دل ع;ى معناﻩ بوضوح ال خفاء فيه)،(٨
ََ ُ ْ ﱠ َ
الة َو ُآت ْوا ﱠ
الز َك َاة َو ْار َك ُع ْوا َم َع ﱠ
الر ِاك ِع َBن() .(٩وأما املتشابه فأصله )أن يشتبه
كقوله تعا[ى) :وأ ِقيموا الص
اللفظ !ي الظاهر مع اختالف املعاني( ) .(١٠وهو ما خفيت داللته ع;ى معناﻩ ) .(١١وقد اتسع مفهوم
املتشابه لدى ابن قتيبة ،فشمل كل غامض من ٔالالفاظ وان لم تلتبس بغABها بشبه ،وشمل عندﻩ
ً
ٓالايات ؤالاحاديث ال Ocكانت محال للطعن بالقرآن والحديث من قبل املشككBن والجهلة وأعداء
لكل ماغمض ّ
الدين) .(١٢فيقول)) :(١٣قد يقال ّ
ودق :متشابه وإن لم تقع الحABة فيه من جهة الشبه
بغABﻩ( .وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة كذلك ،إذ قال)) :(١٤ولسنا ممن يزعمّ :أن املتشابه !ي القرآن ال
يعلمه الراسخون !ي العلم .وهذا غلط من ّ
متاوليه ع;ى اللغة واملع ...¯Pفلو كان املتشابه ال يعلمه غABﻩ
للزمنا للطاعن مقال ،وتعلق علينا بعلة( .وهو مايحمد البن قتيبة .فهذا الفريق يج ¤Bتأويل املتشابه من
لدن من رسخت أقدامهم !ي العلم .ع;ى وفق القاعدة القائلةّ :إن املتشاÇات ّ
ترد ا[ى املحكمات اللواتي
) ّ
هن أم الكتاب(.
الخاتمة:
) (١ﻃﻪ . ٦٦ /
) (٢ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ . ١٦٧
) (٣اﻟﻔﻠﻖ ١ـ . ٤
) (٤ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ، ١٦٧واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ و اﻻﺛﺮ . ٢٥٥/٣
) (٥ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ . ١٧٠
) (٦اﻟﻨﻜﺲ ﻓﻲ اﻻﺷﻴﺎء  :ﻗﻠﺐ اﻟﺸﻲء وردﻩ وﺟﻌﻞ أﻋﻼﻩ أﺳﻔﻠﻪ  ،وﻳﻨﻈﺮ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  ) ١٢٧/٨ﻧﻜﺲ ( .
) (٧ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ . ١٧١
) (٨ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن . ٢٨٢
) (٩اﻟﺒﻘﺮة . ٤٣/
) (١٠اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن . ٦٩/٢
) (١١ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن . ٢٨٢
) (١٢اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ  :ﻧﺼﺮ اﺑﻮ زﻳﺪ . ١٦٩
) (١٣ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن . ١٠٢
) (١٤ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن ٩٨ـ . ٩٩
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بعد هذﻩ الد اسة املتواضعة للتأويل !ي كتاب )تأويل مختلف الحديث( البن قتيبة ّ
البد من خاتمة
ر
ّ
تلخص ّ
أهم نتائجه:
للبحث
ّ – ١إن ابن قتيبة من اللغويBن واملفسرين الذين ﱠ
فرقوا بBن التأويل والتفس! ABي املفهوم والداللة
ً
الاصطالحية ،إذ جعل التفس ABمختصا باأللفاظ الغريبة والتأويل باملشكل ما ،والتأويل – لديه –
ً
ّ
والسنة ،وال يختلف مفهومه
صرف اللفظ عن املع ¯Pالظاهر إ[ى مع ¯Pيحتمله يكون متفقا مع القرآن
لدى علماء ٔالاصول عن معناﻩ عند غABهم إال من حيث دواûي الاستعمال.
ً
ّ -٢إن التأويل – عموما  -ع;ى نوعBن :قريب ،وبعيد ،أو )مقبول( و )مرفوض( ؤالاخ ABع;ى ضروب
مإ :الاغراب !ي التأويل لدى املتكلمBن ،وتأويل فريق من الصوفية ،وتأويل الباطنية ،والتأويل الفلسفي.
 -٣أما صور التأويل لدى ابن قتيبة ،فما :املقبول الذي بناﻩ ع;ى أساس موافقة ذلك التأويل
للكتاب والسنة ،ولغة العرب.فهو !ي ذلك لم يخرج !ي قبوله التأويل عما وضعه العلماء من شروط
لقبول التأويل ،وما :املرفوض ؛
وقد نعته ّ
ّ
بعدة نعوت ّ
واملتعسف ،واملستحيل
تدل ع;ى عدم قبوله له ما :املستنكر ،واملستكرﻩ،
املنكوس ،وما ُب OPع;ى الاعتقاد ،واملتشابه .وبذلك نفي ابن قتيبة ّ
كل أنواع التأويل الخارجة عن الحدود
ِ
ال Ocيقررها الدين والعلم واللغة.
 -٤أما تأويله املتشابه فكان !ي الصفات ٕالالهية وغ ABالصفات ،وقد أك Aمن إيرادﻩ الشواهد !ي
ً
ّ
والسنة ،والقائلBن بتناقضهما جهال مم Çما،
هذا الجانب ،وغرضه !ي ذلك الر ّد ع;ى الطاعنBن بالقرآن
ً
ّ
والسنة ّ
ﱠ
مؤوال ّ
وتبBن ّأن ابن قتيبة نفي ّ
كل ما ظاهرﻩ التناقض ،وجامعا
أي تعارض واختالف بBن القرآن
بBن مدلوالت ٔالالفاظ القرآنية والحديثية ال Ocيوهم ظاهرها باالختالف والتعارض.
ً
 -٥ومن صور التأويل عندﻩ أيضا :الحمل ع;ى النسخ وذلك إذا لم يمكن الجمع بBن املتناقضBن !ي
الظاهر ،ومن هذﻩ الصور حمل صيغة )ٔالامر( !ي النص ع;ى الاستحباب والاختيار ،ومن صورﻩ – عندﻩ
 :التأويل باستنباط أحكام بالقياس ومعان ٍ محتملة بما أوتيه من قدرة عالية ع;ى الاستنباط والسعة!ي علم العربية ،و!ي معرفة مدلوالت ألفاظها وتراكيÈا ،فقد سلك !ي ذلك مسلك الفقيه الذي
ً
يستنبط أحكاما من النصوص القرآنية وأحاديث الرسول )ص;ى ﷲ عليه وسلم(.
ّ
ً
 -٦أما أدلة التأويل لديه ،فما حرصه الشديد ع;ى أن يكون التأويل منسجما ولغة العرب
ّ
الحث ع;ى فهم مذاهب العرب وفنو³ا القوليةّ ،
ألن ذلك – عندﻩ-
وأساليÈم !ي التعب ،ABوقد أك Aمن
ّ
مما ُيسهم !ي فهم معاني كتاب ﷲ سبحانه ّ
وسنة ّ
نبيه ٔالاكرم .ومن أدلة التأويل عندﻩ عنايته واضحة
بالقرائن الداللية والسيما اللفظية إذ أدرك ٔالاثر الواضح للسياق !ي توجيه الداللة وتنويعها ،وكذلك
ً
الحالية املتمثلة بمعرفة أسباب ال¤ول ،فضال عن العقلية والسيما ّأن املشكل من ٔالالفاظ يتطلب من
الاستنباط وإعمال الفكر ماال يتطلبه غABﻩ ،فكان ّ
يعول عليه عند عدم وقوفه ع;ى دليل نق;ي من نص ٍ
أو خ Aوغ ABذلك.
ً
 -٧احتكم ابن قتيبة !ي أدلته أيضا إ[ى املنقول القرآني ؤالاحاديث وكالم العرب ،أدلة ع;ى صحة
ما يذهب إليه من تأويل .ولم يقتصر ع;ى ذلك بل أحال ع;ى الكتب السماوية املتقدمة كالتوراة
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ً
ً
كل مسلم ّ
فضال عن حرصه ع;ى ّأال يعارض التأويل ما يدين به ّ
موحد مدرك
وٕالانجيل والزبور أحيانا.
لوحدانية ﷲ تعا[ى ،وملقام ٔالانبياء )علم السالم( ولذلك رفض ّ
كل تأويل يتعارض والعقيدة ٕالاسالمية
ً
سواء أكان ذلك التأويل وإردا !ي الكتب السماوية املتقدمة أم !ي ٓالاي القرآني أم الحديث
ً
الشريف.فكانت أدلته التأويلية متعددة وقوية يعضد بعضها بعضا.
ً
قتصدا !ي التأويل ،فهو ع;ى الرغم من شعورﻩ ّ
بأن التأويل
 -٨كان ابن قتيبة !ي منهجه العام م
َ
ً
ً
ّ
ّ
ُيAي النص إال أنه مع ذلك لم ينأ فيه عن حد الاعتدال ،واضعا له أسسا منذ عهد مبكر ،سالكا سبيل
الوسط ما بBن ٔالاخذ بالظاهر والتأويل بما يتفق مع القواعد واملقاصد الدينية والعلمية واللغوية ،فكان
بحق من اللغويBن الرواد الذين خاضوا !ي هذا املجال.
قائمة املصادر:
• ابن حزم حياته وعصرﻩ – آراؤﻩ وفقهه :محمد أبو زهرﻩ – الطبعة الثانية – مطبعة أحمد ع;ى مخيمر –
مصر  ١٣٩٣هـ  ١٩٥٤ /م.
• ابن حنبل منهجه وآثارﻩ !ي الدراسة اللغوية :د.عبد الجليل مغتاظ عودة – منشورات جامعة سÈا – ليبيا
 ١٩٨٨م.
• ٕالاتجاﻩ العق;ي !ي التفس :ABد.نصر حامد أبو زيد – الطبعة الثانية – دار التنوير للطباعة –بABوت ١٩٨٣
م.
• ٕالاحكام !ي أصول ٔالاحكام:سيف الدين ع;ى بن محمد ٓالامدي – الطبعة ٔالاو[ى – دار الكتب العلمية –
بABوت ١٤٠٥هـ .١٩٨٥ /
• ٕالاحكام !ي أصول ٔالاحكام :أبو محمد ع;ي بن حزم ٔالاندل Op-الظاهري – تحقيق:لجنة من العلماء –
الطبعة الثانية – دار الجيل – بABوت  ١٤٩٧هـ ١٩٨٧ /م.
• أحكام القرآن – أبو عبد ﷲ محمد بن إدريس الشافÙي – جمعه:أبو بكر البقي – تقديم:محمد زاهد بن
الحسن -دار الكتب العلمية – بABوت ١٤٠٠هـ  ١٩٨٠ /م.
• اختالف الحديث :أبو عبد ﷲ محمد بن إدريس الشافÙي – مطبوع Çامش كتاب ٔالام له  ١٣٨٨ -هـ.
• ٔالاشباﻩ والنظائر !ي القرآن الكريم :مقاتل بن سليمان البلLي – تحقيق:د .عبد ﷲ محمود شحاتة  -الهيئة
املصرية العامة للكتاب – القاهرة  ١٣٩٥هـ  ١٩٧٥ /م.
• أصول الفقه :محمد أبو زهرة -دار الفكر العربي – دار الثقافة العربية – القاهرة  ١٩٥٧م
•
•
•
•

الاعتبار !ي الناسخ واملنسوخ :أبو بكر محمد بن مو ¯pËالحاز!ي – الطباعة املنAية – مصر ١٣٤٦هـ.
إعراب القرآن:أبو جعفر النحاس – تحقيق د:زه ABغازي زاهد – الطبعة الثانية – الضة العربية – وعالم
الكتب – مصر ١٤٠٥هـ ١٩٨٥ /م.
أما[ي املرت) ¯p2غرر الفوائد ودرر القالئد( :الشريف املرت ¯p2ع;ي بن الحسBن املوسوي – تحقيق:محمد
أبو الفضل إبراهيم – الطبعة الثانية – دار الكتاب العربي – بABوت ١٣٨٧م –  ١٩٦٧م.
بدع التفاس:ABعبد ﷲ محمد الصديق الغماري ٕالادري – Op-الطبعة ٔالاو[ى – مكتبة القاهرة – دار الطاعة
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املحمدية – القاهرة ١٣٨٥هـ ١٩٦٥/م.
• الAهان !ي أصول الفقه:عبد امللك بن عبد ﷲ الجوي – OPتحقيق:عبد العظيم الديب –قطر  ١٣٩٩هـ /
 ١٩٧٩م.
• الAهان !ي علوم القرآن :بدر الدين محمد بن عبد ﷲ الزرك×– Opتحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم –
الطبعة ٔالاو[ى –دار إحياء الكتب العربية – مصر ١٣٧٦هـ ١٩٥٧/م.
• تاج العروس :السيد محمد مرت ¯p2الزبيدي – الطبعة ٔالاو[ى – املطبعة الخABية –مصر  ١٣٠٦هـ.
• تأويالت أهل السنة :أبو منصور محمد املاتريدي – تحقيق :إبراهيم عوضBن والسيد عوضBن – القاهرة
١٣٩١هـ ١٩٧١/م.
• تأويل مختلف الحديث :أبو محمد عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة – دار الكتب العلمية – بABوت  ١٤٠٥هـ
 ١٩٨٥/م.
• تأويل مشكل القرآن :ابن قتيبة – تحقيق:السيد أحمد صقر –الطبعة الثالثة –دار الكتب العلمية بABوت
١٤٠١هـ ١٩٨١ /م.
•
•
•
•

التبيان !ي تفس ABالقرآن:أبو جعفر محمد بن الحسن الطو – OpËتحقيق:أحمد حبيب العام;ي – مطبعة
النعمان – النجف ٔالاشرف ١٣٨٢هـ  ١٩٦٣ /م.
التفس! ABي نهج البالغة:د.كاصد الزيدي -مستل من مجلة رسالة ٕالاسالم لكلية أصول الدين – العدد )(٤٣
بغداد ١٩٧١م.
تفس ABالقرآن بالسنة :د.محسن عبد الحميد -منشور !ي مجلة كلية الدراسات ٕالاسالمية – العدد )– (٤
بغداد ١٣٩٢هـ ١٩٧١ /م
التفس ABالكب :ABمحمد بن عمر فخر الدين الرازي – الطبعة ٔالاو[ى – املطبعة الÈية – مصر )د:ت(.

• تفس ABالنصوص !ي الفقة ٕالاسالمي :محمد أديب صالح – الطبعة الثانية – منشورات املكتب ٕالاسالمي –
مصر )د:ت(.
• ت¤يه القرآن عن املطاعن:عماد الدين القا OpÚعبد الجبار الهمداني –الشركة الشرقية للنشر – دار
الضة الحديثة – )د:ت(
• ®ذيب اللغة :أبو منصور محمد ٔالازهري -تحققيق:إبراهيم ٔالابياري – دار الكاتب العربي – القاهرة ١٩٦٧
م.
• جامع البيان عن تأويل آي القرآن:أبو جعفر بن جرير الطAي – دار الفكر –بABوت  ١٩٨٨م.
• الجامع ألحكام القرآن:أبو عبد ﷲ بن أحمد ٔالانصاري القرط – O°دار الكاتب العربي – القاهرة  ١٣٨٧هـ /
 ١٩٦٧م.
• حقيقة البابية والÈائية :د.محسن عبد الحميد – الطبعة الثالثة – دار الكتاب العربي – بABوت  ١٣٨٨هـ/
 ١٩٦٩م.
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• الداللة !ي البنية العربية بBن السياق اللفظي والسياق الحا[ي :د.كاصد الزيدي -بحث منشور !ي مجلة آداب
الرافدين – العدد )١٩٩٥ – (٢٦م.
• الرد ع;ى ابن النغريلة الودي ورسائل أخرى :ابن حزم ٔالاندل– Op-تحقيق:د.إحسان عباس دار العروبة –
مصر ١٣٨٠هـ ١٩٦٠ /م.
• رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء :القسم الريا – OpÚدار بABوت ودار صادر – بABوت  ١٣٧٦هـ١٩٥٧ /
م.
• رسائل الجاحظ –أبو عثمان الجاحظ :تحقيق:عبد السالم محمد هاورن – مكتبة الخانDي –القاهرة
١٣٨٤هـ ١٩٦٤ /م.
• روح املعاني !ي تفس ABالقرآن العظيم والسبع املثاني :أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود ٓالالو– OpË
الطبعة الرابعة – الطباعة املنABية – دار إحياء الAsاث العربي – بABوت ١٤٠٥هـ ١٩٨٥ /م.
• الزينة !ي الكلمات ٕالاسالمية العربية :أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي -الطبعة الثانية – مطابع دار
الكتاب العربي – القاهرة  ١٩٥٧م.
• سن ابن ماجة:أبو عبد ﷲ محمد بن يزيد القزوي -OPتحقيق:محمد فؤاد عبد البا*ي –دار الكتب العلمية
– بABوت )د:ت(.
• سن الدرامي:أبو محمد عبد ﷲ بن عبد الرحمن الدارمي – املطبعة الحديثة – دمشق  ١٣٤٩هـ.
• ّ
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :اسماعيل بن حماد الجوهري – تحقيق:احمد عبد الغفور عطار –
دار الكتاب العربي – مصر ١٣٧٥هـ  ١٩٥٦ /م
• صحيح سن النسائي :تصحيح:محمد ناصر الدين ٔالالباني – الطبعة ٔالاو[ى – مكتبة الAsبية العربي لدول
الخليج – الرياض  ١٤٠٨هـ ١٩٨٨ /م.
• صحيح مسلم :أبو الحسBن مسلم بن الحجاج النيسابوري -الطبعة الثانية – دار إحياء الAsاث ٕالاسالمي –
بABوت ١٤٠٤هـ ١٩٨٤ /م.
• الضابط اللغوي !ي التفس :ABد.محسن عبد الحميد – بحث منشور !ي مجلة كلية الدراسات ٕالاسالمية –
العدد ) – (٦بغداد ١٣٩٤-هـ  ١٩٧٤ /م.
• ظاهرة التأويل وصلا باللغة :السيد أحمد عبد الغفار – دار املعرفة الجامعية –ٕالاسكندرية ١٤٠٠هـ /
١٩٨٠م.
• علم اللغة مقدمة للقارئ العربي :محمود السعران – دار املعارف – مصر  ١٩٦٢م.
• الفائق !ي غريب الحديث :جار ﷲ محمود بن عمر الزمخشري – تحقيق:ع;ي محمد البجاوي ومحمد أبو
الفضل إبراهيم – الطبعة الثانية – مطبعة عي ¯p-البابي – مصر )د:ت(.
• فتح الباري شرح صحيح البخاري:الحافظ أحمد بن ع;ي بن حجر العسال*ي – تصحيح:عبد العزيز بن عبد
ﷲ بن باز ،ومحمد فؤاد عبد البا*ي – الطبعة ٔالاو[ى – دار الكتب العلمية – بABوت ١٤١٠هـ ١٩٨٩ /م.
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• الفصل !ي امللل ؤالاهواء والنحل :أبو محمد ع;ي بن حزم ٔالاندل- Op-الطبعة ٔالاو[ى – املطبعة ٔالادبية -
مصر  ١٣١٧هـ.
• الكامل !ي اللغة ؤالادب:أبو العباس محمد بن يزيد املAد – الناشر مؤسسة املعارف – بABوت ١٤٠٥هـ /
 ١٩٨٥م.
• كشف السرائر !ي مع ¯Pالوجوﻩ ؤالاشباﻩ والنظائر :محمد بن محمد بن العماد – تحقيق:د .فؤاد عبد
املنعم احمد – مراجعة:د.محمد سليمان داود – مؤسسة شباب الجامعة – مصر ١٣٩٦هـ ١٩٧٦ /م.
• لباب التأويل !ي معاني الت¤يل:عالء الدين بن محمد الخازن – دار املعرفة – بABوت )د:ت(.
• لسان العرب :جمال الدين محمد بن مكرم ٔالانصاري ابن منظور – طبعة مصورة عن طبعة بوالق –
الدار املصرية – مصر ١٣٠٠هـ.
• مباحث !ي علم التفس :ABد.عبد الستار حامد – مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر -املوصل ١٤١١هـ /
١٩٩٠م.
• مباحث !ي علوم القرآن :د.صب²ي الصالح – دار العلم للماليBن -الطبعة العاشرة – بABوت ١٩٧٧م.
• متشابه القرآن :عماد الدين القا OpÚعبد الجبار بن أحمد الهمداني – تحقيق:عدنان محمد زرزور -دار
الAsاث – ودار النصر –القاهرة ١٩٦٩م.
• املجازات النبوية:الشريف الر – OpÚتحقيق :د.طه محمد الزي – OPمطبعة الفجالة الجديدة – القاهرة
١٣٨٧هـ ١٩٦٧ /م.
• مجاز القرآن :أبو عبيدة معمر بن املثن÷¯ – تحقيق:د.محمد فؤاد سزكBن -الطبعة الثانية – مكتبة الخانDي
– مصر ١٣٨١هـ ١٩٦٢ /م.
• مجموعة الرسائل الكAى :تقي الدين احمد بن تيمية – مطبعة محمد ع;ي صبيح – مصر ١٩٦٦م.
• مجموعة رسائل الجاحظ :د .محمد طه الحاجري -دار الضة العربية – بABوت  ١٩٨٣م.
• مرآة ٔالاصول !ي شرح مرقاة الوصول :محمد بن فراموز بن ع;ي مال خسرو صورة لطبعة املطبعة العثمانية
استبول ١٩٦٦م.
• املراسيل :أبو داود سليمان السجستاني – الطبعة ٔالاو[ى – املطبعة العلمية – مصر ١٣١٠هـ.
• املرشد الوج ¤Bإ[ى علوم تتعلق بالكتاب العزيز :شهاب الدين عبد الرحمن أبو شامة املقد – OpËتحقيق
طيار أل Ocقوالج – دار صادر – بABوت ١٣٩٥هـ ١٩٧٥ /م.
• مسند ٕالامام أحمد بن حنبل :تحقيق:أحمد محمد شاكر – املكتب ٕالاسالمي للطباعة – دار صادر -بABوت
)د:ت(.
• مشكل ٓالاثار :أبو جعفر الطحاوي -الطبعة ٔالاو[ى – دار صادر – بABوت -مطبعة مجلس دائرة املعارف
النظامية – الهند ١٣٣٣هـ.
• مشكل الحديث وبيانه :أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك -الطبعة ٔالاو[ى – مطبعة جمعية دار املعارف
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العثمانية – ١٣٦٢هـ.
• معاني القرآن وإعرابه :أبو اسحاق إبراهيم بن السري الزجاج -تحقيق:د.عبد الجليل ُ
عبدﻩ شل -O°الطبعة
ٔالاو[ى -عالم الكتب – بABوت ١٤٠٨هـ ١٩٨٨ /م.
• معAsك ٔالاقران !ي إعجاز القرآن :أبو الفضل جالل الدين السيوطي -تصحيح وضبط:أحمد شمس الدين-
دار الكتب العلمية – بABوت ١٩٨٨م.
• املفردات !ي غريب القرآن :الحسBن بن محمد الراغب ٔالاصÈاني – إعداد:د.محمد احمد خلف ﷲ –
مكتبة ٕالانجلو املصرية – املطبعة الفنية الحديثة – القاهرة  ١٩٧٠م.
• مقاييس اللغة :أبو الحسن احمد بن فارس -تحقيق:عبد السالم محمد هارون – الطبعة ٔالاو[ى -دار إحيار
الكتب العربية – القاهرة ١٣٦٨م
• مقدمة !ي أصول التفس :ABتقي الدين احمد بن تيمية – تحقيق:د .عدنان زرزور – الطبعة ٔالاو[ى  -دار
القرآن الكريم – الكويت .١٩٧١
• مناهج املفسرين :د.منيع عبد الحليم محمود – دار الكتاب املغربي – القاهرة – دار الكتاب اللبناني –
بABوت – مطبعة الضة – القاهرة ١٩٧٨م.
• من بديع لغة الت¤يل :د.إبراهيم السامرائي – الطبعة ٔالاو[ى – دار الفرقان للنشر – بABوت  ١٤٠٤هـ /
١٩٨٤م.
• املوافقات !ي أصول الشريعة :أبو اسحاق الشاط -O°شرح:الشيخ عبد ﷲ دراز -مطبعة املكتبة التجارية –
مصر)د:ت(.
• م¤Bان الاعتدال !ي نقد الرجال :أبو عبد ﷲ محمد بن عثمان الذه – O°تحقيق:ع;ي محمد البجاوي – دار
املعرفة –بABوت )د:ت(.
• الاية !ي غريب الحديث ؤالاثرٕ :الامام مجد الدين أبو السعادات بن ٔالاث ABالجزري -تحقيق:طاهر أحمد
الزواوي -ومحمود محمد الطنا'ي -املكتبة العلمية – بABوت )د:ت(.
• نهج البالغة )مجموع ما اختا ﻩ الشريف الر OpÚمن أقوال ٕالامام ع;ي )عليه السالم( :محمد ُ
عبدﻩ -مكتبة
ر
الضة العربيةـ مصر )د:ت(.
• نزهة ٔالاعBن النواظر !ي علم الوجوﻩ والنظائر :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي –
عال !ي املخطوطات – الجامعة املستنصرية – ١٤٠٠هـ
تحقيق:محمد عبد الكريم الرا – OpÚرسالة دبلوم ٍ
١٩٨٠ /م.
• الوجوﻩ والنظائر !ي القرآن الكريم :هارون بن مو – ¯pËتحقيق:د.حاتم صالح الضامن –وزارة الثقافة
وٕالاعالم – بغداد ١٤٠٩هـ ١٩٨٨ /م
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.٨أحاديث رؤية الهالل ]ي ضوء أساليب لغة القرآن
د .يوسف حﺴن أحمد
)أستاذ العربية والدراسات ٕالاسالمية(
الحمد هلل رب العاملBن الرحمن الرحيم سبحانه ال نح Opqثناء عليه حمدا كثABا ،تبارك الذي
جعل !ي السماء بروجا وجعل فا سراجا وقمرا منABا ،وهو الذي جعل الليل والار خلفة ملن أراد أن
يذكر أو أراد شكورا ،وص;ى ﷲ ع;ى أسعد املرسلBن سيد ٔالاولBن وٓالاخرين سيدنا محمد خاتم النبيBن
وع;ى آله وأصحابه أجمعBن وسلم تسليما كثABا .أما بعد
فيطيب [ي أن أقدم سعادتي الغامرة إ[ى القائمBن Çذﻩ الندوة الدولية املباركة عن الحديث النبوي
ع;ى صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم عن لغته وفلسفته وتدريسه !ي والية كABالا ال Ocأفتخر
باالنتماء إلا ،وال ينكر أحد ٔالايادي البيضاء ال Ocقدما الهند إ[ى العالم !ي خدمة أحاديث رسول ﷲ
ص;ى ﷲ عليه وسلم منذ أك Aمن قرن من الزمان .فال غرو أن وفقكم املو[ى سبحانه للقيام Çذﻩ
الخدمة الجليلة ،وأه öPنف Op-وأهنؤكم Çذﻩ املناسبة السعيدة
املقدمة
!ي ذكر الهدف من إعداد هذﻩ الورقة وأهمية هذا املوضوع وأسباب اختيارﻩ واملنهج الذي أسAB
عليه ،والدراسات السابقة والخطة.
فالهدف من إعداد هذﻩ الورقة دراسة ٔالاحاديث النبوية الواردة !ي قضية تحديد أوائل الشهور
القمرية عامة وقضية تحديد أول يوم من شهر رمضان خاصة !ي ضوء نصوص القرآن الكريم املشاÇة
لنصوص هذﻩ ٔالاحاديث الواردة !ي سبب وجوب صيام رمضان،وذلك ملعرفة القول الذي تؤيدﻩ تلك
ٔالاساليب اللغوية الواردة !ي القرآن؛ إذ أن ٔالاساليب اللغوية الواردة !ي القرآن الكريم ؤالاساليب
اللغوية املستخدمة !ي سنة رسولنا ص;ى ﷲ عليه وسلم يجب أن تكون واحدة؛ ألن مصدرهما واحد
وهما من مشكاة واحدة ،وصدق ﷲ العظيم حيث قال :وما ينطق عن الهوى إن هو إال و'ي يو'ى
)سورة النجم  ،(٤ ،٣وألن ربنا الكريم سبحانه نصحنا إن تنازعنا !ي Opء أن نردﻩ إ[ى ﷲ والرسول إن
كنا من املؤمنBن حقا باهلل واليوم ٓالاخر ،حيث قال جل شأنه:يا أ´ا الذين آمنوا أطيعوا ﷲ وأطيعوا
الرسول وأو[ي ٔالامر منكم فإن تنازعتم !ي Opء فردوﻩ إ[ى ﷲ والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم
ٓالاخر ذلك خ ABوأحسن تأويال)سورة النساء (٥٩
وأهمية هذا البحث تكمن !ي أن هذﻩ القضية -أع OPقضية تحديد اليوم ٔالاول من شهر رمضان
وشهر شوال وشهر ذي الحجة  -من كل عام تشغل بال معظم املسلمBن !ي مشارق ٔالارض و مغارÇا
البالغ عددهم أك Aمن مليار مسلم.
و من هنا اخAsت هذا املوضوع للبحث عنه لتقديمه !ي هذﻩ الندوة املباركة راجيا من ﷲ الع;ي الكبAB
التوفيق والسداد ،ومتوكال عليه سبحانه ،فمن يتوكل ع;ى ﷲ فهو حسبه.
هذا ولهذﻩ القضية ولهذﻩ ٔالاحاديث الواردة !ي تحديد أول يوم من شهر رمضان دراسات كثABة
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قديمة ومعاصرة – وما أكAها  -فقد بحث عا أئمة املذاهب ٔالاربعة ؤالائمة الكبار من أصحاب كل
مذهب ،والعلماء املعاصرون املتخصصون !ي الدراسات ٕالاسالمية واملتخصصون !ي علم الفلك،
باإلضافة إ[ى مؤتمرات فقهية عقدت !ي املدن الكبABة !ي العالم ٕالاسالمي ،وهذﻩ الدراسات كلها – !ي
حدود علم Oواطالûي – لم تتناول هذا الجانب الذي أريد أن أتناوله !ي هذا البحث بإذن ﷲ ،وهو
الجانب اللغوي الوارد !ي القرآن الكريم.
وأفضل أن أقسم هذا البحث إ[ى مبحثBن
املبحث ٔالاول:
لدراسة أحاديث رسول ﷲ صى ﷲ عليه وسلم الواردة ]ي رؤية الهالل سندا ومتنا وفقها.
وأقسم هذا املبحث إ[ى مطلبBن.
املطلب ٔالاول :نصوص أحاديث رؤية الهالل سندا.
وردت النصوص النبوية ال Ocعلقت وجوب صيام شهر رمضان برؤية الهالل ال Ocتحدد بداية هذا
الشهر الفضيل – ومثل تحديد بداية شهر رمضان تماما أمر تحديد أوائل الشهور القمرية ٔالاخرى غAB
رمضان  -ع;ى ثالثة أساليب تالية
ٔالاسلوب ٔالاول:
"إذا رأيتم الهالل فصوموا وإذا رأيتموﻩ فأفطروا"
أسلوبه جملة شرطية مبدوءة بإذا ،وفعل الشرط صيغة فعل ماض للجمع املذكر الحاضر ،خوطب Çا
هذﻩ ٔالامة املرحومة ،وجواب الشرط صيغة أمر للجمع املذكر الحاضر كذلك.
وقد ثبت هذا النص Çذا ٔالاسلوب !ي أك Aمن كتاب من كتب ٔالاحاديث
ما صحيح مسلم :
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كما أخرج بإسنادﻩ !ي مكان آخر بالضم ABالعائد إ[ى الهالل ،ورد فيه :أن ابن ع َم َر َر ِ Hَ ¨Øالله عَ Wُ Zما،
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وﻩ فأف ِط ُروا ،ف ِإ ْن
ص;ى ﷲ علي ِه وسلم يقولِ » :إذا رأيتموﻩ فصوموا ،وِإذا رأيتم
قال :س ِمعت رسول الل ِه

 - ١صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج القشABي النيسابوري )املتو!ى٢٦١ :هـ( رقم  ١٠٨٠و  ١٠٨١ت :محمد فؤاد عبد البا*ي  ،دار إحياء
الAsاث العربي – بABوت  ٧٦٠ /٢و.٧٦٢
 - ٢صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل أبو عبدﷲ البخاري الجعفي ت :محمد زه ABبن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة  ،ترقيم ترقيم
محمد فؤاد عبد البا*ي ،الطبعةٔ :الاو[ى١٤٢٢ ،هـ ج  ٣ص٢٦
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َ
ُ َ ُ َ ْ
غ ﱠم َعل ْيك ْم فاق ُد ُروا ل ُه«
وقد روى هذا النص Çذا ٔالاسلوب أيضا ٕالامام الشافÙي !ي مسندﻩ وٕالامام أحمد !ي مسندﻩ ،وٕالامام
النسائي !ي سننه ،وابن ماجه !ي سننه وغABهم )(٢
فالحديث الشريف ثابت ثبوتا صحيحا Çذﻩ الصيغة وÇذا ٔالاسلوبٔ .الاسلوب الثاني":ال تصوموا حI
تروا الهالل وال تفطروا ح Iتروﻩ"
أسلوبه أسلوب الن OÛعن Opء بصيغة الجمع املذكر الحاضر ،مغيا بح. ¯c
وقد ثبت هذا النص Çذا ٔالاسلوب !ي كتب ٔالاحاديث التالية:
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صحيح البخاري :عن عب ِد الل ِه ب ِن عمر ر ِ OpÚالله عما :أن رسول الل ِه ص;ى ﷲ علي ِه وسلم ذكر
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وموا َح ﱠ Iت َر ُوا ال ِهال َلَ ،وال تف ِط ُروا َح ﱠ Iت َر ْو ُﻩ ،ف ِإن غ ﱠم َعل ْيك ْم فاق ُد ُروا له«
ر
و ما صحيح مسلم
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ﱠ
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ﷲ َع ْ ُ َماَ ،عن النَ Oّ °
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َم أنه ذك َر َر َمضان فق َ
ِ
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ُ
تروا ال ِهالل ،وال تف ِطروا ح Iتروﻩ ،ف ِإن أغ ِمي عليكم فاق ِدروا له«
وقد روى هذا النص Çذا ٔالاسلوب أيضا ٕالامام مالك !ي موطاﻩ وٕالامام الشافÙي !ي مسندﻩ وٕالامام
أحمد !ي مسندﻩ وٕالامام الAsمذي !ي جامعه وٕالامام النسائي !ي سننه وابن حبان !ي صحيحه وابن
خزيمة !ي صحيحه ،وأبو داود الطيال! Op-ي مسندﻩ وغABهم .٥فهذا ٔالاسلوب كذلك ثابت عن رسول ﷲ
تعا[ى ثبوتا صحيحا.
ٔالاسلوب الثالث :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
أسلوبه صيغة أمر ب×Opء موجه إ[ى جماعة املؤمنBن مبينا سبب وجوبه )لرؤيته( ،وكذلك أسلوبه !ي
تحديد أول يوم من شهر شوال.
وقد ثبت هذا النص Çذا ٔالاسلوب !ي
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وصحيح مسلم كذلك :عن أ ِبي هريرة ر ِ H¨Øﷲ عنه ،أن ِ
١

 - ١صحيح البخاري :املصدر السابق  ٢٥/٣برقم ١٩٠٠
 - ٢راجع مسند الشافÙي برقم  ٩٨ /٢ ، ٦٠٧ترتيب :سنجر بن عبد ﷲ الجاو[ي ،أبو سعيد ،علم الدين )املتو!ى٧٤٥ :هـ( تحقيق وتعليق:
ماهر ياسBن فحل  ،شركة غراس للنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعةٔ :الاو[ى ١٤٢٥ ،هـ  ٢٠٠٤ -م ،ومسند أحمد !ي عدة أماكن بأرقام
 ٦٣٢٣و  ٧٥١٦و ٧٥٨١و ، ٧٧٧٨والنسائي برقم  ٢١٢٠و ٢١٢٥و ،(١٣٣/٤) ٢١٢٨وابن ماجه برقم (٥٢٩/١) ١٦٥٤
 - ٣صحيح البخاري برقم  ٢٧ /٣ ، ١٩٠٦تعليق مصطفى البغا
 - ٤صحيح مسلم برقم ٧٥٩ /٢ ، ١٠٨٠
 - ٥راجع املوطا برقم  ، ٤٠٧ /٣ ، ١٠٠١مؤسسة زايد بن سلطان آل ³يان لألعمال الخABية وٕالانسانية  -أبو ظٕ – O°الامارات  ،الطبعة:
ٔالاو[ى ١٤٢٥ ،هـ  ٢٠٠٤ -م والسن املأثورة للشافÙي برقم  ،٣١٩/١ ، ٣٤٤ومسند أحمد بن حنبل !ي عشرة أماكن  ،ما رقم ،٥٢٩٤
 ، ٢١٨ /٩والسن الكAى للنسائي برقم  ،١٠١/٣ ، ٢٤٤٢وصحيح ابن حبان برقم  ، ٢٢٩/٨ ،٣٤٤٥وغABها.
 - ٦رواﻩ البخاري !ي صحيحه برقم ٢٧/٣ ١٩٠٩
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ِل ُرؤ َي ِت ِه َوأف ِط ُروا ِل ُرؤ َي ِت ِه ف ِإن غ ِّم َي َعل ْيك ْم فأك ِملوا ال َعد َد«.١
كذلك روى هذا النص Çذا ٔالاسلوب ٕالامام الشافÙي !ي مسندﻩ وٕالامام أحمد !ي مسندﻩ وٕالامام
الAsمذي !ي جامعه وٕالامام النسائي !ي سننه وابن حبان !ي صحيحه وابن خزيمة !ي صحيحه ،وأبو داود
٢
الطيال! Op-ي مسندﻩ وغABهم
هذﻩ Ôي ٔالاساليب الثالثة ال Ocوردت فا نصوص توجب الصيام والفطر مبينة سبب وجوÇما برؤية
الهالل ،وبالتا[ي تحدد بداية دخول شهر رمضان وشهر شوال.
وكل أسلوب من ٔالاساليب الثالثة ثابت ثبوتا صحيحا  -من حيث السند  -عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
وسلم ،ألن كال ما ثابت سندا برواية البخاري ومسلم الذين تلقاهما ٔالامة بالقبول واتفقوا ع;ى أ³ما
أصح الكتب بعد كتاب ﷲ ،باإلضافة إ[ى روايا ٔالائمة الكبارمثل ٕالامام الشافÙي و ٕالامام أحمد،
وكذلك ٕالامام مالك مع أئمة الحديث ر OpÚﷲ عمم أحمعBن .
املطلب الثاني :نصوص رؤية الهالل شرحا وفقها
أنقل لكم هنا مع ¯Pما قدمه لنا شراح أحاديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي شرح هذﻩ ٔالاحاديث
!ي موضوعBن اثنBن :املوضوع ٔالاول:الاعتماد ع;ى علم الفلك !ي تحديد بدايات ٔالاشهر القمرية.
املوضوع الثاني :توحيد البلدان ٕالاسالمية إذا ثبتت رؤية الهالل !ي بلد واحد ما.
أما املوضوع ٔالاول فقد أشار شراح ٔالاحاديث !ي شرح قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم "فإن غم عليكم
فاقدروا له" قضية تحديد أوائل الشهور القمرية اعتمادا ع;ى علم الفلك:
َ
ْ َ َ ْ َ
َ ْ
فقال ٕالامام النوويَ :اخ َتلف ال ُعل َم ُاء ِ!ي َم ْع َ ¯Pفاق ُد ُروا ل ُه
َ ﱠ ْ َ َ َ َ
َ َ َ ْ َ َ ٌ َ ْ َُ َ َ َْ ُ َ ّ ُ َ ُ َ َ ّ ُ ُ َ ْ َ ﱠ َ
ال َِ Çذا أ ْح َم ُد ْب ُن َح ْن َب ٍل
اب ،و ِممن ق
فقالت طا ِئفة ِمن العلم ِاء معناﻩ ض ِيقوا له وق ِدروﻩ تحت السح ِ
ض َ
ص ْو َم َي ْوم َل ْي َلة ْال َغ ْيم من َ َم َ
َو َغ ُْ Aُ Bﻩ م ﱠم ْن ُي َج ّو ُز َ
ان،
ر
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
ُ
َْ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
وقال ابن ُس َرْيج َو َج َماعة م ُ ْم ُمط ّرف ْبن ع ْبد الله وابن قتي َبة َو ُ َ ْ
ُ
اب املن ِاز ِل،
ِ ِ
ِ
آخرون معناﻩ ق ِدروﻩ ِب ِحس ِ
ِ
ٍ
َََ َ َ ٌ َ ﱠ
الس َلف َو ْال َخ َلف إ َ[ى َأ ﱠن َم ْع َن ُاﻩ َق ّد ُروا َل ُه َت َم َام ْال َع َدد َث َالثBنَ
الشاف Ùﱡي َو َأ ُبو َحن َيف َة َو ُج ْم ُهورُ
ﱠ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وذهب م ِالك و ِ ِ
ِ ِ
َي ْو ًما .٣وأيد جمهور ٔالائمة قولهم بأحاديث أخرى فسرت مع ¯Pقوله ص;ى ﷲ عليه وسلم "فاقدروا له"
بأنه إتمام شهر شعبان ثالثBن يوما – كما سبق -كما أيدوﻩ بحديث فع;ي لرسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
 - ١رواﻩ مسلم برقم .٧٦٢/٢ ،١٠٨١
 - ٢راجع مسند الشافÙي برقم  ٩٩/٢ ٦٠٨ومسند أحمد بن حنبل !ي عشرة أماكن  ،ما رقم  ،٤٤٥/٣ ، ١٩٨٥وسن النسائي برقم
 ٢١٢٩و  ١٣٦ /٤ ، ٢١٨٩و ، ١٥٣وجامع الAsمذي برقم  ، ٦٥ ،٦١/٢، ٦٨٤،٦٨٨وصحيح ابن خزيمة برقم  , ٢٠٤/٣، ١٩١٢وصحيح
ابن حبان برقم  ،٢٢٧ /٨ ، ٣٤٤٢و مسند أبي داود الطيال Op-برقم  ،٣٥١/٣ ،١٩١٩وغABها.
 - ٣شرح ٕالامام النووي ع;ى صحيح مسلم  .١٨٨/٧وطرح التAيب للعرا*ي  ،١١٧/٤راجع فتح الباري  ،٢٧١ /٤وراجع الاستذكار ،٢٧٧/٣
 ،٢٧٨وفتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر  ،١٢٣ -١٢١/٤وعمدة القاري  ،٢٧٢ /١٠و مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح
! ، ١٣٧٢/٤ي شرح الحديث رقم .١٩٦٩وشرح الزرقاني ع;ى املوطا  ،٢٢٦/٢و نيل ٔالاوطار  ، ٢٣١/٤وعون املعبود  ,٣٢٦/٦وتحفة
ٔالاحوذي  ،٣٠٨ /٣و مرعاة املفاتيح شرح مصباح املفاتيح  ، ٤٢٥/٦وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )شرح القسطالني( ٣٥٦/٣
!ي شرح حديث رقمه .١٩٠٦
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وسلم فروى عن عائشة أ³ا قالت) :كان رسول ﷲ يتحفظ من شعبان ما ال يتحفظ من سائر الشهور،
فإذا رأى هالل رمضان صام ،وإن غم عليه عد شعبان ثالثBن ً
يوما وصام(.١
فقد أشار ٕالامام النووي – ومعه عدد كب ABمن شراح الحديث – إ[ى أن هناك قوال مرجوحا ضعيفا
لبعض التابعBن يج ¤Bالاعتماد ع;ى علم الفلك !ي تحديد أوائل الشهور القمرية ،ولكنه ليس !ي جميع
الحاالت بل !ي حالة عدم رؤية الهالل مساء اليوم التاسع والعشرين من الشهر ألجل نحو غيم !ي
السماء حال دون رؤية الهالل،٢وهذا القول شاذ يخالفه ٔالاحاديث الصحيحة القولية والفعلية .
لAى أقوال شراح الحديث الشريف !ي قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم  :فإن غم عليكم:
َ
َ
ْ
قال ين الدين العرا*ي !ي طرح التAيب !ي شرح التقريبَ :ق ْو ُل ُه َفإ ْن ُغ ﱠم َع َل ْي ُك ْم ب َ
الض ِ ّم أ ْي ال ِهال ُلَ ،م ْع َن ُاﻩ
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ْ
ْ
ال غ ﱠم َوأغم ََ Oوغم ََ Oوغ ّم َ Oبتخفيف ِامليم َوتشديدها َوالغBن َمض ُم َ
َح َ
ال َبينك ْم َو َبينه غ ْي ٌمُ ،يق ُ
ومة ِف ِ َما
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ﱠ ْ َ َ َ ﱠْ َ ُ َ َ ْ ُ ٌ َ ُ َ ُ َْ ً َ َ ْ َ ُْ
َ
ضا غ ِِ Oَ °بف ْت ِح الغ ِْ Bن امل ْع َج َم ِة َوك ْس ِر ال َب ِاء
َو ُه َو ِم ْن ق ْوِلك غ َم ْمت ال×Opء إذا غطيته فهو مغموم ويقال أي
ْ َ َُْ ﱠ َ َ َ ْ ُ َ ﱠ َ ُ
ْ ُ َ ﱠ َ َ ْ َ َ َ َر َ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ ّ َ َ ّ ْ َ ْ َ َ ْ
اعل ُه َو ُه َما ِم ْن
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املوحد ِة أي خ ِفي ،و واﻩ بعضهم غ ِِ O°بض ِم الغِ Bن وت ِ ِ
ِ
َِ ِ
َ
ْ
ْ ً َ
َ ْ
ﱠ َ ََََ َْ
ْال َغ َب ِاء ب ْاملَ ِّدَ ،و ُه َو ِش ْب ُه ْال ُغ ْ َ
ضا »ف ِإ ْن ُع ِم َO
ا OpÚأ ُبو َبك ِر ْب ُن ال َع َرِب ّ ِي أ ﱠن ُه ُر ِو َي ِف ِيه أي
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ِ
ِ
ِ
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َ َ ْ ُ ْ ْ َْ ُْْ َ َ ْ ْ َ َ َ
صر َع ْن ْاملُ َش َاهدَ
ال َو ُه َو ب َم ْع َن ُاﻩ؛ َأل ﱠن ُه َذهَ
اب ْال َب َ
ُ
َ
ات َأ ْو َذ َها ُب ْال َبصِ ABةَ
عليكم« ِبالعِ Bن املهمل ِة ِمن العم¯ ق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ
َع ْن امل ْع ُقوال ِت.٣
فتبBن أن املراد إذا حال عن رؤية الهالل غيم أو غبار أو نحو ذلك ففيه ٔالاقوال الثالثة السابقة ،أما !ي
حالة ما إذا كانت السماء صافية فال يوجد فيه إال قول واحد .هل يجب صيام رمضان قبل التأكد من
خروج شعبان؟ قال ابن بطال :وجمهور الفقهاء ع;ى أنه ال يصام رمضان إال بيقBن من خروج شعبان،
إما برؤية الهالل أو إكمال شعبان ثالثBن ً
يوما ،وكذلك ال يق ¯p2بخروج رمضان إال بيقBن مثله ،ألنه
ممكن !ى الشهر أن يكون تسعة وعشرين ً
يوما ،فالرؤية تصحح ذلك وتوجب اليقBن كإكمال العدة
ثالثBن ً
يقينا ،هذا مع ¯Pقوله) :فاقدروا له( ،عند العلماء ٤ ،هل التقسيم !ي الحديث بBن الصحو
والغيم أم بBن رؤية الهالل وعدم رؤيته؟ قال الحافظ ابن حجر !ي شرح قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم
التصوموا ح ¯cتروا الهالل – قال :وهو ظاهر !ي الن OÛعن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهالل،
فيدخل فيه صورة الغيم وغABها ،ولو وقع الاقتصار ع;ى هذﻩ الجملة لكفى ذلك ملن تمسك به ،لكن
اللفظ الذي رواﻩ أك Aالرواة أوقع للمخالف شÈة وهو:قوله "فإن غم عليكم فاقدروا له"
فاحتمل أن يكون املراد التفرقة بBن حكم الصحو والغيم فيكون التعليق ع;ى الرؤية متعلقا بالصحو،
وأما الغيم فله حكم آخر ،ويحتمل أن ال تفرقة ويكون الثاني مؤكدا لألول.
وإ[ى ٔالاول ذهب أك Aالحنابلة ،وإ[ى الثاني ذهب الجمهور فقالوا املراد بقوله" :فاقدروا له" أي انظروا !ي
 - ١أخرجه أبو بكر النيسابوري !ي كتابه  :الزيادات ع;ى كتاب املزني  ، ٣٣٨ /١برقم  ، ١٩٣تحقيق د /خالد املطABي  ، ،وراجع املعجم
البن املقرئ !ي من اسمه عبد ﷲ بن محمد رقم الحديث  ، ١٠٠٧ص  ،٣١١تحقيق عادل بن سعد.
 - ٢ال كما ذهب إليه بعض املعاصرين من أنه عام !ي الحالتBن حلة وجود نحو غيم !ي السماء حال دون رؤية الهالل  ،وحالة عدم وجودﻩ
 ،وهذا القائل به من السابقBن .
 -٣طرح التAيب للعرا*ي  ،١١٧/٤راجع فتح الباري ٢٧١ /٤
 - ٤شرح ابن بطال ع;ى البخاري  ، .٢٨ ، ٢٧ /٤وراجع الاستذكار البن عبد ال ٢٧٥/٢ Aفما بعدها
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أول الشهر واحسبوا تمام الثالثBن ،ويرجح هذا التأويل الروايات ٔالاخر املصرحة باملراد ،وهو قوله
"فأكملوا العدة ثالثBن" ونحوﻩ ،وأو[ى ما فسر الحديث بالحديث  .١أقول :وقول الجمهور أو[ى بالAsجيح؛
ألن رؤية الهالل اليحول عا Opء حالة الصحو ،أما !ي حالة الغيم فاحتماالن ،احتمال حيلولة سحاب
من السحب عن رؤية الهالل واحتمال عدم حيلولته عا ،فالتقسيم هنا بBن الرؤية وعدم الرؤية ال
بBن الصحو والغيم.
و مذهب أك Aالحنابلة مب OPع;ى مذهب ابن عمر ر OpÚﷲ عما :
َ
َْ
َ ََ ُ َ ﱠ ّ َﱠ ﱠ َ
ﱠ
ََ ْ
ص;ى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم "فإن
قال ابن عبد ال: Aأ ﱠما ابن ُع َم َر فل ُه َمذ َه ٌب خاص ِ!ي تأ ِو ِيل ما رواﻩ ع ِن الن ِOِ °
ان َو َك َ
ان َل ْي َل َة َث َالث َBن م ْن َش ْع َب َ
ض َ
غم عليكم َف ْاقد ُروا َل ُه" َو َذل َك َأ ﱠن ُه َك َ
ان َي ُقو ُل إ َذا َل ْم ُي َر ه َال ُل َ َم َ
ان َ
ص ْح ًوا
ِ ر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ََ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
صائم َBن َو َأ ْج َ َزأ ُه ْم منْ
ْ
َ ًْ َ
َ
ٌْ ََْ
ْ َ
ُ َ
َ َ َ
ﱠ َ
ِ
فال ِصيام ِل َرمضان ،وِإن لم يكن صحوا وكان ِ!ي السم ِاء غيم أصبح الناس ِ ِ
ْ
ََ َ َ ْ ََ َ َ ْ ُ َ ﱠ ﱠ
الش ْه َر َك َ
٢
ان ِم ْن ِت ْس ٍع َو ِعش ِرين.
رمضان ِ -إن ثبت بعد  -أن
فتبBن مما تقدم أنه ال يوجد قول !ي شرح هذاﻩ ٔالاحاديث يج ¤Bالاعتماد ع;ى علم الفلك !ي الحالتBن
حال Ocالصحو والغيم كلتما لتحديد أوائل الشهور القمرية ،كما تبBن أن القول الشاذ املج ¤Bلالعتماد
عليه !ي حالة الغيم وحدﻩ يج ¤Bالاعتماد عليه إلثبات إمكانية رؤية الهالل وإثبات بداية الشهر من ذلك
الوقت ،ال ملعرفة وقت والدة الهالل ووقت معرفة خروجه من نقطة ال¤sامن واملحاق .أع OPوقت معرفة
خروجه من نقطة اجتماع القمر بBن الشمس ؤالارض بخط واحد إلثبات بداية الشهور القمرية من
ذلك الوقت.
ولكن البعض من الناس نسبوا  -خطأ – إ[ى بعض التابعBن ومن ذكر معهم القول الثاني ،فقالوا يجوز
عندهم الاعتماد ع;ى علم الفلك ملعرفة وقت والدة الهالل وإثبات بداية الشهور القمرية بناء عليه،
وهذا قول يخالف إجماع السابقBن ،ولألسف تبناﻩ بعض الدول ٕالاسالمية ،من غ ABعلم بحقيقة ٔالامر.
وفيما ي;ي أقوال بعض علماء الفلك املعاصرين املتعلق Çذﻩ القضية:
وقال الدكتور مﺴلم شلتوت من علماء الفلك املعاصرين .
ومدار القمر حول ٔالارض يتخذ شكل القطع الناقص كما هو الحال بالنسبة إ[ى مدارات الكواكب
السيارة ٔالاخرى ،إال أنه يختلف عن كونه غ ABمنتظم وفيه الكث ABمن التعقيد بسبب التأث ABالجذبي
الواقع عليه من قبل كل من الشمس ؤالارض ،ولهذا فإن الاختالف !ي مدارﻩ املركزي يكون غ ABثابت
وسرعته !ي املدار غ ABثابتة ً
أيضا.٣"....... .
قال الشيخ محمد كاظم حبيب :
ًّ
يقينيا لهانت املشكلة وانحسم الخالف ،ولكن الحسابات
لو كان الحساب الفلكي املتعلق برؤية ٔالاهلة
الفلكية ٔالاكاديمية بما تشتمل عليه من ٔالاخطاء ح ¯cاللحظة ،عقدت املشكلة وزادت الطBن بلة...
ً
ثم قال :وأخطاء الفلكيBن سنويا أك Aوأخطر من أخطاء شهود الرؤية البصرية.... ،إ[ى أن قال :وعندنا
 - ١فتح الباري ١٢١ /٤
 - ٢الاستذكار ٢٧٨ ،٢٧٧/٣
! - ٣ي مقال له بعنوان " الحساب الفلكي لتحديد أوائل الشهور العربية " املنشور ع;ى موقع إسالم أون الين نت
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شواهد مادية ع;ى اختالف نتائج حسابات الفلكيBن ٔالاكاديميBن وتضارÇا مما يجعلها حسابات ظنية
غ ABيقينية ،ال يوثق Çا وال يعتمد علا ً
شرعا ،مع أننا !ي عصر غزو الفضاء؛ ولذلك يبقى الاعتماد ع;ى
١
الرؤية الشرعية الجماعية اليقينية مع سرعة وسائل الاتصال وٕالاعالم أفضل وأقرب لتوحيد ٔالامة "
وقال فؤاد محمد سعيد وهبة:
واللحظة الحقيقية لخروج القمر من املحاق تبقى مجهولة ،وتحديدها بدقة أك Aهو أمر خارج عن
إمكانات العلم !ي الوقت الحاضر بالرغم من التحسن الكب ABالذي حصل !ي حسابات حركات القمر
خالل الثالثمائة سنة ٔالاخABة منذ عهد نيوتن وع;ى يد كبار علماء الرياضيات والفلك أمثال أولر
والغرانج وهاميلتون وجاكوبي وليوفيل وبوانكاريه  ......إ[ى أن قال :
وهكذا يظهر الضعف !ي قاعدة اعتماد الحساب وحدﻩ ،ويبطل زعم من يتوهم إمكان التخ;ي عن
عملية الرؤية والاكتفاء بالحساب لتحديد بداية و³اية شهر الصوم؛ ألن املطلوب عند اعتماد قاعدة
ما :أن تكون القاعدة عامة وقابلة للتطبيق ع;ى الجميع ،و!ي كل مرة يحل فا شهر رمضان ،وليس
٢
ملواقع جغرافية دون أخرى ،و!ي بعض السنBن دون بعض "
قالت بثينة أسامة وÔي تتحدث عن التقويمات الهجرية املعمول Çا !ي العالم ٕالاسالمي:
فمعظم تلك التقويمات تعت Aأن بداية الشهر القمري Ôي الوصول إ[ى نقطة ال¤sامن أو الاقAsان بBن
ٔالارض والقمر والشمس ،أي وقوعها ع;ى خط واحد مع وجود القمر بBن ٔالارض والشمس؛ حيث يصبح
القمر !ي هذﻩ الحالة غ ABمرئي ً
تماما ،وهو ما يطلق عليه املحاق ،وهذا ما يتعارض مع البداية الشرعية
للشهور ال Ocدلنا علا رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي قوله" :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" حيث
اعت Aهنا أن بداية الشهر القمري مع بداية القدرة ع;ى رؤية القمر )الهالل( الذي ال يمكن رؤيته إال بعد
٣
 ١٧إ[ى  ٢٠ساعة من الوصول إ[ى املحاق أي حوا[ي ثالثة أرباع يوم".
و!ي ³اية هذا الحديث عن املوضوع ٔالاول أنقل ما جاء !ي مقال كتبه العالمة املستشار عبد املقصود
شلتوت  -حفظه ﷲ  -ملخصه:
أن !ي ٕالاعتماد ع;ى الحساب الفلكي إلثبات دخول الشهر القمري خطآن جسيمان :
أولهما  :إسقاط العلة الشرعية املوجبة للصوم وٕالافطار وÔي الرؤية البصرية .
والثاني :إحداث علة للصوم والفطر لم يشرعها ﷲ وهو الحساب الفلكي وإضفاء الحجية علا .
ثم سرد -وهو يبBن الخطأ ٔالاول – ٔالاحاديث املثبتة للعلة الشرعية الÔ Ocي الرؤية البصرية ثم قال:
وليس املقصود من هذﻩ ٔالاحاديث أن يرى كل واحد الهالل بنفسه ،وإنما املراد بذلك شهادة البينة
! - ١ي حوار له منشور بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢٣م ع;ى موقع إسالم أون الين نت وعنوانه ihsancnr@emirates.net.ae :
! - ٢ي مقال له بعنوان :تحديد الصيام فلكيا ال يعتمد عليه  ،ونشر !ي مجلة العربي الكويتية  ١نوفم١٤٢٤/٩/٧ - ٢٠٠٣ Aهـ  /العدد ٥٤٠
و نقله عا موقع إسالم أون الين نت بتارخ ٢٠٠٤ /١٠/١٠م وصاحب املقال هذا باحث فلكي سوري وعضو الجمعية الفلكية
الAيطانية.
! - ٣ي مقال لها بعنوان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته  ،نشر !ي موقع إسالم أون الين نت بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٤م
وراجع كذلك ملزيد من التفصيل :مقال محمد شوكت عودة  ،تحت عنوان هالل رمضان بBن الحساب الفلكي والرؤية
تاريخ النشر ١٦ :شعبان (٢٠٠٥/٩/٢٠) ١٤٢٦
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العادلة ،و!ي ٕالاعتماد ع;ى الحساب الفلكي إهدار للعلة الشرعية ،وإسقاط لحجية الرؤية الشرعية
والحجية القضائية لحكم املحاكم الشرعية ،واعتبار ملا ألغاﻩ الشرع وهو الحساب الفلكي ،وشذوذ عن
إتفاق من يعتد به من أهل العلم وفقهاء املذاهب الذين ُحكي عم ٕالاجماع ع;ى عدم جواز العمل به".
قال :ويAsتب عليه عند معارضته مع الرؤية الشرعية :
ْ
َ
ََ َ َ ُ ُ ﱠ
الش ْه َر فل َي ُ
ص ْم ُه { وحرمة نص السنة الشريفة  » :صوموا
إناك حرمة النص القرآني  } :فمن ش ِهد ِمنكم
لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته «وإناك حرمة الصوم ،وإناك حرمة العيد ،مما يؤدي إ[ى تعطيل أحكام ﷲ،
وإثارة القالقل والاضطراب ،وزيادة الفرقة وٕالانقسام بBن املسلمBن .
وأما بالنسبة للخطأ الثاني  :فهو إحداث علة للصوم والفطر لم يشرعها ﷲ سبحانه وÔي الحساب
الفلكي وإضفاء الحجية علا ،وبيان ذلك:
أن ﷲ سبحانه وتعا[ى ربط أحكامه بعلل وأسباب شرعية ،فإذا وجدت العلة الشرعية وجد حكم ﷲ،
وإذا انتفت انتفى حكم ﷲ ،وال يملك أحد أن يغ ABهذﻩ العلل وال أن يبدلها.
ً
وقد ثبت بالكتاب والسنة أن علة وجوب الصوم والفطر Ôي املشاهدة ورؤية الهالل بصريا .
ً
َ
ُ
َ
وليست العلة مجرد وجودﻩ علميا! ،ي السماء من غ ABرؤية حسية بالعBن ،قال تعا[ى  } :ف َمن ش ِه َد ِمنك ُم
ﱠ
الش ْه َر َف ْل َي ُ
ص ْم ُه { وقال ص;ى ﷲ عليه وآله وسلم »صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته« ،فرتب وجوب
ً
الصوم والفطر ع;ى رؤية الهالل بالعBن ،ال ع;ى العلم بوجود الهالل فلكيا دون رؤية بصرية ،فالنO°
ً
ص;ى ﷲ عليه وآله وسلم لم يقل ) صوموا لوجود الهالل أو ثبوته ( ح ¯cيعم الوجود كال من الوجودين
ً
الفلكي والبصري ،بل قال  » :صوموا لرؤيته « ،والرؤية أخص من الوجود ،فقد يوجد الهالل فلكيا
ولكن ال ُيرى ألسباب كثABة ،فال يجب الصوم ،أضف إ[ى هذا أن الشق ٔالاخ ABمن الحديث يدل داللة
قاطعة ع;ى أن وجود الهالل ليس هو العلة ،وإنما العلة Ôى تحقق الرؤية الحسية امللموسة ،وذلك ألن
قوله ص;ى ﷲ عليه وآله وسلم » فإن غم عليكم « أو »حال بينكم وبينه سحاب « كما !ى بعض
الروايات ،يفيد بأنه عند وجود الهالل وراء الغيم أو غABﻩ يجب عدم الصوم ،وإكمال الشهر ثالثBن
ً
يوما ،مما يقطع بأن العلة ليست Ôي مجرد وجود الهالل ،وإنما Ôي أخص من ذلك ،أال وÔي  :تحقق
الرؤية البصرية.
وÇذا ألaى الشارع الحكيم اعتبار الوجود العلم Oللهالل علة للصوم أو الفطر ،وأكد ع;ى أن الوجود
الح Op-البصري هو العلة ،وليس ذلك ألن قوة درجة الحساب الفلكي !ى ٕالاثبات أقل من درجة
الشهادة ع;ى الرؤية ،أو لعدم صحة مقدمات ونظريات علم الفلك ،ولكن ألن رحمة ﷲ بعبادﻩ اقتضت
ً
أن يعلق أسباب عباد®م وعللها بأمور حسية ملموسة لكل املكلفBن ،دفعا للحرج واملشقة ع;ى الناس،
وأن تكون علل ٔالاحكام وأسباÇا ثابتة وحسية وعامة يسهل إدراكها لجميع املكلفBن دون مشقة ،وأال
ترتبط هذﻩ العبادات بأمور عقلية علمية معنوية ال يدركها كل الناس ،وال كل من يريد أن يلتمسها
ح ¯cيتحقق عموم العلة مع عموم التكليف ،ويسر إدراكها مع يسر أدائه .
إن ﷲ سبحانه يعلم ما سيصل إليه علم الفلك من شأن عظيم !ى مستقبل ٔالايام ،لكنه سبحانه ألaى
إعتبارﻩ !ى إثبات علل العبادات ،وذلك فيما أوحاﻩ إ[ى رسوله ص;ى ﷲ عليه وآله وسلم الذي صح عنه
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قوله » :إنا أمة أمية ال نكتب ،وال نحسب ،الشهر هكذا وهكذا ،وأشار بيدﻩ« ،أى  :تسعة وعشرون أو
ً
ثالثون يوما ،فهذا دليل واضح ع;ى رفض ٔالاخذ بالحساب الفلكي !ى إثبات ٔالاهلة ،إذا كلفنا أن نتعامل
!ي ذلك وكأننا أميون !ي الحساب الفلكي ،ال نكتب وال نحسب ،وليس !ي ذلك تنقص أو إزراء بعلم
ً ً
الفلك ،ولكن املقصود أن لعلماء الفلك مجاال رحبا !ي بعض شئون الحياة ،خارج املسائل الشرعية،
فإنه ليس لهم أي دور !ي إثبات علل وأسباب العبادات ال Ocربط ﷲ علل أحكامها بأسباب حسية
ملموسة .
وقد أجمع الفقهاء ع;ى الال¤sام بالعلة الشرعية للصوم وÔي الرؤية البصرية للهالل ،وأجمعوا ع;ى
رفض ٔالاخذ بالحساب الفلكي سواء !ي ذلك حالة الصحو أم حالة الغيم إال من شذ من املتأخرين
ً
وأحدث سببا لم يشرعه ﷲ ،وال عAة Çذا الشذوذ مع انعقاد ٕالاجماع الفق OÛقبله وٕالاجماع العم;ي
ً
أيضا  :فقد جرى العمل !ي كافة العصور ٕالاسالمية الزاهرة ،حيث تقدم املسلمون !ي علم الفلك،
وأنشأوا املراصد الفلكية ،ومع ذلك منعوﻩ من الدخول !ي مجال العلل الشرعية لألحكام ،بل ال يكاد
ُيعرف قاض  -منذ عرف ٕالاسالم القضاء إ[ى اليوم  -ق ¯p2بالحساب الفلكي ) (٣وال زال القضاة يلون
إستشراف الهالل بأنفسهم ،أو ينتظرون الشهود العدول باملحاكم ح ¯cيجيئوا لهم ،واملحاكم الشرعية
العليا !ي مصر لم تأخذ قط !ي إثبات الرؤية بالحساب الفلكي منذ أنشئت إ[ى أن ألغيت ،وكذلك دار
ٕالافتاء من بعدها.
علما بأن الحساب الفلكي مب OPع;ى أمور ظنية وحسابية وجAية ،وأجهزة فلكية ،وكلها ظنية تحتمل
الخطأ والصواب ،وليس أدل ع;ى ذلك من تعارض تقاويم الفلكيBن أنفسهم !ي حسابا®م الفلكية،
والذي يب ¯Pع;ى الظن ال يقيم اليقBن لقيام شÈة الخطأ  ١إنت ¯Ûالكالم بتصرف .املوضوع الثاني :توحيد
البلدان ٕالاسالمية إذا ثبتت رؤية الهالل !ي بلد واحد ما .السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل من
املطلوب رؤية جميع الناس للهالل ح ¯cيجب الصوم عليه؟
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ﱠ
ُ
ُ
َ ْ ُ َ َ
َ
ُْ
ُْ ُ َ َ ُ ُ َ ﱠ ََْ ْ َ َ
اس
قال الحافظ العرا*ي :قوله »ال تصوموا ح ¯cتروا ال ِهالل« ال يم ِكن أن يكون معناﻩ رؤية ج ِم ِيع الن ِ
َ َ ْ ْ َ
ْ
ﱠ
ْ ُ
ُْ
ب َح ْي ُث َي ْح َت ُ
اج ُك ﱡل َف ْر ٍد !ي ُو ُجوب ﱠ
الص ْو ِم َعل ْي ِه إ[ى ُرؤ َي ِة ال ِهال ِلَ ،ب ْل امل ْع َت َ ُُ Aرؤ َية َب ْع ِض ِه ْمَ ،و ُه َو ال َع َد ُد ال ِذي
ِ
ِ
ِ
اس َت ْشه ُدوا َشه َ
َت ْث ُب ُت به ْال ُح ُقو ُق َو ُه َو َع ْد َالن ل َق ْوله َت َع َا[ى } َو ْ
يد ْين ِم ْن ر َج ِال ُك ْم{ ]البقرة ،[٢٨٢ :ﱠإال َأ ﱠن ه َاللَ
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يث ابن ع ﱠباس ق َ
ال »جاء أع َر ِاب ﱞي إ[ى الن ِOِ ّ °
َر َمضان يكتفى ِ!ي ثبو ِت ِه ِبعد ٍل و ِاح ٍد ِعند أك ِ Aأه ِل ال ِعل ِم ،لح ِد ِ
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ال أت ْش َه ُد أ ْن ال إل َه إال الل ُه؟ أت ْش َه ُد أ ﱠن ُم َح ﱠم ًدا َر ُسو ُل
 ص;ى الله علي ِه وسلم  -فقال ِإني رأيت ال ِهالل قﱠ
َ ً ٢
ال َيا ب َال ُل َأ ّذ ْن !ي ﱠ
الناس َأ ْن َي ُ
ص ُ
ال َن َع ْم َق َ
الل ِه؟ َق َ
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ال » ت َر َاءى الن
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و
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ِ ِ
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ِ ِ ِِ
 - ١املصدر موقع إسالم أون الين  ،و مقال الشيخ محمد إسماعيل املقدم  ،تحت عنوان :ما هو الحكم الشرûى !ى إثبات دخول الشهر
القمرى بالحساب الفلكى ؟ تاريخ النشر ١٠ :ذو القعدة  (٢٠٠٦/١٢/١) ١٤٢٧بتصرف
ْ
َ
اب ﱡ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
َ
َ - ٢ر َو ُاﻩ َأ ْ
ص َح ُ
يح ِه َوال َح ِاك ُم ِ!ي ُم ْس َت ْد َر ِك ِه
الس ِن ٔالا ْربع ِة وابن ِح ﱠبان ِ!ي ص ِح ِ
ْ
َ
ُ ْ َ ُ َ َُ َ ٣
َ
يح ِه َوال َح ِاك ُم ِ!ي ُم ْس َت ْد َر ِك ِه
 َرواﻩ أبو داود وابن ِح ﱠبان ِ!ي ص ِح ِ124

َ
ُْ
ْ
ﱠ
َش َه َاد ُة َر ُجل َواح ٍد !ي ّ
الص َي ِام َو ِب ِه َي ُقو ُل ْاب ُن امل َبا َر ِك َوالشا ِف ِ Ùﱡي َوأ ْح َم ُد ان َت َ ١.¯ÛفتبBن أنه ال يجب ع;ى كل
ِ
ٍ ِ ِ
مكلف رؤية الهالل ح ¯cيجب الصوم عليه ،ولكن إذا ثبتت رؤية الهالل !ي بلدته فقد وجب الصوم
عليه ،سواء رأى الهالل بنفسه أم لم يرﻩ .وهنا يأتي السؤال السابق وهو أنه إذا ثبتت رؤية الهالل !ي
بلد فهل يجب الصيام ع;ى جميع املكلفBن !ي العالم ٕالاسالمي أجمع أم ال بد من ثبوت رؤية الهالل !ي
بلدته؟
تحرير محل ال¤اع :ال يجب ع;ى كل مكلف رؤية الهالل بل إذا رآﻩ البعض !ي بلد يجب الصوم ع;ى أهل
بلد الرؤية باإلجماع و كذلك ع;ى أهل البالد القريبة .وال يجب الصيام باإلجماع ع;ى أهل البالد البعيدة
كل البعد من بلد الرؤية كاألندلس من أفغانستان .واختلفوا !ي البالد املتوسطة ال Ôي قريبة كل القرب
وال Ôي بعيدة كل البعد ،و مثلوها بمثل ما بBن املدينة املنورة و الشام هل يحمل إحداهما ع;ى ٔالاخرى
إذا رئي الهالل فا.
٢
!ي املسألة قوالن مشهوران :القول ٔالاول  :يجب ع;ى املسلمBن أن يصوموا إذا رئي الهالل !ي البالد
القريبة مم أو البعيدة عم بعدا متوسطا) .وعليه الحنفية !ي ظاهر الرواية املعتمد لد´م ،وهو رواية
ابن قاسم و املصريBن عن ٕالامام مالك ،وهو مذهب ٕالامام الليث بن سعد ،و الشافÙي و بعض
أصحابه ،وأحمد بن حنبل و أصحابه(.
القول الثاني :ال يجب ع;ى املسلمBن الصيام برؤية الهالل !ي البالد البعيدة عم) .وهو رأي ابن عباس
وعكرمة موالﻩ ،والقاسم بن محمد و سالم بن عبد ﷲ ،وإسحق بن راهويه ،وابن املبارك ،وهو الراجح
!ي املذهب الشافÙي ،وهو رواية املدنيBن عن ٕالامام مالك ،وحكاﻩ الAsمذي عن أهل العلم و لم يحك
سواﻩ( .و!ي تحديد القرب والبعد عدة آراء .أصحها :التباعد :ما اختلفت فيه مطالع الهالل كالحجاز
والعراق ،والتقارب  :ما لم تختلف فيه املطالع كبغداد والكوفة .سبب اختالف الفقهاء :اختالف الفهم
!ي النصوص الواردة !ي رؤية الهالل ،فمن العلماء من فهم أن الخطاب فا موجه إ[ى عموم ٔالامة بينما
يرى الفريق الثاني أن الخطاب فا موجه إ[ى بعض ٔالامة دون جميعهم.
أدلة الفريق ٔالاول  :استدل الفريق ٔالاول بأدلة عامة كثABة من النصوص وٕالاجماع ال Ocالداللة فا ع;ى
محل ال¤اع ،وإنما تدل فقط ع;ى وجوب صيام رمضان ،لذا فضلت عدم سردها هنا ،واكتفيت بذكر
٣
ٔالادلة الخاصة
أوال :السنة النبوية :قال ص;ى ﷲ عليه وسلم” :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته“ ٤ووجه الاستدالل :أن
الخطاب العام فيه موجه إ[ى عموم ٔالامة ،ومعلق بمطلق الرؤية ،ومطلق الرؤية يتحقق برؤية بعض
البالد .فوجب الصوم Çا ع;ى عموم ٔالامة.
 - ١طرح التAيب للعرا*ي ١١٥ -١١٤ /٤
 - ٢ملعرفة آراء العلماء ومزيد من أدلم راجع ابن عبد ال ، Aالاستذكار  ٢٨٢/٣ ،و ابن رشد الحفيد  ،بداية املجد،دار الفكر ،بABوت
 ،٢١٠/١والقرا!ي  ،الذخABة  ،دار الغرب  ،بABوت ١٩٩٤م ، ٤٨٨/٢،والنووي  ،املجموع  ،دار الفكر  ،بABوت ١٩٩٦م ٢٧٦ ،٢٧٤/٦ ،
 ،وابن قدامة  ،املغ ، OPبABوت  ١٤٠٥ط أو[ى  ٥/٣وغABها
 - ٣ملعرفة تلك ٔالادلة العامة راجع ابن قدامة  :املغ١٢ /٣ OP
 - ٤سبق تخريجه
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ثاني ــا:القياس :البينة شهدت برؤية الهالل فيجب الصيام كما لو تقاربت البلدان فكما يجب الصيام
ع;ى البالد القريبة من بلد الرؤية باالتفاق ،كذلك يجب الصيام ع;ى البالد البعيدة.
مناقشة هذﻩ ٔالادلة :ناقش الفريق الثاني هذﻩ ٔالادلة ال Ocاستدل Çا الفريق ٔالاول بما ي;ي:
ال نسلم وجه استداللكم من الحديث :أن الخطاب فيه موجه إ[ى عموم ٔالامة ،وما دليكم ع;ى ذلك؟ لم
ال يجوز أن يكون ذلك ألناس مخصوصBن؟
وأما قياس البلدان البعيدة ع;ى البلدان القريبة فناقشوﻩ أنه قياس مع الفارق ألن البالد القريبة من
بلد الرؤية يمكن رؤية الهالل فا وأما البالد البعيدة عا فتستحيل رؤية الهالل فا.
أدلة الفريق الثاني :استدل الفريق الثاني بما ي;ي :أوال  :أحاديث تعليق صيام رمضان برؤية الهالل
 .١قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم  :صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته.
 .٢قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم :ال تصوموا ح ¯cتروا الهالل وال تفطروا ح ¯cتروﻩ
١
 .٣قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم :إذا رأيتم الهالل فصوموا وإذا رأيتموﻩ فأفطروا.
وجه الاستدالل من هذﻩ ٔالاحاديث :قالوا الخطاب فا موجه إ[ى أناس مخصوصBن وإ[ى أهل بالد
مخصوصة وÔي بالد الرؤية والبالد القريبة ما ال Ocيمكن رؤية الهالل فا ،وليس بموجه إ[ى عموم
ٔالامة فال يدخل !ي الحديث البلدان البعيدة من بالد الرؤية.
والدليل ع;ى ذلك حديث كريب :٢وهو" :أن أم الفضل بعثته إ[ى معاوية)ر OpÚﷲ عنه( بالشام فقال
:فقدمت الشام وقضيت حاجا ،واسل ع;ي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهالل ليلة الجمعة ،ثم
قدمت املدينة !ي آخر الشهر ،فسأل OPعبد ﷲ بن عباس ،ثم ذكر الهالل فقال  :م ¯cرأيتم الهالل ؟
فقلت رأيناﻩ ليلة الجمعة ،فقال  :أنت رأيته ؟ فقلت  :نعم و رآﻩ الناس وصاموا وصام معاوية ،فقال :
لكنا رأيناﻩ ليلة السبت ،فال نزال نصوم ح ¯cنكمل ثالثBن أو نراﻩ ،فقلت  :أال تكتفي برؤية معاوية
وصيامه ،فقال :ال ،هكذا أمرنا رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم"
وداللة ٔالاثرواضحة ع;ى أن رؤية بالد الشام غ ABكافية للمدينة املنورة ،ألن قول ابن عباس ر OpÚﷲ
عما  ":فال نزال نصوم ح ¯cنكمل ثالثBن أو نراﻩ " دليل ع;ى عدم جواز اعتماد رؤية بلد آخر بعيد عنه
بعد الشام عن املدينة ،فلو جاز ملا أصر ع;ى صوم الثالثBن الذي هو صوم يوم عيد الفطر املحرم شرعا
حسب رؤية أم ABاملؤمنBن معاوية ر OpÚﷲ عنه .ونسبه ابن عباس إ[ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم
بقوله“:ال ،هكذا أمرنا رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم“فهذا الحديث املرفوع نص !ي أن الخطاب !ي
ٔالاحاديث الثالثة السابقة موجه إ[ى أناس مخصوصBن وبالد مخصوصة ال إ[ى جميع ٔالامة.
ثانيا  :القياس :فقد قاسوا رؤية الهالل لوجوب صيام رمضان ع;ى دلوك الشمس لوجوب صالة الظهر
و ع;ى غروÇا لوجوب صالة املغرب .فكما أن الخطاب !ي أوقات الصلوات موجه إ[ى كل مطلع و مغرب،
 - ١سبق تخريج ٔالاحاديث الثالثة
 - ٢رواﻩ مسلم  ،الكتاب والباب السابقان  ،رقم الحديث  ،١٨١٩وأبو داود ،كتاب الصيام  ،باب إذا رؤي الهالل !ي بلد قبل ٓالاخرين بليلة
 ،ورقم الحديث  ، ٢٣٣٢دار الفكر  ،بABوت  ،ت محمد م²ي الدين عبد الحميد ، ٢٩٩ /٢ .والنسائي كتاب الصيام باب اختالف أهل
ٓالافاق !ي الرؤية  ،رقم الحديث .٢٠٨٤مكتب املطبوعات ٕالاسالمية ،حلب  ١٤٠٦،هـ ط ثانية  ،ت عبد الفتاح أبو غدة .
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والناس مختلفون !ي أوقات صلوا®م .كذلك الخطاب !ي وقت دخول شهر رمضان موجه إ[ى كل مطلع،
فينبaي أن يكون الحكم يختلف حسب اختالف املطالع.
مناقشة هذﻩ ٔالادلة :ناقش الفريق ٔالاول الاستدالل بحديث كريب بمناقشتBن :املناقشة ٔالاو[ى -:حديث
كريب ال نسلم أنه نص !ي املسألة بل هو اجاد صحابي وفهمه !ي حديث صوموا لرؤيته  ،...والظاهر
!ي الحديث أنه خطاب لجميع ٔالامة ،وقول الصحابي إذا تعارض مع ظاهر النص فالظاهر مقدم ع;ى
فهم الصحابي.
أجاب الفريق الثاني :بأن قول ابن عباس ر OpÚﷲ عما “هكذا أمرنا رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم“
يحتمل احتمالBن:
 -١أن يكون هذا ٔالامر)!ي قوله أمرنا( نصا حفظه من رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم يدل ع;ى أن
البلدان البعيدة ال تحمل ع;ى بلد الرؤية .
 -٢أن يكون ذلك فهما خاصا منه ر OpÚﷲ عما ألحاديث رؤية الهالل ،وأن الخطاب فا موجه
إ[ى قوم مخصوصBن وليس عاما لألمة.
وع;ى كال الاحتمالBن)كونه نصا أو كونه فهما( يدل الحديث ع;ى أن الخطاب !ي أحاديث الرؤية موجه
إ[ى قوم مخصوصBن ،إن كان نصا حفظه من رسول ﷲ فالداللة أوضح .وإذا كان فهما خاصا منه
ر OpÚﷲ عما فهذا فهم صحابي لم يعرف له مخالف من الصحابة .فيعد إجماعا سكوتيا يجب
املص ABإليه .لذا حكى ابن عبد الٕ Aالاجماع ع;ى مثل هذﻩ الصورة.
املناقشة الثانية :لعل ابن عباس لم يعمل بخ Aكريب ألنه شهادة ،والشهادة ال تثبت بواحد.
رد الفريق الثاني :بأن ابن عباس ر OpÚﷲ عما إن كان قد ردﻩ ملا قلتم فهو غ ABصحيح بدليل أن
املسافرين من الشام إ[ى املدينة كث ،ABوسهل ع;ى كريب أن يثبت ذلك بعشرات من العدول الذين كانوا
!ي القافلة معه ،فعدم سؤال املزيد من الشهود من حٔ Aالامة وعدم إتيان كريب Çم دليل ع;ى أنه لم
يردﻩ لكونه شهادة.
املالحظة :تبBن لنا من أدلة الفريقBن ومناقشة بعضهما البعض أن الخالف بيما !ي فهم ٔالاحاديث
الثالثة املتعلقة برؤية الهالل ،هل الخطاب فا عام لجميع ٔالامة وجميع البالد أم هو خاص ببعض
ٔالامة وبعض البالد،
إلزالة هذا الاختالف بBن الفريقBن وملعرفة القول الصحيح من القولBن علينا أن نردﻩ إ[ى كالم ﷲ تعا[ى،
ألن !ي كالم ﷲ البليغ أمثلة كثABة من هذﻩ ٔالاساليب الثالثة ال Ocوردت !ي أحاديث رؤية الهالل ،ونختار
ما بعضها لنبحث !ي تلك ٔالامثلة املختارة هل الخطاب فا موجه إ[ى عموم ٔالامة أم الخطاب موجه
إ[ى قوم مخصوصBن ،هذا ما ندرسه !ي املبحث الثاني.
املبحث الثاني:دراسة ٓالايات القرآنية ال HIأسلوWÚا أسلوب أحاديث رؤية الهالل.
ويحتوي هذا املبحث ع;ى مطلبBن ،املطلب ٔالاول  :جمع النصوص القرآنية املشاÇة لنصوص رؤية
الهالل !ي ٔالاسلوب أوال :النصوص القرآنية املشاÇة لألسلوب ٔالاول – وهو "إذا رأيتم الهالل فصوموا
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وإذا رأيتموﻩ فأفطروا" أسلوبه أسلوب جملة شرطية مبدوءة بإذا ،وفعل الشرط صيغة فعل ماض
للجمع املذكر الحاضر ،خوطب Çا هذﻩ ٔالامة املرحومة ،وجواب الشرط صيغة أمر للجمع املذكر
الحاضر.
إذا بحثنا !ي القرآن لوجدنا فا آيات كثABة أسلوÇا مثل أسلوب الحديث ٔالاول ,ما:
َ
َ
َ َ ََ ُْ ّ ْ َََ َ ُْ ُ ْ ﱠ
الل َه ع َ
ند ْاملَ ْش َعر ْال َح َرام)....البقرة  (١٩٨وقال :فإ َذا ق َ
ض ْي ُتم
ات فاذكروا
قوله تعا[ى :ف ِإذا أفضتم ِمن عرف ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
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اسككم فاذكروا الله ك ِذك ِركم آباءكم أو أشد ِذكرا (٢٠٠)...وقال :ف ِإذا أ ِمنتم فاذكروا الله كما علمكم
من ِ
َ
َ
ﱠما َل ْم َت ُك ُون ْوا َت ْع َل ُمو َن (٢٣٩)....وقالَ :يا أ ﱡ´ َا ﱠالذ َ
ين َآم ُن ْوا إ َذا َت َد َاي ُنتم ب َد ْين إ َ[ى أ َجل ﱡم َس ًّم¯ َف ْاك ُت ُب ُ
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َس ِب ِيل الل ِه ف َت َب ﱠي ُنوا (٩٤)...وقال :ف ِإذا قضيتم الصالة فاذكروا الله ِقياما وقع
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وقال:ف ِإذا دخلتم بيوتا فس ِل ُموا ع;ى أنف ِسك ْم ت ِح ﱠية ِمن ِع ِ
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ال ِعدة)..الطالق (١وقال  :ال ِذين ِإذا أصابم م ِصيبة قالوا ِإنا ِلل ِه وِإنا ِإلي ِه ر ِاجعو )البقرة  (١٥٦و
اس َت ْي َس َر م َن ْال َه ْديَ ...فإ َذا َأم ُنت ْم َف َمن َت َم ﱠت َع ب ْال ُع ْم َرة إ َ[ى ْال َح ّج َف َما ْ
قالَ .....:فإ ْن ُأ ْحص ْرُت ْم َف َما ْ
اس َت ْي َس َر ِم َن
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ ْ َ َِ ﱠ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ
ْ َ ّ َ َ َْ َ
ِ َ َْ ُ ْ ّ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
َ
النساء
الهد ِي فمن لم ي ِجد ف ِصيام ثالث ِة أي ٍام ِ!ي الح ِج وسبع ٍة ِإذا رجعتم) ...البقرة  (١٩٦وقال :فاع¤ِ sلوا ِ
َ َ ُ
ﱠ
ُ َ ُ
ﱠ ُ
!ي ْاملَحيض َ .......فإ َذا َت َط ﱠه ْر َن َف ْأ ُت ُ
وه ﱠن ِم ْن َح ْيث أ َم َرك ُم الل ُه  (٢٢٣).....وقال :ف ِإذا ق ِض َي ِت الصالة
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ ْ ﱠ
َ
َْ َ ْ َ ُ
ُ
ض وابتغوا ِمن فض ِل الل ِه)...الجمعة(١٠
فانت ِشروا ِ!ي ٔالار ِ
فإذا نظرنا !ي هذﻩ النصوص القرآنية لوجدنا:
أن املأمورين بذكر ﷲ تعا[ى عند املشعر الحرام هم الذين أفاضوا من عرفات ال غABهم ،وأن املأمورين
بذكر ﷲ تعا[ى كذكرهم آلباòم هم الذين قضوا مناسكهم الغABهم ،وأن املأمورين بكتابة الدين هم
املتداينون أنفسهم ال غABهم ،وأن املأمورين باإلشهاد هم املتبايعون ال غABهم ،وأن املأمورين بدفع
ٔالاموال إ[ى اليتامى هم الذين آنسوا مم الرشد الغABهم ،وأن املأمورين بالوضوء هم الذين قاموا إ[ى
الصالة وهم محدثون ال غABهم ،وأن املأمورين بالثبات وعدم الفرار هم الذين لقوا الكافرين الغABهم،
وأن املأمورين بالسالم هم الداخلون !ي البيوت ال غABهم ،وأن املأمورين بدخول بيت رسول ﷲ ص;ى
ﷲ عليه وسلم هم املدعوون الغABهم ،وأن املأمورين باالنتشار وعدم البقاء !ي بيت الن O°هم الذين
طعموا و فرغوا من الطعام ال غABهم ،وأن املأمورين بالطالق !ي أوقات الطهر هم املطلقون أي الذين
يريدون الطالق ال غABهم ،وأن املأمورين بما استيسر من الهدي هم املحصرون الغABهم ،وأن املأمورين
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بالهدي ،وإن لم يجد فبصيام ثالثة أيام !ي الحج وسبعة بعد الرجوع إ[ى البيت هم املتمتعون الغABهم،
وأن املأمورين باع¤sال النساء هم الذين حاضت نساؤهم الغABهم ،وأن املأمورين باالنتشار !ي ٔالارض
والابتغاء من فضل ﷲ هم الذين قضوا صالة الجمعة ال غABهم.
وهذﻩ املعاني واضحة !ي هذﻩ النصوص وال يختلف !ي ذلك عاملان .ثانيا :النصوص القرآنية املشاÇة
لألسلوب الثاني لنصوص رؤية الهالل )ال تصوموا ح ¯cتروا الهالل وال تفطروا ح ¯cتروﻩ( أسلوبه
أسلوب الن OÛعن Opء بصيغة الجمع املذكر الحاضر ،مغيا بح. ¯c
إذا بحثنا !ي القرآن لوجدنا فا آيات كثABة أسلوÇا مثل أسلوب الحديث الثاني ,ما :قوله عز من قائل
َ َ َ ُ ْ ُْ ْ َ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ﱠ َُْ َ ْ ْ َ ﱠ ُ
ات َح ﱠ¯c
نكحوا املش ِرك ِ
 :وال تح ِلقوا ُرؤوسكم ح ¯cيبلغ ال َهد ُي م ِحله).....البقرة  (١٩٦وقال تعا[ى :وال ت ِ
ُي ْؤم ﱠن َ ........و َال ُتنك ُح ْوا ْاملُ ْشرك َBن َح ﱠُ ¯cي ْؤم ُن ْوا)...البقرة (٢٢١وقال تعا[ىَ ":و َال َت ْق َرُب ُ
وه ﱠن َح ﱠ¯َ c
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ّ َ َ ﱠ َ َُْ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ ََ ُ ْ
َ ْ ُ ْ نَ
ُ
النك ِاح ح ¯cيبلغ ال ِكتاب أجله (٢٣٥)......وقال :لن تنالوا
يطهر ).....البقرة  (٢٢٢وقال :وال تع ِزموا عقدة ِ
ْ
ْ
ْ َ َ َ ﱠ ُ َ ُ ُْ
َ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َْ
َ
ُ
ُ
ال ِ ﱠَ Aح ﱠ ¯cت ِنف ُقوا ِم ﱠما ت ِح ﱡبون).....آل عمران  (٩٣وقال":وال تقا ِتلوهم ِعند املس ِج ِد الحر ِام ح ¯cيقا ِتلوكم
َ َ َُ ُ
وك ْم َف ْاق ُت ُل ُ
وه ْم )البقرة (١٩١
ِف ِيه ف ِإن قاتل
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ُ
ْ
وقالَ :يا َأ ﱡ´ َا الذ َ
ين َآم ُنوا ال تق َرُبوا ﱠ
الصالة َوأ ُنت ْم ُسك َارى َح ﱠ ¯َ cت ْعل ُموا َما تقولون َوال ُج ُن ًبا ِإال َع ِاب ِري
ِ
َ َ َ ﱠ ُ ْ ُْ ْ َ ْ َ َ ﱠ َ َُ ُ ْ
َ ﱠَ َ َْ ُ ْ
ﱠ
َ
َس ِب ٍيل ح ¯cتغت ِسلوا)....النساء  (٤٣وقال ....":فال تت ِخذوا ِمم أوِلياء حِ ´ ¯cاجروا ِ!ي س ِب ِيل الل ِه )(٨٩
وض ْوا !ي َحديث َغ ْABﻩ" وقال َ ":ف َأنف ُقوا َع َل ْ ﱠن َح ﱠَ ¯cي َ
وقالَ ....":ف َال َت ْق ُع ُد ْوا َم َع ُه ْم َح ﱠَ ¯cي ُخ ُ
ض ْع َن
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
َ
َﱠ َ َ َ َْ ﱠ
ََ ُ ﱠ َ
ُ
َح ْمل ُه ﱠن (١٤٠)...وقال ..:فقا ِتلوا ال ِ Ocت ْب ِaي ح ¯cت ِفيء ِإ[ى أم ِر الل ِه)......الحجرات  (٩وقال ... :فأ ِنفقوا
َْ ْ َ
َع َل ْ ﱠن َح ﱠَ ¯cي َ
ض ْع َن َح ْم َل ُه ﱠن).....الطالق  (٦وقالَ :س ٌ
الم َِ Ôي َح ﱠَ ¯cمطل ِع الف ْج ِر )........القدر  (٥وقال:
ِ
ﱠ ﱠ
َ ْ َ ُ ُ ﱠ َ ُ ُ َ ﱠ ُ ْر ُ ُ ْ َ َ
الل َه َال ُي َغ َّ Aُ Bما ب َق ْوم َح ﱠُ ¯cي َغ ّْ Aُ Bوا ماَ
َ
أ َلهاكم التكاثر ح ¯cز تم املق ِابر )......التكاثر  (٢ ،١وقال سبحانهِ :إن َ ِ ِ ٍ
َ ِ
َ ُُ ْ َ ْ َُ ْ َ ﱠ َ َ َﱠ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
ْ َ
ط ٔالا ْب َي ُ
ض ِم َن الخ ْي ِط ٔالا ْس َو ِد ِم َن
ِبأ ُنف ِس ِه ْم)...الرعد  (١١وقال :وكلوا واشربوا ح ¯cيتبBن لكم الخي
َْ
الف ْج ِر) .......البقرة (١٨٧
لنفكر مليا !ي هذﻩ النصوص القرآنية  :هل النص ٔالاول يدل ع;ى أنه إذا ذبح أحد الحجاج هديه يجوز
لجميع الحجاج حلق رؤوسهم؟ ال  ،هل النص الثاني يدل ع;ى أنه إذا آمنت مشركة من املشركات يجوز
لنا أن ننكح الباقيات قبل تحقق إيما³ن ؟ وهل إذا آمن بعض املشركBن هل يجوز لآلباء أن يزوج بنا®م
للمشركBن الباقBن ؟ ال و ال
وهل إذا طهرت زوجة من نساء املؤمنBن من حيضها يجوز لجميع ٔالازواج معاشرة نساءهم قبل تحقق
طهار®ن؟ ال  ،وهل إذا انت عدة بعض املتو!ى عن أزواجهن يجوز للمؤمنBن أن ينكح ٔالاخريات قبل
التحقق من الاناء من عد®ن؟ ال ،وهل إذا قاتلنا بعض الكفار عند املسجد الحرام يجوز لنا أن نقاتل
بقية الكفار غ ABاملقاتلBن عندﻩ؟ ال ،وهل إذا غ ABبعض الناس ما !ي أنفسهم من أخالق سيئة يغ ABﷲ
تعا[ى ما !ي جميع الناس من نقمة.؟ ال  ،وهل إذا تبBن الفجر الصادق !ي بلدة من بلدان املسلمBن يحرم
ع;ى الصائمBن جميعا ٔالاكل و الشرب من غ ABأن يتحقق عندﻩ طلوع الفجر الصادق؟ ال
ثالثا :النصوص القرآنية املشاÇة لألسلوب الثالث لنصوص رؤية الهالل )صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته( أسلوبه أسلوب صيغة أمر ب×Opء موجه إ[ى جماعة املؤمنBن مبينا سبب وجوبه )لرؤيته( و إذا
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بحثنا !ي القرآن لوجدنا فا آيات عديدة أسلوÇا مثل أسلوب الحديث الثالث ,ما:
َ
ﱠ َ ُُ
ُ
ﱠ
َ َ
َْ
ﱠ
الش ْ
س ِإ[ى غ َس ِق الل ْي ِل َوق ْر َآن الف ْج ِرٕ)...الاسراء  (٧٨وقال....:
م
وك
ل
د
ل
الة
الص
م
ق
أ
ِ ِ
قول رب العزة ِ ِ :
ِ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ َْ ُ ْ ّ
َ ْ
الن َ
اش َرُبوا َح ﱠَ ¯cيت َب ﱠَ Bن لك ُم ال َخ ْيط ٔالا ْب َي ُ
ض
يض (٢٢٢) ...وقال عز من قائلَ :وكلوا و
ح
امل
ي
!
اء
س
ِ
فاع¤ِ sلوا ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ َ َ ﱠ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ﱠ َ ﱡ ْ ّ َ َ َ ْﱠ
َ ُ ْ ُ نَ
َ ْ َْ
الصيام ِإ[ى اللي ِل )البقرة  (١٨٧وقال :فسبحان الل ِه ِحBن تمسو
ِمن الخي ِط ٔالاسو ِد ِمن الفج ِر ثم أ ِتموا ِ
صب ُحو َن َ .....و َعش ًّيا َوح َBن ُت ْظه ُر َ
َ َ ُ ْ
ون )الروم .(١٨ ،١٧
ِ
ِ
و ِحBن ت ِ
ِ
لنفكر قليال !ي هذﻩ النصوص القرآنية ثم لنتساءل :إذا زالت الشمس !ي أحد البلدان هل تجب ع;ى
الناس جميعا صالة الظهر؟ ال ،إذا حاضت إحدى زوجات املؤمنBن فهل يجب ع;ى جميع ٔالازواج أن
يع¤sلوا زوجا®م؟ ال ،إذا أقدم الليل !ي بعض بالد املسلمBن فهل يجوز للصائمBن جميعا أن يفطروا من
صيامهم،ال ،وإذا تبBن الفجر الصادق !ي بعض بالد الصائمBن هل يجب ٕالامساك ع;ى جميع
الصائمBن؟ ال ،إذا دخل وقت صالة العصر !ي بعض البالد ٕالاسالمية فهل يجب ع;ى املسلمBن !ي جميع
البالد أن يصلوا صالة العصر؟ ،وكذلك الصبح واملغرب والعشاء والظهر .الجواب عن هذﻩ التساؤالت
يكون بصوت واحد بالنفي
املطلب الثاني  :دراسة ٔالاحاديث السابقة !ي ضوء هذﻩ ٔالاساليب القرآنية .أوال :قلنا إن أسلوب حديث
":إذا رأيتم الهالل فصوموا وإذا رأيتموﻩ فأفطروا" جملة شرطية مبدوءة بإذا ،وفعل الشرط فا صيغة
فعل ماض للجمع املذكر الحاضر ،خوطب Çا هذﻩ ٔالامة املرحومة ،وجواب الشرط صيغة أمر للجمع
املذكر الحاضر .فلو اخAsنا بعض النصوص القرآنية الواردة !ي هذا ٔالاسلوب ،ووضعناها بجوار نص
الحديث ثم قارنا بيما !ي املع ¯Pلوجدنا املع ¯Pالصحيح لهذا الحديث ولعرفنا القول املختار !ي املسألة.
لنأخذ مثال قوله تعا[ى ":إ َذا َت َد َاي ُنتم ب َد ْين إ َ[ى َأ َجل ﱡم َس ًّم¯ َف ْاك ُت ُب ُ
وﻩ "
ٍ
ِ ٍ ِ
َ ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ َ َ ْ
ْ
َ
َ
َ
ات فاذك ُروا الله ِعند املشع ِر الح َر ِام "
وقوله تعا[ى " :ف ِإذا أفضتم ِّمن ع َرف ٍ
َ َ َ ََ ْ ْ َ
َ َ َ
و قوله تعا[ى ":ف ِإذا َدف ْع ُت ْم ِإل ْ ِ ْم أ ْم َوال ُه ْم فأش ِه ُدوا َعل ْ ِ ْم "
ْ
ﱠ َ
ين َآم ُن ْوا إ َذا َ
وقوله " َيا َأ ﱡ´ َا ﱠالذ َ
ض َرْب ُت ْم ِ!ي َس ِب ِيل الل ِه ف َت َب ﱠي ُنوا"...
ِ
ِ
َ َﱡَ ﱠ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
ﱠ َ ْ ُ ْ
الة فاغ ِسلوا"....
وقوله ":يا أ´ا ال ِذين آمنوا ِإذا قمتم ِإ[ى الص ِ
َ َ ﱡ َ ﱠ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ً َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ﱠ َ َ ً ﱠ َ ﱠ ُ ْ ُ ْ ُ نَ
وقوله ":يا أ´ا ال ِذين آمنوا ِإذا ل ِقيتم ِفئة فاثبتوا واذكروا الله ك ِثABا لعلكم تف ِلحو "
َ َ َ َُْ ُُ ً َ َ ّ
َ ً َ ً
ﱠ
ََ َ ُ ُ َ ً ّ ْ
ند الل ِه ُم َب َاركة ط ِّي َبة"....
و قوله .....":ف ِإذا دخلتم بيوتا فس ِل ُموا ع;ى أنف ِسك ْم ت ِح ﱠية ِمن ِع ِ
كل هذﻩ ٔالامثلة تشبه تماما !ي ٔالاسلوب قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم:إذا رأيتم الهالل فصوموا"
إذا فكرنا !ي هذﻩ النصوص وأمثالها لوجدنا أن الخطاب فا موجه إ[ى عموم ٔالامة !ي الخطاب الوارد
!ي فعل الشرط ،و إ[ى بعض ٔالامة !ي الخطاب الوارد !ي جوابه.
فقوله تعا[ى ":إ َذا َت َد َاي ُنتم ب َد ْين إ َ[ى َأ َجل ﱡم َس ًّم¯ َف ْاك ُت ُب ُ
وﻩ " ،١يع – OPوﷲ أعلم – إذا تداينتم  -أ´ا
ٍ
ِ ٍ ِ
ِ
املؤمنون !ي مشارق ٔالارض و مغارÇا  -بدين ،فاكتبوﻩ أ´ا املتداينون مم ،فاملأمورون بكتابة الدين هم
املتداينون من املؤمنBن ال جميعهم ،فلو طبقنا هذا املع ¯Pع;ى قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم :إذا رأيتم
 - ١راجع !ي تف Op-هذﻩ ٓالاية املاوردي  :تفس ABالنكت والعيون  ٣٥٤/١وتفس ABالبيضاوي  ١٦٣ /١وابن عرفة:تفس ABابن عرفة  ،٧٧٨/٢و
أسماعيل حقي :روح البيان  ، ١٤٠/١وابن عاشور :التحرير والتنوير  ٩٧/٣فما بعدها وغABها.
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الهالل فصوموا ،لظهر لنا أن الخطاب !ي رأيتم موجه إ[ى جميع ٔالامة ،و!ي صوموا موجه إ[ى الذين رأوا
الهالل ،فاملأمورون بالصوم هم الذين رأوا الهالل ،ال غABهم.
ْ
ْ
َ
َ َ ََ ُْ ّ ْ َََ َ ُْ ُ ْ ﱠَ َ ْ
ات فاذكروا الله ِع
ند املش َع ِر ال َح َر ِام" ،١يع – OPوﷲ أعلم
ولو أخذنا قوله تعا[ى ":ف ِإذا أفضتم ِمن عرف ٍ
– إذا أفضتم _ أ´ا الحجاج – من عرفات ،فاذكروا ﷲ -أ´ا املفيضون مم  -عند املشعر الحرام،
َ َ َ ََ ْ ْ َ
َ َ َ
وكذلك قوله تعا[ى" :ف ِإذا َدف ْع ُت ْم ِإل ْ ِ ْم أ ْم َوال ُه ْم فأش ِه ُدوا َعل ْ ِ ْم" ،٢الخطاب !ي فعل الشرط موجه إ[ى
َ
أولياء اليتامى ،والخطاب !ي جواب الشرط موجه إ[ى الدافعBن مم أموالهم ،وكذلك قوله تعا[ى ِ ":إذا
ُُْْ َ
َ ْ ُ ْ
ﱠ
الة فاغ ِسلوا  ٣"...الخطاب !ي فعل الشرط )قمتم( إ[ى جميع املؤمنBن ،و!ي
قمتم ِإ[ى الص ِ
َ َ ُُ ﱠ َ ََ ْ
ين كف ُروا
جوابه)فاغسلوا( إ[ى الذين قاموا إ[ى الصالة وهم محدثون ،ومثله قوله تعا[ىِ ":إذا ل ِقيتم ال ِذ
َ ْ ً َ َ َُﱡ ُ َ
وه ُم ٔالا ْد َب َار" ٤الخطاب !ي فعل الشرط )لقيتم(إ[ى جميع املؤمنBن ،و!ي جواب الشرط )فال
زحفا فال تول
تولوهم ٔالادبار( إ[ى الذين التقوا بالكافرين فعال.
َ
َ
َ
َ ُُ َ
َ
َ
َ
ُ
٥
وهكذا قوله تعا[ىَ ":ول ِك ْن ِإذا ُد ِع ُيت ْم ف ْادخلوا ف ِإذا ط ِع ْمت ْم فانت ِش ُروا" ......الخطاب !ي )دعيتم( موجه إ[ى
الصحابة عامة ،و!ي )فادخلوا(إ[ى املدعوين مم خاصة دون غABهم ،ومثله !ي بقية النصوص من غAB
فرق بBن نص وآخر ،وعليه فيجب علينا أن نرد نص رؤية الهالل املختلف !ي فهمه باألسلوب ٔالاول إ[ى
هذﻩ النصوص القرآنية فنقول إن الصحيح !ي مع ¯Pو مفهوم هذا الحديث أن الخطاب !ي "رأيتم" إ[ى
عموم ٔالامة ،و!ي "صوموا" موجه إ[ى الذين رأوا الهالل ،ال أولئك الذين لم يروﻩ.
ثانيا :قلنا إن ٔالاسلوب الثاني لنصوص رؤية الهالل )ال تصوموا ح ¯cتروا الهالل وال تفطروا ح ¯cتروﻩ(
أسلوبه أسلوب الن OÛعن Opء بصيغة الجمع املذكر الحاضر ،مغيا بح . ¯cوملا بحثنا عن مثل هذا
ٔالاسلوب !ي القرآن الكريم وجدنا فا آيات كثABة أسلوÇا مثل أسلوب الحديث الثاني ,نختار ما بعضها
للمقارنة بيا وبBن نص رؤية الهالل :
َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ﱠ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُﱠ
قال تعا[ى ":وال تح ِلقوا رؤوسكم ح ¯cيبلغ الهدي م ِحله "
ْ َ
وقالَ " :و َال َت ْق َرُب ُ
وه ﱠن َح ﱠَ ¯َ cيط ُه ْرن".....
ْ
َ ُ ُ
َ ُ َ ُ ُ ْ َ َْ
ند امل ْس ِج ِد ال َح َر ِام َح ﱠُ ¯cيقا ِتلوك ْم ِف ِيه "
وقال" :وال تقا ِتلوهم ِع
َ
ْ
َ ََ ُ ْ
ﱠ
ﱠ
وقال ...." :فال ت ﱠت ِخذوا ِم ْ ُ ْم أ ْوِل َياء َحِ َ ´ُ ¯َ cاج ُروا ِ!ي َس ِب ِيل الل ِه "
َ ََْ ُ ْ
َ
َﱠ ُ ُ ْ َ
يث غ ِْ Aِ Bﻩ"
وقال ...." :فال تق ُعدوا َم َع ُه ْم حَ ¯cيخوضوا ِ!ي ح ِد ٍ
 - ١راجع !ي تفس ABهذﻩ ٓالاية الزجاج  :معاني القرآن وإعرابه  ٢٧١/١وتفس ABاملاوردي ، ٢٦٠/١و البيضاوي  ، ١٩١/١والتحرير والتنوير
 ٢٣٧/٢فما بعدها وغABها.
 - ٢راجع !ي تفس ABهذﻩ ٓالاية تفسٕ ABالامام الشافÙي  ٥٢٧/٢فما بعدها  ،وتفس ABاملاوردي  ٤٥٢/١فما بعدها والبيضاوي٦١، ٦٠ /٢
،والتحرير والتنوير ٢٣٧/٤فما بعدها.
 - ٣راجع !ي تفس ABهذﻩ ٓالاية تفس ABالشافÙي  ٧٠٥/٢فما بعدها  ،وتفس ABاملاوردي  ،١٨ ،١٧/٢وتفس ABالبيضاوي  ، ١١٦/٢وتفسAB
الجاللBن  ، ١٢٠/١وتفس ABالتحرير والتنوير  ١٢٥/٦فما بعدها.
 - ٤راجع !ي تفس ABهذﻩ ٓالاية تفس ABالشافÙي ، ٨٦٩، ٨٦٨/٢تفس ABاملاوردي  ٣٠٢/٢والبيضاوي  ٥٣ /٢والتحرير والتنوير  ٢٨٦ /٩فما
بعدها
 - ٥راجع !ي تفس ABهذﻩ ٓالاية تفس ABاملاوردي  ٤١٨ /٤وتفس ABالبيضاوي  ٢٣٧ /٤فما بعدها  ،وتفس ABالجاللBن  ٥٥٩/١والتحرير و التنوير
 ٨١/٢٢فما بعدها.
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كل هذﻩ ٔالامثلة تشبه !ي ٔالاسلوب قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم":التصوموا ح ¯cتروا الهالل وال تفطروا
ح ¯cتروﻩ" .إذا فكرنا !ي هذﻩ النصوص وأمثالها لوجدنا أن الخطاب فا موجه إ[ى عموم الناس،
َُ ْ
ﱠ
َ َ َ ْ ُ ْ ُُ َ ُ
فالخطاب !ي النص ٔالاول  :وال تح ِلقوا رؤ
وسك ْم َح ﱠَ ¯cي ْبلغ ال َه ْد ُي َم ِحل ُه " ١موجه إ[ى جميع الحجاج وفيه
منع لكل واحد مم من أن يحلق رأسه إال بعد ذبح هديه ،فإذا ذبح أحد الحجاج هديه فهل يكون
ذلك مبيحا لحلق بقية الحجيج رؤوسهم؟ الجواب :ال
٢
والخطاب !ي قوله تعا[ى" :وال تقربوهن ح ¯cيطهرن" موجه إ[ى جميع ٔالازواج ،وفيه منع لهم من أن
يعاشروا زوجا®م قبل انقطاع الحيض ،فإذا انقطع حيض إحدى زوجات املؤمنBن و تطهرت ،فهل
يكون ذلك مبيحا لبقية املؤمنBن بمعاشرة زوجا®م !ي حالة الحيض وقبل الطهر ؟الجواب  :ال
والخطاب !ي قوله تعا[ى ":وال تقاتلوهم عند املسجد الحرام ح ¯cيقاتلوكم فيه"٣موجه إ[ى جميع
الحكام ،وفيه منع لهم من ابتداء قتال الكفار عند املسجد الحرام ،وإباحة لهم بقتالهم إذا بدأوا به،
فإذا بدأ بعض الكفرة القتال معنا عند املسجد الحرام فهل يكون ذلك مبيحا للحكام بقتال بقية
الكفار عند املسجد الحرام؟ الجواب ال
والخطاب !ي قوله تعا[ى..... ":فال تتخذوا مم أولياء ح´ ¯cاجروا !ي سبيل ﷲ" ٤موجه إ[ى جميع
املؤمنBن وفيه منع لهم من أن يتخذوا املنافقBن أولياء ح´ ¯cاجروا ،وإباحة لهم باتخاذ الذين هاجروا
مم أولياء ،فإذا هاجر بعضهم فهل يكون ذلك مبيحا التخاذ بقيم من الذين لم ´اجروا أولياء؟
طبعا ال
والخطاب !ي قوله تعا[ى" :فال تقعدوا معهم ح ¯cيخوضوا !ي حديث غABﻩ ،٥"...موجه إ[ى جميع
املؤمنBن،ويمنعهم من القعود مع الكافرين واملسزئBن ح ¯cيخوضوا !ي حديث غABﻩ ،و يبيح لهم ذلك
إذا خاضوا !ي حديث غABﻩ ،فإذا خاض بعضهم !ي حديث غABﻩ ولم يخض ٓالاخرون فهل يجوز للمؤمنBن
القعود مع الذين لم يخوضوا !ي حديث غABﻩ ؟ طبعا ال.
فإذا كان جواب هذﻩ التساؤالت السابقة كلها بالنفي فلنعد إ[ى قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم":التصوموا
ح ¯cتروا الهالل ،وال تفطروا ح ¯cتروﻩ" فنقول :الخطاب فيه عام وموجه إ[ى جميع املؤمنBن يمنعهم
من الصيام ح ¯cرؤية الهالل ،ويبيح لهم الصوم بل يوجب علم ذلك إذا رأوا الهالل ،فإذا رئي الهالل
!ي بعض البالد ولم يمكن رؤيته !ي بقية البالد ،فهل يجوز الصوم أو يجب !ي بقية البالد ال Ocلم ير
 - ١راجع !ي تفس ABهذﻩ ٓالاية تفس ABالشافÙي  ٣٠٣/١وتفس ABاملاوردي  ٢٥٤/١فما بعدها  ،وتفس ABالبيضاوي  ١٢٩/١وتفس ABالجاللBن /١
 ٤١والتحرير والتنوير  ٢٢٤/٢فما بعدها.
 - ٢راجع !ي تفس ABهذﻩ ٓالاية تفس ABالشافÙي  ٣٣٦/١فما بعدها وتفس ABاملاوردي  ٢٨٢/١فما بعدها وتفس ABالبيضاوي  ١٢٩/١وتفسAB
الجاللBن  ٤٧/١و التحرير والتنوير  ٣٦٨ /٢فما بعدها.
 - ٣تفس ABاملاوردي  ٢٥١/١فما بعدها  ،وتفس ABالبيضاوي  ، ١٢٨/١وتفس ABالجاللBن  ، ٤٠ /١وتفس ABالتحرير والتنوير  ٢٠٢ /٢فما
بعدها.
 - ٤راجع !ي تفس ABهذﻩ ٓالاية تفس ABاملاوردي  ٥١٤ /١فما بعدها  ،وتفس ABاملاوردي  ، ٨٨ /٢وتفس ABالجاللBن  ، ١١٦/١و الشوكاني :فتح
القدير  ، ٥٧١/١والتحرير والتنوير .١٥٢ ،١٥١ /٥
 - ٥راجع تفس ABالجاللBن  ،١٢٨/١و الشوكاني  ٦٠٦ /١فما بعدها  ،وابن عاشور  ٢٣٣/٥فما بعدها.
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الهالل فا ؟ ينبaي أن يكون الجواب بالتأكيد بالنفي.
ثالثا :قلنا إن ٔالاسلوب الثالث لنصوص رؤية الهالل )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته( أسلوب أمر ب×Opء
موجه إ[ى جماعة املؤمنBن مبينا سبب وجوبه )لرؤيته( بتعليقه ع;ى رؤية الهالل .ملا بحثنا عن مثل هذا
ٔالاسلوب !ي القرآن الكريم وجدنا فيه آيات معدودة أسلوÇا مثل أسلوب الحديث الثالث ,ندرسها من
أجل املقارنة بيا وبBن نص رؤية الهالل :فالخطاب !ي قوله تعا[ى":أقم الصالة لدلوك الشمس إ[ى
غسق الليل "...خطاب للن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم بإقامة الصالة وتدخل فيه أمته ،فالخطاب عام
لجميع ٔالامة ،١وعلق بسبب وجوÇا _ وهو زوال الشمس – فإذا تحقق زوال الشمس !ي بلد من البلدان
هل تجب صالة الظهر ع;ى جميع املسلمBن !ي العالم ؟ طبعا ال.
والخطاب !ي قوله عز شأنه....":فاع¤sلوا النساء !ي املحيض "...يعم جميع ٔالازواج ،ويأمرهم بوجوب
اع¤sال نساòم !ي أوقات حيضهن  ٢،فإذا تحققت هذﻩ العلة !ي امرأة من نساء املؤمنBن فهل يجب ع;ى
جميع ٔالازواج من املؤمنBن اع¤sال زوجا®م؟ بالطبع ال ،والخطاب !ي قوله عز من قائل":وكلوا واشربوا
ح ¯cيتبBن لكم الخيط ٔالاييض من الخيط ٔالاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إ[ى الليل" عام لجميع
ٔالامة ،وفيه أمران ،أحدهمأ :الامر بإباحة ٔالاكل والشرب !ي ليا[ي شهر رمضان إ[ى وقت طلوع الفجر،
ووجوب ٕالامساك بعدﻩ،
وثانما ٔ :الامر بوجوب إتمام الصيام !ي ³ار رمضان إ[ى وقت قدوم الليل ،و إباحة ٕالافطار بعدﻩ ،٣فإذا
تحقق طلوع الفجر !ي بلد من بلدان العالم ٕالاسالمي فهل يجب ٕالامساك ع;ى جميع املسلمBن ؟ و إذا
تحقق قدوم الليل !ي بلدة من بلدان العالم ٕالاسالمي فهل يجوز ٕالافطار لجميع املسلمBن؟ الجواب
بالطبع ال وال ،
والخطاب !ي قوله سبحانه":فسبحان ﷲ حBن تمسون وحBن تصبون ....وعشيا وحBن تظهرون" موجه
إ[ى جميع املسلمBن ٤يع – OPوﷲ أعلم – فصلوا هلل حBن تمسون – وهما صالة املغرب والعشاء – وحBن
تصبحون – وÔي صالة الصبح – وعشيا –وÔي صالة العصر – وحBن تظهرون – وÔي صالة الظهر-
ونتساءل هنا مثل ما تساءلنا عند شرح قوله تعا[ى "أقم الصالة لدلوك الشمس " ويكون الجواب
بالتأكيد :مثل الجواب هناك بالنفي.
وإذا قارننا ٔالاسلوب الثالث من نص رؤية الهالل – وهو صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته -مع ما قلنا !ي
هذﻩ النصوص ،وتساءلنا فيه مثل ما تساءلنا فا – وهو وهل إذا تحققت رؤية الهالل !ي بلد ،ولم
تتحق !ي بالد أخرى – وÔي القضية ال Ocنريد التحقيق فا –أو ليس من الواجب أن نجيب فا مثل ما
أجبنا !ي التساؤالت املذكورة !ي نصوص القرآن املشاÇة لنصوص رؤية الهالل ؟ نعم ،هذا هو الواجب.
 - ١راجع املراجع السابقة !ي تفس ABهذﻩ ٓالاية
 - ٢راجع تفسٕ ABالامام الشافÙي  ٣٣٢/١فما بعدها وابن عاشور  :التحرير والتنوير  ،٢٦٤/٢وإسماعيل حقي  :روح البيان  ،٣٤٧/١وتفسAB
الجاللBن  ،٤٧/١وأبو حيان  :البحر املحيط  ،٤٣٢/٢فما بعدها ،و النسفي :مدارك الت¤يل  ١٨٥/١فمابعدها،والبيضاوي ،١٣٩/١
وغABها.
 - ٣تفس ABالشافÙي  ،٢٩٤/١و املاوردي :تفس ABالنكت والعيون  ،٢٤٤/١فما بعدها و ابن عاشور  :التحرير و التنوير  ،١٨٠/٢فما بعدها.
 - ٤راجع الشوكاني  :املرجع السابق  ٢٥٢ /٤مع التفاسٔ ABالاخرى
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فإذا ثبت أن جميع النصوص الواردة !ي القرآن الكريم ال Ocتشبه ٔالاساليب الثالثة ال Ocاستعملها
رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي هذﻩ القضية تدل ع;ى مع ¯Pواحد من غ ABخالف ،أوليس من
الواجب علينا أن نرد إليه الاختالف الوارد !ي فهم أحاديث رؤية الهالل إن كنا مؤمنBن باهلل واليوم
َ
ُ
َ َﱡَ ﱠ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ﱠ
الل َه َو َأط ُ
يع ْوا ﱠ
الر ُسو َل َوأ ِو[ي ٔالا ْم ِر
ٓالاخر ،امتثاال ألمر املو[ى سبحانه وتعا[ى :يا أ´ا ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا
ِ
ْ
َ
ُْ َ ﱠ
ُ
َ ْ َُﱡ ُ َ ﱠ
َ
ُ َ َ
الل ِه َو ﱠ
الر ُسو ِل ِإن ك ُنت ْم تؤ ِم ُنون ِبالل ِه َوال َي ْو ِم ٓالا ِخ ِر ذ ِل َك خ ْAٌ B
ِمنك ْم ف ِإن ت َنا َز ْع ُت ْم ِ!ي ٍ Opء فردوﻩ ِإ[ى
َ
َْ ً
َوأ ْح َس ُن تأ ِويال )النساء (٥٩
هذا وهناك نصوص !ي سنة رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم مثل ما سبق !ي نصوص القرآن لو
َﱠ ﱠ َ
َ
َ
ﱠ
ص;ى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َمِ » :إذا
درسناها ألدت بنا الدراسة إ[ى هذﻩ النتيجة أيضا مثل قول رسول ﷲ
َ
َ
الص َال ُة َف َال َت ُق ُ
ُأ ِق َيم ِت ﱠ
وموا َح ﱠ ¯cت َر ْو ِني خ َر ْج ُت«  ،١أعرضنا عن التعرض إلا نظرا إ[ى أن هذﻩ الدراسة
مخصصة لدراسة نصوص رؤية الهالل !ي ضوء أسلوب القرآن.
الخاتمة ]ي نتائج البحث وخالصة الدراسة
عندما قمنا بدراسة نصوص رؤية الهالل !ي ضوء نصوص القرآن الكريم الحظنا أن هناك مع ¯Pعاما
يشAsك فيه جميع هذﻩ النصوص ،وهو أن الشارع سبحانه إذا أمرنا ب×Opء وعلق هذا ٔالامر بوصف أو
بسبب يختلف وقت حدوثه من شخص إ[ى شخص آخر أو من بلد إ[ى بلد آخر فالحكم فيه يختلف من
حيث الوقت حسب ٔالاشخاص أو حسب البالد .فقوله تعا[ى " :وإن كنتم جنبا فاطهروا" فالشارع
سبحانه أمرنا بالغسل وعلقه بحدوث الجنابة ،وحدوث الجنابة يختلف وقته باختالف ٔالاشخاص،
فحدوث الجنابة لشخص وتحقق هذﻩ العلة فيه يدل ع;ى وجوب الغسل عليه فقط دون غABﻩ ،ويجب
الغسل ع;ى الغ ABعندما تتحقق فيه هذﻩ العلة.ووقت تحققها !ي شخص يختلف عن وقت تحققها !ي
شخص آخر ،وبالتا[ي يختلف وقت وجوب الغسل حسب ٔالاشخاص.
وقوله تعا[ى :وال تقربوهن ح ¯cيطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم ﷲ"فاهلل سبحانه وتعا[ى
علق إباحة املعاشرة الزوجية بأوقات طهرالزوجات ،وأوقات طهرهن يختلف من امرأة إ[ى امرأة أخرى،
وعليه فيختلف وقت تطبيق هذا الخطاب من شخص إ[ى شخص آخر .وقوله تعا[ى":سالم Ôي ح¯c
مطلع الفجر" ،وقوله "أقم الصالة لدلوك الشمس"فاهلل سبحانه وتعا[ى علق هذين الحكمBن بطلوع
الفجر !ي النص ٔالاول ،وبدلوك الشمس !ي النص الثاني ،وهما _ أع OPطلوع الفجر ودلوك الشمس –
يختلفان باختالف البلدان ،وعليه فهذان النصان يختلف وقت العمل Çما من بلد إ[ى بلد آخر.
َ َْ َ ُُ ُ
ﱡْ
وكذلك قوله ص;ى ﷲ عليه وسلمَ " :ي ُْ ¤ل َرﱡب َنا َت َبا َر َك َو َت َع َا[ى ُك ﱠل َل ْي َل ٍة إ َ[ى ﱠ
الدن َيا ِحBن يبقى ثلث
الس َم ِاء
ِ
ِ
ََ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َُ َُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ َ َ
ُ
ﱠْ
ٓالاخ ُر َي ُقو ُلَ :م ْن َي ْد ُعو ِني ،فأست ِجيب له من يسأل ِ OPفأع ِطيه ،من يستغ ِفرِني فأغ ِفر له "يختلف
اللي ِل ِ
من بلد إ[ى بلد آخر .وبناء عليه تبBن [ي أن هناك قاعدتBن أصوليتBن يجب ع;ى الفقيه مالحظما !ي
اجاداته وهما:
 - ١رواﻩ الAsمذي برقم  ٥٩٢عن عبد ﷲ بن أبي قتادة ،والنسائي برقم  ، ٦٨٧وقال ٔالالباني  :صحيح
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 .١إذا أمر الشارع املكلف بأمر وعلقه بوصف يختلف وقته باختالف البلدان فالحكم يختلف
باختالف البالد ،مثل قوله تعا[ى ":ثم أتموا الصيام إ[ى الليل" وقوله ص;ى ﷲ عليه وسلم:
"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"
 .٢إذا أمر املكلف بأمر وعلق بوصف يختلف حدوثه من شخص إ[ى شخص آخر فالحكم يختلف
وقته من شخص إ[ى شخص آخر ،مثل قوله تعا[ى:وال تحلقوا رؤوسكم ح ¯cيبلغ الهدي محله،
وعليه فوقت حلق الحجاج رؤوسهم يختلف من شخص إ[ى شخص آخر .وﷲ أعلم.
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 .٩دور الحديث النبوي ]ي الدراسات الجامعية )الدراسات الايرانية نموذجا(
الدكتورﻩ كAي روشنفكر
)جامعه تربيت مدرس ،طهران -ايران(
امللخص
نع ¯Pبالحديث کل ما أضيف إ[ى الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم من قول ،أو فعل ،أو تقرير ،أو وصف
ُُ
ِخلقي أو خلقي ،أو أضيف إ[ى الصحابي أو التابÙي.
جعل ﷲ -عز اسمه -هذا الدين خاتمة الرساالت ؤالاديان وتعهد بحفظه وصونه ،فاختص
هذﻩ ٔالامة بأن وفقها لحفظ كتاب رÇا وصيانة حديث نبا .فإذا Çا تبتكر لحفظ الحديث قواعد
املصطلح ع;ى أدق منهج علم Oيمكن أن يوجد لالستثبات من النصوص املروية وتمحيصها .ومن هنا
نری املسلمBن !ی انحاء العالم ´تمون Çا اهتماما علمیا وعملیا ،کما نری اقبال الایرانیBن بعيد الثورة
الاسالمية !ي ايران عام ۱۹۷۸م ا[ي الان بالتعالیم الاسالمیة وتوظیفها الAsبوی !ی الکتب التعلیمیة !ی
مختلف املستویات املدرسیة ا[ی الدروس والکتابات والبحوث الجامعیة کما انتج الباحثون العدید من
الرسائل والاطروحات !ی الدراسات العلیا Çذا الشأن .فإن البحوث هذﻩ تضمنت مختلف املجاالت
واملوضوعیة فا قد ترکزت حول ٕالاجتماعيات والسياسيات وما ا[ي ذلك،
يقوم هذا املقال خالل املنهج الوصفي استقراء املوضوعات املتخذة من قبل الباحثBن ضمن
ً
دراسة تحليلية ل  ۴۰بحثا من البحوث الجامعية الایرانیة !ی مرحلة املاجس Asبطريقة عشوائية وذلک
ً
خالل قراءة ملخصها ليبBن مدي إهتمام الدارسBن الایرانیBن بالنص الدی OPالنبوی اوال ثم صلة البحث
بنوعیة املوضوع الذي إختاروﻩ وتنوعه وتطورﻩ !ی مختلف املوسسات العلمیة خالل السنوات الواحدة
والعشرین الاخABة)من  ۱۳۶۹ه ا[ی ۱۳۹۰ه .ش( .
الكلمات الرئيسية :الاسالم ،الحدیث النبوی ،البحوث الجامعية ،ايران
مقدمة
یعد الحدیث النبوی مصدرا هاما من مصادر الفکر الاسالمی وادبه بعد ظهور الاسالم حیث
تغذی من مصدرﻩ الاول وهو القرآن الکریم من جهات مختلفة .وقد بقی من الرسول الاعظم)ص(
الرسائل والعقود والوثائق وغABها من کتاباته واقواله بجانب ما روی عن سماحته .ومنذ عصر الرسول
إهتم املسلمون بالحدیث عمال بقوله تعا[ی >:لقد کان لکم !ی رسول ﷲ اسوة حسنة< )الاحزاب" (۲۱ ،
یأتمون به کما ّ
فکانوا ّ
یأتمون بالقرآن الکریم وما شرع لهم) ".ضیف ،التا ،الفن ومذاهبه (۴۸ ،...کما
یو( ¯pالرسول سفراءﻩ الحکم بسنته وذلک بعد کتاب ﷲ).ن.م(
و ترجع اهمیة الحدیث ا[ی ان اصول الدین الاسالمی واحکامه جاءت مجملة !ی القرآن الکریم
دون تفصیل والحدیث هو الذی فصلها).ضیف ،التا ،العصر الاسالمی (٣٥ ،وکان امر تدوین قسم
محدود من الاحادیث !ی حیاته)ص( کتلک ال ¯cتتصل بالزکاة وغABﻩ الا ان الاک Aقد بقی تابعا لقوله" :
ال تکتبوا ع ¯Pشیئا الا القرآن فمن کتب شیئا فلیمحه) ".ن .م (۳۷ ،والسبب !ی ذاک عدم املخالطة بBن
القرآن والاحادیث .ان كتابه الحديث تعد من أهم وسائل حفظ املعلومات ونقلها لألجيال ،وقد كانت
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أحد العوامل !ي حفظ الحديث .فكتابة الحديث مرت بمرحلتBن:
املرحلة ٔالاو[ى :مرحلة جمع الحديث !ي صحف خاصة بمن يكتب دون أن تتداول بBن الناس،
ً
وهذﻩ بدأت منذ عهدﻩ ص;ى ﷲ عليه وسلم وبإذنه .املرحلة الثانية :الكتابة ال Ocتقصد مرجعا يعتمد
عليه ويتداولها الناس وهذﻩ بدأت !ي القرن الثاني للهجرة.
ً
وكانت !ي كل من هاتBن املرحلتBن مجرد جمع لألحاديث !ي الصحف غالبا ال ُيراûى فا تبويب أو
ترتيب معBن ،ثم جاء دور التصنيف الذي اتخذت فيه الكتابة طابع التبويب والAsتيب !ي منتصف
القرن الثاني ،وبلغ أوجه وذروته !ي القرن الثالث املعروف بعصر التدوينwww.4roro4.com .
ومما ال شک فیه ان الوضع !ی الحدیث کان شائعا منذ صدر الاسالم ،الا ان العلماء قدیما
اهتموا بنقد الاحادیث عن طریق الاسناد اوال ثم التنقیب عن الوثائق او الاشکال النAیة الاصلیة من
اعتبار املsن وکذالک درس الحدیث من النظر !ی شکله اللغوی والانشائی وغABﻩ من املعای ABالنقدیة
الرائجة انذاک) .املقد(۶۹ -۶۵ ،۱۹۹۸ ،¯pË
و الیوم نری ایضا ان الحدیث یکون موضع اهتمام الدارسBن من املشرق واملغرب !ی مختلف
املستویات ،مسلما کان او غABﻩ فقد کتب ویکتب کثABا فیه یتناصون ویقتبسون ویفصلون ویجعلونه
مرآة امام اعیم !ی الطریق وح ¯cیرودون علیه فهو مازال حیا مادام املسلمون احیاء.
و !ی ایران وخاصة بعيد الثورة الاسالمية عام ۱۹۷۸م ا[ي الان وحسب اطار دستور البالد
الحا[ی الذی اخذ مصادرﻩ من القرآن والسنة ،اهتم املسؤولون بالتعالیم الاسالمیة وتوظیفها الAsبوی !ی
الکتب التعلیمیة !ی مختلف املستویات املدرسیة ا[ی الدروس والکتابات والبحوث العلمیة).للمزيد من
الاطالع انظر - www.samt.ac.ir :موسسة تدوین الکتب الدراسیة الجامعیة !ی ایران -واملكتبة
التخصصية لتاریخ الاسالم وایران  www.irdc.ir/news.asp?id=806حيث نشاهد فهرس 1100عنوان
من الکتب املوجودة !ي السABﻩ النبویة باللغتBن العربیة والفارسیة(.
و !ی میدان الدراسات الجامعیة انتج الباحثون العدید من الرسائل والاطروحات !ی الدراسات
العلیا حیث تضمنت مختلف املجاالت والسمة الغالبة فا املوضوعیة من البحوث الفکریة
وٕالاجتماعية والسياسية والAsبویة والنقدیة وما ا[ي ذلك.
ً
يقوم هذا املقال خالل املنهج الوصفي ،دراسة تحليلية ل  ۴۰بحثا من البحوث الجامعية !ی
مرحلة املاجس Asبطريقة عشوائية !ی مختلف املوسسات العلمیة خالل السنوات الواحدة والعشرین
الاخABة)من  ۱۳۶۹ه ا[ی ۱۳۹۰ه .ش( وذلک ضمن قراءة ملخصها ليبBن مدي إهتمام الدارسBن
ً
الایرانیBن بالنص الدی OPالنبوی اوال ثم صلة البحث بنوعیة املوضوع الذي إختاروﻩ .
التعاریف:
ً
الحديث لغة :ضد القديم ،ويستعمل حقيقة !ي الخ Aوالحديث :الجديد والخ .Aواصطالحا :ما
ُُ
أضيف إ[ى الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم من قول ،أو فعل أو تقرير ،أو وصف ِخلقي أو خلقي أو أضيف
إ[ى الصحابي أو التابÙي ..والخ Aعند علماء هذا الفن مرادف للحديث .فال فرق إذن عند الجمهور بBن
الحديث والخ (www.4roro4.com) .Aوالحدیث الصحیح ما سلم لفظه من رکاکة ومعناﻩ من مخالفة
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آیة او خ Aمتواتر او اجماع وکان روایة عدل و!ی مقابله السقیم) .الجرجانی(۷۳ ،۲۰۰۲ ،
و الاجماع حول روایة الحدیث Ôی أنه روی بمعانیه ال بالفاظه) .الفاخوری۲۴۲ ،۱۹۸۴ ،
وضیف ،التا ،۵۰ ،الرافÙی (۲۲۳ ،۲۰۰۰ ،فحیث ان الروایة کانت تبت ¯Pع;ی النقل الشفوی فان
رجاالت البحث والتألیف والروایة والتلقی والکتابة والتعلیم وضعوا أصوله !ی میادین الحدیث النبوی
والقرآن الکریم وما تفرغ عا من العلوم واجروا تنفیذاته !ی بضعة عشر قرنا حیث وضعوا اصول
الفیلولوجیا).اسد(www. Almultaka.net ،
ّ
و ِکان الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم قبل ذلک يتبع الوسائل الAsبوية !ي إلقاء الحديث ع;ي
ً
اصحایه ،ويسلك سبيل الحكمة كي يجعلهم أهال َلتحمل املسؤولية ،فكان من شمائله !ي توجيه الكالم:
ً
ً
ّ
أ -أنه لم يكن يسرد الحديث سردا متتابعا ،بل يتأنى !ي إلقاء الكالم ليستقر !ي ٔالاذهان.
ب -أنه لم يكن يطيل ٔالاحاديث.
ً
جـ -أنه ص;ى ﷲ عليه وسلم كثABا ما يعيد الحديث لتعيه الصدور(http://www.4roro4.com) .
 علم الحديث :علم یبحث فیه عن وضع اصول وقوانBن تؤدی ا[ی معرفة الحدیث وانواعهÇدف الحصول ع;ی الفهم الصحیح منه) .محمد الحا&ی(http://iqna.ir ،
أدوار علوم الحديث:
الدور ٔالاول :دور النشوء وذلك !ي عصر الصحابة املمتد إ[ى ³اية القرن ٔالاول الهجري.
ً
ً
الدور الثاني :دور التكامل حیث .اكتملت علوم الحديث !ي هذا الدور ،إذ وجدت كلها واحدا واحدا،
وخضعت لقواعد يتداولها العلماء وذلك من مطلع القرن الثاني إ[ى أول الثالث.
الدور الثالث :دور التدوين لعلوم الحديث املختلفة ،وذلك من القرن الثالث الهجري إ[ى منتصف الرابع.
والقرن الثالث هو عصر السنة الذه ،O°دونت فيه السنة وعلومها تدوينا كامال.
الدور الرابع :عصر التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدونا ،ويمتد من منتصف القرن الرابع
إ[ى أوائل القرن السابع حیث ألب العلماء !ي هذﻩ الفAsة ع;ى تصانيف السابقBن وال Ocكانت تجربة أو[ى
!ي التدوين ،فجمعوا ما تفرق !ي مؤلفات الفن الواحد .واستدركوا ما فات السابقBن ،معتمدين !ي كل
ذلك ع;ى نقل املعلومات عن العلماء بالسند إلم كما فعل سابقوهم ،ثم التعليق علا والاستنباط
ما.
الدور الخامس:دور النضج والاكتمال !ي تدوين فن علوم الحديث :وذلك من القرن السابع إ[ى القرن
العاشر ،وفيه بلغ التصنيف لهذا العلم كماله التام ،فوضعت مؤلفات استوفت أنواع هذا العلم.
الدور السادس :عصر الركود والجمود:وقد امتد ذلك من القرن العاشر إ[ى مطلع القرن الهجري الحا[ي.
!ي هذا الدور توقف الاجاد !ي مسائل العلم والابتكار !ي التصنيف ،وكAت املختصرات !ي علوم
الحديث
الدور السابع :دور اليقظة والتنبه !ي هذا العصر :من مطلع القرن الهجري الحا[ي إ[ى وقتنا هذا ،وفيه
تنÈت ٔالامة لألخطار املحدقة نتيجة اتصال العالم ٕالاسالمي بالشرق والغرب
)(http://www.4roro4.com
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فهذا کله ان دل ع;ی ¯pء فهو یدل ع;ی طبیعة الحدیث واستعداد املسلمBن الایجابی !ی انشاء
علم یسدف مساعدة کیان الانسان !ی املحاولة عن کشف مسABة الحیاة وحقائقها ومجهوال®ا.
و فیما ی;ی جدول ،الرسائل الفارسية وعناويا وموضوعا®ا ومکا³ا وتاريخ املناقشة:
جدول الدراسات ٕالايرانية )الرسائل الجامعية( ]ي البحث عن الحدیث النبوی وما یتصل به:
العنوان الاص;ي
الرقم
١

آفرینش از دیدگاﻩ قرآن
وحدیث

۲

آشنایی با احوال واحادیث
زنان راوی پیام) Aص( از
حرف ذال تا یاء)
سلوک پیام) iص( در
شؤون خانوادگی در قرآن
وحدیث )(
شخصیت سیا ¯pËرسول
اکرم )ص( در قرآن
وحدیث

٥

اختصاصات
فلسفه
پيام) Aص( در قرآن
وحديث

٦

معراج پيام Aاسالم از
ديدگاﻩ آيات وروايات

٧

آشنايي با احوال واحاديث
زنان راوي از پيام)Aص)،

٣

٤

بعض النتائج

املؤسسة او املوضو السنه عدد
الکلمات
الجامعة /الفرع ع
واملنهج
لم ذکر العناوین
؟/
آزاد الاسالمية /الخلق ؟
الکلیة
یذکر
املعارف
الاسالمیة
یذکر/
لم
تربیت مدرس /راویات /٢٤٥ ١٣٧٧
یبدو انه التعریف
الحدی
بالراویات
وصفی
ث
عناوین
الن /٤٧ ١٣٧٨ ¯°لم ذکر
حوزۀعلمیۀ
البحث فقط
یذکر
والاسر
قم
ة
عناوین
حیاة  /٦١ ١٣٧٧لم ذکر
حوزۀعلمیۀ
البحث فقط
یذکر
الرسو
قم
ل
السیا
سیة
عناوین
ازاد الاسالمیة خصائ  / ١٢٨ ١٣٨٠ذکر
یبدو انه البحث فقط
ص
!ی فسا
وصفی
الرسو
وتاریLی
ل)ص(
جامعة الزهرا املعراج  / ١٠٣ ١٣٧٨اثبات املعراج+
عناوین
یبدو انه ذکر
البحث
وصفی
وتاریLی
تربيت مدرس الراویا  /٢١٨ ١٣٧٧لم ذکر الفصول
یذکر
ت
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٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

راوياتي كه با لقب يا كينه
معر!ي شدﻩاند
برخورد قرآن وسنت با اصول الدين نقد
الجاه
جاهليت عصر نزول بقم
لیة
وعصر حاضر

اثبات الجاهلیة
/٢٤٣ ١٣٨١
یبدو انه !ی العصر الن¯°
والراهن ودرو
وصفی
!ی
القران
وتاریLی
امحاءها
 /٦٩ ١٣٧٧یبدو ذکر الفصول
انه وصفی

برر ¯pËانطباق احاديث اصول دين الحدی
ث
شيعه بر احاديث نبوى بقم
والاح
)ص( در آيات الاحكام
کام
ذکر الفصول
برر OpËوتحليل مناظرات تربيت مدرس التوحی /٢١٤ ١٣٧٥
یبدو انه
د !ی
توحيدي در احاديث
وصفی
الاحاد
رسول اكرم (ص)
وتاریLی
یث
برر OpËوتحليل معاهدات اصول دين العهود  /١٧٨ ١٣٧٨لم هذﻩ املعاهدات
تصلح الن یکون
یذکر
السیل
سيا OpËپيام Aاسالم )ص( بقم
نموذجا
سیة
وائمه اطهار )ع( در قرآن
للمسلمBن !ی
وحديث
عصرنا الحا[ی
رؤوس
 /٤٤ ١٣٧٥لم ذکر
حضرت آزاد اسالمي شخ
سيماي
املباحث
یذکر
صیة
محمد)ص( در آيينه قرآن واحد فسا
الن)¯°
وحديث
ص(
رؤوس
 ١٣٧٧لم یذکر ذکر
علم
تحليل علم غيب پيام Aجامعة قم
املباحث
الغیب
وامام از ديدگاﻩ قرآن
والن¯°
وعAsت
خاتميت پيام Aاكرم )ص( آزاد الاسالمية ختم /١٣١ ١٣٨٢
رؤوس
ذکر
النبوة
از ديدگاﻩ قرآن وحديث
یبدو انه املباحث
وصفی
وتاریLی
ٓالاراء
هذﻩ
ديدگاﻩ رسول اكرم در آزاد الاسالمية تربیة  /٨٢ ١٣٨٠؟
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مفیدة لAsبیة
الاوالد حالیا

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

۲۱

٢٢

الاطفا
مورد تربيت كودكان
ل
النفاق /٤٠٨ ۱۳۸۲
رفتار پيامAاکرم)ص( با الامام
یبدو انه
پديدﻩ نفاق برپايه قرآن الصادق)ع(
کريم وسABﻩ نبوي
وصفی
وتاریLی
روایات سABۀ نبوی قبل از مرکز بحوث سABة  /٦٧ ١٣٧٩یبدو لم یذکر
انه تاریLی
الن¯°
الحوزﻩ
بعثت
قبل
والجامعة
البعث
سABﻩ پيام Aاسالم )ص( در تربيت مدرس النفاق  /٢٤٣ ١٣٨٠لم ذکر الفصول
استة
یذکر
برخورد با منافقان در
قرآن وحديث
الاسرة  /٤٠٩ ١٣٧٧لم سلوکه)ص(یب¯P
پيام Aاصولالدين
سلوك
الادب
ع;ی
یذکر
در قم
ص;يﷲعليهوآله
والاحAsاام
شئون خانوادگي در قرآن
والعدالة والرأفة
وحديث
والصA
ان
 /١٥٠ ١٣٧٧لم حیث
شخصيت سيا OpËرسول اصولالدين  /شخ
الحکومة بید
یذکر
صیة
اكرم )ص( در قرآن فلسفه
فان
الشعب
الرسو
وحديث
سماحته یعامل
ل
املنازعBن معاملة
السیا
التسامح وینظر
سیة
ا[ی اراòم
-٤١معراج از ديدگاﻩ قرآن مركز تربيت املعراج  /٥٤ ١٣٧٢لم طکر العناوین
یذکر
مدرس حوزﻩ
وروايات
قم
علميه
جنگ روانی از دیدگاﻩ الامام
الصادق)ع)
قرآن وسABﻩ نبوی (ص)
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الحرب /١٣٢ ١٣٦٩
یبدو ا³ا
الباردة
وصفی
!ی

عناوین البحث

وتاریLی

٢٣

القرآن
والحد
یث
النبوی
معراج رسول اكرم )ص( آزاد الاسالمیة املعراج  ١٣٧٧املنهج
املقارن
!ی فسا
از ديدگاﻩ قرآن وحديث
بBن
الادیان

٢٤

شخصيت مؤسسه الامام
سيماى
ّ
محمد)ص;ى ﷲ الخميOP
حضرت
وسلم)
وآله
عليه

٢٥

هجرت پيام Aاسالم در تربيت مدرس
قرآن وحديث

٢٦

مبانی نقد م)ن الحدیث املدرسه العلیا
لالمام
عند الفریقن
الخمی/¯Pعلوم
الحدیث
والقرآن

٢٧

ادب در تعالیم قرآن جامعة
طهران /علوم
وسنت
القرآن
والحدیث
تربیت جﺴم از دیدگاﻩ آزاد الاسالمیة
بطهران /علوم
قرآن وحدیث،
القرآن
والحدیث
ذکر وموانع آن در قرآن جامعة

٢٨

٢٩
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کان
املعراج
جسمانیا وقد
الرسول
رآی
ضمنه العجائب
السماویة
ذکر صفاته)ص(

/٤٠٩ ١٣٧٩
شخ
یبدو انه
صیة
وصفی
الرسو
وتاریLی
ل
الهجرة افضل
الهجرة /٢٩٩ ١٣٨١
الطرق والحبشة
املنهج
التاریLی انسب الامکنة
!ی املرحلة الاو[ی
اصول  /٦٧٧ ١٣٩٠لم عناوین
الفصول +کیفیة
یذکر
النقد
استخدام آلیات
!ی
النقد من العقل
الحدی
والاستدالل
ث
بالحجج
اجزاء
لم ذکر
الاخال  ١٣٧٢؟/
الرسالة
یذکر
ق

الAsبیة
الجسم
یة
الذکر

؟/
یذکر

 ١٣٧٥؟/

لم ذکر العناوین

لم ذکر

عناوین

یذکر

٣٠

٣١

طهران /علوم
وحدیث،
القرآن
والحدیث
لم
الفقر  ١٣٧٠؟/
فقر وغنا در قرآن جامعة
یذکر
طهران /علوم والغ¯P
وحدیث،
القرآن
والحدیث
الاسنادی
تدوین
س تدوین حدیث
الالهیات
الحدی
واملعارف
ث
الاسالمیة

الفصول الثالثة

عناوین
ذکر
الفصول الثالثة

عناوین الفصول
الثالثة

والارشاد
الامام
/
الصادق )ع(
٣٢

تدوین
الحدی
ث
والفقه

تاریخ تدوین الحدیث ،علوم
وأثرﻩ عی املدارس القرآن
ّ
الفقهیة
والحدیث
بجامعه
املصطفی

/٣٠٣ ١٣٨٤
یبدو انه
تاریLی

٣٣

در آمدی بر حدیث پژو¬ی اصول الدین
وچکیدﻩ پایان نامه های
حدیê

٣٤

 .نقش رفتارهای عاطفی مؤسسه الامام تربیة
الاطفا
در تربیت اسالمی کودکان الخمی¯P
ل
ونوجوانان از دیدگاﻩ للتعلیم
والبحوث
قرآن وسنت
توکل در قرآن وحدیث اصول الدین التوکل ١٣٨٦

٣٥
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الدرا
سات
الحدی
ثیة

عناوین الفصول

التعریف ب١٠٠
/٢١٩ ١٣٧
یبدو انه کتاب !ی علوم
٨
الحدیث
وصفی
١٥٥
دراسة
من
ملخصا
الرسائل
الجامعیة ا[ی
العام۱۳۷۸

٣٦

٣٧

ونقش آن در زندگی
انﺴان
نقش تفریح در تربیت اصول الدین
نوجوان)با توجه به
قرآن
های
آموزﻩ
وحدیث(
نقش عقل در تربیت از اصول الدین
دیدگاﻩ قرآن وحدیث

٣٨

نقش تربی Iوالدین از
دیدگاﻩ قرآن وحدیث

٣٩

برر©¨ نقش وعملکرد
قرآن واحادیث در علوم
تربیI

٤٠

برر ¯pËتحلی;ی اسباب
ورود حدیث نبوی در
صحاح ستة وکتب اربعة

تربیة
املراهق
ین

١٣٨٦

العقل ١٣٨٣
والAsبی
ة
دور
١٣٨٥
جامعه
الابوین
املصطفی
!ی
الAsبیة
جامعة قم /دور
١٣٨١
قسم الالهیات القرآن
والاحاد
واملعارف
یث !ی
الاسالمیة
الAsبیة
ذکر الفصول
 ١٣٨٦املنهج
جامعة قم
املقارن
الخمسة
بBن الفرق

اختABت هذﻩ الدراسات !ي مرحلة املاجست ABمن الجامعات ٕالايرانية بما فم :علوم الحديث بقم
وطهرانٔ ،الامام الصادق ،تربيت مدرس ،الجامعة من سنة  ۱۳۶۹الشمسية ح.۱۳۹۰ Oc
بحث وتحلیل:
إن الدراسات الاربعBن وال OcاختABت عشوائيا !ي مختلف املجاالت العلمية والدینية تدل ع;ي أن عدد
قليل من الباحثBن خطوا خطوات علمية من كتابة أبحا/م ورسائلهم الجامعية .فامللخصات تعاني من
ضعف البناء والكتابة حيث ّ
البد أن يتضمن املنهج وبعض النتائج واملسألة ال® Ocدف املقالة لتبييا
وتوضيحها أو حلها فإن الغالبية تشتمل فصول البحث وذكر املوضوعات الهامشية دون القضايا
ٔالاساسية املتصلة بصلب البحث واملنهج یبدو انه وصفی وتاریLی.
ان الدراسات متنوعة وÔي تتمحور حول املوضوعات املختلفة مثل :السياسة )شخصیة
الرسول السياسية ،النفاق ،الحرب الباردة ،الهجرة(؛ الاعتقادات )التوحيد ،الاسالم وختم النبوة،
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الخلق ،علم الغیب ،املعراج( ،ؤالاحكام ،والاجتماعیات ؤالاخالق )الAsبیة ،الاسرة ،التوکل والذکر،( ،
وعلم الروایة )الراویات ،نقد الحدیث ،تدوین الروایة( وغABها من املوضوعات.
هناک عناوین مشاWÚة للدراسات مثل شخصیة الرسول الﺴياسية )رقم ۴و ۵و ۲۰و(۲۴
وقضیة املعراج)رقم ۶و ۲۱و (۲۳والنفاق )رقم  ۱۶و (۱۸وتدوین الحدیث ) ۳۱و.(۳۲
الدراسات غالبا تAsاوح بBن القرآن والحدیث حیث نری ان  %٦٥من مجموع البحوث تن²ی هذا
املنهج .والحدیث اعم من الاحادیث النبویة وغABها الا ما تاکذ علیه !ی العنوان).رقم  ٤٠نموذجا(
عدد کلمات امللخص)اذا حصلنا علیه( یAsاوح بBن  ٤٤و ٦٧٧واملعیار هو تردیدﻩ بBن .٣٠٠ -١٥٠
ان اک Aالبحوث تتعلق ب جامعه اصول الدین) ٩دراسات( ،ثم جامعه آزاد الاسالمیة)٧
دراسات( وجامعة الزهرا اقل حظا من مثل تلک البحوث.
النتائج والاقAsاحات
 -١النتائج
 البحوث جرت غالبا !ی فروع الحدیث. ان امللخصات غالبا تعانی النقص !ی املعیاریة. اک Aالدراسات تمت !ی املوضوعات السياسة والعقیدیة ،ؤالاحكام ،والاجتماعیاتؤالاخالق ،وعلم الروایة.
 ان البحوث !ی بعض الاحیان تتشابه والسبب !ی ذاک عدم اهتمام الباحث بالبحوثالسابقة وعدم وجود مرکز یقوم بجمع مثل هذﻩ املوضوعات.
 هناک جمع بBن الدراسات القرآنیة والحدیثیة غالبا. -٢الاقAsاحات
 وضع ببلوغرافیا الحدیث النبوی !ی مختلف البلدان العاملیة تأسیس موقع الکAsونی یقوم بجمع ونشر کل الافکار واملوضوعات االقدیمة والجدیدة وال¯cترتبط ا[ی البحوث الدینیة النبویة Çدف التعریف باالسالم الاصیل .
املصادر
 القرآن الکریم أسد ،أيمن حاج۲۰۰۵ ،م ،علم التحقيق؛ الفيلولوجيا الاستشراقية والنقد املعاصر www.Almultaka.net
 الجرجانی ،عی بن محمد بن عی) (۲۰۰۲التعریفات ،دار الکتاب العربی بABوت ،لبنان الرافõی ،مصطفی صادق) (۲۰۰۰اعجاز القرآن والبالغة النبویة ،ط ،۱دار الکتب العلمیة،بABوت
 ضیف ،شو*ی)التا(الفن ومذاهبه !ی الن Aالعربی ،ط ،١٣دار املعارف ،مصر ) -----------التا( تاریخ الادب العربی ،العصر الاسالمی ،ط ،٢١دار املعارف ،مصر145

 لبنان،وتAB ب،نB دارالعلم للمالئ،۵ ط،(۱۹۸۴)  حنا،الفاخوری
،نB دار العلم للمالی،۹ ط،( تطور الاسالیب الن÷یة ]ی الادب العربی۱۹۹۸) انیس،¨©املقد
مصر
:املواقع
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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 .١٠الدراسة املوضوعية للحديث وتوظيفها ]ي تفاعل املجتمع مع الﺴنة النبوية
الدكتور فراس محمد إبراهيم
)كلية أصول الدين/الجامعة العراقية ،رئيس جمعية علوم الحديث العلمية(
مقدمة
الحمد هلل رب العاملBن ،والصالة والسالم ع;ى أشرف املرسلBن ،وبعد..
ً
فإن السنة النبوية لم تدع جانبا من جوانب الحياة إال أوضحت أمرﻩ ،وال حالة من الحاالت النفسية أو
ً
العقلية أو الاجتماعية إال أبانت حكمها ،وال سببا من أسباب التقدم والر*ي والوض باألمة إال بينته
وحثت ع;ى التمسك به ،إ[ى غ ABذلك من املزايا ال Ocكانت من املقومات ال³ Ocضت باألمة إ[ى املدنية
املؤسسة ع;ى القواعد الصحيحة ؤالاخالق الحسنة ،فرفعت املسلمBن ٔالاوائل بBن ٔالامم وسعدوا Çا
ً
وسادوا ع;ى غABهم ،كما أ³ا لم تAsك شيئا يحفل به البشر إال وتطرقت إليه سواء بشكل تفصي;ي أو
بشكل مجمل.
ّ
إن عملية تجديد العلوم وتطويرها مطلب ُم ِل ٌح لالرتقاء باملجتمعات والسمو Çا ،وتمس عملية التجديد
العلوم بمختلفها بما !ي ذلك العلوم ٕالاسالمية وفروعها املتعددة ،وقد برزت !ي ٓالاونة ٔالاخABة الحاجة
املاسة إ[ى التجديد !ي فهم السنة النبوية وطريقة تفس ABنصوصها بطريقة تتما ¯pوالواقع املعاصر،
ّ
ومدون !ي كتب
وتظهر عالقة النصوص الحديثية بالعلوم ٔالاخرى ،مع أن أصل النصوص ثابت
الحديث ،لكن ألن النظريات واملناهج الحديثة ال Ocأطلقها ّ
وسوق لها غ ABاملسلمBن ،وأجAوا الناس ع;ى
التعامل معها كثABة؛ فال بد والحالة هذﻩ من إعادة النظر !ي عرض السنة النبوية بطريقة تواكب هذﻩ
النظريات واملناهج ،ثم ال بد من إظهار الصور الناصعة للسنة النبوية وÔي تتعامل وتتحاور مع ٓالاخر
بالحكمة واملوعظة الحسنة ،وال شك !ي أن السنة النبوية فا من التعليمات ؤالادلة ما يصلح لكل
زمان ومكان.
إن علوم السنة النبوية بفروعها املتعددة من أشرف العلوم وأعالها م¤لة ف OÛتبحث !ي كالم الن O°ص;ى
ﷲ عليه وسلم وصفاته وأفعاله وتقريراته ،ال Ocتمثل موضوعها ،ومن هذﻩ الفروع شرح الحديث
وتفسABاته وال Ocتعددت مناهجه.
ً
و®دف هذﻩ الدراسة إ[ى ٕالاشارة إ[ى املنهج ٔالاجدى نفعا لدراسة الحديث !ي العصر الحاضر ،وتوظيفه
!ي تفاعل املجتمع مع السنة النبوية.
وتأتي أهمية الدراسة من كو³ا تبBن ارتباط علم الحديث بالعلوم ٔالاخرى وباملجتمع وواقعه املعاش.
وتأتي هذﻩ الورقة البحثية مساهمة متواضعة !ي هذا املجال ،جعلا بعنوان» :الدراسة املوضوعية
للحديث وتوظيفها !ي تفاعل املجتمع مع السنة النبوي« ،قصدت بذلك التأكيد ع;ى أهمية الدراسة
املوضوعية للحديث ودورها !ي تفاعل املجتمع من السنة النبوية املصدر الثاني من مصادر التشريع
ٕالاسالمي ،وقد انتظمت هذﻩ الورقة بعد املقدمة !ي ثالثة مطالب وخاتمة ،ع;ى النحو التا[ي:
املطلب ٔالاول :مفهوم الدراسة املوضوعية وأهميا.
املطلب الثاني :مناهج الدراسة املوضوعية للحديث وعالقا بالسنة والعلوم ٔالاخرى.
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املطلب الثالث :تفاعل املجتمع مع السنة النبوية.
أما الخاتمة فضمت أهم النتائج والتوصيات.
ً
وختاما ال بد [ي من بيان أن الندوات بطبيعا تم;ي ع;ى الباحث الاختصار وعدم ٕالاسهاب والاسAsسال،
ً
ً
وهذا ما راعيته !ي هذا البحث ،معتذرا عن عدم التوسع !ي كل مطلب وبيان كل جوانبه ،آمال أن ما
سأقدمه !ي هذا البحث يحقق أهدافه ،وﷲ و[ي التوفيق.
املطلب ٔالاول
مفهوم الدراسة املوضوعية وأهميWXا
ً
أوال :تعريف الدراسة املوضوعية
وردت تعريفات عدة للدراسة املوضوعية للحديث اتسم غالÈا بالوصف ،ولعل أفضل وآخر تعريف
ً
ً
للحديث املوضوûي ما توصل إليه الدكتور خالد الشرمان ،فعرفه تعريفا عاما وآخر خاص ،أما
التعريف العام فهو" :دراسة علمية ملوضوع معن باالعتماد عى حديث الن Hصى ﷲ عليه وسلم،
أو هو بيان موضوع ما ]ي الﺴنة النبوية").(١
أما التعريف الخاص للحديث املوضوûي ،فهو" :بحث علمي ملوضوع ما ،من خالل الحديث املقبول،
للوصول إى الهدي النبوي ،وتطبيقه ]ي الواقع").(٢
ويالحظ من التعريفBن ما يأتي:
١ـ املحور ٔالاسا OpËالذي تدور عليه الدراسة املوضوعية هو حديث الن O°ص;ى ﷲ عليه سلم.
٢ـ تعتمد الدراسة املوضوعية ع;ى ٔالاحاديث املقبولة الصحيح ما والحسن ،وال تعتمد ع;ى الحديث
الضعيف.
٣ـ ®دف الدراسة املوضوعية إ[ى تطبيق السنة النبوية !ي حياة الناس العملية ،وتعمل ع;ى تفاعل
املجتمع مع سنة الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،لذا ف OÛتخاطÈم بأسلوب وطريقة تتوافق مع العصر
الذي يعيشون فيه.
ً
ثانيا :أهمية الدراسة املوضوعية للحديث
يمكن أن نجمل أهمية منهج الدراسة املوضوعية للحديث بالنقاط ٓالاتية:
 .١يتفق منهج الدراسة املوضوعية مع روح العصر الحاضر الذي تتجدد فيه حاجات املجتمعات،
وتAز فيه أفكار ونظريات جديدة مع التقدم العلم Oوالتق ،OPحيث تعطي هذﻩ الدراسات رؤى
ً
ً
وحلوال صحيحة ،وتخرج للناس أحكاما عامة تغنم عن اللجوء إ[ى القوانBن الوضعية).(٣
 .٢تAز هذﻩ الدراسات جوانب متعددة من ٕالاعجاز !ي ّ
السنة النبوية الصحيحة وال Ocتؤكد بوضوح أن
ّ
السنة النبوية و'ي من عند ﷲ تعا[ى وإن كان باملع ¯Pدون اللفظ ،ألن مثل هذا ٕالاعجاز ال يتس¯P
لبشر معرفته قبل قرون إال عن مصدر إل.(١)OÛ
) (١اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﺸﺮﻣﺎن ،دار اﻟﻔﺮﻗﺎن-ﻋﻤﺎن ،ط ١/ﻟﺴﻨﺔ .٢١ :٢٠١٠
) (٢ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ،د.ﻋﺒﺪ اﳊﻲ اﻟﻔﺮﻣﺎوي ،ص ،69 :وﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ،د .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺴﻠﻢ ،ص30
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ً
 .٣تساعد هذﻩ الدراسات !ي تأصيل العلوم الشرعية الجديدة ال Ocنشأت حديثا لتلبية حاجات
املسلمBن العلمية !ي ش ¯cمجاالت املعرفة ٕالانسانية مثل :علم النفس ٕالاسالمي ،وٕالاعالم ٕالاسالمي،
والاقتصاد ٕالاسالمي وغABها).(٢
لكل من الدعاة والباحثBن ،بل
 .٤وهذا باإلضافة إ[ى الفوائد الجليلة ال Ocتقدمها مثل هذﻩ الدراسات ٍ
أفراد املجتمع املسلم كله من إحاطة تامة بيسر وسهولة بكل ما يتعلق بموضوع الدراسة !ي مكان
واحد).(٣
املطلب الثاني
مناهج الدراسة املوضوعية للحديث وعالقWXا بالﺴنة والعلوم ٔالاخرى
ً
أوال :مناهج الدراسة املوضوعية للحديث
حدد الدكتور رمضان إسحاق الزيان املناهج املتبعة للدراسة املوضوعية للحديث من خالل استقراءﻩ
لجهود املتخصصBن !ي الحديث الشريف وعلومه وبحو/م املتعلقة بالدراسات املوضوعية للحديث فوجد
أ³ا تدور حول ثالثة مناهج):(٤
ٔالاول :يب ¯Pع;ى جمع ٔالاحاديث الواردة !ي كل كتب ّ
السنة النبوية عن موضوع الدراسة ،ثم يتو[ى الباحث
ربط موضوعات ٔالاحاديث بالواقع املعاصر ملعالجة قضايا املجتمع املسلم بطريقة شمولية مع تبسيط
عملية تطبيق ّ
السنة بشكل علم Oوبأسلوب معاصر.
الثاني :يب ¯Pع;ى جمع مجموعة ٔالاحاديث من مصادر حديثية معينة كالصحيحBن والكتب الستة أو
التسعة شريطة أن تفي بغرض شرح أبعاد موضوع معBن للوصول إ[ى نتائج تساهم !ي فهم أبعاد
موضوعات ّ
السنة النبوية الشريفة للمساعدة ع;ى تطبيقها !ي واقع حياة املسلمBن.
الثالث :يبحث !ي شرح موضوع معBن من خالل جمع روايات حديث شريف واحد يكون محور الدراسة
بحيث يستوعب إ[ى جانب تحليل الحديث الشريف ونقدﻩ دراسة موضوعية وربطه بالواقع املعاصر.
ً
ثانيا :عالقة الدراسة املوضوعية بفروع الﺴنة النبوية والعلوم ٔالاخرى
١ـ عالقة الدراسة املوضوعية بفروع الﺴنة النبوية
ً
ً
تتعلق الدراسة املوضوعية للحديث بفروع السنة النبوية كافة ،تعلقا وثيقا ،ف OÛتستخدم مجموعة
ً
ً
العلوم ال Ocتتعلق بالحديث ،ابتداءا من جمع ٔالاحاديث النبوية من مظا³ا مرورا بنقدها واختيار
ألفاظها ورفع التعارض الوارد فا ـ إن وجد ـ ،وبيان الناسخ واملنسوخ فا ،وتحرير مسائلها الفقهية ،ثم
عرضها بطريقة تناسب العصر الحاضر ،لذا يعد هذا املنهج الدرا OpËثمرة لجميع الدراسات الحديثية
ألنه ذو صلة بش ¯cفروع علوم ّ
السنة النبوية).(٥
) (١ﻳﻨﻈﺮ :اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ.٢١٥ :
) (٢ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.٢١٦ :
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ.٢٢٧-٢٢٦ :
) (٥ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.٢٢٥ :
149

وهكذا تتضافر علوم ّ
السنة كلها مجتمعة !ي خدمة موضوع معBن تناولته ٔالاحاديث الشريفة للوقوف ع;ى
مفهومه وحدودﻩ والتعرف ع;ى إمكانية تطبيقه !ي عصرنا الحاضر).(١
٢ـ عالقة الدراسة املوضوعية للحديث بالعلوم ٔالاخرى
إن البحث من خالل منهج الدراسة املوضوعية للحديث !ي موضوع ما ،إنما يع OPالبحث !ي مجموعة
من العلوم ،تلتقي عندها جميع أنواع صور املعرفة املتعلقة باملوضوع ،ولذا فإن منهجية النقد
والتحليل تع OPالتقاء جميع أنواع صور التحليل املعر!ي للموضوعات املتعلقة بموضوع الدراسة ،وتلك
نتيجة طبيعية تتعلق ببنية املنهج ذاته ،وبالتا[ي فإن التحليل البد وأن يتطرق إ[ى جميع النوا'ي الOc
تتعلق باملوضوع.
فعند النظر !ي ٔالاحاديث النبوية الشريفة نجد أن موضوعا®ا ليست بمعزل عن موضوعات العلوم
ٔالاخرى ،بل كالهما يتبادل التأث ،ABويستفيد ﱞ
كل مم من ٓالاخر فيما من شأنه الوصول إ[ى الصواب
والحق ،وإسعاد البشرية.
وع;ى سبيل املثال إذا أخذنا موضوع الرأي العام !ي ٕالاسالم؛ ـ وقد وردت تطبيقاته وٕالاشارة إليه !ي
ً
السنة النبوية كثABا ـ ،فإن العلوم ٕالانسانية ٔالاخرى تخدمه !ي كث ABمن مباحثه ومسائله.
فالرأي العام !ي ٕالاسالم ـ املرتبط بالنظام السيا OpËـ؛ يبحث عن الرأي املنضبط السائد بBن جماهAB
املسلمBن ،نحو قضية ®م هذﻩ الجماه! ABي وقت ومجتمع معBن ،بعد مشاورة وحوار ونقاش يوافق
الشريعة ويس! ABي حدودها).(٢
وعليه فإن موضوع الرأي العام يتصل بالعلوم ٓالاتية:
١ـ العلوم السياسية.
٢ـ علم الاتصال.
٣ـ الاجتماع السيا.OpË
إن منهج الدراسة املوضوعية للحديث يجمع بBن العمل إلظهار الصورة الناصعة للسنة النبوية وتثبيت
ً
ً
ً
ً
ٕالاسالم رسالة وكيانا وشريعة ونظاما ،والعمل لالرتقاء باملجتمع ٕالاسالمي علميا وحضاريا ،ويتطلب هذا
املنهج الصلة العلمية املتينة بBن سعة ٕالاطالع !ي العلوم ٕالاسالمية ،وسعة ٕالاطالع !ي العلوم الحديثة،
فاملدنية املعاصرة تتم ¤Bبتقدم هائل !ي العلوم لم تكن تخطر ببال املجدين القدماء ،بينما تفتح
ً
للمجدين املعاصرين آفاقا واسعة تتطلب مم خAة غزيرة بأصول الدين والشريعة ،وخAة واسعة
بالتطورات الحاصلة !ي ميادين املعرفة النظرية والتطبيقية املختلفة ،هاتان الخAتان املتكاملتان اللتان
ال تنفصالن !ي منهج الدراسة املوضوعية للحديث !ي عصرنا هذا ،وبذلك تAز حتمية ذلك الAsابط
املDي عن طريق ٕالارشاد والاسAsشاد بBن الاختصاص !ي العلوم ٕالاسالمية والاختصاص العلمO
التطبيقي وٕالانساني.
) (١ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.٢٢٦ :
) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﰲ اﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.١٩ :
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املطلب الثالث
تفاعل املجتمع مع الﺴنة النبوية
ً
أوال :عالقة املجتمع بالﺴنة النبوية
ال يشك أحد !ي قيمة وأهمية عالقة املجتمع بالسنة النبوية ،ف OÛضرورة من ضرورات تمسك
املسلمBن بديم ال يستغ ¯Pعا ،وعند التأمل !ي عالقة املسلمBن بسنة الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم
وتفاعلهم معها يتبBن لنا أن هذﻩ العالقة ليست ع;ى وجهها الصحيح عند كث ABمن املسلمBن ،فقد
اعAsاها مد وجزر ،ورأي ورأي آخر ،السيما !ي زمننا الحاضر زمن التحديات والتغABات املتسارعة الOc
أصبحت هم الناس ٔالاك ،Aوشغلهم الشاغل ،ومع التحديات تAز الحاجة إ[ى عرض جديد للسنة
النبوية يتوافق مع العصر الحاضرّ ،
وتAز أهمية السنة النبوية وصالحيا كمنهج حياة !ي كل زمان
ومكان.
وإذ كان املجتمع يتفاعل مع النظريات الوضعية !ي مجاالت الحياة املختلفة كالAsبية والسياسة
ً
ً ً
والاجتماع وغABها من العلوم تفاعال كبABا؛ ويحتاج إلا ،ـ وال شك أن كثABا من هذﻩ النظريات له مردود
إيجابي ع;ى حياة الناس ـ ،ففي الوقت ذاته فإن حاجة ٕالانسان إ[ى الدين حاجة فطرية ،فإذا علمنا أن
!ي ديننا وسنة نبينا عليه الصالة والسالم من النظريات والتطبيقات العملية ما يوافق الكث ABمن منا'ي
ً ً
الحياة املعاصرة ويغ OPعن هذﻩ النظريات تأكد لنا أن املجتمع سيتفاعل معها تفاعال كبABا ،شرط أن
تقدم وتعرض بطريقة تتالءم والعصر الذي يعيشه املجتمع.
ً
ثانيا :أثر الدراسة املوضوعية للحديث عى املجتمع
إن املتتبع للدراسات الحديثية يلحظ انحسار الاهتمام بربط ٔالاحاديث النبوية بالواقع املعاصر ،يقابل
ذلك اهتمام بدراسة ٔالاسانيد والرجال ،لذا فإن دراسات السنة النبوية تواجه مشكلة ،تتمثل !ي تأخر
هذﻩ الدراسات وعدم مواكبا للتطور والعصر ،ومساير®ا للحضارة والتقدم العلم.O
وع;ى الرغم من وجود نماذج حية !ي نصوص الحديث النبوي تبBن التعاطي الرائع للمنهج النبوي مع
ً
مختلف القضايا ،إال أن كثABا من الدارسBن للحديث لم يتمكنوا من طرحها بطريقة تقنع ٓالاخرين
وتنفي المة عن السنة بعدم كفاء®ا !ي الاستجابة للمستجدات املعاصرة.
ً
فالناظر !ي تفسABات ٔالاحاديث النبوية وأبحا/ا يلحظ غلبة الرتابة والجفاف علا) ،(١بل تفتقر أحيانا
إ[ى عرض تصور واضح عن أهدافها) ،(٢وذلك بخالف ما تقدمه العلوم التطبيقية من تفسABات وحلول
لقضايا مختلفة ،وال Ocتتسم باملرونة والحيوية والتجدد ،وتقدم النفع املباشر لإلنسانٔ ،الامر الذي
ً
ً
حاضرة ومقبولة ع;ى حساب ما تقدمه السنة من التفسABات الرتيبة لنصوص الحديث النبوي
يجعلها
).(٣
ومن هنا فال بد من التجديد !ي طريقة عرض السنة النبوية وتفس ABنصوصها ،لتتمكن من مواكبة
) (١ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح ﻗﻨﺼﻮﻩ.٤٠٨:
) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.٥٢ :
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.١٦ :
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العصر ،ع;ى أن ال نخضع هذﻩ النصوص إ[ى النظريات والتوجهات الفكرية املعاصرة ،كما فعل
ً
ً
بعضهم ليكون ذلك تعديا ع;ى حرمة الدين وسلبا ألصوله وخصائص ال Ocامتاز Çا عن غABها ،ولكن
التجديد الذي نريد يتمثل !ي إحياء هذﻩ النصوص ،وتغي ABالنمط الذي تس ABعليه ٔالابحاث فا وطرق
ً
ً
عرضها ،ليكون لها الحضور الفاعل ويتفاعل املجتمع معها ،وبذلك تقدم نفعا مباشرا للمجتمع.
إن دراسة الحديث دراسة موضوعية أمر !ي غاية ٔالاهمية ،ألن هذا النوع من الدراسات يجعل السنة
النبوية متعايشة مع الواقع ،وتستثمر نصوصها الحديثية !ي تقديم الحلول للعديد من املشكالت الOc
يواجهها املجتمع ،فالدارس للحديث وفق هذا املنهج يظهر معناﻩ بأوضح وأب ¯Ûصورة ،ويظهر للمجتمع
املنهج النبوي !ي مسألة ما من خالل ربط النص الحدي O8بالواقع املعاصر ،ليعالج قضية معاصرة
ويناقش جوانÈا بطريقة علمية .فالدراسة املوضوعية للحديث تعالج قضية أو إشكالية ®م الفرد
واملجتمع وتشغل الفكر ،وتقلق واقع الحياة ملا تتطلبه من حلول وتوجات ،ومن خالل هذا النوع من
الدراسات يتم التعرف ع;ى مقصد الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي املوضوع بشكل شمو[ي).(١
الخاتمة
بعد أن بحثنا !ي موضوع الدراسة املوضوعية للحديث وتوظيفها !ي تفاعل املجتمع مع السنة النبوية؛
أرى أننا اليوم بحاجة إ[ى توجيه للدارسBن للحديث باعتماد املنهج املوضوûي عند دراسم للحديث
ً
خصوصا تلك الدراسات املوجهة لعامة الناس ،لتعرض السنة بطريقة تواكب العصر الحاضر ،وأول
ما أسجله هنا ألحكم ع;ى هذا البحث !ي جديته جملة النتائج والتوصيات التالية:
ً
أوال :النتائج:
 .١إن مناهج تفس ABالحديث لها الدور ٔالاك! Aي صياغة ذهن املتلقي ،وتعمل بدرجة كبABة ع;ى تحديد
كيفية تعامله مع السنة ،وكيفية تعاطيه مع املستجدات العاملية من حوله ،وذلك وفق التصورات
والصور ال Ocغرست !ي عقله ونفسه من خالل قراءته وفهمه للسنة النبوية.
ً
ً
 .٢إن باب الاجاد !ي تفس ABالسنة وعرضها عرضا معاصرا مفتوح أمام الدارسBن ليستنتجوا من
نصوصها ما فيه عالج لقضايا املجتمع ،وإشارات ألحداث مستقبلية.
 .٣فهم السنة النبوية والتفاعل معها واتخاذها منهج حياة واجب ع;ى كل مسلم.
 .٤العلوم الشرعية والعلوم ٕالانسانية والتطبيقية! ،ي تكامل وانسجام ،كل مما يؤدي دورﻩ املكمل
لآلخر ،فال يصح أن يفصل هذان عن بعض.
 .٥يستخدم الحديث املوضوûي كافة فروع علوم ّ
السنة النبوية للوصول إ[ى أهدافه البحثية سواء
مجموعة العلوم الخاصة بالسند أو املsن.
 .٦الجمود والرتابة !ي طريقة عرض السنة النبوية يبعدها عن مسارها ويصدها عن أداء مهما،
ويوجد البون الشاسع بيا وبBن العلوم ٔالاخرى.
 .٧للحديث املوضوûي أهمية قصوى !ي العصر الحاضر لفهم النصوص الحديثية والتعرف ع;ى إمكانية
) (١ﻳﻨﻈﺮ :اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ دراﺳﺔ ﺗﺎﺻﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.١٩٥ :
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تطبيقها بفقه العصر.
 .٨يصل منهج الدراسة املوضوعية إ[ى نظريات حديثية !ي ش ¯cجوانب الحياة ،كنظريات حديثية !ي
ٕالاعالم أو السياسية وغABها من العلوم.
 .٩يركز منهج الدراسة املوضوعية ع;ى توجيه املجتمع للتفاعل مع السنة النبوية والاهتمام بالناحية
العملية املرتبطة بالحديث النبوي ،مع الAsك ¤Bع;ى مبدأ الاقتداء بالن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم.
ً
ثانيا :التوصيات:
 .١النظر بعBن العصر لنصوص الحديث النبوي وتوظيف هذا ٔالامر للعمل ع;ى تفعيل دور السنة
النبوية وربطها بواقع الحياة ٕالانسانية ومتطلبا®ا وأهدافها ،والتأكيد ع;ى أصالا ،وم¤لا بBن
العلوم ٔالاخرى.
 .٢ع;ى الباحثBن اختيار املوضوعات ال Ocيحتاج إلا املجتمع املسلم املعاصر و ال Ocتساهم !ي تقدمه و
رفاهيته ،وال¤sامه بدينه و اع¤sازﻩ به ،باإلضافة إ[ى املوضوعات ال Ocتحل املشاكل ال Ocقد تواجهه !ي
حياته.
ُ
 .٣عقد املؤتمرات والندوات ال Ocتع ¯Pبالدراسات املعاصرة لنصوص الحديث النبوي ،لجعل هذا
ً
النوع من الدراسات أك Aتداوال !ي أوساط أهل الحديث واملفكرين وللعمل ع;ى ٓالاتي:
أ .فتح آفاق دراسات !ي املشكالت والقضايا املعاصرة من املنهج النبوي ،بطريقة تضيف إ[ى
املعرفة ٕالاسالمية كل جديد.
ً
ً
ب .تشجيع البحث العلم Oماديا ومعنويا .و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملBن
املصادر
 ١البداية !ي التفس ABاملوضوûي ،د.عبد ال²ي الفرماوي
 ٢الحديث املوضوûي دراسة تأصيلية تطبيقية ،للدكتور خالد محمد محمود الشرمان ،دار
الفرقان-عمان ،ط ١/لسنة ٢٠١٠م.
 ٣الحديث املوضوûي دراسة نظرية ،للدكتور رمضان إسحاق الزيان ،بحث منشور !ي مجلة
الجامعة ٕالاسالمية ،العدد الثاني لسنة ٢٠٠٢م ،املجلد العاشر
 ٤مباحث !ي التفس ABاملوضوûي ،د .مصطفى مسلم
 ٥مراعاة الرأي العام !ي املجال السيا! OpËي ضوء السنة النبوية ،بحث غ ABمنشور للدكتور فراس
محمد إبراهيم/الجامعة ٕالاسالمية !ي بغداد.
 ٦مشكلة العلوم ٕالانسانية تقنيا وإمكانية حلها ،للدكتورة يم ¯Pطريف الخو[ي ،دار
الثقافة/القاهرة .ط ٢لسنة ١٩٩٦م.
املوضوعية !ي العلوم ٕالانسانية عرض نقدي ملناهج البحث ،للدكتور صالح قنصوﻩ ،دار
الثقافة/القاهرة ،لسنة ١٩٨٠م.
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 .١١النقاط املنهجية لتحليل الحديث الشريف
أ .د .حمزة عبد ﷲ املليباري
)كلية الدراسات ٕالاسالمية والعربية دبي(
بBن يدي البحث
الحمد هلل رب العاملBن ،والصالة والسالم ع;ى رسوله ٔالامBن ،وع;ى آله وصحبه الغر امليامBن،
وبعد:
فلعل من ٔالافضل إثارة بعض ٔالاسئلة تمهيدا للدخول !ي بيان أصول التعامل مع النصوص
الحديثية شرحا وتحليال:
 oما حاجة املجتمع اليوم إ[ى إثارة موضوع يتعلق بلغة الحديث وضوابط فهمها ؟!
 oما ضرورة تأسيس منهج صحيح ،أو تصحيح املنهج !ي تحليل الحديث وتأويله ؟!
 oما آثار إهمال ذلك !ي املجتمع ؟
 oكيف يتم تحليل الحديث وشرحه ،وما النقاط املنهجية لذلك ؟!
 oما ضرورة تدريس هذا املوضوع !ي املؤسسات التعليمية ؟
ويتوقف الجواب عن هذﻩ ٔالاسئلة ع;ى استيعاب موضوع هذﻩ املداخلة.
مع تحليل النص وأهميته
لقد شاع بيننا استخدام كلمة التحليل ،كل !ي مجال تخصصه ،بحيث يفهم الجميع معناها
املقصود عموما؛ فتحليل املاء :يع OPالبحث عن العناصر املكونة له .وتحليل الدم :يع OPالبحث عن
العتاصر ٔالاساسية لدم شخص معBن .وهكذا ..وال يختلف ذلك كثABا عما جاء !ي معاجم اللغة عموما
من قوله" :تحليل الجملةُ :
ووظيفة ّ
بيان أجز ِاòا
كل ما".١
ِ ٍ
فغاية ما !ي تحليل النص هو شرحه أو تفسABﻩ من خالل تفحص حروفه وألفاظه وتراكيبه
ودالالته وإشاراته ومناسباته وسياقاته .وعليه فعملية التحليل تحتاج إ[ى جهد ووقت وخAة وبحث
ومقارنة وإعادة القراءة أك Aمن مرة .أما قراءة النص السريعة العج;ى فال تعد تحليال.
لعل من ٔالانسب أن نش ABإ[ى ذلك ٔالاثر املشهور الذي يشد انتباهنا نحو الغاية املنشودة !ي
تدريس العلوم الشرعية ال سيما الحديث ،وضرورة بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق تلك
ّ ََ
ُ َ َ
َ
ُ
ف ُع ُدوله َينف ْون عنه:
كل خل ٍ
الغاية ،أال وهو" :يحمل هذا العلم من ِ
َ
 oتحريف الغالBن.
َ
وتأويل الجاهلBن.
o
َ ُ
وانتحال امل ْب ِطلBن".
o

 - ١اﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ١٩٤/١
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وحماية
حفظ الدين
إذ يرشدنا هذا ٔالاثر إ[ى ضرورة التحصيل املDي لنكون قادرين ع;ى
ِ
ِ
َ
الباطل من أي مصدر كان ،سواء أ كان
والتأويل
والتحريف
الانتحال
ظاهر
نصوص ِه من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جميع م ِ
ِ
ذلك تعمدا أم غفلة.
يقول ابن القيم" :ينبaي أن يفهم عن الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم مرادﻩ من غAB
ُ ّ
لو وال تقص ،ABفال يحمل كالمه ما ال يحتمله ،وال يقصر به عن مرادﻩ ،وما قصدﻩ من الهدى والبيان،
غ ٍ
وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضالل والعدول عن الصواب ما ال يعلمه إال ﷲ ،بل سوء
الفهم عن ﷲ ورسوله أصل كل بدعة وضاللة نشأت !ي ٕالاسالم ،بل هو أصل ّ
كل خطأ !ي ٔالاصول
ِ
والفروع"..
"وهل أوقع القدرية واملرجئة والخوارج واملع¤sلة والجهمية والرافضة وسائر طوائف
ُ
الدين بأيدي أك Aالناس
أهل البدع إال سوء الفهم عن ﷲ ورسوله ص;ى ﷲ عليه وسلم ،ح ¯cصار
هو موجب هذﻩ ٔالافهام ،والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم عن ﷲ ورسوله ص;ى ﷲ عليه وسلم
فمهجور ال يلتفت إليه ،وال يرفع هؤالء به رأسا" ).!!(١
َ
فإذا أردت – أWûا القارئ :-
 أن َ
الحديث كما أرادﻩ ﱡ
الن) O°ص;ى ﷲ عليه وسلم(.
تفهم مع¯P
ِ
 أو ُت ّ
ٔالاقوال الواردة !ي مع ¯Pالحديث.
رج َح بBن
ِ
ِ
 وأن ُت َم َّ B
الصحيح.
والتأويل
الباطل
التأويل
بBن
¤
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
وانتحال
وتأويل الجاهلBن
وتنفي عن ٕالاسالم ونصوصه تحريف الغالBن،

املبطلBن.

ُ َّ
َ
ضوء النقاط الع ّ
املنهجية ٓالاتية .وينبaي أن نش ABإ[ى
لمية
فما عليك إال أن تح ِل َل النصوص !ي ِ
ِ
ِ ِ
أن فائدة منهج التحليل ال تنحصر !ي قراءة نصوص الحديث فقط ،بل !ي التعامل مع جميع أنواع
النصوص ،وقراءة نصوص أي كتاب من الكتب  -قديمة كانت أم حديثة ،-وأن نصوص ٓالاخرين تعد
أمانة يجب املحافظة علا ،وال يجوز التصرف !ي تأويلها وفق الهوى وقصد التضليل.
النقاط املنهجية لتحليل الحديث الشريف وشرحه
و!ي ضوء ما سبق فإننا مطالبون بقراءة نصوص الحديث قراءة صحيحة ،وفهم لغا فهما
سديدا ،وال يتم ذلك إال !ي ضوء النقاط املنهجية ال Ocينبaي تطبيقها ع;ى الخطوات املرحلية ،وÔي:
الخطوة ٔالاو[ى :تخريج الحديث والتأكد من لفظه الصحيح من ألفاظه ال Ocوردت !ي
-١
الرواية.
-٢

الخطوة الثانية :جمع أقوال الشراح والنظر فا.

-٣

الخطوة الثالثة :تحليل النصوص بمراعاة النقاط ٓالاتية:

 - ١ﻛﺘﺎب اﻟﺮوح ٩٢ – ٩١
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ً
بعضا.

أ  -ما يقت Op2سياق الحديث.
ب  -ما تدل عليه مناسبة ورود الحديث.
ج  -النظر كيف كان العمل بمقت ¯p2الحديث !ي عصر الصحابة والتابعBن.
َ
ُ
د  -جمع النصوص القرآنية والحديثية املتعلقة بموضوع الحديث؛ إذ ُيف ِ ّسر بعضها

هـ  -النظر !ي مواقع استخدام الكلمات الواردة !ي الحديث !ي العصور ٔالاو[ى.
وبتحليل الحديث !ي ضوء هذﻩ النقاط العلمية نستطيع التمي ¤BبBن التأويل الصحيح والتأويل
الباطل ،أو الAsجيح بBن ٔالاقوال املختلفة حول شرح الحديث ،بل نستطيع أن نبدع !ي ذلك أيما إبداع
يقدرﻩ ويحAsمه كل منصف فاهم .وما علينا إال أن ننظر ونتأمل ما الفهم أو القول الذي ينسجم مع
ً
في ﱡ
هذﻩ النقاط ،والذي ال ينسجم معها؛ فالذي ينسجم هو التأويل الصحيح ،وما ال ينسجم ُ
عد تأويال
َ
غ ABصحيح ،بغض النظر عن شخصية صاحبه ومكانته ،ومع احAsام حقه وحريته وقناعته.
ومن الجدير بالذكر أن النقاط املنهجية لتحليل النصوص ليست محصورة !ي ٔالانواع املذكورة،
بل يمكن للباحث أن يوسعها بناء ع;ى تجربته الخاصة ،أو بناء ع;ى تطبيقات ٔالائمة القدامى،
ّ
املدققBن! ،ي تعاملهم مع النصوص الشرعية شرحا وتأويال.
أصحاب املذاهب الفقهية أو الشراح ِ
ِ
ومن العجب العجاب أننا نعيش !ي ظالل الكتب املنهجية ال Ocألفها ٔالائمة السابقون ،بل
ترشدنا مصادر التشريع كتابا وسنة إ[ى ضرورة العناية بالقضايا املنهجية الدقيقة ،ؤالاساليب
الحضارية !ي التعامل مع ٓالاخرين !ي جميع ما يصدر مم من مواقف؛ قولية كانت أم عملية ،ومع
ذلك أصبحنا نحن أفقر الناس إ[ى املنهج!.
تفصيل النقاط املنهجية وأهمية مراعاWüا عند التحليل:
أوال :تخريج الحديث ،والنظر ]ي تفاوت ألفاظه والتأكد من اللفظ الصحيح مWZا
ُي ﱡ
ُ
التخريج أو َل
التحليل؛ ألن الحديث النبوي من شأنه:
خطوة ُم ِه ّم ٍة وضرور ٍية !ي سبيل
عد
ٍ
ِ
 oأن تتفاوت ألفاظه
 oويتغ ABسياقه من راو إ[ى راو.
فكلما ك Aالرواة والروايات تعرض الحديث الختالف ألفاظه وتغ ABسياقه .ولذا ،فإن الوقوف
ع;ى اللفظ الصحيح من ألفاظه ،أو السياق الذي يكون َ
أقرب إ[ى الصواب ،بات ضروريا لفهم معناﻩ
والوقوف ع;ى مغزاﻩ .ويمكن معرفة ذلك عند اتفاق أغلب رواة الحديث الثقات ع;ى لفظ معBن دون
اختالف يذكر .وعليه فاللفظ الذي ذكرﻩ أك Aالرواة الثقات يكون أقرب إ[ى الصواب مما ذكرﻩ راو
بخالفهم.
ﱡ
فتعد
وأما محاولة فهم الحديث قبل التخريج ،وقبل الوقوف ع;ى سياقه الصحيح الكامل،
ﱡ
اسAsواحا يميل إليه كث ABمن الباحثBن املستعجلBن ،ال سيما غ ABاملتخصصBن !ي الحديث .بل ُيعد ذلك
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َ
أحد ّ
أهم أسباب الانزالق الفكري والعقدي والسلوكي الذي حدث !ي تاريخ ٔالامة املا OpÚويشهد ع;ى
ِ
ذلك الحاضر.
ثانيا :جمع أقوال الشراح.
ال شك أن جمع أقوال الشراح أمر ال بد منه عند تحليل الحديث؛ إذ يفتح للباحث آفاقا واسعة
ّ
العلمية ال Ocكان الشراح ُي َع ّ ِولون علا !ي
لفهم النص ،ويساعدﻩ ع;ى الوقوف ع;ى ال َـح ْي ِث ّيات
ّ ْ
َ
ُ
ُ
الش ﱠراحُ ،وي َك ّو ُن فيه َخ ْل ﱠ
صحة ما ﱠ
لمية ُت ِAي
الاتفاق عليه بBن
تم
شروحهم وآراòمُ ،وي ْق ِنعه
في ٍ
ات ِع ِ
ِ
املDي لAsجيح ما هو أقرب إ[ى الصواب من ٓالاراء املختلفة؛ ليس ً
َ
ﱠ
بناء ع;ى الانتماءات
تفكABﻩ
ّ
ّ
ّ
ﱠ
الطائفية ،بل ً
بناء ع;ى منهج صحيح سيأتي بيان بعض عناصرﻩ
الحزبية ،أو
املذهبية أو
الشخصية أو
َْ
ﱠ ُ
ﱠ
مفصال .أما َغ ﱡ
لمية تذكر
ض الطرف عن شروح السابقBن لينطلق !ي الشرح والتحليل دون خل ِف ﱠية ِع
فليس ذلك من أساليب القراءة الصحيحة.
ويشهد ع;ى مصدقية هذا العنصر محتوى كتب الشروح ،بل كتب ٔالاحاديث أيضا؛ مثل
املصنفات واملوطآت ال Ocتذكر أقوال السابقBن من ٔالائمة مشفوعة باألحاديث .وكذلك كتب الصحاح
والجوامع والسن؛ إذ ال تستغ OPعن نقل تلك ٔالاقوال !ي ٔالابواب أو غABها بأساليب متنوعة يعرفها كل
من يراجعها.
ثالثاِ :سياق الحديث
ﱠ
املقصود بالسياق هو :ما سبق !ي النص أو تأخر من الجمل أو الكلمة .أو كل ما يحيط بالنص.
املقصد أو غ ABذلك .فالفهم الذي يوافق سياق
وقد يكون السياق متعلقا بالنحو ،أو البالغة ،أو
ِ
ّ
ّ
املقصدي – مثال  -يكون تأويال صحيحا .وأما إذا كان الفهم مخالفا
البال5ي أو
الحديث النحو ّي أو
لذلك ﱡ
فيعد تأويال باطال.
إن النظر !ي سياق الحديث يكون من أهم النقاط العلمية املنهجية لتحليل الحديث؛ إذ ﱡ
يحل به
الع َقد ،ويقتنع به ﱡ ْ
كث ABمن ُ
ٌ
فاهم .ومن الجدير بالذكر أن فائدة النظر !ي السياق ال تنحصر
كل ُمن ٍ
صف ٍ
َ
ﱡ
يخص الحديث النبو ﱠي ،وإنما !ي جميع أنواع النصوص؛ سواء أكانت قرآنية أم تاريخية أم نصا
فيما
إلمام أو لغABﻩ.
وألهمية هذﻩ النقطة املنهجية سأذكر لها بعض ٔالامثلة من القرآن والسنة.
املثال ٔالاول قوله تعاى:
َ
ضود َو َط ْلح َم ْن ُ
اب ْال َيمن ]ي س ْدر َم ْخ ُ
اب ْال َيمن َما أ ْ
﴿ َو َأ ْ
ص َح ُ
ص َح ُ
ود َو ِظ ٍ ّل َم ْم ُد ٍود َو َم ٍاء
ض
ٍ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ
ٍ
اه ﱠن إ ْن َش ًاء َف َج َع ْل َن ُ
وعة إ ﱠنا َأ ْن َش ْأ َن ُ
وعة َو ُف ُرش َم ْر ُف َ
وعة َوَال َم ْم ُن َ
َم ْﺴ ُكوب َو َفاك َهة َكث َة َال َم ْق ُط َ
اه ﱠن َأ ْب َكاراً
ٍ
ٍ
ِ ٍ ِ ٍ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ُ ُ ً َ ْ ٍَ ً َ
َْ
١
َ
ْ
اب الي ِم ِن ﴾ .
عربا أترابا ِألصح ِ
ُ
ُ
ما مع ¯Pكلمةَ ﴿ :وف ُرش َم ْرف َ
وع ٍة ﴾ ؟
ٍ
جاءت كلمة )فرش( !ي سورة أخرى ،وÔي قوله تعا[ى:
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َ
َ ْ ﱠَ
َ
ُ ﱠ َ ََ ُ ُ
ش َبطا ِئ ُWَ Zا ِم ْن ِإ ْست ٍْ َ iق َو َج ال َجنت ْ ِن َد ٍان ﴾
﴿ مت ِك ِئن عى فر ٍ
إذا نظرنا !ي كتب التفس ABوجدنا أقوالا مختلفة؛ قيلَ ﴿ :و ُف ُرش َم ْر ُف َ
وع ٍة ﴾ أي مرفوع بعضها
ٍ
فوق بعض ،أو مرفوعة ع;ى ٔالاسرة .وقيل :إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي !ي الجنة ،وارتفاعها
كو³ا ع;ى ٔالارائك ،أو كو³ا مرتفعات ٔالاقدار !ي الحسن والكمال..
السؤال:
مالذي يAsجح من القولBن !ي ضوء السياق ؟
وما السياق ؟
الجواب :يدل السياق ع;ى أن الفرش هنا كناية عن النساء ،حيث ورد بعد هذﻩ الكلمة ما
اه ﱠن إ ْن َش ًاء َف َج َع ْل َن ُ
يختص بالنساء من ٔالاوصاف ،ويتمثل السياق هنا !ي قوله تعا[ى ﴿ :إ ﱠنا َأ ْن َش ْأ َن ُ
اه ﱠن
ِ
ِ
ْ
صَ
َأ ْب َكا ًرا ُع ُرًبا َأ ْت َر ًابا َأل ْ
اب ال َي ِم ِن ﴾ .هذا وقد كان العرب يطلقون كلمة الفرش كناية عن النساء.
ح
ِ
ِ
واملثال الثاني قوله تعاى:
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ َُ ُ ﱠ
ﱠ َ ﱠ َْ ُ ََ ﱠ
الله ل ﱠلذ َ
وبو َن م ْ
وء ب َج َهالة ث ﱠم َي ُت ُ
الﺴ َ
ين َي ْع َملو َن ﱡ
وب الل ُه
يب فأول ِئك يت
ر
ق
ن
﴿ ِإنما التوبة عى
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
َ
ﱠ ْ َ ُ ﱠ َ َ ْ َ ُ َن ﱠ ّ َ
َ ﱠ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ُ
ََْ ْ ََ َ ﱠ ُ َ
يما َحك ً َ ْ َ
ات حِ Iإذا حضر أحدهم املوت
يما وليﺴ ِت التوبة ِلل ِذين يعملو الﺴ ِيئ ِ
علWِ Ñم وكان الله ع ِل ً ِ
َ َ ّ ُْ ُ ََْ ََ ﱠ َ َ ُ ُ
٢
وتو َن َو ُه ْم ُك ﱠف ٌار ُأ َول ِئ َك َأ ْع َت ْد َنا َل ُه ْم َع َذ ًابا َأ ِل ً
يما ﴾
قال ِإ ِني تبت ٓالان وال ال ِذين يم
ْ َ
يب( لم يرد ع;ى سبيل القيد .ويمكن أن يكون ع;ى سبيل
يدل سياق ٓالاية ع;ى أن قوله ) ِمن قر ٍ
َِ َ َ
الAsغيب باإلسراع إ[ى التوبة .وكذا قوله ) ِبجهال ٍة( لم يرد أيضا ع;ى سبيل القيد ،وإنما جاء وصفا
الحق ﱡ
للمعصية بالزمها؛ إذ كل ما يكون بخالف ّ
يعد جهالة.
وما هذا السياق يا ترى !
َ
ْ
َ
َ
ﱠ ْ َ ُ ﱠ َ َ ْ َ ُ َن ﱠ ّ َ
َ ُ
َ
َ
ات َح ﱠِ Iإذا َحض َر أ َحد ُه ُم امل ْوت
السياق هنا قوله تعا[ىَ ﴿ :ول ْي َﺴ ِت التوبة ِلل ِذين يعملو
الﺴ ِيئ ِ
َ َ ّ ُْ ُ ََْ ََ ﱠ َ َ ُ ُ
وتو َن َو ُه ْم ُك ﱠف ٌار ُأ َول ِئ َك َأ ْع َت ْد َنا َل ُه ْم َع َذ ًابا َأ ِل ً
يما ﴾؛ حيث يدل ع;ى أن
قال ِإ ِني تبت ٓالان وال ال ِذين يم
ﷲ تعا[ى يغفر الذنوب جميعا إال !ي حالتBن فقط؛ وهما :أن يتوب العبد عند موته ،وأن يموت الكافر
ْ َ
ﱠ
ُ
يب( أنه لم
ر
ق
ع;ى كفرﻩ .ففي هاتBن الحالتBن ال يغفر ﷲ الذنوب .ولذا تعBن الفهم من قوله تعا[ىِ ) :من ِ ٍ
يأت ذكرﻩ قيدا لقبول التوبة ،وإنما لغرض آخر ،ويحتمل أن يكون الغرض تربويا؛ إذ يتضمن الAsغيب
َ
إ[ى ٕالاسراع بالتوبة؛ ألن ٕالانسان ال يعلم م ¯cينت OÛأجله ،وكذا يتعBن الفهم من قوله تعا[ىِ ) :ب َج َهال ٍة(
أنه ليس ع;ى سبيل القيد ،وإنما جاء وصفا للمعصية بالزمها كما سبق.
واملثال الثالث قوله تعاى:
َ َ ﱠ َ َ ُ ﱠ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ ْ َْ ُ َ َ ُ ّ ْ َ ﱠ
َ َ َ َْ ُ ْ ُ
النﺴو ِة الال ِتي
﴿ وق
ال امل ِلك ائتو ِني ِب ِه فلما جاءﻩ الرسول قال ار ِجع ِإى رِبك فاسأله ما بال ِ
ُْ َ َ َ ﱠ
َ ﱠ ْ َ َْ َُ ﱠ ﱠ َّ َ ْ ﱠ َ ٌ َ َ َ َ ْ ُ ُ ﱠ ْ َ َ ْ ُ ﱠ ُ ُ َ َ ْ َ ْ
قطعن أي ِدWûن ِإن رِبي ِبكي ِد ِهن ع ِليم * قال ما خطبكن ِإذ راودتن يوسف عن نف ِﺴ ِه قلن حاش ِلل ِه
ﱠ َ
َ َ
َ َ ََ
ََْ َ ْ َ َ ْ
َُ ْ
ََ
ُ
َْ
ْ ُ
ص ال َح ﱡق أنا َر َاو ْدت ُه َع ْن نف ِﺴ ِه َو ِإن ُه ِمل َن
وء قال ِت ْام َرأة ال َع ِز ِيز ٓالان حصح
َما ع ِل ْمنا عل ْي ِه ِمن س ٍ
َ
ُ
ﱠَ َ
َ َ
َ َّ َ َ ُ ْ ْ َ
َْ
َ َ ْ َ َ
ﱠ
الص ِاد ِقن * ذ ِل َك ِل َي ْعل َم أ ِني ل ْم أخن ُه ِبالغ ْي ِب َوأ ﱠن الله ال َِ Wْ ûدي ك ْيد الخا ِئ ِنن َو َما أ َب ّ ِر ُئ نف ِ¨ِ Hإ ﱠن
١
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ﱠ َ َ َ َّ ﱠ َّ َ ُ ٌ َ ٌ َ َ َ َْ
َ ْ َ ْ ْ َْ
ُْ
ﱠ
س َ َأل ﱠما َر ٌة ب ﱡ
الن ْف َ
ص ُه ِلنف ِ¨H
ال امل ِل ُك ائتو ِني ِب ِه أستخ ِل
وء ِإال ما ر ِحم رِبي ِإن رِبي غفور ر ِحيم * وق
الﺴ ِ
َ َ ﱠ َ ﱠ َ ُ َ َِ ﱠ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ
ٌ
١
فلما كلمه قال ِإنك اليوم لدينا م ِكن أ ِمن ﴾
َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ﱠ َﱠ
ّ
ّ
واملقصدي ع;ى أن جملة ﴿ذ ِلك ِليعلم أ ِني لم أخنه ِبالغي ِب وأن الله
املوضوûي
يدل السياق
ُ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
ٌ
ُ
ْ
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ُ
ّ
ّ
َ
َ
ٌ
س أل ﱠما َرة ب ﱡ
ور َرح ٌ
َال َِ Wْ ûدي َك ْي َد ْال َخا ِئ ِنن َو َما أ َب ّرئ نف¨ Hإن النف َ
يم﴾
الﺴ ِ
وء ِإال ما َر ِحم َرِبي ِإن َرِبي غف ِ
ِ ِ
ِ
ِ
إنما Ôي من يوسف وليس من امرأة العزيز.
وما هذا السياق املوضوûي ؟!
إن املوضوع العام الذي تدور حوله ٓالاية هو إعالن تAئة يوسف عليه الصالة والسالم من
جميع الشÈات والم أمام املجتمع ،وذلك تحصنا مما سيحاك حوله تدريجيا مرة أخرى عندما تشر
شخصيته بعد توليه خزائن الدولة ،ال Ocستكون موضع اهتمام الشعب !ي ضوء ٔالازمة الاقتصادية
الخانقة .كما أن تلك الكلمة بمثابة جواب لسؤال يظهر من رفض يوسف دعوة امللك ،وÇذا ينسجم
أول ٓالاية مع آخرها.
وأما امرأة يوسف فجاء ذكرها استطراديا هنا ،ولم تكن تAئة ساحا مقصودة بذا®ا ح¯c
َ
َ َّ َ َ ُ ْ ْ َ
ينسب قوله ﴿ذ ِل َك ِل َي ْعل َم أ ِني ل ْم أخن ُه ِبالغ ْي ِب﴾ إلا ،وكيف تتحقق لها التAئة ؟ ،وÔي ال Ocأعلنت
َ َ ْ َ َ ُ ﱠ ُُْ ﱠ
أمام املأل أ³ا راودت يوسف عن نفسها! .وقد سبق !ي القصة قوله تعا[ى﴿ :قالت فذ ِلك ﱠن ال ِذي ملتن ِH
َََ ْ َ َ ُْ ُ َ ْ َْ
َ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ُُ َُ ْ ََ ﱠ َََ ُ ً
الصاغر َ
ونا م َن ﱠ
ين *
ِِ
ِف ِيه ولقد راودته عن نف ِﺴ ِه فاستعصم ول ِÓن لم يفعل ما آمرﻩ ليسجن وليك ِ
َ
َُ
َ َ َ ّ ّ ْ ُ َ َ ﱡ َﱠ ﱠ َْ ُ َ
صر ْف َع َّ Hك ْي َد ُه ﱠن َأ ْ
ون Hإ َل ْيه َوإ ﱠال َت ْ
ص ُب ِإل ْ Wِ Ñﱠن َوأك ْن ِم َن
قال ر ِب ِ
ِ
السجن أحب ِإي ِمما يدع ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
اب ل ُه َرﱡب ُه ف َ
ْال َجاهل َن * ف ْ
اس َت َج َ
ص َرف َع ْن ُه ك ْي َد ُه ﱠن إ ﱠن ُه ُه َو ال ﱠﺴم ُيع ال َعل ُ
يم﴾ ٢وقوله تعا[ىَ ﴿ :ولق ْد
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ﱠ َ َ َْ َ ْ ََ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ﱡ َ َ ْ َ ْ َ َ ﱠ ُ ْ َ َ
ْ
َه ﱠمت ِب ِه وهم ِWÚا لوال أن رأى برهان رِب ِه كذ ِلك ِلنص ِرف عنه الﺴوء والفحشاء ِإنه ِمن ِعب ِادنا
ُْ ْ َ َ
املخل ِصن﴾ .٣وهذﻩ ٓالايات كلها تؤكد ع;ى أ³ا أرادت الخيانة وسعت لها لكا فشلت .ومع ذلك فإن
َ
َ َّ َ َ ُ ْ
كالم امرأة العزيز !ي معرض الرد ع;ى امللك ال يث ABتساؤال ح ¯cيجاب بقوله ﴿ذ ِل َك ِل َي ْعل َم أ ِني ل ْم أخن ُه
ْ َ
ِبالغ ْي ِب ،﴾..بعكس موقف يوسف عليه الصالة والسالم ،فإنه رفض دعوة امللك بعد أن كان راغبا !ي
ََْ
ََ َ ﱠ
ُْ
َ َﱠ َ
ﱠ َ ُ
َْ
ال ِلل ِذي ظ ﱠن أن ُه ن ٍاج ِم َْ Wُ Zما اذك ْرِني ِعند َرِّب َك فأن َﺴ ُاﻩ الش ْيطان
التحرر من السجن .وقال تعا[ى﴿ :وق
ْ َ َّ َ َ َ
الس ْجن ب ْ
َ ٤
ّ
ض َع ِس ِنن﴾  .فموقف يوسف عليه الصالة والسالم يث ABبحد ذاته تساؤال:
ِذكر رِب ِه فل ِبث ِ]ي ِ ِ ِ
ملاذا هذا الرفض إذن؟
َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َْ
وملا كان قوله ﴿ ذ ِلك ِليعلم أ ِني لم أخنه ِبالغي ِب ﴾ قد تضمن تزكية مباشرة لنفس قائله  -أيا
كان قائله ،ويتعBن هنا أن يكون يوسف هو القائل !ي ضوء السياق املوضوûي كما سبق  ،-جاء بعدﻩ
 - ١ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ٥٤ - ٥٠
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 - ٣ﻳﺪل ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ أن ﻗﻮﻟﻪ ﴿ َو َﻫ ﻢ ﺑِ َﻬﺎ﴾ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﴿ ْﻟﻮَﻻ أَ ْن َرأَى ﺑُـ ْﺮَﻫﺎ َن َرﺑِﻪ﴾ أي ﱂ ﻳﻬﻢ ﺎ ﻛﻤﺎ ﳘﺖ ﺑﻪ اﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻧﻌﺎﱃ ﰲ آﺧﺮ
ِ ِ ِ
ِ
ﻴﻦ﴾  .ﻫﺬا وﻗﺪ ﻋﱪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻣﺮاودة اﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻨﻔﺲ ﻳﻮﺳﻒ وﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﺄﺎ ﳘﺖ ﺑﻪ ،وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳍﻢ ﱂ
اﻵﻳﺔ ﴿إِﻧﻪُ ﻣ ْﻦ ﻋﺒَﺎدﻧَﺎ اﻟ ُْﻤ ْﺨﻠَﺼ َ
ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻗﻄﻌﺎ.

 - ٤ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ٤٢ :
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َ َ َُ ّ ُ َ ْ
ﱠ ﱠ
وء إ ﱠال َما َرح َم َرّبي إ ﱠن َرّبي َغ ُف ٌ
س َ َأل ﱠما َر ٌة ب ﱡ
ور َرح ٌ
الن ْف َ
يم﴾ إزاحة لشÈة
الﺴ
ن
إ
H
¨
ف
قوله ﴿وما أب ِرئ ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تزكية النفس.
واملثال الرابع قوله صى ﷲ عليه وسلم:
ورد !ي حديث سؤال جAيل عن ٕالايمان وٕالاسالم وٕالاحسان قوله:
َ ْ َ ُْ َ ﱠ
الل َه َك َأ ﱠن َك َت َر ُاﻩ َفإ ْن لم َت ُك ْن َت َر ُاﻩ فإنه َي َر َ
»قالَ :ف َأ ْخ ْAني عن ْٕالا ْح َ
اك .«.تأول
د
ب
ع
ت
ن
أ
:
قال
.
ان
س
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ْ ََ
بعضهم كلمة » ف ِإن لم تكن تراﻩ « :بأن هذا يدل ع;ى مرتبة الفناء .وÔي أع;ى مراتب التقرب إ[ى ﷲ عند
غالة الصوفية .وÔي أن يصل العبد إ[ى مرتبة أنه ال يرى !ي هذﻩ الدنيا إال ﷲ ،وكأن الدنيا كلها فانية.
َ
َ
َُ
َُ َ
ووجه تأويلهم لجملة » ف ِإ ْن لم تك ْن ت َراﻩ « هو :أن قوله »ف ِإ ْن لم تك ْن« يعد جملة شرطية ،أي
معناﻩ :إن لم تكن أنت موجودا .بمع ¯Pأنك وصلت بالتأمل والتفك! ABي ﷲ إ[ى درجة أنك تشعر بأن
العالم كله صار فانيا ،أي وصلت إ[ى مرتبة الفناء.
َ
وقوله »ت َراﻩ« جواب للشرط أي ترى ﷲ تعا[ى .لكن هذا التأويل باطل وانتحال .ويعرف ذلك
بجالء بالتأمل !ي سياق الحديث النحوي.
وما هذا السياق النحوي ؟
َ
ُ
إن السياق النحوي هو أن هذﻩ الجملة »ف ِإ ْن لم َتك ْن َت َراﻩ« كلها شرطية ،وال يمكن أن يكون
َ
َُ
َ
َ
قوله » ف ِإ ْن لم تك ْن « شرطا وقوله »ت َراﻩ« جوابا للشرط ،ألنه لو كان كذلك لصار اللفظ هكذا) :ت َر ُﻩ(
مجزوما بحذف ٔالالف ،ع;ى أنه لم تأت هذﻩ الكلمة !ي جميع الروايات إال مرفوعة بإثبات حرف ٔالالف
َ
»ت َراﻩ«.
ثالثا :النظر ]ي سبب ورود الحديث:
ومما ال شك فيه أن هذا ٔالامر يندرج تحت مفهوم السياق ،بشرط أن يكون السبب صحيحا
ً
ً
وثابتا !ي الرواية ،وليس ﱡ
قصة صحيحة ثابتة ُيعتمد علا ،لكOP
كل ما َي ِر ُد !ي الرواية من
سبب أو ٍ
ٍ
أخص بالذكر هنا بعد بيان أهمية السياق ،إلزالة شÈة قد تظهر !ي هذﻩ املناسبة ال Ocنحن بصددها،
وذلك أن القاعدة ٔالاصولية تقول :إن الاعتبار !ي سبب ورود الحديث هو عموم النص ال خصوص
سبب ورودﻩ ،وهذا ال يع OPأن هذﻩ القاعدة ٔالاصولية تنفي ضرورة الاعتماد ع;ى سبب ورود الحديث
عند تحليله ،ألن غاية ما !ي ٔالامر Ôي :أن التأويل ينبaي أن ال يتناقض مع سبب ورود الحديث ،وإذا
تناقض ُ
في َع ﱡد الـتأويل غلطا وباطال.
رابعا :النظر كيف كان فهم الصحابة والتابعن للحديث
تكون هذﻩ النقطة مهمة جدا ألن الصحابة أدرى بفهم ما نقلوﻩ عن الن O°ص;ى ﷲ عليه
وسلم ،ولذا ينبaي أن يكون تأويل الحديث بحيث ال يتناقض مع فهم الصحابة أو عملهم به أو قولهم
بمقتضاﻩ .واملتتبع لكتب الحدبث ال Ocتتضمن فقهه من خالل ٔالابواب والعناوين العامة والخاصة،
مثل املصنفات والسن والجوامع ؤالاجزاء ،وكتب الشرح عموما ،يتبBن له جليا مدى اهتمام فقهاء
املحدثBن والشراح بجمع أقوال الصحابة وكبار التابعBن وأعمالهم لدى التعامل مع ٔالاحاديث شرحا أو
فقها.
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ومن أبرز ما يذكر !ي هذا الصدد كتاب سن ٕالامام الAsمذي؛ إذ قام بAsتيب ٔالاحاديث فيه ع;ى
املوضوعات الفقهية وغABها ،بعد أن اسل كل مجموعة من ٔالاحاديث ال Ocتتفق !ي املوضوع ،بوضع
عناوين توافق مضمو³ا ومحتواها ،ثم كان يختتم كل باب بقوله" :وعليه عمل فالن وفالن من
الصحابة أو التابعBن" أو نحو ذلك مما يدل ع;ى اهتمامه بالوقوف ع;ى عمل الصحابة أو التابعBن بل
كبار الفقهاء السابقBن بمقت ¯p2أحاديث الباب.
وهذا ٔالاسلوب !ي سن الAsمذي إن دل ع;ى Opء ،فإنما يدل ع;ى أن شرح الحديث وفهمه !ي
ضوء أقوال الصحابة والتابعBن وأعمالهم يشكل منهجا علميا ضروريا لدى ٕالامام الAsمذي ،ولم يكن
هذا بدعا منه ،بل كان عمال متواصال بBن ٔالائمة قبل ٕالامام الAsمذي ،ح ¯cصار هو ع;ى درÇم
ومنهجهم !ي ذلك.
ّ
ﱠ
السنة ،وروايا،
تلقي
هذا ،وقد دل صنيع املحدثBن !ي القرنBن ٔالاول والثاني والثالث! ،ي ِ
وتدويا ،ع;ى أن جمع أقوال الصحابة والتابعBن يعد من أبرز عناصر التحليل لدى فقهاء املحدثBن
قاطبة ،إذ لم ´ملوا ٓالاثار بل جمعوا بيا وبBن ٔالاحاديث !ي مصنف واحد ،وتعاملوا معهما بأسلوب
واحد ،ونرى ذلك جليا !ي املصنفات واملوطآت.
ولذلك فأي تأويل لنصوص ٔالاحاديث يستغ OPعن النظر !ي املوقوفات وآثار الصحابة وكبار
التابعBن فإنه يكون غ ABمضمون بسدادﻩ ،بل قد يؤدي إ[ى الانزالق من الخط املستقيم.
خامﺴا :جمع النصوص القرآنية والحديثية ؤالاعمال التطبيقية وغها مما له صلة بموضوع
الحديث الذي تريد شرحه.
يتوقف تحليل الحديث ع;ى شمولية النظر ال Ocتستدûي الوقوف ع;ى ما له صلة بموضوع
الحديث من نصوص وأعمال وأحداث .ويتضح ذلك جليا عند ما نعلم أن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم
حBن ُي ّ
حدث !ي مجال التشريع فإنه يخاطب ٔالامة كافة ،وال شك أن مناسبة الكالم لها أثر واضح !ي
ِ
طبيعة صياغته .ومن ثم قد ال يكون ظاهر الكالم مقصودا .وعليه فال ينبaي فهم النص معزوال عما
يفسرﻩ من نصوص وأعمال.
والجدير بالذكر :أن الفهم الصحيح ال يتناقض مع النصوص الصحيحة ٔالاخرى ،فإذا تناقض
فيع OPذلك أن الفهم غ ABصحيح .ولذلك فإن أئمتنا قد كانوا يولون جمع النصوص  -قرآنية كانت أم
حديثية -عناية كبABة لدى تأويل الحديث وشرحه .وذلك واضح جدا ملن تتبع كتب السن واملصنفات
والجوامع وكتب الشروح عامة؛ إذ تتضمن عناوين ٔالابواب !ي تلك املصادر الحديثية آيات قرآنية أو
نصوصا حديثية ،وذلك ليستوضح معاني ٔالاحاديث وفقهها .وأما !ي كتب الشروح فإن ذلك واضح جدا
ملن يراجعها ،ال سيما عند اختالف ٓالاراء حول تأويل الحديث.
سادسا :مراعاة العرف اللغوي ،والنظر ]ي مواقع استخدام الكلمة الواردة ]ي الحديث ]ي
العصور ٔالاوى ومنهج أهلها ]ي ذلك .ألن اللغة العربية عامة واملصطلحات العلمية خاصة تتغAB
إطالقا®ا بم Op2الزمن بل باختالف املناطق أيضا ،وتستقر بعض املصطلحات أو بعض ٔالالفاظ !ي
بعض معانا !ي عصر دون عصر ،أو منطقة دون أخرى ،بحيث يتبادر الذهن إليه عند ٕالاطالق أو
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التعب .ABوأن بعض املصطلحات لم تعرف أو لم تشر بوضعها الاصطال'ي إال متأخرا .ولذا ،فإن
الكلمات الواردة !ي الحديث ينبaي تفسABها باملعاني املعروفة !ي عصر الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم أي
بمراعاة العرف اللغوي.
هناك كلمات كثABة تتضما نصوص الحديث ،قد أطلقت !ي املع ¯Pالذي اشر !ي العصور
ُﱠ
ٔالاو[ى ،وال ينبaي تفسABها بما هو متداول اليوم ،مثل كلمة ّ
والف ْق ِه ،والصالة ،وكذلك
الن ﱠية والقل ِةِ ،
ِ
ﱠ
كلمة الن ْس ِخ وغABها!!.
تنبيه مهم:
ومن القضايا املنهجية املهمة أيضا الاعتناء بطبيعة نص الحديث ونوعيته ،ألن فيه:
• ما يتعلق باألحكام.
•

وما يتعلق بالغيبيات.

•

وما يتعلق بالAsغيب والAsهيب.

•

وما يتعلق باملعجزات.

إن التعامل مع هذﻩ ٔالانواع من الحديث ال يكون ع;ى صورة واحدة ،وأسلوب واحد ،ففا ما
يصلح للتأويل ،وفا ما ال يصلح؛ فمثال ما يتعلق بالAsغيب والAsهيب يختلف التعامل معه عن
أحاديث ٔالاحكام ال Ocمن شأ³ا الخضوع للتأويل والتوفيق بBن النصوص ؤالاحكام .أما أحاديث
الAsغيب والAsهيب فيجب إمرارها ع;ى ظاهرها دون تأويل ،ألن ذلك يؤدي إ[ى إفراغ النص من محتواﻩ
الAsبوي ،ودون اعتبارﻩ حكما من ٔالاحكام ،ألنه قد يتناقض مع نصوص أخرى !ي الحكم .ومن املعلوم
أن الهدف من الAsغيب والAsهيب هو الAsبية بالدرجة ٔالاو[ى.
الخاتمة
تلك Ôي القضايا املنهجية الدقيقة ،ال Ocتحم Oالباحث عن الخطأ والانزالق لدى تعامله مع
ّ
ُ
ُ ّ
الذ ﱠ
هنية !ي الاستنتاج والاستدراك وٕالابداع ،وال Ocت َ ِAهن ع;ى
النصوص ،وال Ocت ِنم! Oي نفسه املهارات ِ
ًّ َ َ
ضارًّيا َوث ًّ
قافيا ،وأنه بريء من فو ¯pÚالجاهلBن،
أن ٕالاسالم لم يAsك شيئا !ي خدمة ٕالانسان ِفكريا وح ٍ
ّ
َ
ّ
ّ
ﱡ
املقلدين.
السطحيBن
املتطفلBن ،وغ ِ Pﱞ Oعن انفعال
وغوغاية
وتعصب ِ
ِ
ِ
ومن هنا تظهر جليا حاجة املجتمع إ[ى طرح موضوع :لغة الحديث وفلﺴفته ودراساته.
َ
ﱠ
وختاما لنتذكر ...قول ٕالامام الشافÙي رحمه ﷲ تعا[ى:
َ
ليس العلم ما ُحفظ ،العلم ما نفع.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملBن
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 .١٢أهمية تدريس الﺴنة النبوية وضرورة تطويرها
د.عبد ﷲ بن محمد السماعيل
)كلية ٓالاداب ـ جامعة امللك فيصل ،اململكة العربية السعودية(
ملخص البحث
يع ــد ت ــدريس الس ــنة النبوي ــة م ــن أعظ ــم امل ــؤثرات ع; ــى فك ــر ٕالانس ــان وعقل ــه مل ــا يحت ــوي م ــن أحادي ــث
نبوية عظيمـة وسـABة عطـرة عـن املصـطفى صـ;ى ﷲ عليـه وسـلم وتكمـن أهميـة هـذا البحـث !ـي أن للسـنة
النبوي ــة ٔالاث ــر الفاع ــل والكب Bــ Aع; ــى عق ــل ٕالانس ــان وفك ــرﻩ حي ــث أن ت ــدريس مق ــرر الس ــنة النبوي ــة يعم ــل
بدرجــة كبBــAة !ــي تحديــد كيفيــة تعامــل الفــرد مــع مجتمعــه ،ونوعيــة تعاطيــه مــع املســتجدات العامليــة مــن
حوله ،وذلك وفق التصورات والصور ال Ocغرست !ي عقله ونفسه !ـي مراحـل حياتـه املختلفـة ويـأتي هـذا
البحث لبيان أهمية هذا لجانب وطرق الاستفادة من الوسائل الحديثة ال Ocتحقيق هذا الجانب.
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
املقدمة
الحم ــد هلل رب الع ــاملBن ،والص ــالة والس ــالم ع; ــى املبع ــوث رحم ــة للع ــاملBن ،نبين ــا محم ــد وع; ــى آل ــه
وصحبه أجمعBن ،أما بعد:
فإن العالم ٕالاسالمي يعيش أزمـة تـردد ونقـل وتقليـد وفقـدان للهويـة ،أزمـة فك ٍـر بك ِ ّـل مـا تعنيـه هـذﻩ
الكلم ــة م ــن مع Pــ¯ ،وال ــدليل ع; ــى أن املش ــكلة ت ـراوح مكا ³ــا ح ــول الفك ــر ه ــو نظ ــرة الان ــزواء والاض ــمحالل
لواقع املسلمBن مـا جـاء إال نتيجـة غيـاب الفكـر مـن حيـا®م ،وغيـاب التعلـيم الفعـال عـن أنظمـة تعلـيمهم.
والفكــر موجــود عنــد املســلمBن بشــكل أو بــآخر ،إال أن إخفاقــه !ــي إ³ــاض ٔالامــة دليــل ع;ــى عــدم فعاليتــه
بالصــفة الcــ Oهــو علــا .لــذا كــان علينــا تقريــر مــدى أهميــة العقــل  -ومنــه الفكــر  -وماهيتــه ،والاســتدالل بــه
مجد وفعال.
فكر ٍ
الاستدالل الصحيح املف Op2إ[ى ٍ
وتــأتي هــذﻩ الورقــة العلميــة مســاهمة متواضــعة !ــي هــذا املجــال ،جعلــا بعنــوان" :أهميــة تــدريس
الﺴــنة النبويــة وضــرورة تطويرهــا " ،قص ــدت ب ــذلك التأكيــد ع; ــى أهمي ــة التعل ــيم ال ــدي OPالفع ــال ال ــذي
يحقق للمجتمع ³ضـته ،وللفـرد الرضـا والقناعـة بمـا يعتقـدﻩ ،وقـد انتظمـت هـذﻩ الورقـة بعـد املقدمـة !ـي
أربعة مباحث وخاتمة ،ع;ى النحو التا[ي:
املبحث ٔالاول! :ي ماهية العقل وأهميته.
املبحث الثاني :مشكلة مقرر السنة النبوية .
املبحث الثالث :من خصائص مقررات السنة النبوية .
املبحث الرابع :أثر تدريس مقرر السنة النبوية !ي ٕالاصالح.
الخاتمة :وفا عرض التوصيات ال Ocأسفرت عا هذﻩ الورقة.
ً
وبع ــد فلع ـ ﱠـل ه ــذﻩ الن ــدوة تك ــون فاتح ــة خ Bـ ٍـ ،Aومنطلق ــا للعناي ــة والاهتم ــام بالس ــنة النبوي ــة وتط ــوير
تدريسها لالرتقاء بجودة التعليم ،ح ¯cتكون هذﻩ املقررات مالئمة مـع املتغBـAات العامليـة واملحليـة ،ثـم إنـي
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ً
أتوج ــه بالش ــكر الجزي ــل للق ــائمBن ع; ــى ه ــذﻩ الن ــدوة ع; ــى إتاح ــة الفرص ــة للمش ــاركة ،س ــائال ﷲ تع ــا[ى أن
يجز´م ع;ى ذلك خ ABالجزاء ،وأن يبارك !ي الجهود إنه سميع مجيب.
املبحث ٔالاول! :ي ماهية العقل وأهميته:
ً
ُ
الح ْجـ ــر
أوال :ماهيـ ــة العقـ ــل :يعـ ـ ﱠـرف العقـ ــل !ـ ــي معـ ــاجم اللغـ ــة بتعريفـ ــات مختلفـ ــة ،فيعـ ــرف بأنـ ــه ِ
ُ
والنÛـ ــ¯ ،وٕالامسـ ــاك والـ ــتحكم والضـ ــبط والعلـ ــم بصـ ــفات ٔالاشـ ــياء ،ويوصـ ــف كـ ــذلك بأنـ ــه مكـ ــان الـ ــوûي،
والفكــر ،والشــعور ،وٕالارادة ،والقلــب . . . . ،والعقــل :مــأخوذ مــن عقلــت البعBــ Aإذا جمعــت قوائمــه ،وقيــل:
ً
"العاقل" الذي يحـبس نفسـه ويردهـا عـن هواهـاُ ،
وسـم Oالعقـل عقـال؛ ألنـه يعقـل صـاحبه عـن التـورط !ـي
املهالك).(١
ً
ثانيا :أهمية العقل:
ترجع أهمية العقل إ[ى أمور ما:
 -١بالعقـل مBـ ¤ﷲ ٕالانسـان ؛ ألنــه منشـأ الفكـر الــذي جعلـه مبـدأ كمـال ٕالانســان و³ايـة شـرفه وفضــله
ع;ــى الكائنــات ،ومBــ¤ﻩ بــاإلرادة وقــدرة التصــرف والتســخ ABللكــون والحيــاة ،بمــا وهبــه مــن العقــل ومــا
َ
ََ ْ َ َْ َ ﱠ ﱠ
ـاوات َو َ
الس َ
الل َـه َس ﱠـخ َر َل ُكـم ﱠمـا !ـي ﱠ
ٔالا ْ
ض
ـي
!
ـا
م
ـ
م
أودعه فيه من الفطـرة قـال ﷲ تعـا[ى} :ألـم تـروا أن
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ْ ََ ََْ ُ ْ َ َ ُ َ ًَ ََ ً
اط َنة { ). (٢
وأسبغ عليكم ِنعمهو ظ ـ ِـاهرة وب ِ
 -٢وبالعقــل يســتطيع ٕالانســان التميBــ ¤والتمحــيص وفهــم نصــوص الشــريعة وت¤يلهــا ع;ــى الواقــع فــإن
العقــل بمــا يملــك مــن طاقــات إدراكيــة أودعهــا ﷲ فيــه ذات دور مهــم !ــي الاجــاد والتجديــد إ[ــى يــوم
القيام ـ ــة؛ وذل ـ ــك ب ـ ــالنظر إ[ ـ ــى انقط ـ ــاع ال ـ ــو'ي ،فالعق ـ ــل ل ـ ــه دور ! ـ ــي استـ ـ ــقراء الجزئي ـ ــات ؤالادل ـ ــة
التفصيلية ال Ocيجمعها مفهوم معنوي عام ،باعتبارﻩ مب ¯Pمن مباني العدل ،وÔـى ٔالاصـول الكليـة،
والقواع ــد العام ــة ال cــ Oتست ــشرف مقاص ــد ومص ــالح إنس ــانية مادي ــة ومعنوي ــة يع ــ Aع ــا بالحاج ــات
واملطالـ ــب ،والعقـ ــل يـ ــرد الفـ ــروع والجزئيـ ــات الcـ ــ Oتـ ــ¤ل !ـ ــي الواقـ ــع ،ولـ ــيس لهـ ــا نـ ــص إ[ـ ــى ٔالاصـ ــول
والكليات املنصوصة من خالل ما ُعرف بالقياس وغABﻩ .وبدونه ال يمكن ربط الدين بالواقع .
ً
ً
 -٣العق ــل من ــاط التكلي ــف بخط ــاب الش ــارع طلب ـ ًـا أو ًّ
كف ــا أو تخيBـ ـAا أو وض ــعا؛ ألن التكلي ــف خط ــاب،
وخط ــاب م ــن ال عق ــل ل ــه وال فه ــم مح ــال ،ف ــاملجنون ،والص ــ O°ال ــذي ال يم Bــ ،¤يتع ــذر تكليف ــه؛ ألن
التكليف خطاب من ﷲ وال َيـتلقى ذلك الخطاب إال من يعقل ويدرك معناﻩ.
ً
وهكذا تبدو ضـرورة العقـل وأهميتـه بوصـفه أصـال مـن أصـول املصـالح الcـ Oبـدو³ا ال مجـال للتلقـي
ً
ع ــن رس ــالة ال ــو'ي بوص ــفها مص ــدرا للمعرف ــة والعل ــم والتوجي ــه ،وال مج ــال ملس ــئولية الخالف ــة ٕالانس ــانية
وإعم ـ ــار الك ـ ــون دون وج ـ ــود العق ـ ــل وإعم ـ ــال دورﻩ ووظيفت ـ ــه ! ـ ــي الفه ـ ــم وٕالادراك والتمي Bـ ــ ¤ب ـ ــBن املص ـ ــالح
ً
ً
ً
واملفاســد ،ومــن هنــا كفلــت الشــريعة أحكــام حفظـه باعتبــارﻩ كيانــا وجوديــا ً◌ !ــي ٕالانســان ،وضــابطا لــدورﻩ
ووظيفته !ي الكون.
ومـ ــن هـ ــذا املنطلـ ــق يـ ــأتي منظـ ــور الشـ ــريعة !ـ ــي حفـ ــظ العقـ ــل ،سـ ــواء مـ ــن ناحيـ ــة الوجـ ــود ابتـ ــداء
) (١انظر :لسان العرب مادة عقل . ٤٥٨/١١
) (٢سورة لقمان  ،آية رقم ) . ( ٢٠
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بتحصيل منفعته أو من ناحية درء املفاسد عنه أو املضار الالحقة به.
فأحكام حفظ العقل من ناحية الوجودÔ ،ـي ٔالاحكـام الcـ Oتقـيم أركانـه وتثبـت قواعـدﻩ بحيـث تثمـر
ً
ً
ً
منفعته فكرا مستقيما ،وعلومـا نافعـة ،ومعـارف صـالحة ،فقـد جـاءت نصـوص الشـريعة تحـث ع;ـى العلـم
والنظ ــر ! ــي آي ــات ﷲ ! ــي الك ــون ،والتفك ــر ف ــا بم ــا يعم ــق ٕالايم ــان ب ــاهلل تع ــا[ى و Ôــي أك ــ Aم ــن أن يتس ــع له ــا
السياق هنا .قال ﷲ تعا[ىَ } :أ َف َـال َت ْعق ُلـو َن{)َ } ،(١أ َف َل ْـم َي ﱠـد ﱠب ُروا ْال َق ْـو َل {)َ } ،(٢أ َف َـال ُت ْبص ُـر َ
ون {) ،(٣إ[ـى غBـ Aذلـك
ِ
ِ
من ٓالايات الدالة ع;ى هذا املع.¯P
ً
ً
ً
إن ٕالانسـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ــزداد عقـ ـ ـ ــال و®ـ ـ ـ ــذيبا وصـ ـ ـ ــقال بازديـ ـ ـ ــاد املعـ ـ ـ ــارف والعلـ ـ ـ ــوم .فـ ـ ـ ــإن مفهـ ـ ـ ــوم العلـ ـ ـ ــم
 !ــي الرؤيــة ٕالاســالمية  -الــذي يفيــد زيــادة عقــل ،مفهــوم شــامل يــؤدي إ[ــى معرفــة ﷲ تعــا[ى والتقــرب إليــه،بما يحقق مهمة الخالفة !ي ٔالارض ،وعمارة الكون والحياة.
أمــا تــداب ABحفــظ عقــول ٔالامــة مــن ناحيــة مــا يــدرأ عــا الخلــل الواقــع أو املتوقــع فيتمثــل !ــي موقــف
ٕالاسالم من صور الغلو والانحراف الفكري.
والفكــر قــد يكــون مجــرد رأي وصــل إليــه العقــل بطريقــة أو بــأخرى ،وقــد يكــون عقيــدة عنــد الاقتنــاع
ً
به وتحرك الوجدان نحوﻩ ،وانفعـال الـنفس بـه انفعـاال يظهـر أثـرﻩ !ـي القلـب والسـلوك ،ومـن الانحـراف !ـي
الـرأي التعصــب لحكــم اجــادي لــيس لــه دليــل قــاطع !ــي ثبوتــه أو داللتــه .ومــن الانحـراف !ــي العقيــدة إنكــار
ً
وجود ٕالاله الخالق ،وكذلك الغلو !ي ٕالايمان بوجودﻩ ،غلوا يتنا!ى مع ما يجب له من الجالل والجمال.
ً
ً
فم ــن أخط ــر أن ــواع الانح ـراف انح ـراف الفك ــر والبع ــد ب ــه ع ــن القص ــد إفراط ــا أو تفريط ــا ،ذل ــك أن
الســلوك نــابع منــه ومتــأثر بــه ،ولهــذا كانــت العنايــة بتقــويم الفكــر وتصــحيح الاعتقــاد Ôــي أول نقطــة !ــي أي
برنــامج مــن بـرامج ٕالاصــالح الcــ Oجــاء Çــا ٔالانبيــاء ،ولــذلك يقــول الرســول صــ;ى ﷲ عليــه وســلم" :أال وإن ]ــي
الجﺴد مضغة إذا صلحت صلح الجﺴد كله ،وإذا فﺴدت فﺴد الجﺴد كله ،أال و¬ـي القلـب" )متفـق
عليه( .والقلب أحد معاني العقل كما سبق).(٤
والانحراف الفكري ينتج عن خلل !ي البناء الفكري ،وهذا الخلـل قـد يعـود إ[ـى ٔالامـور التاليـة أو إ[ـى
أحدها:
 -١الجهـل بأصــول التشـريع :الكتــاب ،السـنةٕ ،الاجمــاع ،القيــاس ،أو ٕالاعـراض عــن ٔالاخـذ Çــذﻩ ٔالاصــول أو
ً
إحداها ،مثل من ينكر حجية السنة مثال.
 -٢الجهل بمناهج التعامل مع هـذﻩ ٔالاصـول ،كالجهـل بمآخـذ ٔالادلـة وأدوات الاسـتنباط أو الجهـل باللغـة
ً
العربية  -لغة الو'ي  -وأساليÈا ،وإجماال بمنهج تحليل نصوص الو'ي واستنباط الحكم ما.
 -٣وجم ــاع ٔالام ــرين الس ــابقBن ص ــدور الاج ــاد م ــن غ Bــ Aأهل ــه م ــع الجه ــل بمقاص ــد الش ــريعة واملص ــالح
ً
املعتAة شرعا.
إن ظــاهرة الانح ـراف والغلــو الفك ـري تعــود !ــي بعــض أســباÇا إ[ــى الخلــل !ــي البنــاء الفكــري واملDــي،
) (١سورة آل عمران  ،آية رقم ) . ( ٦٥
) (٢سورة المؤمنون  ،آية رقم ) . ( ٦٨
) (٣سورة الذاريات  ،آية رقم ) . ( ٢١
) (٤في ص . ٣
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الذي أدى إ[ى كث ABمن السلبيات واملواقف ال Ocتـتـناقض مع املقاصد واملصالح الشرعية العامة لألمة.
ومل ــا كان ــت مق ــررات الس ــنة النبوي ــة تلع ــب ال ــدور ٔالاك ــ ! Aــي ص ــياغة ذه ــن ٕالانس ــان وفك ــرﻩ ،وتعم ــل
ً
بدرجــة كبBــAة !ــي تحديــد كيفيــة تعاملــه مــع مجتمعــه ونوعيــة تعاطيــه مــع املســتجدات العامليــة ؛ كــان لزامــا
ع;ــى علمــاء الشــريعة واملــربBن واملتخصصــBن النظــر !ــي مشــكلة هــذﻩ املقــررات ـ ـ ـ ـ ـ والوقــوف علــا ،ووضــع
الحلول املناسبة لتطويرها لإلرتقاء بجودة أداòا !ي واقع العالم ٕالاسالمي.
املبحث الثاني :مشكلة مقررات الﺴنة النبوية:
لقــد أدرك البــاحثون أن مقــررات الســنة النبويــة تواجــه أزمــة حــادة وتع´Asــا مشــكلة قائمــة ،تتمثــل
!ــي تــأخر هــذﻩ املقــررات وعــدم مواكبــا للتطــور ومســاير®ا للحضــارة .فالنــاظر !ــي أبحا/ــا وطرائــق عرضــها
ً
يلحـظ غلبـة الرتابـة والجفـاف علـا ) ،(١وافتقارهـا أحيانـا إ[ـى إعطـاء تصـور واضـح عـن أهـدافها ومناهجهـا
املشAsكة ).(٢
ومــن هنــا نــادى املخلصــون بضــرورة التجديــد !ــي هــذﻩ املنــاهج لتخــرج مــن الــدائرة املغلقــة الcــ Oتــدور
فيــه ،وتســتطيع بــذلك مواكبــة العصــر ،لكــن ال يعPــ Oذلــك أن نخضــع مناهجنــا الدينيــة للمنــاهج ٔالاخــرى
ً
فــإن هــذا ُي َعـ ﱡـد جنايــة !ــي حـ ِ ّـق املنــاهج الدينيــة وســلبا ألصــولها وخصائصــها ،الcــ Oانفــردت Çــا عــن غABهــا،
ولكــن التجديــد الــذي ننشــدﻩ يتمثــل !ــي إحيــاء هــذﻩ املقــررات وتغيBــ Aالــنمط الــذي تســ ABعليــه !ــي ٔالابحــاث
وطرائق العرض ،ح ¯cتحظى بحضور حافل ،وتسهم !ي تقديم النفع للبشرية ،كما هو مأمول ما.
ً
ثــم إنــه ل ــم يعــد خافي ــا ع;ــى أح ــد هــذا التق ــدم املÈــر ال ــذي حققتــه العل ــوم الطبيعيــة والتطبيقي ــة،
ولعـ ﱠـل مــن نتــائج ذلــك هــذﻩ الابتكــارات وٕالانجــازات الحديثــة ،فــال يكــاد يمــر يــوم إال ونســمع عــن جملــة مــن
الابتك ــارات والص ــناعات وتط ــوير ٔالابح ــاث وتحس ــBن املنتج ــات ،ح cــ¯ قي ــل :إن أك ــ Aم ــن ثالث ــة أرب ــاع عل ــم
الف¤Bياء قد أنتجه هذا القرن.
لقـد احتلـت العلــوم الطبيعيـة والتطبيقيـة مكانــة مرموقـة !ـي هــذا العصـر ،وغـدت لهــا قدسـية عنــد
الن ــاس ،فه ــذا مص ــطلح العل ــم يك ــاد ينحص ــر ! ــي الوق ــت ال ـراهن ع; ــى العل ــوم الطبيعي ــة والتطبيقي ــة دون
غABهـا ) ،(٣ولهـذا السـبب تـم تنحيـت العلـوم ٕالانسـانية  -ومـا العلـوم الشـرعية  -عـن مسـم¯ العلـم ،ولعـ ﱠـل
ً
هــذا هــو السـ ّـر !ــي نشــوء التقســيم !ــي بعــض مراحــل الدراســة و!ــي الكليــات ع;ــى أســاس أن هنــاك أقســاما
وتخصص ــات علمي ــة وأخ ــرى أدبي ــة ،ويقص ــد باألقس ــام العلمي ــة تل ــك ال cــ Oي ــدرس ف ــا العل ــوم التطبيقي ــة
والطبيعية ،ؤالاقسام ٔالادبية Ôي ال Ocيدرس فا العلوم الشـرعية واللغويـة والاجتماعيـة ونحوهـا ،ولعلنـا
ً
ً
ال نجانب الحقيقة إذا قلنا إن للتخصص دورا أساسا !ي تعميق هذﻩ املشكلة وتوسيع نطاقها.
املبحث الثالث :من خصائص مقررات السنة النبوية:
تتم ¤Bمقررات السنة النبوية بسمات وخصائص لعل من أهمها:
ً
ً
ً
 -١أن هـذﻩ املقــررات مـا مــا هـو واجــب تعلمـه ) ،(٤ســواء كـان واجبــا عينيـا أو كفائيــا؛ ألن صـحة العبــادة
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

انظر :الموضوعية في العلوم اإلنسانية للدكتور صالح قنصوه ص ) . ( ٤٠٨
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مرتبطة بتعلمه ،وموافقة العقود واملعامالت ألحكام الشريعة مـرتبط بـتعلم هـذﻩ املقـررات ،بـل حcـ¯
ممارس ــة بع ــض الص ــناعات ،ومزاول ــة بع ــض امله ــن ،وانخـ ـراط املس ــلم بعم ــل م ــن ٔالاعم ــال املباح ــة،
يوجب عليه تعلم هذﻩ املقررات املتعلقة بعمله.
 -٢تمBــ ¤هــذﻩ املقــررات بكــAة فنو³ــا وعلومهــا وتشــعÈا وتعــددها ،حيــث ال تــدانا !ــي ذلــك العلــوم ٔالاخــرى
وال تلحقهــا ،وع;ــى ســبيل املثــال فاملنــاهج املتعلقــة بعلــم الشــريعة تحــا عــدة علــوم ،وتحــت كــل علــم
ً
جمل ــة واف ــرة م ــن العل ــوم ،واملن ــاهج املتعلق ــة بعل ــم القـ ـرآن الك ــريم تح ــا ح ــوا[ي ثم ــانون علم ــا )،(١
ً
ً
واملتعلقة بالحديث ستون علما ،ونجد هذا !ي علوم السنة النبوية ،وعلوم اللغة أيضا و!ي غABها.
ً
إن املن ــاهج الديني ــة ! ــي الوق ــت الحاض ــر ال ب ــد أن تجم ــع ب ــBن العم ــل بأحك ــام ٕالاس ــالم رس ــالة وكيان ــا
ً
ً
ً
وش ــريعة ونظام ــا ،والعم ــل لAsقي ــة املجتم ــع ٕالاس ــالمي علمي ــا وحض ــاريا ،وه ــذا امل ــنهج ال يتحق ــق إال بالص ــلة
العلميــة املتينــة بــBن الخــAة العلميــة ،والخــAة العمليــة والتقنيــة الحديثــة ،فاملدنيــة املعاصــرة تتمBــ ¤بتقــدم
ً
هائل !ي العلوم والتقنية لم تكن تخطر ببال املجدين القدماء ،بينما تفـتح للمجـدين املعاصـرين آفاقـا
واســعة تتطل ــب مــم خ ــAة غزيــرة بأص ــول الــدين والش ــريعة ،وخــAة واس ــعة بــالتطورات ال cــ Oحصــلت ! ــي
ميــادين املعرفــة النظريــة والتطبيقيــة ،هاتــان الخAتــان املتكاملتــان اللتــان ال تنفصــالن !ــي منهجيــة الاجــاد
!ي عصرنا هذا ،وبـذلك تـAز حتميـة ذلـك الsـAابط املDـي عـن طريـق ٕالارشـاد والاسAsشـاد بـBن الاختصـاص
الشرûي والاختصاص العلم Oالتجري.O°
املبحث الرابع :أثر تدريس مقررات الﺴنة النبوية ]ي ٕالاصالح:
إن املتأمل !ي مقررات السنة النبوية يجد أ³ا تدعو إ[ى نشر الدين بالحكمة واملوعظة الحسنة،
والرفق واللBن !ي الدعوة والحوار قال ﷲ سبحانه )ادع إ[ى سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة(
لكل الناصحBن !ي ّ
فالقول اللBن وصية ﷲ ملو ¯pËوهارون علما السالم ،وÔي وصية ّ
كل ٔالازمان ،اللBن
ِ
ِ
ً
كAياء النفس ،وال ُ´Bنُ
قبوال ،وللدعوة تأثAً Bا ،ال َي ْج َرحُ
َ
وعاء الدعوة ،ودليل الرحمة ،يجعل للكلمة
ِ
كراما.
ُ
َ
غAB
وإذا كان مو ¯pËعليه السالم وهو ن O°معصوم ،مؤيد بقوى السماء أ ِمر بالقول اللBن ،فما بال ِ
املعصومBن يغفلون عن هذﻩ الوصية ،أال يعلمون أن التمرد ع;ى ٔالاحكام والنفور من خطاب الدعوة
نتاج أساليب الغلظة والفظاظة والقسر والشدة ،أهم خ ABأم مو¯pË؟ وهل من يدعو³م ﱞ
شر من
فرعون؟ "إن الرفق ال يكون !ي Opء إال زانه ،وال ي¤ع من Opء إال شانه" ،رواﻩ مسلم ،و"من يحرم
َ
الرفق يحرم الخ "ABرواﻩ مسلم ،وﷲ تعا[ى يقول لنبينا محمد ص;ى ﷲ عليه وسلم } ف ِب َما َر ْح َم ٍة ّم َن
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َْ َ ﱡ ْ
ﱠ
ضوا ِم ْن َح ْوِل َك {.
ٱلل ِه ِلنت لهم ولو كنت فظا غ ِليظ ٱلقل ِب النف
لقد كان نبينا محمد ص;ى ﷲ عليه وسلم يدعو بالحكمة واملوعظة الحسنة ،وÇذا ٔالاسلوب الرا*ي
ً ً
أحبه الصحابة حبا جما ،إن قال استمعوا لقوله ،وإن أمر تبادروا ألمرﻩ ،وبذلك دخل الناس !ي دين ﷲ
ً
أفواجا.
تأمل هدي الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم مع الشاب الذي جاء يستأذنه !ي أمر عظيم ،يستأذنه !ي أمر
)(١
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الزنا فالن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم لم يعنف عليه وإنما حاورﻩ فقال له هل ترضاﻩ ألختك؟ ...البنتك؟...
ألمك؟ ،...وهو يقول :ال ...فقال له الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم :وكذلك الناس ال يرضونه.....
كذلك هدي الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم مع ٔالاعرابي الذي بال !ي طائفة املسجد فزجرﻩ الناس ،فلم
ً
يعنف عليه املصطفى ص;ى ﷲ عليه وسلم بل قال :دعوﻩ ،وأريقوا ع;ى بوله سجال من ماء....
وليس مع ¯Pذلك التساهل !ي حدود ﷲ ،فقد جاء أسامة بن زيد يشفع !ي حد من حدود ﷲ
فغضب الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم وقال أتشفع !ي حد من حدود ﷲ وايم ﷲ لو أن فاطمة بنت
محمد سرقت لقطعت يدها .وملا رأى قطعة من التوراة !ي يد عمر بن الخطاب ر OpÚﷲ عنه قال ما
ً
هذا يا عمر ،لو أن أGي مو ¯pËحيا ما وسعه إال إتباûي  .فال إفراط وال تفريط ،وال غلو وال مجافاة ،وإنما
ً
حزم !ي لBن ،وشدة !ي رفق ،هكذا كان هديه ص;ى ﷲ عليه وسلم .إذا أدركنا هذا كان لزاما ع;ى العلماء
واملربBن تجديد الخطاب ٕالاسالمي !ي املناهج الدينية ،وتقريبه للناس دون املساس بمبادئ ٕالاسالم
وأحكامه الثابتة.
الخاتمة
! ــي خت ــام ه ــذﻩ الورق ــة أع ــرض بع ــض التوص ــيات ال cــ Oأتم Pــ¯ أن تس ــهم ! ــي تط ــوير مق ــررات الس ــنة
النبوية إلصالح الواقع !ي العالم ٕالاسالمي ،ولعل من أهم ذلك:
 -١العم ــل ع; ــى تفعي ــل دور العل ــوم الش ــرعية وربطه ــا بواق ــع الحي ــاة ٕالانس ــانية ومتطلبا® ــا وأه ــدافها،
والتأكيد ع;ى أصالة هذﻩ العلوم ،وم¤لا بBن العلوم ٔالاخرى.
 -٢الاهتم ــام بت ــدريس مق ــررات الس ــنة النبوي ــة ،ورص ــد امل¤Bاني ــات له ــذا الغ ــرض ،وإال ف ــإن تخصص ــات
ً
ً
ً
العلوم الشرعية !ي الجامعات وغABها تواجه خطرا محدقا؛ نظرا لشح املوارد ؤالاطر التعليمية.
 -٣الاعتنــاء بالتخصــص؛ فقــد م2ــ ¯pالوقــت الــذي يمكــن أن تجــد فيــه مــن يعــرف كـ ﱠـل ــOpء ويتحــدث !ــي
ً
ً
ً
كل فن ،وح ¯cالعلوم الشرعية لم تعد فرعا واحدا يدركه املتخصـص ,وإنمـا اتسـعت لتشـمل فروعـا
عــدة !ــي التخصــص الواحــد  .إن النــابغBن واملتفــوقBن يوجهــون !ــي ٔالاغلــب إ[ــى التخصصــات العلميــة
التطبيقيــة )الطــب ،الحاســب ،الهندســة  ,(. . .فهــل يليــق أن يوجــه إ[ــى التخصصــات الشــرعية أولئــك
الذين لم تسعفهم معدال®م؟! .
 -٤الارتقـاء بـالتعليم الشـرûي؛ فـرغم انتشــار مـدارس التعلـيم الشـرûي ومعاهــدﻩ ،ورغـم آثـارﻩ الحميـدة !ــي
نشر العلم الشرûي والحفاظ عليه ،إال أنه يعاني من ضعف وقصـور ،ويتسـم بالنمطيـة والتقليديـة،
ويدار بطريقة بدائية .ومخرجات التعليم الشرûي اليوم دون تحديات الواقع ومتطلباته.
ومعلمو العلوم الشرعية بحاجة إ[ى نقلة !ي طريقة أداòم وتفكABهم .وكث ABمن مطالب التغي! ABـي التعلـيم
الشرûي ال OcيثABها ٓالاخر منطلقها  -املعلن ع;ى ٔالاقل  -الواقع الفع;ي لهذا التعليم وحاجتـه إ[ـى التطـوير.
ومــا لــم يــتم التطــوير مــن الــداخل ،ومــا لــم تكــن ٔالاصــوات املطالبــة بــه صــادرة مــن العــاملBن فيــه الغيــورين
عليه فلن يكون التطوير !ي مصلحة التعليم الشرûي.
وتشمل متطلبات التطوير بوجه أخص:
• تط ـ ــوير أداء املعلم ـ ــBن؛ ف ـ ــنحن بحاج ـ ــة ماس ـ ــة إ[ ـ ــى الارتق ـ ــاء بكفاي ـ ــات وق ـ ــدرات معلم ـ ــ Oالعل ـ ــوم
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الشرعية !ي مجتمعاتنا ،ح ¯cيسهموا !ي تضييق الفجوة بBن إمكانيات التعليم ومخرجاته.
• تط ــوير املن ــاهج ؤالاخ ــذ ب ــاملفهوم الح ــديث للم ــنهج؛ وم ــن ث ــم ف ــالتطوير يج ــب أن يش ــمل كاف ــة
عناصر املنهج من أهداف وطرق تدريس ووسائل وتقنيات وأنشطة وكتاب مدر.OpË
• تطوير ٔالاداء ٕالاداري والبيئة املدرسية للمعاهد واملدارس الشرعية.
 -٥ضــرورة إعمــال العقــل !ــي التعلــيم وعــدم إهمالــه وذلــك بتعلــيم الطــالب كيــف يفكــرون ،وبتدريســهم
طرائق التفك. AB
ً
ً
وختامــا :أحمــد ﷲ وأشــكرﻩ ع;ــى التســهيل والتيســ ،ABوأســأله أن يجعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه
الكريم ،إنه و[ي ذلك والقادر عليه ،وص;ى ﷲ وسلم ع;ى نبينا محمد وع;ى آله وصحبه أجمعBن .
أهم املراجع
 -١أبجد العلوم لصديق حسن القنو&ي .دار ابن حزم .بABوت .ط١٤٢٣ ١هـ .
ٕ -٢الاتقان !ي علوم القرآن لجالل الدين السيوطي .دار ابن كث .ABدمشق .ط١٤١٦ ٣هـ .
 -٣أحكام التصوير !ي الفقه ٕالاسالمي ملحمد بن أحمد واصل .دار طيبة .الرياض .ط١٤٢٠ ٢هـ
 -٤جامع بيان العلم وفضله البن عبد ال Aالقرط .O°مطبعة العاصمة .القاهرة .ط١٣٨٨ ٢هـ .
 -٥الطرق الحكمية البن قيم الجوزية .مطبعة املدني .مصر.
 -٦علم القانون والفقه ٕالاسالمي للدكتور سم ABعالية .املؤسسة الجامعية للدراسات .بABوت .ط١
١٤١٢هـ .
 -٧لسان العرب البن منظور ،دار الفكر ،بABوت.
 -٨مجموع فتاوى ابن تيمية .جمع ابن قاسم .مجمع امللك فهد .املدينة املنورة١٤١٦ .هـ .
 -٩املجموع شرح املهذب ملح÷ Oالدين النووي .دار الكتب .الرياض١٤٢٣ .هـ .
 -١٠املدخل إ[ى السياسة الشرعية لعبد العال عطوة .مطبوعات جامعة ٕالامام محمد بن سعود
ٕالاسالمية .الرياض ١٤١٤هـ .
 -١١املسائل الطبية املستجدة للدكتور محمد النتشة .سلسلة إصدارات الحكمة .بريطانيا .ط١
١٤٢٢هـ .
 -١٢مشكلة العلوم ٕالانسانية تقنيا وإمكانية حلها للدكتورة يم ¯Pطريف الخو[ي .دار الثقافة.
القاهرة .ط١٩٩٦ ٢م .
 -١٣املوضوعية !ي العلوم ٕالانسانية عرض نقدي ملناهج البحث للدكتور صالح قنصوﻩ .دار الثقافة.
القاهرة١٩٨٠ .م .
 -١٤نظرية السياسة الشرعية الضوابط والتطبيقات للدكتور :عبد السالم العالم .منشورات جامعة
قازيونس .ليبيا .ط١٩٩٦ ١م .
 -١٥وسائل ٕالاثبات !ي الشريعة ٕالاسالمية للدكتور محمد الزحي;ي .دار البيان .دمشق .ط١٤٠٢ ١هـ
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 .١٣جهود العلماء ]ي ترجمة الحديث النبوي إى اللغة البنغالية-واقع بنغالديش
الدكتور محمد إحسان ﷲ مياﻩ
)قسم اللغة العربية وآداÇا ،الجامعة ٕالاسالمية العاملية شيتاغونغ – بنغالديش(
ملخص البحث:
الحمد هلل رب العاملBن والصالة والسالم ع;ى سيد املرسلBن وخاتم النبيBن محمد بن عبد ﷲ وع;ى آله
وصحبه أجمعBن ومن تبعهم بإحسان إ[ى يوم الدين...وبعد:
فإن اهتمام علماء بنغالديش باألحاديث النبوية وعنايم Çا يرجع إ[ى تاريخ دخول ٕالاسالم !ي منطقة
"البنغال" !ي القرن السابع امليالدي املوافق القرن ٔالاول الهجري.
وال غرابة !ي ذلك إذ تعد بنغالديش ثانية أك Aالدول ٕالاسالمية حيث  %٨٩٫٧٠من شعÈا تمثل
مسلمBن.وجهود علماòا !ي دراسة الحديث النبوي بشٔ ¯cالاساليب والوسائل تعت Aجهودا ملموسة
تسدف تقريب الحديث النبوي إ[ى قلوب املسلمBن وتفهيمه لد´م .ومن أهم جهودهم !ي دراسة
الحديث وعلومه ترجمة كتب ٔالاحاديث من العربية إ[ى اللغة البنغالية ،لغة أك Aمن  ١٥٠مليون
مسلم.ولهذﻩ الAsجمة دواعا وعلماؤها املAsجمون وكتب الحديث املختارة للAsجمة ومناهج العلماء !ي
الAsجمة وترجمة الحديث ووفوائدها ومشاكلها غABها من أمور.وتجدر دراسة هذﻩ الجهود خالل البحث
املDي يكشف عن جوانب ترجمة ٔالاحاديث النبوية !ي واقع بنغالديش .لذا اختار الباحث هذا البحث
بعنوان" :جهود العلماء ]ي ترجمة الحديث النبوي إى اللغة البنغالية-واقع بنغالديش"
ويتطرق البحث إ[ى ما ي;ي:
ً
ً
ّأوال :املقدمة وتشمل نبذة مختصرة عن دولة بنغالديش وتاريخ دخول ٕالاسالم إلا .ثانيا :النظام
ً
التعليم! Oي بنغالديش ومكانة دراسة الحديث النبوي !ي التعليم الدي .OPثالثا :تطور دراسة الحديث
ً
النبوي وتاريخ ترجمته ودواûي الAsجمة .رابعا :كتب ٔالاحاديث املAsجمة واللغات ال Ocترجمت إلا !ي واقع
ً
بنغالديش .خامسا :العلماء البارزون لهم إسهامات !ي الAsرجمة ومناهجهم فا
ً
سادسا :فوائد الAsجمة ومشاكلها !ي بنغالديش والحلول املقAsحة لها .و!ي الخاتمة تسجيل النتائج الOc
يتوصل إلا من خالل هذا البحث.ومنهجية البحث ستس ABمن خالل جمع املعلومات من املصادر
واملراجع ذات العالقة بموضوع البحث مع التوثيق وعزو ٔالاقوال إ[ى أصحاÇا ،وغABها مما يتطلبه
البحث املDي .وﷲ املوفق...
ً
ّأوال :املقدمة وتشمل نبذة مختصرة عن دولة بنغالديش وتاريخ دخول ٕالاسالم إلWÑا.
ً
كانت بنغالديش قديما من مناطق الهند القديمة ال Ocشملت :الهند ،وباكستان ،وبنغالديش،
وسريالنكا ،واملالديف ١.وقبل ظهورها كدولة مستقلة عام ١٩٧١م شهدت البالد عدة تقلبات سياسية
٢
وكانت تخضع للحكومات املختلفة تتمثل فيما ي;ي:
 .١انتشار ٕالاسالم !ي الهند ،بحث أعد®ا الطالبة الصام;ي ،جامعة أم القرى،مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية
 .٢تاريخ املسلمBن !ي البنغال ،عباس ع;ي خان،املركز ٕالاسالمي بنغالديش١٩٩٤،م ص  ١٣ونظام التعليم ٕالاسالمي  :تاريخ موجز لألستاذ
محمد عبد الرب ،إسالميك إيدوكيشن سوشاي ،Ocص  ٣٥فما بعدها .ومناهج التعليم ٕالاسالمي ومدارسها :تاريخ ومقارنة،د .خوندكار أبو
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) (١حكم "البال" و" الغور" وغABهما بالهند ،وذلك قرابة خمسة قرون من ٧١٢م إ[ى ١٢٠٥م املوافق
كان الحكم آنذاك غٕ ABالاسالمي ،باستثناء الفAsة ال Ocكان فا الجزء الكب ABمن الهند تحت الحكم
ٕالاسالمي فور الفتح ٕالاسالمي بيد القائد محمد بن القاسم بداية القرن الثامن امليالدي
) (٢حكم عصر السالطBن موغول ،وذلك ملدة أك Aمن خمسة قرون ونصف من ١٢٠٥م إ[ى ١٧٥٧م
) (٣الحكم الAيطاني وذلك ملدة مائة وتسعBن عام من الاحتالل الAيطاني !ي عام ١٧٥٧م إ[ى استقالل
الباكستان !ي عام ١٩٤٧م
ً
) (٤الحكم الباكستاني كان يحكم ع;ى الباكستان الشر*ي )بنغالديش حاليا( والباكستان الغربي
ً
)الباكستان الحا[ي( ملدة أربعة عشرين عاما من ١٩٤٧م إ[ى ١٩٧١م.
) (٥حكم جمهورية بنغالديش الشعبية منذ استقاللها عام ١٩٧١م.
ومن حيث مكانWXا ]ي العالم ٕالاسالمي تعت iبنغالديش ثانية أك Aالدول ٕالاسالمية من حيث كثافة
السكان املسلمBن إذ نسبة املسلمBن فا  %٨٩٫٧٠من مجموع سكا³ا بعدد  ١٥٠مليون نسمة.
ومن حيث الوضع الجغرا]ي تقع بنغالديش !ي جنوب شرق آسيا وتحدها الهند من جهة الغرب
والشمال والشمال الشرق وبورما من الشرق الجنوب وخليج البنغال من الجنوب.
ومن حيث نظام الحكم يطبق النظام الديمقراطي.وعدد املناطق فا سبع وعدد املحافظات أربع
ستون.
وأما دخول ٕالاسالم فABجع تاريخ دخوله فا إ[ى القرن السابع امليالدي املوافق القرن ٔالاول الهجري.
١
وذلك عن طريق الدعاة والتجار العرب الذين قدموا " مليبار" من الهند لغرض التجارة ونشر ٕالاسالم.
ثم بالفتح ٕالاسالمي بيد القائد محمد بن القاسم !ي بداية القرن الثامن امليالدي حBن فتح السند .ثم
بالفتح ٕالاسالمي بيد محمد بن بختيار الخلDي !ي بداية القرن الثالث عشر امليالدي حBن فتح منطقة
٢
"رار" و" بورندو" من بالد البنغال.
ً
ثانيا :النظام التعليمي ]ي بنغالديش ومكانة دراسة الحديث النبوي ]ي التعليم الدي.H
ّ
٣
نظام التعليم ]ي بنغالديش يتمثل ]ي ثالثة أقﺴام رئيﺴة:
 -١التعليم العصري :هو ما يتم تقديمه !ي املؤسسات التعليمية الحكومية ؤالاهلية للعلوم العصرية.
 -٢التعليم الدي :Hهو ما يتم تقديمه !ي املؤسسات التعليمية الحكومية ؤالاهلية للعلوم الدينية.
 -٣التعليم امل :Hهو ما يتم تقديمه !ي املؤسسات التعليمية الحكومية ؤالاهلية للعلوم املهنية والتقنية
مكانة دراسة الحديث النبوي من التعليم الدي] Hي تعليم بنغالديش:
تحتل دراسة الحديث النبوي من التعليم الدي! OPي بنغالديش مكانة مرموقة.ومن أهم بواعث ذلك:
نصر محمد عبد ﷲ جهانغ،ABنشر !ي مجلة دراسات الجامعة ٕالاسالمية ،املجلد الثامن ،الجزء الثاني .يونو ٢٠٠٠م .انتشار ٕالاسالم !ي
الهند بحث من إعداد الطالبة الصوماي;ي ،جامعة أم القرى – مكة املكرمة
 .١تاريخ املسلمBن !ي البنغال ،ص ١٨
 .٢تاريخ املسلمBن !ي البنغال ،ص ٢٢
 .٣موقع www.banbeis.gov.bd Bangladesh Bureau of Educational and Stastics
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ّ
التدين الفريد الذي يتمتع به املسلمون !ي هذﻩ البالد وامليل الطبيÙي نحو تعليم أمور الدين ،وتطوير
مناهج التعليم الدي OPبضم املقررات الدراسية !ي مختلف مراحل التعليم الدي OPوالتعليم العصري.
ً
ثالثا :تطور دراسة الحديث النبوي وتاريخ ترجمته ودواي ال)جمة:
ال يوجد دليل فاصل ع;ى تحديد تاريخ بداية دراسة الحديث النبوي !ي بالد البنغال ،وال يعرف َبي ِد َمن
كانت النواة ٔالاو[ى !ي دراسة الحديث النبوي !ي هذﻩ البالد .ولكنه يرجح الرأي أن يكون ذلك بدخول
ٕالاسالم إلا بيد الدعاة القادمBن من العرب والفرس واليمن إ[ى هذﻩ البالد للدعوة ٕالاسالمية .و!ي أيام
حكام الشاﻩ والنواب كان الاهتمام بدراسة الحديث.و !ي حكم السلطان غياث الدين بلبان)من ١٢٢٨م
– ١٢٨١م( قدم إ[ى البنغال عدد من العلماء املحدثBن .ففي عام ١٢٧٠م ٦٦٨ /هـ قدم العالمة الشيخ
ً
شرف الدين أبو توامة إ[ى"سونار غاو")!ي منطقة داكا حاليا( وأقام فيه مدرسة دينية وخاىكاﻩ قدم فا
دروس التفس ABوالحديث الشريف والAsبية الصوفية إ[ى أن تو!ي عام ١٣٠٠م ٧٠٠ /هـ ١.و!ي حكم عالء
الدين حسBن شاﻩ بن سعيد أشرف مكي ع;ى البنغال !ي فAsة من ١٤٩٣م إ[ى ١٥١٩م ،وكان أول من
اهتم باللغة البنغالية وآداÇا ،وقام بتأسيس مدرسة متطورة !ي " غورباﻩ" )وÔي !ي منطقة " مالداها"
ً
بالهند حاليا(كما أسس كلية أخرى فكان ´تم بدراسة الحديث الشريف فما .و!ي عام ١٥٠٣م قام
محمد بن يزدان بخش بنقل صحيح البخاري !ي ثالثة مجلدات .ثم من عام ١٧٨١م إ[ى عام ١٨٣٣م
ً
كان مشكاة املصابيح !ي الحديث مقررا !ي املدرسة العالية !ي كلكتا.
وكان الاعتناء البالغ باالستفادة من الحديث الشريف وخدمته وحفظه ثم تعليمه وتطبيقه !ي مجاالت
الحياة عن طريق الدراسة والبحث والتعليم .ويقول العالمة السيد محمد الرابع الحس OPالندوي" :
وأذكر هنا كمثال لعناية املسلمBن الشاملة بحفظ الحديث الشريف والاستفادة منه مما قام به علماؤﻩ
!ي شبه القارة الهندية ،فقد اشر وامتاز شبه القارة الهندية بما فيه الهند وباكستان وبنغالديش منذ
٢
عهدﻩ املا! OpÚي تدريس الحديث الشريف والاهتمام بدراسته وتأليف شروح أمهات كتبه"...
أما دراسة الحديث النبوي الشريف بانتظام ]ي بنغالديش فكانت منذ بداية القرن العشرين حBن
أسست دار العلوم معBن ٕالاسالم هات هازاري !ي شيتاغونغ عام ١٩٠١م.وÔي أو[ى املدارس القومية أو
٣
ٔالاهلية !ي بنغالديش ع;ى نظام ديوبند.وتاريخ تطور دراسة الحديث !ي بنغالديش مر بمرحلتBن:
املرحلة ٔالاو[ى :ما قبل املدرسة العالية !ي كلكتا ودار العلوم معBن ٕالاسالم هات هازاري !ي شيتاغونغ الOc
بدأت فا دراسة الحديث الشريف وعلومه عام ١٩٠٨م ٤.واملرحلة الثانية :ما بعدهما
ومن رواد علم الحديث الشريف وأبرز علمائه ]ي بنغالديش خالل املرحلة ٔالاوى :الشيخ شاﻩ جالل
 .١علم الحديث وتاريخه،نور محمد أعظم،Oاملكتبة ٕالامدادية ،الطبعة الرابعة١٩٩٢ ،م ،ص ،١٩٩وتاريخ تدوين الحديث للشيخ محمد
عبد الرحيم ،خABن بروكاشوني١٩٩٧ ،م ،ص ٤٧٨
 .٢الحديث الشريف وأهميته !ي مواجهة تحديات العصر ومكانته !ي حياة املسلمBن ومساهمة علماء الهند فيه،الحديث الشريف و
تحديات العصر،ندوة علمية دولية ثانية !ي كلية الدراسات ٕالاسالمية والعربية بدبي !ي عام ٢٠٠٥م،كتاب الندوة ،الجزء الثالث ص
١٠٨٠-١٠٧٩
 .٣علم الحديث وتاريخه،نور محمد أعظم،Oاملكتبة ٕالامدادية ،الطبعة الرابعة١٩٩٢ ،م ،ص ١٩٩
 .٤أصول دراسة الحديث ،الشيخ أبو الفتح محمد يح÷¯ ،الطبعة الثانية،مكتبة ٔالازهربداكا ٢٠١٠،م،ص ٤٣٧
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اليم OPالذي قدم من اليمن إ[ى منطقة "سلهت" ،ومات Çا عام ١٤١٢م٨١٥/هـ.ومعاصرﻩ السيد أحمد
تنوري الذي قدم من بغداد إ[ى دل OÛأوال ثم إ[ى منطقة "نواخا[ي " ،والسيد شاﻩ ع;ي بغدادي الذي
ً
قدم من بغداد عن طريق الهند إ[ى منطقة " فريد بور" أوال ثم إ[ى داكا ،ومات Çا !ي "مABبور" عام
١٥٠٧م٩١٣/هـ ،الشيخ حا&ي شريعت ﷲ من مواليد "فريدبور" املتو!ى عام ١٨٤٠م١٢٥٦/هـ وموالنا
حبيب ﷲ املتو!ي عام ١٢٧٩م والشيخ كرامت ع;ي جونبوري املتو!ى عام ١٨٧٣م ١٢٩٠/هـ وموالنا عبد
الواحد ساتغامي املتو!ى عام ١٩١٠م١٣٢٨/هـ وغABهم ممن قاموا بخدمات تطوير علم الحديث
ومن رواد علم الحديث الشريف وأبرز علمائه ]ي بنغالديش خالل املرحلة الثانية :موالنا عبد ﷲ راي
بوري من منطقة "نواخا[ي" املتو!ى عام ١٩١٢م١٣٣٠/هـ ،وموالنا عبد الحميد الذي من هات هازاري،
بـ"شيتاغونغ" املتو!ى عام ١٩١٩م١٣٣٨/هـ وموالنا عبد الرحمن الذي من "ميمنشينغ" املتو!ى عام
١٩٣٠م١٣٣٧/هـ وموالنا محمد طاهر سل Oمن كانيغهات بـ"سلهت" املتو!ى ١٩٤٠م١٣٥٩/هـ .وغABهم
ممن قاموا بخدمات الحديث الشريف وعلومه ،ويبلغ عددهم أك Aمن خمسBن من املحدثBن ،وال يتسع
املجال لذكر أسماòم هنا .وباإلضافة يوجد عدد كب ABمن علماء الحديث وعلومه ما زالوا ع;ى قيد
الحياة يقومون بتقديم ش ¯cأنواع الخدمات !ي تطوير وتعليم الحديث وعلومه !ي آالف املدارس
ٕالاسالمية !ي مختلف مناطق بنغالديش.مم :موالنا عزيز الحق !ي داكا وموالنا أحمد شفيع !ي هات
هازاري بشيتاغونغ ووموالنا قا OpÚمعتصم باهلل !ي داكا ،وموالنا أشرف ع;ي !ي كومال ووموالنا محمد
سلطان ذوق !ي دار املعارف بشيتاغونغ ،ووموالنا تفضل حق !ي سلهت ووموالنا عبد الحق !ي
ميمنشينغ وغABهم آالف املحدثBن واملحدثات يبذلون جهودهم !ي خدمات الحديث وعلومه !ي املدارس
١
ٕالاسالمية.
أما تاريخ الAsجمة فأول ترجمة كانت إ[ى اللغة الالتينية !ي أوربا عام ١١٤٣م وذلك بيد" كنت" الذي
ً
استعان !ي عمله ببطرس الطليط;ي وعالم ثان عربي ٢.أما تعريف الAsجمة .ف OÛلغة تطلق ع;ى معان:
ما :نقل الكالم من لغة ع;ى أخرى.واملAsجم هو الذي يAsجم الكالم أو ينقله من لغة إ[ى أخرى .ومعناها
٣
العر!ي :التعب ABمن مع ¯Pكالم !ي لغة بكالم آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصدﻩ.
وتعت Aاللغة البنغالية لسان  ٢٥٠مليون من الناس !ي العالم الحا[ي .وÔي اللغة الخامسة من اللغات
املعAsفة !ي العالم.و أك Aمن  ١٥٠من املسلمBن يتكلمون Çذﻩ اللغة الفتية.ومن هنا كانت الضرورة
والدواûي الالزمة لAsجمة الحديث النبوي من العربية إ[ى اللغة البنغالية ٤.وتتمثل هذﻩ الدواûي فيما
٥
ي;ي:
 بيان مكانة الحديث الشريف لدى مسلم Oأهل اللغة البنغالية ملا له من أهمية بالغة كمصدر ثان من .١علم الحديث وتاريخه ،ص  ٢٠٨فما بعدها،وأصول دراسة الحديث ،ص  ٤٤٤فما بعدها
 .٢مناهل العرفان !ي علوم القرآن،محمد عبد العظيم الزرقاني " دار الفكر ،الجزء الثاني ،ص١٠٨
 .٣لسان العرب مادة " ترجم" ومناهل العرفان !ي علوم القرآن ،ص١١١-١١٠
 .٤مقدمة ترجمة التفس! ABي ظالل القرآن بالبنغالية ،الجزء ٔالاول ،أكاديمية القرآن بلندن،ومقدمة ترجمة كتاب رياض الصالحBن
بالبنغالية،لجزء ٔالاول،بنغالديش إسالميك سن،Asداكا،ص ٨
 .٥مقدمة املجلد ٔالاول من كتاب املشكاة و رياض الصالحBن وصحيح البخاري املAsجم باللغة البنغالية
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مصادر الشريعة ٕالاسالمية
 هروب كث ABمن املسلمBن من دراسة الحديث وفهم معانيه لسبب عدم توفر كتب الحديث وشروحهباللغة البنغالية ال Ocيتكلم Çا أك Aمن  ١٥٠مليون مسلم
 ترغيب املسلمBن من أهل اللغة البنغالية !ي دراسة الحديث الشريف بجانب دراسة القرآن الكريم. وجود القلة ممن ´تم بالحديث الشريف لسبب ظهور الكتب املAsجمة باللغة ٔالاردية والفارسية اللتBنال يجيدهما إال خواص العلماء البنغالديشيBن.والAsجمة إ[ى اللغة البنغالية تساعد ع;ى تخفيف العناء
من فهم الحديث الشريف باللغتBن السابقتBن.
ً
ً
 تقريب معاني غريب الحديث الذي يسبب عدم ٕالاملام بمعاني الحديث الشريف وفهمه فهما صحيحا. وقوع الخطأ الفاحش والشرح البعيد عن املع ¯Pالحقيقي خاصة لدى قراء الحديث الشريف مناملثقفBن بالثقافات العلمية العصرية
 عدم تمكن الطالب والطالبات من دراسة معظم موضوعات الحديث الشريف !ي مقررات التعليمالدي OPلسبب عدم توافق املدة الدراسية مع املفردات ال Ocيدرسو³ا.
 سد حاجات املسلمBن من أهل اللغة البنغالية نحو الحديث وشروحه ال Ocيحتاج إلا جل عوامالشعب.
ً
رابعا :كتب ٔالاحاديث امل)جمة إى اللغة البنغالية:
إن كتب ٔالاحاديث ال Ocترجمت من العربية إ[ى اللغة البنغالية ،ما ما هو مAsجم بكامل ٔالاجزاءوهو
ً
الغالب وما ما هو مAsجم ببعض ٔالاجزاء مع استمرار عمل الAsجمة أو مراجعة حاليا ،وفيما ي;ي
تفصيل ذلك:
ً
أوال :كتب م)جمة إى البنغالية بكامل ٔالاجزاء :ونتناول هذﻩ الكتب ابتداء بكتب الصحاح الستة مع
ٕالاشارة إ[ى تارخ الطبعة ٔالاو[ى لكل كتاب – إن وجد -وعدد الطبعات وٕالاصدارت -إن كان أك Aمن
واحد -ومحتوى كل مجلد من املجلدات التمرجمة.
 -١صحيح البخاري :ألبي عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري املتو]ى سنة  ٢٥٦هـ.
ولهذا الكتاب املAsجم أربعة إصدارات كما ي;ي:
أ -إصدار "املؤسﺴة ٕالاسالمية" ]ي داكا :قام بAsجمته مجموعة من العلماء بمشاركة  ٢١من العلماء
ٔالاكفاء !ي جودة الAsجمة.وقام بمراجعته  ١٣من العلماء البارزين.وطبع !ي  ١٠مجلدات حيث كانت
الطبعة ٔالاو[ى عام ١٩٨٩م.وإلقبال القراء طبع الكتاب عدة طبعات١ .ومن أهم مم¤Bاته ما ي;ي:
ً
 ترجمة الكتاب كامال بجميع ٔالاجزاء بحجم  ١٠مجلدات !ي بداية كل مجلد بيان بدار النشر والطباعة ،فهرس املحتويات ،أسماء أعضاء لجنة املراجعة ،ثمأسماء املAsجمBن فكلمة مدير املؤسسة ٕالاسالمية وكلمة مدير إدارة الطباعة والنشر.
 مقدمة الكتاب ٢تشمل بيان مكانة الحديث ،تعريف الحديث والفرق بينه وبBن السنة ،مصطلحات .١صحيح البخاري باللغة البنغالية ،املجلد ٔالاول ،املؤسسة ٕالاسالمية ،داكا،الطبعة السادسة٢٠٠٥ ،م،
 .٢املرجع السابق
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علم الحديث ،أنواع مصنفات الحديث وتعريفها ،طبقات كتب الحديث الخمس ،أسماء كتب ٔالاحاديث
الصحيحة غ ABالصحيحBن ،عدد الحديث الوارد !ي كل من كتب الحديث ،تاريخ تدوين السنة ،دراسة
الحديث !ي شبه القارة الهندية ،نبذة عن حياة ٕالامام البخاري ،نبذة عن صحيح البخاري وبعض
شروحه ،وضوابط الAsجمة.
١
محتويات املجلدات بعد ال)جمة:
املجلد ٔالاول من كتاب بدء الو'ي إ[ى كتاب الصالة ،املجلد الثاني من بقية كتاب الصالة إ[ى كتاب
الجنائز املجلد الثالث من كتاب الزكاة إ[ى كتاب الاعتكاف ،املجلد الرابع من كتاب البيوع إ[ى كتاب
الشهادات
املجلد الخامس من كتاب الصلح إ[ى كتاب الجهاد ،املجلد السادس من كتاب ٔالانبياء إ[ى كتاب املغازي
املجلد السابع من بقية كتاب الجهاد إ[ى كتاب التفس ،ABاملجلد الثامن من بقية كتاب التفس ABإ[ى
كتاب النكاح ،املجلد التاسع من كتاب الطالق إ[ى كتاب الدعوات واملجلد العاشر من بقية كتاب
العوات إ[ى كتاب التوحيد.
ب – إصدار "أدهونيك بروكاشوني" ]ي داكا :قام بAsجمته مجموعة من العلماء املAsجمBن بمشاركة ٥
من العلماء ٔالاكفاء !ي جودة الAsجمة .كما قام بمراجعته الشيخ عبد املنان طالب أحد العلماء
البارزين .وطبع !ي  ٦مجلدات حيث كانت الطبعة ٔالاو[ى عام ١٩٧٩م .وإلقبال القراء الهائل طبع الكتاب
عدة طبعات ٢.ومن أهم مم¤Bاته ما ي;ي:
ً
 ترجمة الكتاب كامال بجميع ٔالاجزاء بحجم  ٦مجلدات !ي بداية املجلد ٔالاول بيان بدار النشر والطباعة ،يليه مقدمة الكتاب ففهرس محتويات املجلد ٔالاول. مقدمة املجلد ٔالاول تشمل نفس الكالم املذكور !ي مقدمة املجلد ٔالاول !ي إصدار املؤسسة ٕالاسالمية.٣
محتويات املجلدات بعد ال)جمة:
املجلد ٔالاول من كتاب الو'ي إ[ى كتاب الجنائز ،املجلد الثاني من كتاب أسماء الن O°إ[ى كتاب الو'ي،
املجلد الثالث من كتاب الصلح إ[ى كتاب املناقب ،املجلد الرابع من كتاب املغازي إ[ى كتاب فضائل
القرآن ،املجلد الخامس من كتاب النكاح إ[ى كتاب الدعوات ،واملجلد السادس من كتاب الرقاق إ[ى
كتاب التوحيد
جـ -إصدار " املكتبة ٕالامدادية" ]ي داكا :قام بAsجمته موالنا عزيز الحق !ي  ٧مجلدات.وهو محاضرات
ً ٤
سجلها أثناء الدرس !ي دروس البخاري وليس ترتيب الكتاب املAsجم ع;ى ترتيب البخاري تماما.
د -إصدار " شركة تاج " ]ي داكا !ي  ٦مجلدات ولكن ال يزيد ع;ى إصدار " أدهونيك بروكاشوني".
 -٢صحيح مﺴلم :ألبي الحﺴن مﺴلم بن الحجاج القشي املتو]ى سنة  ٢٦١هـ.
 .١محتوى كل مجلد من صحيح البخاري بالبنغالية ،املؤسسة ٕالاسالمية
 .٢صحيح البخاري بالبنغالية ،املجلد ٔالاول ،الطبعة الحادية عشر٢٠٠٠ ،م ،أدهونيك بروكاشوني ،داكا
 .٣محتوى كل مجلد من صحيح البخاري بالبنغالية ،أدهونيك بروكاشوني ،داكا
 .٤صحيح البخاري بالبنغالية،موالنا عزيز الحق ،املجلد ٔالاول ،الطبعة العاشرة٢٠٠٩ ،م ،املكتبة الحميدية ،داكا
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ولهذا الكتاب املAsجم إصداران كما ي;ي:
أ -إصدار "املؤسﺴة ٕالاسالمية" ]ي داكا :قام بAsجمته مجموعة من العلماء شارك  ١٦من العلماء
ٔالاكفاء !ي جودة الAsجمة.كما قام بمراجعته  ١٣من العلماء البارزين .وطبع !ي  ٨مجلدات حيث كانت
الطبعة ٔالاو[ى عام ١٩٨٩م .وإلقبال القراء الهائل طبع الكتاب عدة طبعات ١.ومن أهم مم¤Bاته ما ي;ي:
 ترجمة الكتاب بجميع ٔالاجزاء بحجم  ٨مجلدات. !ي بداية املجلد ٔالاول مقدمة الكتاب الطويلة تحتوي ع;ى ففهرس محتويات املجلد ٔالاول. مقدمة الكتاب)!ي املجلد ٔالاول(تشمل الكالم عن مكانة الحديث ،تعريف الحديث ،طرق ومراحلورواد تدوين الحديث ،دراسة الحديث !ي شبه القارة الهندية ،نبذة عن حياة ٕالامام مسلم وصحيح
مسلم مع ذكر أسماء املAsجمBن واملراجع الذين قاموا Çذا العمل الجليل .وتمتاز بمقدمة طويلة !ي ٦٥
صفحة.
٢
محتويات املجلدات بعد ال)جمة:
املجلد ٔالاول من املقدمة إ[ى كتاب ٕالايمان ،املجلد الثاني من كتاب الطهارة إ[ى كتاب الصالة ،املجلد
الثالث من بقية كتاب الصالة إ[ى كتاب الاعتكاف ،املجلد الرابع من كتاب الحج إ[ى كتاب املساقاة
واملزارعة ،املجلد الخامس من بقية كتاب الحج إ[ى كتاب البيوع ،املجلد السادس من كتاب الفرائض
إ[ى كتاب ٔالاضا'ي
املجلد السابع من كتاب ٔالاشربة إ[ى فضائل الصحابة ،املجلد الثامن من بقية فضائل الصحابة إ[ى
كتاب التفسAB
ب -إصدار "إسالميك سن)" ]ي داكا :قام بAsجمته موالنا محمد أفالتون قيصر وطبع !ي  ٨مجلدات.
ً
وإلقبال القراء الهائل طبع الكتاب عدة طبعات ٣.ومم¤Bاته كما !ي ٕالاصدار املذكور سابقا.
 -٣جامع ال)مذي :لإلمام أبي عي¨ محمد بن عي¨ ال)مذي املتو]ى سنة  ٢٧٩هـ.
ولهذا الكتاب املAsجم إصداران كما ي;ي:
أ -إصدار" املؤسﺴة ٕالاسالمية" ]ي داكا :قام بAsجمته موالنا فريد الدين مسعود ،و قام بمراجعته ١٣
من العلماء البارزين.وطبع !ي  ٦مجلدات وكانت طبعةاملجلد ٔالاول عام ١٩٨٩م وإلقبال القراء الهائل
طبع الكتاب عدة طبعات٤.ومن مم¤Bاته:
ً
 ترجمة الكتاب كامال بجميع ٔالاجزاء بحجم  ٦مجلدات !ي بداية املجلد ٔالاول بيان بدار النشر والطباعة ،تليه املقدمة الطويلة ،ففهرس محتويات املجلدٔالاول.
 مقدمة الكتاب )!ي املجلد ٔالاول( تشمل :الكالم عن مكانة الحديث ،تعريف الحديث ،طرق ومراحل .١صحيح مسلم بالبنغالية ،املجلد ٔالاول ،املؤسسة ٕالاسالمية ،داكا ،طبعة عام ١٩٩٤م
 .٢محتوى كل مجلد من صحيح مسلم بالبنغالية ،املؤسسة ٕالاسالمية
 .٣صحيح مسلم بالبنغالية ،املجلد ٔالاول ،إسالميك سن ،Asداكا ،طبعة عام ١٩٩٢م،
 .٤جامع الAsمذي بالبنغالية ،املجلد ٔالاول ،املؤسسة ٕالاسالمية ،داكا ،طبعة عام١٩٩٧ ،م
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ورواد تدوين الحديث ،دراسة الحديث !ي شبه القارة الهندية ،نبذة عن حياة ٕالامام أبي عي¯p-
الAsميذي ونبذة عن جامع الAsمذي وخصائصه مع ذكر أسماء املراجع الذين قاموا Çذا العمل الجليل.
١
محتويات املجلدات بعد ال)جمة:
املجلد ٔالاول من أبواب الطهارة إ[ى باب ما جاء !ي ٔالاذان ،املجلد الثاني من أبواب الصالة إ[ى أبواب
السفر ،املجلد الثالث من كتاب الزكاة إ[ى كتاب البيوع ،املجلد الرابع من أبواب ٔالاحكام إ[ى أبواب
صفة القيامة ،املجلد الخامس من أبواب صفة الجنة إ[ى كتاب التفس ،ABاملجلد السادس من بقية
كتاب التفس ABإ[ى كتاب الشمائل.
ب -إصدار" إسالميك سن) " ]ي داكا :قام ب)جمته موالنا محمد مو©¨ .وطبع !ي  ٦مجلدات وكان آخر
طبعة عام ٢٠٠٤م .وإلقبال القراء الهائل طبع الكتاب عدة طبعات .ومم¤Bاته كمم¤Bات إصدار "
ً
٢
املؤسسة ٕالاسالمية" املذكور سابقا إال !ي بعض ٔالامور.
 -٤سن النﺴائي :لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النﺴائي املتو]ى سنة  ٣٠٣هـ وله إصدار
واحد من "املؤسسة ٕالاسالمية" !ي داكا :قام بAsجمته موالنا رضاء الكريم إسالم آبادي ،وراجعه  ٥من
العلماء البارزين .وطبع !ي  ٥مجلدات وكانت طبعة املجلد ٔالاول عام ٢٠٠٠م وإلقبال القراء الهائل طبع
الكتاب عدة طبعات ٣.ومن أهم مم¤Bاته:
ً
 ترجمة الكتاب كامال بجميع ٔالاجزاء بحجم  ٥مجلدات !ي بداية املجلد ٔالاول بيان بدار النشر والطباعة ،تليه املقدمةالطويلة ،ففهرس محتويات املجلدٔالاول.
 مقدمة الكتاب )!ي املجلد ٔالاول( تشمل :الكالم عن مكانة الحديث ،تعريف الحديث ،طرق ومراحلورواد تدوين الحديث ،دراسة الحديث !ي شبه القارة الهندية ،نبذة عن حياة ٕالامام أبي عبد الرحمن
النسائي ونبذة عن سن النسائي وخصائصه مع ذكر أسماء املراجع الذين قاموا Çذا العمل الجليل.
٤
محتويات املجلدات بعد ال)جمة:
!ي بداية كل مجلد ترجمة حياة ٕالامام النسائي ونبذة عن سن النسائي ثم يبدأ بذكر املحتوى كالتا[ي:
املجلد ٔالاول من املقدمة والطهارة إ[ى باب ٕالامامة ،املجلد الثاني من كتاب الافتتاح إ[ى كتاب الجنازة،
املجلد الثالث من كتاب الصوم إ[ى كتاب الطالق ،املجلد الرابع من كتاب الخيل إ[ى كتاب البيوع
واملجلد الخامس من كتاب القسامة إ[ى كتاب ٔالاشربة
 -٥سن ابن ماجه :لإلمام أبي عبد ﷲ محمد بن يزيد بن ماجه املتو]ى سنة  ٢٧٥هـ.
ولهذا الكتاب املAsجم إصداران كما ي;ي:
أ -إصدار" املؤسﺴة ٕالاسالمية" ]ي داكا :قام بAsجمته  ٥من العلماء البارزين .كما قام العاملان
 .١محتوى كل مجلد من جامع الAsمذي بالبنغالية ،املؤسسة ٕالاسالمية
 .٢جامع الAsمذي بالبنغالية ،إسالميك سن،Asطبعة عام ٢٠٠٤م
 .٣سن النسائي بالبنغالية ،املجلد ٔالاول ،املؤسسة ٕالاسالمية ،داكا ،طبعة عام ٢٠٠٤م
 .٤محتوى كل مجلد من سن النسائي بالبنغالية ،املؤسسة ٕالاسالمية
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بمراجعة الكتاب املAsجم .وطبع !ي  ٣مجلدات.وكانت طبعة املجلد ٔالاول عام ٢٠٠٠م وإلقبال القراء
الهائل طبع الكتاب عدة طبعات ١.ومن أهم مم¤Bاته:
ً
 ترجمة الكتاب كامال بجميع ٔالاجزاء بحجم  ٣مجلدات بدأ املجلد ٔالاول باملقدمة ذكر فا تعريف الحديث وما يتعلق باملوضوع من مصطلح الحديث وتاريخ٢
تدوين الحديث وحياة ٕالامام ابن ماجه وآثارﻩ ،وضوابط الAsجمة.
٣
محتويات املجلدات بعد ال)جمة:
املجلد ٔالاول :من باب اتباع السنة إ[ى باب ما جاء !ي أين توضع النعل إذا خلعت !ي الصالة ،املجلد
الثاني :من كتاب الجنائز إ[ى كتاب الجهاد واملجلد الثالث :من كتاب املناسك إ[ى كتاب الزهد.
ب -إصدار "أدهونيك بروكاشوني" ]ي داكا :قام بAsجمته موالنا محمد مو ،¯pËوليس له لجنة املراجعة.
وطبع !ي  ٤مجلدات ،وكانت طبعة املجلد ٔالاول عام ٢٠٠٠م.وإلقبال القراء الهائل طبع الكتاب عدة
طبعات ٤.ومن أهم مم¤Bاته:
ً
 ترجمة الكتاب كامال بجميع ٔالاجزاء بحجم  ٤مجلدات بدأ املجلد ٔالاول باملقدمة ذكر فا تعريف الحديث وما يتعلق باملوضوع من مصطلح الحديث وتاريختدوين الحديث وحياة ٕالامام ابن ماجه وآثارﻩ ثم تناول أبواب الحديث.
٥
 و!ي املجلد ٔالاخ ABأضاف الرموز املختصرة ال Ocاستخدمها للتوضيح.٦
محتويات املجلدات بعد ال)جمة:
املجلد ٔالاول من باب اتباع السنة إ[ى كتاب إقامة الصالة والسنة فا ،املجلد الثاني من بقية كتاب
إقامة الصالة والسنة فا إ[ى كتاب الكفارات ،املجلد الثالث من كتاب التجارة إ[ى كتاب الصيد
واملجلد الرابع من كتاب ٔالاطعمة إ[ى كتاب الزهد.
 -٦سن أبي داود :لإلمام أبي داود سليمان بن ٔالاشعث السجﺴتاني املتو]ى سنة  ٢٧٥هـ.
ولهذا الكتاب املAsجم إصداران كما ي;ي:
أ -إصدار" املؤسﺴة ٕالاسالمية" ]ي داكا :قام بAsجمته  ٣من العلماء البارزين .كما قام العاملان
بمراجعة الكتاب املAsجم .وطبع !ي  ٥مجلدات .وكانت طبعة املجلد ٔالاول عام ١٩٩٠م وإلقبال القراء
الهائل طبع الكتاب عدة طبعات ٧.ومن أهم مم¤Bاته:
 ترجمة الكتاب كامال بجميع ٔالاجزاء بحجم  ٥مجلدات !ي بدء املجلد ٔالاول مقدمة الكتاب تشمل الكالم عن مكانة الحديث وتعريفه ،طرق ومراحل ورواد .١سن ابن ماجه بالبنغالية ،املجلد ٔالاول ،املؤسسة ٕالاسالمية ،داكا ،طبعة عام ٢٠٠٢م
.٢املرجع السابق مقدمة املجلد ٔالاول
 .٣محتوى كل مجلد من سن ابن ماجه بالبنغالية ،املؤسسة ٕالاسالمية
 .٤سن ابن ماجه بالبنغالية ،املجلد ٔالاول ،أدهونيك بروكاشوني ،داكا ،طبعة عام ٢٠٠٢م
 .٥املرجع السابق املجلد الرابع ص ١٧
 .٦محتوى كل مجلد من سن ابن ماجه بالبنغالية ،أدهونيك بروكاشوني.
 .٧سن أبي داود بالبنغالية ،املجلد ٔالاول ،املؤسسة ٕالاسالمية ،داكا ،طبعة عام ٢٠٠٢م
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تدوين الحديث ،دراسة الحديث !ي شبه القارة الهندية ،نبذة عن حياة ٕالامام أبي داود وسن أبي داود
١
وخصائصه.
٢
محتويات املجلدات بعد ال)جمة:
املجلد ٔالاول من كتاب الطهارة إ[ى كتاب الصالة ،املجلد الثاني من بقية كتاب الصالة إ[ى كتاب
اللقطة،
املجلد الثالث من كتاب املناسك إ[ى كتاب الجهاد ،املجلد الرابع من كتاب الطب إ[ى كتاب السالم
واملجلد الخامس من بقية كتاب الجهاد إ[ى كتاب ٔالاطعمة.
ب -إصدار" إسالميك سن)" ]ي داكا :قام بAsجمته العاملان من العلماء البارزين .كما قام العلماء
البارزون بمراجعة الكتاب املAsجم .وطبع !ي مجلدين .وكانت طبعة املجلد ٔالاول عام ١٩٩٠م وإلقبال
٣
القراء الهائل طبع الكتاب عدة طبعات .ومن أهم مم¤Bاته:
 ترجمة الكتاب كامال بجميع ٔالاجزاء بحجم مجلدين ذكر النص العربي للحديث مع السند الكامل و!ي الAsجمة ذكر اسم الراوي ٔالاول )اسمالصحابي(فقط
 استخدام اللغة السهلة والبليغة ذكر ترجمة املؤلف !ي البداية من املجلد ٔالاول من الكتاب املAsجم مراعاة املطابقة بBن النص العربي من املsن وبBن الAsجمة توضيح املعلومات !ي الهوامش أسفل من الصفحة -٧موطأ مالك :لإلمام أبي عبد ﷲ مالك بن أنس املتو]ى سنة  ١٧٩هـ.
ولهذا الكتاب املAsجم إصدار واحد من " املؤسسة ٕالاسالمية" !ي داكا :قام بAsجمته أحد العلماء البارزين
وطبع !ي مجلدين ،كانت طبعة املجلد ٔالاول عام ١٩٨٢م وطبعة املجلد الثاني عام ١٩٨٧م ،وأهم
٤
مم¤Bاته:
 ترجمة الكتاب كامال بجميع ٔالاجزاء بحجم مجلدين !ي املجلد ٔالاول افتتح بمقدمة فا ترجمة حياة ٕالامام مالك وآثارﻩ وتالميذﻩ بداية !ي كل باب ذكر عدد حديث الباب.٥
محتويات املجلدين بعد ال)جمة:
املجلد ٔالاول من كتاب وقوت الصالة إ[ى كتاب الحج واملجلد الثاني من كتاب الجهاد إ[ى كتاب أسماء
النO°
 .١املرجع السابق
 .٢محتوى كل مجلد من سن أبي داود بالبنغالية ،املؤسسة ٕالاسالمية
 ٣سن أبي داود بالبنغالية ،املجلد ٔالاول ،إسالميك سن ،Asداكا ،طبعة عام ١٩٩٠م
 .٤موطأ ٕالامام مالك بالبنغالية ،املجلد ٔالاول ،املؤسسة ٕالاسالمية ،داكا ،طبعة عام ١٩٨٧م
 .٥محتوى كل مجلد من موطأ ٕالامام مالك بالبنغالية ،املؤسسة ٕالاسالمية ،داكا
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-٨مشكاة املصابيح لوي الدين محمد بن عبد ﷲ الخطيب التiيزي املتو]ى سنة ٧٤٠هـ ويعت Aهذا
الكتاب أول كتاب !ي الحديث النبوي ترجم إ[ى اللغة البنغالية ١.وله أربع تراجم إ[ى اللغة البنغالية:
أ -ترجمة فضيلة الشيخ فضل الكريم طبعت عام ١٩٥٤م !ي مجلدين مع املتون بالعربية.
ب -ترجمة فضيلة الشيخ خان Çادر أحسن ﷲ خالل منتصف القرن العشرين طبعت !ي  ٥مجلدات
من دون املتون بالعربية
جـ  -ترجمة موالنا نور محمد عظم Oبدأ Çا عام ١٩٦٥م وملا أكمل إ[ى املجلد الخامس انتقل إ[ى رحمة
ً
ﷲ تعا[ى ثم أكمل ترجمته موالنا محمد أفالتون قيصر  ٦مجلدات إضافية فصارت  ١١مجلدا .وطبع
من مطبعة مراد وكذلك من مكتبة إمدادية
د -ترجمة فضيلة الشيخ إي بي إم عبد الخالق معجمدار طبعت !ي  ٤مجلدات من مطبعة مراد .طبعة
املجلد ٔالاول عام  ٢٠٠٠م ،ثم طبعة املجلد الثاني عام ٢٠٠١م ثم طبعة املجلد الثالث والرابع عام
٢٠٠٥م
ً
الAsجمتان الثانية والثالثة تم¤sان بالAsجمة والشرح معا ويسم¯ "مشكاة شريف" .وأفضلهما وأتقما بال
ً
٢
شك الAsجمة !ي أحد عشر مجلدا .ومن أهم مم¤Bاته:
ً
 ترجمة الكتاب كامال بجميع ٔالاجزاء !ي أحد عشر مجلدا. ترجمة الحديث مع الشرح والتوضيح باللبغة البنغالية بدأ بكلمة املAsجم فا بيان سبب ترجمة هذا الكتاب وسبب عدوله عن الAsجمة ملدة ح ¯cتأليفكتاب آخر باللغة البنغالية " علم الحديث وتاريخه" ،ويعت Aهذا الكتاب البالغ  ٣٠٣صفحة كمقدمة
قبل ترجمة كتاب املشكاة .ثم ثناء العلماء ع;ى ترجمة هذا الكتاب ،فهرس محتويات الكتاب ،ذكر
تعريف السنة والحديث وأقسامه وأقسام الو'ي وتعريف مصطلحات الحديث املختلفة وأنواع كتب
الحديث وطبقات هذﻩ الكتب واملنهج املتبع !ي ترجمة الحديث وشرحه وآراء علماء الغرب حول
الحديث النبوي.ثم تعريف كتاب املشكاة وشروحه ومراجعه ،وأسماء املراجع واملصادر !ي ترجمة
الكتاب.ثم بدأ ترجمة الكتاب بالدقة والشرح الوا!ي ّ
امليسر .وما زال العلماء !ي ضبط الكتاب املAsجم
بوع الهوامش والتعليقات بغية تحسBن ترجمة هذا الكتاب القيم .ولقد لقي إقبال القراء الهائل
فطبعت طبعات عديدة !ي مختلف املجلدات.ولم أذكر محتويات املجلدات ح ¯cال يطول البحث.
 -٩كتاب رياض الصالحن ملي الدين أبي زكريا يح بن شرف النبوي.املتو]ى سنة ٦٧٦هـ ولهذا
الكتاب املAsجم إصداران:
أ -إصدار "إسالميك سن)" ]ي داكا :قام بAsجمته  ٤من العلماء وقام بمراجعته العاملان.طبع !ي ٤
مجلدات ،الطبعة ٔالاو[ى عام ١٩٨٥م ،وإلقبال القراء الهائل طبعت الطبعة العاشرة عام ٢٠٠٠م.
٣
ومن أهم مم¤Bاته:
 .١مقدمة ترجمة كتاب رياض الصالحBن بالبنغالية،املجلد ٔالاول،بنغالديش إسالميك سن ،Asداكا،طبعة عام ٢٠٠٠م ص ٩
 .٢مقدمة املجلد ٔالاول من ترجمة كتاب املشكاة
 .٣مقدمة كتاب رياض الصالحBن بالبنغالية،املجلد ٔالاول،بنغالديش إسالميك سن،Asداكا،
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احتواء بداية كل مجلد كلمة الناشر بأهمية الكتاب املAsجم وأسماء املAsجمBن مع ذكر عدد الصفحات
ال Ocقام Çا كل مAsجم ومحتوى املجلد من املوضوعات.
محتويات املجلدات بعد ال)جمة:
املجلد ٔالاول من باب ٕالاخالص وإحضار النية إ[ى باب إجراء أحكام الناس ع;ى الظاهر ،املجلد الثاني
من باب إجراء أحكام الناس ع;ى الظاهر إ[ى باب املصافحة ،املجلد الثالث من باب عيادة املريض إ[ى
باب الدعاء عند النوم ،واملجلد الرابع :من باب فضل الدعاء إ[ى باب ما أعد ﷲ للمؤمنBن !ي الجنة.
ب -إصدار "إسالمية قرآن محل" ]ي داكا :قام بAsجمته فضيلة الشيخ إي إم إم سراج ٕالاسالم وال
مراجع له كما للطبعة السابقة.وطبع !ي  ٤مجلدات ،الطبعة ٔالاو[ى عام ٢٠٠١م.
ومن أهم مم¤Bاته :احتواء بداية كل مجلد كلمة املAsجم بأهمية الكتاب املAsجم وحياة ٕالامام النبوي
١
وآثارﻩ ومحتوى املجلد من املوضوعات.
٢
محتويات املجلدات بعد ال)جمة:
املجلد ٔالاول من باب ٕالاخالص وإحضار النية إ[ى باب إجراء أحكام الناس ع;ى الظاهر ،املجلد الثاني
من باب الخوف إ[ى باب استحباب املصافحة عند اللقاء ،املجلد الثالث من باب عيادة املريض إ[ى باب
ما يقوله عند النوم ،واملجلد الرابع :من باب فضل الدعاء إ[ى باب ما أعد ﷲ للمؤمنBن !ي الجنة.
ٔ -١٠الادب املفرد :ألبي عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري املتو]ى سنة  ٢٥٦هـ.
قام بAsجمته موالنا عبد ﷲ بن سعيد جالل آبادي بإشراف " املؤسسة ٕالاسالمية " وموالنا محمد
مو ¯pËبإشراف "أحسن بابليكيشون" وتم إصدارﻩ !ي مجلد واحد عام ١٩٨٤م بمقدمة فا كلمة
ً
املAsجم وترجمة حياة ٕالامام البخاري.وأما أبوابه فيحتوي ع;ى  ٦٥٤بابا ابتداء من قوله :ووصينا
٣
ٕالانسان بوالديه...
 -١١معارف الحديث لفضيلة الشيخ منظور نعماني وفضيلة الشيخ محمد زكريا:
وقام بAsجمته موالنا أبوسعيد محمد عبد ال²ي !ي  ٨مجلدات وقام بمراجعته موالنا إي كي إم عبد
ً
السالم وطبع الكتاب املAsجم عام  ٢٠٠٧م٤.هذﻩ الكتب البالغ عددها أحد عشر كتابا تمت ترجما من
اللغة العربية إ[ى اللغة البنغالية بكاملها.
ً
أما الكتب ال HIم)جم ببعض ٔالاجزاء مع استمرار عمل ال)جمة أو مراجعة حاليا ف Hما يي:
 -١مﺴند أحمد :لإلمام أبي عبد ﷲ أحمد بن محمد بن حنبل ت  ٢٤١هـ .تمت ترجمة املجلد ٔالاول
فقط بإشراف املؤسسة ٕالاسالمية وإسالميك سن.Asولم يصدر إ[ى اليوم إذ عمل الAsجمة جار.
 -٢سن الدارمي ألبي محمد عبد ﷲ بن عبد الرحمن املتو]ى سنة  ٢٧٣هـ.
ترجم الكتاب بيد العلماء بمراجعة موالنا محمد مو ¯pËبإشراف إسالميك سن .Asوطبع املجلد ٔالاول !ي
 .١كتاب رياض الصالحBن بالبنغالية،املجلد ٔالاول،إسالمية قرآن محل ،داكا ،طبعة عام ٢٠٠١م
 .٢كل مجلد من كتاب رياض الصالحBن بالبنغالية،إسالمية قرآن محل،داكا،طبعة عام ٢٠٠١م
.٣كتاب ٔالادب املفرد باللغة البنغالية،املؤسسة ٕالاسالمية،داكا ،طبعة عام ١٩٨٤م
.٤معارف الحديث باللغة البنغالية ،املجلد ٔالاول ،املؤسسة ٕالاسالمية ،داكا طبعة عام ٢٠٠٧م
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١

هذا العام وسيكون طبع ثالثة مجلدات أخرى.
 -٣سن دار قط Hألبي محمد عبد ﷲ بن عبد الرحمن املتو]ى سنة ٣٨٥هـ.
قام بAsجمته فضيلة الشيخ أبو الكالم بإشراف املؤسسة ٕالاسالمية .وطبع املجلد ٔالاول !ي هذا العام
٢
وسيكون طبع ثالثة مجلدات أخرى.
 -٤إعالء الﺴن للعالمة جعفر أحمد عثماني املتو]ي سنة  ١٣٩٤هـ
قام بAsجمته العاملان من العلماء البارزين وقام بمراجعته  ٤من العلماء البارزين .وذلك بإشراف
٣
املؤسسة ٕالاسالمية !ي داكا.وطبع !ي أربعة مجلدات ابتداء من عام ٢٠٠٥م.
وهناك عدد من كتب الحديث الشريف باللغة البنغالية بعضها مAsجمة إلا وبعضها مؤلفة Çا.
ككتاب ٔالاحاديث القدسية للعالمة محمد املدني بAsجمة ممتاز الدين أحمد ،وكتاب الAsغيب والAsهيب
بAsجمة موالنا محمد سعيد الحق وموالنا محمد مجيب الرحمن وموالنا محمد إمداد ﷲ .وككتاب ألف
حديث من تأليف موالنا محمد مجيب الرحمن وكتاب ٔالاحاديث ٔالاربعون من تأليف محمد رضاء
الكريم إسالم آبادي وكتاب الحديث الشريف)الجزء ٔالاول والجزء الثاني( من تأليف موالنا محمد عبد
الرحيم وغABها من الكتب.
ً
خامﺴا :العلماء البارزون لهم إسهامات ]ي ال)جمة إى اللغة البنغالية ومناهجهم فWÑا:
امل)جمون لصحيح البخاري٤ :موالنا قا OpÚمعتصم باهلل ،موالنا محمد عبد الجليل ،موالنا ّ
مشرف
حسBن ،موالنا أبو الفتاح محمد يح÷¯ ،موالنا محمد سراج الحق ،موالنا محمد إسماعيل ،موالنا خالد
سيف ﷲ ،موالنا إسحاق فريدي ،موالنا عبد الرب ،موالنا أبو طاهر مصباح ،موالنا محبوب الرحمن
Çويان ،موالنا روح ٔالامBن خان ،موالنا عبد املؤمن ،موالنا قطب الدين ،موالنا مشتاق أحمد ،موالنا
عبد املتBن ،موالنا قا OpÚأبو هريرة ،موالنا عبد النور ،موالنا رفيق ﷲ نسارابادي ،موالنا محمد فاروق
موالنا سيد محمد ع;ي ،موالنا محمد هالل الدين ،موالنا مزمل حق ،موالنا عبد الخالق ،موالنا عبد
الرزاق ،وموالنا محمد أفالتون قيصر وموالنا عتيق الرحمن
املراجعون ل)جمة صحيح البخاري ٥ :موالنا عبيد الحق ،موالنا قا OpÚمعتصم باهلل ،موالنا رضاء
الكريم إسالم آبادي ،فضيلة الشيخ محمد عبد السالم ،الدكتور قا OpÚدين محمد ،موالنا روح ٔالامBن
خان ،موالنا إي.كي.إم .عبد السالم ،موالنا فريد الدين مسعود ،موالنا أمBن ٕالاسالم ،موالنا محمد فريد
الدين عتار ،موالنا إمداد الحق ،موالنا عبد املقيت شودوري .وموالنا عبد املنان طالب.
٦
مناهج ترجمة صحيح البخاري:
 ذكر السند الكامل !ي النص العربي للحديث واكتفاء بذكر الراوي ٔالاول من السند واسم الصحابي !ي .١سن الدارمي باللغة البنغالية،املجلد ٔالاول ،بنغالديش إسالميك سن،Asطبعة عام ٢٠١١م
 .٢سن دار قط OPباللغة البنغالية،املجلد ٔالاول ،املؤسسة ٕالاسالمية،داكا،،طبعة عام ٢٠١١م
 .٣إعالء السن باللغة البنغالية،املجلد ٔالاول ،املؤسسة ٕالاسالمية،داكا،،طبعة عام ٢٠٠٥م
 .٤املجلد ٔالاول من صحيح البخاري باللغة البنغالية من طبعة املؤسسة ٕالاسالمية و أدهونيك بروكاشوني
 .٥املجلد ٔالاول من صحيح البخاري باللغة البنغالية من طبعة املؤسسة ٕالاسالمية و أدهونيك بروكاشوني
 .٦املرجع السابق
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³اية السند !ي الAsجمة وذكر اسم الراوي ٔالاخ ABمن السند فقط !ي بعض ٕالاصدارات.
 !ي حالة تحويل !ي السند ذكر اسم الراوي املحول إليه مع الراوي ٔالاول كتابة اللفظ العربي ؤالاردو والفار OpËبالبنغالية بمقارنة الحروف الهجائية من تأليف املؤسسةٕالاسالمية
 استخدام الرموز الحرفية للجمل الاعAsاضية كـ" ص;ى ﷲ عليه وسلم" و"عليه السالم" و"ر OpÚﷲعنه وعا وعم" و"رحمة ﷲ عليه وعلا وعلم".
 عدم تكرار العبارات ال Ocتدل ع;ى الدعاء !ي ³اية أسماء الرواة املذكورة تسلسال دون الانقطاع ،مثل:"أنس وعباس وأبو هريرة – ر OpÚﷲ عم"
 إحالة ٓالايات القرآنية برقم السورة فرقم ٓالاية !ي النص املAsجم وليس الهامش. ذكر الكتاب والباب والنص بالعربية ثم الAsجمة بالبنغالية !ي الهامش بيان الغموض والناسخ واملنسوخ وبعض ٔالاحكام مع إحالة الكالم إ[ى املرجع.امل)جمون لصحيح مﺴلم ١ :موالنا رضاء الكريم إسالم آبادي ،موالناقطب الدين ،موالنا عبد بن
سعيد جالل آبادي ،موالنا مؤمن الحق ،موالنا أبو البشر أكوند ،موالنا مشتاق أحمد ،موالنا محمد
عبد الجليل ،موالنا رحم ،Ocموالنا محمد مو ،¯pËموالنا أحمد حسBن ،موالنا برهان الدين ،موالنا
خورشيد الدين ،موالنا حماية الدين ،موالنا عبد التBن مسعودي ،موالنا محمد إسماعيل ،فضيلة
الشيخ مأمون الرشيد.
املراجعون ل)جمة صحيح مﺴلم ٢ :موالنا عبيد الحق ،موالنا قا OpÚمعتصم باهلل ،موالنا رضاء الكريم
إسالم آبادي ،موالنا محمد عبد السالم ،الدكتور قا OpÚدين محمد ،موالنا روح ٔالامBن خان ،موالنا
فريد الدين مسعود ،موالنا إي.كي.إم .عبد السالم ،موالنا حسن عبد القيوم ،موالنا مفضل حسBن
خان ،موالنا لطف الحق ،موالنا إسحاق فريدي وموالنا محمد سعيد الحق .موالنا محمد أفالتون
قيصر
أما املناهج ال HIسار علWÑا امل)جمون ]ي ترجمة صحيح مﺴلم ف Hنفس مناهج ترجمة البخاري.
امل)جمان لجامع ال)مذي ٣ :موالنا فريد الدين مسعود وموالنا محمد مو¯pË
املراجعون ترجمة جامع ال)مذي ٤ :موالنا عبيد الحق ،موالنا قا OpÚمعتصم باهلل ،موالنا رضاء الكريم
إسالم آبادي ،موالنا محمد عبد السالم ،الدكتور قا OpÚدين محمد ،موالنا روح ٔالامBن خان ،موالنا
فريد الدين مسعود ،موالنا إي.كي.إم .عبد السالم ،موالنا حسن عبد القيوم ،موالنا مفضل حسBن
خان ،موالنا لطف الحق ،موالنا إسحاق فريدي ،وموالنا محمد سعيد الحق.
أما املناهج ال HIسار علWÑا امل)جمون ]ي ترجمة جامع ال)مذي ف Hنفس املناهج ال HIاتبعها
 .١املجلد ٔالاول من صحيح مسلم باللغة البنغالية من طبعة املؤسسة ٕالاسالمية و وبنغالديش إسالميك سنAs
 .٢املجلد ٔالاول من صحيح مسلم باللغة البنغالية من طبعة املؤسسة ٕالاسالمية وبنغالديش إسالميك سنAs
 .٣املجلد ٔالاول من جامع الAsمذي باللغة البنغالية من طبعة املؤسسة ٕالاسالمية وبنغالديش إسالميك سنAs
 .٤املرجع السابق
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امل)جمون ]ي ترجمة صحيح مﺴلم وترجمة صحيح البخاري ويضاف إلWÑا ما يي:
 ترجمة قوله" و!ي الباب" بالبنغالية " و!ي هذا املوضوع" و" قال أبو عي "¯p-أو " آراء العلماء ٓالاخرين"بأنه "قال أبوعي – ¯p-رحمه ﷲ  "-باللغة البنغالية.
 سرد رأي اإمام أبي حنيفة عند مناقشة أقوال العلماءً
ً
١
 " كراهية" أحيانا ترجم بـ" مكروﻩ" وأحيانا بـ"حرام".م)جم سن النﺴائي :موالنا رضاء الكريم إسالم آبادي
املراجعون ل)جمة سن النﺴائي :موالنا محبوب الحق ،موالنا عبد امللك ،فضيلة الدكتور أبو بكر
٢
رفيق أحمد ،فضيلة الدكتور أبو الكالم بتواري ،فضيلة الدكتور أ.ف.م .أبو بكر الصديق.
أما املناهج ال HIسار علWÑا امل)جمون ]ي ترجمة سن النﺴائي ف Hنفس املناهج ال HIاتبعها
امل)جمون ]ي ترجمة صحيح مﺴلم وترجمة صحيح البخاري ويضاف إلWÑا ما يي:
٣
 عند الAsجمة اعتمد ع;ى النسخة املطبوعة !ي الهند.امل)جمون لﺴن ابن ماجه :موالنا إمداد ﷲ ،موالنا سعيد الحق ،موالنا عبد الجليل وموالنا محمد
مو.¯pË
٤
املراجعان ل)جمة سن ابن ماجه :الدكتور أ .ف .م.أبو بكر الصديق وإي.بي.إم.عبد السالم.
أما املناهج ال HIسار علWÑا امل)جمون ]ي ترجمة سن ابن ماجه ف Hنفس املناهج ال HIاتبعها
امل)جمون ]ي ترجمة صحيح مﺴلم وترجمة صحيح البخاري.
امل)جمون لﺴن أبي داود :موالنا يعقوب شريف ،موالنا أ .ف.م .أبو بكر الصديق وموالنا نور محمد
٥
املراجعان ل)جمة سن أبي داود :موالنا يعقوب شريف وموالنا محمد مو¯pË
و املناهج ال HIسار علWÑا امل)جمون ]ي ترجمة سن أبي داود ¬ي مناهج ترجمة صحيح البخاري.
 امل)جمون لكتاب مشكاة املصابيح ٦ :موالنا فضل الكريم ،فضيلة الشيخ خان Çادر أحسن ﷲوموالنا نور محمد عظم Oوموالنا محمد أفالتون قيصر وموالنا إي بي إم عبد الخالق معجمدار.
و أما املناهج ال Ocسار علا !ي ترجمة هذا الكتاب !ي أحد عشر ً
مجلد ف:OÛ
ً
 استخدام اللغة السهلة والبليغة والAsك ¤Bع;ى الAsجمة الحرفية خوفا من وقوع الخطأ !ي استنباطٔالاحكام
 زيادة ٔالالفاظ أو نقصها لبيان املعاني ع;ى الوجه املطلوب. سرد الشرح بعد ترجمة الحديث مباشرة وترجيح آراء املتقدمBن باعتبارهم أعلم منا استعمال ٔالالفاظ واملصطلحات ٕالاسالمية ،عند استعمال العربية والفارسية وضع اللفظ البنغا[ي !ي .١مقدمة املرجع السابق
 .٢املجلد ٔالاول من سن النسائي باللغة البنغالية من طبعة املؤسسة ٕالاسالمية
 .٣مقدمة املرجع السابق
 .٤املجلد ٔالاول من سن ابن ماجه باللغة البنغالية من طبعة املؤسسة ٕالاسالمية و أدهونيك بروكاشوني
 .٥املجلد ٔالاول من سن أبي داود باللغة البنغالية من طبعة املؤسسة ٕالاسالمية وبنغالديش إسالميك سنAs
 .٦املجلد ٔالاول من املشكاة باللغة البنغالية
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القوسBن
 الاستعانة بكتاب "ٔالاشعة اللمعة " ترجمة املشكاة بالفارسية للشيخ عبد الحق الدهلوي امل)جمون لكتاب رياض الصالحن ١ :موالنا شمس الحق خان ،موالنا سعيد أحمد وموالنا عبداملنان طالب وموالنا إي إم إم سراج ٕالاسالم.
املراجعون ل)جمة كتاب رياض الصالحن :موالنا عبد املنان طالب ،موالنا محمد مو ¯pËوموالنا مزمل
حق
٢
وأما املناهج ال HIسار علWÑا ]ي ترجمة هذا الكتاب ف:H
 اختيار اللغة السهلة والبليغة وترك ٔالالفاظ الغريبة وعدم استخدام الكلمات الخفيفة املؤدية إ[ىالخلل
 كتابة الهوامش الضرورية لعوام الناس وترجمة الشروح والتعليقات ال Ocوضعت بيد ٕالامام النبوي وضع نص الحديث والتعليقات عليه !ي فقرات فاصلة بيما. بيان مصطلحات علم الحديث !ي املقدمة لتيس ABفهم درجات الحديث ال Ocبيا ٕالامام النبوي. امل)جم ملوطأ مالك :موالنا محمد مو ¯pËوال يوجد املراجع له.ومناهج ترجمة هذا الكتاب Ôي نفساملناهج ال Ocاتبعها املAsجمون !ي ترجمة صحيح مسلم وترجمة صحيح البخاري.
٣
 م)جم كتاب معارف الحديث :موالنا أبوسعيد محمد عبد ال²ي واملراجع :إي كي إم عبد السالم.٤
 م)جم كتاب ٔالادب املفرد :موالنا محمد مو.¯pË م)جم كتاب سن الدارمي املراجع له موالنا محمد مو.¯pË٦
 م)جم كتاب سن دار قط :Hموالنا أبو الكالم امل)جمون لـ إعالء الﺴن٥ :موالنا إسحاق فريدي ،موالنا سيف ٕالاسالم وموالنا أبو طاهر مصباحو الكتب املAsجمة املذكورة بعد موطأ ٕالامام مالك ليس لAsجما منهج خاص الذي سار عليه املAsجمون.
ً
سادسا :فوائد ال)جمة ومشاكلها ]ي واقع بنغالديش والحلول املق)حة لها:
أ -فوائد ال)جمة :للAsجمة فوائدها ذكرها مؤلف كتاب مناهل العرفان !ي علوم القرآن ٦.وإن كانت Ôي
فوائد ترجمة القرآن الكريم ولكا تعود كذلك ع;ى فوائد ترجمة الحديث الشريف ،وهذﻩ الفوائد Ôي:
 رفع النقاب عن جمال الحديث الشريف ومحاسنه ملن ال يستطيع أن يراها بمنظار اللغة العربيةواللغة ٔالاردية واللغة الفارسية من املسلمBن أهل اللغة البنغالية ،وتسهيل فهمه علم من خالل
 .١املجلد ٔالاول من كتاب رياض الصالحBن باللغة البنغالية،طبعة بنغالديش إسالميك سن Asوإسالمية قرآن محل عام ٢٠٠٠م و٢٠٠١م
.٢املرجع السابق
 .٣املجلد ٔالاول من كتاب معارف الحديث باللغة البنغالية،طبعة املؤسسة ٕالاسالمية عام ٢٠٠٧م
 .٤كتاب ٔالادب املفرد باللغة البنغالية،طبعة املؤسسة ٕالاسالمية عام ١٩٨٤م
.٦املجلد ٔالاول من سن الدارمي من طبعة إسالميك سن Asوسن دار قط OPباللغة البنغالية من طبعة املؤسسة ٕالاسالمية
 .٥املجلد ٔالاول من كتاب إعالء السن باللغة البنغالية،طبعة املؤسسة ٕالاسالمية عام ٢٠٠٥م٢٠٠٩-م
 .٦مناهل القرآن !ي علوم القرآن ١٣٩-١٣٧/٢
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الAsجمة.
 دفع الشÈات بالحديث نسÈا إلا أعداء ٕالاسالم وبعض املسلمBن الضعفاء !ي ٕالايمان واملنكرينللسنة.
 تنوير غ ABاملسلمBن !ي حقائق ٕالاسالم وتعاليمه خالل الحديث وإعطاء الفكرة النABة حول السABةالنبوية
 إزالة الحواجز ال Ocوضعوها املاكرون بأكاذيب افAsوها تارة ع;ى ٕالاسالم وأخرى ع;ى نٕ O°الاسالم -ص;ىﷲ عليه وسلم -ونسبوا هذﻩ ٔالاكاذيب واملفAsيات إ[ى القرآن الكريم وإ[ى تاريخ الرسول وسABته
العطرة.وكان الرد علم بلسان بعض ب OPجلد®م إذ يقول الكاتب الانجل¤Bي " برناردشو" :لقد طبع
ً
ً
رجال الكنيسة !ي القرون الوسطى بدين ٕالاسالم بطابع أسود حالك ،إما جهال وإما تعصبا ،إ³م كانوا
ً
ً
!ي الحقيقة مسوقBن بعامل بغض محمد ودينه ،فعندهم أن محمدا كان عدوا للمسيح ،ولقد درست
ًّ
ًّ
سABة محمد الرجل العجيب ،و!ي رأيي أنه بعيد جدا من أن يكون عدوا للمسيح ،إنما ينبaي أن يدûى
١
منقذ البشرية...
 براءة الذمة من واجب تبليغ الحديث بلفظه ومعناﻩ إذ الAsجمة باللغة البنغالية جمعت بBن نصالحديث الشريف باللغة العربية وبBن معاني الحديث الشريف ع;ى ما فهمه املAsجم والشارح له باللغة
البنغالية .والحديث الشريف هو الو'ي الذي يصح تبليغه بمعناﻩ دون لفظه كما يرى بعض علماء
٢
الحديث.
ب -مشاكل ال)جمة وحلولها املق)حة ]ي واقع بنغالديش:
ال شك !ي أن ترجمة الحديث الشريف !ي بنغالديش يتمثل !ي إيجابيات مشكورة غ ABأنه ال يسلم من
السلبيات واملشاكل تنتظر حلولها السريعة.وفيما ي;ي بعض هذﻩ املشاكل والحلول املقAsحة لعلها تعBن
– بفضل ﷲ–ع;ى أداء هذﻩ الرسالة العظيمة:
 -١مناهج ترجمة الحديث ومراجعا غ ABموحدة لدى جميع الجهات القائمة ع;ى ترجمة كتب
الحديث.والحل الوحيد لهذﻩ املشكلة هو تطبيق مناهج ترجمة الحديث املوحدة بBن جميع الجهات
القائمة ع;ى نشاط الAsجمة.
 -٢عدم التنسيق بBن الجهات ال Ocتقوم بالAsجمة سواء مؤسسات أو أفراد ملا يؤدي إ[ى عدم الجودة
وٕالاتقان !ي بعض الكتب املAsجمة.والحل لهذﻩ املشكلة إقامة التنسيق والتعاون بBن القائمBن ع;ى هذا
العمل -٣ .أزمات البيئة والوسائل الحديثة لعملية الAsجمة.و الحل لهذﻩ املشكلة تخصيص ٔالاماكن
املناسبة وتوف ABألجهزة والوسائل الحديثة لتتم الAsجمة املثالية بعيدا عن املشاكل.
ً
 -٤عدم وجود تلقى الدعم الحكومي الكا!ي وال الدعم الشخ OpqللAsجمة إال نادرا .والحل لهذﻩ املشكلة
التنسيق مع رجال الحكومة ومع ٔالاغنياء !ي املجتمع وبيان أهمية الدعم املا[ي وفضل العمل الخABي.
 -٥عدم الاستعانة بالخAاء املمتازين !ي دراسة الحديث وعدم اختيار املتخصصBن !ي اللغة البنغالية.
 .١نقال عن مجلة ذي مسلم رفيو بلكهنو ،الهند !ي جزء مارس سنة ١٩٣٣م
 .٢مم ٕالامام السيوطي وابن بطال وابن حجر العسقالني ،ينظر مناهل العرفان ١٣٩/٢
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والحل لهذﻩ املشكلة الاهتمام والاعتناء بAsشيح من له البعد الثالث !ي اللغة وحسن أساليÈا وخAة
الAsجمة.
 -٦عدم وجود مراكز ترجمة الحديث الشريف بعدد كاف وعدم استمرار الAsجمة بصفة
مستديمة.والحل لهذﻩ املشكلة تكثيف الجهود والعناية بتوف ABاملراكز واملنظمات لAsجمة الحديث وتوفAB
وسائل تشغيلها بصفة دائمة
 -٧عدم وجود اللجنة املركزية للمراقبة واملتابعة للكتب املAsجمة !ي الحديث الشريف .والحل املناسب
ً
تشكيل اللجنة الشرعية املركزية مهما تحقيق وتدقيق ٔالامور املذكورة سابقا مساعدة ألداء ٔالامانة
العلمية والدينية.
و]ي الختام نسجل بعض النتائج ال HIتوصلنا إلWÑا من خالل هذا البحث املتواضع:
 إن نظام التعليم !ي بنغالديش يتمثل !ي تعليم العلوم العصرية والعلوم الدينية والعلوم التقنيةواملهنية
 دراسة الحديث وعلومه تحتل مكانة مرموقة بوجود جهود املؤسسات الحكومية ؤالاهلية للتعليمالدي.OP
 تطور دراسة الحديث الشريف وعلومه !ي بنغالديش مرت بمرحلتBن :مرحلة قبل دراسة الحديث !ياملدرسة العاملية !ي كلكتا و!ي دار العلوم معBن ٕالاسالم هات هازاري !ي شيتاغونغ .ومرحلة بعدهما.
 تاريخ الAsجمة ٔالاو[ى يرجع إ[ى القرن السادس عشر امليالدي وكانت الAsجمة ٔالاو[ى إ[ى اللغة الالتينية ترجمت كتب الحديث الشريف املختلفة إ[ى اللغة البنغالية من أهمها الكتب الصحاح الستة وغABها. تبذل قصارى الجهود !ي ترجمة أمهات كتب الحديث من الجهات املختلفة – مؤسسات وأفراد.أهمها:املؤسسة ٕالاسالمية وأدهونيك بروكاشوني وبنغالديش إسالميك سن Asواملكتبة ٕالامدادية !ي داكا.
 أول كتاب !ي الحديث الشريف ترجم إ[ى اللغة البنغالية هو " مشكاة املصابيح". أول كتاب كامل ترجم إ[ى اللغة البنغالية هو صحيح البخاري ترجم وطبع !ي عشرة مجلدات أك Aالكتب ترجمت !ي ضوء مناهج الAsجمة وضعت من قبل املؤسسة ٕالاسالمية بداكا. أك Aالكتب ترجمت وروجعت بأيدي نخبة من العلماء التخصصBن !ي اللغة العربية واللغة البنغالية. -أن ترجمة الحديث الشريف إ[ى اللغة البنغالية فا إيجابيات مشكورة وفا مشاكل قابلة للحلول.
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ً
ٔ .١٤الاساليب التعليمية ]ي الﺴنة النبوية :أسلوب القصة نموذجا
د.وفاء بنت عبدالعزيز بن حمد الزامل
)جامعة ٔالامABة نورة بنت عبدالرحمن ،اململكة العربية السعودية /الرياض(
ً
ً
ً
ً
بسم ﷲ الرحمن الرحيم ،الحمدهلل حمدا كثABا طيبا مباركا فيه ،ملء السماوات وملء ٔالارض ،وملء
ما بيما ،وملء ما شاء من Opء بعد ،أهل الثناء واملجد ،وأهل التقوى واملغفرة.
له الحمد كله ،وله الشكر كله ،وله الثناء الحسن ،له الحمد ح ¯cير ،¯pÚوله الحمد بعد
الر ،¯pÚال نح Opqثناء عليه ،هو كما أث ¯Pع;ى نفسه ،وفوق ما نث OPعليه ،له الحمد كما هدانا ،وله
الحمد كما كفانا وآوانا ،له الحمد باإلسالم ،وله الحمد باإليمان ،وله الحمد بالسنة والقرآن ،له الحمد
ﱠ
كما ينبaي لجالل وجهه وعظيم سلطانه ،هدانا لإلسالم ،وعلمنا القرآن ،وأرسل لنا خ ABمعلم ورسو ٍل
ع;ى مدى ٔالازمان.
ال يمكن الحديث عن القضايا التعليمية واملشكالت ال Ocتواجه العاملBن !ي هذا املجال دون اللجوء إ[ى
الحديث عن ٔالاساليب التعليمية باعتبارها رك¤Bة هامة !ي العملية الAsبوية ،فاملعلم الناجح  -كما يراﻩ
الكثABون – هو الذي يحسن يستخدم هذﻩ ٔالاساليب ،إضافة إ[ى العناصر ٔالاخرى ال Ocيجب أن يتمتع
Çا !ي املواقف الAsبوية املختلفة وإذا كانت هذﻩ Ôي مكانة ٔالاساليب التعليمية !ي املجال التعليم Oفمن
الضروري تسليط الضوء علا بAsك ¤Bقوي يوضح هذﻩ الحقيقة ملن يجهلها ويذكر املتغافلBن عن
أهميا.
وقد كان الن O°عليه الصالة والسالم القدوة العملية الحية للمسلمBن إبان حياته بيم ،فقد استخدم
عليه الصالة والسالم أساليب تعليمية متنوعة اليصال الرسالة بأحسن أسلوب وأبلغه ،ومن هذﻩ
ٔالاساليب التعليمية املؤثرة أسلوب القصة ،وال Ocسنلقي الضوء علا خالل هذا البحث والذي نسأل
ﷲ تعا[ى أن ينفع به .
* أهداف البحث:
/١إلقاء الضوء ع;ى ٔالاساليب التعليمية !ي السنة النبوية .
 / ٢التعريف بالقصة النبوية ،وإلقاء الضوء ع;ى خصائصها وأنواعها وأهدافها وآثارها الAsبوية.
/٣إبراز املنهج النبوي !ي عرض القصص.
 /4بيان ٔالاثر التعليم Oألسلوب القصة باعتبارها وسيلة تعليمية جذابة وفعالة !ي إيصال املعلومات
ّ
وشد الانتباﻩ ،ودورها !ي تكوين القيم والاتجاهات !ي نفوس املتعلمBن.
أهمية املوضوع:
ً
ً
تكمن أهمية هذﻩ الدراسة !ي كو³ا إسهاما علميا تعود بالنفع ع;ى املعلمBن واملربBن حيث يقفون من
خاللها ع;ى ٔالاساليب النبوية !ي الAsبية والتعليم ،وخاصة أسلوب القصة ،وما تضمنه هذا ٔالاسلوب
من مضامBن تربوية !ي املحتوى ؤالاهداف والطريقة ال Ocيتم Çا توصيل ٔالافكار ،وتنشئة ٔالاجيال تنشئة
صالحة.
خطة البحث:
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جاء هذا البحث !ي :مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخاتمة ثم ثبت املصادر واملراجع والفهارس العامة.
مباحث البحث:
ٔالاول :مفهوم القصة.
الثاني :خصائص القصص النبوي.
الثالث :أنواع القصص النبوي.
الرابعٔ :الاهداف الAsبوية من القصص النبوي.
الخاتمة:وتتضمت أهم النتائج والتوصيات .
* تعريف القصة لغـة:
صة - :بكسر القاف وتشديد الصاد املفتوحة – ٔالاخبار ﱠ
املحكية ،وقد ﱠ
الق ﱠ
ﱠ
سم¯ ﷲ
املروية ،ؤالانباء
ِ
ً
قصصا ،قال سبحانهَ :كذل َك َنقُ
ليك من َأ ْن َباء َما َقدْ
ص َع َ
ﱠ
ﱡ
تعا[ى ما حدثنا به !ي كتابه من أنباء الغابرين
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ )(١
ص َع َ
ص ُه َع َ
َ َ
لك م ْن َأ ْنب ِاء ْال ُق َرى َن ُق ﱡ
ليك ِم ْ َا ق ٌ
ائم َو َح ِص ٌيد) ،(٢وقال :ن ْح ُن ن ُق ﱡ
ليك
سبق  ،وقال ذ ِ
ٌ
صص ) ،(٣وقالَ :ل َق ْد َك َان !ي َق َ
َأ ْح َس َن ْال َق َ
ص ِصهم ِع ْ َAة ).(٤
ِ
ِ
ً
ّ َ ﱠً
َ
ّ
ﱡ
ﱠ
القص عند العرب تتبع ٔالاثر ،قال ابن سيدﻩ" :قص آثارهم يقصها قصا وقصصا
وأصل
ِ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
)(٦
تتبع ٔالاثر أي وقت كان") ،(٥قال تعا[ىَ  :وقالت ألخته ق ّ
وتقصصها ّ
ﱠ
تتبعها بالليل ،وقيل :هو ﱡ
ص ِيه...
ِ ِِ ِ
ص َ
أي اتبÙي أثرﻩ ،وقالَ :فا ْرَت ﱠدا َع;ى َآثاره َما َق َ
ص ًا ) ،(٧أي رجعا من الطريق الذي سلكاﻩ ّ
يقص ِان
ِِ
ٔالاثر).(٨
ُ
القصص ﱡ
يدل ع;ى تتبع ال×Opء ،مأخوذ من قولك :اقتصصت ٔالاثر إذا تتبعته،
قال ابن فارس" :
ﱠ
اقتص أثرﻩ ،ومن
القصاص !ي الجراح ،وذلك أنه يفعل به مثل فعله باألول ،فكأنه
ومن ذلك اشتقاق ِ
َ
َ
َ
َ
والقصص حيث ُيتت ﱠبع الخُ A
الق ﱠ
فيذكر ،والصدر هو الق ﱡ
ص ،وهو عندنا قياس الباب ،ألنه
صة
الباب ِ
َ ﱡ ﱠ
ص الشعر ،وذلك أنك إذا قصصته فقد
متساوي العظام ،كأن كل عظم ما يتبع ٓالاخر ،ومن الباب ق
ﱠ
سويت بBن كل شعرة وأخا ،فصارت الواحدة كأ³ا تابعة لألخرى مساوية لها !ي طريقها").(٩
َ
ّ
والق ﱠ
وق ﱠ
ص ﱠ
ع;ي خAﻩ
صة الخ،A
بالقصه الخ ،Aورواية ٔالامر والحديث ،قال ابن منظورِ " :
ويراد ِ
ً
َُ ﱡ َ ﱠً َ
َ
وق َ
صصا :أوردﻩ ،والقصص – بفتح القاف – الخ Aاملقصوص ،وضع موضع املصدر ح¯c
يقصه قصا
َ
ُ
َ
القصة ال Ocتكتب ،وتق ﱠ
صص الخ ،Aﱠ
تتبعه،
صار أغلب عليه ،والقصص – بكسر القاف – جمع ِ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩

سورة طهٓ ،الاية . ٩٩
سورة هودٓ ،الاية . ١٠٠
سورة يوسفٓ ،الاية .٣
سورة يوسفٓ ،الاية .١١١
املحكم ).(١٠١/٦
سورة القصصٓ ،الاية .١١
سورة الكهفٓ ،الاية .٦٤
®ذيب اللغة لألزهري ).(٢٩٧٧/٣
معجم مقاييس اللغة ).(١١/٥
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َ َ ً
ُ
والق ّ
ّ
ﱠ
والقاص
صصا،
وقص عليه الخ Aق
واقتصصت الحديث ،رويته ع;ى وجهه،
صة ٔالامر والحديث،
ِ
)(١
هو الذي يأتي بالق ّ
صة ع;ى وجهها كأنه يتتبع معانا وألفاظها" .
ِ
ً
ّ
ّ
وع;ى هذا فالقصة !ي اللغة تقوم ع;ى مع ¯Pالتتبع سواء كان التتبع ماديا كقص العظام،
ً
ّ ﱠ
ّ
ّ
ّ
وقص الكالم ،وهذا مع ¯Pملحوظ !ي
كقص ٔالاخبار،
وقص ٔالاثر ،أو كان التتبع معنويا
وقص الش َعر،
ّ
القاص حBن
القصة الÔ Ocي الجملة من الكالم املقصوص ،والقصة تكتسب هذا الاسم من مع ¯Pفعل
ّ
ّ
القصة ،فهويأتي Çا ع;ى وجهها كأنه يتتبع معانا وألفاظها ،ويقتفي آثار أحدا/ا !ي ترتيب
بقص
يقوم
ً
ً
ُ
ً
واناء بالخاتمة ،وكأن
الحدث
بعضها ع;ى بعض متتبعا الحدث من بدايته متد ّ ِرجا معه حيث ذروة
ِ
القاص !ي ذلك يحاكي ﱠ
قاص ٔالاثر وهو يتتبع آثار ٔالاقدام ع;ى ٔالارض و!ي منعرجات الدروب ح ¯cيعرف
مص ABتلك ٔالاقدام ،ويصل إ[ى نقطة الاية بالنسبة لها).(٢
* القصة عند ٔالادباء:
ﱠ
القصة !ي الاصطالح ٔالادبي املتداول لم تستقر ع;ى مدلول محدد ،ف OÛتارة تستعمل للداللة
ع;ى مشتمالت الفن القص Opqبعامة ،من رواية وأقصوصة وحكاية ونادرة ...وغABها ،وÔي !ي بعض
ٔالاحيان ُت ْس َت ْخ َد ُم للداللة ع;ى نوع من الفن القص Opqال يطول ليبلغ ﱠ
حد الرواية ،وال يقصر ليقف عند
ّ
حد ٔالاقصوصة).(٣
ً
ً
يقول طاهر ﱠ
حجار !ي كتابه "ٔالادب ؤالانواع ٔالادبية"" :من الصعب أن نعطي تحديدا شامال
ً
للقصة بحيث نفهم كل إمكانيات هذا النوع ٔالادبي الذي لم يثبت بعد ،وفعال ما هو الفرق بBن الرواية
والقصة والقصة القصABة.(٤) "...
ﱠ
ويقول عز الدين إسماعيل !ي كتابه "ٔالادب وفنونه"" :لعلنا ال نجاوز الحقيقة عندما نزعم أن
عدم وجود تعريف محدد ملصطلح )القصة القصABة( هو أهم ٔالاسباب ال Ocأوجدت الاختالط بBن
القصة القصABة وغABها من ٔالانماط ٔالادبية").(٥
ً
كما أن اختالف ﱡ
النقاد !ي تحديد العناصر الفنية للقصة ٔالادبية كان سببا !ي اختالف
ً
تعريفا®م للقصة ،إذ العناصر الفنية Ôي ضوابط التعريف ،ويظهر هذا جليا عند عرض تعريفا®م
للقصة ،وÔي كما ي;ي:
ً
 - ١اكتفى بعضهم بجعل القصة سردا لألحداث ينت OÛإ[ى غرض مقصود ،وتأث! ABي قارòا:
ﱠ
املفصل !ي اللغة وٓالاداب" بأ³ا" :لون من ألوان
• فقد ُع ّ ِرفت القصة بمدلولها الشامل !ي "املعجم
ٔالادب القص Opqالذي يروي ٔالاخبار ع;ى أنواعها ويعرض ٔالاحداث ،وينقل املآثر ،ويسوق الحكايات
ً
والنوادر ،وينسج ٔالاساط ABوالخرافات؛ طلبا للمتعة والفائدة").(٦
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

لسان العرب ).(٧٤ ،٧٣/٧
القصص !ي الحديث النبوي للزير ).(٤٨
انظر :املعجم املفصل !ي اللغة وٓالاداب ).(٩٨٠/٢
صـ ). (٩٩
صـ )( ١٤
).(٩٨٠/٢
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•

•

•

•

ﱠ
ألحداث ال ُيشAsط
وعرفها مجدي وهبة وكامل املهندس !ي كتاÇما "معجم املصطلحات" بأ³اَ " :س ْرد
ٍ
فا إتقان الحبكة ،ولكنه ُينسب إ[ى ر ٍاو ،وأهميا تنحصر !ي حكاية ٔالاحداث وإثارة اهتمام القارئ
أو املستمع ،ال الكشف عن خبايا النفس ،والAاعة !ي رسم الشخصيات").(١
ﱠ
وعرفها محمود تيمور بأ³ا" :عرض لفكرة ﱠ
ﱠ
مرت بخاطر الكاتب ،أو تسجيل لصورة تأثرت Çا مخيلته،
ً
يع Aعا بالكالم ليصل Çا إ[ى أذهان ُ
أو بسط لعاطفة اختلجت !ي صدرﻩ ،فأراد أن ّ
الق ّراء محاوال
ِ
أن يكون أثرها !ي نفوسهم مثل أثرها !ي نفسه").(٢
وقال محمد يوسف نجم" :القصة مجموعة من ٔالاحداث يرو´ا الكاتب ،وÔي تتناول حادثة واحدة
أو حوادث عدة ،تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة تتباين أساليب عيشها وتصرفها !ي الحياة ع;ى
ً
ﱡ
غرار ما تتباين حياة الناس ع;ى وجه ٔالارض ،ويكون نصيÈا !ي القصة متفاوتا من حيث التأثر
والتأث.(٣)"AB
وعرفها ٔالاشقر بأ³ا" :فن حكاية الحوادث ؤالاعمال بأسلوب لغوي ينت OÛإ[ى
غرض مقصود").(٤
ٍ

• وقال فاضل وا[ي !ي مقالته" :جذور القصة !ي ٔالادب العربي"" :القصة عبارة عن مجموعة من
وجه خاص ،و!ي إطار
ٔالاحداث الجزئية ال Ocتقع !ي الحياة اليومية !ي املجتمع مرتبطة ومنظمة ع;ى ٍ
خاص بحيث تمثل بعض جوانب الحياة وتجلوها !ي ش ¯cوجوهها بغرض الوصول من خالل الوûي
الكامل باألحداث والظروف الاجتماعية إ[ى الحقائق ٕالانسانية مع عدم إغفال الحرص التام ع;ى
جانب التسلية وٕالامتاع ،وجانب التثقيف والذيب.(٥) "..
• وعرفها فورس Asبأ³ا "حكاية تتسلسل أحدا/ا !ي حلقات كحلقات فقرات الظهر ،أو كدودة ٔالارض
تتموج أجزاؤها !ي تتابع").(٦
• وجاء تعريفها !ي كتاب "القصص النبوي") (٧بأ³ا" :ذلك العمل ٔالادبي الذي يكون نتيجة تصوير
القاص ألحداث وقعت من بطل له وجود ،لكا نظمت ع;ى أساس أدبي أو عاطفي ّ
فقدم بعضها
ِ
ّ
وأخرآخر وحذف بعضها وذكر آخر أو بولغ !ي تصويرها إ[ى الحد الذي يستأثر بعواطف القارئ أو
ِ
السامع".
 - ٢اشAsط بعض النقاد اشتمال أي قصة ع;ى بداية ووسط و³اية ،فيتدرج الحدث من البداية إ[ى أن
يبلغ ذروته )العقدة( ثم تأتي لحظة التنوير )الاية( ،من هؤالء :رشاد رشدي !ي كتابه "فن القصة
َُ
القصABة "حيث ﱠ
تدرج فيه لوضع ضوابط للقصة القصABة خلص !ي ³ايته إ[ى أن القصة تصوير
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

صـ ) (٢٨٩
"فن القصص" ،ص )(٤٧
"فن القصة" ،ص .٩
معجم علوم اللغة العربية ،د.محمود بن سليمان ٔالاشقر.(٣٢٠) ،
مجلة رؤى – العدد الرابع – السنة ٔالاو[ى  /شوال ١٤١٩هـ )ص .(٤٢
انظر :دراسات !ي القصة العربية الحديثة ،محمد زغلول سالم )ص.(٣
السيد شحاته ,والسيد تقي الدين )ص.(٨
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حدث متكامل له بداية ووسط و³اية ،وتقوم بBن أركانه الثالثة – الشخصيات والحوادث واملع– ¯P
عالقة عضوية كالعالقة ال Ocتقوم بBن أعضاء الجسم ال²ي – كل ما يقوم ع;ى خدمة ٓالاخر –
ف OÛوحدة ال يمكن أن تتجزأ).(١
• وعزيزة مريدن !ي كتاÇا "القصة والرواية" حيث قالت" :القصة قالب من قوالب التعب ABيعتمد
فيه الكاتب ع;ى سرد أحداث معينة ،تجري بBن شخصية وأخرى أو شخصيات متعددة ،يستند !ي
قصها وسردها إ[ى عنصر التشويق ،ح ¯cيصل بالقارئ أو السامع إ[ى نقطة معينة تتأزم فا
ٔالاحداث وتسم¯ "العقدة" ويتطلع املرء معها إ[ى الحل ،ح ¯cيأتي !ي الاية").(٢
• وعز الدين إسماعيل !ي كتابه "ٔالادب وفنونه" حيث اختار التعريف القائل :إن القصة القصABة
املحكمة Ôي سلسلة من املشاهد املوصوفة تنشأ خاللها حالة مسببة تتطلب شخصية حاسمة
ً
ذات صفة مسيطرة تحاول أن تحل نوعا من املشكلة من خالل بعض ٔالاحداث ال Ocتتعرض
لبعض العوائق والتصعيدات )العقدة( ح ¯cتصل إ[ى نتيجة قرار تلك الشخصية الائي فيما
يعرف بلحظة التنوير أو الحل! ،ي أسلوب يتم ¤BبالAsك ¤Bوالتكثيف الدال[ي دون أن يكون للبعد
الكم Oفا شأن كب.(٣)AB
وهذا هو تعريف ولسن ثوري;ي للقصة كما جاء !ي ترجمة كتابه "كتابة القصة القصABة").(٤
* القصة ]ي الحديث النبوي:
كان الرسول –  – أول من سلك نهج القرآن الكريم ،ﱠ
وترسم خطاﻩ !ي توظيف القصة من
أجل نشر الوûي وتعميق مبادئ ٕالاسالم !ي النفوس ،حيث نجد الرسول –  – يتخذ من القصة
ً
ً
ّ
يحملها قيم ٕالاسالم ومعانيه ،ويربي علا الصحابة ،ويوجههم من
أسلوبا مهما من أساليب الدعوةِ ،
ً
ً
خاللها إ[ى فهم هذا الدين عقيدة !ي الفكر ،وطريقة !ي السلوك وواقع الحياة.
ومما يعكس لنا اهتمام الرسول–  – بالقصة !ي تعليم الصحابة وتربيم أنه كان يكرر
القصة الواحدة أك Aمن مرة و!ي أك Aمن مجلس ،وربما كان السبب !ي ذلك هو تجدد الوافدين ع;ى
ً
مجلسه -عليه الصالة والسالم -من املسلمBن حديثا ،أو من الصحابة الذين كانوا يتعاقبون !ي الاستماع
ً
إليه ،وربما كان السبب أيضا ما يحرص عليه الرسول –  – من تقرير ما ®دف إليه القصة من
غايات ،وما تتحدث عنه من موضوعات !ي نفوس مستمعيه ،وظاهر تكرار القصة الواحدة !ي أك Aمن
مناسبة تؤكدها وتنطق Çا عدة نصوص !ي كتب الحديث ،فقد جاء !ي سن الAsمذي عند رواية قصة
حدث Çذا الحديث ﱠ
أصحاب ٔالاخدود" ...قال :وكان –  – إذا ﱠ
حدث Çذا الحديث ٓالاخر ،قال :كان
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ص .٩٣-٩٢
ص ١٢
ص .١٤
ﱠ
انظــر مقال ـة أعــدها :محمــد محمــد باشــا بعنــوان ] :كتــاب :كتابــة القصــة القصــABة تــأليف :ولســن ثــوري;ي – ترجمــة د .مــانع حمــاد
الج ــ Oكض ــرورة أساس ــية للمكتب ــة ٔالادبي ــة العربي ــة[ مجل ــة ال ــدارة – الع ــدد الراب ــع ،الس ــنة العش ــرون ،رج ــب ،ش ــعبان ،رمض ــان
١٤١٥هـ ،ص .٢٤٢
192

ملك من امللوك ،(١) "..وعن قصة "الكفل من ب OPإسرائيل" قال ابن عمر " :- -لقد سمعت من رسول
ً
حديثا لو لم أسمعه إال مرة أو مرتBن – ح ¯cﱠ
عد سبع مرات – ولكن سمعته أك Aمن ذلك
ﷲ ––
قال :كان الكفل من ب OPإسرائيل.(٢) "..
ً
وقد اشتملت كتب الحديث املعتمدة – من صحاح وسن – ع;ى نصوص قصصية كثABة جدا،
ً
ً
ً
وÔي متفاوتة طوال وقصرا ،كما تتفاوت أيضا !ي حظها من بروز العنصر القص.Opq
وقد فطن املحدثون ٔالاوائل إ[ى هذﻩ ٔالاحاديث وال Ocتتم ¤Bبشكلها القص Opqﱡ
ونصوا ع;ى تسميا
قصة ،ومن أمثلة ذلك عند البخاري قوله" :باب قصة الحبش") ،(٣وقوله "باب قصة غزوة بدر")،(٤
وقوله" :قصة يأجوج ومأجوج") (٥وغABها ،وعند مسلم كقوله" :حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس
Çذﻩ القصة نحو حديث يزيد ،"(٦)...وقوله ..." :ثم ذكر سائر الحديث بقصته ،(٧) "...وقولهÇ ..." :ذا
ً
ٕالاسناد ،الحديث عن الن –  – O°مجردا عن سائر القصة ،(٨) "..كما نجد عند الAsمذي !ي سننه هذا
ً
ً
اللفظ كثABا – أع OPلفظ "القصة" – فغالبا ما يقول ":و!ي الحديث قصة") (٩و"..فذكر قصة !ي هذا
الحديث طويلة")..." ،(١٠وذكر ووعظ فذكر !ي الحديث قصة  ،(١١) "..وكذا نجدﻩ عند أبي داود ،وابن
ماجه ،والنسائي !ي سنم.
)(١٢
ونجد !ي "ك ¤العمال"  :الكتاب الثالث من حرف القاف :كتاب القصص ،وذكر قصة
أصحاب الغار ،وقصة مو ¯pËوالخضر علما السالم ،وغABهما.
ّ
ٌ
نفرق بBن القصة !ي
وجدير بالذكر – ونحن نتحدث عن القصص !ي السنة النبوية – أن ِ
السنة والقصة !ي ٔالادب املعاصر ،فقصص السنة محكوم Çدف التوجيه والAsبية وليس Çدف التاريخ،
والقائل له هو رسول ﷲ –  – الذي أوتي جوامع الكلم ،فكالمه عليه الصالة والسالم قليل !ي مبناﻩ
ً
كث! ABي معناﻩ ،وانطالقا من هذا نرى أن قصص السنة يتحقق فيه مدلول القصة بوجه عام سواء
)(١
)(٢

)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩
)(١٠
)(١١
)(١٢

ً
أخرجـه الAsمـذي )التفسـ /ABومـن سـورة الـAوج ح  (٣٣٤٠عـن صـهيب  -  -؛ وسـيأتي تخـريج الحـديث تامـا !ـي موضـعه )الفصـل
ٔالاول /املبحث الثاني ص(٢٣٥:
أخرجه أحمد !ي مسندﻩ ) ٢٣/٢ح  ،(٤٧٤٧وأبو يع;ى !ـي مسـندﻩ ) ٩٠/١٠ح  ،(٥٧٢٦واملـزي !ـي ®ـذيب الكمـال ) ،(٣١٩/١٠وابـن
عساكر !ي تاريخ دمشق ) ،(٣٧٩/١٧من طرق عن ٔالاعمش عن عبدﷲ الرازي عن سعد مو[ى طلحـه عـن ابـن عمـر – وفيـه سـعد
ً
مو[ى طلحة :مجهول – التقريب ) (٢٧٧وانظر تخريجه مفصال !ي محلق ٔالاحاديث الضعيفة !ي آخر البحث،ص .٥٩١:
)كتاب املناقب – الباب الثالث عشر( ).(١٢٩٨/٣
)كتاب املغازي – الباب الثالث( ).(١٤٥٤/٤
)كتاب ٔالانبياء -الباب العاشر( ).(١٢٢٠/٣
)كتاب ٓالاداب /ح .(١٦٩٠/٣) (٢١٤٤
)كتاب ٔالاشربة /ح .(١٦١٤/٣) (٢٠٤٠
)كتاب اللباس والزينة ح .(١٦٧٨/٣) (٢١٢٥
انظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،(٦٢٧/٤) ،(٥٠٢/٤) ،(٣١٣/٤) ،(٢٣٦/٤) (١٣٥/٤ ،(١٣١/٤) ،(٧٧/٤) ،(٤٣/٤) ،(٢٢/٤) ،(١٩٦/٣) ،(٣٦٣/٢) :
) (٤٦/٥) ،(٣٩/٥وغABها.
).(٢١٣/٤
).(٤٦٧/٣
ﱠ
لعالء الدين ع;ي بن حسام الدين الهندي الشه ABباملتقي ،وفيه رتب كتاب "جمع الجوامع" للسيوطي.
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قصرت نصوصه أو طالت بحسب الغرض.
وال يمكن أن نخضع القصة النبوية للمقاييس النقدية املعاصرة ،إذ ال يصح أن نخضع املتقدم
ّ
ونقومه وفق ظروف تختلف !ي الزمان واملكان).(١
– بظروفه الاجتماعية – ِ
يقول د .طلعت عفيفي" :فمن خطل الرأي وفساد الاتجاﻩ أن نضع أمامنا القصص النبوي
املو'ى به من ﷲ ،والضارب !ي أعماق املا OpÚملدة ﱠ
تقدر بنحو ألف وأربعمائة سنة ونحاول أن نبحث
فيه عن سمات قصة اليوم وعناصرها").(٢
*خصائص القصص النبوي:
امتاز القصص النبوي بخصائص فريدة م¤Bته ﱠ
عما سواﻩ من القصص ،وتبدو هذﻩ الخصائص
ﱠً
جلية لكل من قرأ هذﻩ القصص وتأملها ،ويمكن إجمال هذﻩ الخصائص فيما ي;ي:
ً
وخصوصا التاريLي والغي O°املستقب;ي – ٌ
و'ي من ﷲ عز وجل ،وقد
 - ١القصص النبوي !ي غالبه –
َ َ ََ ُ َ َ
َ َ ْ َ َ ْ َْ ُ
نت ل َد ْ´ ِ ْم
وح ِيه ِإليك وما ك
جاء ما يش ABلذلك !ي القرآن الكريم ،قال تعا[ى  :ذ ِلك ِمن أنباء الغي ِب ن ِ
َ
ْ ُْ ُ َ ْ ََ ُ ْ َﱡُ ْ َ ْ ُ ُ َ َْ َ َ َ ُ َ َ
ْ
َ
َْ
ْ ْ
نت ل َد ْ´ ِ ْم ِإذ َيخ َت ِص ُمون  ) ،(٣وقال  ِتل َك ِم ْن أ َنباء الغ ْي ِب
ِإذ يلقون أقالمهم أ´م يكفل مريم وما ك
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
نت َت ْع َل ُم َها َأ َ
ُنوح َا إ َل ْي َك َما ُك َ
نت َو َال َق ْو ُم َك من ق ْبل َهـذا ف ْ
اص ِ ِْ Aإ ﱠن ال َعا ِق َبة ِلل ُم ﱠت ِق َBن  ) ،(٤وقال
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
صص ب َما َأ ْو َح ْي َنا إ َل ْي َك َه َـذا ْال ُق ْر َآن َوإن ُك َ
ُ
نت من َق ْبله َمل َن ْال َغافلBنَ
ﱡ َ ْ َ ْ َ َ
َ ْ ُ
َ
ِِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
نحن نقص عليك أحسن الق ِ ِ
) ،(٥وقال َو َما َينط ُق َعن ْال َه َوى  .إ ْن ُه َو إ ﱠال َو ْ' ٌي ُي َ
و'ى ) .(٦وهذﻩ امل¤Bة تضيف لصحيح
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
)(٧
القصص النبوي نوعا من القداسة ،وتزيد الثقة به وتقديرﻩ .
 - ٢القصص النبوي قصص هادف ،أغراضه سامية ،وأهدافه تربوية :فاملتأمل للقصص النبوي ع;ى
اختالف أنواعه يجد أنه يشAsك !ي غرضه ومقصدﻩ ،فهذﻩ القصص إنما ساقها الن–  – O°
ً
ً
بغرض الAsبية والتوجيه والدعوة ترغيبا !ي الخ ،ABوترهيبا من الشر ،فما كان الن –  – O°يعرض
تلك القصص بمختلف أنواعها لذا®ا كأنماط قصصية ذات طريقة فنية جميلة ،أي أنه لم
ً
يعرضها لذات الفن القص – Opqوإن كان هذا يتحقق تبعا – وإنما كان يعرضها وهو يسدف
بالدرجة ٔالاو[ى املبادئ ؤالاهداف السامية ال Ocيريد نقلها ألمته).(٨
 - ٣أصالة موضوعات القصص النبوي ،وقو®ا ،وتنوعها:
ً
فاملتأمل ملوضوعات القصص النبوي يجد أ³ا من النوع الذي يث! ABي السامع أو القارئ كثABا
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

انظر :القصص !ي الحديث النبوي للزير ) (٨٩وما بعدها.
مختارات من القصص الصحيح !ي السنة النبوية – دراسة تحليلية تربوية.(٢٦) .
سورة آل عمرانٓ ،الاية .٤٤
سورة هودٓ ،الاية .٤٩
سورة يوسفٓ ،الاية .٣
سورة النجمٓ ،الاية .٤
الوسائل التعليمية !ي السنة النبوية – رواية ودراية – للع¤ي ).(٢٣٦/١
انظ ــر :القص ــص ! ــي الح ــديث النب ــوي للزي ــر ) ،(٤٢٧الوس ــائل التعليمي ــة ! ــي الس ــنة النبوي ــة للع ــ¤ي ) ،(٢٣٧/١القص ــة ! ــي الس ــنة
النبوية وآثارها الAsبوية للعرياني ). .(١٨
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ً
من الانفعاالتّ ،
ويحرك فيه ش ¯cالعواطف واملشاعر ،ويجعله مرتبطا بمتابعة القصة إ[ى ³ايا ،وذلك
ّ
وتشدﻩ إ[ى درجة أن يظل
ملا تتمتع به املوضوعات !ي القصة من القوة ؤالاصالة ،بحيث تسوي املتلقي
ً
ً
املوضوع حيا !ي تفكABﻩ ،عالقا !ي ذهنه ح ¯cبعد انائه من القصة بفAsة طويلة.
ومما يمنح موضوعاته هذﻩ ٔالاصالة :ما ُيالحظ !ي أفكارها من العمق والغ ،¯Pإذ تتناول جوانب
مهمة من قيم ٕالاسالم ومبادئه ،كما تتناول قضايا غاية !ي الخطورة كقضايا البعث والثواب والعقاب،
ً
باإلضافة إ[ى تناوله جوانب حية من حياة ٕالانسان وسلوكه وطبائعه بجوانÈا املتعددة ،وتحاول أحيانا
أن تتغلغل !ي بواطن بعض القضايا ال Ocربما غابت عن وûي ٕالانسان ،فتتناول موضوعات ®دف من
وراòا إ[ى تبصABنا ببعض الحقائق الخافية !ي باطن حياتنا ،كما نجد مثل ذلك !ي قصة "ٔالام والرضيع"
حيث تحاول القصة أن ّ
لكل من الراكب ذي الشارة ،والجارية السوداء ،وما
تصور لنا الوجه ٓالاخر ٍ
ِ
ﱡ
الشر والجAوت ،وما وراء تلك الجارية املسكينة من خAB
ينطوي وراء ٔالاول من حقيقة خافية Ôي
وصالح ،كما تعكس ما ينخدع به ٕالانسان من مظاهر ﱠبراقة تحول بينه وبBن أن يرى الحقيقة الناصعة،
ً
وكذلك !ي قصة "املتصدق ع;ى زانية وغ OPوسارق" ف OÛتعالج موضوعا !ي غاية من ٔالاهمية والخطورة،
وبطريقة تحمل فكرة عميقة عن الحياة واملجتمع.
وأما الغ! ¯Pي موضوعات القصة النبوية والتنوع فال ﱡ
أدل عليه من كAة القصص ال Ocتربو عن
ً
املئة قصة ،وكل قصة تحمل فكرة أو أك ،Aتعرض قضية ما أو جانبا من جوانÈا ،وكل حادثة أو موقف
أو عالقة !ي قصة من القصص البد أن تنت OÛإ[ى تقرير فكرة أو نظرة أو مضمون ما).(١
ﱡ
ونع OPبذلك ترفع القصة عن قيود الزمان واملكان لتستوعب
 - ٤الاهتمام بالناحية الشعورية:
َ
AضBن فا ،يقول سيد قطب" :بعض
الحياة كلها وتبقى آثارها ح ¯cبعد فناء ٔالاشخاص املفِ s
ّ
ُ ﱠ
يصور لنا الحوادث والشخصيات بغاية الدقة والAاعة من الناحية القصصية ،ولكنه
القصاص ِ
ال يتجاوز بنا محيط هذﻩ الحوادث والشخصيات املحدودة وال محيط الفAsة الزمنية ال Ocتجري
ً
فا الحوادث ،...وبعضهم يوقفنا -بعد الحوادث -وجها لوجه أمام الحياة كلها :سنا الخالدة و
أوضاعها الكونية وأقدارها الشاملة").(٢
 - ٥الصدق :فالقصة النبوية ال تجنح إ[ى الخيال !ي اختيار موضوعا®ا ،وإنما تعمد إ[ى عالم الواقع،
"ف OÛتخ Aعن أمور حدثت ،وشخصيات وجدت ليس فا اخAsاع للشخصيات ،أو تلفيق
للحوادث").(٣
ﱠ
فصورت
 - ٦الواقعية :حيث نقلت لنا القصة النبوية الشخصية ٕالانسانية بأمانة ودقة وواقعية،
ٕالانسان بمختلف جوانبه :الخ ABوالشر والقوة والضعف ،وٕالايمان والكفرٕ ،الانسان كما خلقه ﷲ
بما فيه من جوانب روحية وجوانب مادية ،واقع ٕالانسان وهو ´بط إ[ى ٔالارض وإ[ى رغبات ٔالارض،
)(١
)(٢
)(٣

انظــر املحــاور ٔالاساســية الcــ Oتنضــوي تحــا وتلتقــي عنــدها جميــع ٔالافكــار !ــي كــل قصــة كمــا جمعهــا الزيــر !ــي كتابــه "القصــص !ــي
الحديث النبوي")  ٣٧٩وما بعدها( .
النقد ٔالادبي – أصوله ومناهجه ). (٧٩
خصائص القصة ٕالاسالمية ،لجرار ).(٢٢٩
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ً
وواقعه وهو يرتفع إ[ى مستوى نفخة الروح ،وواقعه أيضا وهو يصارع جوانب الشر ويدافعها
ً
وينتصر علا !ي الاية مؤكدا بذلك أصالة الخ ABفيه وقوته !ي كيانه.
وحBن ننتقل إ[ى نصوص القصة نجد أن جانب الضعف ٕالانساني واضح !ي كث ABمن شخصيا®ا نجدﻩ
ُ ّ
ً
مثال !ي شخصية " ّ
مثل دور ٕالاثم والخطيئة بصورة قوية ومع أ³ا
البaي" !ي قصة"جريج" ،فهذﻩ املرأة ت ِ
ّ
كاف ٍ◌ !ي بيان إغراقها !ي الشر فإ³ا تتوغل !ي هذا السبيل الهابط وتتAع للجماه ABالOc
بaي ،وهذا ٍ
أغاظها صالح العابد "جريج" بأن تقوم بإغرائه وإفسادﻩ ،وحBن تفشل !ي ذلك معه تتعرض للراûي
ّ
وتمكنه من نفسها لتحمل منه ،ثم تم Çذا الحمل ذلك العابد الصالح ،ويشاركها !ي هذا املوقف
ِ
ً
الدنيء "الجماه "ABال Ocشجعا !ي بداية القصة ع;ى أن تفsن جريجا وتصرفه عن عبادته ،ثم قاموا
روية أو ﱡ
بإيذائه حBن اندفعوا !ي غّ AB
تثبت يضربونه ويشتمونه و´دمون صومعته.
و!ي قصة أخرى وÔي قصة "ٔالاقرع ؤالابرص ؤالاعم¯" نجد ٔالابرص ؤالاقرع يمثالن جانب
الجحود والنكران للجميل ،والكفر السافر للنعمة ال Ocأسبغها ﷲ علما صحة بعد مرض ،وغ ¯Pبعد
ً
فقر ،ولكما يكفران وال يشكران ،وهو واقع موجود !ي نفس ٕالانسان الذي لم يل¤sم تماما بمنهج
ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ) َ (١ﱠ ﱠ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ﱠ ُ ْ ْ
اس َتغ َ.(٢) ¯P
ٕالاسالم :ق ِتل ِٕالانسان ما أكفرﻩ    ،كال ِإن ِٕالانسان ليطaى ،أن رآﻩ
والطغيان والجAوت والكفر باهلل ناحية تلح علا القصة النبوية !ي أك Aمن قصة تعكس Çا
جانب الشر الذي ينطوي عليه نفوس امللوك بشكل خاص وذوي السلطان فAsاها جلية !ي قصة
"أصحاب ٔالاخدود" ،و "سارة امرأة إبراهيم عليه السالم وامللك الجبار" وغABها.
ً
وكما رسمت القصة النبوية جانب الشر !ي ٕالانسان رسمت أيضا جانب الخ ABوالصالح
ُ َ
ُ
والفضيلة ،ففي قصة "خشبة املقAsض" مثال ترى جوانب الخ ABالبارزة !ي املقرض وامل ْقAِ sض ،وقيمة
ٕالايمان الكAى املتمكنة !ي نفسما.
ً
و!ي قصة "الزائر أخاﻩ !ي ﷲ" نواجه مثال آخر يدل ع;ى أصالة هذﻩ الناحية !ي النفس
ً
ٕالانسانية "حبا !ي ﷲ" يAsفع عن ٔالاغراض الشخصية واملكاسب املادية.
كما تقدم لنا القصة النبوية صورة رائعة تصور قدرة ٕالانسان ع;ى الانتصار ع;ى ضعفه ،وأن
هذا الهبوط إنما هو ّ
ترد ٍ◌ يحدث !ي غيبة ٕالايمان ،فما يلبث أن يفيق العبد وينتصر ع;ى شهواته
ٍ
ُ ّ
ونزواته كما !ي قصة "أصحاب الغار" حيث كان رجل مم قد م ِكن من فعل الفاحشة بأمرأة كان
ً
ُّ
´واها فلما ذ ِكر بربه ،استيقظت فطرته وارتعد جسدﻩ خوفا من ﷲ ،فما كان منه إال أن انصرف عا
ً
ً
لم يمسسها بسوء ،واحتسب هذا عمال خالصا يتقرب به هلل تعا[ى.
كما لفتت القصة النبوية ٔالاسماع إ[ى جانب مهم ،أال وهو أن النفس العاصية قد يوجد فا
ّ
ً
جوانب مضيئة مشرقة ،كما !ي قصة البaي ال Ocسقت كلبا فغفر ﷲ لها ،وقصة الرجل الخطاء الذي
ً ْ ً
طلب من أوالدﻩ أن يحرقوﻩ بعد موته خشية هلل ،وكذا القاتل مئة نفس ،فقد كان مجرما ُمغرقا !ي
ٕالاجرام يسفك الدماء و!ي لحظة ما يدرك أنه أخطأ ،ويسÙى ويحاول هنا وهناك !ي حركة دؤوبة جاءت
)(١
)(٢
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من أجل الانتصار ع;ى النفس والعودة لبار´ا).(١
 - ٧الالت ـزام:
الال¤sام !ي ٔالادب يع OPأن ينحو ٔالاديب بفنه إ[ى تحقيق املثل العليا !ي املجتمعات ٕالانسانية من
ﱠ
خالل الدعوة إ[ى تثبيت الدعائم الخلقية ،ولقد تج;ى هذا املع ¯Pبوضوح !ي القصة النبوية !ي مضمو³ا
و!ي طريقة أداòا ،أما املضمون فإنه مستمد من عقائد ٕالاسالم وأخالقه ،وأما طريقة ٔالاداء فإن أبرز
مظاهر الال¤sام فا استخدام الوسيلة النظيفة !ي التعب ABوالتصوير للشخصيات واملواقف ،فليس فا
ً
َ ُ
ّ
تصور ﱠ
هم الرجل باملرأة،
ما يث ABالغرائز أو يدغدغ املشاعر ،مع ما ي ِرد فا أحيانا من مواقف جنسية ِ
إال أ³ا ت ّ
قدمه بأسلوب رفيع املستوى تتشح عباراته بالعفة ،وترتدي أثواب ال¤اهة.
ِ
ً
تأمل مثال هذﻩ العبارات !ي قصة "جريج"" :امرأة ُيتمثل بحسا"" ،فأمكنته من نفسها فوقع
علا – أي الراûي" ،و!ي قصة أصحاب الغار"" :أحببا كأشد ما يحب الرجال النساء"" ،فطلبت ما"،
َ
"فلما وقعت بBن رجلا"" ،اتق ﷲ وال تفض الخاتم إال بحقه" ،و!ي قصة "أم الخبائث"" :فعلقته امرأة
رم ح ¯cوقع علا" ،إ³ا إملاحات سريعة ،وكنايات دقيقة تدل ع;ى املقصود وال ّ
غوية"" ،فلم َي ْ
ﱠ
تفصل
ِ
ُ
تصف املشاعر الجنسية ،وال ®تم بوصف محاسن املرأة ،وتصوير مفاتا ،وما Ôي عليه من
فيه ،فال ِ
إغراء يث ABكوامن خفية لقارئ أو سامع القصة ،بل إن القصة النبوية تختار من نفس بطل القصة
اللقطة املAsفعة املستعلية النظيفة ،ال Ocتصلح للقدوة وتغري باالرتفاع ،ال تصنع كما تصنع الفنون
الحديثة املتأثرة بالتفس ABالحيواني لإلنسان ،وال تجعل من لحظة الضعف بطولة تستحق ٕالاعجاب
ً
ً
ً
ً
والتصفيق ،إ³ا تعرضها عرضا واقعيا خالصا ال تقف عندها طويال ،وإنما تسرع لتسلط ٔالانوار ع;ى
لحظة التغلب ع;ى الضعف البشري ،أل³ا Ôي الجديرة بتسليط ٔالانوار علا).(٢
 - ٨دقة ٕالايجاز وبراعة ٕالاعجاز) :(٣فعبارات القصة النبوية وسائر تراكيÈا قصABة موجزة ،تتج;ى !ي
خال من أي نوع من أنواع التعقيد بالتقديم أو التأخ،AB
نظم متماسك جيد الفصل والوصلٍ ،
)(٤
بحيث يسAsسل القارئ أو السامع مع القصة !ي متابعة جيدة ال يشعر خاللها بأدنى عناء أو تع، A
ً
جامعا !ي أسلوبه بBن املهابة والحالوة ،وبBن حسن ٕالافهام وقلة الكالم مع استغنائه عن إعادته،
ﱠ
وقلة حاجة السامع إ[ى معاودته ،لم تسقط له كلمة وال زلت له قدم ،وال بارت له حجة ،لم يسمع
ً
ً
ً
ً
ً
الناس بكالم قط أعم نفعا وال أصدق لفظا وال أعدل وزنا وال أجمل مذهبا وال أكرم مطلبا وال
ً
ً
أحسن موقعا وال أسهل مخرجا وال أفصح عن معناﻩ وال أبBن !ي فحواﻩ بعد القرآن الكريم من
كالمه –  – ).(٥
ً
ﱡ
 - ٩بساطة التعب ABوترك التكلف :وÔي البساطة الزاخرة بالحياة والقوة ال Ocتجعله أك AتأثABا وجاذبية؛
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

القصص !ي الحديث النبوي ) (٤٦٨بتصرف.
انظر :منهج الفن ٕالاسالمي ملحمد قطب ) ،(١٥٩القصص !ي الحديث النبوي للزير ).(٤٨٠
جاء ٌ
عدد من القصص النبوي !ي عبارات قصABة وموجزة ما :قصـة الهـرة السـجينة ،وسـا*ي الكلـب الالهـث ،والزائرأخـاﻩ !ـي ﷲ،
واملميط ٔالاذى عن الطريق ،وغABها كث ABتجدها !ي ثنايا هذا البحث.
القصص !ي الحديث النبوي للزير ).(١٦٨
البيان والتبيBن للجاحظ ) – (٢٢١/٢بتصرف  ،-وانظر :إعجاز القرآن والبالغة النبوية ملصطفى صادق الرافÙي ).(٢٨٢
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ً
ً
نظرا ملا يتمتع به من تنوع !ي الصياغة والتعب ABحسب ما يتطلبه عرض القضايا ،بعيدا عن الÈرجة
اللفظية أو املحسنات ال Ocال طائل تحا.
 -١٠استخدام أسلوب التشويق ،وهذا عنصر ذو أهمية كAى !ي إضفاء الحيوية ع;ى العمل
ّ
القص Opqوضمان استمرار املتلقي !ي متابعة ٔالاحداث ،وإثارة ترقبه وتوقعاته املختلفة ملا سيحصل
!ي املستقبل).(١
ً
 -١١التأث ABمن خالل التصوير :فقد اعتمد كث ABمن القصص النبوي ع;ى التصوير الذي يشيع جوا
من الحياة !ي ثنايا القصة بحيث تجعل املستمع والقارئ يتخيل هذﻩ القصة كما وقعت فتوقع !ي
قلبه التأثر كأنه يراها.
وقد برز التصوير !ي القصة النبوية !ي ثالثة أنـواع:
• تصوير املشاهد واملواقــف.
• تصوير العواطف والانفعاالت.
• تصوير الشخصي ــات).(٢
* أنواع القصص النبوي:
يمكن تقسيم القصص النبوي -باعتبار زمنه -إ[ى ثالثة أنـواع:
 - ١القصص التاريLي :ومادة هذﻩ القصص مأخوذة من أحداث التاريخ الواقعة فيما م ¯p2من سالف
الدهر ،ولكن القصة ال Ocيعرضها الرسول –  – هنا يالحظ أ³ا منتقاة من تلك املواد التاريخية
السابقة ،إذ حرص – عليه الصالة والسالم – ع;ى تقديم ما له أثر !ي الAsبية والتوجيه وتأييد
أهداف الدعوة ٕالاسالمية وتحقيق أغراضها ،دون الاعتناء بكل تفاصيل الواقعة التاريخية ،وعند
النظر إ[ى هذا النوع من القصص يمكن تصنيف قصصه إ[ى ثالثة أنواع :قصص ٔالانبياء واملرسلBن،
قصص ب OPإسرائيل ،قصص لم يحدد زما³ا وال مكا³ا وال أقوامها .والجامع بيا كلها أ³ا وقعت !ي
الزمن املا ،OpÚمما لم يشهدﻩ رسول ﷲ–  – وال صحابته ،فجاء خAﻩ إ[ى رسول ﷲ –  – عن
فقصه ﱠ
الهوى .إ ْن ُهو ﱠإال َو ْ' ٌي ُي َ
ﱠ
وبينه  َو َما َي ْن ِط ُق َعن َ
و'ى ).(٣
طريق الو'ي
ِ
ِ
 - ٢القصص الذاتي الشخ Opqالواقع لرسول ﷲ –  – !ي حياته قبل البعثة أو بعدها ،وÔي أحداث
ﱠ
وقصها للعظة
حقيقية صادقة نبعت من واقع حياة الن –  – O°الحافلة بجالئل ٔالاعمال،
)(١

)(٢
)(٣

من صور التشويق !ي القصص النبوي" * :طرح السؤال قبل سرد القصة :كسؤاله قبل ّ
قص رؤياﻩ "هـل رأى أحـد مـنكم رؤيـا؟"،
ِ
وكسؤاله !ي قصة الشفاعة  :أنا سيد الناس يوم القيامة ،وهل تدرون بم ذاك؟".
* الغمـوض وٕالاÇــام !ـي أحــداث القصــة وتأجيـل كشــفه آلخـر القصــة ،كمــا !ـي قصــة موËـ ¯pوالخضــر علمــا السـالم ،وقصــة رؤيــاﻩ
للمعذبBن !ي الAزخ.
* تحويل مجرى ٔالاحداث كما !ي قصة الغالم والساحر والراهب.
انظر تفصيل ذلك :قصص الحديث النبوي للزير )( ٢٠٧وما بعدها .
انظــر تفصــيل هــذﻩ املBــ¤ة !ــي كتــاب "القصــص !ــي الحــديث النبــوي" للزيــر ) ،(١٧٧-١٦٩ومقالــة" :خصــائص ٔالاســلوب !ــي القصــص
النبوي" لعبدالباسط أحمد حمودة – مجلة املل – العدد ) ،(٥٣٩املجلد ) (٥٨العام ) (٦٢ذو الحجة ١٤١٧هـ ،ص .٤٠-٣٦
سورة النجمٓ ،الاية .٤-٣
198

والاعتبار والاقتداء" .وهذﻩ القصص أشبه ما تكون بالسABة الذاتية ال Ocيسجلها ٕالانسان عن بعض
ﱠ
ما ﱡ
ويتخ ABأكAها إثارة
يمر به !ي حياته ،والرسول –  – !ي هذا النوع ينتخب أهم تجاربه الذاتية،
ً
ليقصها ع;ى أصحابه مسدفا من وراء ذلك ما يحققه غرض هذﻩ التجارب من تعميق ٕالايمان").(١
ً
 - ٣القصص الغي O°املستقب;ي :وهذا النوع يمثله عدد من القصص ذي موضوعات ش ¯cتتناول أمورا
ً
ً
ً
ً
مختلفة ،ولكن رابطا واحدا يجمعها كلها ويشكل قاسما مشAsكا بBن كل قصة من هذﻩ املجموعة
وأخا ،وهو أ³ا كلها تتحدث عن أمور غيبية خاصة – دنيوية أوأخروية – وال سبيل ع;ى ٕالاطالق
إ[ى معرفة أي Opء ما إال عن طريق الو'ي ،وهذا النوع من القصص يؤيد صدق نبوة محمد – 
ّ
ويعمق ٕالايمان بالغيب !ي نفوس سامعيه ،ومع هذا كله فهو معBن ال ينضب من التوجات و
–ِ ،
الدروس الAsبوية ال Ocتنفع من تأملها ).(٢
* أهداف القصص النبوي:
ﱠ
مر بنا أن من خصائص القصص النبوي سمو أهدافه وغاياته ،واملتأمل للقصص النبوي يرى
ً
اشAsاكه جميعا !ي هدف واحد أسم¯ هو الدعوة إ[ى ﷲ تعا[ى وتبليغ دينه.
وإن كان لكل قصة أغراض تفصيلية جزئية تبدو ملن أمعن النظر فا إال أن هذﻩ ٔالاغراض
ﱡ
تصب مجتمعة !ي الغاية العظم¯ وÔي الدعوة إ[ى ﷲ تعا[ى.
ونحن إذ نتحدث عن أهداف القصص النبوي فإننا نعٔ OPالاهداف الرئيسة العامة الÔ Ocي
بمثابة املحور املشAsك بBن جميع القصص النبوي أو أغلÈا ،أما ٔالاهداف الجزئية والع Aالتفصيلية
فإنك ستجدها !ي موضعها عند تحليل ٔالاحاديث.
ويمكن إجمال أهداف القصص النبوي العامة فيما ي;ي:
 - ١بناء العقيدة ٕالاسالمية الصحيحة وتثبيا !ي نفوس املستمعBن :وأهم قضية !ي أمور العقيدة Ôي
قضية التوحيد ،وبيان عظمته ،وأهميته ،والتحذير من الشرك وبيان سوء عاقبته.
ً
ففي قصة "بطاقة أثقل من تسعة وتسعBن سجال" تAز لنا أهمية كلمة التوحيد ،فOÛ
ُ
ً
املنقذ الوحيد لذلك الرجل الذي ن ِشر له تسعة وتسعون سجال كل سجل مد البصر ،و!ي
قصة "يح÷¯ -عليه السالم -يؤمر بخمس كلمات" تجد أول تلك الخمس ال Ocأعلا يح÷¯ -عليه
ً
السالم -ع;ى الناس Ôي أن يعبدوا ﷲ وال يشركوا به شيئا ،و!ي قصة "إبراهيم -عليه السالم -
)(١
)(٢

القصص !ي الحديث النبوي للزير ) – (٣٣٣بتصرف . -
ً
ع ﱠـد بعــض مــن ص ﱠـنف !ــي القصــص النبــوي القصـة التمثيليــة نوعــا مــن أنـواع القصــص النبــوي مــم :السـيد شــحاته والســيد تقــي
الــدين !ــي "القصــص النبــوي" ) ،(٩٠٨والزيــر !ــي كتابــه "القصــص !ــي الحــديث النبــوي" ) (٣٤٤فقــال" :القصــة التمثيليــة نــوع مــن
ً
ً
القصة النبوية يضرÇا الن –  – O°مثاال للفكرة املطروحة أو القضية املقررة ،بصرف النظر عن كون هذا املثال قد وقع فعـال
من الناحية التاريخية أو لم يقع" ،وتبعه !ي هذا :د .مأمون فريز جرار !ي كتابه "خصائص القصة ٕالاسـالمية" ) ،(١١٥وبـدر محمـد
ملــك !ــي كتابــه "قصــص رواهــا الرســول –  –" ) ،(١١و ســعيد ن ـزال العــ¤ي !ــي رســالته "الوســائل التعليميــة !ــي الســنة النبويــة"
ً
ﱠ
) ،(٢٣١والــذي يظهــر [ــي – وﷲ أعلــم – أ³ــا ليســت قصصــا بــل Ôــي مــن بــاب ضــرب ٔالامثــال وتقريــب املعــاني ،وقــد مثــل الزيــر ع;ــى
هذا النوع بثمانية أحاديث ،ولم أجد فا ما يمكن أن يطلق عليه لفظ قصـة ،وإنمـا Ôـي أخبـار ومشـاهد وأمثـال كمـا جـاء الـنص
فا بقول رسول ﷲ –  – "مثل كذا ككذا وكذا"..
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يلقى أباﻩ أزر !ي عرصات القيامة" تجد قبح الشرك وسوء عاقبته.
ً
ومن الجوانب العقدية ال Ocتكررت كثABا !ي القصص النبوي إثبات صفات ﷲ تعا[ى
ال Ocتدل ع;ى جالله وكماله سبحانه ،فهو الرحمن الرحيم الذي يقبل التوبة ،وهو الكريم الذي
يعطي بال حساب ،وهو العليم الحكيم سبحانه ،وهو املهيمن املتصرف !ي هذا الوجود فال يقع
ً
فيه Opء صغر أو ك Aإال بأمرﻩ وإذنه ،فمثال !ي قصة "سليمان -عليه السالم -يرزق بنصف
إنسان" نجد تربية املسلم ع;ى تعليقه أمورﻩ املستقبلية بمشيئة ﷲ وإذنه ،فهذا سليمان –
عليه السالم – ن O°ﷲ ُيحرم من تحقيق مرادﻩ وغايته النبيلة من إنجاب مجاهدين !ي سبيل
ﷲ بسبب غفلته عن التعليق بمشيئة امللك الوهاب.
و!ي قصة "املتأ[ي ع;ى ﷲ" القائل" :وﷲ ال يغفر ﷲ لك" نجد الاية املؤملة ،والهالك
تقول ع;ى ﷲ ﱠ
املحقق ملن ﱠ
وادûى عليه ماال علم له به.
كما تجد !ي بعض القصص التأكيد ع;ى أهمية التوكل ع;ى ﷲ ،وتفويض ٔالامر إليه،
ً
كما !ي قصة "سبعون ألفا من أمة محمد  يدخلون الجنة بغ ABحساب" ،وقصة "خشبة
املقAsض" ،و!ي قصة "الن O°الذي أعجب بقومه" تجد الن –  – O°يلفت ٔالاسماع !ي ³اية
القصة إ[ى عالج ُ
العجب Çذا الدعاء النابض بالتوكل والاعAsاف هلل تعا[ى بالحول والقوة "اللهم
بك أقاتل وبك أصاول وال حول وال قوة إال بك" .
ً
ومن قضايا العقيدة املهمة ال Ocوقفت معها القصة النبوية كثABا قضية البعث
والنشور وٕالايمان باليوم ٓالاخر.
 - ٢إثبات صدق نبوة محمد –  – ،وإبراز مكانته العليا عند ربه سبحانه :فالرسول –  – وهو ّ
ٔالامي
الذي لم يكن يحسن القراءة والكتابة ،وال ُعرف بطلب العلم ﱠ
عمن كان يحسنه من عرب
الجاهلية أو غABهم من أهل الكتاب ،يتلو ع;ى قومه هذﻩ القصص ،وقد جاء بعضها !ي دقة
َ
َْ
الغيب ُنوح َا َ
وإسهاب ،وهذا مما يؤكد أ³ا و'ي من ﷲ تعا[ى ،قال تعا[ى :ت َ
إليك
لك ِم ْن أن َب ِاء
ِ ِ
ِ
َ ُ َ َ َ
َ
ُ ﱠ َ )(١
وم َك م ْن َق ْبل َه َذا َف ْ
عل ُم َها َأ ْن َت َوَال َق ُ
ما كنت ت
اص ِ ِْ Aإ ﱠن العا ِقبة للمت ِقBن  .
ِ
ِ
وقد جاء !ي بعضها التنويه بمكانة محمد –  – العظيمة عند ربه سبحانه ،كما !ي
ً
قصة "ٕالاسراء واملعراج" ،وقصة "الشفاعة" ،وقصة "سبعون ألفا من أمة محمد  يدخلون
الجنة بغ ABحساب" ،و"تفاؤل رغم الجراح" فمن ﱠ
تأمل هذﻩ القصص وغABها وقف ع;ى تكريم
ﷲ سبحانه لنبيه محمد - -واعتنائه بشأنه.
 - ٣إبراز النماذج ٕالايمانية ّ
الخABة املشرقة املتعاقبة ع;ى مدى ٔالازمان لالقتداء Çا:
تخل من نماذج ﱠ
فمنذ أن خلق ﷲ ٔالارض ومن علا لم ُ
خABة كاألنبياء واملرسلBن ومن نهج
طريقم واهتدى Çد´م.
فاألفراد – كما هو مالحظ – يميلون إ[ى محاكاة سلوك ٔالاشخاص الذين يتمتعون
)(١
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بمكانة اجتماعية مرموقة ،أو خصائص جذابة أك Aمن محاكا®م ألفراد ال يمتلكون مثل هذﻩ
السمات).(١
وكمال القدوة والتم ¤Bالذي يغري باالقتداء واملحاكاة متوفر !ي أنبياء ﷲ – علم السالم –
والرسل كما هو معلوم من ب OPآدم لهم خصائص البشر وصفا®م ال يخرجون عن صفم
ً
ﱠ
وخصهم
البشرية ،ولكن ﷲ – عز وجل – اصطفاهم وأنعم علم باختيارهم رسال للناس
لذلك ببعض الخصائص والصفات ال Ocال يشAsك معهم بقية البشر فا ،وهلل عز وجل
ً
الحكمة البالغة !ي كون ٔالانبياء بشرا ،فلو لم يكونوا كذلك لم يكن هناك مجال لالقتداء Çم
والتأ OpËبأحوالهم).(٢
والقصة النبوية لم تقف عند حد الAsغيب !ي الاقتداء باألنبياء فقط ،بل إ³ا !ي كث ABمن
ً
ٔالاحيان تAز أشخاصا أخرين ليسوا بأنبياء ،لكم اشروا بمواقف نبيلة وأخالق حميدة،
ً
كانت سببا لتخليد ذكراهم كقصة "خشبة املقAsض" و"الورع وأثرﻩ !ي النفوس" و "أصحاب
ّ
الغار" و"فضل الرفق !ي املطالبة" و"سا*ي الكلب الالهث" و"صوت !ي سحابة" و"الخطاء
ﱠ
التواب" وغABها.
 - ٤الاعتبار والاتعاظ ملا جرى لألمم السابقة:
"لقد اختار رسول ﷲ –  – من قصص املاضBن ما يفيض بالعظة املؤثرة ،وال شك أن تأثAB
املوعظة يكون أشد وأنفذ إ[ى القلب حBن تبدو ع®Aا من خالل عرض قص ،(٣)"Opqوالاعتبار بالوقائع
ؤالاحداث ؤالاخبار املاضية ،إنما Ôي من نصيب العقالء الذين ينظرون ويتفكرون ويتدبرون ،فتتأثر
قلوÇم وعقولهم مما علموا أو شاهدوا ،وتستجيب نفوسهم لدواûي الخ ABوال ،Aوتنصرف عن وساوس
الشر ودواûي ٕالاثم ،فالذي يمر ع;ى العظة والعAة ،دون أن يدركها ويتأثر Çا أو يعت Aعندها يكون كمن
ﱠ
فقد عقله ،أو فقد بصرﻩ ،وتبلد شعورﻩ وإحساسه ،وتجمد تفكABﻩ وإدراكه).(٤
ً
فالن –  – O°ما ساق قصص املاضBن قاصدا التأريخ لألحداث والوقائع وإنما كان مقصدﻩ
ً
ً
الاعتبار بما فا ،فAsاﻩ مثال !ي قصة "الن O°املعجب بقومه" يAز العAة من هذﻩ القصة محذرا من
العجب بالنفس والقوة والكAة ،فيصدع بدعائه "اللهم بك أقاتل وبك أصاول وال حول وال قوة إال بك
ً
"اعتبارا بما جرى لهذا الن O°قبله.
وسار ع;ى هذا النهج بعدﻩ صحابته فتجد أبا هريرة  –  -بعد روايته لحديث "املتأ[ي ع;ى ﷲ"
ﱠ
ّ
يحذر من زالت اللسان فيقول" :تكلم بكلمة أو بقت دنياﻩ وآخرته".
ً
ّ
 - ٥الAsبية بالAsهيب والAsغيب ،وÔي نابعة أساسا مما ُر ِكب !ي النفس ٕالانسانية من طبيع Ocالخوف
والرجاء املتقابلتBن !ي هذﻩ النفس من ناحية واملتجاورتBن فا من ناحية أخرى ،والخوف والرجاء
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

علم النفس الAsبوي وتطبيقاته ،ملحمد البي;ي وآخرين.(٢٠٩) ،
وقفات تربوية !ي ضوء القرآن الكريم ،لعبدالعزيز الجليل ).(٢٧/٣
سيكولوجية القصة !ي القرآن ،للامي نقرة ).(٥٤٤
أخالق القرآن ،ألحمد الشربا(.(١٣٣) Op
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قوتان مختلطتان !ي أعماق الكائن البشري ،بحيث يوجهان اتجاهه !ي الحياة ويحددان أهدافه
ً
ً
وسلوكه ،كما يحددان أيضا أفكارﻩ ومشاعرﻩ ،إذ إنه سيختار منهج حياته منطلقا !ي ذلك من
خوفه ورجائه) .(١فال تكاد تخلو قصة من القصص النبوي من الAsغيب !ي ٔالامور املحمودة
ؤالاخالق الكريمة ،والAsهيب من ٔالامور املذمومة والخالل الدنيئة.
ص َع َ
 - ٦تسلية املؤمنBن ،ودعو®م للثبات والص ،Aوانتظار العاقبة الحميدة :قال تعا[ىُ :وك ًّال َن ُق ﱡ
ليك
َ ّ َ ٌَ َ
الر َ ُ َ ّ ُ
ُ َ َ َ َ َ َ َ
ُ
ِم ْن َأ َنب ِاء ﱡ
ؤم ِن َBن ).(٢
سل ما نث ِبت ِبه فؤادك وجاءك !ي ه ِذﻩ الحق وم ِ
وعظة ِوذكرى ِللم ِ
ِ
قص أخبار ٔالانبياء واملرسلBن وماالقوﻩ من ّ
ففي ّ
أذيه وتكذيب ،وقصص املؤمنBن الصادقBن الصابرين
تسلية للمؤمنBن ﱠ
عما يالقونه من الهموم واملصائب ليصAوا ويثبتوا ويؤمنوا بنصر ﷲ لهم.
فمن يقرأ قصة مو- ¯pËعليه السالم -مع قومه وأذيم له !ي نفسه ،وا®امه بالعيب ،وقصة
أصحاب ٔالاخدود وما القوﻩ من التعذيب والتنكيل ،وقصة الغالم والساحر ،وما ﱠ
مر به إبراهيم -عليه
ّ
بتسلط ملك ﱠ
السالم -من ابتالءات ،ففي قصة "سارة وامللك ﱠ
جبار يريد أن يفجر بامرأته،
الجبار" ُيبت;ى
ً
ً
واد ٍ◌ قفر إيمانا بقضاء ﷲ وتسليما ألمرﻩ ،ثم تنكشف
و!ي قصة"زمزم" يAsك زوجته وطفله الوحيد !ي ٍ
ّ
مفرج الكروب.
هذﻩ الابتالءات ويأتي الفرج من ﷲ ِ
الخاتـمــة
ُ
ّ
ُ ّ
الزمام ،وأوسعت له العنان ،لقربه من ٕالاتمام بعد
الرحال ،وأرخيت للقلم ِ
وبعد أن حططت ِ
رحلة ممتعة ،تم فا إلقاء الضوء الالمع ع;ى عدد من القصص النبوي الجامعَ ،ي ُ
حسن بعد ذلك كله
ُ
ُ
ُ ّ
لخص الفوائد ﱠ
الجمة ،والنتائج املهمة ،واملقAsحات امل ِل ﱠحة من خالل هذﻩ الجولة امل ِل ﱠمة ،فإليكم
أن أ
ً
النتائج أوال فاملقAsحات:
* نتائج البحث:
َ
َ - ١ب ﱠين ْت هذﻩ الدراسة أن القصة !ي السنة النبوية يتحقق فا مدلول القصة بوجه عام ،سواء
ً
ً
ْ
ْ
ّ
تصور ٔالاحداث أو الحدث تصويرا متكامال له بداية ووسط
طالت نصوصها أم قصرت ،وذلك أل³ا ِ
و³اية.
 -٢ﱠ
تم¤Bت القصة النبوية عن غABها من ألوان القصص ٔالاخرى بخصائص جعلا تسمو فوق غABها
ُ
من القصص ٔالادبي إذ أ³ا رﱠب ﱠ
انية املصدر ،تربوية الوجهة ،اتسمت بالصدق والواقعية ،ق ِّدمت
بأسلوب رفيع املستوى تتشح عباراته بالعفة وترتدي أثواب النـزاهة ،بليغة موجزة ،بسيطة !ي
ّ
تعبABها ،نائية عن التكلف ،زاخرة بالحيوية والقوة والتأث ABالبالغ.
 - ٣للقصة النبوية دور ﱠ
فعال !ي تنمية الجانب الرو'ي لدى املسلم ،ف® OÛدف إ[ى تعزيز ٕالايمان باهلل
تعا[ى وتقوية الصلة به.
 - ٤القصص النبوي أسلوب تربوي تعليم Oبالغ ٔالاثر ،متعدد الجوانب ،يتصل بعقل املستمع ونفسه،
)(١
)(٢

انظر :منهج الAsبية ٕالاسالمية ملحمد قطب ) ،(١٥٥سيكولوجية القصة !ي القرآن للامي نقرة ).(٤٤٤
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ً
فيجد املستمع أحيانا نفسه !ي إحدى شخصيات القصة مما يساعدﻩ ع;ى تنفيس طاقاته
املخزونة ،وقد يتخيل نفسه يجالس شخصيات القصة ويعيش معهم أحدا/ا ،و!ي ذلك متعة
وراحة نفسية وعقلية.
ً
ْ
دعت القصة النبوية للتوبة وٕالانابة تربية للمسلم ع;ى الرجوع إ[ى الحق وعدم التمادي !ي الباطل،
-٥
ًّ
ُ
وتلمس هذا جليا !ي عدد من القصص ،ما" :قصة القاتل مئة نفس" حيث فتحت هذﻩ القصة
عاص ٍ◌ أسرف ع;ى نفسه ويريد العودة إ[ى ﷲ ،كما قررت القصة حقيقة عظيمة وÔي
ٔالامل لكل
ٍ
رحمة ﷲ الواسعة ال Ocتشمل التائبBن مهما كAت ذنوÇم وعظمت خطاياهم ،فاهلل سبحانه يحب
ً
ً
نادما ع;ى ذنوبه ،بل وير ¯pÚعنه ويعينه ،وال ﱡ
أدل ع;ى ذلك من قول ﷲ ألرض
من جاءﻩ تائبا
الطاعة والخ ABأن تقربي ،وألرض املعصية تباعديُ ،لي ْدني عبدﻩ التائب من أرض الرحمة فتقبضه
مالئكة الرحمة.
ّ
ً
ْ
عبد يعود للذنب ثم َيغل ُب َ
و!ي قصة "الخطاء ﱠ
نفسه بالتوبة طامعا !ي رحمة
التواب "بشارة لكل ٍ
ِ
ربه الرحيم ،فإن ﷲ غفور رحيم يحب التوابBن ويغفر ذنوÇم.
ً
ْ
ّ
النبوية لتكوين الرغبة !ي اجتناب أمراض النفس محذرة ما ،فأمراض النفس
هدفت القصة
-٦
ُ َ
ﱡ
وتصدﻩ عن الصراط املستقيم ،فإن ت ِرك ْت
الكامنة تدفع ٕالانسان إ[ى ارتكاب املنكرات واملعا(Op
ْ
طغت ع;ى ٕالانسان َوأ ْر َد ْت ُه املهالك ،ومن هذﻩ ٔالامراض مرض ُ
الع ْجب ،ففي قصة "النO°
وشأ³ا
َ َْ
ُ
امل ْع َجب بقومه" يلفت الن –  – O°إ[ى أعجوبة من عجائب القلوب ،إذ لم يسلم ن O°من أنبياء
ُ
ﷲ الكرام من وساوس النفس ،فعوقب بعقوبة صعبة ع;ى النفس إذ خ ِّ ABبBن أمور مريرة :تسليط
ً
العدو ع;ى قومه ،أو الجوع املذهب لقو®م ،أو املوت ،وما من شك أن كال من هذﻩ الثالث قادرة
ع;ى الذهاب Çيبة ٔالامة وإزالة العجب الذي ﱠ
حل !ي قلوب أفرادها.
ً
وكون القصة قد وقعت لن O°من ٔالانبياء يع OPأن َمن ُهم دو َن ٔالانبياء ﱡ
عرضة لداء ا ُ
لع ْجب
أشد
ﱠ
والغرور ،فدلنا الرسول –  – إ[ى ٔالاساليب الوقائية من هذا املرض الخط ،ABفتجد !ي ³اية
ُ
ُ
ً
صاول وال حول وال قوة إال باهلل" الجئا إ[ى
أ
وبك
ل
ت
قا
أ
القصة قوله – عليه السالم – "اللهم بك ِ
ِ
سر الخالص من ُ
ﷲ تعا[ى ،وهذا ﱡ
الع ْجب والغرور .وتجد !ي قصة املتك Aاملتبخ Asالاية ٔالاليمة
ِ
ﱠ
والعقوبة املعجلة له ،حيث خسف ﷲ به ٔالارض فهو يتجلجل فا إ[ى يوم القيامة.
 - ٧اهتمت القصة النبوية بتنشئة ٕالانسان ع;ى املبادئ ٔالاخالقية السامية ،ؤالامثلة ع;ى ذلك كثABة،
َ
ً
فال تكاد تخلو قصة من دعوة إ[ى خلق كريم ،أذكر هنا طرفا ما:
 !ي "قصة أبي ضمضم" دعوة للعفو والتسامح وسالمة الصدر من ّالغل والحسد.
ِ
 و!ي "قصة خشبة املقAsض" جوانب أخالقية عالية كالثقة باهلل تعا[ى وحسن التوكل عليه،والثقة بعباد ﷲ الصالحBن ،وحب العطاء والتعاون والصدق ؤالامانة والوفاء بالوعد
والحرص ع;ى أداء الحقوق ألهلها.
ٌ
 و!ي" قصة أثر الورع !ي النفوس" َت ُلوح لنا عAة رائعة ،وأثر بليغ للقيم ٕالانسانية العليا من
الورع وال¤اهة ؤالامانة ونكران الذات وإيثار الغ ABوالخوف من ﷲ والصدق مع الناس وحسن
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ّ
التعامل !ي البيع والشراء والAsفع عن الشهوات.
وهكذا !ي كل قصة تقف مع صفحات مضيئة تدعو لالقتداء Çا.
َ -٨
دع ْت القصة النبوية لتنمية روح الشعور بالجماعة وتنمية التكافل واملحبة بBن املسلمBن ،ومن
ذلك "قصة الزائر أخاﻩ !ي ﷲ" ،و"قصة فضل الرفق !ي املطالبة" و"املزيل ٔالاذى عن طريق
ّ
املسلمBن" فهؤالء ُبشروا بفضل ﷲ ومحبته ومغفرته لهم لسمو أخالقهم وسعم !ي مصلحة
الجماعة.
ً ً
 - ٩ﱠأد ْت القصة النبوية دورا بارزا !ي إشباع حاجة الاطالع لدى املستمعBن.
فكل ما ﱠ
حدث به الرسول –  – من قصص ال يخلو من معارف مفيدة تسهم !ي تشكيل ّ
تصور
ْ
ً
ٕالانسان وتقويم سلوكه ،ففي قصة خلق آدم – عليه السالم -مثال الجواب الشا!ي عن التساؤالت
وٕالاشكاالت ال OcأثABت حول أصل الكائن البشري :من أين جاء؟ وم ﱠم ﱠ
تطور؟ فآدم -عليه السالم -هو
ِ
ً
ً
ً
أبو البشر ،وقد خلقه ﷲ تعا[ى خلقا سويا كامال من أول لحظة ،الكما ﱠيدûي أصحاب نظرية التطور
صح عن مصٕ ABالانسان بعد املوت ،وأن ﱠ
والنشوء .كما أن قصص القيامة ُت ْف ُ
مردﻩ إ[ى ربه سبحانه
يبعثه ويحاسبه ،ثم تكون الاية إما لجنة أو لنار.
ّ
ْ
كشفت القصة النبوية عن سن ﷲ الكونية ،ومن هذﻩ السن سنة ﷲ فيمن اتبع هداﻩ وفيمن
- ١٠
أعرض عنه ،فالعاقبة للمتقBن ،والهزيمة للجاحدين ،يظهر هذا !ي بعض القصص ،كقصة" الغالم
والساحر" ،و "قصة أصحاب ٔالاخدود" ،وقصة "ٔالاقرع ؤالابرص ؤالاعم¯" ،و"قصة تفاؤل رغم
الجراح" ...وهكذا يش ABالرسول –  – إ[ى سن ﷲ تعا[ى !ي خلقه من خالل القصص دون أن
ّ
يصرح Çا؛ ليحفز عقول املسلمBن إ[ى اكتشافها والتفكر فا والعمل بمقتضاها.
ِ
ٌ
كر
 - ١١القصة النبوية أسلوب فريد من أساليب تدريب العقول ع;ى ٕالاقناع الفكري ،ملا فا من ِذ ٍ
للحوادث مرتبطة نتائجها بأسباÇا ،وتعليم أساليب الحوار ﱠ
البناء ،وكشف الحقائق باستخدام
ﱠ
محاجة آدم ومو – ¯pËعلما السالم – "يتبBن للمستمع والقارئ
أساليب التفك ABالصحيح ،ففي"
كيف يتم ٕالاقناع الفكري بالحجة والAهان ،و!ي قصة سليمان وداود – علما السالم – مع
ٌ
املرأتBن املتخاصمتBن !ي الطفل كشف للحقائق باستخدام أساليب التفك ABالصحيح.
 - ١٢القصص النبوي يحفل بأنواع من الشخصيات البشرية كاألنبياء والرجال والنساء وجماه ABالناس،
والشخصيات غ ABالبشرية كاملالئكة والحيوانات والطيور والجمادات والجن وغABها.
ومن أبرز شخصيات القصة النبوية شخصيات ٔالانبياء واملرسلBن فقد َحظيت هذﻩ الشخصيات
من الرسول –  – !ي قصصه باهتمام كب ،ABيشهد لذلك كAة النصوص القصصية ال Ocكانت
شخصيا®ا أو معظمها أو بعضها شخصيات أنبياء ،فقد َم ﱠر بنا ثالثون قصة جاء فا ذكر ٔالانبياء
– علم الصالة والسالم – والغالب !ي شخصيات ٔالانبياء أ³ا تذكر محددة بأسماòا ،وال شك أن
ً
ذكر الشخصية  -ال سيما املعروفة – باسمها يعطا نوعا من الواقعية !ي اعتبار السامع ،مما
ً
ً
ً
يجعله أك Aقربا وارتباطا Çا ،وأك Aإحساسا Çا ،و هدف آخر وراء ذكر أسماء ٔالانبياء وهو تعريفنا
Çم ،وبما يصدر عم من مواقف وآراء ،وتزويدنا باملعلومات عن هذﻩ الشخصيات الكريمة ،الOc
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- ١٣
- ١٤

- ١٥

- ١٦

- ١٧

كانت نخبة ٔالاجيال البشرية وصفو®ا ،لربط املسلمBن بالسلسة الذهبية ال Ocتعاقب علا الو'ي
ّ
مر الزمان.
ع;ى ِ
َ
و!ي أحيان قليلة ُيذكر ٔالانبياء من غ ABتعيBن أسماòم حيث ت ِر ُد الشخصية !ي القصة بلفظ "ن،"O°
ً
ولعل العناية أصال مقصود Çا الحدث أو املوقف نفسه.
ﱠ
ُ
ﱠ
السابق بالالحق ،وجاء
وأخوة جميع ٔالانبياء ،بشر
ﱠنبه القصص النبوي ع;ى وحدة الرساالت،
ً
ُ
الالحق مبينا فضل السابق ،اتحدت عقيد®م وتشاÇت بعض فروع شرائعهم.
ً
ُ
ﱠ
قصص ٔالانبياء الجوانب البشرية لألنبياء ال Ocيظهرون فا أناسا من البشر !ي عواطفهم
صورت
وانفعاال®م وطبائعهم ،كما !ي عاطفة إبراهيم تجاﻩ أبيه يوم القيامة ،وعاطفة ٔالابوة والبنوة بBن
إبراهيم وإسماعيل – علما السالم – حBن التقيا ألول مرة !ي "قصة زمزم" ،وانفعال مو– ¯pË
عليه السالم – وغضبه من الحجر ملا ﱠ
فر بثوبه ،ونسيان سليمان – عليه السالم – لالستثناء !ي
يمينه َف ُحر َم من تحقيق مرادﻩ من إنجاب مجاهدين !ي سبيل ﷲ ،وما ﱠ
تسرب إ[ى نفس ن O°من
ِ
َ
َ
أنبياء ﷲ من ٕالاعجاب بكAة قومه ،وما حكم به داود – عليه السالم – !ي قضية املرأتBن
ً
ّ
املتخاصمتBن ُحكما بالظاهر فجانب حكمه الصواب ،وما بلغ الن –  – O°من الحزن
والهم
ِ
ؤالا ¯pËملوقف أهل الطائف من دعوته ،وما أصابه عليه السالم من ابتالء !ي قصة "سحرﻩ عليه
السالم".
أبرزت القصة النبوية الجوانب الحية !ي شخصيات ٔالانبياء :كحياء مو ¯pËعليه السالم ،وصAﻩ
ع;ى أذى قومه! -ي قصة الحجر الذي ﱠ
فر بثوبه ،-ورغبته الجادة !ي طلب العلم -كما !ي قصته مع
الخضر ،-وتعظيم عي ¯p-عليه السالم هلل تعا[ى -كما !ي قصة رؤيته للسارق ،-وطمع أيوب عليه
ّ
الحرية
السالم !ي فضل ﷲ وبركته ،كما !ي قصة جراد الذهب ،وغABها من الجوانب املضيئة
باالقتداء Çا والس ABع;ى خطاها.
!ي بعض ٔالاحاديث النبوية جاءت ٕالاشارة إ[ى بعض قصص ٔالانبياء ولم يرد تفصيلها ،ولعل سبب
ذلك ذكرها !ي القرآن الكريم ،فاكتفى الن –  – O°باإلشارة ملا !ي القرآن الكريم ،كما !ي "قصة
ّ
اب OPآدم" و"قصة يوسف عليه السالم" ،و"قصة هود وقومه" وغABها.
اعتنت القصة النبوية بتصوير الجوانب الاجتماعية والشكلية والنفسية لشخصيات القصة بما
ً
يؤثر !ي مجريات ٔالاحداث ويعBن ع;ى فهم القصة ،ففي "قصة الشفاعة" نجد مثاال ع;ى رسم
الجوانب الاجتماعية لشخصيات ٔالانبياء الذين ذكروا ،حيث يتحدث الناس عم وهم بصدد
ً
ً
ُ
طلب الشفاعة بأوصاف تبBن أهميم وتش ABإ[ى أن لهم مركزا فاعال !ي حساب املجتمع.
ً
ً
ً
و!ي "قصة جريج" جاء وصفه بأنه عابد مما ّ
حدد له وضعا اجتماعيا معينا ،و!ي القصة
ً
ً
نفسها ُت ْذ َكر املرأة بأ³ا " ّ
بaي" ألن !ي وصفها بالبغاء ما يعطي شخصية هذﻩ املرأة بعدا أخالقيا !ي
سلوكها !ي املجتمع الذي تعيش فيه.
و!ي قصة "الزارع !ي الجنة" جاء وصفه بما يدل ع;ى عظيم م¤لته وعلوها عند ﷲ حيث
ُ
نفس" صورت
يتأتى له هذا الطلب ويجاب إليه ،وهو أنه "من أهل الجنة" .و!ي قصة "القاتل مئة ٍ
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القصة ما اتصف به من إجرام وسفك للدماء ،ثم يأتي وصف الذين أفتوﻩٔ ،الاول عابد ممك !ي
ﱠ
ُ
وفهم
علم ٍ
العبادة لكن ال علم لديه يف Ocبموجبه ،والثاني عالم قد تأهل للفتيا بما حواﻩ من ٍ
لنفسيات املستفتBن.
كما جاء !ي قصص أخرى رسم البعد الجسم Oواملظهر الخار&ي لشخصيات القصة بما يؤدي
ً
غرضا !ي فهمها ،ففي قصة "ٔالام والرضيع املتكلم !ي املهد" جاء وصف الراكب أنه "ذو شارة" أي
ً
جمال !ي املظهر وامللبس واملركب ،وهذا املظهر الحسن كان دافعا لألم ألن تتم ¯Pأن يكون ولدها
مثله.
و!ي قصة ٔالاقرع ؤالابرص ؤالاعم¯ ﱠ
نص ْت ع;ى أشكالهم الخارجية ح ¯cنستطيع أن نتصور
هيئات هؤالء الثالثة وما ُه ْم عليه من عاهات ،لندرك بصورة أعمق مواطن العAة !ي هذا
تغْ B
الامتحان الذي هم مقبلون عليه ،وحBن ﱠ
Aت الحال نجد القصة ّ
تنص مرة أخرى ع;ى هيئا®م
الجديدة ومدى التحول !ي أشكالهم نعمة من ﷲ تستحق الشكر .واملالحظ بشكل عام أن القصة
ً
النبوية برغم هذﻩ ٔالاوصاف الخارجية املتناثرة ال ®تم كثABا بالرسم الخار&ي للشخصية إال بما
يؤثر !ي أحداث القصة.
أما الجوانب النفسية فقد رسمت القصة النبوية !ي جزء ما ٔالاحاسيس النفسية
واملشاعر الداخلية ال Ocيشعر Çا بعض ٔالاشخاص !ي القصة؛ لتكتمل الصورة أمام قارòا ،ففي
قصة "سا*ي الكلب الالهث" تنقل لنا القصة الحديث النف Op-الذي يAsدد داخل الرجل وهو يرى
ً
ََﱡ
ﱠ
كلبا يصارع املوت من العطش ،فيقرر من منطلق شفقته ورحمته Çذا الكلب وتذكرﻩ حاله هو ملا
ً
ً
كان عطشانا يقرر أن يسقيه وإن كلفه ذلك جهدا ومشقة.
و!ي قصة "حجر ّ
يفر بثوب مو ¯pËعليه السالم "تنقل لنا القصة صورة عن نفسية مو-¯pË
عليه السالم – وما تنطوي عليه من حياء شديد وحب للس ،Asوانفعال وغضب ملن خالفه وأتى
ّ
تصور لنا القصة الحالة النفسية ال Ocكان
بأمر ال يريدﻩ .و!ي قصة "الغالم والساحر والراهب" ِ
ً
الغالم يعيشها بعد سماعه من الراهب ومن الساحر ،فتعAsك ٔالافكار !ي ذهنه ويجد !ي نفسه حABة
ً
ُ ّ
قرر ،فهو يرمي الحجر ع;ى الدابة وقد سأل ربه أن
وقلقا فيقف أمام ٔالازمة بامتحان مصABي م ِ
ﱠ
َي ُدله ع;ى الطريق الصحيح.
وقد جاء !ي قصة "تفاؤل رغم الجراح" تصوير الحالة النفسية ال Ocكان يمر Çا رسول
ً
ً
ﷲ–  – يوم العقبة يوم عرض نفسه ع;ى ابن عبدياليل ّ
فردوﻩ وآذوﻩ ،فخرج مهموما حسABا
ً
كسAً Bا قد تغشاﻩ ﱡ
الهم ح ¯cال يدري أين هو ذاهب .وهكذا !ي كث ABمن القصص يأتي التصوير دقيقا
موج ًزا !ي عبارات قصABة تث ABمشاعر املستمع أو القارئ وتجعله يعيش ﱠ
جو القصة.
ً
ّ
 - ١٨ركزت القصة النبوية ع;ى الحوادث املثABة !ي ذا®ا ،وغالبا ما تبتدئ به القصة كما !ي قصة
ً
"املسرف الخائف" الذي أو( ¯pأوالدﻩ بحرقه وتفريق جسدﻩ ،فقد كان َح ْدث هذﻩ القصة مثABا
للغاية ،بطل القصة يجمع أوالدﻩ ،ويأخذ علم املواثيق أن يحرقوﻩ إذا مات ،وليس ذلك فحسب
بل ويطلب أن يسحقوﻩ ويذروﻩ !ي يوم عاصف ،وتتصاعد درجة ٕالاثارة !ي ٔالاحداث حBن يقول ﷲ
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- ١٩

- ٢٠
- ٢١
- ٢٢

- ٢٣

- ٢٤

- ٢٥

ُ
تعا[ى بعد هذا كله" :ك ْن" فإذا هو قائم أمامه بكامل شخصيته!!
و!ي قصة " ٌ
صوت !ي سحابة" حBن فو&ئ الرجل الذي كان يس! ABي أرض فالة بصوت !ي سحابة
يقول" :اسق حديقة فالن" فالصوت الذي ينادي باسم فالن مث! ABي ذاته باعث ع;ى َ
الع َجب،
ِ
ﱠ ُْ ُ
وتزداد إثارته ،حBن يستجيب ذلك السحاب للنداء فيتن²ى ويف ِرغ ماءﻩ ،وإذا املاء يتجه إ[ى حديقة
الرجل صاحب الاسم!! .و!ي قصة "ذئب يتكلم" تAز ٕالاثارة !ي كالم الذئب ومحاورته مع صاحب
الغنم!!
ٌ
ٔالاحداث !ي القصة النبوية أنواع مختلفة ،وكل نوع له طبيعته الخاصة فما ما هو َح ْدث من
قبيل القضاء والقضاء يحدث !ي القصة بصورة تجعلنا ننسÈا مباشرة إ[ى ﱠ
تدخل قدر ﷲ !ي
إجراòا ،كما !ي "قصة خشبة املقAsض"" ،والغالم والساحر" و"مو ¯pËعليه السالم مع الخضر"
وغABها ،وما معجزات ألنبياء كما !ي قصة "إبراهيم وزوجته سارة مع امللك الجبار" ،و"حجر يفر
بثوب مو" ،"¯pËوأيوب عليه السالم يخر عليه رجل جراد" ..وغABها.
ونوع آخر من ٔالاحداث وÔي املألوفة العادية ال Ocتحدث !ي عموم القصص وتقع للشخصيات
بصورة طبيعية.
أثبت القصة النبوية أنه ال يخلو عصر من العصور وزمن من ٔالازمنة من وجود أناس صالحBن
يخافون ﷲ ويخشونه.
!ي ّ
مرت به !ي حياته در ٌ
قص الن –  – O°للمواقف املؤثرة ال Ocﱠ
س عظيم لالستفادة من تجارب
العظماء والوقوف مع ِع َ ِAها.
ْ
أÇمت القصة النبوية !ي جزء ما تحديد الزمان أو املكان و!ي كث ABما لم تحدد أسماء
ً
ٔالاشخاص ،إذ ليس مراد الن –  – O°من سياق القصص أن يؤرخ لألحداث أو ّ
يمجد أشخاصا
ِ
وأماكن ،بل مقصدﻩ العظة والعAة من أحداث القصة.
ً
َ
قصصا !ي منامه ،فأصبح يق ﱡ
صها ع;ى أصحابه رضوان ﷲ
رأى الن – O°عليه الصالة والسالم –
مر !ي البحث سبع عشرة رؤيا ،ﱠ
علم وقد ﱠ
ع Aبعضها ،وترك بعضها ع;ى ظاهرﻩ ،وقد ﱠ
ع Aعليه
ً
ً
ُ
بد له تعبABا.
الصالة والسالم ما ستا ،ونقل تعب ABاملالئكة !ي اثنتBن ،وترك باقا ع;ى ظاهرﻩ لم ي ِ
ً
ً
تضمنت حادثة ٕالاسراء واملعراج قصصا عظيمة ومواقف مثABة من تأملها ظهر له جليا مدى
ٕالاكرام والتشريف الذي ناله رسول ﷲ –  – !ي هذﻩ الرحلة املباركة ،ؤالامور الغيبية الOc
كشفت له ،ؤالاثر القوي لهذﻩ الرحلة العجيبة ع;ى نفس رسول ﷲ–  – حيث ﱠ
أمدته بقوة
وعزم ال حدود لهما ،ح ¯cلم يAsدد !ي إعالن ما حدث له ع;ى املأل من قريش ،وهو يعلم أ³م
سيكذبونه ،ﱠ
فتم ¤Bالصادق من الكاذب.
ُ
أثبتت القصة النبوية صدق نبوة محمد –  – ،حيث أو'ي إليه بأخبار الغيب املستقبل وأخA
ٌ
قصص بلغت !ي هذﻩ الدراسة ثالث عشرة
ب×Opء مما سيقع يوم القيامة ،وكان من هذﻩ ٔالاخبار
قصة ما ٌ
سبع !ي الدنيا وباقا مما سيقع يوم القيامة ،وما سوى ذلك من ٔالاحاديث ال Ocجاءت
!ي السنة النبوية إنما Ôي أخبار ال يصح إطالق لفظ قصة علا.
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ً
ً
ً
 - ٢٦أغلب القصص النبوي الوارد !ي الكتب الستة صحيح أو حسن مقبول سندا ومتنا ،والقليل جدا
هو الضعيف ،وقد بلغ عدد القصص الضعيفة ال Ocمرت معنا !ي البحث عشر قصص فقط.
* املقتـرحات:
 - ١استمرار العناية بالسنة النبوية ذلك ٕالارث النبوي املتجدد ،ودراسا وتحليل مضاميا الAsبوية
وأساليÈا التعليمية الناجحة ،الستنباط الركائز الAsبوية الصالحة لألفراد واملجتمعات.
 - ٢ضرورة إدخال القصص النبوي !ي املناهج التعليمية كأسلوب فريد من ٔالاساليب الAsبوية الOc
ً
ً
تسهم !ي بناء ٔالاجيال ً
بناء إسالميا أصيال.
 - ٣توظيف القصص النبوي !ي نشر ٔالافكار واملبادئ ٕالاسالمية عن طريق ٕالاعالم املرئي واملسموع
واملقروء.
 - ٤صياغة القصص النبوي بأسلوب سهل ميسر ﱠ
يقدم للناشئة كبديل عن القصص الخيا[ي الذي
مأل مكتبا®م ،مع ضرورة مراعاة عنصري التشويق وٕالاثارة.
 - ٥ع;ى الدعاة إ[ى ﷲ والخطباء واملربBن الرجوع ملعBن السنة النبوية الصا!ي والل منه ،والحذر من
ٔالاحاديث الضعيفة واملوضوعة والقصص املكذوب.
 - ٦ضرورة تنشئة ٔالاجيال املسلمة ع;ى القراءة املتأنية الدقيقة لسنة املصطفى عليه الصالة
والسالم ،وفهمها الفهم الصحيح واستنباط الدروس والع Aما ،وعدم الاقتصار ع;ى الحفظ
املجرد للسنة ،بل البد من الفهم الصحيح ليتم تطبيق السنة النبوية وفق ما أراد ﷲ ورسوله –
–.
 - ٧ضرورة إتمام هذا العمل باستقراء با*ي دواوين السنة النبوية واستخراج القصص ما وترتيÈا
وشرح معانا واستنباط فوائدها لتكتمل لدينا موسوعة قصصية نبوية تAي املكتبات ٕالاسالمية.
ً
هذﻩ أهم املقAsحات والوصايا أختم Çا بح O8راجية أن تجد ٓالاذان الصاغية والقلوب الواعية،
وأن تلقى العناية التامة إن شاء ﷲ ،وÔي من باب النصيحة وأداء ٔالامانة واملشاركة !ي التوجيه ،وأداء
Opء من الواجب علينا تجاﻩ سنة نبينا عليه الصالة والسالم.
وبعـد :فإنه باناء هذﻩ املقAsحات ،تنت OÛهذﻩ الخاتمة ،وباناء هذﻩ الخاتمة ينت OÛما أ دتُ
ر
ُ
ُ
وأكللت ذه ،OPوقطعت مشاغ;ي ،ولم
بذلت فا ُجهدي،
الوصول إليه من إعداد هذا البحث ،بعد أن
أبخل بمداد وال ورق وال جهد وال وقت.
وهذا أوان َت ْرك القلم ،مع أنه يأبى إال أن يكتب ،وتأبى ٔالاوراق إال أن تمتد ُ
وح ﱠق لهما ذلك فهما
ِ
ّ
ال يريدان مفارقة أنفاس الحبيب -عليه الصالة والسالم -إال أن الوقت انق ،¯p2والخطة املرسومة لهذﻩ
ّ ً
مقدمة للقارئ الكريم هذا العمل املتواضع ،الذي هو
الرسالة انت وال أملك إال التسليم لألمر الواقعِ ،
ً
ً
ّ
ُْ
املقل ،فإن يكن صوابا فمن ﷲ ،وإن يكن خطأ فمن نف Op-والشيطان ،سائلة ﷲ أن يغفر
جهد ِ
خط ،Oويوفق OPإ[ى الصواب ،ويعصم OPمن القول عليه وع;ى رسوله – عليه الصالة والسالم – ما
ً
ُ
يكتب ع;ى َع َجل وتقطيع ،يكتب وقلبه مشتت الشواغل ،ممت;ئ
ليس [ي به علم ،فإن ٕالانسان كثABا ما
ّ
وتقض مضجعه
واد منه قطعة ،و!ي كل مكان منه ُمزعة ،تؤمله قضايا أمته،
الارتباطات! ،ي كل ٍ
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مشكال®ا املتتابعة فقد كAت الفsن ،وتتابعت الهموم ،مما ﱡ
يصد عن إحكام املقال ،وتحبٔ ABالاقوال،
ّ
ويسبب الوقوع فيما ال ُيراد عن حسن قصد ،ونشدان للحقّ ،
وتحر لألفضل.
ٍ
ِ
املصادر واملراجع
ـ ®ذيب ٔالاسماء واللغات ،مح÷ Oالدين بن شرف النووي ،تحقيق :مكتب البحوث والدراسات ،دار
الفكر ،بABوت – لبنان ،الطبعة ٔالاو[ى ١٩٩٦م .ـ أخالق القرآن ،أحمد الشربا( ،Opدار الرائد العربي،
بABوت -لبنان ،ط :بدون.
ـ دراسات !ي القصة العربية الحديثة ،محمد زغلول سالم ،دار صادر ،بABوت – لبنان ،ط :بدون.
ـ سيكلوجية القصة !ي القرآن ،الامي نقرة ،جامعة الجزائر ،الطبعة الثالثة١٩٧١ ،م.
ـ علم النفس الAsبوي وتطبيقاته ،محمد البي;ي وآخرون ،مكتبة الفالح ،الكويت١٩٩٨ ،م.
ـ القصص !ي الحديث النبوي – دراسة فنية موضوعية  ،-محمد بن حسن الزير ،الطبعة الرابعة
١٤١٨هـ.
ـ القصة !ي السنة النبوية وآثارها الAsبوية ،سلطان محمد عبدﷲ العرياني – رسالة ماجست ABجامعة
الABموك ،كلية الشريعة.
ـ القصص النبوي ،السيد شحاته ،والسيد تقي الدين ،دار الضة العربي ،القاهرة – مصر.
ـ قصص الغيب !ي صحيح الحديث النبوي ،عمر بن سليمان ٔالاشقر ،دار النفائسٔ ،الاردن ،الطبعة
ٔالاو[ى ١٤٢٧هـ.
ـ قصص رواها الرسول – ص;ى ﷲ عليه وسلم – ،بدر محمد ملك ،مكتبة دار الAsاث ،الكويت،
الطبعة ٔالاو[ى ١٤١٠هـ.
ـ القصة والرواية ،عزيزة مريدن ،دار إحياء الAsاث العربي ،بABوت – لبنان ،ط :بدون.
ـ لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور ٔالافريقي ،دار صادر ،بABوت – لبنان ،الطبعة ٔالاو[ى.
ـ مختارات من القصص الصحيح !ي السنة النبوية ،طلعت محمد عفيفي ،مكتبة ٕالايمان ،الطبعة
ٔالاو[ى ١٤٢٣هـ.
ـ معجم مقاييس اللغة ،أبوالحسBن أحمد بن فارس ،تحقيق :عبدالسالم هارون ،مكتبة الحل ،O°الطبعة
الثانية ١٣٩٢هـ.
ـ املعجم املفصل !ي اللغة وٓالاداب ،إميل بديع يعقوب وميشال عا( ،Opدار العلم للماليBن ،بABوت،
لبنان .ـ الوسائل التعليمية !ي السنة النبوية – رواية ودراية ،سعيد نزال الع¤ي ،رسالة دكتوراﻩ،
جامعة ٕالامام محمد بن سعد ٕالاسالمية ،كلية أصول الدين ١٤٢٧/١٤٢٦هـ.
ـ وقفات تربوية !ي ضوء القرآن الكريم ،عبدالعزيز ناصر الجليل ،دار طيبة ،الرياض – السعودية،
الطبعة الثانية ١٩٩٨م.
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ً
 .١٥جهود اململكة العربية ]ي العناية بالﺴنة النبوية :جائزة نايف نموذجا
د .مر OpÚبن ناصر الدوسري و د .سعود بن فرحان الع¤ي
)جامعة طيبة ،املدينة املنورة(
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
 .Iجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العاملية للﺴنة النبوية والدراسات ٕالاسالمية املعاصرة
ً
أوال ..اسم الجائزة..
جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة النبوية والدراسات ٕالاسالمية املعاصرة.
ثانيا ..راي الجائزة..
صاحب السمو امللكي ٔالام ABنايف بن عبد العزيز آل سعود.
ثالثا ..أهداف الجائزة..
 (١تشجيع البحث العلم! Oي مجال السنة النبوية وعلومها والدراسات ٕالاسالمية املعاصرة
 (٢إذكاء روح التنافس العلم OبBن الباحثBن !ي كافة أنحاء العالم.
ٕ (٣الاسهام !ي دراسة الواقع املعاصر للعالم ٕالاسالمي واقAsاح الحلول املناسبة ملشكالته بما يعود
بالنفع ع;ى املسلمBن حاضرا ً ومستقبال ً .
 (٤إثراء الساحة ٕالاسالمية بالبحوث العلمية املؤصلة.
 (٥إبراز محاسن الدين ٕالاسالمي الحنيف وصالحيته لكل زمان ومكان.
ٕ (٦الاسهام !ي التقدم والر*ى الحضاري للبشرية.
رابعا ..فروع الجائزة..
الفرع ٔالاول :السنة النبوية.
الفرع الثاني :الدراسات ٕالاسالمية املعاصرة.
وتتو[ى اللجنة العلمية للجائزة تحديد التخصصات ال Ocتندرج تحت كل فرع من هذين الفرعBن ,
وكذلك املوضوعات ال Ocيتم طرحها للتنافس !ي كل فرع ولكل دورة من دورات الجائزة.
خامﺴا ..موضوعات الجائزة..
يطرح !ي كل دورة من دورات الجائزة ولكل فرع !ي فرعا موضوعات !ي تخصصات مختلفة ويكون
هناك فائز واحد !ي كل موضوع فيكون مجموع الفائزين أربعة و إذا لم تستحق الجائزة !ي موضوع
من املوضوعات املطروحة حجبت !ي تلك الدورة.
سادسا ..مقدار الجائزة..
يقدم لكل فائز من الفائزين !ي أحد موضوعات الجائزة ما ي;ي..
(١شهادة استحقاق .
(٢درع يحمل شعار الجائزة.
(٣مبلغ نقدي مقدارﻩ )(٥٠٠٫٠٠٠خمس مائة ألف ريال.
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سابعا ..تنظيم الجائزة..
تنظم الجائزة مرة واحدة كل عام ويتم ٕالاعالن عن موضوعات الجائزة !ي فرعا قبل وقت كاف
ومن خالل وسائل الاتصال ع;ى مستوى الجائزة.
ثامنا ..شروط البحث وال)شيح..
 (١أن يتناول البحث واحدا ً من املوضوعات املحددة !ي ٕالاعالن للجائزة.
ً
 (٢أن يكون متصفا باألصالة ودقة التوثيق وسالمة املنهج.
ً
 (٣أن يكون مكتوبا بلغة عربية صحيحة.
 (٤أن يقم !ي املوعد املحدد لتقديم البحوث.
ً
 (٥أن يجتاز التحكيم وفقا للضوابط إ[ي تضعها اللجنة العلمية.
 (٦أن تقدم سبع نسخ من كل بحث مرشح مع السABة الذاتية للباحث وصورتBن شمسيتBن له.
ً
 (٧أال يكون البحث املرشح فائزا من قبل.
 (٨البحوث املقدمة إ[ي الجائزة ال ترد إ[ي أصحاÇا سواء فازت أو لم تفز.
 (٩الال¤sام بجميع الشروط والضوابط ال Ocتضعها اللجنة العلمية للجائزة.
تاسعا ..الهيئة العليا للجائزة..
يرأسها صاحب السمو امللكي ٔالام ABنايف بن عبد العزيز آل سعود راûى الجائزة أو من ينيب عنه  ,وتضم
!ي عضويا كل من..
 .١صاحب السمو امللكي ٔالام ABسعود بن نايف بن عبدالعزيز )نائبا للرئيس ومشرفا عاما ع;ى
الجائزة(.
 .٢صاحب السمو امللكي ٔالام ABمحمد بن نايف بن عبدالعزيز )نائبا للمشرف العام(.
 .٣صاحب السمو امللكي ٔالام ABعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
 .٤صاحب السمو امللكي ٔالام ABنواف بن نايف بن عبدالعزيز.
 .٥صاحب السمو امللكي ٔالام ABمحمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
 .٦صاحب السمو امللكي ٔالام ABفهد بن نايف بن عبدالعزيز.
 .٧معا[ي الدكتور صالح بن عبدﷲ بن حميد )إمام الحرم املكي الشريف ورئيس املجلس ٔالاع;ى
للقضاء(.
 .٨معا[ي الشيخ عبدﷲ بن منيع )املستشار !ي الديوان امللكي عضو هيئة كبار العلماء(.
 .٩معا[ي الدكتور عبدﷲ بن عمر نصيف )نائب رئيس مجلس الشورى سابقا(.
 .١٠معا[ي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو )رئيس منظمة املؤتمر ٕالاسالمي(.
 .١١فضيلة الشيخ أصغر ع;ي إمام )ٔالامBن العام لجمعية أهل الحديث !ي الهند(.
 .١٢فضيلة الدكتور أبو بكر عبدﷲ دكوري )مستشار رئيس جمهورية بوركينا فاسو ٕالاسالمية(.
 .١٣فضيلة الدكتور عادل املعاودة )عضو مجلس النواب البحري.(OP
 .١٤معا[ي الدكتور ساعد العرابي الحارثي )مستشار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير
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الداخلية أمBن عام الجائزة(.
 .١٥معا[ي الدكتور محمد بن ع;ي العقال )مدير الجامعة ٕالاسالمية(.
 .١٦سعادة الدكتور زين العابدين الركابي )الباحث واملفكر ٕالاسالمي(.
تكون مدة عضويم أربع سنوات قابلة للتجديد.
مهمات الهيئة..
 (١إقرار الخطط والسياسات العامة للجائزة.
 (٢اعتماد اللوائح الخاصة بالجائزة وتعديلها.
 (٣إقرار موضوعات بالجائزة.
 (٤اعتماد أسماء الفائزين بالجائزة
 (٥إقرار امل¤Bانية والحساب الختامي.
 (٦اعتماد التقرير الختامي.
ً
عاشرا ..الجهة املنظمة للجائزة..
ٔالامانة العامة للجائزة.
الحادي عشر ..املشرف العام عى الجائزة..
صاحب السمو امللكي ٔالام ABسعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
مهمات املشرف العام..
(١إقرار موعد حفل الجائزة ومكانه.
(٢اعتماد خطة حفل الجائزة.
(٣إعالن أسماء الفائزين بالجائزة بعد اعتمادهم من الهيئة العليا للجائزة.
(٤اختيار أعضاء لجان الجائزة وتعيم.
(٥اعتماد محاضر لجان الجائزة وتوصيا®ا.
(٦اعتماد ٕالاجراءات ٕالادارية واملالية للجائزة.
الثاني عشرٔ ..الامانة العامة للجائزة..
يكون للجائزة أمانة عامة تتو[ى جميع ٔالامور العلمية واملالية و ٕالادارية ويعمل عدد من املوظفBن
املتفرغBن ويكون مقرها !ي املدينة املنورة وترتبط مباشرة بسمو املشرف العام ع;ى الجائزة.
الثالث عشر ..مهمات ٔالامن العام..
 (١اليئة لعقد اجتماعات الهيئة العليا للجائزة وإعداد جدول أعمالها وصياغة محاضرها وابالغها
وتنفيذ الخطط والسياسات والقرارات ال Ocترسمها.
ٕ (٢الاعالن عن موضوعات الجائزة بعد اعتمادها من الهيئة العليا للجائزة.
 (٣تمثيل الجائزة أمام الجهات ٔالاخرى.
 (٤ترشيح أعضاء اللجان ٕالاشراف ع;ى أعمالها وتلبية احتياجا®ا.
ُ
 (٥رفع توصيات اللجنة العلمية إ[ي املشرف العام تمهيدا لرفعها إ[ي الهيئة العليا.
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ٕ (٦الاشراف ع;ى بناء قاعدة معلومات عن الجائزة .
 (٧تلقى املراسالت املتعلقة بالجائزة والاجابه عما يرد من استفسارات.
ٕ (٨الاشراف املباشر ع;ى تنظيم حفل الجائزة.
ٕ (٩الاشراف ع;ى العاملBن !ي ٔالامانة العامة للجائزة والرفع عن احتياجا®ا إ[ي املشرف العام ع;ى
الجائزة.
ٕ (١٠الانفاق من م¤Bانية الجائزة وفقا للضوابط ال Ocيقرها املشرف العام ع;ى الجائزة.
ً
 (١١إعداد امل¤Bانية والحساب الختامي ورفعها إ[ي املشرف العام ع;ى الجائزة تمهيدا لرفعهاالىالهيئة
العليا.
 (١٢إعداد التقرير الختامي للجائزة.
الرابع عشر ..اللجنة العلمية للجائزة..
تؤلف من سمو املشرف العام ع;ى الجائزة ً
بناء ع;ى ترشيح من ٔالامBن العام كل أربعة سنوات قابلة
للتجديد وتضم مجموعة من العلماء والباحثBن املشتغلBن بالدراسات والبحوث ٕالاسالمية ذات الصلة
بفروع الجائزة.
مهمات اللجنة..
(١اقAsاح موضوعات الجائزة !ي فروعها املختلفة وتوصيف أطرها العامة.
(٢اختيار املحكمBن ملوضوعات الجائزة.
(٣وضع العناصر الرئيسة وتحديد املعاي ABالعلمية والفنية للبحوث.
(٤النظر !ي البحوث الواردة للجائزة و إحالة ما يتفق ما مع شروط الجائزة إ[ي التحكيم .
(٥تحديد البحوث الفائزة ً
بناء ع;ى نتائج التحكيم.
(٦إعداد املحاضر الالزمة لنتائج أعمالها و إحالا إ[ى ٔالامBن العام للجائزة التمام الالزم بشأ³ا.
(٧اقAsاح حجب الجائزة !ي أحد املوضوعات عندما ال ترتقي البحوث املقدمة إ[ي املستوى املطلوب.
(٨اقAsاح ما تراﻩ لتطوير الجائزة.
الخامس عشر ..اللجان ٔالاخرى..
تؤلف لجان فرعية وتحدد مهامها حسب الحاجة  ,وذلك بقرار من املشرف العام ع;ى الجائزة بناء ع;ى
اقAsاح ٔالامBن العام.
الﺴادس عشر ..املكافآت..
سوف يتم صرف مكافأة الجائزة والعاملBن علا من الحساب الخاص بصاحب السمو امللكي ٔالامAB
نايف بن عبد العزيز آل سعود " وزير الداخلية " ابتغاء وجه ﷲ تعا[ى.
 .IIجائزة ٔالام نايف بن عبد العزيز آل سعود التقديرية لخدمة الﺴنة النبوية وعلومها
أوال ..اسم الجائزة..
)جائزة ٔالام ABنايف بن عبد العزيز آل سعود التقديرية لخدمة السنة النبوية وعلومها(
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ثانيا ..صفة الجائزة..
جائزة عاملية تقديرية تمنح بصفة دورية كل عامBن !ي مجال من مجاالت خدمة السنة النبوية
ثالثا ..أهداف الجائزة..
(١تكريم أصحاب الجهود املتم¤Bة !ي خدمة السنة النبوية.
(٢تشجيع الباحثBن وترغيÈم !ي خدمة السنة النبوية وتحقيقا وتدريسا وتقنية.
(٣تعريف ٔالاجيال بالجهود املعاصرة واملتم¤Bة !ي خدمة السنة النبوية.
رابعا ..مجاالت منح الجائزة..
(١تحقيق الكتب الAsاثية !ي السنة النبوية ودراسا
(٢التأليف !ي موضوعات السنة النبوية
(٣الانقطاع لتدريس الحديث النبوي
(٤تطويع التقنية !ي خدمة السنة النبوية
خامﺴا ..الضوابط والشروط..
(١أن يكون الAsشيح من قبل مؤسسة علمية معتAة.
(٢أن يكون البحث املرشح !ي القرن الرابع عشر الهجري فما بعدﻩ.
(٣أن يستو!ي املرشح شروط الAsشيح الخاصة بكل مجال وال Ocتتضما استمارة الAsشيح.
(٤أن يكون البحث املقدم ذا قيمة متم¤Bة وأثرا بارزا لخدمة السنة النبوية.
(٥تخصص الجائزة كل دورة !ي مجال من مجاال®ا ٔالاربع.
(٦يجوز أن تمنح الجائزة مقسومة بالتساوي ألك Aمن مرشح !ي املجال الواحد سواء أكان فردا أو
مؤسسة.
سادسا  ..لجنة التحكيم..
تتكون لجنة التحكيم لألعمال املقدمة لنيل الجائزة من علماء مختصBن !ي املجال املعلن.
سابعا ..مقدار الجائزة..
يقدم للفائز بالجائزة ماي;ي:
(١شهادة استحقاق.
(٢درع يحمل شعار الجائزة.
(٣مبلغ نقدي مقدارﻩ )٢٠٠٬٠٠٠ريال(فقط مئ Ocألف ريال.
ثامنا ..املصروفات ..
تصرف قيمة الجائزة ونفقا®ا من الحساب الخاص لصاحب السمو امللكي ٔالام ABنايف بن عبد العزيز
آل سعود ابتغاء وجه ﷲ.
 .IIIمﺴابقة ٔالام نايف بن عبد العزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي
اوال..اسم املﺴابقة..
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)مسابقة ٔالام ABنايف بن عبد العزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي(
ثانيا..أهداف املﺴابقة..
ّ
بالسنة النبوية وتشجيعهم ع;ى العناية Çا وحفظها وتطبيقها.
 -١ربط الناشئة والشباب
ّ
ٕ -٢الاسهام !ي إعداد جيل نا öpع;ى حب سنة الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم.
 -٣شحذ همم الناشئة والشباب وتنمية روح املنافسة الشريفة املفيدة بيم.
ً
ً
 -٤شغل وقت الناشئة والشباب بما يفيدهم دينيا ً◌ ً◌ وعلميا وأخالقيا.
ثالثا ..الفئات املﺴWXدفة من املﺴابقة..
تسدف املسابقة الناشئة والشباب من طالب املرحلة الابتدائية واملتوسطة والثانوية !ي اململكة
العربية السعودية.
رابعا ..شروط املﺴابقة..
ً
ً
 -١أن يكون املتسابق منتسبا◌ إ[ى مؤسسة تعليمية تربوية !ي اململكة.
ً
 -٢أن يكون مرشحا من قبل مؤسسة تعليمية !ي اململكة.
 -٣أن يل¤sم املتسابق باملستوى املخصص ملرحلته.
خامﺴا ..منهج املﺴابقة..
 -١منهج املستوى ٔالاول :يحفظ املتسابق مائة حديث مختارة من كتب السنة املعـتـمدة ،مع
معرفته ب ـراوي الحديث من الصحابة.
ً
 -٢منهج املستوى الثاني :يحفظ املتسابق مائتBن وخمسBن حديثا مختارة من كتب السنة
املعتمدة ،مع تعريف مختصر براوي الحديث من الصحابة.
 -٣منهج املستوى الثالث :يحفظ املتسابق خمس مائة حديث مختارة من كتب السنة املعتمدة،
مع ت ــعري ــف مختصر براوي الحديث ،إضافة إ[ى معرفة من أخرجه.
سادسا ..ضوابط اختيار ٔالاحاديث. .
تختار أحاديث املسابقة من كتب السنة املعتمدة )صحيح البخاري ،صحيح مسلم ،سن الAsمذي ،سن
أبي داود ،سن النسائي ،سن ابن ماجة ،موطأ ٕالامام مالك ،مسند ٕالامام أحمد .........وغABها(
يشAsط أن تكون ٔالاحاديث املختارة صحيحة أو حسنة.
يراûى أن تتناسب ٔالاحاديث املختارة !ي موضوعا®ا و!ي طولها أو قصرها مع مستويات املسابقة.
سابعا ..موضوعات أحاديث املﺴابقة..
تشمل ٔالاحاديث املختارة للمسابقة املوضوعات ٓالاتية :العبادات ،املعامالتٔ ،الاحكامٓ ،الاداب ؤالاخالق.
يراûى عند اختيار أحاديث كل مستوى من مستويات املسابقة ما يتناسب مع املتسابقBن من
موضوعات.
ثامنا ..مﺴتويات املﺴابقة..
 -١املستوى ٔالاول :حفظ  ١٠٠حديث وهو مخصص للناشئة !ي املرحلة الابتدائية.
 -٢املستوى الثاني :حفظ  ٢٥٠حديث وهو مخصص للناشئة !ي املرحلة املتوسطة.
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 -٣املستوى الثالث :حفظ  ٥٠٠حديث وهو مخصص للشباب !ي املرحلة الثانوية.
تاسعا ..اللجان العاملة ]ي املﺴابقة..
ً
أوال :لجنة ٕالاشراف :وÔي لجنة النشاط العلم Oوالثقا!ي للجائزة ،ويرأسها املدير التنفيذي للجائزة.
ومهامها:
ٕ .aالاشراف ع;ى املسابقة ومتابعة سABها !ي كل مراحلها.
 .bترشيح لجنة التحكيم للمرحلة الائية للمسابقة.
 .cترشيح اللجنة العلمية للمسابقة.
وينبثق ما اللجان ٓالاتية:
 .١لجنة التنظيم والتنسيق :ومهامها:
 -١القيام بأعمال التنسيق والتنظيم بBن لجنة ٕالاشراف واللجان الفرعية !ي املناطق.
 -٢القيام بما تسندﻩ إلا لجنة ٕالاشراف من أعمال.
 .٢اللجنة العلمية :وÔي اللجنة املختصة باختيار أحاديث املسابقة .ومهامها:
ّ
املحددة والضوابط
 -١اختيار أحاديث املسابقة !ي كل مستوى من مستويا®ا وفق املوضوعات
ّ
املقررة لذلك.
 -٢عرض ما اختارته ع;ى لجنة ٕالاشراف إلقرارﻩ.
 .٣لجنة التحكيم :وÔي اللجنة املحكمة للتصفيات الائية ،ويختار أعضاؤها من أهل الاختصاص
والتم! ¤Bي السنة وعددهم خمسة .ومهامها
 -١إلقاء ٔالاسئلة ع;ى املتسابقBن بعد دعو®م إ[ى املنصة.
 -٢الاستماع إ[ى املتسابقBن وتقويمهم وتقدير درجا®م وفق ضوابط التحكيم وقواعدﻩ املحددة
للمسابقة.
ً
ثانيا ..اللجان الفرعية..
 .١لجان التنظيم والتنسيق الفرعية :وÔي اللجان العاملة !ي كل منطقة ،وتتصل مباشرة برئيس لجنة
التنظيم والتنسيق  .ومهامها:
- -١تنظيم إجراءات املسابقة !ي املنطقة وفق الضوابط والقواعد املقررة للمسابقة.
ٕ- -٢الاشراف ع;ى التصفيات ٔالاولية للمسابقة !ي املنطقة.
- -٣تزويد لجنة التنظيم والتنسيق بنتائج التصفيات ٔالاولية ،وأسماء املتسابقBن املرشحBن للمرحلة
الائية للمسابقة.
 .٢لجان التحكيم الفرعية :وÔي اللجان املحكمة للتصفيات ٔالاولية من املسابقة !ي املناطق ،وتحدد
لجنة واحدة لكل منطقة .ومهامها:
 .١إلقاء ٔالاسئلة ع;ى املتسابقBن بعد دعو®م إ[ى املنصة.
 .٢الاستماع إ[ى املتسابقBن وتقويمهم وتقدير درجا®م وفق ضوابط التحكيم وقواعدﻩ املحددة
للمسابقة.
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عاشرا ..ال)شيح للمﺴابقة الWZائية..
ترشح لجنة التنظيم والتنسيق !ي كل منطقة -بالتنسيق مع لجنة التحكيم الفرعية  -الفائز ٔالاول !ي كل
مستوى من مستويات املسابقة لتمثيل املنطقة ،وترفع أسماء املرشحBن للجنة التنظيم والتنسيق وفق
النموذج املعد لذلك.
الحادي عشر ..تصفيات املﺴابقة. .
ً
تجري التصفيـات ٔالاولـية للـمسابقـة !ي مناطـق املـمـلكة العـربـيـة السعوديـة ،وترشـح كـل منـطقة متسابقا
ً
واحدا !ي كل مستوى من مستويات املسابقة ،وتجرى التصفيات الائية !ي املدينة املنورة )مقر
الجائزة(.
الثاني عشر ..جوائز املﺴابقة..
يحصل الخمسة ٔالاوائل من كل مستوى !ي املرحلة الائية ع;ى جوائز املسابقة ،وفق ما ي;ي:
·املﺴتوى ٔالاول :مقدار الجوائز 58000 :مقﺴمة عى النحو التاي:
الفــائز ٔالاول 20000 :ريـال.الفائز الــثاني 15000 :ريال.الفائز الثــالث 10000 :ريال.الفائـز الرابــع 8000:ريـال.الفائز الخـامس 5000 :ريال.·املﺴتوى الثاني :مقدار الجوائز 100000 :مقﺴمة عى النحو التاي:
الفــائز ٔالاول 30000 :ريال.الفــائز الثاني 25000 :ريال.الفــائز الثالث 20000 :ريال.الفــائز الرابع 15000 :ريال.الفائز الخامس 10000 :ريال.·املﺴتوى الثالث :مقدار الجوائز 150000 :مقﺴمة عى النحو التاي:
الفـائـز ٔالاول 40000 :ريال.الفــائـز الثاني 35000 :ريال.الفــائز الثالث 30000 :ريال.الف ــائز الرابع 25000 :ريال.الفائز الخامس 20000 :ريال.يعطى جميع املشاركBن !ي املسابقة شهادات تقدير.
الثالث عشر :املصروفات
تصرف جوائز املسابقة ونفقا®ا من الحساب الخاص لصاحب السمو امللكي ٔالام ABنايف بن عبد العزيز
آل سعود وزير الداخلية ابتغاء وجه ﷲ تعا[ى.
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معاي ABتقويم الطالب والطالبات !ي جميع املستويات
 .١الخطأ !ي مsن الحديث درجتان ع;ى كل خطأ) .جميع املستويات(
 .٢عدم معرفة راوي الحديث أو الخطأ فيه درجة واحدة) .جميع املستويات(
 .٣عدم معرفة من خرج الحديث أو الخطأ فيه درجة واحدة) .املستوى الثالث(
 .٤الخطأ اللغوي درجة واحدة) .جميع املستويات(
 .٥الخطأ !ي نطق الكلمة نصف درجة) .جميع املستويات(
 .٦يقدر عضو اللجنة درجة التعريف براوي الحديث حسب حفظ الطالب).املستويان الثاني والثالث(
 .٧يحتسب ع;ى الطالب نصف درجة عند ترددﻩ أو شكه !ي أي مما سبق إذا أصلح الخطأ
بنفسه).جميع املستويات(
 .٨تالحظ طريقة ٕالالقاء وقوته للAsجيح بBن املتسابقBن عند تساوي الدرجات) .جميع املستويات(
ضوابط مشاركة الطالب والطالبات للمرة الثانية ]ي املﺴابقة:
 .١الطالب  -الطالبة  -الذي فاز ع;ى مستوى املنطقة وترشح للتصفيات الائية وفاز بجوائز
املسابقة !ي املراكز الخامسة ٔالاو[ى ،ال يحق له املشاركة !ي نفس املستوى مرة أخرى.
 .٢الطالب – الطالبة  -الذي فاز ع;ى مستوى املنطقة وترشح للتصفيات الائية ولم يفز بجوائز
املسابقة ،ال يحق له املشاركة !ي نفس املستوى مرة أخرى.
استمارة تحكيم )املﺴتوى ٔالاول(ابتدائي
اسم الطال ـ ــب)ـة(:
الجنسي ـ ـ ــة:
املنطق ـ ـ ــة:
عناصر التقويم

الدرجة املخصصة

دقة حفظ املsن

٧٠

سالمة اللغة

٢٠

راوي الحديث

١٠

مجموع الدرجات

١٠٠

أعضاء لجنة التحكيم:
١٫
٢٫
.٣
استمارة تحكيم )املستوى الثاني(متوسط
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الدرجة املكتسبة

اسم الطال ـ ـ ـ ـ ــب)ـة(:
الجنسي ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
املنطق ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
عناصر التقويم

الدرجة املخصصة

دقة حفظ املsن

٦٠

سالمة اللغة

٢٠

راوي الحديث

٥

التعريف براوي الحديث

١٥

مجموع الدرجات

١٠٠

الدرجة املكتسبة

أعضاء لجنة التحكيم:
١٫
٢٫
.٣
استمارة تحكيم )املستوى الثالث(ثانوي
اسم الطال ـ ـ ـ ـ ــب)ـة(:
الجنسي ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
املنطق ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
عناصر التقويم

الدرجة املخصصة

دقة حفظ املsن

٦٠

سالمة اللغة

١٥

راوي الحديث

٥

التعريف براوي الحديث

١٥

معرفة من أخرج الحديث

٥

مجموع الدرجات

١٠٠

أعضاء لجنة التحكيم:
.١
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الدرجة املكتسبة

.٢
.٣
منهج املسابقة:
املستوى ٔالاول
حفظ ١٠٠حديث
وهو خاص بطالب ااملرحلة الابتدائية.
املستوى الثاني
حفظ ٢٥٠حديثــا
ومعرفة راوي الحديث من الصحابة
واملستوى الثاني خاص باملرحلة املتوسطة.
املستوى الثالث
حفظ  ٥٠٠حديث
ومعرفة من رواﻩ من الصحابة ومن أخرجه
وهذا املستوى خاص بطالب املرحلة الثانوية.
 ثم ٕالاعالن عن أسماء الفائزين والفائزات ،وتكريمهم بحضور سمو ٔالام– ABحفظه ﷲ.هذا وص;ى ﷲ وسلم ع;ى نبينا محمد وع;ى آله وصحبه أجمعBن.
ملحوظة :من أراد الاس¤sادة :فنأمل مراجعة موقع الجائزة /http://www.naifprize.org.sa
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 .١٦مصطلح العنف مفهومه ،مرادفا ته وأضدادﻩ ]ي الخطاب النبوي
دراسـة فــي املـعـ Hؤالابعــاد :صحـيح البخــاري أنموذجا
الدكتور أحمد بن بالقاسم جعفري
)رئيس قسم اللغة العربية وآداÇا ،الجامعة ٕالافريقية أدرار /الجزائر(
بسم ﷲ الرحمان الرحيم والصالة والسالم ع;ى أشرف خلق ﷲ أجمعBن سيدنا ونبينا محمد عليه
أفضل الصالة والسالم ،وبعد،
إن بداية الحديث عن مفهوم مصطلح العنف تعود بنا أوال إ[ى ما جاء !ي كتب املعاجم العربية وأعOP
Çما تمثيال ال حصرا لسان العرب البن منظور )٧١١هـ( والقاموس املحيط للفABوزبادي )٨١٧هـ( ،حيث
ُ ُ
يعرفه ٔالاول مما !ي لسانه الجزء التاسع كتاب الفاء ص  ٢٥٧وما بعدها بقوله ":العنف :الخ ْرق باألمر
وقلة الرفق به وهو ضد الرفق ،عنف به وعليه ُ
يعنف عنفا وعنافة وأعنفه وعنفه تعنيفا وهو عنيف
إذا لم يكن رفيقا !ي أمرﻩ ... ،إ[ى أن يقول وكل ما !ي الرفق من الخ ABففي العنف من الشر مثله..... ،
والتعنيف التعي ABواللوم ،والتعنيف التوبيخ والتقريع واللوم ... ،وعنفوان الشباب أوله .. ،وعنفوان
ُ
فعلوان من العنف ضد الرفق " )*.(١
أما عند الفABوزبادي فيعرفه بقوله " :العنف …ضد الرفق ….والعنيف من ال رفق له بركوب الخيل،
والشديد من القول والسّ … AB
وعنفه المه بعنف وشدة " )* ،(٢ثم يورد الفABوزبادي للفظ بعض
املرادفات ٔالاخرى من مثل " :العلفصة :وÔي العنف !ي الرأي ؤالامر " )* (٣و" الهيص :العنف بال×Opء ودق
العنق " )*.(٤و " اللضم :العنف وٕالالحاح " )*(٥
و!ي املعجمBن يقAsن مفهوم لفظ العنف بضدﻩ الرفق وينطبق هذا املفهوم ع;ى جميع أشكال اللوم
والتوبيخ والتقريع وهو مأخوذ !ي أصله كما رأينا من العنف !ي ركوب الخيل وذلك بزجرها والتشديد
علا ،وصاحب ٔالامر هذا سمته العرب عنيفا ،كما يفهم من املعنيBن أيضا أن العنف معنوي !ي أصل
معناﻩ وليس جسديا ،ومنه رأينا الفABوزبادي يورد معاني أخرى لبعض أشكال العنف ،فإذا كان عنفا
!ي الرأي ؤالامر فهو علفصة وإذا كان جسديا بدق العنق فهو هيص وإذا كان أقل من ذلك وب×Opء من
ٕالالحاح فهو لضم ،وحينما نAsك املعجمات العربية للبحث عن مفهوم اللفظ بأبعادﻩ املختلفة !ي
الخطاب النبوي ممثال كما قلنا !ي صحيح البخاري أنموذجا وفيما له عالقة مباشرة بموضوع هذا
املحور موضوع العنف فإننا ال نجد لفظ )العنف ( هكذا معرفة إال من خالل حديث واحد روي عن أم
املؤمنBن السيدة عائشة ر OpÚﷲ عا فيما جرى بيا وبBن الود الذين قدموا إ[ى الن O°ص;ى ﷲ عليه
 ١لسان العرب .ابن منظور ج .٩/ص  ٢٥٧وما بعدها .دار صادر بABوت .
 ٢القاموس املحيط .الفABوزبادي .ج ١ص .١٠٨٥
 ٣املصدر نفسه ص .٨٠٥
 ٤املصدر نفسه ص . ٨١٩
 ٥املصدر نفسه ص .١٤٩٤
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وسلم حيث تقول ر OpÚﷲ عا " إن ´ودا أتو للن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقالت
عائشة:عليكم ولعنكم ﷲ وغضب ﷲ عليكم ،قال :مهال يا عائشة عليك بالرفق ،وإياك والعنف
والفحش) ،و!ي رواية وإياك والعنف أو الفحش( قالت :أولم تسمع ما قالوا ،قال :أولم تسمÙي ما قلت،
رددت علم فيستجاب [ي فم وال يستجاب لهم !ي ،(١*) " ،أو كما قال عليه الصالة والسالم.
وما يمكن أن يستخلص من الحديث بداية هو دعوة الرسول الكريم لنبذ العنف ح ¯cمع ألد ٔالاعداء
البادئBن بالظلم والعداوة ،وثانيا هذا الحديث يعطينا صورة واضحة ملفهوم العنف الذي يتجاوز به
الحديث صورﻩ السلوكية من ضرب وقسوة وشدة إ[ى ما هو أدنى من ذلك من عنف لفظي معنوي و!ي
ذلك كله أك Aمن إشارة وداللة ،ثم أخABا أن الحديث وقبل أن يحذر من العنف الذي أقرنه بلفظ
الفحش دعا إ[ى الال¤sام بضدﻩ أوال وهو الرفق ألنه هو ٔالاساس الذي تب ¯Pعليه املعاملة !ي ٕالاسالم
بخالف العنف الذي هو دخيل وطارئ فقط،
وغ ABهذا اللفظ ال نجد ذكرا آخر للمصطلح !ي الصحيح ال ع;ى مستوى الكلمة مفردة وال ع;ى مستوى
جذرها ولواصقها اللهم ما نسب للصحابة !ي ابتعاد الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم عن تعنيفهم فيما قد
صدر مم ،وهو ما يدفعنا للبحث عن مرادفات اللفظ أو باألحرى بعض ٔالالفاظ املعAة عن بعض
صور العنف وأشكاله وال Ocحددناها تمثيال ال حصرا !ي ثالث مفردات وÔي ) الخشونة ،الظلم،
الفحش ( ،وما جاء فا من ذكر ع;ى لسان الحبيب ص;ى ﷲ عليه وسلم ³يا أو تأديبا أوما إ[ى ذلك،
والبداية مع مصطلح الخشونة الذي لم يرد وال مرة !ي الصحيح ع;ى مستوى الكلمة مفردة أو مع
اللواصق ،لكنه ورد ع;ى مستوى جذر الكلمة !ي مناسبتBن و!ي غ ABهذا املع ¯Pاملقصود ،أما لفظ الظلم
ُ
فقد خصص له باب بعينه وورد فيه حديثان اثنان ٔالاول مما جاء !ي ضرورة الابتعاد عن الظلم !ي
ش ¯cأشكاله وصورﻩ وبشكل مطلق حيث "روي عن عبد ﷲ بن عمر ر OpÚﷲ عما عن الن O°ص;ى ﷲ
عليه وسلم قال :الظلم ظلمات يوم القيامة " )*.(٢
وهو تشبيه بليغ من هدي خطابه عليه الصالة والسالم جاء ليعكس مدى تأث ABالظلم ع;ى صاحبه
الذي يجعله وكيفما كان عمله يسبح !ي ظلمات -هكذا بالجمع – وليس ظلمة واحدة ألنه ما يكاد يخرج
من ظلمة !ي طريق بحثه عن نور الحق ح ¯cيدخل !ي ظلمة أخرى ﷲ وحدﻩ ٔالاعلم بمداها وبحدها .ثم
أخABا ال ينبaي أن تن ¯p-أ´ا الظالم بأن كل هذا هو يوم القيامة يوم ال ينفع مال وال بنون،
أما الحديث الثاني –مجال الحديث  -فكان !ي ضرورة انتصار املؤمن ألخيه املؤمن مظلوما وظاملا حيث
"روي عن أنس ر OpÚﷲ عنه قال :قال رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم :انصر أخاك ظاملا أو مظلوما،
قالوا يا رسول ﷲ هذا ننصرﻩ مظلوما فكيف ننصرﻩ ظاملا ؟ قال :تأخذ فوق يديه " )* (٣و!ي رواية
قال ":تحجزﻩ أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصرﻩ".

 ١حديث رقم  ٦٠٣٠صحيح البخاري كتاب ٔالادب .ج  ٣ص .١٢٣٨
 ٢حديث رقم  ٢٤٧٧صحيح البخاري كتاب املظالم.ج . ٢ص .٤٨٨
 ٣حديث رقم  ٢٤٤٤صحيح البخاري كتاب املظالم .ج. ٢ص .٤٨٨
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و!ي هذا الخطاب النبوي أيضا دعوة صريحة منه عليه الصالة والسالم إ[ى منع ٓالاخرين عن الظلم
وحجزهم عنه معتAا ذلك نصرا له انطالقا مما عرفناﻩ من العواقب الوخيمة ال Ocتنتظر الظاملBن ،و!ي
ً
كل هذا أيضا حماية للمظلوم ومنعة له،
وحBن نخرج من لفظ الظلم إ[ى لفظ الفحش الذي جاء مقرونا بلفظ العنف أو مرادفا له !ي الحديث
السابق نجد اللفظ يتكرر !ي أك Aمن خمسة وعشرين مرة تقريبا غ ABأن ما يعنينا !ي هذا املوضوع هو
أقل من هذا وفيه ن OÛللرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،أو وصف لصحابته رضوان ﷲ علم لبعض
صفاته وأخالقه عليه السالم ،من ذلك ما " روي عن عبد ﷲ بن عمر ر OpÚﷲ عما قال :لم يكن
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم فاحشا وال متفحشا وكان يقول:إن من خياركم أحسنكم أخالقا ،و!ي رواية
إن من أحبكم إ[ي أحسنكم أخالقا")* (١و!ي حديث آخر" روي عن أنس بن مالك ر OpÚﷲ عما أنه
قال لم يكن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ّ
سبابا وال فحاشا وال لعانا " )* .(٢و!ي حديث عائشة " أن رجال
استأذن ع;ى الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم فلما رآﻩ قال :بئس أخو العشABة وبئس ابن العشABة فلما جلس
تطلق الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي وجهه وانبسط إليه ،فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول
َ
أيت الرجل َ
ﷲ حBن َ
تطلقت !ي وجهه وانبسطت إليه فقال رسول ﷲ ص;ى ﷲ
قلت له كذا وكذا ثم
ر
عليه وسلم :يا عائشة م ¯cعهدت OPفحاشا ،إن شر الناس عند ﷲ م¤لة يوم القيامة من تركه الناس
اتقاء شرﻩ و!ي رواية )اتقاء فحشه( " )*،(٣
و!ي كل هذا ٔالاحاديث ؤالاخالق املحمدية الداعية إ[ى نبذ الفحش –ح ¯cمع ٔالاعداء -صورة واضحة
عن هديه عليه الصالة والسالم !ي نبذ العنف بجميع أشكاله وصورﻩ ،والدعوة إ[ى حسن الخلق
والرفق !ي املعامالت وبغ ABهذا يتحول ٕالانسان املكرم إ[ى شر مخلوقات ﷲ م¤لة عند ﷲ يوم القيامة،
ألنه وكما أبعد الناس عنه !ي الدنيا بقبح قوله ،وشر فعله يبعدﻩ ﷲ عنه !ي ٓالاخرة ليعيش ع;ى
الصورة ال Ocعاش فا !ي دنياﻩ.
و!ي املقابل لكل هذا وحBن نقلب املوضوع من جهة ضدﻩ للوقوف أك Aع;ى حقيقة اللفظ نجد لفظ
العنف يقابله لغويا لفظ الرفق كما مر معنا !ي التعريفBن اللغويBن سابقا ،وحول مصطلح الرفق
وبعض مرادفاته املختارة تمثيال من مثل الرحمة والطيبة دارت معاني أحاديث كثABة كما سAى .وفا
ومن حولها كانت الدعوة املحمدية أيضا صريحة للتمسك Çذﻩ ٔالاخالق كبديل أسا OpËلتلك الصفات
النقيضة،
ومما جاء عنه ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي باب الدعاء ع;ى املشركBن !ي رواية ثانية لحديث السيدة
عائشة ر OpÚﷲ عا !ي قصة الود مع الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم أنه قال لها " :مهال يا عائشة إن

 ١حديث رقم  ٣٥٥٩صحيح البخاري كتاب ا ملناقب ص .٧٢٣
 ٢حديث رقم  ٦٠٣١صحيح البخاري كتاب ٔالادب ص .١٢٣٨
 ٣حديث رقم  ٦٠٣٢صحيح البخاري كتاب ا ألدب .ص .١٢٣٨
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ﷲ يحب الرفق !ي ٔالامر كله ) و!ي رواية إن ﷲ رفيق يحب الرفق !ي ٔالامر كله( " )* ،(١و!ي اشتقاق
اللفظ من وسمه عز وجل أك Aمن مع ¯Pومن داللة !ي ٔالامر..
وبالرجوع إ[ى مرادف اللفظ نجد لفظ الرحمة !ي مفردﻩ وجذورﻩ يتكرر أك Aمن مائتBن وثالثBن مرة !ي
الصحيح ،ومثله لفظ الطيبة الذي تردد أك Aمن مائة وخمسBن مرة ومثله لفظ الشفقة والعطف وما
إ[ى ذلك ،ومع كل مفردة من هذﻩ املفردات إشارة صريحة إ[ى التمسك بمكارم ٔالاخالق ودعوة لنبذ
جميع أشكال العنف،
وإذا تركنا مصطلح العنف !ي مفهومه ومرادفاته وأضدادﻩ ورحنا نتتبع الخطاب النبوي !ي كل ما له
عالقة مباشرة بأحد أشكال العنف حديثا أو ما يعرف بالعنف ضد املرأة وجدنا الخطاب النبوي !ي
هذا املجال يركز ترك¤Bا أساسيا ع;ى املوضوع ،ويتحدث !ي أك Aمن أربعمائة موضعا عن الزوجة ٔالاهل
وعن ٔالام وعن النساء بشكل عام و!ي كل مرة كانت الدعوة منه عليه الصالة والسالم بضرورة الرفق
بالنساء عامة وعدم تعنيفهن أو القسوة علن ،و نذكر من ذلك تمثيال ال حصرا قوله عليه الصالة
والسالم !ي حديث أبي هريرة ر OpÚﷲ عنه للرجل الذي جاءﻩ وسأله من أحق الناس بحسن صحاب" Oc
قال عليه الصالة والسالم أمك قال ثم من قال:أمك قال ثم من قال :أمك ،قال ثم من قال :أبوك "
)* ،(٢والحديث هنا كما هو واضح وبلغة الجنسBن يعطي ثالثة حقوق من أصل أربعة لألم املرأة مقابل
حق واحد لألب الرجل ،ولعل !ي ذلك أك Aمن داللة وتأكيد ملا قد َ
يضيع من حقوق للمرأة ٔالام ،وجاء
عن الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم أيضا أنه ال يجوز إكراﻩ الفتاة ع;ى النكاح حيث روي عن الخنساء
بنت خذام ٔالانصارية أن أباها زوجها وÔي ثيب فكرهت ذلك فأتت الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم فرد
نكاحها )* .(٣ألنه رأى !ي ذلك تعنيفا لها ،بل ٔالاك Aمن هذا كله أن املرأة إذا استكرهت ع;ى الزنا فال
حد علا شرعا مصداقا لقوله تعا[ى )" ومن يكرههن فإن ﷲ من بعد إكراههن غفور رحيم "( )*،.(٤
و!ي جانب تحمل املسؤولية يضع الرسول الكريم املرأة جنبا إ[ى جنب مع الرجل حيث يقول عليه
الصالة والسالم ":كلكم راع وكلكم مسؤول فاإلمام راع وهو مسؤول والرجل راع ع;ى أهله وهو مسؤول،
واملرأة راعية ع;ى بيت زوجها وÔي مسؤولة ،والعبد راع ع;ى مال سيدﻩ وهو مسؤول ،أال فكلكم راع
وكلكم مسؤول " )* ،(٥ويذهب الن O°الكريم !ي تفس ABصفة تأديب الزوج لزوجته وضرÇا الضرب املAح
فيقول " :ال يجلد أحدكم إمرأته جلد العبد ثم يجامعها !ي آخر اليوم " )* (٦فAاﻩ يستغرب ملن يجمع بBن
وصفBن متناقضBن !ي يوم واحد ولذلك ن ¯Ûعنه،
 ١حديث رقم  ٦٣٩٥صحيح البخاري كتاب ا لدعوات ص .١٣٠٣
 ٢حديث رقم  ٥٩٧١صحيح البخاري كتاب ا ألدب .ص .١٢٢٨
 ٣حديث رقم  ٦٩٤٦صحيح البخاري كتاب ا إلكراﻩ .ص .١٤٠٥
 ٤سورة النور ٓ .الاية .٣٣
 ٥حديث رقم  ٥١٨٨صحيح البخاري كتاب ا لنكاح ص .١٠٨٩
 ٦حديث رقم  ٥٢٠٤صحيح البخاري كتاب ا لنكاح .ص .١٠٩٤
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هذا قليل من كث ABورد !ي الهدي املحمدي ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي ما له عالقة مباشرة بمصطلح
العنف !ي بعض مفاهيمه اللغوية أوال و!ي جزء يس ABمما له عالقة مباشرة باللفظ مرادفا وضدا ،وÔي
رؤوس أقالم أولية نأمل أن نكون Çا قد شاركنا ولو باليس! ABي إثارة بعض النقاط ٔالاساسية ملا من
شأنه أن يسهم !ي نشر أحاديثه عليه الصالة والسالم والتمكBن لها من جهة ،وكذا تحريك آليات
البحث والتنقيب !ي خطابات الهدي النبوي ورسالة ٕالاسالم عامة من جهة أخرى دفعا لكث ABمن
الشÈات والAsهات وتصحيحا لكث ABمن الافAsاءات واملغالطات ال Ocتحوم حول رسالتنا املحمدية ،وﷲ
من وراء القصد وهو الهادي إ[ى سواء السبيل،
مصطلحات ومفاتيح أساسية !ي البحث:
مرادفات العنف حسب الAsتيب الهجائي:
* الخشونة * الرعونة * الشدة * الظلم * العنف * القسوة * القوة*
أضداد مصطلح العنف حسب الAsتيب الهجائي:
*الحنان *الرحمة * الرفق * الشفقة * الطيبة * العطف * الليونة *
املراجع واملصادر:
* /القرآن الكريم برواية ٕالامام ورش عن نافع )ض(.
*ٔ /الالفاظ الكتابية ،عبد الرحمان بن عي ¯p-الهمزاني د ت.
* /صحيح البخاري ،تحقيق أحمد زهوة وأحمد عناية ،دار الكتاب العربي بABوت٢٠٠٥/١٤٢٦ ،م.
* /القاموس املحيط للفABوزبادي
* /لسان العرب البن منظور ،دار صادر بABوت
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 .١٧معالم من الهدي النبوي ]ي ال)بية
د .عي بن صالح الشايع
)كلية الAsبية ،جامعة القصيم -السعودية(
ملخص البحث
ملا كانت معالجة القضايا الAsبوية تقت Op2النظر !ي الاساليب ال Ocاستخدامها الرسول ص;ى ﷲ عليه
وسلم ،فإن هذا البحث قد ّ
تعرض ،بمنهج تحلي;ي ،لألساليب الAsبوية من خالل )معالم من الهدي
النبوي ]ي ال)بية( ،حيث تم عرض ومناقشة املوضوع من خالل أربعة محاور أساسية.
!ي املحور ٔالاول تعرض البحث ،ملفهوم الAsبية ومهما !ي ٕالاسالم .و!ي املحور الثاني تناول البحث ملاذا
هدي الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي الAsبية.
أما املحور الثالث فقد عالج البحث بعض ٔالاساليب الAsبوية ال Ocاستخدمها الرسول ص;ى ﷲ عليه
وسلم !ي تربية الصحابة ،والعل هذا املحور من أهم محاور البحث حيث تناول أحدى عشر أسلوب،
وقد ّ
تعرض البحث ضمن هذا املحور إ[ى تعريف ٔالاسلوب ؤالادلة ع;ى هذا ٔالاسلوب ثم بيان أهمية هذا
ٔالاسلوب.
)(١
معالم من الهدي النبوي ]ي ال)بية
 -١مقدمة:
تأتي هذﻩ الدراسة !ي ظل الانÈار الكامل بالAsبية الغربية مع اهمال واضح للAsبية ٕالاسالمية واعتماد
النموذج الغربي !ي كث ABمن املدارس الاسالمية ،وأسبب !ي ذلك التقدم الحضاري الذي أذهب عقول
بعض املسلمBن ،،يقول محمود سفر "كان انÈارﻩ – يعٕ OPالانسان املسلم -بحضارة العصر لدرجة
الغشاوة ،واللهث خلفها حٕ ¯cالاعياء ،كل هذا دفع إ[ى التقليد واملحاكاة ،ليجد نفسه !ي ³اية املطاف
منقادا طواعية إ[ى الرضوخ لسلطان الحضارة ،فيصبح تابعا لها تأمر فيطيع") .(٢والAsبية !ي جوهرها
ً
الائي عمال ثقافيا يختلف باختالف ٔالامم ،وتستمدﻩ من ترا/ا ومعتقد®ا وفكرها من أجل الحفاظ
ع;ى هويا .والAsبية الاسالمية تستمد أصولها ومسلما®ا وغايا®ا وأهدافها من الدين الاسالمي .وقد
حاولت !ي هذﻩ الدراسة بشكل مختصر الاشارة إ[ى بعض املعالم الAsبوية وال Ocاستخدمها الرسول ص;ى
ﷲ عليه وسلم !ي تربية الصحابة ر OpÚﷲ عم ،وكيف استطاع ان يغ ABهذا املجتمع ويؤثر فيه هذا
التأث ،ABإلنه ص;ى ﷲ عليه وسلم استخدم القلب مع العقل وكما قال ٔالام ABتشارلز و[ي عهد بريطانيا
)إننا -نحن أبناء الغرب -نحتاج إ[ى معلمBن مسلمBن يعلموننا كيف نتعلم بقلوبنا كما نتعلم بعقولنا().(٣
 -٢مفهوم ال)بية ومهمWXا ]ي ٕالاسالم
كلمة تربية من املفردات ٔالاصلية !ي اللغة العربية ،وتش ABمعاجم اللغة إ[ى أن كلمة تربية مصدر للفعل
) َرﱠبىُ -يرﱠبى( ،وهو فعل مزيد بالتضعيف ،ومجردﻩ )ربا -أو ربب( ويدل ع;ى التنمية والذيب والتقوية
)-(١ع;ي الشايع ،أستاذ مساعد بقسم أصول الAsبية ،كلية الAsبية -جامعة القصيم ـالسعودية.
) - (٢محمود سفر ،دراسة !ي البناء الحضاري ،محنة املسلم مع حضارة عصرﻩ ،كتاب ٔالامة ،العدد ،٢١الدوحة١٤٠٩ ،هـ ،ص.٤٦
)-(٣محمد قطب ، ،حول التأصيل ٕالاسالمي للعلوم الاجتماعية ،دار الشروق ،ط ،١بABوت ،القاهرة1418 ،هـ ،ص.9
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واملحافظة وع;ى الشأن).(١
ﱠَ َ
َْ َ ُ ﱠُ ّ
ات( )البقرة .(٢٧٦:و!ي
الرَبا َو ُي ْرِبي
الصدق ِ
وهذا الفعل َيش ABإ[ى النمو والزيادة .قال تعا[ى )يمحق الله ِ
ُ َْ َ َ َ َ ﱠ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ ﱠ
ص ﱠ;ى ُ
ﷲ َع َل ْيه َو َس ﱠل َمَ » :م ْن َت َ
الله َ
ص ﱠد َق ِب َع ْد ِل
الحديث َع ْن أ ِبي هريرة ر ِ OpÚالله عنه ،قال :ق
ِ
ال َرسول ِ
َ
َ
َّ َ َ َ ْ َ ُ ﱠ ُ ﱠ ﱠّ َ َ ﱠ ﱠ
َ
الل َه َي َت َق ﱠب ُل َها ب َيمينهُ ،ث ﱠم ُي َرّب َا ل َ
ص ِاح ِب ِه ،ك َما ُي َرِّبي
ت ْم َر ٍة ِم ْن ك ْس ٍب ط ِي ٍب ،وال يقبل الله ِإال الط ِيب ،وِإن
ِ ِ
ِ ِ ِِ
َأ َح ُد ُك ْم َف ُل ﱠو ُﻩَ ،ح ﱠَ ¯cت ُكو َن م ْث َل َ
الج َب ِل«). (٢
ِ
و من معانا التنشئة بالتدرج  -و Ôي من أهم خصائص الAsبية ٕالاسالمية  -اخرج البخاري تعليقا
َ
ُ ُ
َُ
ََ َ ْ ُ َﱠ
اس )كونوا َرﱠب ِان ِّي َBن( ُحك َم َاء فق َه َاء .
"وقال ابن عب ٍ
َ ْ ْ َ
الرﱠبان ﱡى ﱠالذى ُي َرّبى ﱠ
الن َ
َو ُي َق ُ
اس ِب ِصغ ِار ال ِعل ِم ق ْب َل ِك َبا ِر ِﻩ .(٣)".
ال ﱠ ِ ِ
ِ
ويرى ابن خلدون أن الAsبية عملية تنشئة اجتماعية للفرد لتعويدﻩ بعض القيم العادات والاتجاهات
السائدة !ي املجتمع ،واكسابه املعلومات وتزويدﻩ باملعارف املوجودة !ي املجتمع).(٤
ولقد جاء ٕالاسالم برؤية كونية توحيدية فطرية ،وبقيم ومبادئ تربوية هادئة تقصد إ[ى الخAB
وٕالاحسان ،ت²ي الضمائر وتن ABالعقول وتب OPحس املسؤولية !ي ٕالانسان .فصارت من أصول ٕالاسالم
كون الدين هو املوجه لحركة املجتمع ومصدر كل نظمه العاملة ال Ocما الAsبية بوسائلها املختلفة .ومن
هذا الوجه ّ
يتبBن أن الدين هو روح حركة الحياة !ي ٕالاسالم وروح العلوم واملعارف كلها وروح املجتمع.
فالAsبية !ي ٕالاسالم منهج متكامل يع ¯Pبالجسم والروح والعقل .ومن أجل تكامل النظرة ٕالاسالمية إ[ى
الحياة والوجود واملجتمع ،جمعت الAsبية ٕالاسالمية بBن تأديب النفس وتصفية الروح وتثقيف العقل
وتقوية الجسم ،ف OÛتع OPبالAsبية الخلقية والصحية والعقلية ،فاإلسالم باألساس تعبدي يوضح
ً
العالقة بBن العبد وربه لكنه لم ´مل ابدا الجوانب ٔالاخرى .ولذلك ينشأ املسلم سويا قوى الصلة
ً
باهلل ،محققا لرسالته !ي الحياة (٥).أما غاية الAsبية ف OÛبناء ٕالانسان وصياغته بالصورة ال Ocيتمكن
من حمل رسالة الاستخالف !ي ٔالارض بالعبادة والتعم.AB
والAsبية Çذا املع ¯Pإنما Ôي غرس للمبادئ والقيم وأخالق الفطرة السوية ،من عدل ومساواة وصدق
ُ َ
وإخالص! ،ي صميم قلب ٕالانسان ،والنشء خاصة ،لتسقى بماء التعارف والتواصل والAsاحم بBن
َ َ
ً
ً
َ
ﱠ
الناس فتؤتي أكلها وثمارها سالما ووئام وتعاونا !ي املجتمع ٕالاسالمي :ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِم ْن الل ِه ِل ْن َت ل ُه ْم َول ْو
َ
ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ
َ ًّ َ َ ْ َ ْ
ُ
َ
ْ
الن َف ﱡ
اس َتغ ِف ْر ل ُه ْم َوش ِاو ْر ُه ْم ِ!ي ٔالا ْم ِر )) (١٥٩آل
ضوا ِمن حوِلك فاعف عم و
ك ْن َت فظا غ ِليظ القل ِب
)-(١مجد الدين الفABوزآبادي ،القاموس املحيط ،ج ،١ط ،٢القاهرة ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحل O°وأوالدﻩ١٩٥٢ ،م ،ص.٧٣-٧٢
)-(٢أخرجه البخاري !ي كتاب الزكاة -باب الصدقة من كسب طيب لقوله تعا[ى ) ويربي الصدقاتٓ.....الايه( رقم ) . (١٤١٠و قال ابن حجر ":
قوله ):يربا كما يربى ( هو من الAsبية وÔي القيام ع;ى ال× öpوإصالحه " .هدي الساري مقدمة فتح الباري  .ط , ٣القاهرة  ,املكتبة السلفية
 ١٤٠٧ ,ه  ) .ص  , ( ١٢٦الفصل الخامس ! ,ي سياق ٔالالفاظ الغريبة  ,حرف ) الراء ( .
) -(٣صحيح البخاري  ,ك العلم  ,باب العلم قبل القول والعمل.قال ابن حجر  ":و قال ٔالاصمÙي و الاسماعي;ي الرباني نسبة إ[ى الرب  ,أي
الذي يقصد ما أمرﻩ الرب بقصدﻩ من العلم  ,والعمل  ,و قال ثعلب قيل للعلماء ربانيون أل³م يربون العلم أي  :يقومون به  ..و الحاصل
أنه اختلف !ي هذﻩ النسبة هل Ôي نسبة إ[ى الرب  ,أو إ[ى الAsبية " فتح الباري ). ( ١٩٥ /١
) -(٤محمد شحات وآخرون ،أصول الAsبية ٕالاسالمية ،ط ،١الرياض ،دار الخريDي١٤١٥ ،هـ ،ص٢٥
)-(٥الجندي ،أنور :موسوعة مقدمات العلوم واملناهج ،دار ٔالانصار )القاهرة  (١٩٧٩مج.٣٩٧/٦ص٢٥
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عمران(.
َ
َ
 َوال َي ْجر َم ﱠن ُك ْم َش َن ُ
ص ﱡد ُوك ْم َع ْن ْاملَ ْسجد ْال َح َرام أ ْن َت ْع َت ُدوا َو َت َع َاو ُنوا َع َ;ى ْال َّ Aو ﱠ
آن َق ْوم أ ْن َ
الت ْق َوى َوال
ِ ِ
ٍ
ِ
ِِ
ِ
َ َ َُ ََ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ﱠ ُ ﱠ َ ﱠ ﱠ َ َ ُ ْ َ
اب)) (٢املائدة(.
تعاونوا ع;ى ِٕالاث ِم والعدو ِان واتقوا الله ِإن الله ش ِديد ال ِعق ِ
فالAsبية الاسالمية باملفهوم الشامل Ôي " تلك املفاهيم ال Ocيرتبط بعضها ببعض !ي إطار فكري واحد
ً
يستند إ[ى املبادئ والقيم ال Ocأتى Çا الاسالم وال Ocترسم عددا من الاجراءات والطرائق العملية يؤدي
ً
تنفيذها إ[ى أن يسلك الفرد سلوكا يتفق مع عقيدة ٕالاسالم") .(١و ٔالاو[ى !ي هذا التعريف ينبثق هذا
السلوك مع عقيدة ٕالاسالم " بدل قوله :يتفق
 -٣ملاذا هدي الن]  Hي ال)بية
من أسباب تحقق محبة الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم معرفة هديه.
 .١إن هذا الهدي النبوي صحيح وصالح ولكن ع;ى املربي أن يراûي املAsبي واملوقف الAsبوي.
 .٢انÈار املسلمBن بالنظريات الAsبوية الغربية وإهمال القرآن الكريم والسنة النبوية وما احتوته
من معالم وأساليب وطرق تربوية.
.٤معالم من الهدي النبوي
)(٢
 ١/٤القدوة
تعت AالAsبية بالقدوة من أهم معالم الAsبية ٕالاسالمية ومن أسباب فشل الAsبية !ي وقت الحاضر غياب
ََ ْ َ َ َُ
ان لك ْم ِ!ي
القدوة ،ولقد كان رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم قدوة !ي كل حياته كلها قال تعا[ى )لقد ك
ﱠ ْ
ََ ﱠ َ
ْ
ﱠ
الله ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ملَ ْن َك َ
ُ
ان َي ْر ُجو الل َه َوال َي ْو َم ٓالا ِخ َر َوذك َر الل َه ك ِث ًABا( )ٔالاحزاب.(٢١:
َرسو ِل ِ
ِ
ولذلك حذر املصطفى ص;ى ﷲ عليه وسلم ٓالاباء ؤالامهات من التناقض بBن ما يدعونه ويظهرونه
ألوالدهم وبBن سلوكهم ،ملا يAsتب ع;ى ذلك من آثار سيئة ع;ى تربيم ،فقد يؤدي ذلك إ[ى شك ٔالابناء
!ي القيم ال Ocيتلقو³ا من الوالدين ،كما يقلل من احAsامهم للوالدين ،ويسهم !ي تثبيط عزائمهم ،فعن
َﱠ
ُ ََْ َ َ ﱠ َ َْ َ َََ َ ﱞ َ َ َ َ
َ ْ
عبدﷲ بن عامر َأ ﱠن ُه َق َ َ َ َ ُ ُ
ص;ى ﷲ علي ِه وسلم ِ!ي بي ِتنا وأنا ص ِ ،O°ق
ﷲ
ال :فذ َه ْب ُت أخ ُر ُج
ال :أتانا َرسول ِ
َ
َ
ُ َ
ﱠ
َﱠ
ََ َ ُ ْ َ ََ
َأل ْل َع َبَ ،ف َق َال ْت ُأ ّميَ :يا َع ْب َ
ال َر ُسو ُ
َ
ل
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َمَ " :و َما أ َر ْد ِت أ ْن
ص;ى
ﷲ
ق
ف
،
ك
ط
ع
أ
ال
ع
ت
ﷲ
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ َُ َ َ ْ ُ
ًَْ َ َ ََ
ﷲ َع َل ْيه َو َس ﱠل َمَ " :أ َما إ ﱠنك َل ْو َل ْم َت ْف َع;ي ُكت َبتْ
ص ﱠ;ى ُ
ْ
ال َر ُسو ُل ﷲ َ
َ
تع ِطيه؟ " قالت :أع ِط ِيه تمرا ،قال :فق
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ٌ
َعل ْي ِك كذ َبة ").(٣
لذا ينبaي ع;ى العلماء و من يتصدي للAsبية و التعليم أن يكون قدوة حسنة ,قال الشافÙي ملؤدب أوالد
هارون الرشيد أبي عبد الصمد ":ليكن أول ما تبدأ به من إصالح من تؤدÇم إصالحك نفسك ،فإن

)-(١سعيد إسماعيل ع;ي ،أصول الAsبية ٕالاسالمية ،القاهرة ،دار الثقافة للطباعة والنشر١٩٧٨ ،م ،ص٦
ُ ْ َ ُ ُ َﱠَ ً
َ َْ ي ُ ُ ُ ُ
َُ
ُ ٌ ُ ٌ
ََْْ َ
َ َ ﱠْ َ
َ
فالن ق ْد َوة
الق ْد َوة ٔ :الا ْس َوة .يقال:
هر :
) -(٢قال الزبيدي ":قدو:و القدوة  ،مثلثة ،و ِ
القدة ،ك ِعد ٍة :ما تسننت به ،واقتديت به .قال الجو ِ
ﱡ ََْ
َ
ُ ,ي ْق َت َدى بهُ .وي َ
ض ﱡم.و!ي ا ِمل ْ
الضم أكِ Aمن الك ْسر".تاج العروس من جواهر القاموس).(٢٧٦ /٣٩أما !ي الاصطالح فعرفه الشوكاني
صباح
فقال  ":الاقتداء هو طلب موافقة الغ! ABي فعله "فتح القدير,ط  ,الرياض مكتبة املعارف ، ١٣٧/٢تفس ABسورة ٔالانعام ,آية ) .(٩٠
)-(٣أخرجه ٕالامام أحمد !ي مسندﻩ ) (١٥٧٠٢ج ٤٧٠/٢٤طبعة الرسالة ،و !ي الهامش قال الشيخ شعيب ٔالارنؤوط ":حسن لغABﻩ ،وهذا
إسناد ضعيف إلÇام مو[ى عبد ﷲ بن عامر ،وبقية رجاله ثقات رجال الشيخBن غ ABمحمد بن عجالن ،فقد أخرج له مسلم".
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أعيم معقودة بعينك ،فالحسن ِعندهم ما تستحسنه ،والقبيح عندهم ما تAsكه ").(١
و لقد كان ص;ي ﷲ عليه وسلم ٔالانموذج ٔالامثل للقدوة الحسنة  ,لذا ملا سئلت عائشة  -ر OpÚﷲ عا -
عن خلق الرسول ص;ي ﷲ عليه وسلم قالت ":كان خلقه القرآن ") . (٢لذا ال غرابة أن نسمع ونري أفعاله
تAsدد من أفواﻩ الصحابة  -ر OpÚﷲ عم  -فهذا أنس ،ر OpÚﷲ عنه ،قال ":إني ال آلو أن أص;ي بكم كما
رأيت الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم يص;ي بنا  , (٣)"...و هذا رجل قال البن مسعود":يا أبا عبد الرحمن
لوددت أنك ذكرتنا كل يوم .قال  ..وإني أتخولكم باملوعظة كما كان الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم يتخولنا Çا
مخافة السآمة علينا") .(٤و هذا " بن عمر ،ر OpÚﷲ عما كان يرمي الجمرة الدنيا ..فيقوم مستقبل
القبلة ..ثم يرمي الوسطى ويقوم ..ثم يرمي العقبة ،وال يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول ﷲ ص;ى ﷲ
عليه وسلم يفعل").(٥و هذﻩ نماذج و ٔالامثلة كثABة .
وتكمن أهمية القدوة !ي أن كث ABمن ٔالافعال نستصعب تطبيقها ،لكن إذا رأينا أمامنا مثل 'ي سهل
التطبيق وزادت العزيمة.
 ٢/٤ال)بية باملمارسة العملية
وهو من أقوى ٔالاساليب وأكAها أهمية ،فمن خالل التدريب واملمارسة يتحول القول إ[ى فعل ،ويدرك
الفرد العالقة بBن القول والعمل ،والنظرية والتطبيق.
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ ُْ َ
َ
ُ
َ ْ
َ ﱠ َ َﱠ ُ َ ُ ْ َ َ َ ﱠ َ َ َ
وء ،فأف َرغ َع;ى َي َد ْي ِه ِم ْن ِإن ِائ ِه،
عن ُح ْم َرانَ ،م ْو[ى عث َمان ْب ِن عفان أنه َرأى عث َمان ْبن عفان دعا ِب َوض ٍ
َ َ َ َ ََ
ُ ﱠ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
الو ُ
اتُ ،ث ﱠم َأ ْد َخ َل َيم َين ُه !ي َ
است ْن َ ،Aث ﱠم غ َس َل َو ْج َه ُه
وء ،ثم تمضمض واستنشق و
ض
فغ َسل ُه َما ثالث َم ﱠر ٍ
ِ
ِ
ِ
الَ َ :رأ ْي ُت ﱠ
ص ﱠ;ى ُ
الن °ﱠَ O
َث َال ًثا َو َي َد ْي ِه إ َ[ى ا ِمل ْر َف َق ْBن َث َال ًثاُ ،ث ﱠم َم َس َح ب َ ْرأ ِس ِهُ ،ث ﱠم َغ َس َل ُك ﱠل ر ْجل َث َال ًثاُ ،ث ﱠم َق َ
ﷲ
ِ ٍ
ُ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ﱠ َﱠ َْ ََْ َ ُ َ ّ ُ
ََْ َ َ ﱠ َ ََ َ ﱠ َ
َ َ َ َ َ َ ْ ََ ﱠَ َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
علي ِه وسلم يتوضأ نحو وضو ِئي هذا ،وقال» :من توضأ نحو وضو ِئي هذا ،ثم ص;ى ركعتِ Bن ال يح ِدث
ََ ﱠ َ
َ
َْ
ََ
ِف ِ َما ن ْف َس ُه ،غف َر الل ُه ل ُه َما تق ﱠد َم ِم ْن ذن ِب ِه«).(٦
و قال سهل بن سعد الساعدي  -ر OpÚﷲ عنه ":-ولقد رأيت رسول ﷲ  -ص;ى ﷲ عليه وسلم -قام
عليه  -املن - Aفك Aوك Aالناس وراءﻩ وهو ع;ى املن Aثم رفع ف¤ل القهقرى ح ¯cسجد !ي أصل املن Aثم
عاد ح ¯cفرغ من آخر صالته ثم أقبل ع;ى الناس فقال "يا أ´ا الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي
ﱠ
ولتعلموا صالتي ").(٧
ويستخدم هذا ٔالاسلوب إلعطاء أهمية للموضوع ،ولتأكد من إتقان العمل .والفرق بBن هذا ٔالاسلوب
وأسلوب القدوة إن هذا ٔالاسلوب فيه تفاصيل دقيقة تحتاج إ[ى تطبيق ،كذلك املربي واملAsبي لد´م نية
) -(١ذكرﻩ أبو نعيم باإلسناد !ي حلية ٔالاولياء) , (١٤٧ / ٩ط  , ٤بABوت  ,دار الكتاب العربي ١٤٠٥ه  ,و نقله الخطيب !ي تاريخ بغداد )/ ٣
 . (١٨٧بABوت  -دار الكتب العلمية .
) -(٢مسند أحمد بن حنبل )(١٦٣ / ٦حديث ) .(٢٥٣٤١و !ي الهامش قال الشيخ شعيب ٔالارنؤوط  :إسنادﻩ صحيح ع;ى شرط الشيخBن .
) -(٣صحيح البخاري ـ ك ٔالاذان ,باب املكث بBن السجدتBن.حديث) . (٨٢١وصحيح مسلم ,حديث ) (٤٧٢
) -(٤صحيح البخاري ـ ك العلم  ,باب من جعل ألهل العلم أياما معلومة.حديث). (٧٠
) -(٥صحيح البخاري ـ ك الحج  ,باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى.حديث). (١٧٥٢
)-(٦أخرجه البخاري !ي كتاب الوضوء باب املضمضة !ي الوضوء ) (١٦٤ج٤٤/١
)-(٧صحيح البخاري ـ ك الجمعة  ,باب الخطبة ع;ى املن .Aحديث) . (٩١٧وصحيح مسلم ,حديث ) (٥٤٤و اللفظ له .
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التعلم بخالف أسلوب القدوة أحيانا تكون النية منتفية لدى املربي .فالقدوة سلوك مستمر !ي حيات
املربي سواء كان لوحدة أو مع مجموعة  ,بخالف الAsبية باملمارسة فالبد من شخص متلقي .
 ٣/٤ال)بية باملناقشة
تعت Aطريقة املناقشة Ôي تطوير ألسلوب ٕالالقاء بإدخال املناقشة !ي صورة تساؤالت تث ABالدافعية
و من معاني النقاش !ي اللغة "استقصاؤك الكشف عن ال×Opء ") (١و !ي الوسيط قال) ":ناقشه(
مناقشة ونقاشا استق! ¯pqي حسابه  ...واملسألة بح,ا") .(٢و قد استخدم الرسول ص;ي ﷲ عليه وسلم
َ
هذا ٔالاسلوب كثABا  ,فعند مسلم  -رحمه ﷲ ! -ي صحيحه عن ُع َم ُر ْب ُن ْال َخ ﱠطاب َق َ
الَ :ب ْي َن َما ن ْح ُن ِع ْن َد
ِ
ّ
َ
ﷲ َع َل ْيه َو َس ﱠل َم َذ َ
ُ
ص ﱠ;ى ُ
َ
َ
َر ُسول ﷲ َ
َ
ات َي ْوم ،إ ْذ َط َل َع َع َل ْي َنا َر ُج ٌل َشد ُيد َب َ
اب ،ش ِديد سو ِاد
الثي
ي
ِ
اض ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ﷲ َع َل ْيه َو َس ﱠل َمَ ،ف َأ ْس َندَ
ُ
ﱠ
ﱠ
ٌ
ﱠ
ص ﱠ;ى ُ
َ
َ
س إ[ى النَ Oّ °
َ ْ
ْ ُ ﱠ
َ َ َ َ
ﱠ َ َ َُ
ِ
الشع ِر ،ال يرى علي ِه أثر السف ِر ،وال يع ِرفه ِمنا أحد ،ح ¯cجل َ ِ
ِ ِ
َﱠ
ُر ْك َب َت ْيه إ َ[ى ُر ْك َب َت ْيهَ ،و َو َ
الَ :يا ُم َح ﱠم ُد أ ْخ ْAني َعن ْٕالا ْس َالمَ ،ف َق َ ُ ُ
ض َع َك ﱠف ْي ِه َع َ;ى َف ِخ َذ ْي ِهَ ،و َق َ
ص; ى
ﷲ
ال َرسول ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
ْ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ً
ﱠ
ُ
ص;ى ُ
ﷲ َع َل ْيه َو َسل َمٕ» :الا ْسال ُم أن تش َهد أن ال إله إال ُ
ﷲ َوأن ُم َح ﱠمدا َر ُسو ُل ﷲ َ
ﷲ َعل ْيه َو َسل َمَ ،وتق َ
يم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ض َ
وم َ َم َ
الص َال َةَ ،و ُت ْؤت َي ﱠ
الَ :
انَ ،و َت ُح ﱠج ْال َب ْي َت إن ْ
ص َ
الز َك َاةَ ،و َت ُ
ﱠ
ص َد ْق َتَ ،ق َ
اس َت َط ْع َت إ َل ْي ِه َسب ًيال«َ ،ق َ
ال:
ر
ِ
ِِ
َِ
ِ
َ َ
ُ
ُْ
َف َعج ْب َنا َل ُه َي ْس َأ ُل ُهَ ،و ُي َ
ص ِّد ُق ُهَ ،ق َ
الَ :ف َأ ْخ ِْAني َعن ْٕالا َيمانَ ،ق َ
ال» :أ ْن تؤ ِم َن ِباهللَِ ،و َمال ِئك ِت ِهَ ،وك ُت ِب ِه،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
الَ » :أنْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
الَ :
ال :فأخ ِْAني عن ٕالاح َسان ،ق َ
صدقت ،ق َ
َو ُر ُس ِل ِه ،وال َي ْوم ٓالا ِخر ،وتؤ ِمن بالقدر خِ ABﻩ وش ّر ِﻩ« ،ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ َ َ َ َ َْ
َ ُْ َ َ َ َﱠ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ﱠ ُ َ َ َ َ َ ََ ْ
َ
امل ْس ُئو ُل َع ْاَ
ْ
تعبد ﷲ كأنك تراﻩ ،ف ِإن لم تكن تراﻩ ف ِإنه يراك« ،قال :فأخ ِِAني ع ِن الساع ِة ،قال» :ما
َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُ َﱠ ََ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ
ب َأ ْع َل َم م َن ﱠ
السا ِئ ِل« قال :فأخ ِِAني عن أما ِر®ا ،قال» :أن ت ِلد ٔالامة ربا ،وأن ترى الحفاة العراة العالة
ِ
ِ
َ َُُ َ
ْ
َ َ ﱠ ََ َ َُ
َ َ ُ ﱠ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ًّ ُ ﱠ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ﱠ
َ
ُ
ِرعاء الش ِاء يتطاولون ِ!ي البني ِان« ،قال :ثم انطلق فل ِبثت م ِليا ،ثم قال ِ[ي» :يا عمر أتد ِري م ِن السا ِئل؟«
ُ
ّ ُ
ُْ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َْ ُ َ َ َ ﱠ ُ ْ ُ ََ ُ
يل أتاك ْم ُي َع ِل ُمك ْم ِد َينك ْم«) .(٣ومما يدل ع;ى أهمية املناقشة أن
قلت :ﷲ ورسوله أعلم ،قال» :ف ِإنه ِج ِA
الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم نسب التعليم إ[ى جAيل عليه السالم ع;ى الرغم أن املعلم هو الرسول
ص;ى ﷲ عليه وسلم.
ومن أهمية هذا ٔالاسلوب أنه يرسخ املعلومة ويذهب امللل ويعود املتعلم ع;ى الجرأة ومهارة التعبAB
وكذلك يث ABتفك ABاملتعلم.
ٕ ٤/٤الاقناع بالحوار
ﱠ
ﱠ َ
َ
الحوار لغة:بمع ¯Pاملحاورة وÔي املراجعة !ي الكالم بBن اثنBن فأك .Aقال تعا[ى )ق ْد َس ِم َع الل ُه ق ْو َل ال ِOc
ُ ُ
ﱠ
ُ
ﱠ
َ ﱠ
َ ْ
َ
ت َج ِادل َك ِ!ي َز ْو ِج َها َوتش َت ِكي ِإ[ى الل ِه َوالل ُه َي ْس َم ُع ت َح ُاو َرك َما ِإ ﱠن الل َه َس ِمي ٌع َب ِص ٌ (ABاملجادلة(.
ُ ََْ َ َ ﱠ َ َ َ َ َ َ ُ َ ﱠ
َ ْ َ ُ َْ َ َ َ ﱠ َ ُ ً ََ ﱠ ﱠ َ ﱠ
الل ِهُ ،وِل َد [ي ُغ َال ٌم َأ ْس َو ُدَ ،ف َق َ
ل
ال:
و
س
ا
ي
:
ال
ق
ف
،
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
ﷲ
ى
;
عن أ ِبي هريرة ،أن رجال أتى الن ِ O°ص
ر
ِ
َ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ال :ن َع ْم ،ق َ
الَ » :ه ْل ِف َا ِم ْن أ ْو َر َق؟« ق َ
الُ :ح ْم ٌر ،ق َ
الَ » :ما أل َو ُاَ ³ا؟« ق َ
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
» َه ْل َل َك ِم ْن إبل؟« َق َ
ال:
ٍِِ
َ
َ
ﱠ
ٌ
َ
ُ
ُ
َ َ َ ﱠ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ )(٤
ال :ل َعله ن َز َعه ِع ْرق ،ق َ
» َف َأ ﱠنى َذ ِل َك؟« َق َ
ال» :فلعل ابنك هذا نزعه«  .وأهميه هذا الاسلوب أن املربي
)-(١القاموس املحيط )ص .(٥٦٢باب الشBن  ,فصل النون  .ط  ٢بABوت .
)-(٢املعجم الوسيط ) . (٩٤٦ / ٢مجمع اللغة العربية  .أحمد الزيات و آخرون .
َ َ َ ََ
ْ َ
ْ
َ
َ
ﱠ
)-(٣أخرجه مسلم كتاب ٕالايمان باب معرفة معرفة ِٕالا َيم ِانَ ،و ِٕالا ْسال ِم ،والقد ِر وعالم ِة الساع ِة رقم ) (١ح. ٣٦/١
)-(٤أخرجه البخاري كتاب الطالق باب إذا عرض بنفي الولد رقم ) (٥٣٠٥ج٥٣/٧
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يخاطب عقل املAsبي وليس عاطفته ولذلك تقبل هذا ٔالامر عن اقتناع وليس مجاملة.
والفرق بBن أسلوب املناقشة وأسلوب ٕالاقناع بالحوار أنه !ي أسلوب املناقشة املربي يملك املعلومة
ويريد توصيلها أو تصحيحها لدى املAsبي ،أما أسلوب ٕالاقناع فهناك مشكلة لدى املAsبي يعمل املAsبي
ع;ى حلها.
 ٥/٤أسلوب التوجيه واملوعظة الحﺴنة
َ
َ
ْ
َ
ُ
يعد أسلوب التوجيه واملوعظة من أساليب الرسل ؤالانبياء ،قال تعا[ى )فأ ْعر ْ
ض َع ْ ُ ْم َو ِعظ ُه ْم َوق ْل ل ُه ْم
ِ
َ ً
َْ
ً
ِ!ي أن ُف ِس ِه ْم ق ْوال َب ِليغا )النساء ,(٦٣ :و التوجيه و املوعظة من ٔالاساليب املؤثرة !ي سلوك الصغار والكبار
ً
ُ
معا .ولكي تحدث املوعظة أثرها !ي النفوس ،فإنه ينبaي أن تقAsن بالتا[ي:
أ -استخدام ٔالاسلوب غ ABاملباشر !ي النصح والتوجيه :ولذلك كان املصطفى ص;ى ﷲ عليه وسلم
ََ َ
ُ َ َُ
َ َ
ﱠ
َ َ ََ
يستخدم ما بال أقوام وما َع ْن َع ِائشة َر ِ Oَ pÚالل ُه َع ْ َا قال ْت :أت ْ َا َب ِر َيرة ت ْسأل َها ِ!ي ِك َت َاب ِ َا فقال ْتِ :إ ْن
ََ ﱠ َ َ َ ُ ُ ﱠ
ْ َ ْ َْ ُ َ َْ ََ ُ ُ َ َ
ال ﱠ
ص ﱠ;ى ُ
الله َ
ُ
ﷲ َع َل ْي ِه َو َس ﱠل َم َذ ﱠك ْرُت ُه َذ ِل َكَ ،ق َ
ل
الن ِ °ﱡO
و
س
اء
ج
ا
م
ل
ف
ي،
[
ء
ال
ر
ِ
ِشئ ِت أعطيت أهل ِك ويكون الو ِ
َ
َ
ُ َ
ُ ََْ َ َ ﱠ َ َْ َ َ ْ َ َ ﱠ َ َ َُ َْ َْ َ ُ ﱠ َ َ َ ُ ُ ﱠ َﱠ
َﱠ
ﷲ َعل ْي ِه
ص;ى
اعا ،فأع ِت ِقا ،ف ِإنما الوالء ِملن أعتق« ثم قام رسول الل ِه
ص;ى ﷲ علي ِه وسلم» :ابت ِ
ﱠ َ ْ ََ َ
َ
َ َ ﱠ َ ََ َْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ً َْ َ ْ
ط َش ْر ًطا َل ْي َ
س
اب الل ِه ،م ِن اشAs
وسلم ع;ى ا ِملن ِ ،Aفقال» :ما بال أقو ٍام يشAِ sطون شروطا ليست ِ!ي ِكت ِ
ﱠ ََْ َ َ
َْ َ ََ َ
َ
س ل ُهَ ،وِإ ِن اشAَ sط ِمائة ش ْر ٍط«) .(١ومن فوائد التوجيه غ ABاملباشر أنه أك Aقبوال وتأثABا
اب الل ِه فلي
ِ!ي ِكت ِ
ع;ى املتلقي وفيه س Asعليه ،وكذلك تجنب الرد الOp-ء من املتلقي وفيه عموم التوجيه.
ب-تخ ABوقت التوجيه حيث تكون النفس هادئه ومرتاحة للقبول التوجيه ومن ذلك فعن َع ِد ﱡي
ُ ََْ َ َ ﱠ َ َ َ ْ َ
ﱠ ّ َﱠ
الَ :سم ْع ُت ُس َل ْي َم َ
صَ
ص َر ٍدَ ،ر ُج ًال م ْن َأ ْ
ان ْب َن ُ
ْب ُن َثاب ٍتَ ،ق َ
است ﱠب
ص;ى ﷲ علي ِه وسلم قال:
اب الن ِOِ °
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ْ َ ﱠ ّ َﱠ
ُ ََْ َ َ ﱠ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ
اش َت ﱠد َغ َ
ض ُب ُه َح ﱠْ ¯cان َت َف َخ َو ْج ُه ُه َو َت َغ ﱠَ :Aَ Bف َقالَ
رجال ِن ِعند الن ِ Oِ °ص;ى ﷲ علي ِه وسلم ،فغ ِضب أحدهما ،ف
ﱠ
ص ﱠ;ى ُ
الن °ﱡَ O
ﷲ َع َل ْي ِه َو َس ﱠل َم» :إ ِّني َ َأل ْع َل ُم َك ِل َم ًةَ ،ل ْو َق َال َها َل َذ َه َب َع ْن ُه ﱠال ِذي َيج ُد« َف ْان َط َل َق إ َل ْي ِه ﱠ
الر ُج ُل
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ٌ َ
ﱠ َ
ُ ََْ َ َ ﱠ َ َ َ َ َ ْ ﱠ
ََ ََُْ َ ْ ﱠ ّ َﱠ
َ َ َ َُ
س ،أ َم ْج ُنو ٌن
ال :أت َرى ِبي بأ
ال» :ت َع ﱠوذ ِبالل ِه ِم َن الش ْيط ِان« فق
ص;ى ﷲ علي ِه وسلم وق
فأخAﻩ ِبقو ِل الن ِOِ °
ََ ْ
أنا ،اذ َه ْب) .(٢فالرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم وجه النصح للجالسBن ولم يوجه النصح للمتخاصمBن
لعلمه ص;ى ﷲ عليه وسلم أن الوقت غ ABمناسب لنصح هذا الغضبان  .ولذلك لم يستجيب للرجل
الذي انطلق إليه.
َ
ﱠ َ ُ َ َﱠ
ج_ أشعار ٔالافراد محل التوجيه بالعطف والاهتمام .من ذلك حديث معاذ ْب ِن َج َب ٍل ،أن رسول
ص;ى
ُ َ
ََ َ َ ُ َ ُ َ ﱠ ّ َُ ﱡ َ َ ﱠ
الُ " :أوص َ
ََْ َ َ ﱠ َ َ َ َ َ
الل ِه إ ِّني َ ُأل ِح ﱡب َك«َ ،ف َق َ
يك َيا ُم َعاذ ال
ِ
علي ِه وسلم أخذ ِبي ِد ِﻩ ،وقال» :يا مع َاذ ،والل ِه ِإ ِني أل ِحبك ،و ِ
ُ ْ
َ ْ
ﱠ
َ َ َ ﱠ ُُ ُ ّ ََ َ
صال ٍة ت ُقو ُل :الل ُه ﱠم أ ِع ِ َّ OPع;ى ِذك ِر َكَ ،وشك ِر َكَ ،و ُح ْس ِن ِع َب َاد ِت َك ") .(٣فمن باب العطف
تدعن ِ!ي دب ِر ك ِل
الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم أخذ بيدﻩ وقال له مرتBن إني ألحبك ثم قال أوصيك وكلها تدل ع;ى
العطف والاهتمام.
َ
الَ :ق َ
د -إتباع التدرج !ي النصح و ٕالارشاد .من ذلك حديث َع ْمرو ْبن ُش َع ْيبَ ،ع ْن أب ِيهَ ،ع ْن َج ِّد ِﻩَ ،ق َ
ال
ٍ
ِ
ِ ِ
)-(١أخرجه البخاري كتاب الشروط باب املكاتب وما ال يحل من الشروط ال Ocتخالف كتاب ﷲ ) (٢٧٣٥ج١٩٨/٣
)-(٢أخرجه البخاري كتاب ٔالادب باب ما ين ¯Ûمن السباب واللعان ) (٦٠٤٨ج١٥/٨
)-(٣أخرجه أبو داود !ي كتاب الصالة باب !ي الاستغفار )(١٥٢٢ج ٨٦/٢وقال ٔالالباني حسن صحيح
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َ
ﱠَ
َ َ ْ ُ ُ َ
ُ َ
َ َ ُ
ﱠ
َ ُ ُ ﱠ َﱠ
وه ْم َعل ْ َاَ ،و ُه ْم
الصال ِة َو ُه ْم أ ْب َن ُاء َس ْب ِع ِس ِنBن ،واض ِرب
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َمُ » :م ُروا أ ْوال َدك ْم ِب
ص;ى
رسول الل ِه
َأ ْب َن ُاء َع ْشر َو َف ّر ُقوا َب ْي َ ُ ْم !ي ْاملَ َ
ض ِاج ِع«) .(١ففي الحديث ٔالامر بالصالة فقط مجرد ٔالامر أك Aمن ٥٠٠٠
ِ
ٍ ِ
مرة !ي كل يوم خمس مرات ملدة ثالث سنوات فهل نتوقع أن يصر الابن ع;ى الرفض.
َ
َ
َ
ُ َْ َ َ َ َ ﱠ
َ
الح َسنُ
ال :أخذ َ
الل ُه َع ْن ُه ،ق َ
ه -توجيه الصغ ABبما يتناسب مع سنه .من ذلك حديث أبي هريرة ر ِOpÚ
َ
ﱠ
ُْ َ ّ َ َ ﱠ
ال ﱠ
ص ﱠ;ى ُ
الن °ﱡَ O
الل ُه َع ْ ُ َماَ ،ت ْم َر ًة م ْن َت ْمر ﱠ
الص َد َق ِةَ ،ف َج َع َل َها !ي ِف ِيهَ ،ف َق َ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َمِ » :ك ْخ
بن ع ِ; ٍي ر ِOpÚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ ُ ﱠ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ﱠ َ َ ْ ُُ
ﱠ َ َ َ )(٢
ِكخ« ِليطرحها ،ثم قال» :أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة« .
َ
ُ َ
َ َ َ
َْ
ﱠ
َﱠ
كذلك َع ْن َزْي َن َب ب ْنت َأبي َس َل َم َةَ ،أ ﱠَ ³ا َد َخ َل ْت َع َ;ى َر ُ
ل
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َمَ :و ُه َو َيغت ِس ُل ،فأخذ
ص;ى
ﷲ
و
س
ِ ِ
َ ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ح ْف َن ًة م ْن َماء ف َ
ض َر َب َ Çا َو ْجَ ،OÛوق َ
الَ » :و َر َاء ِك أ ْي لك ِاع«).(٣
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ٦/٤ال)بية باستخدام الوسائل
يمكن القول إن الوسيلة التعليميةÔ :ي كل أداة يستخدمها املربي لتحسBن عملية التعلم والتعليم،
وتوضيح املعاني ؤالافكار ،أو التدريب ع;ى املهارات ،أو تعويد املAsبBن ع;ى العادات الصالحة ،أو تنمية
ﱠ َ
ُ َ
َ ﱠ ّ َﱠ
َ ْ َْ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َم :أ ﱠن ُه
ص;ى
ود ،ع ِن الن ِOِ °
ﷲ ْب ِن َم ْس ُع ٍ
الاتجاهات ،وغرس القيم املرغوب فا .فعن عب ِد ِ
ُ ُ ً َ
ْ َ ّ ﱠ
َ ﱠ َ ًّ
َ ﱠ َ ًّ
َ ْ َ ّ ُْ
َ ْ َ ّ ُْ
خط خطا ُم َرﱠب ًعاَ ،وخط خطا َو َسط الخ ِط امل َرﱠب ِعَ ،وخطوطا ِإ[ى َج ْن ِب الخ ِط ال ِذي َو َسط الخ ِط امل َرﱠب ِع،
َ َ ﱞ َ ٌ َ ْ َ ّ
الَ " :ه ْل َت ْد ُر َ
الَ " :ه َذا ْٕالا ْن َس ُ
ون َما َه َذا؟ " َق ُالواُ :
ﷲ َو َر ُس ُول ُه َأ ْع َل ُمَ ،ق َ
ط ْاملُ َرﱠبعَ ،ق َ
ان،
وخط خ ِارج ِمن الخ ِ
َِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ َ ﱡ َْْ َ ُ
ﱠ
َ
ْ
َ
ُ
اض َت ْ َ ُش ُه م ْن ك ّل َمكان ،إ ْن أ ْخطأ ُﻩ َهذا ،أ َ
طَ ،و َه ِذﻩ ال ُخطوط ال Ocإ[ى َج ْنب ِهٔ :الا ْع َر ُ
ص َاب ُه
الخط ٔالاوس
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ﱡ َُْﱠ ُ َْ َ ُ ُْ ُ
َ ْ َ ﱡ ْ َ ُ ْ َ َ ُ )(٤
هذا ،والخط املربعٔ :الاجل امل ِحيط ِب ِه ،والخط الخ ِارجٔ :الامل " .
وهذا رسم تقريO°
ٔالاعراض
األمل

األجل

األنسان

وتكمن أهمية هذا ٔالاسلوب أن فيه إثارة الانتباﻩ املتعلمBن ،ويزيد من فهم املوضوع املراد شرحه ،وفيه
إطالة أمد التعلم ،وزيادة الAsك ¤Bنحو الحدث )بأورة الشعور( ،وإبراز أهمية املوقف التعليم.O
 ٧/٤ال)بية بالحديث واملوقف
ويعرف بأنه :توظيف حدث معBن إلعطاء توجيه معBن.
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
السوقَ ،داخ ًال منْ
ومن ٔالامثلة ع;ى ذلك َع ْن َجابر ْبن َع ْبد ﷲَ ،أ ﱠن َر ُسو َل ﷲ َ
ص;ى ﷲ َعل ْيه َو َسل َم َ
ﱡ
ﱠ
ب
ر
م
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
)-(١أخرجه أبو داود !ي كتاب الصالة باب م ¯cيؤمر الغالم بالصالة ) (٤٩٥ج ١٣٣/١وقال ٔالالباني حسن صحيح
)-(٢أخرجه البخاري !ي كتاب الزكاة باب ما يذكر !ي الصدقة للن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ) (١٤٩١ج١٢٧/٢
)-(٣املعجم الكب ABللطAاني ج٢٨١/٢٤
)-(٤أخرجه ابن ماجه !ي سننه ) (٤٢٣١كتاب الزهد باب ٔالامل وألجل ج, ١٤١٤/٢و ٔالامام أحمد !ي مسندﻩ ) (٣٦٥٢ج. ١٦٤/٦وقال ٔالالباني
صحيح
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َ
َ
َ
َََ ََ ُ ََ َ َ ُ ُ ُ ﱠ َ َ َ ُ
َْ َ َ ﱠ ُ َ َ
ال» :أ ﱡيك ْم ُي ِح ﱡب أ ﱠن
اس ك َنف َت ُه ،ف َم ﱠر ِب َج ْد ٍي أ َس ﱠك َم ِّي ٍت ،فتناوله فأخذ ِبأذ ِن ِه ،ثم ق
ض الع ِالي ِة ،والن
َب ْع
ِ
َ َ َُ ﱡ َ َﱠ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ
ص َن ُ
َه َذا َل ُه بد ْر َهم؟« َف َق ُالواَ :ما ُنح ﱡب َأ ﱠن ُه َل َنا ب َ×ٍ Oْ pءَ ،و َما َن ْ
ن
ﷲ ل ْو
و
:
وا
ال
ق
«
؟
م
ك
ل
ه
ن
أ
و
ب
ح
ت
أ
»
:
ال
ق
؟
ه
ب
ع
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ٍ
ِ
َﱠ ُ َ َ ﱡ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ّ ٌ َ َ َ َ َ َ ﱡ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
ْ َ َ
َ َ َ َ َ
َ
ْ
ً
ﷲِ ،من هذا
ﷲ للدنيا أهون ع;ى ِ
كان ح ًّيا ،كان عيبا ِف ِيهِ ،ألنه أسك ،فكيف وهو م ِيت؟ فقال» :فو ِ
َ ُ
َعل ْيك ْم«) .(١فالرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ح ¯cيقرب للمستمعBن هوان الدينا ع;ى ﷲ وظف الجدي
ُ َ
ﱠ
َﱠ
امليت .ومن الامثلة كذلك َع ْن ُع َم َر ْبن ْال َخ ﱠطابَ ،أ ﱠن ُه َق َ َ َ َ َ ُ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َم
ص;ى
ﷲ
ال :ق ِدم ع;ى َرسو ِل ِ
ِ
ِ
ﱠ ْ َ َ َ ْ ُ ََْ
َ
َ ْ َ َ ْ ََ ٌ َ ﱠ َ
ْ
َ
ص َق ْت ُه ب َب ْط َا َو َأ ْ َ
َ
َ
َ
َ
ض َع ْت ُهَ ،ف َقالَ
ًّ
الس ْ ،Oِ °ت ْب َت ِaيِ ،إذا وجدت ص ِبيا ِ!ي الس ،Oِ °أخذته فأل
ِبس Oٍ °ف ِإذا امرأة ِمن
ِ ِ ر
َ
َ
ْ
َﱠ
َ
ﱠ
َ َ َ َ ً ََ َ َ
ُ ََْ َ َ ﱠ َ َ ْ َ َ
َُْ َ َ
ََ ُ ُ
ﷲ َو َِ Ôي ت ْق ِد ُر
ﷲ ص;ى ﷲ علي ِه وسلم» :أت َرون ه ِذ ِﻩ امل ْرأة طا ِرحة ولدها ِ!ي الن ِار؟« قلنا :ال ،و ِ
لنا َرسول ِ
ﱠ َﱠ َ
َ
ُ َ
َﱠ
َع َ;ى َأ ْن َال َت ْط َر َح ُهَ ،ف َق َ ُ ُ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َم» :لل ُه أ ْر َح ُم ِب ِع َب ِاد ِﻩ ِم ْن َه ِذ ِﻩ ِب َول ِد َها«) .(٢وهذا
ص;ى
ﷲ
ال َرسول ِ
الحديث يبBن مقدار العطف والرحمة إلن العطف والرحمة درجات فمقدار عطف ٔالام ع;ى ابا وÔي
أع;ى درجات العطف والرحمة فاهلل أرحم من ٔالام.
 ٨/٤أسلوب التفريق بن املخطئ عن جهل واملخطئ عن علم
ً
الخطأ سلوك بشري ال بد ان نقع فيه حكماء كنا او جهالء  .وليس من املعقول أن يكون الخطأ صغABا
فنكAﻩ  ..و نضخمه ..والبد من معالجة الخطأ بحكمة ورويه ،وليس أجمل من ٔالاسلوب النبوي !ي
ﱠ َ ّ َ َ ُْ
َ
ْ َ
ﱠ
ُ
معالجة ٔالاخطاءَ ،
ال :قل ُتَ :يا َر ُسو َل الل ِهِ ،إ ﱠنا َح ِديث َع ْه ٍد ِب َج ِاه ِل ﱠي ٍة
فع ْن ُم َع ِاو َية ْب ِن ال َحك ِم السل ِم ِ ،Oق
َ َ َ ﱠ
الَ » :ذ َ
الل ُه ب ْاإل ْس َالمَ ،وإ ﱠن َج ًاال م ﱠنا َي َت َط ﱠَ Aُ B
ص ُدوره ْمَ ،ف َال َي ُ
اك ٌَ Oْ pء َيج ُد َون ُه !ي ُ
ونَ ،ق َ
ص ﱠد ﱠْ ُ ³م«
فجاء
ر
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِْ ِ ِ ِ
ْ
َ
ْ
ﱡ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
ال ِمنا َيخطون ،ق َ
ال» :فال تأتوه ْم« ،ق َ
ال ِمنا َيأتون الك ﱠهان ،ق َ
َور َج ٌ
الَ :يا َر ُسو َل الل ِهَ ،ور َج ٌ
ال» :كان ن ِ °ﱞO
ِ
ِ
َ
َ
ﱡ
ﱡ
َ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ َﱠ
َ
ُ ََْ َ َ ﱠ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ِمن ٔالان ِبي ِاء يخط ،فمن وافق خطه ،فذاك« قال :وبينا أنا مع َرسو ِل الل ِه ص;ى ﷲ علي ِه وسلم ِ!ي
ُْ ُ
َ ْ
ﱠَ ْ َ َ َ َ ُ ٌ َ َْ ْ َ ُْ ُ َْ َ ُ َ ﱠ
الل ُهَ ،ف َح ﱠد َقْ OPال َق ْو ُم ب َأ ْب َ
صا ِر ِه ْم ،ف ُقل ُتَ :واثك َل أ ِّم َي ُاﻩ،
الصال ِة ِإذ عطس رجل ِمن القو ِم ،فقلت :يرحمك
ِ
َ ِ
َ
َ
َ
ََ
ََ
َ
ّ
َ ْ َ
َْ
َما َل ُك ْم َت ْن ُظ ُر َ
الَ :ف َ
ون إ َ[ ﱠي؟ َق َ
ض َر َب الق ْو ُم ِبأ ْي ِد ِ´ ْم َع;ى أفخا ِذ ِه ْم ،فل ﱠما َرأ ْي ُ ُ ْم ُي َس ِك ُتو ِني ل ِك ِ َّ OPسك ﱡت ،فل ﱠما
ِ
َ
َ
َ َ
ْ َ َ ُ ُ ﱠ
ﷲ َع َل ْيه َو َس ﱠل َم َد َعاني ب َأبي َو ُأ ّميُ ،ه َو َما َ
ص ﱠ;ى ُ
الله َ
ض َرَب َِ ،OPوال ك َه َرِنيَ ،وال َس ﱠب َِ ،OPما َرأ ْي ُت
ِ
انص َرف َرسول ِ
ِ ِ ِ ِ
ُ َّ ً َ َْ ُ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ً ْ ُ َ
ص ُل ُح ف َا ٌَ Oْ pء م ْن َك َالم ﱠ
ال» :إ ﱠن َ
ص َال َت َنا َهذﻩ َال َي ْ
َ
اسِ ،إ ﱠن َما
الن
ق
مع ِلما قبله وال بعدﻩ أحسن تع ِليما ِمنه،
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ ِ ُُ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
ٌ
ُ
َُ ﱠ
َ
يح َو ﱠ
الت ْسب ُ
الت ْكب َُ ،ABو ِت َال َو ُة ْال ُق ْرآن« ق َ
ال :ث ﱠم اطل ْع ُت ِإ[ى غ َن ْي َم ٍة ِ[ي ت ْر َع َاها َجا ِرَية ِ[ي ِ!ي ِقب ِل أح ٍد
هو
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ﱠ ﱠ َ ّ ﱠ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ٌ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ نَ
الذئب قد ذهب ِما ِبش ٍاة ،وأنا رجل ِمن ب ِ OPآدم آسف كما يأسفو ،
والجوا ِني ِة ،وِإ ِني اطلعت فوجدت ِ
َ
َ َ َ ْ َُ َ ﱠ ً ُ ﱠ ْ َ ْ َ
ُ َ
َ َ ْ
ﱠ َ ْ ُ َ ﱠ َ
ﱠ َﱠ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َم ،فأخ َ ْAت ُه ،ف َعظ َم ذ ِل َك َع; ﱠي ف ُقل ُتَ :يا
فصككا صكة ،ثم ان
ص;ى
ص َرف ُت ِإ[ى َر ُسو ِل الل ِه
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
َُ َ ﱠ
َ
ص;ى ُ
ال ل َها َر ُسو ُل الله َ
الْ » :اد ُع َها« ،فق َ
الل ِهَ ،أ َف َال َأ ْع ِت ُق َها؟ ق َ
رسول
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َم» :أ ْي َن الل ُه َع ﱠز
ِ
َ
َ
َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ْ َ ُ ُ ﱠ
ص ﱠ;ى ُ
الله َ
َو َج ﱠل؟«َ ،ق َال ْت! :ي ﱠ
ﷲ َع َل ْي ِه َو َس ﱠل َمَ ،ق َ
الِ » :إ ﱠَ ³ا
الس َم ِاء ،ق
ال» :فمن أنا؟« قالت :أنت َرسول ِ
ِ
ُ ْ َ ٌ َ ْ ْ َ )(٣
مؤ ِمنة فاع ِتقها« .
َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ ّ ﱠَ َ َ ََ ْ ُ ﱠ ٌ َ ََ ُ َ ُ ﱠ ٌ
ور ب ِن سوي ٍد ،قال :ل ِقيت أبا ذ ٍر ِبالربذ ِة ،وعلي ِه حلة ،وع;ى غال ِم ِه حلة،
و!ي َ الحديث ٓالاخر عن ع ِن املعر ِ
َ
ُ
َ
َ
ﱠ
ال [ي ﱠ
ص ﱠ;ى ُ
الن °ﱡَ O
ال :إ ِّني َس َاب ْب ُت َر ُج ًال َف َع ﱠُAْ Bت ُه بأ ِّم ِهَ ،ف َق َ
َف َسأ ْل ُت ُه َع ْن َذ ِل َكَ ،ف َق َ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َمَ » :يا أ َبا ذ ّ ٍر
ِ
ِ
ِ
ِ
)-(١أخرجه مسلم !ي كتاب الزهد والرقائق ج٢٢٧٢/٤
)-(٢أخرجه مسلم !ي كتاب التوبة باب سعة رحمة ﷲ تعا[ى وأ³ا سبقت غضبه ) (٢٧٥٤ج٢١٠٩/٤
)-(٣أخرجه النسائي !ي كتاب السهو باب الكالم !ي الصالة ) (١٢١٨ج ١٤/٣وقال ٔالالباني صحيح.
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َ َ ُ
َ َ ﱠ ٌ ْ َ ُ ُ ْ َ َُ ُ ْ َ ََُ ُ ﱠ
ٌ
الل ُه َت ْح َت َأ ْيد ُيك ْمَ ،ف َم ْن َك َ
ان َأ ُخ ُ
وﻩ
أ َع ﱠAْ Bت ُه ِبأ ِّم ِه؟ ِإ ﱠن َك ْام ُرؤ ِفيك ج ِاه ِليةِ ،إخوانكم خولكم ،جعلهم
ِ
وه ْم َما َي ْغل ُْ ُ Èمَ ،فإ ْن َك ﱠل ْف ُت ُم ُ
سَ ،و َال ُت َك ّل ُف ُ
َت ْح َت َيدﻩَ ،ف ْل ُي ْطع ْم ُه م ﱠما َي ْأ ُك ُلَ ،و ْل ُي ْلب ْس ُه م ﱠما َي ْل َ
ُ
وه ْم
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ َ ُ ُ ْ )(١
فأ ِعينوهم«  .ونالحظ أن الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم تصرف بشفقه ورحمة مع املتحدث !ي الصالة
إلنه ال يعلم الحكم !ي ذلك ،بينما تصرف بشدة مع أبي ذر ر OpÚﷲ عنه مع فضله إلنه حصل منه ما
حصل و هو يعلم الحكم الشرûي لهذﻩ املسألة.
 ٩/٤ترك مناقشة املخطئ ]ي عذرﻩ الزائف
يحاول بعض املخطئBن تقديم مAرات مختلقة وغ ABمقبولة وخصوصا إذا انكشف أمرهم بغتة ع;ى
حBن غرة مم بل قد يبدو ع;ى بعضهم التلعثم وهم ينطقون بالعذر الزائف وخصوصا الذين ال
ُ
ّ
يتصرف املربي يا ترى إذا صادف مثل هذا املوقف من أحد
ُيحسنون الكذب لنقاء !ي سرائرهم .فكيف
املخطئBن؟.
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
َ ْ َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ال» :ن َزلنا َم َع َر ُسول الله َ -
ص;ى الله َعل ْي ِه َو َسل َم َ -م ﱠر الظ ْه َران ق َ
ات ْبن ُج َب ْ ABق َ
ال :فخ َر ْجت ِم ْن
عن خ ﱠو ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ْ ََ
ﱠ ً ََ
َ َ
َ ْ ْ
ََ َ ْ ُ َ ْ ْ
ٌ
اس َتخ َر ْج ُت ِم ْ َا ُحلة فل ِب ْس ُ َا،
اس َتخ َر ْج ُت َع ْي َب ِ ،Ocف
ِخ َبا ِئي ،ف ِإذا ِن ْس َوة َي َت َح ﱠدث َن ،فأ ْع َج َب ِ ،OPفرجعت ف
ََ َ
َﱠ ﱠ ُ ََْ َ َ ﱠ َ َ َ َ َ
ْ َ َ
ﱠ
ﱠ
َ َ
ال " :أ َبا َع ْب ِد الل ِه " .فل ﱠما َرأ ْي ُت
َو ِجئ ُت ف َجل ْس ُت َم َع ُه ﱠن ،فخ َر َج َر ُسو ُل الل ِه  -ص;ى الله علي ِه وسلم  -فق
ََ َ
َ
ْ َ ْ
َﱠ ﱠ َ
ُْ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
َ
ص;ى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِ -ه ْب ُت ُه َواخ َتلط ُت ،قل ُتَ :يا َر ُسو َل الل ِهَ ،ج َم ٌل ِ[ي ش َر َد َوأنا أ ْب َت ِaي ل ُه
َر ُسو َل الل ِه -
ُ ْ َْ
َ ْ ً َ َ َ َ ﱠَ ُْ ُ ََْ َ َ ﱠ َ َ ُ َ َ َ َ َْ
َْ
ٔالا َ َ
اكَ ،ك َأ ّني َأ ْن ُظ ُر إ َ[ى َب َ
اك،
قيدا ،فم ¯p2واتبعته ،فألقى ِإ[ي ِرداءﻩ ودخل
ي
ر
اض مت ِن ِه ِ!ي خض َر ِة ٔالا َر ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ﱠ َ ََ ْ َ َ َ َْ ُ َ ُ ْ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ ﱠ
اللهَ ،ما َف َع َل ش َرادُ
فق ¯p2حاجته وتوضأ ،وأقبل واملاء ي ِسيل ِمن ِلحي ِت ِه ع;ى صد ِر ِﻩ ،فقال " :أبا عب ِد ِ
ِ
َ َ
ﱠَ
َ
ﱠ
َْ
َج َمل َك؟ "ُ .ث ﱠم ا ْ َت َح ْل َناَ ،ف َج َع َل َال َي ْل َح ُ
امل ِس ABإ ﱠال َق َ
السال ُم َعل ْي َك أ َبا َع ْب ِد الل ِهَ ،ما ف َع َل ِش َر ُاد
ال" :
ي
!
O
P
ق
ر
ِ
ِ ِ
ِِ
ْ
َ َ ﱠ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ﱠ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ﱠ ّ َ ﱠ ﱠ ُ َ َْ
َ
ذ ِل َك ال َج َم ِل؟ " .فلما رأيت ذ ِلك تعجلت ِإ[ى امل ِدين ِة ،واجتنبت املس ِجد ومجالسة الن ِ - Oِ °ص;ى الله علي ِه
َ ُ ْ ُ َ َّ
َ َْ
َ َ ﱠ َ ََ ﱠ َ َ َ َ َ َ ﱠ ْ ُ َ َ َ َ ْ َْ
َ َ
ص ِ;يَ ،و َخ َر َج َر ُسو ُل
اعة خل َو ِة امل ْس ِج ِد ،فخ َر ْج ُت ِإ[ى امل ْس ِج ِد ،وقمت أ
وسلم  -فلما طال ذ ِلك تحينت س
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ﱠ
َﱠ ﱠ
ﱠ
ْ
َ
َ
الل ُه َع َل ْيه َو َس ﱠل َم  -م ْن َب ْعض ُح َجرﻩ ،ف َج َاء ف َ
ص;ى َرك َع َت ِْ Bن خ ِفيف َت ِْ Bنَ ،وط ﱠول ُت َر َج َاء أ ْن َيذ َه َب
ى
;
ص
ه
الل
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ّ ْل َ َ َ ْ ﱠ َ ْ َ َ ْ ُ َ ّ َل َ َ ْ ُ َ ً َ ﱠ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ
ْ
َو َي َد َع ِ ،OPفقال " :ط ِو أبا عب ِد الل ِه ما ِشئت أن تط ِو فلست قا ِئما ح ¯cتنص ِرف " .فقلت ِ!ي نف ِ:Op-
َﱠ ﱠ َ
ﱠ
ﱠ
َﱠ ﱠ
َ ﱠ
ﱠ
الل ُه َع َل ْيه َو َس ﱠل َم َ َ -و ُأل َب ّرَئ ﱠن َ
الله َ َأل ْع َتذ َر ﱠن إ َ[ى َر ُ
ل
ص;ى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم
ص ْد َر َر ُسو ِل الل ِه -
ى
;
ص
ه
الل
و
س
ِ
ِ
ِ
و ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ﱠَ
َ ْ
َ ْ
ﱠ
َ
ﱠ
 َف َل ﱠما ْان َص َر ْف ُت َق َ
ال" :
السال ُم َعل ْي َك أ َبا َع ْب ِد الل ِه َما ف َع َل ِش َر ُاد َج َم ِل َك؟ " .ف ُقل ُتَ :وال ِذي َب َعث َك ِبال َح ِ ّق َما
َ ََ َ َ ْ َ َ ُ ُُْ َ َْْ ُ ََ َ َ َ َ ﱠ
الل ُه " َ -ث َال ًثا ُ -ث ﱠم َل ْم َي ُع ْد ل َ×Oْ pء م ﱠما َك َ
شرد ذ ِلك الجمل منذ أسلمت ،فقال " :ر ِحمك
ان«).(٢
ٍ
ِ
ِ
ونالحظ !ي هذا الحديث عدة لفتات تربوية ما أن الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم نادﻩ بكنيته وهو يفعل
محرم ،وبعد أن ذكر عذر ليس مقبول لم يجادله أو يقول له كذبت بل أخذ يركز وكرر هذا العذر ليعلم
خوات ر OpÚﷲ عنه أن الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم لم يقتنع Çذا العذر ،كذلك لم يفضح بل أن
الصحابة ر OpÚﷲ عم يعتقدون أن خوات ر OpÚﷲ عنه شرد له جمل ،وملا رأى الرسول ص;ى ﷲ
ً
عليه وسلم أن خوات ر OpÚﷲ عنه انقطع عنه وهذا يدل ع;ى حياءﻩ وندمه وتوبته أرد ان يضع حدا
)-(١أخرجه البخاري !ي كتاب ٕالايمان باب املعا( Opمن أمر الجاهلية ،وال يكفر صاحÈا بارتكاÇا إال بالشرك ) (٣٠ج١٥/١
ََ ُ ﱠ
َ
ال ﱠ
ال َأ َح ِد ِه َما ر َج ُ
الط َ َAا ِن ﱡي ِم ْن َطر َيق ْBنَ ،ور َج ُ
الص ِح ِيح ،غ ْAَ B
) -(٢رواﻩ الطAاني !ي الكب( ٢٠٣ /٤ ) ABحديث ).( ٤١٤٦وقال الهيثم ":Oرواﻩ
ِ ِ ِ
ِ
َْ
ْ
ٌ
ال َج ﱠر ِاح ْب ِن َمخل ٍد َو ُه َو ِث َقة".مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .ك املناقب .باب ما جاء عن خوات بن جب ABر OpÚﷲ عنه)٤٠١/٩ (١٦١٠٥
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لهذا ،ثم بعد ذلك دعا له الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم بالرحمة ثالث مرات ولم يذكرﻩ الحقا Çذا
الخطأ الذي حصل منه.
 ١٠/٤ال)بية باملزاح
ً
ً
ٕالاسالم ال يرفض املزاح ،ولكن يقيدﻩ بضوابط الشرع ،ليصبح سلوكا مقبوال يدخل السرور ع;ى
النفس ،ويطرد اململ ويذهب السأم ،ويزيل الغم عن النفس.
َ
ُ َ َ ْ َ َ َﱠ
ﱠ َﱠ
اس ُم ُه َ اه ًراَ ،و َك َ
َع ْن َأ َنسَ ،أ ﱠن َ ُج ًال م ْن َأ ْهل ْال َباد َية َك َ
ان ْ
ان ُ´ ْ ِدي ِإ[ى َر ُسو ِل الل ِه ص;ى ﷲ علي ِه وسلم
ِ ِ
ر ِ
زِ
ِ
ٍ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ْ
َ
ْ
ال ﱠ
َ
ص ﱠ;ى ﷲُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
الن °ﱡَ O
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْال َه ِد ﱠي َة ِمن الب ِادي ِة ،فيج ّهزﻩ َرسول الل ِه ص;ى ﷲ علي ِه وسلم إذا أ َراد أن يخ ُرج ،فق َ
ِ
ِ
ِ
ُ ََْ َ َ ﱠ َ ُ ﱡ ُ َ َ َ َ ًُ
ََْ َ َ ﱠ َ ﱠ َ ً َ ََُ ََ ْ ُ َ ُ ُ َ َ َ ﱠ ﱡ َﱠ
اضروﻩ«  .وكان الن ِ O°ص;ى ﷲ علي ِه وسلم ي ِحبه ،وكان رجال
علي ِه وسلمِ » :إن ز ِاهرا ب ِاديتنا ،ونحن ح ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َدم ًيماَ ،ف َأ َت ُاﻩ ﱠ
ُ
ص ﱠ;ى ُ
ْ
ُ
َ
ﷲ َع َل ْيه َو َس ﱠل َم َي ْو ًما َوه َو َيب ُيع َمتاعه ،ف ْ
الن °ﱡَ O
احتضنه ِمن خل ِف ِه َوال ُي ْب ِص ُرﻩ ﱠ
الر ُج ُل،
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ ْ َ ِْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ﱠ ﱠ َ ﱠ ِ ُ َ َ ْ َ َ ﱠ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
فقال :أر ِسل ِ OPمن هذا ،فالتفت فعرف الن ِ O°ص;ى ﷲ علي ِه وسلم ،فجعل ال يألو ما ألصق ظهرﻩ ِبصد ِر
َْ ْ
ُ َ
ُ َ
ﱠ
َ َ ََ ُ َ َ َ َ ﱠ ﱡ َﱠ
ﱠ
ﱠ ّ َﱠ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُلَ » :م ْن َيشAِ sي ال َع ْب َد؟«
ص;ى
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َمِ ،حBن عرفه ،وجعل الن ِO°
ص;ى
الن ِOِ °
َ
َ
ُ َ
ﱠ
ﱠ
ََ َ َ َ ُ َ ﱠ ً َ ﱠ َ ُ َ ً ََ َ ﱠ ﱡ َﱠ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َم " :ل ِك ْن ِع ْن َد الل ِه ل ْس َت
ص;ى
اسدا ،فقال الن ِO°
فقال :يا رسول الل ِهِ ،إذا والل ِه ت ِجد ِني ك ِ
َْ َ َ َ
َ
ﱠ َْ َ
ال» :ل ِك ْن ِع ْن َد الل ِه أن َت غ ٍال«).(١
اس ٍد أو ق
ِبك ِ
ومن فوائد هذا ٔالاسلوب إعطاء املعلومة أو تصحيحها بشكل مرح مما يدخل السرور ع;ى قلب املتلقي
ويتلقى املعلومة بشكل عفوي مما يزيد !ي رسوخها ،كذلك فيه إزالة الحواجز بBن املربي واملAsبي.
 ١١/٤ال)بية باملشاركة
َ
َ
ﱠ
َ
َع ْن َأبي إ ْس َح َ
ال :ﱠملا َك َ
الَ :سم ْع ُت َ
ان َي ْو ُم ٔالا ْح َ
ال ََ Aاء ْب َن َعازب ُي َح ِّد ُثَ ،ق َ
اقَ ،ق َ
ابَ ،وخ ْن َد َق َر ُسو ُل الل ِه
ز
ِ
ٍِ
ِ
ِ ِ
َﱠ
َ
َ ﱠ َ َى َ ّ ُ
ُ َ َ ْ َ َ ﱠ َ ََ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ
الغ َب ُار ج ْل َد َة َب ْطنهَ ،و َك َ
َ
ْ
ان َك ِثَAB
َ
اب الخند ِق ،ح ¯cوار ع ِOP
ِِ
ِ
ص;ى ﷲ علي ِه وسلم ،رأيته ينقل ِمن تر ِ
ﱠ
الش َعرَ ،ف َسم ْع ُت ُه َي ْرَتج ُز ب َك ِل َم ِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ﱡ َ
اب َي ُقو ُل:
ِ
ات اب ِن رواحة ،وهو ينقل ِمن الِ As
ِ ِ
ِ
]البحر الرجز[
ﱠ ُ ﱠ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ﱠ ْ َ َ َ َ ْﱠ
َ
اللهم لوال أنت ما اهتدينا  ...وال تصدقنا وال صلينا،
ََْ َ
ً َ
َ
ََ
َْ
فأن ِزل ْن َس ِك َينة َعل ْي َنا َ ...وث ِّب ِت ٔالاق َد َام ِإ ْن الق ْي َنا،
ً َ
َ
َُ َ َ َ
ِإ ﱠن ٔالا[ى ق ْد َبغ ْوا َعل ْي َنا َ ...وِإ ْن أ َر ُادوا ِف ْت َنة أ َب ْي َنا "
َ َ ُﱠ َُ ﱡ َ َ
ص ْوت ُه ِب ِآخ ِر َها).(٢
قال :ثم يمد
فهذا الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم يشارك الصحابة !ي العمل ليبBن لهم أهمية العمل الذي يقومون به
من أهم نتائج البحث
يمكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث !ي نقطتBن:
ٔالاو[ى :إن الAsبية الاسالمية قادرة ع;ى الوض باألمة من سبا®ا ،ولها الدور الكب! ABي إحداث التغيAB
)-(١أخرجه ٕالامام أحمد !ي مسندﻩ رقم ) (١٢٦٤٨ج ٩٠/٢٠من طريق عبد الرزاق و قال الشيخ شعيب ٔالارنؤوط !ي الهامش ":إسنادﻩ
صحيح ع;ى شرط الشيخBن".أ.ه وهو !ي "مصنف عبد الرزاق""."١٩٦٨٨و أخرجه الAsمذي !ي "الشمائل" " ،"٢٣٩وأبو يع;ى "،"٣٤٥٦
وال¤ار ،"٢٧٣٥" ،والبقي  ١٦٩/٦و ، ٢٤٨/١٠وصححه الحافظ !ي "ٕالاصابة" ٥٣٣/١
)-(٢أخرجه البخاري كتاب املغازي باب غزوة الخندق وÔي ٔالاحزاب ) (٤١٠٦ج١١٠/٥
235

الاجتماûي والاقتصادي ع;ى جميع املستويات ،ولنا !ي ذلك كيف أحدث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم
هذا التغي! ABي من حوله ولقد حقق القادة الذين تخرجوا من مدرسة النبوة أعظم الفتوحات !ي تاريخ
ً
ً
البشرية !ي مدة Ôي بمقاييس ذلك الزمن قياسية جدا ففي أقل من مائة عام غطت فتوحا®م جزءا
ً
ً
ً
كبABا من العالم القديم )وامتدت من الصBن شرقا إ[ى شاطئ ٔالاطلس غربا وبلغ عدد قادة الفتح
ً
ً
ٕالاسالمي مئتان وستة وخمسBن قائدا مم مئتان وستة عشر قائدا من الصحابة والباقون من
التابعBن( ) .(١النقطة الثانية :الحذر من النقل بدون تمحيص ولألسف فإن علماء املسلمBن استقوا من
الغرب الفلسفة والنظريات بدون تمحيص أو تأصيل يقول أحد الباحثBن " إنه ربما كانت أخطر مظاهر
التبعية ميل كتابنا وعلمائنا إ[ى قبول املقوالت الاجتماعية ال Ocنشأت وتطورت !ي املجتمعات الصناعية
ً
ﱠ
ﱠ
دون التنبيه إ[ى ما تقوم عليه من مسلمات تشكلت !ي ظروف تاريخية وحضارية مختلفة تماما عن
)(٢
ظروفنا"

) - (١حسBن أدهم جرار القدوة الصالحة ) ،أخالق قرآنية ونماذج ربانية ( ،ص. ٢٧
)-(٢جالل أمBن ،بعض مظاهر التبعية الفكرية !ي الدراسات الاجتماعية !ي العالم الثالث" !ي إشكالية العلوم الاجتماعية !ي الوطن العربي،
املركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ،القاهرة١٩٨٤ ،م ،ص.٢٣٢
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 .١٨مكانة الحديث النبوي ]ي العقيدة ٕالاسالمية
د .سهل بن رفاع بن سهيل العتيH
أستاذ العقيدة املشارك بجامعة امللك سعود بالرياض.
بﺴم ﷲ الرحمن الرحيم
ملخص البحث
´دف هذا إ[ى التأكيد ع;ى أن التمسك والاستدالل بالسنة النبوية !ي العقيدة ؤالاحكام من لوازم
ً
العقيدة ٕالاسالمية الصحيحة ،بل إن ذلك من لوازم تحقيق شهادة أن محمدا رسول ﷲ ص;ى ﷲ
عليه وسلم ،تلكم الكلمة ال Ocيسمعها املسلمون كل يوم خمس مرات حBن ينادي Çا املؤذن ألعظم
ً
ً
قائال) :أشهد أن ال إله إال ﷲ ،أشهد أن ال إله إال ﷲ ،أشهد أن محمدا رسول
شعABة بعد التوحيد،
ً
ﷲ ،أشهد أن محمدا رسول ﷲ( .بل املسلم !ي كل صالة و!ي دعاء التحيات يقول !ي آخرﻩ) :أشهد أن
ً
ال إله إال ﷲ وأشهد أن محمدا عبدﻩ ورسوله(.
والشهادة له عليه والصالة والسالم بأنه رسول ﷲ :تع OPتصديقه فيما أخ ،Aوطاعته فيما أمر،
واجتناب ما ن ¯Ûعنه وزجر ،وأال يعبد ﷲ إال بما شرع.
ً
وعليه فالذين يحتجون بالسنة النبوية عموما أو أخبار ٔالاحاد أو العقائد أو ٔالاحكام ،أو يحرفو³ا
ويأولو³ا أو يفوصون معانا إذا لم توافق أفهاهم وعقولهم هم !ي واقع ٔالامر وحقيقته لم يحققوا مع¯P
ً
شهادة أن محمدا رسول ﷲ.
بل الذين ال يحتجون بالسنة النبوية هم !ي حقيقة ٔالامر ال يعارضون بالقرآن ،ألن ﷲ أمر !ي كتابه
بطاعة رسوله ص;ى ﷲ عليه وسلم ،كما قال تعا[ى) :وما آتاكم الرسول فخذوﻩ وما Wاكم عنه
ً
فانWXوا( .بل إن ﷲ –عز وجل-جعل اتباعه ص;ى ﷲ عليه وسلم دليال ع;ى صدق محبة العبد هلل عز
وجل ،قال تعا[ى) :قل إن كنتم تحبون ﷲ فاتبعوني يحببكم ﷲ(.
ً
ً
ً
ً
وملكانة السنة النبوية من العقيدة ٕالاسالمية عÇ ¯Pا سلفنا الصالح قوال وعمال وعلما واعتقادا
ً
ً
ً
وتصنيفا وتأليفا ،فال تكاد تجد كتابا من كتب العقائد املسندة أو املختصرة أو املطولة إال ويش ABمؤلفه
إ[ى مكانة السنة من العقيدة ،بل إن من مسميات العقيدة !ي القرون الفاضلة :السنة كما !ي كث ABمن
مؤلفات السلف.
وقد جاء هذا البحث لبيان هذﻩ املكانة والعالقة بالعقيدة ٕالاسالمية ،من جهة كون السنة النبوية
Ôي املصدر الثاني من مصادر العقيدة ٕالاسالمية ،ومن جهة كون الاستدالل Çا من لوازم صحة العقيدة
وتحقيق مع ¯PالشهادتBن اللتBن هما الركن ٔالاول من أركان ٕالاسالم .وكذا من تحيقي ٕالايمان بالرسل
الذين هو ركن من أركان ٕالايمان .وذلك من خالل ذكر شواهد من عناية املصنفBن !ي العقائد املسندة
واملختصرة .والتاريخ خ ABشاهد فال نصر وال عز وال تمكBن ألمه ٕالاسالم ح ¯cتعود إ[ى كتاب رÇا وسنة
رسوله ص;ى ﷲ عليه وسلم .وتطبقهما !ي سائر شؤون حيا®ا فقد ترك فينا ص;ى ﷲ عليه وسلم ما أن
ً
تمسكنا Çما فلن نضل أبدا :كتاب وسنة نبيه ص;ى ﷲ عليه وسلم.
بﺴم ﷲ الرحمن الرحيم
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املقدمة
ً
الحمد هلل ،الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرﻩ ع;ى الدين كله ،وكفى باهلل شهيدا .وأشهد
ً
ً
ً
أن ال إله إال ﷲ وحدﻩ ال شريك له إقرارا به وتوحيدا .وأشهد أن نبينا محمدا عبدﻩ ورسوله ص;ى ﷲ
ً
ً
عليه وع;ى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.
أما بعد:
ُ
ُ
َ
هدي محمد  -ص;ى ﷲ عليه وسلم  -ﱠ
وشر ٔالامور
وخ ABالهدي
كتاب ﷲ،
فإن أصدق الحديث
َ
بدعة ضاللة ،ﱠ
وكل محدثة بدعة ،و ﱠ
محدث ُا®ا ،ﱠ
وكل ضاللة !ي النار.
كل ٍ
من أهداف هذﻩ الندوة املباركة :التوصل إ[ى املنهج ٔالامثل !ي التعامل مع السنة النبوية ،والتأكيد
ع;ى أهمية السنة كمصدر للعقيدة والشريعة واملعرفة .وهذا الشك أنه هدف كب ABوعظيم .فالشكر ﷲ
لألخوة القائمBن ع;ى هذا الندوة هذا الاختيار املوفق بإذن ﷲ! ،ي وقت املسلمون بحاجة ماسة وملحة
إ[ى املنهج ٔالامثل !ي التعامل مع السنة النبوية كما دل عليه كتاب وسنة رسوله ص;ى ﷲ عليه وسلم
وما كان عليه صحابته الكرام رضوان ﷲ تعا[ى عليه أجمعBن ،وما كان عليه أئمة ٕالاسالم الذين هم
أعالم الهدى ومصابيح الد&ى.
ولذا أحببت أن أشارك !ي هذا املؤتمر Çذا البحث الذي أحاول فيه إبراز مكانة السنة النبوية !ي
العقيدة ٕالاسالمية ،من خالل مكانة السنة النبوية !ي القرآن الكريم ،وعناية السلف الصالح Çا !ي
ً
كتب العقائد املسندة واملختصرة واملطولة ،مصدرا للتلقي ،والزما من لوازم صحة املعتقد .وقد عنونت
لهذا املختصر بعنوان :بعنوان) :مكانة الحديث النبوي !ي العقيدة ٕالاسالمية(.
وتتكون خطة البحث من :مقدمة وأربعة مباحث ،وخاتمة.
التمهيد! :ي بيان أهمية العقيدة ٕالاسالمية.
املبحث ٔالاول :م¤لة الحديث النبوي !ي القرآن الكريم.
املبحث الثاني :الحديث النبوي من مصادر العقيدة ٕالاسالمية.
املبحث الثالث :استدالل السلف الصالح بالحديث النبوي !ي مسائل العقيدة.
املبحث الرابع :الحكم العقدي !ي الاستدالل الحديث النبوي.
الخاتمة :وتتضمن النتائج والتوصيات.
ً
وقد راعيت الاختصار !ي هذا البحث قدر الاستطاعة ،سائال ﷲ أن يجزي العلماء الفضالء
القائمBن واملشرفBن ع;ى هذا املؤتمر أحسن الجزاء وأوفاﻩ ،وص;ى ﷲ وسلم ع;ى نبينا محمد وع;ى آله
وصحبه.
تمهيد :أهمية العقيدة ٕالاسالمية.
مما ال شك فيه أن العقيدة ٕالاسالمية Ôي ٔالاصل ؤالاساس الذي إذا صح صحت جميع ٔالاعمال،
ً
وإذا فسد فسدت جميع ٔالاعمال ،ولذا ع ¯Pأنبياء ﷲ أوال وقبل كل Opء بتصحيح عقائد الناس.
ألن مدار الخ ABوالصالح ع;ى صالح العقيدة ،فإذا صلحت استقام الناس ع;ى الحق والخ ،ABوإذا
فسدت فسدت أحوال الناس ،واستحكمت فم ٔالاهواء وٓالاثام ،وسهلت علم املنكرات .وإ[ى هذا
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املع ¯Pيش ABالحديث الصحيح عن الن - O°ص;ى ﷲ عليه وسلم أنه قال" :أال وإن ]ي الجﺴد مضغة إذا
صلحت صلح الجﺴد كله ،وإذا فﺴدت فﺴد الجﺴد كله ،أال و¬ي القلب".١
واملتأمل !ي القرآن الكريم و!ي قصص ٔالانبياء واملرسلBن ال Ocوردت !ي القرآن الكريم ،وما حدث لهم
ً
مع أقوامهم ،نجد أ³م اتفقوا جميعا ع;ى الدعوة عقيدة واحدةÔ ،ي الدعوة إ[ى عبادة ﷲ وحدﻩ ال
َ
َ َْ
شريك له ،واجتناب الشرك ،وإن اختلفت شرائعهم .قال تعا[ىَ ) :و َما أ ْر َسلنا ِم ْن ق ْب ِل َك ِم ْن َر ُسو ٍل ِإال
َ
ُنو ي إ َل ْيه َأ ﱠن ُه ال إ َل َه إ ﱠال َأ َنا َف ْ
اع ُب ُدو ِن{]سورة ٔالانبياءٓ ،الاية .[٢٥ :وكل رسول كان يقول لقومهَ } :يا ق ْو ِم
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
اع ُب ُدوا الله ما لكم ِمن ِإل ٍه غ ُﻩ{]ٔالاعرافٓ ،الاية.[٥٩،٦٥،٨٥ :
وعليه فالدعوة إ[ى العقيدة الصحيحة ،والتحذير من الشرك ،هو ٔالاصل ٔالاول !ي دعوة ٔالانبياء
واملرسلBن ،من لدن نوح إ[ى محمد  -علم الصالة والسالم.
وهذا ال يع OPأن ٔالانبياء والرسل لم يدعوا إ[ى الفضائل ٔالاخرى ،وال أ³م لم ´تموا بإصالح املفاسد
ٔالاخرى ،بل جاءوا بشرائع ومناهج تس ABعلا ٔالامم وتصلح شئون حيا®ا الدنيا ،وأمروا باملعروف
وٕالاصالح والعدل ،و³وا عن املنكر والفساد والظلم ،وأمروا بكل خ ABوفضيلة ،و³وا عن كل شر ورذيلة
ً
ً
إجماال وتفصيال .لكن أعظم الفضائل توحيد ﷲ  -تعا[ى  -وتقواﻩ ،وأعظم املفاسد الشرك باهلل ،وهو
الظلم العظيم .فكان ذلك أعظم وأول ما أرسل ﷲ به الرسل.
وهكذا كل دعوة ال تقوم ع;ى هذا ٔالاساس ! -ي أي زمان ومكان  -فإ³ا دعوة قاصرة وناقصة ،ألن
هذا أصل عظيم من أصول الدين م ¯cغفلت عنه ٔالامم وقعت !ي كارثة الشرك والابتداع .نسأل ﷲ
السالمة والعافية من ذلك.
ومما يؤكد أهمية العقيدة أ³ا أول واجب يطلب من العبد عند دخوله ٕالاسالم ،ولهذا الن O°ص;ى ﷲ
ً
عليه وسلم ملا بعث معاذا ر OpÚﷲ عنه لليمن قال له) :إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ،فليكن أول
ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال ﷲ ،و]ي رواية للبخاري -إى أن يوحدوا ﷲ( الحديث.٢
وكما أنه أول واجب فهو آخر واجب فمن كان آخر كالمه من الدنيا ال إله ﷲ دخل الجنة ،وعن
التوحيد يكون السؤال !ي الق Aعن ربه ودينه ونبيه.
ومما يؤكد أهمية العقيدة أن الرسول  -ص;ى ﷲ عليه وسلم  -إنما قاتل الناس ع;ى العقيدة
)عقيدة التوحيد( ح ¯cيكون الدين هلل وحدﻩ ،تلك العقيدة املتمثلة !ي شهادة أن ال إله إال ﷲ وأن
ً
محمدا رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،ع;ى الرغم أن سائر املفاسد والشرور كانت سائدة !ي ذلك
الوقت ،ومع ذلك فإن رسول ﷲ  -ص;ى ﷲ عليه وسلم -جعل الغاية من قتال الناس تحقيق التوحيد،
وأركان ٕالاسالم ،ولهذا قال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :أمرت أن أقاتل الناس ح Iيشهدوا أن ال إله إال
ً
ﷲ ،وأن محمدا رسول ﷲ ،ويقيموا الصالة ُويؤتوا الزكاة ،فإن فعلوا ذلك عصموا م Hدماءهم إال

 - ١أخرجه البخاري !ي صحيحه ،كتاب ٕالايمان ،باب فضل من استAأ لدينه ،الحديث  ،٥٢فتح الباري  . ١٢٦ / ١وصحيح مسلم ،كتاب
املساقاة ،باب أخذ الحالل وترك الشÈات ،الحديث  ١٥٩٩جـ . ١٢٢ ،٣
 ٢رواﻩ البخاري !ي صحيحه رقم) (٤٣٤٧ومسلم !ي صحيحه رقم).(١٩
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بحق ٕالاسالم ،وحﺴاWÚم عى ﷲ".١
ً
ثم إن املتأمل !ي سABة نبينا محمد ص;ى ﷲ عليه وسلم – يجد أن الدعوة إ[ى العقيدة تأصيال
ً
وتصحيحا شملت الجزء ٔالاك Aمن جهد الن - O°ص;ى ﷲ عليه وسلم  -ووقته !ي عهد النبوة.
ً
حيث ق - ¯p2ص;ى ﷲ عليه وسلم -ثالثا وعشرين سنة !ي الدعوة إ[ى ﷲÔ .ي عهد النبوة ،ما ثالث
عشرة سنة !ي مكةُ ،جلـها كانت !ي الدعوة إ[ى تحقيق )ال إله إال ﷲ محمد رسول ﷲ( أي الدعوة إ[ى
توحيد ﷲ  -تعا[ى -بالعبادة ؤالالوهية وحدﻩ ال شريك له ،ونبذ الشرك وعبادة ٔالاوثان وسائر الوسطاء،
ونبذ البدع واملعتقدات الفاسدة.
وما عشر سنBن !ي املدينة ،وكانت موزعة بBن تشريع ٔالاحكام ،وتثبيت العقيدة ،والحفاظ علا،
وحمايا من الشÈات ،والجهاد !ي سبيلها ،أي أن أغلÈا !ي تقرير التوحيد وأصول الدين ،ومن ذلك
مجادلة أهل الكتاب ،وبيان بطالن معتقدا®م املحرفة ،والتصدي لشÈا®م وشÈات املنافقBن ،وصد
كيدهم لإلسالم واملسلمBن ،وكل هذا !ي حماية العقيدة قبل كل Opء.
وÇذا نصل إ[ى نتيجة بينة واضحة ،وÔي :أنه واجب ع;ى العلماء والدعاة الذين جعلوا القرآن الكريم
وسنة الرسول  -ص;ى ﷲ عليه وسلم  -هد´م أن يدركوا هذﻩ الحقيقة من الكتاب والسنة ،و يعملوا
ً
Çا ،كما فعل الرسول -ص;ى ﷲ عليه وسلم  -وأصحابهُ .
فيعنوا أوال وقبل كل Opء بتصحيح عقائد
الناس ،وتحذيرهم من الشرك والانحراف عن صراط ﷲ املستقيم.
املبحث ٔالاول :مOلة الحديث النبوي من القرآن الكريم.
قال شيخ ٕالاسالم ابن تيمية رحمه ﷲ !ي كتابه العقيدة الواسطية بعد أن ذكر آيات الصفات ثم
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َﱠ ْ ُ ََْ َ َ ﱠ ْ َ ﱡ ُ َُ
ُ ﱠ ُ
الس ﱠنة تف ِ ّس ُر ال ُقر َآن ،وت َب ِّي ُن ُه ،وت ُد ﱡل َعل ْي ِه،
ﷲ ص;ى ﷲ علي ِه وسلم ،ف
قال) :فصل :ث ﱠم ِ!ي سن ِة َرسو ِل ِ
َ
ﱠ ََ
ُ َُّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
َْ َ ْ َ
َ ََ
ﱠُ َﱠ َ َ
ف ﱠُ ُ
يث ّ
الص َح ِاح ال ِ Ocتل ﱠق َاها أ ْه ُل امل ْع ِرف ِة ِبالق ُبو ِل؛
وتع ِ Aعنه ،وما وص
الرسول ِب ِه َربه عز وج ﱠل ِمن ٔالاح ِاد ِ ِ
َ ْ َ
َ ُ َ َ َ
َ
َو َج َب ٕالايمان ِÇا كذ ِلك َ.ف ِمن ذ ِلك :مثل قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم) :يOل ربنا إى الﺴماء الدنيا كل
ليلة حن يبقى ثلث الليل ٓالاخر ،فيقول :من يدعوني فأستجيب له ؟ من يﺴأل Hفأعطيه ،من
يﺴتغفرني فأغفر له؟( .متفق عليه.٢
َ
َﱠ
ثم ذكر جملة من أحاديث الصفات ثم قال) :إ َ[ى َأ ْم َثال َ
ٔالا َحاديث ﱠالُ Ocي ْخ ُ Aف َا ر ُسو ُ
ل
ص; ْى
ﷲ
ﻩ
ذ
ه
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ
َ ﱠ ْ ْ ََِ ﱠ َ َ َ
ُ َ
ﱠ
ْ
ْ
الس ﱠنة َو ْال َج َم َ
اعة ُي ْؤم ُنو َن ب َذل َك؛ َكماَ
ﱡ
َ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل ْم َعن ﱠرِب ِه ِب َما ُيخ ِ ُِ Aب ِه؛ ف ِإن ال ِفرقة الن ِاجية أهل
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ َْ َ ْ
َ َ
ُي ْؤم ُنو َن ب َما َأ ْخ َ َُ A
ﷲ به !ي ك َتابه؛ م ْن َغ َْ ABت ْحريف َوال َت ْ
يف َوال ت ْم ِث ٍيل؛ َب ْل ُه ُم
ي
ك
ت
A
B
غ
ن
م
و
،
يل
ط
ع
ِ ِ ٍ
ٍ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ َ َ ُ ِ َ ُ ﱠ ِ َ َ ِ َ ﱠ ُ ِﱠ َ َ ْ َ َ ِ ُ ِ ُ
َ
الوسط ِ!ي ِفر ِق ٔالام ِة؛ كما أن ٔالامة ِÔي الوسط ِ!ي ٔالام ِم(.
والفصل جعله ليم ¤Bما بBن ٔالادلة من السنة عن ٔالادلة من القرآن وهذﻩ طريقة أهل السنة والجماعة
فإ³م يذكرون !ي املسائل ٔالادلة من الكتاب ثم يذكرون ٔالادلة من السنة.
ََ َْ َ َ ْ َ ّ ْ َ ُ َّ َ
الذكر ِلتب ِن
فسنة الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم مفسرة للقرآن ومبينة له كما قال تعا[ى :وأنزلنا ِإليك ِ
 - ١صحيح البخاري ،كتاب ٕالايمان ،باب فإن تابوا وأقاموا الصالة ،فتح الباري  .الحديث  ٢٤جـ  . ٧٤ / ١وصحيح مسلم ،كتاب ٕالايمان،
باب ٔالامر بقتال الناس ح ¯cيشهدوا أن ال إله إال ﷲ  .الحديث  ٢٢جـ .٥٣ / ٢
 ٢صحيح البخاري التوحيد ) ،(٧٠٥٦صحيح مسلم صالة املسافرين وقصرها ).(٧٥٨
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َ
ُ
ﱠ
اس َما ن ّ ِز َل ِإل ْْ Wِ Ñم ]النحل ،[٤٤ :فبBن ما أنزل ﷲ لفظه ،ومعناﻩ .فصار معاني القرآن ال Ocاتفق
لن
ِل ِ
)(١
ً
ً
علا املسلمون اتفاقا ظاهرا مما توارثته ٔالامة عن نبا كما توارثت عنه ألفاظ القرآن( .
و)قد اتفق الصحابة ،والتابعون لهم بإحسان ،وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه،
)،(٢
وتدل عليه ،وتع Aعن مجمله ،وأ³ا تفسر مجمل القرآن من ٔالامر ،والخ) (Aفإن الرسول ص;ى ﷲ
)(٣

عليه وسلم بBن للناس لفظ القرآن ،ومعناﻩ( .
ََ َ َ ﱠ ُ ََْ َ ْ َ َ ْ ْ َ
اب َوال ِحك َمة﴾
والسنة !ي القرآن تأتي بلفظ )الحكمة( كما قال جل وعال ﴿وأنزل الله عليك ال ِكت
ََ ُْ َ ْ ْ َ ََ ْ ُ
َ ْ ُ َ َ َُْ
ﱠ
َْ َ
ُ
ُُ ﱠ ْ َ
ات الل ِه
وكقوله ﴿ومن يؤت ال ِحك َمة فقد أو ِت َي خ ًا ك ِث ًا﴾ وكقوله ﴿واذك ْرن ما يتى ِ]ي بيو ِتكن ِمن آي ِ
َﱠ ْ ُ َ
ْ ْ
ﱠ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل ْم.
َوال ِحك َم ِة﴾ هذﻩ الحكمة يراد Çا سنة الرسول ص;ى
ً
وأيضا !ي القرآن يأتي الداللة ع;ى السنة بأن الرسول عليه الصالة والسالم آتانا إياها كقوله ﴿ َو َما
وﻩ َو َما َ َُ Wاك ْم َع ْن ُه َف َ
الر ُسو ُل َف ُخ ُذ ُ
َآت ُاك ُم ﱠ
انWُ Xوا﴾.
ََ ْ َ َ َُ
كذلك ﱠ
ان لك ْم ِ]ي َر ُسو ِل
يع Aعن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة كقول ﷲ جل وعال ﴿لقد ك
ََ ﱠَ َ
ﱠ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ َّ َ َ َ ُ ﱠ َ َ ْ َ ْ َ
ٓالاخ َر َوذك َر الله ك ِث ًا﴾.
الل ِه أسوة حﺴنة ِملن كان ي ْرجو الله واليوم ِ
واملقصود أن السنة !ي القرآن لها ألفاظ متعددة ،وكل هذﻩ ٔالادلة تدل ع;ى أن السنة من الشرع وأ³ا
َﱠ ْ ُ َ
ﱠ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل ْم Ôي أمر
حجة من عند ﷲ .وهذﻩ أدلة خاصة .بل كل آية فا ٔالامر بطاعة الن O°ص;ى
ُ ْ َ ُ ْ ﱠ
ََ ُ ْ ﱠ َ
الل َه َو ﱠ
الر ُسو َل﴾ وكقوله ﴿وأ ِطيعوا الله
بطاعة سنته عليه الصالة والسالم .كقوله ﴿قل أ ِطيعوا
َ
َ َ َﱠ َ ﱠ َ ََْ َ ُ ّ َ َ ََْ ُ
ََ ُ ْ ﱠَ
َو ﱠ
الر ُسو َل﴾ وكقوله تعا[ى﴿:و◌أ ِط
يعوا الله َو َر ُسول ُه﴾ وكقوله ﴿ف ِإن تولوا ف ِإنما علي ِه ما ح ِمل وعليكم
ﱠ ْ ُ ُْ ُ
يع ُ
ﱠما ُح ّم ْل ُت ْم َوإن ُتط ُ
وﻩ ََ Wْ üت ُدوا َو َما َع َى ﱠ
الر ُسو ِل ِإال ال َبالغ امل ِبن﴾ ونحو هذﻩ ٓالايات هذﻩ فا ٔالامر
ِ ِ
ِ
ص ﱠ; ْى ُ
بطاعة الرسول َ
ﷲ َع َل ْيه َو َس ﱠلمْ.
ِ
ً
َ ﱠ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْﱠ
وهذﻩ ٔالاوامر عامة لم َي ُخ ﱠ
ص -جل وعال -شيئا مما بلغه الن O°ص;ى ﷲ علي ِه وسلم دون Opء! .ي
َﱠ ْ ُ َ
ﱠ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل ْم تكون !ي ٔالاخبار وتكون !ي ٔالاحكام:
العقائد ؤالاحكام .فطاعة الرسول ص;ى
 فأما طاعته !ي ٔالاخبار بتصديقها وباعتقاد ما دلت عليه.َ
َ
 وطاعته !ي ٔالاحكام عليه الصالة والسالم بامتثال ما أمر به أو ن ¯Ûعنه.َﱠ ْ ُ َ
ﱠ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل ْم !ي الجميع واجبة.
ؤالادلة عامة لم تفرق بBن ٔالاحكام ؤالاخبار فكانت طاعته ص;ى
وسبب ذلك أنه عليه الصالة والسالم يبلغ ما َ
أو'ى إليه ربه به جل وعال.
َﱠ ْ ُ َ
ﱠ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل ْم بالسنة كما ي¤ل
فالسنة من جهة املصدر من ﷲ جل وعال وجAيل ي¤ل ع;ى الن O°ص;ى
ْ
ﱠ
ْ
ََ َ
نط ُق َع ِن ال َه َوى ِ .إن ُه َو ِإال َو ْ ٌي ُيو َ ى﴾.
عليه بالقرآن وقد قال جل وعال !ي نبيه ﴿وما ي ِ
فالحاصل أن السنة مع القرآن لها أربع مراتب:
َ
ٔالاو[ى :أن تكون ُمق ِر َرة ملا جاء !ي القرآن.
) (١الجواب الصحيح ).(١٧/٣
) (٢مجموع الفتاوى ).(٤٣٢/١٧
) (٣ماج السنة النبوية ).(١٧٦/٤
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الثانية :أن تكون مبينة للقرآن شارحة ومفسرة له .كما فسر الن O°عليه الصالة والسالم قوله
ٌ
ﱠ َ َ ُ ْ َ
ين أ ْح َﺴنوا ال ُح ْﺴ َو ِز َي َادة﴾ بأن الزيادة Ôي النظر إ[ى وجه ﷲ الكريم .أو)بيان للمجمل(
تعا[ىِ ﴿:لل ِذ
ﱠ َ َ ُ ْ ََ ْ َْ ُ ْ َ َُ ُْ
أو)بتقييد املطلق( .أو)توضيح مع ¯Pعام( مثل قوله جل وعال ﴿ال ِذين آمنوا ولم يل ِبﺴوا ِإيما Wم ِبظل ٍم
َُْ َ َُ ُ َ
ﱠ َ
ٔالا ْم ُن َو ُهم ﱡم ْه َت ُدو َن﴾ .ومثل قوله تعا[ىَ ) :و َأق ُ
الصالة َ()البقرة :من ٓالاية(٤٣أمر ﷲ
يموا
أولـ ِئك لهم
ِ
بإقاما ،وبينت السنة كيفيا.
ْ
َ
َ
ص وحكم التف ْ
الثالثة :أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأت !ي القرآن البتة .مثل حكم الن ْم ْ
ليج
ُ
للح ُس ْن ونحو ذلك ،أو مثل ٔالاحكام املستقلة ال Ocجاءت ببيان آداب ٔالاكل وآداب الشرب وآداب السفر
ونحو ذلك .فالسنة استقلت بأحكام كثABة عن القرآن ،ومن ذلك حديث ال¤ول" :يOل ربنا إى الﺴماء
الدنيا حن يبقى ثلث الليل ٓالاخر( الحديث.
َ ﱠ ْ ُ َ َْ
َ
َ
الرابعة :النسخ .بمع ¯Pأن تكون السنة ناسخة لحكم !ي القرآن كما ن َسخ قو ُل الن O°ص;ى ﷲ علي ِه
َ
ﱠ
َو َسل ْم )ال وصية لوارث( آية البقرة.
املبحث الثاني :الحديث النبوي من مصادر العقيدة ٕالاسالمية.
من املعلوم واملقرر أن العمل بالسنة النبوية !ي العقائد ؤالاحكام هو من العمل بالقرآن ألن السنة Ôي
ٔالاصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه ،والتعويل عليه بعد كتاب ﷲ عز وجل؛ قال تعا[ى) :وأنزل ﷲ
عليك الكتاب والحكمة(]النساء .[١١٣واملراد بالحكمة :السنة.
وقال تعا[ى) :ويعلمهم الكتاب والحكمة(]البقرة.[١٢٩
وقال آمرا لنساء نبيه) :واذكرن ما يتى ]ي بيوتكن من آيات ﷲ والحكمة(]ٔالاحزاب.[٣٤
وقال سبحانه) :وما آتاكم الرسول فخذوﻩ وما Wاكم عنه فانWXوا(]الحشر.[٧
وقال صلوات ﷲ وسالمه عليه وآله):أال إني أوتيت القرآن ومثله معه(.١
فالعمل بالسنة عمل بالقرآن.
ٌ
وحكم السنة !ي ثبوت العلم واليقBن والاعتقاد والعمل هو ُ
توضيح للقرآن،
حكم القرآن؛ فإن السنة
ُ
ّ
وبيان للمراد منهّ :
تفصل مجملهّ ،
وتخصص عمومه ؛ كما قال تعا[ى) :وأنزلنا إليك
وتقيد مطلقه،
ِ
ِ
ِ
الذكر لتبن للناس ما نزل إلWÑم(]النحل.[٤٤:
وقد خالف ]ي هذا ٔالاصل أهل ٔالاهواء والانحراف:
ففريق ّ
ٌ
يرد السنة النبوية وينكرها إذا وردت بما تخالف مذهبه؛ بدعوى أ³ا أحاديث آحاد ال تفيد
-١
إال الظن ،والواجب !ي باب الاعتقاد اليقBن ،وهؤالء هم املع¤sلة والفالسفة.
 - ٢وفريق يثبا ويعتقد بصحة نقلها ،ولكنه يحرفها ويؤول معانا؛ كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب،
ح ¯cيخرجها عن معانا الظاهرة إ[ى ما يريدﻩ من معان ٕالالحاد والتحريف.٢
ومما يؤكد مكانة وم¤لة الحديث النبوية من العقيدة ٕالاسالمية أن السنة النبوية Ôي املصدر الثاني
للعقيدة .ألن السنة و'ي ،فالرسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ال ينطق عن الهوى ،وسواء !ي ذلك السنة
 ١رواﻩ أبو داود !ي سننه،باب! :ي لزوم السنة) ،(٣٥٥/١٢وأحمد !ي املسند).(١٩١/١)(١٣١/٤
 ٢انظر :شرح العقيدة الواسطية للهراس ص.(١٩٧-١٩٦
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املتواترة أو ٓالاحاد.
قال شيخ ٕالاسالم ابن تيمية) :والذي عليه ٔالاصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافÙي وأحمد أن خA
ً
ً
الواحد إذا تلقته ٔالامة بالقبول تصديقا له وعمال به يوجب العلم إال فرقة قليلة اتبعوا طائفة من
أهل الكالم أنكروا ذلك(.
وقال ٕالامام الشافÙي رحمه ﷲ) :أجمع العلماء ع;ى أن من استبانت له سنة رسول ﷲ  لم يكن له
أن يدعها لقول أحد كائنا ً من كان(.
ً
وقال ٕالامام أحمد مقررا وجوب ٔالاخذ بما دلت عليه السنة) :عجبت لقوم عرفوا ٕالاسناد وصحته
َْ ٌ َ
َ
ََْ ْ َ ﱠ َ َ ُ َ
َ ُ
ين ُيخ ِالفون َع ْن أ ْم ِر ِﻩ أن ت ِص َيْ Wُ %م ِفتنة أ ْو
يذهبون إ[ى أي سفيان وﷲ سبحانه يقولفليحذ ِر ال ِذ
ُ َُ ْ َ َ ٌ
اب َأل ٌ
يم  أتدري ما الفتنة  ,الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع !ي قلبه Opء
ي ِصيW%م عذ ِ
من الزيغ فللك(.
وقد جرت عادة ٔالائمة !ي مؤلفا®م العقدية ،يسمون كتب الحديث النبوي بكتب السنة؛ فالسنة تفسر
القرآن؛ أي ما جاء عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم من ٔالاحاديث الصحاح؛ تفسر القرآن؛ ألن القرآن
ٌ
حمال للوجوﻩ ،والسنة تبBن هذا..
وقد كان أهل السنة يوصون بمناظرة أهل البدع بالسنة ،ألن القرآن حمال للوجوﻩ ،والسنة
تفسرﻩ وتبينه وتوضحه وتع Aعنه.
ولذلك حكى السيوطي رحمه ﷲ !ي مقدمة كتابه )مفتاح الجنة !ي الاحتجاج بالسنة(ٕ -الاجماع
ع;ى كفر من قال) :نأخذ بالقرآن ،وال نأخذ بالسنة(.
وقد أخ Aالن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم عن ظهور هؤالء؛ يقول» :ألجدن أحدكم ً
متكئا ع;ى أريكته
يقول :ما جاءنا من كتاب ﷲ أخذناﻩ«؛ ولذلك قال ص;ى ﷲ عليه وسلم» :إني تارك فيكم ما إن
تمسكتم به لن تضلوا ،كتاب ﷲ« .و!ي رواية» :وسن .«Ocواللفظ ٔالاول هو املحفوظ ،والكتاب َأم َر بطاعة
َ ُ
ْ َ ْ
ﱠَ
الر ُسو ُل َف ُخ ُذ ُ
الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلمَ :و َما َآ َت ُاك ُم ﱠ
وﻩ َو َما َWاك ْم َعن ُه فان َWُ Xوا َ ،و َم ْن ُي ِط ِع الله
َ
ﱠ
َ ﱠ ُ َ
ََ ْ َْ
ص الل َه َو َر ُسول ُه  ...وغ ABذلك من ٔالادلة الدالة ع;ى طاعة الرسول ص;ى ﷲ عليه
والرسول  ،ومن يع ِ
وسلم.
فاالستدالل بالسنة هو استدالل بالقرآن ،وٕالاعراض عا هو إعراض عن القرآن الكريم ،ألن ﷲ
ُ
َ ُ ُ
َ ْ
تعا[ىَ :و َما َآ َت ُاك ُم ﱠ
الر ُسو ُل فخذ ُوﻩ َو َما ََ ³اك ْم َع ْن ُه فان َ ُوا .
فالحاصل ّأن أهل السنة يؤمنون بالسنة كما يؤمنون بالقرآن ،ويعتAون السنة املصدر الثاني من
مصادر التشريع ،وأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتع Aعنه.
ً
وقد بعث الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم معاذا إ[ى اليمن ،وقال» :فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة
ً
أن ال إله إال ﷲ ،وأني رسول ﷲ« .وهذا الخ Aمتفق ع;ى صحته؛ فقد بعث معاذا بأصل الدين؛ لم
يبعثه بمسألة من مسائل ٔالاسماء والصفات ،وال باب من أبواب التوحيد؛ بعثه بكل الدين؛ بكل
ٕالاسالم؛ بعثه بالتوحيد ،وبعثه بالشهادة ٔالاخرى ،وبعثه بالصالة ،وبعثه بكل أركان ٕالاسالم ،ولم
يعAsض عليه أحد من أهل اليمن؛ ألن هذا رجل واحد؛ فال ندري صدقه من كذبه؛ فكان أهل الكتاب
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أعقل بكث ABمن أهل الكالم الذين يرفضون خ Aالواحد.
وقد كان الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم يبعث عماله :الواحد والاثنBن؛ يبلغون الدين وٕالاسالم ،وهذا
الذي أجمع عليه الصحابة ،وأجمع عليه العلماء.
قال الشيخ محمد بن عثيمBن رحمه ﷲ) :والسنة Ôي املصدر الثاني !ي التشريع .ومع OPقولنا ":املصدر
الثاني" :يع! :OPي العدد ،وليس !ي الAsتيب؛ فإن م¤لا إذا صحت عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم كم¤لة
القرآن.
لكن الناظر !ي القرآن يحتاج إ[ى Opء واحد ،وهو صحة الداللة ع;ى الحكم ،والناظر !ي السنة يحتاج
ع;ى شيئBنٔ :الاول :صحة نسبا إ[ى الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،والثاني :صحة داللا ع;ى الحكم؛
فكأن املستدل بالسنة يعاني من الجهد أك Aمما يعانيه املستدل بالقرآن؛ ألن القرآن قد كفينا سندﻩ؛
فسندﻩ متواتر ،ليس فيه ما يوجب الشك؛ بخالف ما ينسب إ[ى الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم .فإذا
ً
صحت السنة عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ؛ كانت بم¤لة القرآن تماما !ي تصديق الخ Aوالعمل
َ َْ َ َ ﱠ ُ ََْ َ ْ َ َ ْ ْ َ
اب َوال ِحك َمة()النساء :من ٓالاية.(١١٣
بالحكم ،كما قال تعا[ى) :و◌أنزل الله عليك ال ِكت
ً
وقال الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ":ال ألفن أحدكم متكئا عى أريكته؛ يأتيه ٔالامر من أمري؛ يقول :ال
ندري! ما وجدنا ]ي كتاب ﷲ ؛ اتبعناﻩ ،أال وإني أوتيت الكتاب ومثله معه".١
ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن ُينسخ بالسنة إذا صحت عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وأن
ً
ً
ذلك جائز عقال وشرعا ،ولكن ليس له مثال مستقيم(.٢
املبحث الثالث :استدالل الﺴلف الصالح بالحديث النبوي ]ي مﺴائل العقيدة.
ﱠإن من ِن َعم ﷲ  -عز وجل -ع;ى هذﻩ ٔالامة ْأن أكمل لها ديا ،ﱠ
وأتم علا نعمته ،ور OpÚلها ٕالاسالم
ِ
ُ
ً
ُ
َ
دينا ،وما ق ِبض رسول ﷲ  -ص;ى ﷲ عليه وسلم  -إال وقد تركها ع;ى املحجة البيضاء ،ليلها كارها ،ال
ﱠ
ﱠ
ٌ
ً ّ
ودلها عليه ،وال ًّ
شرا إال وحذرها
يقرÇا إ[ى الجنة ويبعدها عن النار إال
يزيغ عا إال هالك ،وما ترك خABا ِ
منه؛ للك َمن هلك عن ّبينة ،ويح÷¯ َمن ﱠ
'ي عن بينة.
ِ
ّ
نبم -
فسار سلفنا الصالح من الصحابة والتابعBن ،ومن سلك نهجهم ،وخطا خطاهم ،ع;ى نهج ِ
ﱠ
ﱠ
ََ
وحذر من ِّاتباع ﱡ
الس ُبل الOc
أمرنا ﷲ  -عز وجل  -أن نتبع سبيل املؤمنBن،
ص;ى ﷲ عليه وسلم  -وقد
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
يما فاتب ُع ُ
وﻩ َوال تتب ُعوا ﱡ
اطي ُم ْﺴت ِق ً
فرق بأصحاÇا عن الصراط املستقيم؛ فقالَ } :وأ ﱠن َهذا ص َ
َت ﱠ
الﺴ ُب َل
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ َ ﱠ ُ ْ َ َﱠ ُ ْ َﱠ ُ َ
ََ ْ ُ َ
َََ َ ُ ْ َ ْ َ
اق ِق
فتف ﱠرق ِبكم عن س ِب ِيل ِه ذ ِلكم وصاكم ِب ِه لعلكم تتقون{]ٔالانعام ،[١٥٣ :ويقول سبحانه} :ومن يش ِ
ْ
ﱠ
الر ُسو َل م ْن َب ْعد َما َت َب ﱠ َن َل ُه ْال ُه َدى َو َي ﱠتب ْع َغ ْ َ َسبيل ْاملُ ْؤمن َن ُن َو ّله َما َت َو ﱠى َو ُن ْ
ﱠ
ص ِل ِه َج َهن َم َو َس َاءت
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َم ِص ًا{]النساء.[١١٥ :
وسبيل املؤمنBن الشك أنه سبيل الصحابة والتابعBن ،والقرون الفاضلة !ي الدين ،الذين أث ¯Pﷲ
علم ،وأث ¯Pعلم املصطفى -ص;ى ﷲ عليه وسلم -وأمرنا باتباعهم .كما أن مخالفة سبيل املؤمنBن
 ١رواﻩ ٕالامام أحمد !ي مسندﻩ) ،(١٣١/٤وأبو داود !ي سن) ،(٤٦٠٤والAsمذي) ،(٢٦٦٤وابن ماجه_ (١٣والحاكم) (١٩٠/١وصححه أحمد
شاكر !ي تعليقه ع;ى كتاب الرسالة للشافÙي ص) ،(٩والألباني !ي كتباﻩ) :الحديث حجة بنفسه !ي العقائد ؤالاحكام(.
 ٢شرح العقيدة الواسطية).(٦-٥/٢
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مشاقة هلل تعا[ى ،ولرسوله  -ص;ى ﷲ عليه وسلم  -كما ورد !ي ٓالاية نفسها .وسبيلهم هو التمسك
بكتاب ﷲ وسنة رسوله ص;ى ﷲ عليه وسلم.
قال ٔالاصÈاني)ت٥٣٥هـ( رحمه ﷲ) :إذا رأيت الرجل إذا قيل له :لم ال تكتب الحديث؟ يقول :العقل
أو[ى ،فاعلم أنه صاحب بدعة( .بل لقد ذهب الشافÙي رحمه ﷲ إ[ى أن ترك السنة والاعAsاض علا
ً
ُ
عرفت لرسول ﷲ -ص;ى ﷲ عليه وسلم-حديثا
وعدم ٔالاخذ Çا نوع جنون ،فقد قال رحمه ﷲ) :م¯c
ولم آخذ به فأنا أشهدكم أن عق;ي قد ذهب() .(١مما يؤكد مكانة الحديث النبوي !ي العقيدة
ٕالاسالمية عناية علماء العقيدة بالسنة النبوية !ي كتب العقائد املختصرة واملطولة املسندة واملدرة،
فمن ذلك:
قال ٕالامام ابن أبي داود)٣١٦-٢٣٠ه( !ي أول منظومة الحائية:
ّ .١
وال تك بدعيا لعلك تفلح
تمسك بحبل ﷲ واتبع الهدى
أتت عن رسول ﷲ تنجو وتربح
َ .٢ودن بكتاب ﷲ والسن الOc
َ
فقول رسول ﷲ أزكى وأشرح
 .٣٨ودع عنك آراء الرجال وقولهم
ّ
فتطعن !ي أهل الحديث وتقدح
 .٣٩وال تك من قوم تلهوا بديم
 .٤٠إذا ما اعتقدت الدهر ياصاح هذﻩ فأنت ع;ى خ ABتبيت وتصبح
وقال ٕالامام الصابوني)٤٤٩-٣٧٣هـ( !ي كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث) :أصحاب الحديث-
حفظ ﷲ تعا[ى أحياءهم ورحم أموا®م-يشهدون هلل تعا[ى بالوحدانية ،وللرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم
بالرسالة والنبوة ،ويعرفون رÇم –عز وجل -بصفاته ال Ocنطق Çا وحيه وت¤يله ،أو شهد له Çا رسوله
ص;ى اله عليه وسلم ،ع;ى ما وردت به ٔالاخبار الصحاح ،ونقلت العدول الثقات عنه ،وثبتون له –جل
جالله -ما أثبته لنفسه !ي كتابه ،وع;ى لسان رسوله ص;ى ﷲ عليه وسلم(.٢
وقال) :وكذلك يقولون !ي جميع الصفات ال Ocنزل بذكرها القرآن ،ووردت به ٔالاخبار الصحاح ،من
السمع والبصر والعBن ،والوجه(.٣
إ[ى أن قال رحمه ﷲ !ي آخر كتابه) :ومن تمسك بسنة رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم وعمل Çا
واستقام علا ،ودعا إلا كان أجرﻩ أو فر وأك).(Aوهكذا ينبaي للمرء أن يعظم أخبار رسول ﷲ ص;ى
ﷲ عليه وسلم ،ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق ،وينكر أشد الانكار ع;ى من يسلك فا غ ABهذا
الطريق...جعلنا ﷲ سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،ويتمسكون !ي دنياهم مدة
ً
حيا®م بالكتاب والسنة ،وجنبنا ٔالاهواء املضلة ،وٓالاراء املضمحلة ،ؤالاسواء املذلة ،فضال منه ومنة(.٤
وقال ٕالامام ابن قدامة رحمه ﷲ)ت٦٢٠-٥٤١هـ( !ي كتابه ملعة الاعتقاد الهادي إ[ى سبيل الرشاد:
)موصوف بما وصف به نفسه !ي كتابه العظيم ،وع;ى لسان نبيه الكريم .وكل ما جاء !ي القرآن أو صح
) (١رواﻩ البقي !ي املدخل إ[ى السن )ص  ،(٢٠٥وأبو نعيم !ي الحلية ) ،(١٠٦ /٩وانظر :صفة الصفوة ) ،(٢٥٦ /٢والس.(٣٤/١٠) AB
 ٢عقيدة السلف وأصحاب الحديث ،ص).(١٦١-١٦٠
 ٣املرجع السابق ص).(١٦٥
 ٤املرجع السابق ،ص).(٣٢١
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عن املصطفى عليه السالم من صفة الرحمن وجب ٕالايمان به ،وتلقيه بالتسليم والقبول ،وترد
التعرض له بالرد والتأويل ،والتشبيه والتمثيل( ثم بعد أن استدل بجملة من أيات الصفات أستدل
ً
بجملة من أحاديث الصفات بلغت ستة عشر حديثا ،حيث قال) :ومن السنة ،قول الن O°ص;ى ﷲ
عليه وسلم) :ي¤ل ربنا تبارك وتعا[ى كل ليلة إ[ى سماء الدنيا( .ثم قال) :فهذا وما أشÈه مما أجمع
السلف-رحمه ﷲ -ع;ى نقله وقبوله ،ولم يتعرضوا ّ
لردﻩ وال تأويله ،وال تشبه وال تمثيله(.
وقال !ي آخر كتابه اللمعة) :ويجب ٕالايمان بكل ما أخ Aبه الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وصح به النقل
عنه فيما شاهدناﻩ أو غاب عنا ،نعلم أنه حق وصدق ،وسواء !ي ذلك ما عقلناﻩ أو جهلناﻩ ولم نطلع
ع;ى حقيقة معناﻩ(.
َ
َ
َ
َ
ص َدقَ
ﱠ
َ
وما ذكرﻩ شيخ ٕالاسالم ابن تيمية رحمه ﷲ !ي العقيدة الواسطية ،حيث قالَ ) :وي ْعل ُمون أن أ ْ
ْ َ
ﷲ َع َل ْيه َو َس ﱠل ْمَ ،و ُي ْؤث ُر َ
ص ﱠ; ْى ُ
ون َك َال َم ﷲ َع َ;ى َغ ْ
الم ﷲَ ،و َخ ْْ Aَ Bال َه ْدي َه ْد ُي ُم َح ﱠم ٍد َ
ْال َكالم َك ُ
الم
ك
ن
م
ﻩ
A
B
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ ُ َ ّ ُ َ َ ِْ َ ُ َ ﱠ َ ﱠ ْ ُ َ َ ْ َ َ ﱠ ْ َ َ َ ْ ُ ّ َ
َْ
ﱠ
َ
اس ،ويق ِدمون هدي محم ٍد ص;ى ﷲ علي ِه وسلم ع;ى هد ِي ك ِل أح ٍد.
اف الن
أصن ِ
ِ
ْ َُ
اع َة َ Ôي الا ْجت َم ُ
اعة؛ َأل ﱠن ْال َج َم َ
َْ ْ ََ َ
َول َه َذا ُس ﱡموا َأ ْه َل ْالك َتاب َو ﱡ ﱠ َ ُ
اعَ ،و ِض ﱡد َها ال ُف ْرقة،
ِ ِ ِ
السن ِة ،وس ﱡموا أه َل الجم ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
ُ
ُ
ﱠ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ ْ َ
اس ًما ل َنفس الق ْوم امل ْجتمع َBنَ .وٕالاج َم ُ
ََ َ
ص َار ْ
اعة ق ْد َ
اع ُه َو ٔالا ْ
ص ُل الث ِالث ال ِذي ُي ْعت َم ُد
ِ ِ
وِإن كان لفظ الجم ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ ْ
الدين.
َعل ْي ِه ِ!ي ال ِعل ِم َو
ِ
َ َ
ﱠ َ
َ َ ﱡ
الثة َجم َيع َما َع َل ْيه ﱠ
الن ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ُ ُ
َُ ْ َ ُ َ َ
اط َن ٍة أ ْو ظ ِاه َر ٍة ِم ﱠما ل ُه ت َعل ٌق
اس ِمن أقو ٍال وأعم ٍال ب ِ
ِ
وهم ي ِزنون ِِ Çذﻩ ٔالاصو ِل الث ِ ِ
ب ّ
الد ِين(.١
ِ ِ
وقال شيخ ٕالاسالم محمد بن عبدالوهاب !ي كتابه ٔالاصول الثالثة ال Ocيكون عا السؤال !ي الق:A
قال) :العلم :وهو معرفة ﷲ ،ومعرفة نبيه ص;ى ﷲ عليه وسلم ،ومعرفة دين ٕالاسالم باألدلة(.
ً
ً
ثم قال) :إن ﷲ خلقنا ورزقنا ولم يAsكنا همال بل أرسل إلينا رسوال فمن أطاعه دخل الجنةـ ومن عصاﻩ
ُ
ً
ً
دخل النار ،والدليل قوله تعا[ى) :إنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم كما أرسلنا إ[ى فرعون رسوال
ً
فع ¯pqفرعون فأخذناﻩ أخذا وبيال(.
ً
إ[ى أن قال) :ومع ¯Pشهادة أن محمدا رسوله :طاعته فيما أمر ،وتصديقه فيما أخ ،Aواجتناب ما ن¯Û
عنه وزجرـ وأال يعبد ﷲ إال بما شرع(.
إ[ى أن قال !ي ٔالاصل الثالث) :ال خ ABإال دل ٔالامة عليه وال شر إال حذرها منه والخ ABالذي دلها علا
التوحيد وجميع ما يحبه ﷲ ويرضاﻩ ،والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه ﷲ ويأباﻩ،
بعثه إ[ى الناس كافة ،وافAsض ﷲ طاعته ع;ى جميع الثقلBن(.٢
وهذا املنهج هو من القواعد الكAى ال OcتمÇ ¤Bا سلفنا الصالح !ي منهج السلف  -رحمهم ﷲ  -عن كثAB
من أهل ٔالاهواء والبدع.
ُ
قال شيخ ٕالاسالم ابن تيمية رحمه ﷲ" :أهل الحق والسنة ال يكون
متبوعهم إال رسو َل ﷲ  -ص;ى ﷲ
ُ
تصديقه !ي كل ما أخ ،Aوطاع ُته !ي كل ما أمر ،وليست هذﻩ امل¤لة لغABﻩ
عليه وسلم  -فهو الذي يجب
 ١العقيدة الواسطية بشرح الشيخ محمد خليل الهراس ،ص).(٧٠
ٔ ٢الاصول الثالثة ص).(١١٬١٦،٥٧،٨٨
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من ٔالائمة" .١وقد كان اعتمادهم ع;ى السنة النبوية ،وتعظيمهم لهاًّ ،
مبنيا ع;ى أمور ،ما:
ُ
ً
َ
تصديقه فيما
وجوب
ٕالايمان إال Çا:
محمدا رسول ﷲ ،ال Ocال يتم
أ -أن من مقتضيات شهادة أن
ِ
أخ ،Aسواء كان عن ﷲ ،أو صفاته ،أو مخلوقاته ،أو ما يستقبل من أمور ٓالاخرة ،وغABها من
الغيبيات.
ب -أن أعرف العباد بما يصلح لهم هو رسو ُل ﷲ  -ص;ى ﷲ عليه وسلم  -وهو أرحم Çم من أنفسهم.
ﱠ
جميع ما ُأنزل إليه من به ،لم يكتم ً
َ
شيئا من ذلك ،وأنه  -عليه الصالة والسالم -
ج -أن الرسول بلغ
ر
أتم بالغ َ
قد ب ﱠلغ ذلك ﱠ
وأبي َنه ،ح ¯cترك ﱠأم َته ع;ى املحجة البيضاء ،ليلها كارها ،ال يزيغ عا إال هالك،
ٍ
ﱠ
ودل َ
فما من خ ABإال ﱠ
أمته عليه ،وما من شر إال وحذرها منه.
ﱠ
ُ
ٔالامور السابقة !ي موقف السلف من السنة ،وتعظيمهم لها ،وذلك بكو³ا ً
وحيا من
وقد تمثلت هذﻩ
ً
واضحا من خالل:
ﷲ  -تعا[ى  -وبكونه  -ص;ى ﷲ عليه وسلم  -ال ينطق عن الهوى ،وبدا هذا
 -١الخضوع لحديث الرسول  -ص;ى ﷲ عليه وسلم  -إذا ﱠ
صح ،وتعظيمه ،وعدم الاعAsاض عليه بأي
تحل معا ُ
ضته بذوق ،أو ْ
وج ٍد ،أو رأي ،أو قياس ،ونحوﻩ.
نوع من أنواع الاعAsاض ،فال ﱡ ر
ٍ
ً
ُ
علم يخالف !ي أن
يقول الشافÙي  -رحمه ﷲ ":-لم أسمع أحدا نسبه الناس  -أو نسب نفسه  -إ[ى ٍ
ّ
فرض ﷲ  -عز وجل ِ -اتباع أمر رسول ﷲ  -ص;ى ﷲ عليه وسلم  -والتسليم لحكمه ،بأن ﷲ  -عز
وجل  -لم يجعل ألحد بعدﻩ إال اتباعه ،وأنه ال يلزم قول بكل حال ،إال بكتاب ﷲ ،أو سنة رسوله -
تبع لهما ،ﱠ
فر َ
ص;ى ﷲ عليه وسلم  -وأن ما سواهما ٌ
وأن ْ
ض ﷲ  -تعا[ى  -علينا ،وع;ى من بعدنا وقبلنا،
!ي قبول الخ Aعن رسول ﷲ  -ص;ى ﷲ عليه وسلم  -واحد".٢
 -٢اعتمادهم ع;ى ٔالاحاديث الصحيحة ،ونبذ ٔالاحاديث الضعيفة واملوضوعة ،فأوجبوا التحقق من
ٔالاحاديث قبل الاحتجاج Çا؛ ح ¯cال ُينسب إ[ى دين ﷲ ما ليس منه.
صح ْ
 -٣حجية خٓ Aالاحاد !ي العقيدة ،إذا ﱠ
وتلقته ٔالامة بالقبول ،وهذا من املعالم الرئيسة ملنهج السلف
ٌ
 ضوان ﷲ علم  -والقول بأن أخبار ٓالاحاد ال تفيد العلم ،ومن َثم فال ُي َحت ﱡج Çا !ي العقيدة ،بدعة
ر
ُ
أحدثا املع¤sلة ،ﱠ
ْ
وتلقفها بعض العلماء من املنتسبBن إ[ى السنة  -دون بحث أو تمحيص ملآالت هذﻩ
املقالة  -وخاصة !ي كتÈم !ي أصول الفقه !ي مباحث أدلة ٔالاحكام ،بينما لو تتبعنا نصوص السلف من
الصحابة والتابعBن وتابعم ،لوجدنا شبه إجماع مم ع;ى عدم التفريق !ي أخبار ٓالاحاد بBن ٔالاحكام
والعقائد.
ُ
ً
ً
يقول ابن تيمية" :فالخ Aالذي ﱠ
تصديقا له ،أو عمال بموجبه ،يفيد العلم عند
تلقاﻩ ٔالائمة بالقبول،
جماه ABالخلف والسلف ،وهذا !ي مع ¯Pاملتواتر".٣
ً
وقال ابن أبي العز" :وخ Aالواحد إذا ْ
ً
وتصديقا له ،يفيد العلم اليقيOP
تلقته ٔالامة بالقبول ،عمال به،

 ١مجموع الفتاوى" ).(٣٤٦ /٣
ً
 ٢إيقاظ الهمم" )ص (١٠٤ :نقال عن كتاب "ٔالام" ).(٢٧٣/٧
 ٣مجموع الفتاوى ).(٤٨/١٨
247

عند جماهٔ ABالامة ،وهو أحد قسم Oاملتواتر ،ولم يكن بBن سلف ٔالامة !ي ذلك نز ٌ
اع".١
ﱠ
الظن أو العلم ّ
تقيد بما إذا لم ُي ﱠ
ضم إليه ما
ويقول صديق حسن خان" :والخالف !ي إفادة خٓ Aالاحاد
ً
ً
مستفيضا ،فال يجري فيه الخالف املذكور ،وال
مشهورا ،أو
يقويه ،أما إذا انضم إليه ما يقويه ،أو كان
ُ
ٕالاجماع ع;ى العمل بمقتضاﻩ ،فإنه يفيد العلم؛ ألن ٕالاجماع عليه قد
نزاع !ي أن خ Aالواحد إذا وقع
ُ
ﱠ
صABﻩ من املعلوم صدقه ،وهكذا خ Aالواحد إذا تلقته ٔالامة بالقبول ،فكانوا بBن عامل به ،ومتأول له،
ومن هذا القسم أحاديث صحي²ي البخاري ومسلم".٢
يفرقون بBن خ Aعن رسول ﷲ  -ص;ى ﷲ عليه وسلم َ -
ّ
وآخر ،بدعوى أنه
ٍ
فلم يكن السلف الصالح ِ
ّ
ً
ّ
ﱠ
واستمر هذا !ي أهل السنة
يؤثر !ي العمل والعلم والاعتقاد،
آحادي ،أو متكاثر الورود ،تفريقا ِ
والجماعة ،أهل الحديث ؤالاثر ،إ[ى يومنا هذا ،وإ[ى أن يشاء ﷲ ،ﱡ
يدل ع;ى هذا تخريج أئمة أهل
السنة كمالك وأحمد ،والبخاري ومسلم ،وأبي داود والAsمذي ،والنسائي والدارمي ،وغABهم ،لألحاديث
ُُ
ُ
العمل والاعتقاد به ولزم.
املثبتة للعقائد !ي مدونا®م ،فم ¯cصح الحديث ،وتل ِّقي بالقبول ،وجب
ِ
املبحث الرابع :الحكم العقدي ]ي الاستدالل الحديث النبوي.
املتأمل !ي أقوال أئمة السلف ومصنفا®م العقدية يجد أ³م يعنون بالسنة النبوية الصحيحة,
فيثبون ما جاء فا من عقائد وأحكام كما يثبتون ما جاء !ي القرآن الكريم ،وبنفس الطريقة واملنهج:
من غ ABتحريف وال تعطيل ,ومن غ ABتكييف  ,وال تمثيل.
ً
ولهذا كانوا يزجرون أشد الزجر من يعارض سنة الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم بآراء الرجال كائنا من
ٌ
كان ،ثبت عن ابن عباس ر OpÚﷲ عما أنه قال) :يوشك أن ت¤ل عليكم حجارة من السماء ،أقول:
قال رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وتقولون :قال أبو بكر وعمر(.٣
وإذا كان هذا كالم ابن عباس ر OpÚﷲ عما ملن عارض السنة بقول أبي بكر وعمر وهما من هما،
ً
فكيف بمن يعارض السنة بقول من هو دو³م ممن ينتسب إليه؟! ويجعل قوله مقدما ع;ى الكتاب
والسنة ،فما وافقه قبله ،وما خالفه ر ّدﻩ ،أو تأوله فاهلل املستعان .كما هو مقرر !ي املناهج الكالمية
العقالنية !ي الاستدالل ع;ى العقيدة.
وقال الشافÙي رحمه ﷲ) :أجمع العلماء ع;ى أن من استبانت له سنة رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس(.
وقال ٕالامام أحمد رحمه ﷲ) :عجبت لقوم عرفوا ٕالاسناد وصحته يذهبون إ[ى رأي سفيان ،وﷲ
تعا[ى يقول) :فليحذر الذين يخالفون عن أمرﻩ أن تصيW%م فتنة أو يصيW%م عذاب أليم(]النور،[٦٣ :
أتدري ما الفتنة .الفتنة الشرك ،لعله إن ر ّد بعض قوله أن يقع !ي قلبه Opء من الزيغ فلك(.
وقال ٕالامام أحمد رحمه ﷲ) :نظرت !ي املصحف فوجدت طاعة الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي
ً
ثالثة وثالثBن موضعا ،ثم جعل يتلو) :فليحذر الذين يخالفون عن أمرﻩ أن تصيW%م فتنة أو يصيW%م
 ١شرح العقيدة الطحاوية" )ص.(٣٤٠ ،٣٣٩ :
ً
 ٢نقال عن "العقيدة !ي ﷲ" ،لعمر سليمان ٔالاشقر )ص.(٦٠ :
 ٣رواﻩ ٕالامام !ي مسندﻩ ) (٣٣٧/١وال¤ار !ي مسندﻩ)(٥٠٥٢وابن عبد ال! Aي جامع بيان العلم) (١٢١٠/٢وسندﻩ صحيح.
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عذاب أليم(]النورٓ[٦٣:الاية.
بل كانوا !ي القرون الفاضلة يسمون كتب العقائد بكتب السنة ،ويعنون Çا الطريقة والهدي
والسمت واملنهج الذي كان عليه الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي العلم والقول والاعتقاد والفعل .ومن
أمثلة ذلك :كتاب السنة السنة لإلمام أحمد ،والسنة البنه عبدﷲ ،والسنة ألبي بكر بن هانيء ٔالاثرم،
والسنة ألبي داود ،والسنة للطAاني ،وعقيدة السلف وأصحاب الحديث لإلمام الصابوني .وملاذا يكون
ً
مم هذا الاهتمام وهذﻩ العناية ،والعمل بالسنة النبوية هو من متق ¯p2ولوازم شهادة أن محمدا
رسول ﷲ.
ً
قال شيخ ٕالاسالم محمد بن عبدالوهاب !ي كتابه ٔالاصول الثالثة) :ومع ¯Pشهادة أن محمدا رسول
ﷲ :طاعته فيما أمر ،وتصديقه فيما أخ ،Aواجتناب ما ن ¯Ûعنه وزجر ،وأال يعبد ُ
ﷲ إال بما شرع(.١
وهذا املعتقد هو خالف ما عليه أرباب الكالم والفلسفة والتوجهات املنحرفة الذين جعلوا سنة
ً
املصطفى ص;ى ﷲ عليه وسلم وراءهم ظهريا .فردوها أو حرفوﻩ عما أراد رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
وسلم .بزعمهم أ³ا أخبار آحاد ال تقبل !ي العقائد ،وما لم يستطيعوا ردﻩ فإ³م يتسلطون عليه
بالتحريف ،فنتج عن ذلك إنكار كث ABمن املغيبات ومسائل الاعتقاد.
يقول الدكتور محمد عمارة) :نحن نطالب أصحاب هذﻩ املوجة ال Ocجعلت حديث ٓالاحاد هو كل
ً
Opء وتركت القرآن وراء ظهرها أن تعود إ[ى تحكيم العقل والAsيث والاهتمام بالقرآن أوال ،وهو النص
اليقي OPثم باملتواتر من الحديث كله ألنه نص قطÙي ،ثم بعد ذلك بحديث ٓالاحاد !ي بعض ٔالاعمال
وليس !ي نطاق التشريعات ألنه ظ.(٢)(OP
وهذا فيه تحجيم للعمل والاستدالل بخٓ Aالاحاد-ومن املعلوم أن أكٔ Aالاحاديث النبويةÔ ،ي
أحاديث آحاد كما يعرف ذلك أصحاب الحديث ،فإذا كنا ال نستدل بحديث ٓالاحاد إال !ي بعض
ٔالاعمال وليس !ي نطاق التشريع ،فما يبقى لنا من ٔالاحاديث ،وما الدليل من الكتاب والسنة وفعل
الصحابة ع;ى هذا التفريق ،أليس !ي هذا إبطال للعمل بآالف ٔالاحاديث النبوية الصحيحة املروية !ي
الصحيحBن وغABهما ،والسبب !ي ردها شÈة املع¤sلة ومن قال بقولهم ،أ³ا ظنية.
ً
ونتيجة لهذا املنهج ردوا كثABا من ٔالاحاديث النبوية الصحيحة ،مثل :حديث نـزول عيس عليه
ّ
والجساسة ،وحديث مو ¯pËعليه السالم وملك املوت،
السالم !ي آخر الزمان ،وأحاديث الدجال
وحديث عدم مس الشيطان لعي ¯p-بن مريم وأمه ،وحديث سحر الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وحديث
شق صدر الن- O°ص;ى ﷲ عليه وسلم -وإخراج حظ الشيطان منه ،وحديث إسالم قرين الن O°ص;ى
ﷲ عليه وسلم ،وأحاديث املعراج ،وحديث وقوع الذباب !ي ٕالاناء ،وحديث إن أحدكم يعمل بعمل
أهل الجنة ،وحديث تحاجت الجنة والنار ،وغABها).(٣
وقد تأثر عدد من أبناء املسلمBن الذين قلت بضاعم وثقافم من علم الكتاب والسنة ،فوقعوا
 ١ص).(٥٧
ً
) (٢جريدة املسلمون ،السنة السادسة ،العدد ،٢٧٦نقال عن موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية.(٢٠٠/٢) ،
) (٣انظر :موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية).(٢١٢-٢٠٢/٢
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فريسة لهذا املنهج الخاطئ املنحرف عن جادة الصواب .وبارك املستشرقون هذا املوقفّ ،
ومجدوﻩ ألنه
َ ﱠ
يخدم وجهم !ي إبطال الاستدالل بالسنة النبوية) .(١ورحم ﷲ ٕالامام مالك حيث قال) :أو كلما جاءنا
رجل َأ ُ
جدل من ر ُجل تركنا ما جاء ب ِه جAيل إ[ى ﱠ
محمد ص;ى ﷲ عليه وسلم لجدل هؤالء().(٢
ٍ
ِ
ّ
ويعPــ- Oرحمــه ﷲ -أنــه لــو كــان الــدين بالجــدل واملـراء وآراء الرجــال ،لكــان كلمــا جاءنــا رجــل أجــدل مــن
ٓالاخر ،تركنا ما أنزل ﷲ تعا[ى ،وما نزل به جAيل ع;ى محمد ص;ى ﷲ عليه وسـلم لكالمـه ،ثـم يـأتي مـن
ً
ه ــو أج ــدل من ــه ،فن sــAك –أيض ــا -ك ــالم م ــن قبل ــه لكالم ــه ،وهك ــذا ،وه ــذا ه ــو واق ــع الح ــال عن ــد ه ــؤالء
ً
العقليBن ممن تركوا الكتاب والسنة وراءهم ظهريا.
فالواج ــب ع; ــى ك ــل مس ــلم يري ــد النج ــاة لنفس ــه أن يح ــذر م ــن ٔالاه ــواء والب ــدع ومزال ــق العق ــول ،وأن
يحــرص ع;ــى اتبــاع مــا جــاء بــه محمــد -صــ;ى ﷲ عليــه وســلم -يتمســك بــه ويعـ ّ
ـض عليــه بالنواجــذ؛ فإنــه
ص;ى ﷲ عليه وسلم تركنا ع;ى املحجة البيضاء ليلها كارها ال يزيغ عا إال هالك.
الخاتمة :وتتضمن النتائج والتوصيات.
ٔ (١الاخذ بالحديث النبوي والاستدالل به !ي العقائد ؤالاحكام هو من لوازم وتحقيق شهادة أن
ً
محمدا رسوله ﷲ والÔ Ocي شطر الركن ٔالاول من أركان ٕالاسالم) :شهادة أن ال إله إال ﷲ(.
ٔ (٢الاخذ بالحديث النبوي والاستدالل به هو من لوازم محبة املؤمن لربه عز وجل ،وإيمانه بالكتاب
ﷲ عز وجل ،لقوله تعا[ى) :قل إن كنتم تحبون ﷲ فاتبعوني يحببكم ﷲ( .ولقوله تعا[ى) :وما
آتاكم الرسول فخذوﻩ وما ³اكم عنه فانوا(.
 (٣العمل بالسنة النبوية هو عمل بالقرآن الكريم ،وتركها هو ترك للقرآن الذي فيه ٔالامر باتباع
الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم والعمل بسنته.
ً
ً
ي ً
 (٤لقد ع ¯Pسلف الصالح رضوان ﷲ تعا[ى علم أجمعBن بالحديث النبو قوال وعمال وتطبيقا،
ً
ولذا ال تكاد تجد مؤلفا !ي العقيدة ٕالاسالمية إال ويش ABمصنفه إ[ى مكانة الحديث النبوي !ي
العقيدة ٕالاسالمية من جهة أنه أحد مصادر العقيدة ،وال تصح العقيدة إال بتصديق الرسول ﷲ
ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي كل ما أخ Aبه عن ربه عز وجل ،وطاعته فيما أمر ،واجتناب ما ن ¯Ûعنه
وزجر ،وأال يعبد ﷲ إال بما شرع.
 (٥السنة النبوية و'ي من ﷲ ،ألن ﷲ تعا[ى قال) :وما ينطق عن الهوى إنه إال و ي يو ي( .فOÛ
الو'ي الثاني بعد القرآن ،فالعمل Çا عمل بالو'ي ،وتركها ترك لهذا الو'ي ،ولذا ال يمكن أن
تعارض بالعقول القاصرة ،أو التأويالت الفاسدة.
 (٦عندما نقرر ونؤكد مكانة الحديث النبوي !ي العقيدة ٕالاسالمية ،فإن هذا ال يع OPإغفال وإهمال
ً
شروط الصحة ،فالحديث الضعيف فضال عن املوضوع ال يعتمد عليه !ي اثبات العقائد
ً
ؤالاحكام ،ولذا من كذب ع;ى الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم فليتبوأ مقعدﻩ من النار عياذا باهلل .فكما
أنه يوجد !ي ٔالامة من يرد ٔالاحاديث النبوية وال يحتج Çا ويعAsض ع;ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
) (١انظر :املرجع السابق.(٢٨٤/١) ،
) (٢رواﻩ الاللكائي !ي كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة .(١٤٤/١) ،والخطيب !ي شرف أصحاب الحديث ،ص).(٥
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وسلم فيما يثبه لربه عز وجل ،فكذاك يوجد من يعتمد ع;ى الروايات الواهية واملوضوعة فينسب
للدين ما هو منه براء.
 (٧وأو( Opبأن تكون هناك هيئة عاملية تع ¯Pبالسنة النبوية ،ونشر كتÈا ،والدفاع عا ،وتجمع
الباحثBن واملختصBن بدراسة الحديث النبوي.
و!ي الختام ،أو( OpالقائمBن ع;ى هذا الندوة املباركة بتب OPفكرة إقامة مركز عالم Oأو هيئة عاملية
تع ¯Pبالسنة النبوية ونشر كتÈا والدفاع عا ،وتجمع املختصBن والباحثBن واملهتمBن بالحديث النبوي
وتقيم املؤتمرات والندوات املتعلقة بالسنة النبوية ويكون لها موقع ع;ى الانAsنت ،وأقAsح أن يكون موقع
هذا املركز أو هذﻩ الهيئة مدينة رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم املدينة النبوية حيث انطالق الدعوة
ومسجد الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم.
املراجع واملصادر:
ٔ .١الاصول الثالثة ،لشيخ ٕالاسالم محمد بن عبد الوهاب.
 .٢شرح العقيدة الطحاوية ،البن أبي العز الحنفي ،تحقيق :الAsكي،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الثانية١٤٢٤ ،هـ٢٠٠٥/م.
 .٣شرح العقيدة الواسطية ،للشيخ محمد خليل الهراس ،تحقيق :علوي السقاف ،الطبعة
السادسة ١٤٢٩هـ٢٠٠٨-م /الدرر السنية.
 .٤صحيح ٕالامام البخاري.
 .٥صحيح ٕالامام مسلم.
 .٦عقيدة السلف وأصحاب الحديث ،لإلمام الصابوني ،تحقيق :ناصر الجديع ،دار العاصمة،
الطبعة الثانية١٤١٩ ،هـ١٩٩٨/م .الرياض.
 .٧ملعة الاعتقاد الهادي إ[ى سبيل الرشاد ،البن قدامة املقد.OpË
 .٨موقف املدرسة العقلية من السنة النبويةٔ ،الامBن الصادق ٔالامBن ،مكتبة الرشد ،الرياض،
الطبعة ٔالاو[ى١٤١٨ ،هـ.
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 .١٩تفاس الحديث الشريف ]ي املغرب ٕالاسالمي ،قراءة ]ي املنهج واملوضوع
د /محمد عبد الحليم بي(¨H
)قسم العقائد ؤالاديان ،جامعة الجزائر(
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
وص;ى ﷲ ع;ى سيدنا محمد وع;ى آله وصحبه وسلم تسليما كثABا
تمهيد:
يق ـ ـ ــف الح ـ ـ ــديث الش ـ ـ ــريف والس ـ ـ ــنة النبوي ـ ـ ــة املطه ـ ـ ــرة ! ـ ـ ــي مص ـ ـ ــاف الرك ـ ـ ــائز العظم ـ ـ ــ¯ للثقاف ـ ـ ــة
ٕالاسـ ـ ـ ــالمية ،مـ ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ــث اعتبـ ـ ـ ــارﻩ املصـ ـ ـ ــدر الثـ ـ ـ ــاني للتشـ ـ ـ ــريع بعـ ـ ـ ــد الق ـ ـ ـ ـرآن الكـ ـ ـ ــريم ،ولـ ـ ـ ــذلك ملئـ ـ ـ ــت
املـ ـ ـ ــدونات ٕالاسـ ـ ـ ــالمية بعلـ ـ ـ ــوم الحـ ـ ـ ــديث روايـ ـ ـ ــة ودرايـ ـ ـ ــة ،وتخريجـ ـ ـ ــا واسـ ـ ـ ــتنباطا ،وتحلـ ـ ـ ــيال وتعلـ ـ ـ ــيال .إذ
ج ـ ـ ـ ــاوزت العل ـ ـ ـ ــوم الخادم ـ ـ ـ ــة لل ـ ـ ـ ــنص النب ـ ـ ـ ــوي مائ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــم ،ون ـ ـ ـ ــاءت املكتب ـ ـ ـ ــات بالش ـ ـ ـ ــروح والتفاس ـ ـ ـ ــAB
الخادم ـ ـ ـ ــة للص ـ ـ ـ ــحاح واملج ـ ـ ـ ــاميع والس ـ ـ ـ ــن واملع ـ ـ ـ ــاجم واملس ـ ـ ـ ــتدركات واملس ـ ـ ـ ــتخرجات والزوائ ـ ـ ـ ــد وكت ـ ـ ـ ــب
السـ ـ ـ ــABة والشـ ـ ـ ــمائل والخصـ ـ ـ ــائص ودالئـ ـ ـ ــل ومعـ ـ ـ ــالم النبـ ـ ـ ــوة ،فضـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــن كتـ ـ ـ ــب التخـ ـ ـ ــريج والتعليـ ـ ـ ــل
والتصحيح والنسخ ومختلف الحديث وغريبه وبالغته ولغته...إلخ.
وه ـ ــذا الاعتن ـ ــاء ب ـ ــالنص النب ـ ــوي يص ـ ــب ! ـ ــي خاتمي ـ ــة ٕالاس ـ ــالم وهيمن ـ ــة عقيدت ـ ــه وإعج ـ ــاز كتاب ـ ــه
ال ـ ــذي ق 2ـ ــ ¯pبالق ـ ــدر الرفي ـ ــع ملحم ـ ــد ص ـ ــ;ى ﷲ علي ـ ــه وس ـ ــلم ،حي ـ ــث ل ـ ــم تحف ـ ــظ أم ـ ــة نص ـ ــوص وأفع ـ ــال
وأق ـ ـ ــوال ن °ـ ـ ــ Oك ـ ـ ــالن O°الخ ـ ـ ــاتم ،وال ـ ـ ــذي وع ـ ـ ــدﻩ رب ـ ـ ــه بخل ـ ـ ــود أم ـ ـ ــرﻩ ووس ـ ـ ــطية أمت ـ ـ ــه وهيمن ـ ـ ــة ش ـ ـ ــريعته
مصـ ـ ــدقا لقـ ـ ــول ﷲ تعـ ـ ــا[ى﴿:لقـ ـ ــد مـ ـ ـ ّـن ﷲ عـ ـ ــى املـ ـ ــؤمنن إذ بعـ ـ ــث فـ ـ ــWÑم رسـ ـ ــوال مـ ـ ــن أنفﺴـ ـ ــهم يتلـ ـ ــو
١
علWÑم آياته ويزكWÑم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبن﴾
كيف ال وهو الن O°الذي زكاﻩ ربه !ي أحواله كلها صغABها وكبABها .فقال تعا[ى
٢
مزكيا منطقه﴿ :وما ينطق عن الهوى إن هو إال و ي يو ى﴾
٣
ومزكيا خلقه﴿:وإنك لعى خلق عظيم﴾
٤
ومزكيا فؤادﻩ﴿:ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾
٥
ومزكيا عقله ولبه﴿ :وما صاحبكم بمجنون﴾
وعلي ـ ـ ـ ــه تراكض ـ ـ ـ ــت ٔالارج ـ ـ ـ ــل وس ـ ـ ـ ــهرت ٔالاع ـ ـ ـ ــBن وكل ـ ـ ـ ــت ٔالاي ـ ـ ـ ـدي وذبل ـ ـ ـ ــت الجف ـ ـ ـ ــون ! ـ ـ ـ ــي كتاب ـ ـ ـ ــة
الح ـ ــديث وتدوين ـ ــه وش ـ ــرحه .ولك ـ ــن ال ـ ــذي س ـ ــما م ـ ــن ك ـ ــل ٔالاعض ـ ــاء  Ôـ ــي الوج ـ ــوﻩ الن ـ ــاظرة ال cـ ــ Oوع ـ ــدها
محم ـ ــد ص ـ ــ;ى ﷲ علي ـ ــه وس ـ ــلم بالحس ـ ــ ! ¯Pـ ــي ال ـ ــدنيا وٓالاخ ـ ــرة حي ـ ــث ق ـ ــال ! ـ ــي خدم ـ ــة حديث ـ ــه وحفظ ـ ــة
سنته:
 -١سورة آل عمران ٓالاية.١٦٤
- ٢سورة النجم ٓالاية ٤-٣
- ٣سورة القلم ٓالاية .٤
- ٤سورة النجم ٓالاية.١١
- ٥سورة التكوير ٓالاية .٢٢
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" ّ
نض ـ ــر ﷲ ام ـ ــرئ س ـ ــمع م ـ ــن ح ـ ــديثا ،فحفظ ـ ــه ح cـ ــ¯ يبلغ ـ ــه غ Bـ ــAﻩ ،ف ـ ــرب حام ـ ــل فق ـ ــه إ[ ـ ــى م ـ ــن
١
هو أفقه منه ،ورب حامل فقه ليس بفقيه"..
وألج ـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك ل ـ ـ ــم تك ـ ـ ــن ب ـ ـ ــالد املغ ـ ـ ــرب ٕالاس ـ ـ ــالمي بع ـ ـ ــدوتا ٔالاندلس ـ ـ ــية واملغربي ـ ـ ــة خل ـ ـ ــوا م ـ ـ ــن
خدمـ ـ ــة الحـ ـ ــديث الشـ ـ ــريف حفظـ ـ ــا وتـ ـ ــدوينا ودرايـ ـ ــة وشـ ـ ــرحا وتفسـ ـ ــABا ،وÔـ ـ ــي وإن تـ ـ ــأخرت إنتاجـ ـ ــا عـ ـ ــن
نظ®ABا مشرقا إال أ³ا سبقت وبزت !ي أحيان عديدة غABها كما سيأتي بيانه.
والستبصار املوضوع بروية وتوءدة فإننا سنتناول املوضوع كاآلتي:
أوال :دخول الحديث إى املغرب ٕالاسالمي ،املﺴار والقرار
يعـ ـ ــود دخـ ـ ــول الحـ ـ ــديث إ[ـ ـ ــى بـ ـ ــالد املغـ ـ ــرب ٕالاسـ ـ ــالمي إ[ـ ـ ــى ٔالايـ ـ ــام ٔالاو[ـ ـ ــى لولـ ـ ــوج ٕالاسـ ـ ــالم فاتحـ ـ ــا
املغـ ـ ـ ــارب الـ ـ ـ ــثالث ٔالادنـ ـ ـ ــى)ط ـ ـ ـ ـرابلس وتـ ـ ـ ــونس( ،ؤالاوسـ ـ ـ ــط )الجزائـ ـ ـ ــر( ،ؤالاقqـ ـ ـ ــ) ¯pاملغـ ـ ـ ــرب( ثـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ــالد
ٔالان ـ ــدلس من ـ ــذ منتص ـ ــف الق ـ ــرن ٔالاول الهج ـ ــري إ[ ـ ــى ³ايت ـ ــه ،أي م ـ ــن بن ـ ــاء الق Bـ ــAوان ع; ـ ــى ي ـ ــد الص ـ ــحابي
عقبة بن نافع الفهري )ت  ٦٣هـ( ٢ح ¯cفتح ٔالاندلس ع;ى يد طارق بن زياد سنة ) ٩٢هـ(. ٣
حي ـ ـ ــث انتش ـ ـ ــر ٕالاس ـ ـ ــالم ب ـ ـ ــBن جم ـ ـ ــوع الAب ـ ـ ــر ! ٤ـ ـ ــي س ـ ـ ــرعة هائل ـ ـ ــة برر® ـ ـ ــا س ـ ـ ــماحة ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــدين
وإنسـ ـ ــانيته الcـ ـ ــ Oجعلـ ـ ــت البشـ ـ ــر حيـ ـ ــث كـ ـ ــانوا وبـ ـ ــأي لسـ ـ ــان نطقـ ـ ــوا أمـ ـ ــة واحـ ـ ــدة ال تفاضـ ـ ــل وال تراتـ ـ ــب
ف ـ ـ ــا إال ب ـ ـ ــالتقوى والعم ـ ـ ــل الص ـ ـ ــالح ،وس ـ ـ ــرعة الانتش ـ ـ ــار رافق ـ ـ ــا حرك ـ ـ ــة عجيب ـ ـ ــة ! ـ ـ ــي ٕالاس ـ ـ ــالم الك; ـ ـ ــي
غرب ّ
للAبر ،ثم تمكن العربية مم ح ¯cقالوا :إن ٕالاسالم ّ
وعرب".
ه ـ ـ ــذا ع; ـ ـ ــى عك ـ ـ ــس املش ـ ـ ــرق ال ـ ـ ــذي بقي ـ ـ ــت في ـ ـ ــه أقلي ـ ـ ــات ديني ـ ـ ــة عدي ـ ـ ــدة كالنص ـ ـ ــارى واملج ـ ـ ــوس
وعبدة ٔالاصنام والكواكب الذين تحفل بذكر مقاال®م كتب امللل والنحل.
عن ـ ـ ــدما ج ـ ـ ــاء الص ـ ـ ــحابة ٔالاوائ ـ ـ ــل وخاص ـ ـ ــة العبادل ـ ـ ــة م ـ ـ ــم )عب ـ ـ ــد ﷲ ب ـ ـ ــن الزب Bـ ـ ــ ،Aعب ـ ـ ــد ﷲ
ب ـ ــن عم ـ ــرو ،عب ـ ــد ﷲ ب ـ ــن عم ـ ــر ،عب ـ ــد ﷲ ب ـ ــن عب ـ ــاس( ٥ومعه ـ ــم ج ـ ــيش جحف ـ ــل م ـ ــن الت ـ ــابعBن ب ـ ــذرت
الرواي ـ ـ ــات ٔالاو[ ـ ـ ــى للح ـ ـ ــديث ال cـ ـ ــ Oع ـ ـ ـ ّ
ـض عل ـ ـ ــا بالنواج ـ ـ ــذ مس ـ ـ ــلمو الAب ـ ـ ــر ،وعن ـ ـ ــدما ص ـ ـ ــارت الق Bـ ـ ــAوان

 - ١سن الAsمذي:كتاب العلم رقم/٢٦٦٥سن أبي داوود رقم /٣٦٦٠الخطيب البغدادي:شرف أصحاب الحديث.ت محمد سعيد خطيب
أوغ;ي،نشر كلية ٕالالهيات أنقرة،ط دار إحياء السنة النبوية .١٩٧١،ص.١٧
- ٢عقبة بن نافع الفهري القر،Opولد !ي حياة الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم!،ي صحبته خالف،و[ي فتح برقة وإفريقية واملغرب،استشهد !ي
واقعة ®ودة ببسكرة بالجزائر سنة٦٣هـ.ب ¯Pمدينة القABوان وجامعها ٔالاعظم.
انظر ابن ٔالاثABعزالدين:أسد الغابة !ي معرفة الصحابة)ت خالد طرطو (Opط،١بABوت،دار الكتاب العربي .٢٠٠٦،رقم ٣٧٢٣ج٣ص/٣٧٢
ابن حجر العسقالنيٕ :الاصابة !ي تمي ¤Bالصحابة .بABوت ،دار إحياء الAsاث العربي د-ت.ج٤ص /٥٢٧ابن عبد ال:Aالاستيعاب !ي أسماء
ٔالاصحاب،القاهرة،مكتبة مصر-د،ت-ج٣ص /٥٩ابن خلدون عبد الرحمان :تاريخ ابن خلدون،ط،١،بABوت،دار الكتب
العلمية.١٩٩٢،ج٦ص.١٢٧
- ٣انظر !ي فتح ٔالاندلس :املقري:نفح الطيب من غصن ٔالاندلس الرطيب ).ت يوسف البقاûي(ط،١بABوت،دار الفكر١٩٩٨،ج١ص/١٨٧
الطAي :تاريخ ٔالامم وامللوك) ت نواف الجراح (ط،١بABوت،دار صادر .٢٠٠٣،ج٤ص.١٢٩٧
- ٤الAبر أمم كثABة تسكن شمال إلفريقيا،دانوا بالوثنية والنصرانية قبل ٕالاسالم ،وهم ثالث عصائب كAى زناتة وصاجة ومصمودة.انظر
ليون ٕالافريقي:وصف إفريقيا)ت محمد حDي(ط،٢بABوت،دار الغرب ٕالاسالمي ١٩٨٣،ج١ص/٣٥تاريخ ابن خلدون ج٦ص.١٨٤
- ٥أبو العرب التميم OالقABواني:طبقات علماء إفريقية وتونس)ت ع;ي الشابي ونعيم اليا!ي(،تونس،الدار التونسية
للنشر،١٩٨٥الجزائر،املؤسسة الوطنية للكتاب .ص.٩٣
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بت ـ ـ ــونس دار إس ـ ـ ــالم ص ـ ـ ــار مس ـ ـ ــجد عقب ـ ـ ــة  Çـ ـ ــا جامع ـ ـ ــة إس ـ ـ ــالمية ١ت ـ ـ ــدار ف ـ ـ ــا حل ـ ـ ــق العل ـ ـ ــم والرواي ـ ـ ــة،٢
شأ³ا شأن جامع عمرو بالفسطاط وجامÙي البصرة والكوفة بالعراق ؤالاموي بالشام.
كم ـ ــا أن البعثـ ـ ــات التعليمي ـ ــة الcـ ـ ــ Oوف ـ ــدت مـ ـ ــن املش ـ ــرق حملـ ـ ــت معه ـ ــا علـ ـ ــم الس ـ ــنة ،وخاصـ ـ ــة
بعث ـ ــة الت ـ ــابعBن ال cـ ــ Oأرس ـ ــلها الخليف ـ ــة الراش ـ ــد عم ـ ــر ب ـ ــن عب ـ ــد العزي ـ ــز )١٠١ -٩٩ه ـ ـ ـ( ،وج ـ ــاءت بغ ـ ــرض
تعل ـ ــيم الAب ـ ــر ش ـ ــؤون دي ـ ــم ،٣وض ـ ــمن عش ـ ــرة م ـ ــن كب ـ ــار الت ـ ــابعBن ،وع; ـ ــى رأس ـ ــهم املح ـ ــدث "إس ـ ــماعيل
ب ـ ــن عب ـ ــد ﷲ ب ـ ــن أب ـ ــي امله ـ ــاجر" ٤ال ـ ــذي ق ـ ــال" :ينب aـ ــي أن نحف ـ ــظ ح ـ ــديث رس ـ ــول ﷲ ص ـ ــ;ى ﷲ علي ـ ــه
وسـ ــلم كمـ ــا نحفـ ــظ الق ـ ـرآن" ٥وكـ ــان لهـ ــذﻩ البعثـ ــة الـ ــدور ٔالاج;ـ ــى !ـ ــي ترسـ ــيخ تقاليـ ــد الروايـ ــة !ـ ــي املغـ ــرب
ٕالاس ـ ــالمي ال cـ ــ Oوإن ت ـ ــأخرت قل ـ ــيال ع ـ ــن مثيال® ـ ــا ! ـ ــي الحج ـ ــاز والعـ ـ ـراق ومص ـ ــر ،فم ـ ــرد ذل ـ ــك إ[ ـ ــى ت ـ ــأخر
فـ ـ ــتح املغـ ـ ــرب وإسـ ـ ــالم الAبـ ـ ــر ،ثـ ـ ــم القلـ ـ ــق السياËـ ـ ــ Opالـ ـ ــذي كـ ـ ــان يحيـ ـ ــاﻩ املغـ ـ ــرب ٕالاسـ ـ ــالمي !ـ ـ ــي عصـ ـ ــر
ال ـ ـ ــوالة بس ـ ـ ــبب ث ـ ـ ــورات الخ ـ ـ ــوارج م ـ ـ ــن إباض ـ ـ ــية وص ـ ـ ــفرية ط ـ ـ ــوال النص ـ ـ ــف ٔالاول م ـ ـ ــن الق ـ ـ ــرن الث ـ ـ ــاني
الهجري ،٦إال انه يمكننا أن نجمل العوامل ال Ocرافقت مسار الرواية الحديثة !ي ٓالاتي:
ا /وف ـ ــود الت ـ ــابعBن ع; ـ ــى إفريقي ـ ــة للتعل ـ ــيم والت ـ ــدريس ،وح cـ ــ¯ الهج ـ ــرة فـ ـ ـرارا م ـ ــن الظل ـ ــم.حي ـ ــث
وف ـ ـ ــد ع; ـ ـ ــى الع ـ ـ ــرب جماع ـ ـ ــات عدي ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن الت ـ ـ ــابعBن وت ـ ـ ــابعم ال ـ ـ ــذين حمل ـ ـ ــوا الرواي ـ ـ ــة وأس ـ ـ ــانيدها
ونشـ ـ ـ ـ ــروها !ـ ـ ـ ـ ــي حلـ ـ ـ ـ ــق العلـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ــالقABوان وغABهـ ـ ـ ـ ــا ،ومـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــؤالء يح÷ـ ـ ـ ـ ــ¯ بـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ــعيد بـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــيس
٧
ٔالانصاري)١٤٣هـ(
الذي روى عنه ابن شهاب الزهري والسفيانان ،وكان من شيوخ ٕالامام مالك بن أنس.
وك ـ ـ ــذلك الت ـ ـ ــابÙي ح ـ ـ ــنش الص ـ ـ ــنعاني ٨ال ـ ـ ــذي عاص ـ ـ ــر فت ـ ـ ــوح ٔالان ـ ـ ــدلس وأق ـ ـ ــام بإفريقي ـ ـ ــة معلم ـ ـ ــا
ومحدثا ،وÇا تو!ي سنة مائة للهجرة.
ومـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــذين وفـ ـ ـ ــدوا املغـ ـ ـ ــرب فـ ـ ـ ــارين عكرمـ ـ ـ ــة الAبـ ـ ـ ــري ١تلميـ ـ ـ ــذ ابـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ــاس الـ ـ ـ ــذي حـ ـ ـ ــدث
إفريقية كثABا.
- ١يوسف حوالة:الحياة العلمية !ي إفريقية املغرب ٔالادنى منذ إتمام الفتح وح ¯cمنتصف القرن الخامس الهجري ٩٠،٤٥٠هـ -منشورات
جامعة أم القرى،مكة املكرمة.٢٠٠٠،ج١ص.٢١١-٢٠٢
- ٢انظر:املالكي أبو بكر عبد ﷲ بن محمد:رياض النفوس !ي طبقات علماء القABوان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وس ABمن أخبارهم
وفضالòم وأوصافهم).ت بش ABالبكوش(-ط،١بABوت،دار الغرب ٕالاسالمي.ص.١٩٣٨ج١ص.٧٧
- ٣ابن عذراى :البيان املغرب !ي أخبار ٔالاندلس واملغرب)،ت ج.س كوالن وليفي بروفنسال ٣-أجزاء -وإحسان عباس-جزء. -٤بABوت،دار
الثقافة-د،ت-ج١ص/٤٥عبد العزيز املجدوب:الصراع املذه O°بإفريقية إ[ى قيام الدولة الزيرية.ط،١تونس،دار سحنون ،وبABوت،دار ابن
حزم .٢٠٠٨،ص.٢١
- ٤إسماعيل بن عبيد ﷲ بن أبي املهاجر.والﻩ عمر بن عبد العزيز القABوان فكان خ ABوال،تو!ي سنة ١٣١هـ.انظر:طبقات أبي العرب
ص /٨٤ابن حجر العسقالني® :ذيب الذيب ،ط، ١بABوت ،مؤسسة الرسالة.٢٠٠١،ج١ص١٦٠
- ٥الخطيب البغدادي:الكفاية !ي علم الرواية)ت أحمد عمر هاشم(ط،١بABوت،دار الكتاب العربي.١٩٨٥،ص.٢٧
- ٦محمود إسماعيل  :الخوارج !ي بالد املغرب ح ¯cمنتصف القرن الرابع الهجري.املغرب،دار الثقافة .ص.٩٦
®- ٧ذيب الذيب ج٤ص / ٣٦٠ابن سعد:الطبقات الكAى)،ت محمد عبد القادر عطا(ط ١بABوت،دار الكتب
العلمية.١٩٩٠،ج٦ص/٢٥٧املالكي:الرياض ج١ص..٩٣
®- ٨ذيب الذيب ج١ص/٥٠٣طبقات ابن سعد ج٥ص/٣٩١الرياض ج١ص/٧٨الض:O°بغية امللتمس !ي تاريخ رجال أهل
ٔالاندلس.مصر،الهيئة املصرية العامة للكتاب .٢٠٠٨،ص/٢٧٨البيان املغرب ج١ص/١٢طبقات أبو العرب ص/٨١نفح الطيب ج٣ص.٢٨٩
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ب /الرحال ـ ـ ــة املح ـ ـ ــدثون وه ـ ـ ــم م ـ ـ ــن الجل ـ ـ ــة بمك ـ ـ ــان حي ـ ـ ــث كان ـ ـ ــت الرحل ـ ـ ــة ! ـ ـ ــي طل ـ ـ ــب الح ـ ـ ــديث
وخاصـ ــة إ[ـ ــى الحج ـ ــاز !ـ ــي مواسـ ــم الحـ ــج مع ـ ـAا مهمـ ــا النتق ـ ــال الروايـ ــة إ[ـ ــى املغ ـ ــرب ،وقـ ــد ذكـ ــر أص ـ ــحاب
ال sـ ـ ـ ـAاجم والسـ ـ ـ ــ ABوٕالاخبـ ـ ـ ــاريون أسـ ـ ـ ــماء عديـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــن املتقـ ـ ـ ــدمBن واملتـ ـ ـ ــأخرين الـ ـ ـ ــذين شـ ـ ـ ــدوا الرحـ ـ ـ ــال
لإلس ـ ـ ــ¤sادة م ـ ـ ــن الرواي ـ ـ ــة أمث ـ ـ ــال عب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرحمن ب ـ ـ ــن زي ـ ـ ــاد املع ـ ـ ــافري )ت١٦١ه ـ ـ ـ ـ( ٢ال ـ ـ ــذي و[ ـ ـ ــي قض ـ ـ ــاء
القBـ ـ ــAوان ،وهـ ـ ــو مـ ـ ــن شـ ـ ــيوخ سـ ـ ــفيان الثـ ـ ــوري وابـ ـ ــن املبـ ـ ــارك وغBـ ـ ــAهم ،وكـ ـ ــان قـ ـ ــد رحـ ـ ــل إ[ـ ـ ــى املشـ ـ ــرق
ث ـ ــالث م ـ ـرات ،وك ـ ــذلك أب ـ ــو محم ـ ــد عب ـ ــد ﷲ ب ـ ــن ف ـ ــروخ الفار Ëـ ــ)Opت١٧٥هـ ـ ـ ( ٣ال ـ ــذي رح ـ ــل إ[ ـ ــى املش ـ ــرق
وس ـ ــمع م ـ ــن جل ـ ــة املح ـ ــدثBن كس ـ ــفيان واب ـ ــن ج ـ ــريج ؤالاعم ـ ــش ومال ـ ــك وأب ـ ــي حنيف ـ ــة .ث ـ ــم ع ـ ــاد مح ـ ــدثا
بمسجد القABوان أك Aمن عشرين سنة.
ج /م ـ ــذهب ٕالام ـ ــام مال ـ ــك ب ـ ــن أن ـ ــس :انتق ـ ــل م ـ ــذهب مال ـ ــك ب ـ ــن أن ـ ــس )ت١٧٩ه ـ ـ ـ(إ[ ـ ــى إفريقي ـ ــة
بطرائ ـ ـ ــق عدي ـ ـ ــدة م ـ ـ ــا الرحل ـ ـ ــة إ[ ـ ـ ــى الحج ـ ـ ــاز وك ـ ـ ــذا الق ـ ـ ــرب م ـ ـ ــن املدرس ـ ـ ــة املالكي ـ ـ ــة املص ـ ـ ــرية ،وش ـ ـ ــهرة
الرجـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي طبقـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــهرته ٓالافـ ـ ـ ـ ــاق ،فتتلمـ ـ ـ ـ ــذ عليـ ـ ـ ـ ــه وع;ـ ـ ـ ـ ــى كبـ ـ ـ ـ ــار تالمذتـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ــابن القاسـ ـ ـ ـ ــم
املصري)ت١٩١هـ( ٤شيوخ مغاربة ك Aحملوا معهم موطئه الذي جمع بBن الفقه والرواية.
ومل ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان الح ـ ـ ــديث عم ـ ـ ــدة للم ـ ـ ــذهب امل ـ ـ ــالكي فإن ـ ـ ــه انتش ـ ـ ــر واش ـ ـ ــر بانتش ـ ـ ــارﻩ .خاص ـ ـ ــة وق ـ ـ ــد
أطب ـ ــق علي ـ ــه علم ـ ــاء املغ ـ ــرب بع ـ ــد إزاح ـ ــة امل ـ ــذاهب ٔالاخ ـ ــرى كم ـ ــذهب أه ـ ــل الع ـ ـراق ٔالاحن ـ ــاف ،كم ـ ــا ق ـ ــال
القا Úـ ـ ــ .Opعي ـ ـ ــاض ":وأم ـ ـ ـا إفريقي ـ ـ ــة وم ـ ـ ــا وراءه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن املغ ـ ـ ــرب فق ـ ـ ــد ك ـ ـ ــان الغال ـ ـ ــب عل ـ ـ ــا ! ـ ـ ــي الق ـ ـ ــديم
م ـ ــذهب الك ـ ــوفيBن إ[ ـ ــى أن دخ ـ ــل ع; ـ ــي ب ـ ــن زي ـ ــاد واب ـ ــن أش ـ ــرس والÈل ـ ــول ب ـ ــن راش ـ ــد ،وبع ـ ــدهم أس ـ ــد ب ـ ــن
٥
الفرات وغABهم بمذهب مالك ،فأخذ به كث ABمن الناس"
ويعل ـ ـ ـ ـ ــل اب ـ ـ ـ ـ ــن خل ـ ـ ـ ـ ــدون)ت٨٠٨هـ ـ ـ ـ ـ ـ( ه ـ ـ ـ ـ ــذا الانتش ـ ـ ـ ـ ــار للم ـ ـ ـ ـ ــذهب امل ـ ـ ـ ـ ــالكي بتش ـ ـ ـ ـ ــابه البيئت ـ ـ ـ ـ ــBن
ٕالافربقي ـ ـ ــة والحجازي ـ ـ ــة ،فيق ـ ـ ــول"" :و أم ـ ـ ــا مال ـ ـ ــك-رحم ـ ـ ــة ﷲ تع ـ ـ ــا[ى -ف ـ ـ ــاختص بمذهب ـ ـ ــه أه ـ ـ ــل املغ ـ ـ ــرب و
ٔالان ـ ــدلس.وان ك ـ ــان يوج ـ ــد ! ـ ــي غ Bـ ــAهم إال أ ³ـ ــم ل ـ ــم يقل ـ ــدوا غ Bـ ــAﻩ إال ! ـ ــي القلي ـ ــل ،مل ـ ــا أن رحل ـ ــم كان ـ ــت
غالب ـ ــا إ[ ـ ــى الحج ـ ــاز ،وه ـ ــو منت Ûـ ــ¯ س ـ ــفرهم .واملدين ـ ــة يومئ ـ ــذ دار العل ـ ــم ،وم ـ ــا خ ـ ــرج إ[ ـ ــى العـ ـ ـراق .ول ـ ــم
يك ـ ــن العـ ـ ـراق ! ـ ــي طـ ـ ــريقهم .فاقتص ـ ــروا ع; ـ ــى ٔالاخـ ـ ــذ ع ـ ــن علم ـ ــاء املدينـ ـ ــة .و ش ـ ــيخهم يومئ ـ ــذ و إمـ ـ ــامهم
مال ـ ــك و ش ـ ــيوخه م ـ ــن قبل ـ ــه و تلمي ـ ــذﻩ م ـ ــن بع ـ ــدﻩ.فرج ـ ــع إلي ـ ــه أه ـ ــل املغ ـ ــرب و ٔالان ـ ــدلس و قل ـ ــدوﻩ دون
® - ١ذيب الذيب ج٣ص/١٤٣طبقات ابن سعد ج٥ص /٢٧٨الذه O°شمس الدين:م¤Bان الاعتدال !ي نقد الرجال)ت ع;ي محمد
البجاوي(.بABوت،دار املعرفة-د،ت .رقم ٥٧١٦ج٣ص /٩٣ابن خلكان أبو العباس شمس الدين:وفيات ٔالاعيان وأنباء أبناء الزمان )يوسف
ع;ي طويل ومريم قاسم طويل(ط،١بABوت،دار الكتب العلمية.١٩٩٨،ج٣ص /٣٦٥الذه O°شمس الدين:س ABأعالم النبالء)اعتناء محمد
بن عيادي بن عبد الحليم(.ط،١القاهرة ،مكتبة الصفا .٢٠٠٣،ج٥ص/١٢الرياض ج١ص/٩٣طبقات أبي العرب ص.٨٣
®- ٢ذيب الذيب ج٢ص/٥٠٥الرياض ج١ص/٩٦طبقات أبي العرب ص.٩٥
® - ٣ذيب الذيب ج٢ص /٤٠٢طبقات أبي العرب ص/١٠٧الرياض ج١ص /١١٣عياض القا(: Opترتيب املدارك وتقريب املسالك)ت
محمد سالم هاشم( ،ط١بABوت دار الكتب العلمية  .١٩٩٨،ج١ص.١٩٤
!- ٤ي ترجمة ابن القاسم العتقي شيخ املدرسة املصرية املالكيةانظر:ترتيب املدارك ج١ص/٢٥٠الديباج املذهب ج١ص /٤٠٠مخلوف
محمد :شجرة النور الزكية !ي طبقات املالكية،بABوت ،دار الفكر –د،ت.رقم٢٤ج١ص/٥٨س ABأعالم النبالء ج٦ص /٣٦٧ابن العماد
الحنب;ي :شذرات الذهب !ي أخبار من ذهب،بABوت،دار إحياء الAsاث العربي،د -ت .ج١ص٣٢٩
- ٥القا OpÚعياض :ترتيب املدارك ج ١ص.٢٥
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غ Bـ ــAﻩ .مم ـ ــن ل ـ ــم تص ـ ــل إل ـ ــم طريقت ـ ــه ،و أيض ـ ــا فالب ـ ــداوة كان ـ ــت غالب ـ ــة ع; ـ ــى أه ـ ــل املغ ـ ــرب و ٔالان ـ ــدلس.
ول ـ ــم يك ـ ــون يع ـ ــانون الحض ـ ــارة ال cـ ــ Oأله ـ ــل العـ ـ ـراق.فك ـ ــانوا إ[ ـ ــى أه ـ ــل الحج ـ ــاز أمي ـ ــل ملناس ـ ــبة الب ـ ــداوة.و
له ـ ــذا ل ـ ــم ي ـ ــزل امل ـ ــذهب امل ـ ــالكي غض ـ ــا عن ـ ــدهم .ول ـ ــم يأخ ـ ــذﻩ تنق ـ ــيح الحض ـ ــارة و ® ـ ــذيÈا كم ـ ــا وق ـ ــع ! ـ ــي
غABﻩ من املذاهب".١
اش ـ ـ ــر م ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــؤالء املح ـ ـ ــدثBن الـ ـ ـ ــذين نقل ـ ـ ــوا موطـ ـ ـ ــأ ٕالام ـ ـ ــام مالـ ـ ـ ــك ع; ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــن زي ـ ـ ــاد العب-ـ ـ ـ ــOp
التون -ـ ــ١٨٣)Opهـ ـ ـ(  ٢ال ـ ــذي س ـ ــمع م ـ ــن مال ـ ــك واللي ـ ــث ب ـ ــن س ـ ــعد وس ـ ــفيان الث ـ ــوري ال ـ ــذي نق ـ ــل جامعي ـ ــه
الصغ ABوالكب ABإ[ى تونس.
وك ـ ـ ــذلك الÈل ـ ـ ــول ب ـ ـ ــن راش ـ ـ ــد)١٨٣هـ ـ ـ ـ( ٣ال ـ ـ ــذي رح ـ ـ ــل م ـ ـ ــع عب ـ ـ ــد ﷲ ب ـ ـ ــن غ ـ ـ ــانم وعب ـ ـ ــد ﷲ ب ـ ـ ــن
فروخ ،وسمع املوطأ من مالك ،والجامع الكب ABلسفيان الثوري.
أم ـ ــا أول رج ـ ــل أدخ ـ ــل املوط ـ ــأ إ[ ـ ــى ٔالان ـ ــدلس فه ـ ــو الغ ـ ــازي ب ـ ــن ق ـ ــيس ٔالام ـ ــوي)٢٣٠ه ـ ـ ـ( ٤كم ـ ــا
ادخـ ـ ــل معـ ـ ــه ق ـ ـ ـراءة نـ ـ ــافع ،وبـ ـ ــه انتشـ ـ ــرت روايـ ـ ــة املوطـ ـ ــأ ،حcـ ـ ــ¯ عـ ـ ــاد يح÷ـ ـ ــ¯ بـ ـ ــن يح÷ـ ـ ــ¯ اللي8ـ ـ ــ Oامللقـ ـ ــب
بعاقل ٔالاندلس )٢٣٤هـ(٥فغلبت روايته ع;ى ٓالاخر ين.
إال أن الحس ـ ـ ــم ! ـ ـ ــي س ـ ـ ــيطرة م ـ ـ ــذهب مال ـ ـ ــك ع; ـ ـ ــى ب ـ ـ ــالد املغ ـ ـ ــرب يع ـ ـ ــود إ[ ـ ـ ــى الفقي ـ ـ ــه أس ـ ـ ــد ب ـ ـ ـن
الف ـ ـرات)٢١٣ه ـ ـ(  ٦صـ ــاحب املدونـ ــة ٔالاسـ ــدية الcـ ــ Oجمـ ــع فـ ــا بـ ــBن فقÛـ ــ Oأهـ ــل الع ـ ـراق وأهـ ــل الحجـ ــاز،
ثـ ـ ــم إ[ـ ـ ــى ٕالامـ ـ ــام سـ ـ ــحنون بـ ـ ــن سـ ـ ــعيد )٢٤٠ه ـ ـ ـ( ٧صـ ـ ــاحب املدونـ ـ ــة املشـ ـ ــهورة الcـ ـ ــ Oجمـ ـ ــع فـ ـ ــا فتـ ـ ــاوى
شـ ـ ــيخه عبـ ـ ــد الـ ـ ــرحمن بـ ـ ــن القاسـ ـ ــم بروايـ ـ ــة ٕالامـ ـ ــام مالـ ـ ــك بـ ـ ــن أنـ ـ ــس ،والcـ ـ ــ Oغـ ـ ــدت مصـ ـ ــدر ٔالاحكـ ـ ــام
املالكي ـ ــة ٨ح cـ ــ¯ ق ـ ـال ع ـ ــا اب ـ ــن رش ـ ــد الج ـ ــد  Ôـ ــي عن ـ ــد أه ـ ــل الفق ـ ــه ككت ـ ــاب س ـ ــيبويه عن ـ ــد أه ـ ــل النح ـ ــو
٩
وكتاب إقليدس عند أهل الحساب"

- ١ابن خلدون املقدمة ص.٤٢٠
- ٢انظر !ي ترجمته :ترتيب املدارك ج١ص/١٨٥طبقات أبي العرب ص/٢٢٠الديباج ج٢ص/٧٢شجرة النور رقم٣٣ج١ص/٦٠الرياض
ج١ص.١٥٨
 - ٣انظر !ي ترجمة الÈلول :ترتيب املدارك ج١ص/١٨٨طبقات أبي العرب  /١٢٦ابن فرحون:الديباج املذهب !ي معرفة أعيان املذهب)ت
محمد ٔالاحمدي أبو النور(ط،٢القاهرة،مكتبة دار الAsاث.٢٠٠٥،
ج١ص /٢٨٠رقم٣٤ج١ص/٦٠الرياض ج١ص.٢١٦
 - ٤ترتيب املدارك ج١ص/١٩٩الديباج ج٢ص/١٠٧شجرة النور رقم ٤٣ج١ص/٦٣الحميدي:جذوة املقتبس !ي ذكر والة ٔالاندلس.
مصر،الهيئة املصرية العامة للكتاب.٢٠٠٨،ص.٣٢٤
! - ٥ي ترجمة اللي O8انظر:ترتيب املدارك ج١ص/٣١٠الديباج ج٢ص®/٢٨١ذيب الذيب ج٤ص/٣٩٩شجرة النور رقم٤٦ج١ص/٦٣بغية
امللتمس ص/٥١٥جذوة املقتبس ص/٣٨٢وفيات ٔالاعيان ج٥ص/١١٧شذرات الذهب ج٢ص٨٢
!- ٦ي ترجمة أسد بن الفرات انظر:ترتيب املدارك ج١ص/٢٧٠طبقات أبي العرب ص/١٦٣الرياض ج١ص/١٧٢الديباج املذهب
ج٢ص /٢٧١شجرة النور رقم٧٣ج١ص/٦٢محمد الفاضل بن عاشور:أعالم الفكر ٕالاسالمي !ي تاريخ املغرب العربي ص.٢٧
! - ٧ي ترجمة سحنون انظر:ترتيب املدارك ج١ص/٣٣٩الرياض ج١ص/٢٤٩الديباج ج٢ص/٢٤شجرة النور رقم٨٠ج١ص.٦٩
- ٨محمد إبراهيم ع;ي:اصطالح املذهب عند املالكية ط،٢دبي،دار البحوث٢٠٠٢.ص.١١٧
- ٩محمد بن حسن شرحبي;ي:تطور املذهب املالكي !ي الغرب ٕالاسالمي ح³ ¯cاية العصر املرابطي.املغرب ،نشر وزارة ٔالاوقاف والشؤون
ٕالاسالمية .٢٠٠٠،ص.٣٨٤
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لق ـ ــد ت ـ ـزاوج الفق ـ ــه م ـ ــع رواي ـ ــة الح ـ ــديث ! ـ ــي إفريقي ـ ــة ؤالان ـ ــدلس جري ـ ــا ع; ـ ــى ع ـ ــادة ٕالام ـ ــام مال ـ ــك
! ـ ــي دروس ـ ــه ! ـ ــي املدين ـ ــة .وص ـ ــحيح أن ازده ـ ــار الح ـ ــديث ل ـ ــم يواك ـ ــب ازده ـ ــار الفق ـ ــه نظـ ـ ـرا لبع ـ ــد الش ـ ــقة
بـ ـ ــBن املشـ ـ ــرق مـ ـ ــوطن الحـ ـ ــديث وبـ ـ ــBن املغـ ـ ــرب ،كمـ ـ ــا أن املشـ ـ ــكالت الفقهيـ ـ ــة الكثBـ ـ ــAة !ـ ـ ــي بـ ـ ــالد حديثـ ـ ــة
عه ـ ــد باإلسـ ـ ــالم جع ـ ــل مـ ـ ــن مس ـ ــاحة الفتـ ـ ــوى والنق ـ ــل أكـ ـ ــ Aم ـ ــن مسـ ـ ــاحة الرواي ـ ــة والحـ ـ ــديث ،كمـ ـ ــا أن
املغ ـ ـ ــرب ل ـ ـ ــم يع ـ ـ ــرف عملي ـ ـ ــة جم ـ ـ ــع الح ـ ـ ــديث وتدوين ـ ـ ــه ّ
وتتب ـ ـ ــع أس ـ ـ ــانيدﻩ ٔالاص ـ ـ ــلية عن ـ ـ ــد الحج ـ ـ ــازيBن أو
البص ـ ــريBن أو الك ـ ــوفيBن ،إذ  Ôـ ــي املن ـ ــاطق الكب Bـ ــAة ال cـ ــ Oح ـ ــوت رواي ـ ــات الص ـ ــحابة رض ـ ــوان ﷲ عل ـ ــم،
وله ـ ــذا ل ـ ــم يظه ـ ــر مح ـ ــدثون رواة كب ـ ــار م ـ ــن طبق ـ ــة اب ـ ــن ش ـ ــهاب أو الس ـ ــفيانBن ! ـ ــي املغ ـ ــرب ،ولك ـ ــن ه ـ ــذا
الـ ــنقص الـ ــذي كـ ــان !ـ ــي بدايـ ــة ٔالامـ ــر سـ ــرعان مـ ــا تداركـ ــه املغاربـ ــة باالنكبـ ــاب ع;ـ ــى كتـ ــب السـ ــنة املدونـ ــة
لينقلوه ـ ــا ويحفظوه ـ ــا،ثم يعكف ـ ــون ع; ـ ــى ش ـ ــرحها وتفس ـ ــABها ،ويس ـ ــهموا ب ـ ــ¤ر قلي ـ ــل ! ـ ــي عل ـ ــم الدراي ـ ــة،
ومرجـ ـ ــع ذلـ ـ ــك لـ ـ ــيس نقـ ـ ــص الكفـ ـ ــاءة العلميـ ـ ــة ،وإنمـ ـ ــا لعوامـ ـ ــل موضـ ـ ــوعية أهمهـ ـ ــا غيـ ـ ــاب الوضـ ـ ــع !ـ ـ ــي
الح ـ ــديث عن ـ ــدهم ،وك ـ ــون كب ـ ــار علم ـ ــاء الج ـ ــرح والتع ـ ــديل مش ـ ــارقة فم ـ ــردﻩ إ[ ـ ــى أن أص ـ ــل الرواي ـ ــة ه ـ ــو
املشرق وأن مستقرها وموئلها هو املغرب.
ثانيا :الحديث ]ي املغرب ٕالاسالمي القرار واملدار.
عـ ـ ــرف املغـ ـ ــرب ٕالاسـ ـ ــالمي تيـ ـ ــارا حـ ـ ــديثيا صـ ـ ــرفا منافسـ ـ ــا للمالكيـ ـ ــة والحنفيـ ـ ــة تمثـ ـ ــل !ـ ـ ــي أهـ ـ ــل
ٔالاثـ ـ ــر والحـ ـ ــديث الـ ـ ــذين أنشـ ـ ـ ّـدوا !ـ ـ ــي تخريجـ ـ ــا®م الفقهيـ ـ ــة ومنهجيـ ـ ــم العلميـ ـ ــة إ[ـ ـ ــى ٔالاثـ ـ ــر والحـ ـ ــديث،
ودافعه ـ ــم ! ـ ــي ذل ـ ــك الوق ـ ــوف ض ـ ــد تي ـ ــار أه ـ ــل الـ ـ ـرأي ممثل ـ ــBن ! ـ ــي الحنفي ـ ــة ال ـ ــذين كان ـ ــت له ـ ــم الص ـ ــولة
أيـ ـ ـ ــام الدول ـ ـ ـ ــة ٔالاغلبي ـ ـ ـ ــة بإفريقي ـ ـ ـ ــة ،١ث ـ ـ ـ ــم ض ـ ـ ـ ــد املالكي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــذين انكب ـ ـ ـ ــوا ع; ـ ـ ـ ــى املدون ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــحنونية
متخذين من ٓالاراء الفقهية لإلمام مالك مرجعا ال محيد عنه !ي الفتوى.
وبلـ ـ ــغ الص ـ ـ ـراع أوجـ ـ ــه !ـ ـ ــي القـ ـ ــرون الثالثـ ـ ــة ٔالاو[ـ ـ ــى عنـ ـ ــدما صـ ـ ــار املـ ـ ــذهب املـ ـ ــالكي رسـ ـ ــميا يفcـ ـ ــ¯
ويق 2ـ ــ ¯pب ـ ــه ! ـ ــي أرج ـ ــاء املغـ ـ ــرب كم ـ ــا ق ـ ــال اب ـ ــن ح ـ ــزم ٔالاندل-ـ ـ ــ" :Opم ـ ــذهبان انتشـ ـ ـرا أمرهم ـ ــا بالرئاسـ ـ ــة
والس ـ ــلطان م ـ ــذهب أب ـ ــي حنيف ـ ــة ،فإن ـ ــه مل ـ ــا و[ ـ ــي القض ـ ــاء أب ـ ــو يوس ـ ــف كان ـ ــت القض ـ ــاة م ـ ــن قبل ـ ــه فك ـ ــان
ال ي ـ ــو[ي ال ـ ــبالد م ـ ــن أق qـ ــ ¯pاملش ـ ــرق إ[ ـ ــى أق qـ ــ ¯pإفريقي ـ ــة إال أص ـ ــحابه املنتم ـ ــBن إ[ ـ ــى مذهب ـ ــه ،وم ـ ــذهب
مالـ ـ ـك ب ـ ــن أن ـ ــس عن ـ ــدنا)ٔالان ـ ــدلس( ،ف ـ ــإن يح÷ ـ ــ¯ ب ـ ــن يح÷ ـ ــ¯ )راوي املوط ـ ــأ( ك ـ ــان مكين ـ ــا عن ـ ــد الس ـ ــلطان
مقب ـ ــول القـ ـ ــول !ـ ـ ــي القضـ ـ ــاة ،فك ـ ــان ال ي;ـ ـ ــي قـ ـ ــاض !ـ ـ ــي أقطارن ـ ــا إال بمشـ ـ ــورته أو اختيـ ـ ــارﻩ ،وال يشـ ـ ــ ABإال
بأص ـ ــحابه ،وم ـ ــن ك ـ ــان ع; ـ ــى مذهب ـ ــه ،والن ـ ــاس سـ ـ ـراع إ[ ـ ــى ال ـ ــدنيا والرئاس ـ ــة ،ف ـ ــأقبلوا ع; ـ ــى م ـ ــا يرج ـ ــون
٢
بلوغ أغراضهم به"
تفي ـ ــدنا كت ـ ــب الsـ ـ ـAاجم أن عدي ـ ــدا م ـ ــن العلم ـ ــاء تم ـ ــردوا ع; ـ ــى ه ـ ــذا الاتج ـ ــاﻩ امل ـ ــذه ،O°وراح ـ ــوا
يراجع ـ ــون املنهجي ـ ــة العلمي ـ ــة الس ـ ــائدة منش ـ ــدين إ[ ـ ــى دواوي ـ ــن الح ـ ــديث يتخ ـ ــذو³ا مص ـ ــدرا ألحك ـ ــامهم،

- ١املجدوب:الصراع املذه O°بإفريقية ص/٦٩نجم الدين الهنتاتي:املذهب املالكي بالغرب ٕالاسالمي،إ[ى منتصف القرن الخامس
الهجري.تونس،مكتبة ت Aالزمان .٢٠٠٤،ص.١١٤
- ٢املقري:نفح الطيب !ي غصن ٔالاندلس الرطيب ج٢ص.١٨٧
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وم ـ ــدارا لحلق ـ ــا®م .وم ـ ــن ه ـ ــؤالء ٕالام ـ ــام بق ـ ــي ب ـ ــن مخل ـ ــد ) ٢٧٦ه ـ ـ ـ( ١ال ـ ــذي ج ـ ــاء م ـ ــن رحلت ـ ــه املش ـ ــرقية
محم ـ ـال باألس ـ ــانيد العالي ـ ــة للح ـ ــديث ،ق ـ ــال عن ـ ــه اب ـ ــن ح ـ ــزم":وك ـ ــان مخBـ ـ ـAا ال يقل ـ ــد أح ـ ــدا ،وك ـ ــان جاري ـ ــا
ع; ـ ــى مض ـ ــمار البخ ـ ــاري ومس ـ ــلم والنس ـ ــائي" فك ـ ــادﻩ علم ـ ــاء قرطب ـ ــة ح cـ ــ¯ ألزم ـ ــوﻩ البدع ـ ــة وس ـ ــعوا ب ـ ــه إ[ ـ ــى
السلطان.
وم ـ ــن ه ـ ــذا التي ـ ــار ٕالام ـ ــام من ـ ــذر ب ـ ــن س ـ ــعيد البل ـ ــوطي )٣٥٥ه ـ ـ ـ( ٢ال ـ ــذي دخ ـ ــل ! ـ ــي صـ ـ ـراعات م ـ ــع
أقرانه من أجل التقليد والاعتداد بالحديث ،وجرت له محن مذكورة.
وم ـ ــن املتوس ـ ــطBن ٕالام ـ ــام محم ـ ــد ب ـ ــن أب ـ ــي نص ـ ــر فت ـ ــوح الحمي ـ ــدي )ت ٤٨٨هـ ـ ـ( ٣ال ـ ــذي ث ـ ــار ض ـ ــد
التقلي ـ ـ ــد وكان ـ ـ ــت ل ـ ـ ــه مواقـ ـ ـ ــف محم ـ ـ ــودة ! ـ ـ ــي نصـ ـ ـ ــرة الح ـ ـ ــديث ترجمه ـ ـ ــا عمليـ ـ ـ ــا ! ـ ـ ــي مش ـ ـ ــرعه العلمـ ـ ـ ــO
املوسوم بالجمع بBن الصحيحBن البخاري ومسلم.
إال أن الص ـ ـ ــوت ٔالاع; ـ ـ ــى ! ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا املض ـ ـ ــمار ك ـ ـ ــان إلم ـ ـ ــام ٔالان ـ ـ ــدلس أب ـ ـ ــي محم ـ ـ ــد ع; ـ ـ ــي ب ـ ـ ــن ح ـ ـ ــزم
)٤٥٠هـ ـ ـ ـ( ٤ال ـ ـ ــذي كان ـ ـ ــت ل ـ ـ ــه مع ـ ـ ــارك مش ـ ـ ــهورة م ـ ـ ــع مالكي ـ ـ ــة ٔالان ـ ـ ــدلس ،والفقي ـ ـ ــه الب ـ ـ ــا&ي أب ـ ـ ــي الولي ـ ـ ــد
خاصة !ي قضايا ٔالاصول والقياس والAاءة ٔالاصلية.٥
ق ـ ـ ــال اب ـ ـ ــن بش ـ ـ ــكوال":اب ـ ـ ــن ح ـ ـ ــزم أجم ـ ـ ــع أه ـ ـ ــل ٔالان ـ ـ ــدلس قاطب ـ ـ ــة لعل ـ ـ ــوم ٕالاس ـ ـ ــالم وأوس ـ ـ ــعهم
معرف ـ ــة م ـ ــع توس ـ ــعة ! ـ ــي عل ـ ــم اللس ـ ــان ،و وف ـ ــور حظ ـ ــه م ـ ــن البالغ ـ ــة والش ـ ــعر ،أل ـ ــف ! ـ ــي عل ـ ــم الح ـ ــديث
واملس ـ ــندات كثBـ ـ ـAا ،وأل ـ ــف ! ـ ــي فق ـ ــه الح ـ ــديث " ٕالايص ـ ــال إ[ ـ ــى فه ـ ــم الخص ـ ــال الجامع ـ ــة لجم ـ ــل شـ ـ ـرائع
٦
ٕالاسالم !ي الواجب والحالل والحرام والسنة وٕالاجماع"
وقـ ـ ــد أحـ ـ ــدث ابـ ـ ــن حـ ـ ــزم حركـ ـ ــة !ـ ـ ــي الاتجـ ـ ــاﻩ التشـ ـ ــريÙي ! ـ ـ ـي املغـ ـ ــرب بلغـ ـ ــت ذرو®ـ ـ ــا مـ ـ ــع دولـ ـ ــة
املوحـ ــدين الcـ ــ Oنفـ ــذت جـ ــزءا مـ ــن مشـ ــروعه !ـ ــي تـ ــرك التقليـ ــد الـ ــذي فشـ ــا ع;ـ ــى عهـ ــد امل ـ ـرابطBن والـ ــذي
وصـ ــفه املراك×ـ ــ" :Opولـ ــم يكـ ــن يقـ ــرب مـ ــن أمBـ ــ Aاملسـ ــلمBن-ع;ـ ــي بـ ــن يوسـ ــف بـ ــن تاشـ ــفBن -ويحظـ ــى عنـ ــدﻩ
إال م ـ ــن عل ـ ــم عل ـ ــم الف ـ ــروع ،أع Pـ ــ¯ ف ـ ــروع مال ـ ــك ،فنفق ـ ــت ! ـ ــي ذل ـ ــك كت ـ ــب امل ـ ــذهب وعم ـ ــل بمقتض ـ ــاها
ونب ـ ــذ مـ ـ ــا سـ ـ ــواها ،وكـ ـ ــ Aذل ـ ــك حcـ ـ ــ¯ ن-ـ ـ ــ Opالنظـ ـ ــر !ـ ـ ــي كت ـ ــاب ﷲ وحـ ـ ــديث رسـ ـ ــول ﷲ صـ ـ ــ;ى ﷲ عليـ ـ ــه
٧
وسلم ،فلم يكن أحد من مشاه ABذلك الزمان يعÇ OPا كل الاعتناء".
ق ـ ـ ـ ــام املوح ـ ـ ـ ــدون بمراجع ـ ـ ـ ــة للم ـ ـ ـ ــنهج العلم ـ ـ ـ ــ Oالس ـ ـ ـ ــائد الق ـ ـ ـ ــائم ع; ـ ـ ـ ــى التقلي ـ ـ ـ ــد فك ـ ـ ـ ــروا علي ـ ـ ـ ــه
بإص ـ ـ ــدار ق ـ ـ ـ ـرارات سـ ـ ـ ــلطوية بمن ـ ـ ــع الكتـ ـ ـ ــب املذهبيـ ـ ـ ــة ،ب ـ ـ ــل ؤالامـ ـ ـ ــر بإحراقهـ ـ ـ ــا ،٨وإلـ ـ ـ ـزام طلبـ ـ ـ ــة العلـ ـ ـ ــم
!- ١ي ترجمة بقي بن مخلد:بغية امللتمس ص/٢٤٥جذوة املقتبس ص/١٧٧سABأعالم النبالء ج٨ص..٤٩٠
- ٢انظر نفح الطيب ج٢ص/١٩١جذوة املقتبس ص٣٨٤
- ٣نفح الطيب ج٢ص/٢٦٦بغية امللتمس ص/١٢٣وفيال ٔالاعيان ج٤ص/١٠٧شذرات الذهب ج٣ص.٣٩٢
!- ٤ي ترجمة ابن حزم ومعاركه انظر:وفيات ٔالاعيان ج٣ص/٢٨٤س ABأعالم النبالء ج١١ص/٩٠نفح الطيب ج٢ص/٢٣٨جذوة املقتبس
ص/٣٠٨بغية امللتمس ص/٤١٥شذرات الذهب ج٣ص.٢٩٩
- ٥انظر عبد املجيد تركي:مناظرات !ي أصول الشريعة بBن ابن حزم والبا&ي.ط،٢بABوت،دار الغرب ٕالاسالمي. .١٩٩٤،ص.١٩-١٣
- ٦الحجوي الثعال:O°الفكر السامي !ي تاريخ الفقه ٕالاسالمي.ط،١بABوت،دار الكتب العلمية .١٩٩٥،ج٣ص.٤٤
- ٧املرك×:Opاملعجب !ي تلخيص أخبار املغرب.ط،١صيدا،املكتبة العصرية .١٩٩٦،ص.١٣١
- ٨إحراق الكتب !ي املغرب له سوابق كما حصل مع إحياء علوم الدين للغزا[ي،وكتب ابن ارشد الحفيد فيما بعد.انظر:املراك×:Opاملعجب
ص/٢٢٤أنخل جنتالت بالنتيا :تاريخ الفكر ٔالاندل) Op-ت حسBن مؤنس(ط،٢القاهرة،دار الثقافة الدينية.٢٠٠٨،ص.٤٠٢
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ب ـ ــالرجوع إ[ ـ ــى املص ـ ــنفات الحديث ـ ــة ،ب ـ ــل إ³ـ ــم ص ـ ــاغوا ب ـ ـرامج تعليمي ـ ــة لطلب ـ ــة املوح ـ ــدين ! ـ ــي الفق ـ ــه م ـ ــن
املص ـ ــادر الحديثـ ـ ــة ٔالاصـ ـ ــلية بـ ـ ــدل كتـ ـ ــب املالكيـ ـ ــة ،يق ـ ــول املراك×ـ ـ ــ" :Opو!ـ ـ ــي أيـ ـ ــام يعقـ ـ ــوب بـ ـ ــن املنصـ ـ ــور
)املوح ـ ــدي( انقط ـ ــع عل ـ ــم الف ـ ــروع ،وخاف ـ ــه الفقه ـ ــاء وأمـ ـ ــر ب ـ ــإحراق كت ـ ــب امل ـ ــذهب ،بع ـ ــد أن تج ـ ــرد مـ ـ ــا
ف ـ ــا مـ ـ ــن حـ ـ ــديث رسـ ـ ــول ﷲ ص ـ ــ;ى ﷲ عليـ ـ ــه وسـ ـ ــلم ومـ ـ ــن الق ـ ـ ـرآن ،ف ـ ــأحرق مـ ـ ــا جملـ ـ ــة مـ ـ ــن سـ ـ ــائر
ال ـ ـ ــبالد كمدون ـ ـ ــة س ـ ـ ــحنون ،وكت ـ ـ ــاب ب ـ ـ ــن ي ـ ـ ــونس ،ون ـ ـ ــوادر اب ـ ـ ــن أب ـ ـ ــي زي ـ ـ ــد ،وكت ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــذيب للAاد ûـ ـ ــي،
وواض ـ ــحة اب ـ ــن حبي ـ ــب .وأم ـ ــر جماع ـ ــة مم ـ ــن كـ ـ ــان عن ـ ــدﻩ م ـ ــن العلم ـ ــاء املح ـ ــدثBن بجم ـ ــع أحادي ـ ــث مـ ـ ــن
املص ـ ـ ــنفات العش ـ ـ ــرة ،الص ـ ـ ــحيحBن واملوط ـ ـ ــأ ومس ـ ـ ــند ال ـ ـ ــدارقط OPومس ـ ـ ــند البق ـ ـ ــي ! ـ ـ ــي الص ـ ـ ــالة وم ـ ـ ــا
يتعلق Çا ،وكان قصدﻩ محو مذهب مالك وإزالته من املغرب مرة واحدة".١
لقـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ــان مخـ ـ ـ ـ ــاض اسـ ـ ـ ـ ــتقرار مصـ ـ ـ ـ ــنفات الحـ ـ ـ ـ ــديث الشـ ـ ـ ـ ــريف طـ ـ ـ ـ ــويال ،فبسـ ـ ـ ـ ــبب تلـ ـ ـ ـ ــك
املراجع ـ ــات العلمي ـ ــة لطرائ ـ ـق التعل ـ ــيم م ـ ــن قب ـ ــل الفقه ـ ــاء ذا® ـ ــم وأحيان ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل الس ـ ــلطة ،وبس ـ ــبب
الص ـ ـراع م ـ ــع امل ـ ــذهب الظ ـ ــاهري ! ـ ــي ٔالان ـ ــدلس .ث ـ ــم التواص ـ ــل م ـ ــع املش ـ ــرق ٕالاس ـ ــالمي م ـ ــوطن الح ـ ــديث و
وموئلـ ـ ــه !ـ ـ ــي الـ ـ ــرحالت العلميـ ـ ــة !ـ ـ ــي الحـ ـ ــج وغBـ ـ ــAﻩ .بـ ـ ــدأت الجهـ ـ ــود العلميـ ـ ــة تنصـ ـ ــب لخدمـ ـ ــة الحـ ـ ــديث
الش ـ ــريف والس ـ ــنة النبوي ـ ــة درس ـ ــا وتدريس ـ ــا وتحقيق ـ ــا وتفس ـ ــABا .وب ـ ــرزت حل ـ ــق علمي ـ ــة خاص ـ ــة بالرواي ـ ــة
وأخرى أك Aما خاصة بالفقه املستند إ[ى الحديث.
ويمكنن ـ ـ ــا م ـ ـ ــن الاس ـ ـ ــتقراء أن ن ـ ـ ــتكلم ع ـ ـ ــن مج ـ ـ ــاميع حديث ـ ـ ــة لقي ـ ـ ــت ش ـ ـ ــهر®ا ث ـ ـ ــم انك ـ ـ ــب عل ـ ـ ــا
العلماء بالشرح والتدريس ،وما:
 -١موط ـ ــأ ٕالام ـ ــام مال ـ ــك ب ـ ــن أن ـ ــس :ال ـ ــذي يع ـ ــد كت ـ ــاب الح ـ ــديث ٔالاول ! ـ ــي املغ ـ ــرب ٕالاس ـ ــالمي م ـ ــن حي ـ ــث
الاعتن ـ ـ ـ ــاء بش ـ ـ ـ ــرحه وبيـ ـ ـ ـ ــان غريب ـ ـ ـ ــه ،ووص ـ ـ ـ ــل موقوفـ ـ ـ ـ ــه ،وترجم ـ ـ ـ ــة روات ـ ـ ـ ــه ،والجمـ ـ ـ ـ ــع بين ـ ـ ـ ــه وبـ ـ ـ ـ ــBن
املص ـ ــنفات ٔالاخ ـ ــرى .وه ـ ــذا الكت ـ ــاب ال ـ ــذي جمع ـ ــه مال ـ ــك خ ـ ــالل أربع ـ ــBن س ـ ــنة" ٢وت ـ ــوGى في ـ ــه الق ـ ــوي
م ـ ـ ــن ح ـ ـ ــديث أه ـ ـ ــل الحج ـ ـ ــاز ،ومزج ـ ـ ــه ب ـ ـ ــأقوال الص ـ ـ ــحابة وفت ـ ـ ــاوى الت ـ ـ ــابعBن ،وبوب ـ ـ ــه ع; ـ ـ ــى أب ـ ـ ــواب
الفق ـ ــه فأحس ـ ــن ترتيب ـ ــه وتبويب ـ ــه فك ـ ــان كتاب ـ ــا ح ـ ــديثيا فقهي ـ ــا جم ـ ــع ب ـ ــBن ٔالاص ـ ــل والف ـ ــرع ،فه ـ ــو أول
ت ـ ـ ــدوين يعت ـ ـ ــ ! Aـ ـ ــي الح ـ ـ ــديث والفق ـ ـ ــه .إذ أقب ـ ـ ــل علي ـ ـ ــه الخل ـ ـ ــق وانتفع ـ ـ ــوا من ـ ـ ــه ،لتحري ـ ـ ــه ! ـ ـ ــي النق ـ ـ ــل
وانتقاء أحاديثه ورجاله".٣
ولـ ـ ــو تتبعنـ ـ ــا البيلوغرافيـ ـ ــا الناشـ ـ ــئة حـ ـ ــول الكتـ ـ ــاب لوجـ ـ ــدناها تربـ ـ ــوا ع;ـ ـ ــى العش ـ ـ ـرات ،وكـ ـ ــان للمغاربـ ـ ــة
نصيب السبق !ي العناية والشرح لهذا الكتاب .ومن تلك الشروح ما يأتي:
٤
تفس ABاملوطأ لعبد امللك بن حبيب القرط٢٣٨)O°هـ(٥
 تفس ABاملوطأ ألبي املطرف عبد الرحمن بن مروان القنازûي ) ٤١٣هـ( - ١املرك×:Opاملعجب !ي تلخيص أخبار املغرب ص .٢٠٢
- ٢عياض:ترتيب املدارك ج١ص/١٠٢أبو زهرة:مالك حياته وعصرﻩ .ط،٢القاهرة،دار الفكر العربي.ص.١٦٦
 - ٣الحجوي الثعال:O°الفكر السامي !ي تاريخ الفقه ٕالاسالمي ج٣ص.٤٠٦
- ٤انظر:الديباج املذهب ج٢ص/٧بغية امللتمس ص/٣٧٧جذوة املقتبس ص/٢٨٢س ABأعالم النبالء ج٨ص.٤٩
- ٥الديباج ج١ص/٤١٥شجرة النور ج١ص/١١١بغية امللتمس ص/٣٧١جذوة املقتبس ص.٢٧٨
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١

 النامي !ي شرح املوطأ ألحمد بن نصر الداودي الجزائري) ٤٠٢هـ(٢
 شرح مشكل ما وقع !ي املوطأ و البخاري لن خلف ٔالالبABي  ٥٣٧هـ( املنتقى !ي شرح املوطأ ألبي الوليد البا&ي ) ٤٧٤هـ( جمع الكتب الخمسة مع املوطأ )محمد بن محمد بن سليمان الفا( ١٠٩٤) (OpË شروح ابن عبد ال Aالقرط ٤٦٣) O°هـ( مثل التمهيد والاستذكار. شروح القا OpÚأبي بكر بن العربي )٥٤٣هـ( ٣مثل املسالك،القبس.هـ ـ ــذا إضـ ـ ــافة إ[ـ ـ ــى عديـ ـ ــد املؤلفـ ـ ــات الcـ ـ ــ Oدارت حـ ـ ــول املوطـ ـ ــأ بAsتيبـ ـ ــه باألسـ ـ ــانيد مثـ ـ ــل )مسـ ـ ــند املوطـ ـ ــأ
ألحم ـ ــد ب ـ ــن زي ـ ــاد اب ـ ــن ٔالاعراب ـ ــي )٣٤٠ه ـ ـ ـ( ٤أو الcـ ـ ــ Oاهتم ـ ــت بعلل ـ ــه أو غريب ـ ــه أو مش ـ ــكله أو زيادت ـ ــه ،ثـ ـ ــم
اختص ـ ـ ــارﻩ وتجري ـ ـ ــدﻩ .وه ـ ـ ــو دال ع; ـ ـ ــى العناي ـ ـ ــة الخاصـ ـ ـ ـة للمغارب ـ ـ ــة  Çـ ـ ــذا الكت ـ ـ ــاب الجلي ـ ـ ــل ! ـ ـ ــي الس ـ ـ ــنة
النبوية.
 -٢ص ـ ـ ــحيح البخ ـ ـ ــاري)٢٥٦ه ـ ـ ـ ـ( :والـ ـ ـ ــذي دخ ـ ـ ــل إ[ ـ ـ ــى املغ ـ ـ ــرب منـ ـ ـ ــذ بداي ـ ـ ــة الق ـ ـ ــرن الراب ـ ـ ــع بعامـ ـ ـ ــل
الرحلـ ـ ـ ــة والروايـ ـ ـ ــة .فقـ ـ ـ ــد دخـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ــنة  ٣٠٧ع;ـ ـ ـ ــى يـ ـ ـ ــد ٕالامـ ـ ـ ــام أبـ ـ ـ ــي الحسـ ـ ـ ــن ع;ـ ـ ـ ــي محمـ ـ ـ ــد الفاب-ـ ـ ـ ــOp
)٤٠٣هـ ـ ـ ـ( ٥ث ـ ـ ــم ع; ـ ـ ــى ي ـ ـ ــد الح ـ ـ ــافظ أب ـ ـ ــي محم ـ ـ ــد ٔالاص ـ ـ ــي;ي)٣٩٢هـ ـ ـ ـ( ٦وعم ـ ـ ــا ش ـ ـ ــاعت روايت ـ ـ ــه ! ـ ـ ــي ب ـ ـ ــالد
املغرب ؤالاندلس.٧
وكانـ ـ ــت عنايـ ـ ــة املغاربـ ـ ــة بـ ـ ــه فائقـ ـ ــة !ـ ـ ــي املرحلـ ـ ــة املتـ ـ ــأخرة بعـ ـ ــد القـ ـ ــرن السـ ـ ــادس خاصـ ـ ــة ،إال أننـ ـ ــا لـ ـ ــم
نعدم شروحا وتفاس ABله !ي مثل ذلك ومن أمثلة ذلك:
 كت ـ ــاب النص ـ ــيحة ! ـ ــي ش ـ ــرح ص ـ ــحيح البخ ـ ــاري لإلم ـ ــام أحم ـ ــد ب ـ ــن نص ـ ــر ال ـ ــداودي الجزائ ـ ــري)٤٠٢ه ـ ـ ـ(وهو أول شرح للصحيح -إذ استثنيا عصريه الخطابي.-
٨
 شرح البخاري البن بطال ع;ي بن خلف القرط) O°ت(٤٤٩٩
 شرح البخاري البن أبي جمرة املعروف ببهجة النفوس )ت ٦٩٩هـ( -املتجر الربيح !ي شرح الجامع الصحيح البن مرزوق التلمساني )ت ٨٤٢هـ (

-٣

صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري:

- ١الديباج املذهب ج١ص/١٥٤عادل نو´ض :معجم أعالم الجزائر.ط،٢بABوت،دار نو´ض ١٩٨٠،ص.١٤١
- ٢الديباج املذهب ج٢ص/٢٣٨
- ٣انظر:الديباج ج٢ص/١٩٨شجرة النور رقم٤٠٨ج١ص/١٣٦س ABأعالم النبالء ج١١ص/٣٩٣وفيات ٔالاعيان ج٤ص/١١٦شذرات الذهب
ج٤ص١٤١
- ٤محمد شرحبي;ي:تطور املذهب املالكي !ي الغرب ٕالاسالمي ص.٢٤٨
- ٥س ABأعالم النبالء ج١٠ص/٣٩٢شجرة النور رقم٢٣٠ج١ص.٩٧
- ٦الديباج ج١ص/٣٧٤بغية امللتمس ص/٣٤٠شجرة النور رقم٢٥١ج١ص.١٠٠
- ٧يوسف الكتاني:مدرسة ٕالامام البخاري باملغرب.بABوت،دار لسان العرب-د،ت -ج١ص.٣٠
!- ٨ي ترجمة ابن بطال انظر:ترتيب املدارك ج٢ص/٣٦٥الديباج ج٢ص /٨٣شجرة النور رقم ٣١٦ج١ص /١١٥س ABأعالم النبالء
ج١١ص/٣٣شذرات الذهب ج٣ص.٢٨٣
!- ٩ي ترجمة بن أبي جمرة انظر التنبك:Ocكفاية املحتاج ملعرفة من ليس !ي الديباج)ت محمد عمر(،ط،١القاهرة،دار الثقافة
الدينية ،٢٠٠٤،ج١ص/١٦٢كحالة رضا:معجم املؤلفBن،ط،١بABوت،دارالرسالة .١٩٩٣،ج٢ص.٢٣٤
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كان ـ ــت عنايـ ـ ــة املغاربـ ـ ــة بـ ـ ــه شـ ـ ــديدة حcـ ـ ــ¯ ذهـ ـ ــب الـ ـ ــبعض مـ ـ ــم إ[ـ ـ ــى تفضـ ـ ــيله ع;ـ ـ ــى صـ ـ ــحيح البخـ ـ ــاري،
ونقـ ـ ــل ابـ ـ ــن خلـ ـ ــدون قولـ ـ ــه" :وأمـ ـ ــا صـ ـ ــحيح مسـ ـ ــلم فكـ ـ ــAت عنايـ ـ ــة علمـ ـ ــاء املغـ ـ ــرب بـ ـ ــه ،وأكبـ ـ ــوا عليـ ـ ــه
وأجمعـ ــوا ع;ـ ــى تفضـ ــيله ع; ـ ــى كتـ ــاب البخـ ــاري م ـ ــن غBـ ــ Aالصـ ــحيح مم ـ ــا لـ ــم يكـ ــن ع; ـ ــى شـ ــرطه وأكـ ــ Aم ـ ــا
١
وقع لهم !ي الAsاجم"....
وه ـ ــذا التفض ـ ــيل ال يع ـ ــود إ[ ـ ــى مس ـ ــألة ٔالاص ـ ــحية وإنم ـ ــا المتي ـ ــازات مس ـ ــلم ع; ـ ــى البخ ـ ــاري ! ـ ــي التبوي ـ ــب
والتـ ــأليف كمـ ــا نقـ ــل عـ ــن ابـ ــن حـ ــزم قولـ ــه عـ ــن صـ ــحيح مسـ ــلم " :لـ ــيس فيـ ــه بعـ ــد خطبتـ ــه إال الحـ ــديث
الصـ ــحيح مس ـ ــرودا غBـ ــ Aمم ـ ــزوج بمث ـ ــل مـ ــا ! ـ ــي كت ـ ــاب البخـ ــاري ! ـ ــي ت ـ ـراجم أبواب ـ ــه م ـ ــن ٔالاشـ ــياء ال cـ ــ Oل ـ ــم
يس ـ ـ ــندها أه ـ ـ ــل الوص ـ ـ ــف املش ـ ـ ــروط ! ـ ـ ــي الص ـ ـ ــحيح ،وأيض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــإن مس ـ ـ ــلما ق ـ ـ ــد اخ ـ ـ ــتص بجم ـ ـ ــع ط ـ ـ ــرق
٢
الحديث !ي مكان واحد".
وعليه توالت الشروح والتفاس ABبصحيح مسلم ،ومن نماذج ذلك ما يأتي:
 املعلم بفوائد صحيح مسلم لإلمام املازري )ت ٥٦٣هـ( إكمال املعلم بفوائد مسلم للقا OpÚعيا ض اليحص) O°ت٥٤٤ـ(٣
 املفهم !ي شرح مسلم ألبي العباس أحمد بن إبراهيم ٔالانصاري )٦٥٦هـ(٤
 شرح صحيح مسلم ألبي بكر محمد بن أحمد بن أبي جمرة )  ٥٩٨هـ(٥
مكمل إكمال ٕالاكمال ألبي عبد ﷲ السنو OpËالتلمساني ) ٨٩٥هـ(
كم ـ ــا ص ـ ــنفت كت ـ ــب عدي ـ ــدة ! ـ ــي رج ـ ــال مس ـ ــلم مث ـ ــل كت ـ ــاب اب ـ ــن يرب ـ ــوع الاش ـ ــبي;ي )٥٢٢هـ ـ ـ( املع ـ ــروف ب
"امل ـ ــاج ! ـ ــي رج ـ ــال مس ـ ــلم ب ـ ــن الحج ـ ــاج"  ،٦أو ! ـ ــي غري ـ ــب ص ـ ــحيح مس ـ ــلم مث ـ ــل كت ـ ــاب القا Úـ ــ Opعي ـ ــاض:
"مش ـ ــارق ٔالان ـ ــوار ع; ـ ــى ص ـ ــحاح ٓالاث ـ ــار" ،ه ـ ــذا فض ـ ــال ع ـ ــن املختصـ ـ ـرات والتجري ـ ــدات واملص ـ ــنفات ال cـ ــO
اهتمـ ـ ــت بـ ـ ــالجمع بينـ ـ ــه وبـ ـ ــBن غBـ ـ ــAﻩ مـ ـ ــن كتـ ـ ــب السـ ـ ــن مثـ ـ ــل كتـ ـ ــاب الحميـ ـ ــدي )  ٤٨٨ه ـ ـ ـ( الجمـ ـ ــع بـ ـ ــBن
الصحيحBن ٧وغABﻩ ،وهو ما يدل ع;ى العناية الالئقة Çذا الجامع الصحيح.
 -٤املجاميع الحديثية ٔالاخرى:
وق ـ ــد انتال ـ ــت تباع ـ ــا ع; ـ ــى ب ـ ــالد املغ ـ ــرب ؤالان ـ ــدلس ،وش ـ ــملت ك ـ ــل م ـ ــن املج ـ ــاميع واملس ـ ــانيد واملص ـ ــنفات
والسـ ــن ؤالاج ـ ـزاء وغABهـ ــا .ومـ ــن أوائـ ــل مـ ــا دخـ ــل إ[ـ ــى بـ ــالد إفريقيـ ــة جـ ــامع سـ ــفيان الثـ ــوري الـ ــذي نقلـ ــه
الÈل ـ ــول ب ـ ــن راش ـ ــد ٨وك ـ ــذلك مص ـ ــنف أب ـ ــي بك ـ ــر ب ـ ــن أب ـ ــي ش ـ ــيبة )ت ٢٣٥هـ ـ ـ( ال ـ ــذي رواﻩ عن ـ ــه بق ـ ــي ب ـ ــن
مخلـ ـ ـ ــد ٔالاندل-ـ ـ ـ ــ) Opت ٢٧٦ه ـ ـ ـ ـ( ونقلـ ـ ـ ــه إ[ـ ـ ـ ــى ٔالانـ ـ ـ ــدلس ،وأثـ ـ ـ ــار عليـ ـ ـ ــه بسـ ـ ـ ــببه أصـ ـ ـ ــبغ بـ ـ ـ ــن خليـ ـ ـ ــل)٢٧٣
- ١ابن خلدون :املقدمة)ت درويش الجويدي( ط .٢صيدا.املكتبة العصرية.١٩٩٧.ص.٤١٤
- ٢الحسBن شواط:منهجية فقه الحديث عند القا OpÚعياض.ط،١السعودية،دار ابن عفان. ١٩٩٣،ص٨٨
- ٣املصدر نفسه ص .٩١
- ٤شذرات الذهب ج٤ص /٣٤٢معجم املؤلفBن ج١ص.٤٤٣
- ٥شجرة النور رقم١٩٤ج١ص/٢٦٦معجم أعالم الجزائر ص/١٨٠معجم املؤلفBن ج٣ص.٧٨١
 - ٦شجرة النور رقم /٣٨١ج١ص/١٣٠الصلة ج١ص.٢٩٣
- ٧انظر:بغية امللتمس ص/١٢٣وفيات ٔالاعيان ج٤ص/١٠٧س ABأعالم النبالء ج١١ص/٣٨٨معجم املؤلفBن ج٣ص.٥٨٣
 - ٨أبو العرب:طبقات علماء إفريقية ص/ ١٢٦ترتيب املدارك ج١ص١٨٥
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ه ـ ـ ـ(١ال ـ ــذي ق ـ ــال تعص ـ ــبا" :ألن يك ـ ــون ! ـ ــي ت ـ ــابوتي رأس خ¤ي ـ ــر أح ـ ــب إ[ ـ ــي م ـ ــن أن يك ـ ــون في ـ ــه مس ـ ــند ب ـ ــن
٢
أبي شيبة".
وك ـ ــذلك مص ـ ــنف عب ـ ــد ال ـ ــرزاق ب ـ ــن هم ـ ــام الص ـ ــنعاني )ت ٢١٥هـ ـ ـ( ال ـ ــذي أدخل ـ ــه أحم ـ ــد ب ـ ــن خال ـ ــد ب ـ ــن
٣
يزيد ابن الحباب ) ٣٢٢هـ(
ومس ـ ـ ــند مس ـ ـ ــدد ب ـ ـ ــن مس ـ ـ ــرهد ) (٢٢٨ال ـ ـ ــذي رواﻩ الش ـ ـ ــاعر ب ـ ـ ــن بك ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن حم ـ ـ ــاد الت ـ ـ ــاهرتي الجزائ ـ ـ ــري
) ٢٩٦هـ( ٤وعنه انتشر ببالد املغرب.
أم ـ ــل س ـ ــن النس ـ ــائي أب ـ ــي عب ـ ــد ال ـ ــرحمن أحم ـ ــد ب ـ ــن ش ـ ــعيب )٣٠٣هـ ـ ـ( فق ـ ــد انتش ـ ــر من ـ ــذ الق ـ ــرن الراب ـ ــع،
ومن أشهر روا®ا ابن ٔالاحمر )ت٣٢٢هـ(.٥
ونف ـ ــس ٔالام ـ ــر م ـ ــع س ـ ــن الAsم ـ ــذي )٢٧٩ه ـ ـ ـ( ال ـ ــذي حمل ـ ــه ال ـ ــرواة معه ـ ــم م ـ ــن رحال® ـ ــم وق ـ ــد اش ـ ــر م ـ ــع
شرح ٕالامام ابن العربي املعافري املالكي له !ي عارضة ٔالاحوذي بشرح صحيح الAsمذي.٦
وكـ ـ ــذلك سـ ـ ــن ابـ ـ ــن داود فقـ ـ ــد انتشـ ـ ــرت !ـ ـ ــي ٔالانـ ـ ــدلس وعلـ ـ ــا كـ ـ ــان يعتمـ ـ ــد ابـ ـ ــن حـ ـ ــزم !ـ ـ ــي تخريجاتـ ـ ــه
الفقهية !ي كتابه املوسوعة املح;ى باآلثار.
ثالثا :تفاس املوطأ .املنهج والطرائق القدد.
حظ ـ ــى املوطـ ـ ــأ بالعنايـ ـ ــة الكـ ـ ــAى مـ ـ ــن قبـ ـ ــل املغارب ـ ــة .بـ ـ ــل إن هـ ـ ــؤالء فـ ـ ــاقوا املـ ـ ــدارس املالكيـ ـ ــة ٔالاخـ ـ ــرى:
املص ـ ـ ــرية والعراقي ـ ـ ــة واملدني ـ ـ ــة ٧بك ـ ـ ــAة م ـ ـ ــا أنتج ـ ـ ــوﻩ حول ـ ـ ــه وب ـ ـ ــوفرة م ـ ـ ــا اس ـ ـ ــتخرجوﻩ من ـ ـ ــه ،ويكف ـ ـ ــي ! ـ ـ ــي
الدالل ـ ــة ع; ـ ــى املكان ـ ــة الس ـ ــامقة م ـ ــا قال ـ ــه ٕالام ـ ــام اب ـ ــن العرب ـ ــي الاش ـ ــبي;ي ! ـ ــي ح ـ ــق املوط ـ ــأ " :الكت ـ ــاب ٔالاول
واللب ـ ـ ــاب ه ـ ـ ــو املوط ـ ـ ــأ ،والث ـ ـ ــاني ص ـ ـ ــحيح البخ ـ ـ ــاري ه ـ ـ ــو ٔالاص ـ ـ ــل الث ـ ـ ــاني ! ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الب ـ ـ ــاب ،وعلم ـ ـ ــا بن ـ ـ ــاء
الجميع كالقشABي-مسلم-والAsمذي فما دو³ما".٨
وكـ ــذلك مـ ــا قالـ ــه عيـ ــاض" :لـ ــم يعـ ــsن بكتـ ــاب مـ ــن كتـ ــب الفقـ ــه والحـ ــديث اعتنـ ــاء النـ ــاس باملوطـ ــأ ،فـ ــإن
املوافق واملخالف أجمع ع;ى تقديمه وتفضيله وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه".٩
وألج ـ ــل ذل ـ ــك ك ـ ــAت ش ـ ــروح املوط ـ ــأ وس ـ ــنختار أنموذج ـ ــا لتفس ـ ــ ABاملوط ـ ــأ .وم ـ ــن املعل ـ ــوم أن كت ـ ــب تفس ـ ــر
الحديث وشرحه تنقسم إ[ى ثالثة أنواع أهمها:
ا /كت ـ ـ ــب الش ـ ـ ــرح املوض ـ ـ ــوûي :و Ôـ ـ ــي ال cـ ـ ــ Oتنقس ـ ـ ــم مباح ,ـ ـ ــا إ[ ـ ـ ــى الك ـ ـ ــالم ع ـ ـ ــن س ـ ـ ــند الح ـ ـ ــديث وعلل ـ ـ ــه
ووص ـ ـ ــله ،ث ـ ـ ــم الك ـ ـ ــالم ع ـ ـ ــن متن ـ ـ ــه إ[ ـ ـ ــى مباح ـ ـ ــث ال ترا ûـ ـ ــي دوم ـ ـ ــا ترتي ـ ـ ــب م ـ ـ ــا ! ـ ـ ــي الح ـ ـ ــديث ،وال يل sـ ـ ــ¤م
- ١انظر:الديباج ج١ص/٢٦٨شجرة النور رقم١١٢ج١ص/٧٥ترتيب املدارك ج١ص.٤٤٨
 - ٢عياض:ترتيب املدارك ج١ص/٤٤٨وانظر مصطفى الهروس:املدرسة املالكية ٔالاندلسية ص.١١٥
 - ٣الحميدي:جذوة املقتبس ص/١٢١بغية امللتمس ص.١٧٥
- ٤نفح الطيب ج٢ص/٢١٦معجم أعالم الجزائر ص٥٩
 - ٥الحميدي:جذوة املقتبس ص/٨٨ابن سعيد:املغرب !ي ح;ي املغرب ج١ص.٢٣٩
- ٦ابن العربي:عارضة ٔالاحوذي بشرح صحيح الAsمذي-املقدمة –،بABوت،دار الكتب العلمية.ج١ص.٥
!- ٧ي املدارس املالكية انظر:محمد إبراهيم ع;ي :اصطالح املذهب عند املالكية صص .٧٠-٦٢
 - ٨ابن العربي:عارضة ٔالاحوذي بشرح صحيح الAsمذي ج١ص/٥شجرة النور ج١ص/٢١الفكر السامي ج٢ص.٤٠٧
 - ٩عياض:ترتيب املدارك ج١ص.١٠٥
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أصـ ــحاÇا التطـ ــواف بكـ ــل مـ ــا !ـ ــي الحـ ــديث ،فيـ ــتكلم الشـ ــارح عـ ــن غريبـ ــه ثـ ــم فقهـ ــه .ومـ ــن هـ ــذﻩ النمـ ــاذج
كتاب عارضة ٔالاحوذي بشرح صحيح الAsمذي للقا OpÚابن العربي املالكي.
ب /الشـ ـ ــرح املوضـ ـ ــÙي أو الشـ ـ ــرح بـ ـ ــالقول :حيـ ـ ــث ´ـ ـ ــتم املؤلـ ـ ــف بشـ ـ ــرح كـ ـ ــل مـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق بالحـ ـ ــديث مـ ـ ــن
ألف ـ ــاظ ،وم ـ ــا يت ـ ــأتى م ـ ــا م ـ ــن مع ـ ــان وأحك ـ ــام وفوائ ـ ــد ،إض ـ ــافة إ[ ـ ــى بي ـ ــان م ـ ــا ! ـ ــي الس ـ ــند ب ـ ــالكالم ع ـ ــن
الرجال والوصل والانقطاع وغ ABذلك.
ومـ ـ ــن هـ ـ ــذا النمـ ـ ــوذج كتـ ـ ــاب فـ ـ ــتح البـ ـ ــاري شـ ـ ــرح صـ ـ ــحيح البخـ ـ ــاري البـ ـ ــن حجـ ـ ــر العسـ ـ ــقالني أو كتـ ـ ــاب
عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعي.OP
ج /كت ـ ــب الش ـ ــرح املم ـ ــزوج :و Ôـ ــي ال cـ ــ Oي ـ ــدخل ف ـ ــا الش ـ ــارح كالم ـ ــه ب ـ ــBن ثناي ـ ــا الح ـ ــديث س ـ ــندا ومتن ـ ــا،
لتوض ـ ــيح مع Pـ ــ¯ الح ـ ــديث ع; ـ ــى ش ـ ــكل مختص ـ ــر ،وم ـ ــن أمثل ـ ــة ذل ـ ــك إرش ـ ــاد الس ـ ــاري إ[ ـ ــى ش ـ ــرح ص ـ ــحيح
١
البخاري ألحمد بن محمد القسطالني)ت ٩٢٣هـ(
توزع ـ ـ ــت تفاس ـ ـ ــ ABاملوط ـ ـ ــأ ع; ـ ـ ــى التقس ـ ـ ــيمات الس ـ ـ ــابقة ،ولك ®Aـ ـ ــا فإنن ـ ـ ــا سنس ـ ـ ــتقرأ كت ـ ـ ــابBن ! ـ ـ ــي ش ـ ـ ــرح
املوطأٔ،الاول البن عبد ال Aوهو الاستذكار،والثاني هو املنتقى لإلمام البا&ي املالكي.
وريادة هذا التفسٔ ABالاول إي الاستذكار راجعة إ[ى ذات الشرح أوال ،ثم إ[ى شخصية مؤلفه.
أم ـ ــا املؤل ـ ــف أب ـ ــو عم ـ ــر ب ـ ــن عب ـ ــد ال ـ ــ) Aت ٤٦٣هـ ـ ـ(٢ال ـ ــذي جم ـ ــع علوم ـ ــا وفنون ـ ــا عدي ـ ــدة وك ـ ــان موس ـ ــوعة
علمي ـ ــة "وف ـ ــاق م ـ ــن تقدم ـ ــه م ـ ــن رج ـ ــال ٔالان ـ ــدلس وعظ ـ ــم ش ـ ــأنه باألن ـ ــدلس ،وع ـ ــال ذك ـ ــرﻩ ! ـ ــي ٔالاقط ـ ــار،
٣
ورحل إليه الناس وسمعوا منه ،وألف تواليف مفيدة طارت !ي ٓالافاق".
وقدم خدم ابن عبد ال Aاملوطأ بمؤلفBن مهمBن مختلفBن !ي املنهج.
ٔالاول :التمهيد ملا !ي املوطأ من املع OPؤالاسانيد.
رتبـ ـ ــه ترتيبـ ـ ــا جديـ ـ ــدا ع;ـ ـ ــى املسـ ـ ــانيد ،حيـ ـ ــث قسـ ـ ــم الكتـ ـ ــاب ع;ـ ـ ــى روايـ ـ ــات الصـ ـ ــحابة مخالفـ ـ ــا تبويـ ـ ــب
ٕالام ـ ــام مال ـ ــك ملوطئ ـ ــه ع; ـ ــى ٔالاب ـ ــواب الفقهي ـ ــة املعروف ـ ــة ،٤ون ـ ــال ه ـ ــذا الكت ـ ــاب ش ـ ــهرة واس ـ ــعة ح cـ ــ¯ ق ـ ــال
فيـ ــه غـ ــريم املالكيـ ــة باألنـ ــدلس ابـ ــن حـ ــزم الظـ ــاهري :وهـ ــو كتـ ــاب ال أعلـ ــم !ـ ــي الكـ ــالم !ـ ــي الحـ ــديث مثل ـ ــه
٥
أصال ،فكيف أحسن منه".
الث ـ ـ ــاني" :الاسـ ـ ـ ــتذكار مل ـ ـ ــذاهب فقهـ ـ ـ ــاء ٔالامص ـ ـ ــار وعلمـ ـ ـ ــاء ٔالاقطـ ـ ـ ــار فيم ـ ـ ــا تضـ ـ ـ ــمنه املوط ـ ـ ــأ مـ ـ ـ ــن املعـ ـ ـ ــاني
وٓالاثار"
وقـ ــد عـ ــرض فـ ــه ابـ ــن عبـ ــد الـ ــ Aمنهجيتـ ــه !ـ ــي تفسـ ــ ABأحاديـ ــث املوطـ ــأ الcـ ــ Oالsـ ــ¤م فـ ــا ترتيـ ــب الكتـ ــاب
برواية يح÷¯ بن يح÷¯ اللئ O8الاندل! Op-ي املقدمة ال Ocقال فا:

 - ١الحسBن شواط:منهجية فقه الحديث عند القا OpÚعياض ص.١٦٩
! - ٢ي ترجمة ابن عبد ال:Aترتيب املدارك ج٢ص/٣٥٢الديباج ج٢ص/٢٩٥بغية امللتمس ص/٤٨٩جذوة املقتبس ص/٣٦٧س ABأعالم
النبالء ج١١ص/٧٥شجرة النور رقم٣٣٧ج١ص/١١٩شذرات الذهب ج٣ص/٣١٤معجم املؤلفBن ج٤ص/١٧٠
 - ٣عياض:ترتيب املدارك ج٢ص.٣٥٢
- ٤ابن عبد ال :Aالتمهيد ملا !ي املوطأ من املع OPؤالاسانيد)ت شهاب الدين أبو عمرو(ط،١بABوت،دار الفكر .٢٠٠٢،ج١ص.١٠
- ٥إحسان عباس:رسائل ابن حزم ٔالاندل Op-ج٢ص.١٧٩
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"إن جماعـ ـ ــة مـ ـ ــن أهـ ـ ــل العلـ ـ ــم و طلبتـ ـ ــه و العنايـ ـ ــة بـ ـ ــه سـ ـ ــألونا أن اصـ ـ ــرف لهـ ـ ــم كتـ ـ ــاب التمهيـ ـ ــد ع;ـ ـ ــى
أب ـ ــواب املوط ـ ــأ و نس ـ ــقه .وأح ـ ــذف له ـ ــم من ـ ــه تكـ ـ ـرارﻩ و ش ـ ــواهدﻩ و طرق ـ ــه  .وأص ـ ــل له ـ ــم ش ـ ــرح الس ـ ــند و
املرس ـ ــل الل ـ ــذين قص ـ ــدت إ[ ـ ــى ش ـ ــرحهما خاص ـ ــة ! ـ ــي التمهي ـ ــد .بش ـ ــرح جمي ـ ــع م ـ ــا ! ـ ــي املوط ـ ــأ م ـ ــن أقاوي ـ ــل
الصـ ــحابة و التـ ــابعBن .ومـ ــا ملالـ ــك في ـ ــه مـ ــن قولـ ــه الـ ــذي بPـ ــ¯ علي ـ ــه مذهبـ ــه واختـ ــارﻩ مـ ــن أقاويـ ــل س ـ ــلفه
أﻩ بل ـ ــدﻩ ال ـ ــذين ه ـ ــم الحج ـ ــة عن ـ ــدﻩ ع; ـ ــى م ـ ــن خ ـ ــالفهم ،واذك ـ ــر ع; ـ ــى ك ـ ــل ق ـ ــول رس ـ ــمه وذك ـ ــرﻩ في ـ ــه م ـ ــا
١
لسائر فقهاء ٔالامصار من التنازع !ي معانيه ح ¯cيتم شرح كتاب املوطأ"
ّ
 مثـ ـ ــل الاسـ ـ ــتذكار اختصـ ـ ــارا لكتـ ـ ــاب التمهيـ ـ ــد ،إال أنـ ـ ــه حـ ـ ــافظ ع;ـ ـ ــى نسـ ـ ــق التـ ـ ــأليف !ـ ـ ــي الAsكBـ ـ ــ ¤ع;ـ ـ ــىالفق ـ ــه ؤالاحك ـ ــام املس ـ ــتنبطة م ـ ــن ٔالاحادي ـ ــث م ـ ــع ذك ـ ــر آراء الفقه ـ ــاء واختالف ـ ــا®م.بم ـ ــا يمث ـ ــل ري ـ ــادة ! ـ ــي
الفق ـ ــه املق ـ ــارن ،كم ـ ــا أن ـ ــه ل ـ ــم يغف ـ ــل الاس ـ ــتفادة م ـ ــن املص ـ ــنفات الحديثي ـ ــة ال cـ ــ Oنقل ـ ــت آراء الص ـ ــحابة
والت ـ ــابعBن كمص ـ ــنف اب ـ ــن أب ـ ــي ش ـ ــيبة وعب ـ ــد ال ـ ــرزاق ،وألج ـ ــل ه ـ ــذﻩ العناي ـ ــة ال cـ ــ Oتص ـ ــل م ـ ــذهب مال ـ ــك
بالس ـ ــلف فإن ـ ــه أك ـ ــ Aم ـ ــن ذك ـ ــر ش ـ ــواهد ونق ـ ــول الس ـ ــلف ! ـ ــي ٔالاحك ـ ــام الفقهي ـ ــة ،وكأن ـ ــه ح ـ ــاكى وع ـ ــارض
بـ ــه مح; ـ ــى ابـ ــن ح ـ ــزم ) ٤٥٠ه ـ ـ( وقيم ـ ــة هـ ــذا التفس ـ ــ ABللموط ـ ــأ تظهـ ــر م ـ ــن البيئـ ــة ال cـ ــ Oكتـ ــب في ـ ــه ،ف Ûـ ــO
بيئ ـ ــة عكف ـ ــت ع; ـ ــى الانتص ـ ــار مل ـ ــذهب مال ـ ــك وتقلي ـ ــدﻩ ونف ـ ــي ك ـ ــل رأي يخالف ـ ــه ،حي ـ ــث ك ـ ــان التمش ـ ــرق -
أي ٔالاخـ ـ ــذ بـ ـ ــآراء أهـ ـ ــل املشـ ـ ــرق كاألحنـ ـ ــاف والشـ ـ ــافعية-سـ ـ ـ ّـبة عنـ ـ ــد أهـ ـ ــل ٔالانـ ـ ــدلس واملغـ ـ ــرب ،حcـ ـ ــ¯ أن
كثABا من العلماء امتحنوا بسبب ذلك.
فج ـ ــاء ه ـ ــذا الكت ـ ــاب ليكس ـ ــر ح ـ ــدة التقلي ـ ــد ،ويس ـ ــتنطق م ـ ــن الح ـ ــديث مف ـ ــاهيم متع ـ ــددة ت ـ ــAر الخ ـ ــالف
وتج Bـ ــ¤ﻩ ،وبالت ـ ــا[ي تف ـ ــتح ٓالاف ـ ــاق أم ـ ــام العق ـ ــل الفق Ûـ ــ Oل ـ ــئال يق ـ ــع أس ـ ــABة الرؤي ـ ــة ٔالاحادي ـ ــة القائم ـ ــة ع; ـ ــى
ٕالاقصاء .فهو كتاب فقه مقارن مؤيد بالدليل الحدي.O8
وعلي ـ ــه ف ـ ــإن منهجي ـ ــة الاس ـ ــتذكار وم ـ ــن قبل ـ ــه التمهي ـ ــد رام ـ ــت ف ـ ــتح ٔالاحادي ـ ــة الفقهي ـ ــة واس ـ ــتبطنت م ـ ــن
حي ـ ــث ل ـ ــم تنط ـ ــق رحاب ـ ــة الفق ـ ــه ٕالاس ـ ــالمي ،وكس ـ ــرت م ـ ــن ح ـ ــدة التقلي ـ ــد الس ـ ــائد باستص ـ ــحاب ال ـ ــرؤى
الفقهي ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــارج امل ـ ــذهب ،وه ـ ــو ص ـ ــنيع نج ـ ــدﻩ يتك ـ ــرر عن ـ ــد مح ـ ــدثBن آخ ـ ــرين مت ـ ــأخرين ك ـ ــابن حج ـ ــر
العس ـ ــقالني ! ـ ــي الف ـ ــتح .وهك ـ ــذا كتب ـ ــت لألن ـ ــدلس الري ـ ــادة ! ـ ــي الفق ـ ــه املق ـ ــارن م ـ ــع اب ـ ــن عب ـ ــد ال ـ ــ Aث ـ ــم م ـ ــع
الحفي ـ ـ ــد اب ـ ـ ــن رش ـ ـ ــد )٥٩٥ه ـ ـ ـ ـ( ! ٢ـ ـ ــي بداي ـ ـ ــة املج ـ ـ ــد و³اي ـ ـ ــة املقتص ـ ـ ــد ،كم ـ ـ ــا عرف ـ ـ ــا م ـ ـ ــع اب ـ ـ ــن ح ـ ـ ــزم
ٔالاندل -ـ ـ ــ ! Opـ ـ ــي ريادت ـ ـ ــه لتأس ـ ـ ــيس عل ـ ـ ــم مقارن ـ ـ ــة ٔالادي ـ ـ ــان ! ـ ـ ــي موس ـ ـ ــوعته الش ـ ـ ــهABة :الفص ـ ـ ــل ! ـ ـ ــي املل ـ ـ ــل
ؤالاهواء والنحل.

- ١ابن عبد ال:Aكتاب الكا!ي !ي فقه أهل املدينة-مقدمة املحقق محمد ولد ماديك املوريطاني-ط،٢الرياض،دار الريض
الحديثة.١٩٨٠،ج١ص.١٠١-١٠٠
 ٢انظر !ي ترجمة ابن رشد:س ABأعالم النبالء ج١١ص/٥٩٢الديباج ج٢ص/٢٠٢شذرات الذهب ج٤ص.٣٢٠
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يطالعنـ ـ ــا ٕالام ـ ـ ــام الث ـ ـ ــاني املعاص ـ ـ ــر الب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــ Aالفقي ـ ـ ــه أب ـ ـ ــو الولي ـ ـ ــد الب ـ ـ ــا&ي س ـ ـ ــليمان ب ـ ـ ــن خل ـ ـ ــف)ت٤٧٤ه ـ ـ ـ( ١بمؤلـ ـ ــف آخـ ـ ــر !ـ ـ ــي شـ ـ ــرح املوطـ ـ ــأ وهـ ـ ــو املنتقـ ـ ــى ،بعـ ـ ــدما ألـ ـ ــف قبلـ ـ ــه كتـ ـ ــاب الاسـ ـ ــتيفاء !ـ ـ ــي
شرح املوطأ ،وكان بدعا !ي كال التفسABين للموطأ.
يمتـ ـ ــاز البـ ـ ــا&ي بكونـ ـ ــه جمـ ـ ــع إ[ـ ـ ــى جانـ ـ ــب الفقـ ـ ــه والحـ ـ ــديث علـ ـ ــم ٔالاصـ ـ ــول والكـ ـ ــالم ،وتمBـ ـ ــ¤ﻩ يعـ ـ ــود إ[ـ ـ ــى
رحلتـ ــه املشـ ــرقية الcـ ــ Oأفـ ــاد فـ ــا مـ ــن ٕالانتـ ــاج املشـ ــر*ي !ـ ــي كـ ــال ٔالاصـ ــلBن .وألجـ ــل هـ ــذا أجمـ ــع املAsجمـ ــون
ع; ـ ــى علـ ـ ــو كعب ـ ــه فقـ ـ ــد ك ـ ــان " :فقـ ـ ــا نظ ـ ــارا محققـ ـ ــا راوي ـ ــة محـ ـ ــدثا ،يفه ـ ــم صـ ـ ــنعة الح ـ ــديث ورجالـ ـ ــه،
متكلم ـ ــا أص ـ ــوليا فص ـ ــيحا ش ـ ــاعرا مطبوع ـ ــا ،حس ـ ــن الت ـ ــأليف ،متس ـ ــق املع ـ ــارف ،ولك ـ ــن أبل ـ ــغ م ـ ــا ك ـ ــان
٢
!ي الفقه ،وإتقانه ع;ى طريق النظار من البغداديBن وحذاق القرويBن".
ويكف ـ ـ ــي ! ـ ـ ــي تأكي ـ ـ ــدﻩ ه ـ ـ ــذﻩ الش ـ ـ ــهادة أن ـ ـ ــه عن ـ ـ ــدما ع ـ ـ ــاد م ـ ـ ــن املش ـ ـ ــرق ن ـ ـ ــاظر اب ـ ـ ــن ح ـ ـ ــزم الظ ـ ـ ــاهري ! ـ ـ ــي
ٔالاصول ،وأفحمه !ي ذلك ،وكان سبب نكبته وإحراق كتبه ثم نفيه.٣
يعت ـ ــ Aاملنتق ـ ــى أحس ـ ــن تفس ـ ــ ABم ـ ــذه O°للموط ـ ــأ بش ـ ــهادة املت ـ ــأخرين إذ ب ـ ــBن خطت ـ ــه ! ـ ــي ش ـ ــرحه فق ـ ــال" :
اقتص ـ ــر في ـ ــه ع; ـ ــى الك ـ ــالم ! ـ ــي مع ـ ــاني م ـ ــا يتض ـ ــمنه الكت ـ ــاب م ـ ــن ٔالاحادي ـ ــث ،والفق ـ ــه .وأص ـ ــل ذل ـ ــك م ـ ــن
املس ـ ــائل بم ـ ــا يتعل ـ ــق  Çـ ــا ! ـ ــي أص ـ ــل كت ـ ــاب املوط ـ ــأ ،ليك ـ ــون ش ـ ــرحا ل ـ ــه ،وتنب ـ ــا ع; ـ ــى م ـ ــا يس ـ ــتخرج م ـ ــن
املس ـ ــائل من ـ ــه ،ويش ـ ــ ABإ[ ـ ــى الاس ـ ــتدالل ع; ـ ــى تل ـ ــك املس ـ ــائل واملع ـ ــاني ال cـ ــ Oيجمعه ـ ــا ،وينص ـ ــها م ـ ــا يخ ـ ــف
ويق ـ ـ ــرب ،ليك ـ ـ ــون ذل ـ ـ ــك ح ـ ـ ــظ م ـ ـ ــن ابت ـ ـ ــدأ ب ـ ـ ــالنظر ! ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذﻩ الطريق ـ ـ ــة م ـ ـ ــن كت ـ ـ ــاب الاس ـ ـ ــتيفاء إن أراد
الاقتص ـ ـ ــار علي ـ ـ ــه ،وعون ـ ـ ــا ل ـ ـ ــه إن طمح ـ ـ ــت همت ـ ـ ــه إلي ـ ـ ــه ،فأجبت ـ ـ ــك إ[ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،وانتقيت ـ ـ ــه م ـ ـ ــن الكت ـ ـ ــاب
املـ ـ ـ ــذكور ،ع;ـ ـ ـ ــى حسـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــا رغبتـ ـ ـ ــه ،وشـ ـ ـ ــرطته ،وأعرضـ ـ ـ ــت فيـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ــن ذكـ ـ ـ ــر ٔالاسـ ـ ـ ــانيد ،واسـ ـ ـ ــتيعاب
املس ـ ـ ــائل ،والدالل ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــا اح ـ ـ ــتج ب ـ ـ ــه املخ ـ ـ ــالف ،وس ـ ـ ــلكت في ـ ـ ــه الس ـ ـ ــبيل ال ـ ـ ــذي س ـ ـ ــلكت ! ـ ـ ــي كت ـ ـ ــاب
الاسـ ــتيفاء مـ ــن إي ـ ـراد الحـ ــديث واملسـ ــألة مـ ــن ٔالاصـ ــل ،ثـ ــم أتبعـ ــت ذلـ ــك مـ ــا يليـ ــق بـ ــه مـ ــن الفـ ــرع ،وأثبتـ ــه
٤
شيوخنا املتقدمون ر OpÚﷲ عم من املسائل"
ه ـ ـ ــذا التفس ـ ـ ــ ABالح ـ ـ ــدي O8امت ـ ـ ــاز بجمل ـ ـ ــة مزاي ـ ـ ــا أهمه ـ ـ ــا ش ـ ـ ــرح الح ـ ـ ــديث واس ـ ـ ــتخراج فوائ ـ ـ ــدﻩ وفروع ـ ـ ــه
الفقهي ـ ــة م ـ ــع ع ـ ــرض أق ـ ــوال ٔالائم ـ ــة وخاص ـ ــة داخ ـ ــل امل ـ ــذهب ،وم ـ ــن خارج ـ ــه أحيان ـ ــا م ـ ــع ذك ـ ــر ال ـ ــدليل
امل ـ ـ ـ ــالكي ،وكأن ـ ـ ـ ــه قف ـ ـ ـ ــز ع; ـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــدونات التقليدي ـ ـ ـ ــة ال cـ ـ ـ ــ Oال ® ـ ـ ـ ــتم بال ـ ـ ـ ــدليل مث ـ ـ ـ ــل الواض ـ ـ ـ ــحة الب ـ ـ ـ ــن
حبيب،واملستخرجة ملحمد العت٢٥٥) O°هـ(٥واملدونة لسحنون.
كم ـ ـ ــا أن ـ ـ ــه اس ـ ـ ــتثمر في ـ ـ ــه مع ـ ـ ــارف املدرس ـ ـ ــتBن العراقي ـ ـ ــة واملدرس ـ ـ ــة القيوواني ـ ـ ــة و Ôـ ـ ــي محاول ـ ـ ــة رائ ـ ـ ــدة
لوصل ما انقطع بBن املدرستBن.

!- ١ي ترجمة البا&ي انظر:ترتيب املدارك ج٢ص/٣٤٧الديباج ج١ص/٣٣٠س ABأعالم النبالء ج١١ص/٢٧٦شذرات الذهب
ج٣ص/٣٣٤وفيات ٔالاعيان ج٢ص/٣٤٠نفح الطيب ج٢ص/٢٣١معجم املؤلفBن ج١ص.٧٨٨
 - ٢عياض:ترتيب املدارك ج٢ص٣٤٨
!- ٣ي نكبة ابن حزم انظر:تاريخ الفكر ٔالاندل Op-ص٢٥٤
- ٤البا&ي:املنتقى !ي شرح املوطأ.ط،١القاهرة،مطبعة السعادة١٣٣٢،هـ ج١ص.٣-٢
!- ٥ي ترجمة العت O°انظر:ترتيب املدارك ج١ص/٤٤٩جذوة املقتبس ص/٣٩بغية امللتمس ص.٤٨
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كمـ ـ ــا طـ ـ ــرح جانـ ـ ــب دراسـ ـ ــة ٔالاسـ ـ ــانيد والرجـ ـ ــال والسـ ـ ــبب يعـ ـ ــود إ[ـ ـ ــى قطعيـ ـ ــة أحاديـ ـ ــث املوطـ ـ ــأ ولكونـ ـ ــه
أراد للكت ـ ــاب أن يك ـ ــون مص ـ ــدر للفق ـ ــه امل ـ ــدلل ب ـ ــدل الفق ـ ــه املص ـ ــمت ال ـ ــذي يس ـ ــلم ب ـ ــأقوال ٔالائم ـ ــة دون
أن يتبعه ـ ـ ــا بال ـ ـ ــدليل ،وكأن ـ ـ ــه تم ـ ـ ــرين للطال ـ ـ ــب ع; ـ ـ ــى فه ـ ـ ــم تخريج ـ ـ ــات ٕالام ـ ـ ــام مال ـ ـ ــك الفقهي ـ ـ ــة متبوع ـ ـ ــة
بأدل ـ ــا .ول ـ ــذلك اعت ـ ــAﻩ املستش ـ ــرق أنخ ـ ــل بالنتي ـ ــا ١أحس ـ ــن كت ـ ــاب أل ـ ــف ! ـ ــي م ـ ــذهب مال ـ ــك ألن ـ ــه ش ـ ــرح
أحاديث املوطأ وفرع علا تفريعا حسنا.
رابعا:تفاس صحيح مﺴلم والريادة املغربية.
كت ـ ــب للمغارب ـ ــة الري ـ ــادة ! ـ ــي ش ـ ــرح ص ـ ــحيح مس ـ ــلم ٢م ـ ــع علم ـ ــBن كب Bـ ــAين أح ـ ــدهما تون -ـ ــ Opوه ـ ــو ٕالام ـ ــام
املـ ـ ــازري !ـ ـ ــي كتابـ ـ ــه املعلـ ـ ــم بفوائ ـ ـ ــد مسـ ـ ــلم ،والثـ ـ ــاني ملغربـ ـ ــي هـ ـ ــو القاÚـ ـ ــ Opعيـ ـ ــاض !ـ ـ ــي كتابـ ـ ــه"إكم ـ ـ ــال
املعلم"
أم ـ ــا ٔالاول فه ـ ــو ٕالام ـ ــام املج ـ ــد أب ـ ــي عب ـ ــد ﷲ ب ـ ــن محم ـ ــد ب ـ ــن ع; ـ ــي امل ـ ــازري )ت ٥٣٦ه ـ ـ ـ( .٣وال ـ ــذي يع ـ ــد
شـ ـ ــرحه أساسـ ـ ــا ملـ ـ ــن بعـ ـ ــدﻩ ،فمـ ـ ــن الناحيـ ـ ــة العلميـ ـ ــة يعتـ ـ ــ Aكتـ ـ ــاب املعلـ ـ ــم ٔالاسـ ـ ــاس الـ ـ ــذي بPـ ـ ــ¯ عليـ ـ ــه
ش ـ ـ ـراح مس ـ ـ ــلم كت ـ ـ ــÈم وأف ـ ـ ــادوا من ـ ـ ــه ،وعلي ـ ـ ــه م ـ ـ ــدار تص ـ ـ ــنيفا®م ،وق ـ ـ ــد تسلس ـ ـ ــلت مص ـ ـ ــنفات املغارب ـ ـ ــة
علي ـ ــه ب ـ ــBن إكم ـ ــال وتكمي ـ ــل مل ـ ــدة خمس ـ ــة ق ـ ــرون ،كم ـ ــا أف ـ ــاد من ـ ــه املش ـ ــارقة ك ـ ــالنووي )ت ٦٧٦ه ـ ـ ـ( ! ـ ــي
املاج ،وكذا بن حجر ) ٨٥٢هـ( !ي فتح الباري ،والسيوطي ) ٩١١هـ( !ي الديباج.٤
وق ـ ــال محقق ـ ــه الش ـ ــيخ الش ـ ــاذ[ي النيف ـ ــر ":طريق ـ ــة املعل ـ ــم طريق ـ ــة مبتك ـ ــرة ،حي ـ ــث أن ص ـ ــاحبه رك ـ ــز ف ـ ــا
بحوثـ ــه ع;ـ ــى الاس ـ ــتنتاج والاسـ ــتنباط ،مق ـ ــدما لـ ــذلك ع; ـ ــى غBـ ــAﻩ ،ولـ ــه ! ـ ــي ذلـ ــك أغ ـ ـراض متعـ ــددة خ ـ ــدم
٥
Çا الكتاب خدمة ّ
ج;ى ،لم يسبقه إلا سابق".
كان ـ ــت منهجي ـ ــة ه ـ ــذا التفس ـ ــ ABملس ـ ــلم مخالف ـ ــة مل ـ ــا س ـ ــواﻩ ح cـ ــ¯ مم ـ ــن أت ـ ــى بع ـ ــدﻩ ،فص ـ ــاحبه بل ـ ــغ درج ـ ــة
ّ
والتم Bـ ــ ،¤وألج ـ ــل ذل ـ ــك رك ـ ــز ع; ـ ــى الاس ـ ــتنباط م ـ ــن الح ـ ــديث مس ـ ــتعمال ٓالال ـ ــة اللغوي ـ ــة ،ومعم ـ ــال
الاج ـ ــاد
عقله الكالمي حيث تAز أشعريته الواضحة !ي الدفاع عن العقائد السنية.
وألج ـ ــل ذل ـ ــك اه ـ ــتم بعي ـ ــون املس ـ ــائل وتحريره ـ ــا ب ـ ــدل الخ ـ ــوض ! ـ ــي املماحك ـ ــات الفقهي ـ ــة والس ـ ــندية ،وال
غرو فهو":آخر املشتغلBن من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه وررتبة الاجاد ودقة النظر".٦
ويمكن أن نلخص منهجية هذا التفس ABلصحيح مسلم باآلتي:
ع ـ ـ ــدم ٕالايغ ـ ـ ــال ! ـ ـ ــي الص ـ ـ ــناعة الحديثيـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث الرواي ـ ـ ــة بالسـ ـ ـ ــند ،وألج ـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك ل ـ ـ ــم يعـ ـ ـ ــرضبالتعقيب ع;ى منهجية ٕالامام مسلم !ي مقدمته الشهABة لصحيحه إال قليال.٧
- ١أنخل بالنتيا :تاريخ الفكر ٔالاندل Op-ص.٤٧٨
- ٢الشاذ[ي النيفر:مقدمة كتاب املعلم بفوائد مسلم للمازري .ط،١تونس،الدار التونسية للنشر.١٩٨٧ص.١٨٤
!- ٣ي ترجمة ٕالامام املازري راجع :الديباج ج٢ص/١٩٦شجرة النور رقم٣٧١ج١ص/١٢٧س ABأعالم النبالء ج١٢ص/٥٧وفيات ٔالاعيان
ج٤ص/١٠٩شذرات الذهب ج٤ص/١١٤معجم املؤلفBن ج٣ص.٥٢٥
 - ٤الحسBن شواط:منهجية فقه الحديث عند القا OpÚعياض ص١١٩
- ٥الشاذ[ي النيفر:املازري الفقيه املتكلم تونس،دار بوسالمة.١٨٩٢،ص.٨٨
- ٦ابن فرحون:الديباج املذهب ج٢ص.١٩٧
- ٧املازري:املعلم بفوائد مسلم.ص.٢٧٤-٢٧٠
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 ع ـ ــدم ش ـ ــرح ك ـ ــل ٔالاحادي ـ ــث ال ـ ــواردة ! ـ ــي أب ـ ــواب مس ـ ــلم ،فه ـ ــو يخت ـ ــار امله ـ ــم ف ـ ــا ،وال cـ ــ Oيك ـ ــون عل ـ ــامحور الباب ،ألنه عادة مسلم جمع املكررات !ي باب واحد عكس البخاري.١
واختيـ ـ ــارﻩ للمهـ ـ ــم م ـ ـ ـن أجـ ـ ــل الاسـ ـ ــتنباط ،وعليـ ـ ــه فإنـ ـ ــه يعـ ـ ــد مـ ـ ــن أول ش ـ ـ ـراح الحـ ـ ــديث الـ ـ ــذين فتحـ ـ ــوا
ب ـ ــاب الاس ـ ــتنباط م ـ ــن الس ـ ــنة النبوي ـ ــة ،ألن م ـ ــن تقدم ـ ــه انص ـ ــرفت عن ـ ــايم إم ـ ــا للس ـ ــند ،وإم ـ ــا لغري ـ ــب
٢
الحديث ،وهما اللذان اعتمد فما ع;ى املصادر املتقدمة".
 الاعتم ـ ـ ــاد ع; ـ ـ ــى تفس ـ ـ ــ ABالح ـ ـ ــديث ب ـ ـ ــالقرآن أوال ،ث ـ ـ ــم بالس ـ ـ ــنة ثاني ـ ـ ــا ،وك ـ ـ ــذا باللغ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــاجع ـ ـ ــل النس ـ ـ ــق العلم ـ ـ ــ Oم¤sن ـ ـ ــا ال ي ـ ـ ــ¤ل إ[ ـ ـ ــى التناقض ـ ـ ــات الواض ـ ـ ــحة ! ـ ـ ــي تفاس ـ ـ ــ ABم ـ ـ ــن بع ـ ـ ــدﻩ،و!ي ذل ـ ـ ــك
نماذج عديدة مثل تعليقه ع;ى حديث الAاءة من الصالقة والحالقة والشاقة.٣
 الاهتم ـ ــام بالقض ـ ــايا العقدي ـ ــة وتحريره ـ ــا وت ـ ــدليلها وال ـ ــرد ع; ـ ــى أه ـ ــل ٔالاه ـ ــواء م ـ ــا ،وق ـ ــد ك ـ ــان وفي ـ ــاألش ـ ـ ــعريته ،حي ـ ـ ــث أتب ـ ـ ــع تفس ـ ـ ــ ABكت ـ ـ ــاب ٕالايم ـ ـ ــان بآرائ ـ ـ ــه الس ـ ـ ــديدة ! ـ ـ ــي موض ـ ـ ــوع الص ـ ـ ــفات والتقلي ـ ـ ــد
وعصمة ٔالاشياء والتكف ABوغ ABذلك.
وم ـ ــن نم ـ ــاذج ذل ـ ــك تعليق ـ ــه ع; ـ ــى ح ـ ــديث ض ـ ــحك ﷲ تع ـ ــا[ى ،حي ـ ــث يق ـ ــول" :الض ـ ــحك م ـ ــن ﷲ محم ـ ــول
ع;ى الرضا والقبول ،ومن ذلك يقال :ضحكت ٔالارض إذا ظهر نبا®ا".٤
وكـ ــذا ! ـ ــي تعليقـ ــه ع; ـ ــى أحادي ـ ــث التكفBـ ــ Aباملعا(ـ ــ Opمث ـ ــل قولـ ــه ص ـ ــ;ى ﷲ علي ـ ــه وسـ ــلم" :ال يزن ـ ــي الزان ـ ــي
٥
حBن يزني وهو مؤمن"
حيـ ـ ــث ق ـ ـ ــال :مـ ـ ــؤمن أي آم ـ ـ ــن مـ ـ ــن ع ـ ـ ــذاب ﷲ ،ويحتم ـ ـ ــل أن يكـ ـ ــون معن ـ ـ ــاﻩ مسـ ـ ــتحالذلك ،وق ـ ـ ــد قي ـ ـ ــل:
معن ـ ـ ـ ــاﻩ أي كام ـ ـ ـ ــل ٕالايم ـ ـ ـ ــان ،وه ـ ـ ـ ــذا ع; ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ــن يق ـ ـ ـ ــول أن الطاع ـ ـ ـ ــات ال تس ـ ـ ـ ــم¯ إيمان ـ ـ ـ ــا ،وه ـ ـ ـ ــذﻩ
الت ـ ــأويالت ت ـ ــدفع ق ـ ــول الخ ـ ــوارج أن ـ ــه ك ـ ــافر بزنـ ـ ــاﻩ ،وق ـ ــول املع¤sل ـ ــة :أن الفاس ـ ــق امل; ـ ــي ال يس ـ ــم¯ مؤمنـ ـ ــا
٦
تعلقا من الطائفتBن Çذا الحديث ،وإذا احتمل ما قلناﻩ لم تكن فيه حجة".
 ٕالاكث ـ ــار م ـ ــن ذك ـ ــر أق ـ ــوال ٔالائم ـ ــة املع ـ ــدودين ! ـ ــي املس ـ ــائل الفقهي ـ ــة دون غ Bـ ــAهم م ـ ــن غ Bـ ــ Aاملش ـ ــهورين،م ـ ــع ت ـ ــذييلها غالب ـ ــا بأدل ـ ــا م ـ ــن الكت ـ ــاب والس ـ ــنة وال sـ ــAجيح بي ـ ــا.ونج ـ ــدﻩ غالب ـ ــا ينتص ـ ــر مل ـ ــذهب مال ـ ــك
وقد يخالفه أحيانا ،وقد يذكر سبب الخالف !ي املسألة وفائدته.٧
وخالصـ ــة الق ـ ــول أن امل ـ ــازري ف ـ ــتح فن ـ ــا جدي ـ ــدا ! ـ ــي تفس ـ ــ ABالح ـ ــديث ،ك ـ ــان ب ـ ــدعا في ـ ــه باعتم ـ ــادﻩ ٕالايج ـ ــاز
والاختص ـ ـ ــار والAsك Bـ ـ ــ ¤ع; ـ ـ ــى الفوائ ـ ـ ــد املباش ـ ـ ــرة املس ـ ـ ــتنبطة م ـ ـ ــن الح ـ ـ ــديث دون حش ـ ـ ــوﻩ باالس ـ ـ ــتطرادات

- ١انظر :الحسي OPعبد املجيد هاشمٕ:الامام البخاري محدثا وفقا.صيدا،منشورات املكتبة العصرية.ص.١٢٢
- ٢الشاذ[ي النيفر:مقدمة كتاب املعلم للمازري ص.٢٤١
- ٣صحيح مسلم:كتاب ٕالايمان رقم / ١٠٤املازري:املعلم ص.٣٠٤
 - ٤املازري:املعلم بفوائد مسلم ص٣٣٩
- ٥صحيح مسلم:كتاب ٕالايمان رقم/٥٧صحيح البخاري :كتاب ٔالاشربةرقم.٥٥٧٨
 - ٦املازري:املعلم بفوائد مسلم ص.٢٩٤
 - ٧الحسBن شواط:منهجية فقه الحديث عند القا OpÚعياض ص.١٢١
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والزيـ ـ ــادات واملماحكـ ـ ــات السـ ـ ــندية .فهـ ـ ــو شـ ـ ــرح اشـ ـ ــتمل ع;ـ ـ ــى عيـ ـ ــون مـ ـ ــن علـ ـ ــم الحـ ـ ــديث وفنـ ـ ــون مـ ـ ــن
الفقه كما قال ابن خلدون.١
أمـ ـ ــا الكتـ ـ ــاب الثـ ـ ــاني الـ ـ ــذي حـ ـ ــاكى ٔالاول فهـ ـ ــو للقاÚـ ـ ــ Opعيـ ـ ــا ض اليحصـ ـ ــ O°السـ ـ ــب Ocاملـ ـ ــالكي املغربـ ـ ــي،٢
وال ـ ـ ــذي ج ـ ـ ــارى في ـ ـ ــه امل ـ ـ ــازري وس ـ ـ ــماﻩ :إكم ـ ـ ــال املعل ـ ـ ــم بفوائ ـ ـ ــد مس ـ ـ ــلم" ،فك ـ ـ ــان أك ـ ـ ــ Aتم Bـ ـ ـ¤ا ! ـ ـ ــي تفس ـ ـ ــAB
ص ـ ـ ــحيح مس ـ ـ ــلم ألن ـ ـ ــه احت ـ ـ ــف بكت ـ ـ ــب أخ ـ ـ ــرى خ ـ ـ ــدم  Çـ ـ ــا القا Úـ ـ ــ Opالح ـ ـ ــديث الش ـ ـ ــريف وم ـ ـ ــا :كتاب ـ ـ ــه
الش ـ ـ ــفا ! ـ ـ ــي التعري ـ ـ ــف بحق ـ ـ ــوق املص ـ ـ ــطفى .وكت ـ ـ ــاب " مش ـ ـ ــارق ٔالان ـ ـ ــوار ع; ـ ـ ــى ص ـ ـ ــحاح ٓالاث ـ ـ ــار" ،وكت ـ ـ ــاب
"ٕالامل ـ ــاع إ[ـ ـ ــى معرفـ ـ ــة أص ـ ــول الروايـ ـ ــة وتقييـ ـ ــد السـ ـ ــماع" وه ـ ــو مـ ـ ــن الكتـ ـ ــب املتقدم ـ ــة !ـ ـ ــي علـ ـ ــم الدرايـ ـ ــه
عند املغاربة.
انفـ ـ ــرد عيـ ـ ــاض !ـ ـ ــي عملـ ـ ــه بإكمـ ـ ــال عملـ ـ ــBن سـ ـ ــابقBن عليـ ـ ــه ،أولهمـ ـ ــا كتـ ـ ــاب املعلـ ـ ــم للمـ ـ ــازري السـ ـ ــالف
ذكـ ـ ــرﻩ ،والثـ ـ ــاني "تقييـ ـ ــد املهمـ ـ ــل وتميBـ ـ ــ ¤املشـ ـ ــكل" ،ألبـ ـ ــي ع;ـ ـ ــي الحسـ ـ ــBن الجيـ ـ ــاني )  ٤٩٨ه ـ ـ ـ( ٣إذا أفـ ـ ــاد
من هذا ٔالاخ! ABي دراسة العلل الواردة ع;ى أسانيد مسلم.
امت ـ ــاز تفس ـ ــ ABعي ـ ــاض لص ـ ــحيح مس ـ ــلم بجمل ـ ــة مم Bـ ـ¤ات تجعل ـ ــه ي ـ ــ ¤امل ـ ــاج للن ـ ــووي فيم ـ ــا بع ـ ــد ،وذل ـ ــك
باعAsاف النووي ذاته !ي النقل عن عياض كثABا.ومن تلك املزايا:
 ٕالاملـ ـ ـ ــام بالقضـ ـ ـ ــايا السـ ـ ـ ــندية والحديثيـ ـ ـ ــة الcـ ـ ـ ــ Oأورده ـ ـ ـ ــا مسـ ـ ـ ــلم !ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــحيحه ،ولـ ـ ـ ــم يعـ ـ ـ ــرج عل ـ ـ ـ ــاامل ـ ــازري ،وب ـ ــرزت عارض ـ ــة عي ـ ــاض ! ـ ــي ش ـ ــرح ه ـ ــذﻩ املقدم ـ ــة ملكانت ـ ــه العالي ـ ــة ! ـ ــي عل ـ ــم املص ـ ــطلح ،وك ـ ــذا
م ـ ــن خ ـ ــالل ":الك ـ ــالم ع; ـ ــى بع ـ ــض الرج ـ ــال ؤالاس ـ ــانيد والعل ـ ــل غ Bـ ــ Aالقادح ـ ــة الواقع ـ ــة ! ـ ــي بعض ـ ــها مم ـ ــا
أغفله الجياني دون التوسع والاستقصاء.
 ش ـ ــرح ٔالاحادي ـ ــث ال cـ ــ Oل ـ ــم يتع ـ ــرض له ـ ــا امل ـ ــازري و Ôـ ــي كث Bـ ــAة ج ـ ــدا ،بحي ـ ــث ين ـ ــدر أن نج ـ ــد ح ـ ــديثا ل ـ ــميشـ ـ ـ ــرح بعـ ـ ـ ــض ألفاظـ ـ ـ ــه إال أن يكـ ـ ـ ــون مكـ ـ ـ ــررا ،وذلـ ـ ـ ــك ببيـ ـ ـ ــان املعـ ـ ـ ــاني وضـ ـ ـ ــبط ٔالالفـ ـ ـ ــاظ واسـ ـ ـ ــتنباط
ٔالاحكـ ـ ـ ــام الفقهيـ ـ ـ ــة والفوائـ ـ ـ ــد املختلفـ ـ ـ ــة ،وبيـ ـ ـ ــان الغـ ـ ـ ــامض وتقييـ ـ ـ ــد املهمـ ـ ـ ــل والتنبيـ ـ ـ ــه ع;ـ ـ ـ ــى اخـ ـ ـ ــتالف
ألفاظ الرواة ،وكذا الاستدراك والتعقيب ع;ى السابقBن.٤
 الاهتمام بالجمع بBن ٔالاحاديث املتعارضة ،وتأويل مختلف ٔالاحاديث إن تعذر الجمع. الاعتنـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ــالنوا'ي العقديـ ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ــرد ع;ـ ـ ـ ــى الفـ ـ ـ ــرق املعارضـ ـ ـ ــة ،ونحـ ـ ـ ــو ذلـ ـ ـ ــك !ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ــوا'ي الصـ ـ ـ ــفاتوالعص ـ ــمة وذل ـ ــك ! ـ ــي مث ـ ــل ح ـ ــديث الص ـ ــورة" ،في ـ ــأتم ﷲ ! ـ ــي الص ـ ــورة ال cـ ــ Oيعرف ـ ــون".٥ق ـ ــال:مقابل ـ ــة
لف ـ ــظ الص ـ ــورة هن ـ ــا ال cـ ــ Oاملـ ـ ـراد  Çـ ــا ح ـ ــق ﷲ الص ـ ــفة -ع; ـ ــى م ـ ــا تق ـ ــدم -للفظ ـ ــة الص ـ ــورة الحقيقي ـ ــة
الـ ـ ـ ــواردة !ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــفة امللـ ـ ـ ــك واملخلـ ـ ـ ــوق ،وتجنـ ـ ـ ــيس اللفـ ـ ـ ــظ بـ ـ ـ ــاللفظ كمـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ــا[ى :مسـ ـ ـ ــزؤن ﷲ
 - ١ابن خلدون:املقدمة ص.٤١٥-٤١٤
!- ٢ي ترجمة عياض انظر:الديباج ج٢ص/٣٦شجرة النور رقم٤١١ج١ص/١٤٠وفيات ٔالاعيان ج٣ص/٤٢٤شذرات الذهب ج٤ص/١٣٨سAB
أعالم النبالء ج١٢ص/١١٥والAsجمة الواسعة البنه محمد بن عياض !ي التعريف به.
!- ٣ي ترجمة الجياني انظر:الديباج ج١ص/٢٩٣بغية امللتمس ص/٢٦٥س ABأعالم النبالء ج١١ص/٤٠٣وفيات الاعيان ج٢ص/١٥٤شذرات
الذهب ج٨ص/٤٠٨معجم املؤلفBن ج١ص.٦٣٣
 - ٤الحسBن شواط:منهجية فقه الحديث عند القا OpÚعياض ص.١٦٨
- ٥صحيح مسلم:كتاب ٕالايمان رقم/١٨٢صحيج البخاري:كتاب الرقاق رقم.٦٥٧٣
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يس ـ ـ ــزئ  Çـ ـ ــم ."١وقول ـ ـ ــه" ومك ـ ـ ــروا ومك ـ ـ ــر ﷲ وﷲ خ Bـ ـ ــ Aامل ـ ـ ــاكرين" .٢وق ـ ـ ــدد ج ـ ـ ــاءت ه ـ ـ ــذﻩ اللفظ ـ ـ ــة ! ـ ـ ــي
البخ ـ ــاري :في ـ ــأتم ﷲ ! ـ ــي الص ـ ــورة ال cـ ــ Oال يعرفو ³ـ ــا ،و! ـ ــي الص ـ ــورة ال cـ ــ Oيعرف ـ ــون" م ـ ــن غ Bـ ــ Aإض ـ ــافة،
و Ôـ ــي أب ـ ــBن وأق ـ ــرب لتأوي ـ ــل الص ـ ــفة والص ـ ــورة ترج ـ ــع ! ـ ــي اللس ـ ــان إ[ ـ ــى مع Pـ ــ¯ الص ـ ــفة ومع Pـ ــ¯ الحقيق ـ ــة.
وإلي ـ ــه يرج ـ ــع قول ـ ــه :الص ـ ــورة ال cـ ــ Oرأوﻩ ف ـ ــا أوال.أي علم ـ ــوا م ـ ــن ت ´¤ـ ــه وتقديس ـ ــه ،واعتق ـ ــدوﻩ م ـ ــن أن ـ ــه
ال يش ـ ـ ــÈه  ـ ـ ــOpء ،وق ـ ـ ــد ز ّل م ـ ـ ــن ل ـ ـ ــم يحص ـ ـ ــل كالم ـ ـ ــه مم ـ ـ ــا تق ـ ـ ــدم ،فأثب ـ ـ ــت ص ـ ـ ــورة ال كالص ـ ـ ــور ،وه ـ ـ ــذا
تناقض وتجسيم محض ،نعوذ باهلل".٣
 توس ـ ــع ه ـ ــذا الكت ـ ــاب ! ـ ــي قض ـ ــايا التفس ـ ــ ABوعل ـ ــوم الق ـ ـرآن ،مم ـ ــا يمك ـ ــن أن يعت ـ ــ Aمرجع ـ ــا ومص ـ ــدرا ! ـ ــيهذا الفن من العلوم الخادمة للقرآن الكريم.
 الاهتم ـ ــام بالقض ـ ــايا الفقهي ـ ــة وتوجه ـ ــا ع; ـ ــى م ـ ــذهب ٕالام ـ ــام مال ـ ــك ،مم ـ ــا يمك ـ ــن ع ـ ــدﻩ أح ـ ــد مراج ـ ــعالفقه امللتصق بالدليل عكس املصنفات املالكية املتقدمة.
وبالجمل ـ ـ ـ ــة فه ـ ـ ـ ــذا الكت ـ ـ ـ ــاب يع ـ ـ ـ ــد مرجع ـ ـ ـ ــا أوال ! ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــرح ص ـ ـ ـ ــحيح مس ـ ـ ـ ــلم ،وعلي ـ ـ ـ ــه ب Pـ ـ ـ ــ¯ املت ـ ـ ـ ــأخرون
تفس ـ ـ ــABا®م،فكلهم عال ـ ـ ــة علي ـ ـ ــه مث ـ ـ ــل الن ـ ـ ــووي ! ـ ـ ــي امل ـ ـ ــاج و ٔالاب ـ ـ ــي الوش ـ ـ ــتاني)  ٨٢٧هـ ـ ـ ـ( ! ٤ـ ـ ــي إكم ـ ـ ــال
ٕالاكمال.
وع;ـ ـ ــى الجملـ ـ ــة فالكتـ ـ ــاب دال ع;ـ ـ ــى تمBـ ـ ــ ¤املغاربـ ـ ــة واع sـ ـ ـ¤ازهم بصـ ـ ــحيح مسـ ـ ــلم ،حيـ ـ ــث شـ ـ ــرحه واح ـ ـ ــد
وعش ـ ـ ــرون م ـ ـ ــم ،وعل ـ ـ ــق علي ـ ـ ــه خمس ـ ـ ــة ،وأل ـ ـ ــف ! ـ ـ ــي تفس ـ ـ ــ ABغريب ـ ـ ــه ثالث ـ ـ ــة ،وص ـ ـ ــنف ح ـ ـ ــول رجال ـ ـ ــه
اس ـ ـ ــتقالال ثالث ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــع رج ـ ـ ــال الص ـ ـ ــحيح أربع ـ ـ ــة ،واختص ـ ـ ــرﻩ س ـ ـ ــتة ،وأل ـ ـ ــف ! ـ ـ ــي زوائ ـ ـ ــد ع; ـ ـ ــى البخ ـ ـ ــاري
اثنان ،وصنف !ي الجمع بينه وبBن غABﻩ اثنا عشر.٥
لق ـ ــد أظه ـ ــر عي ـ ــاض تم Bـ ـ¤ا ج ـ ــديرا ب ـ ــالنظر ! ـ ــي تفس ـ ــABﻩ ملس ـ ــلم وه ـ ــو وإن اس ـ ــتدرك وأكم ـ ــل معل ـ ــم امل ـ ــازري
إال أن جهـ ــدﻩ !ـ ــي هـ ــذا الشـ ــرح الفريـ ــد يكـ ــاد يجعـ ــل الكتـ ــاب سـ ــامقا !ـ ــي ٕالاحاطـ ــة بسـ ــنة الن°ـ ــ Oصـ ــ;ى ﷲ
علي ـ ــه وس ـ ــلم ،واس ـ ــتنباط الفوائ ـ ــد م ـ ــا ،وم ـ ــزج الفق ـ ــه بال ـ ــدليل وبن ـ ــاء الص ـ ــورة العقدي ـ ــة ع; ـ ــى م ـ ــدلول
الس ـ ــنة ب ـ ــدال ع ـ ــن تمح ـ ــالت املتكلم ـ ــBن وه ـ ــو ! ـ ــي الاي ـ ــة تفس ـ ــ ABح ـ ــوى فن ـ ــون اللغ ـ ــة والبالغ ـ ــة والتفس ـ ــAB
والفقه ؤالاخالق.
خامﺴا :تفاس البخاري ]ي املغرب ،الWZر الجاري.
 اعت Pـ ــ¯ املغارب ـ ــة بص ـ ــحيح البخ ـ ــاري ) ٢٨٥ه ـ ـ ـ( اعتن ـ ــاء عظيم ـ ــا ،وخاص ـ ــة ! ـ ــي ٔالاعص ـ ــر املت ـ ــأخرة ،حي ـ ــثاعت ـ ــادوا قراءت ـ ــه س ـ ــردا تعلم ـ ــا وتAك ـ ــا ،وكان ـ ــت ع ـ ــادة الجزائ ـ ــريBن ب ـ ــدأﻩ ي ـ ــوم  ٢٧رج ـ ــب وختم ـ ــه ليل ـ ــة ٢٧
رمضان ،وتقام لذلك ٔالاحفال وتوزع الصدقات.

- ١سورة البقرة ٓالاية .١٥-١٤
- ٢سورة آل عمران ٓالاية .٥٤
- ٣القا OpÚعياض:إكمال املعلم ص.٨٣٢
!- ٤ي ترجمة ٔالابي الوشتاني انظر:شجرة النور رقم ٨٧٤ج١ص/٢٤٤معجم املؤلفBن ج٣ص.٢٧٨
 - ٥الحسBن شواط:منهجية فقه الحديث عند القا OpÚعياض ص.٤٠٦
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وب ـ ــذكر اب ـ ــن م ـ ــرزوق الج ـ ــد:١أن أك ـ ــ Aم ـ ــا ك ـ ــان يقـ ـ ـرأ ب ـ ــBن ي ـ ــدي الس ـ ــلطان أب ـ ــي الحس ـ ــن املري Pـ ــ Oكت ـ ــاب
الجامع الصحيح ألبي عبد ﷲ البخاري ،فقد واضب ع;ى حفظه وروايته !ي املشاهد.٢
ك ـ ـان دخ ـ ــول ص ـ ــحيح البخ ـ ــاري إ[ ـ ــى املغ ـ ــرب متق ـ ــدما فق ـ ــد نقل ـ ــه أب ـ ــو الحس ـ ــن الفا Ëـ ــ) Opت ٤٠٣هـ ـ ـ( إ[ ـ ــى
افريقية ،ومن أوائل من نقله بعد الرحلة أبو محمد ٔالاصي;ي )ت ٣٩٢هـ(.
تع ـ ـ ــددت تفاس ـ ـ ــ ABالبخ ـ ـ ــاري واختلف ـ ـ ــت مناهجه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــBن الش ـ ـ ــرح املختص ـ ـ ــر أو التفس ـ ـ ــ ABالواس ـ ـ ــع ،أو ال cـ ـ ــO
اهتمـ ــت ب ـ ــه رواي ـ ــة وس ـ ــندا ،وك ـ ــذا ال cـ ــ Oاهتم ـ ــت بغريبـ ــه ،أو الجم ـ ــع بين ـ ــه وبـ ــBن غ Bـ ــAﻩ ،وم ـ ــن أه ـ ــم هات ـ ــه
الشروح ال Ocتركت أثر من بعدها:
 كتـ ـ ــاب النصـ ـ ــيحة لإلمـ ـ ــام أبـ ـ ــي جعفـ ـ ــر أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن نصـ ـ ــر الـ ـ ــداودي ) ٤٤٩ه ـ ـ ـ( وبـ ـ ــه كانـ ـ ــت الريـ ـ ــادة !ـ ـ ــيتفس ـ ـ ــ ABالبخ ـ ـ ــاري ! ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل الع ـ ـ ــالم ٕالاس ـ ـ ــالمي م ـ ـ ــن نص ـ ـ ــيب الجزائ ـ ـ ــريBن .وه ـ ـ ــو الكت ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــذي نص ـ ـ ــر ب ـ ـ ــه
مذهب مالك ،ونقل عنه كثABا ابن حجر !ي الفتح.
كذلك أبو بكر بن العربي الحافظ ) ٥٤٣هـ( الذي له شرح سماﻩ ،النABين !ي الصحيحBن. ومـ ـ ــن الشـ ـ ــروح الcـ ـ ــ Oاعتمـ ـ ــدها ابـ ـ ــن حجـ ـ ــر !ـ ـ ــي الفـ ـ ــتح شـ ـ ــرح ابـ ـ ــن بطـ ـ ــال القرط°ـ ـ ــ٤٤٩)Oه ـ ـ ـ(،وكـ ـ ــذلكش ـ ــرح املهل ـ ــب ب ـ ــن أب ـ ــي ص ـ ــفرة امل ـ ــالكي،٣وك ـ ــدا ش ـ ــرح اب ـ ــن الت ـ ــBن الصفاق -ـ ــ ٦١١) Opه ـ ـ ـ(٤ال ـ ــذي س ـ ــماﻩ
"الخ Aالفصيح الجامع لفوائد الجامع الصحيح".
كم ـ ـ ــا اه ـ ـ ــتم ب ـ ـ ــه العالم ـ ـ ــة اب ـ ـ ــن مال ـ ـ ــك الجي ـ ـ ــاني النح ـ ـ ــوي ،ص ـ ـ ــاحب ألفي ـ ـ ــة النح ـ ـ ــو ) ٦٧٢هـ ـ ـ ـ( ،وس ـ ـ ــماﻩ:
ش ـ ـ ــواهد التوض ـ ـ ــيح والتص ـ ـ ــحيح ملش ـ ـ ــكالت الج ـ ـ ــامع الص ـ ـ ــحيح ،وه ـ ـ ــو ش ـ ـ ــرح اعت Pـ ـ ــ¯ ب ـ ـ ــالنوا'ي اللغوي ـ ـ ــة
واملشاكل ٔالاعرابية !ي الصحيح.
وت ـ ــرك لن ـ ــا العالم ـ ــة ٔالاص ـ ــو[ي الش ـ ــاط ٧٩٠) O°ه ـ ـ ـ( ش ـ ــرحا مهم ـ ــا س ـ ــماﻩ " املج ـ ــالس" ولعل ـ ــه خالص ـ ــة
ملحاض ـ ـرات ! ـ ــي الح ـ ــديث ،وص ـ ــفه التنبك cـ ــ Oبقول ـ ــه :ش ـ ــرح في ـ ــه م ـ ــن الفوائ ـ ــد والتحقيق ـ ــات م ـ ــا ال يعلم ـ ــه
إال ﷲ" ٥وت ـ ــرك ب ـ ــن رش ـ ــيد الس ـ ــب Ocب ـ ــدر ال ـ ــدين) ٧٢١ه ـ ـ ـ( تفس ـ ــABا انص ـ ــب ع; ـ ــى ش ـ ــرح تـ ـ ـراجم البخ ـ ــاري
وما فا من فوائد ومناسبات ،وقد طبع !ي الهند.٦
لك ـ ــن أق ـ ــدم الش ـ ــروح املتداول ـ ــة ه ـ ــو كت ـ ــاب " بهج ـ ــة النف ـ ــوس ،ب ـ ــابن أب ـ ــي جم ـ ــرة ) ٦٩٩هـ ـ ـ( وال ـ ــذي خ ـ ــدم
البخـ ــاري ،باختصـ ــارﻩ ثـ ــم شـ ــرحه ،وهـ ــذا الشـ ــرح املـ ــوجز كـ ــان لـ ــه ٔالاثـ ــر البليـ ــغ فمـ ــن بعـ ــدﻩ ،حيـ ــث كـ ــان
ابن أبي جمرة عمدة شراح البخاري بكث ABالنقل عنه والاستدراك عليه.

!- ١ي ترجمة ابن مرزوق الجد انظر:الديباج ج٢ص/٢٢٨كفاية املحتاج ج٢ص/٨٩شجرة النور رقم٨٤٨ج١ص/٢٣٦شذرات الذهب
ج٦ص.٢٧١
- ٢ابن مرزوق الخطيب:املسند الصحيح الحسن من مآثر موالنا أبي الحسن.الجزائر،الشركة الوطنية للنشر والكتاب.ص.١٥٠
!- ٣ي ترجمة ابن أبي صفرة انظر:الديباج ج٢ص/٢٧٦س ABأعالم النبالء ج١٠ص/٦٠٨شجرة النور رقم٣١١ج١ص.١١٤
!- ٤ي ترجمة ابن التBن انظر:كفاية املحتاج ج١ص/٢٢٩شجرة النور رقم ٥٢٨ج١ص.١٦٨
- ٥كفاية املحتاج ج١ص/٩١شجرة النور رقم٨٢٨ج١ص.٢٣١
- ٦الكتاني:مدرسة البخاري !ي املغرب ج٢ص.٥٧٣
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وم ـ ـ ــن أه ـ ـ ــم التفاس ـ ـ ــ ABال cـ ـ ــ Oس ـ ـ ــارت مش ـ ـ ــرقا ومغرب ـ ـ ــا ش ـ ـ ــرح ٕالام ـ ـ ــام اب ـ ـ ــن م ـ ـ ــرزوق الحفي ـ ـ ــد التلمس ـ ـ ــاني
) ٨٤٢ه ـ ـ ـ( ١والـ ـ ــذي كـ ـ ــان مـ ـ ــAزا !ـ ـ ــي علـ ـ ــوم الحـ ـ ــديث والفقـ ـ ــه واللغـ ـ ــة ،وتـ ـ ــرك !ـ ـ ــي علـ ـ ــم الروايـ ـ ــة كتـ ـ ــاب
"الروض ـ ــة" ،وخ ـ ــدم البخ ـ ــاري بجم ـ ــع مكررات ـ ــه بس ـ ــفر س ـ ــماﻩ " أن ـ ــوار ال ـ ــدراري ! ـ ــي مك ـ ــررات البخ ـ ــاري"،
كمـ ـ ــا اهـ ـ ــتم بـ ـ ــه دراسـ ـ ــة وتدريسـ ـ ــا وروايـ ـ ــة وتحمـ ـ ــال .وكـ ـ ــان مرجـ ـ ــع الجزائـ ـ ــر !ـ ـ ــي علـ ـ ــوم الحـ ـ ــديث ،وتكفـ ـ ــي
ش ـ ــهادة تلمي ـ ــذة أب ـ ــي الف ـ ــرج التلمس ـ ــاني ال ـ ــذي وص ـ ــفه بقول ـ ــه " :فه ـ ــو ك ـ ــان ش ـ ــيخنا ٕالام ـ ــام عامل ـ ــا علم ـ ــا
ج ـ ـ ــامع ش ـ ـ ــتات العل ـ ـ ــوم الش ـ ـ ــرعية والعقلي ـ ـ ــة ،ذو الدراي ـ ـ ــة والرواي ـ ـ ــة والعناي ـ ـ ــة م ـ ـ ــالزم الس ـ ـ ــنة.. ،ق ـ ـ ـرأت
عليه التفس ABوالصحيحBن والAsمذي وأبا داوود واملوطأ والعمدة"٢....
كـ ـ ــان الحـ ـ ــافظ ابـ ـ ــن مـ ـ ــرزوق مسـ ـ ــندا محـ ـ ــدثا مـ ـ ــن الط ـ ـ ـراز الرفيـ ـ ــع ،وقـ ـ ــد خـ ـ ــدم البخـ ـ ــاري بشـ ـ ــرح مهـ ـ ــم
س ـ ــماﻩ "املتج ـ ــر ال ـ ــربيح واملس ـ ــÙى ال ـ ــرجيح ،واملرح ـ ــب الفس ـ ــيح والوج ـ ــه الص ـ ــحيح والخل ـ ــق الس ـ ــميح ! ـ ــي
٣
شرح الجامع الصحيح".
تم Bـ ـ ــ ¤اب ـ ـ ــن م ـ ـ ــرزوق ! ـ ـ ــي ش ـ ـ ــرحه ه ـ ـ ــذا بإج ـ ـ ــادة اختص ـ ـ ــار مقاص ـ ـ ــد البخ ـ ـ ــاري وتبويب ـ ـ ــه للص ـ ـ ــحيح ،و Ôـ ـ ــي
طريق ـ ــة مف ـ ــردة ق ـ ــال ف ـ ــا " :وم ـ ــن أه ـ ــم م ـ ــا ل ـ ــم ي ـ ــذكروﻩ جم ـ ــع مقاص ـ ــد ٔالاب ـ ــواب م ـ ــن ك ـ ــل كت ـ ــاب م ـ ــن
كتبـ ـ ــه الكب Bـ ـ ــAة ككتـ ـ ــاب الص ـ ـ ــالة ونح ـ ـ ــوﻩ ،أو مـ ـ ــن أكAه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ذلـ ـ ــك الكت ـ ـ ــاب ،ث ـ ـ ــم ينتقـ ـ ــل إ[ ـ ـ ــى أب ـ ـ ــواب
أخ ـ ــرى تش ـ ــAsك ! ـ ــي مع Pـ ــ¯ آخ ـ ــر م ـ ــن ذل ـ ــك الكت ـ ــاب كأن ـ ــه فص ـ ــل آخ ـ ــر من ـ ــه ،وتبي ـ ـBن املناس ـ ــبة م ـ ــن تل ـ ــك
ٔالابواب والفصول ووجه الAsتيب !ي تقديم بعضها ع;ى بعض ،وغ ABذلك من املحاسن"٤.
كم ـ ــا أف ـ ــرد الsـ ـ ـAاجم ! ـ ــي أوائ ـ ــل ٔالاب ـ ــواب بتفاس ـ ــ ABمفي ـ ــدة ،ع; ـ ــى اعتب ـ ــار أن فق ـ ــه البخ ـ ــاري ! ـ ــي تراجم ـ ــه
و!ـ ـ ــي ذلـ ـ ــك يقـ ـ ــول" :و!ـ ـ ــي ت ـ ـ ـراجم البخـ ـ ــاري مـ ـ ــن الـ ـ ــدقائق ؤالاس ـ ـ ـرار مـ ـ ــا عجـ ـ ــز كـ ـ ــل مـ ـ ــن أتـ ـ ــى بعـ ـ ــدﻩ ع ـ ـ ـن
٥
استيفاء مقاصدﻩ !ي ذلك ،وسنبينه !ي كل ترجمة ع;ى ما فتح ﷲ به علينا".
 التنبي ـ ـ ــه ع; ـ ـ ــى نك ـ ـ ــت البخ ـ ـ ــاري ! ـ ـ ــي تك ـ ـ ـرار ٔالاحادي ـ ـ ــث ،وأن ـ ـ ــه ل ـ ـ ــيس تك ـ ـ ـرارا ! ـ ـ ــي الحقيق ـ ـ ــة ،وإنم ـ ـ ــا ه ـ ـ ــوإفادات جديدة !ي تنويع السند أو الزيادة !ي ٔالاحكام ،أو تبيBن انفراد الراوي وف ABذلك.
 الاعتم ـ ـ ـ ـ ــاد ع; ـ ـ ـ ـ ــى كت ـ ـ ـ ـ ــب اللغ ـ ـ ـ ـ ــة ومعاجمه ـ ـ ـ ـ ــا لتبي ـ ـ ـ ـ ــBن دالل ـ ـ ـ ـ ــة ٔالالف ـ ـ ـ ـ ــاظ ،مث ـ ـ ـ ـ ــل كت ـ ـ ـ ـ ــاب الص ـ ـ ـ ـ ــحاحللجوهري،واملحكم البن سيدﻩ ،وكتب ٕالاعراب كالصفا فق Op-والشلوبBن.
ٕالاف ـ ــادة م ـ ــن ش ـ ــروح املغارب ـ ــة الس ـ ــابقBن ك ـ ــابن بط ـ ــال ! ـ ــي ش ـ ــرح البخ ـ ــاري ،والقا Úـ ــ Opعي ـ ــاض ! ـ ــي كت ـ ــابمشارق ٔالانوار ع;ى صحاح ٓالاثار.
إدخ ـ ــال املباح ـ ــث البالغي ـ ــة ! ـ ــي الح ـ ــديث ،وم ـ ــن ذل ـ ــك تعليق ـ ــه ع; ـ ــى ح ـ ــديث عي ـ ــادة ! ـ ــي البيع ـ ــة قول ـ ــه" :و! ـ ــي الح ـ ــديث م ـ ــن الب ـ ــديع الجم ـ ــع ! ـ ــي املخ ـ ــاطبBن والتقس ـ ــيم ! ـ ــي امل ـ ــو!ي واملص ـ ــيب املعاق ـ ــب ،واملص ـ ــيب
٦
املستور ،والطباق !ي الوا!ي والناقص واملعاقب واملنشور والعفو والعقوبة".
!- ١ي ترجمة ابن مرزوق الحفيد انظر:كفاية املحتاج ج٢ص/١٣٧شجرة النور رقم٩١٨ج١ص/٢٥٣معجم أعالم الجزائر ص.٢٩٠
- ٢التنبك:Ocكفاية املحتاج ج٢ص.١٤٠
- ٣لن مرزوق:املتجر الربيح).ت حفيظة بلموب(ط،١الجزائر،دار التنوير .٢٠١١،ج٢ص.٢٧٤
- ٤املصدر السابق ج١ص.٢٢٦
- ٥نفسه:املقدمة ج١ص.١٠
- ٦املصدر السالف ج٢ص٣٤٥
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 إدخ ـ ــال عل ـ ــم املقاص ـ ــد ! ـ ــي ش ـ ــروح ٔالاحادي ـ ــث ،و Ôـ ــي مس ـ ــألة ممم Bـ ــ¤ة ل ـ ــم يع ـ ــرض له ـ ــا كث Bـ ــAون ،وم ـ ــنذلك كالمه عن مقاصد الدين والنسل والنفس واملال !ي حديث البيعة السالف.١
 الاهتم ـ ـ ــام بالقض ـ ـ ــايا العقدي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث املس ـ ـ ــند الح ـ ـ ــدي O8ال الكالم ـ ـ ــي ،و Ôـ ـ ــي مس ـ ـ ــألة ظ ـ ـ ــاهرة ! ـ ـ ــيس ـ ــلفية ٕالام ـ ــام ،وم ـ ــن ذل ـ ــك تعاليق ـ ــه العدي ـ ــدة ع; ـ ــى أحادي ـ ــث كت ـ ــاب ٕالايم ـ ــان ،وم ـ ــن ذل ـ ــك كالم ـ ــه ع ـ ــن
تفاضـ ـ ــل أهـ ـ ــل ٕالايمـ ـ ــان وزيادتـ ـ ــه ونقصـ ـ ــه ،مـ ـ ــع عـ ـ ــدم إغفـ ـ ــال املباحـ ـ ــث املنطقيـ ـ ــة الداعمـ ـ ــة آلرائـ ـ ــه !ـ ـ ــي
بعض القضايا اللغوية والعقدية.
 إي ـ ـ ـ ـراد القض ـ ـ ـ ــايا الفقهي ـ ـ ـ ــة ،وخاص ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن املراج ـ ـ ـ ــع املالكي ـ ـ ـ ــة ككت ـ ـ ـ ــب عي ـ ـ ـ ــاض أو امل ـ ـ ـ ــازري،أو اب ـ ـ ـ ــنالحاجـ ـ ــب ) ٦٤٦ه ـ ـ ـ( ،واسـ ـ ــتعانته بكتـ ـ ــب ٔالاصـ ـ ــول كاملحصـ ـ ــول للفخـ ـ ــر ال ـ ـ ـرازي ) ٦٠٦ه ـ ـ ـ( وعرضـ ـ ــه آلراء
الفقهـ ـ ــاء ٓالاخـ ـ ــرين مـ ـ ــع تركBـ ـ ــ ¤ع;ـ ـ ــى املـ ـ ــدونات املالكيـ ـ ــة كرسـ ـ ــالة ابـ ـ ــن أبـ ـ ــي زيـ ـ ــد وواضـ ـ ــحة ابـ ـ ــن حبيـ ـ ــب
ٔالاندل ٢٣٨)Op-هـ(.
 التعريف بالصحابة الرواة بإيجاز والعودة بذلك إ[ى مصادر تراجم الصحابة.والخالص ـ ـ ــة أن الك ـ ـ ــالم ! ـ ـ ــي تفس ـ ـ ــ ABالح ـ ـ ــديث الش ـ ـ ــريف ! ـ ـ ــي املغ ـ ـ ــرب ٕالاس ـ ـ ــالمي ؤالان ـ ـ ــدلس مم ـ ـ ــا يط ـ ـ ــول
حبل ـ ـ ــه ،فه ـ ـ ــو تـ ـ ـ ـراث ع ـ ـ ــريض يص ـ ـ ــعب حص ـ ـ ــرﻩ لتع ـ ـ ــدد املش ـ ـ ــارب وتن ـ ـ ــوع املن ـ ـ ــاهج ! ـ ـ ــي خدم ـ ـ ــة الس ـ ـ ــنة
النبوي ـ ـ ــة ،إال ان ـ ـ ــه ينب aـ ـ ــي الت ـ ـ ــذك Ç ABـ ـ ــذﻩ الحقيق ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــو أن املغ ـ ـ ــرب وإن خ ـ ـ ــال م ـ ـ ــن الرواي ـ ـ ــة العالي ـ ـ ــة
كح ـ ــال املش ـ ــرق ،فإن ـ ــه ل ـ ــم يتخل ـ ــف ع ـ ــن رك ـ ــب تفس ـ ــ ABوخدم ـ ــة ح ـ ــديث الن °ـ ــ Oص ـ ــ;ى ﷲ علي ـ ــه وس ـ ــلم،
كم ـ ـ ــا أن اغلـ ـ ـ ــب التفاسـ ـ ـ ــ ABوالش ـ ـ ــروح كانـ ـ ـ ــت ع;ـ ـ ـ ــى موط ـ ـ ــأ ٕالامـ ـ ـ ــام مالـ ـ ـ ــك رحم ـ ـ ــه ﷲ وذلـ ـ ـ ــك ألن أهـ ـ ـ ــل
املغ ـ ــرب ! ـ ــي الغال ـ ــب مالكي ـ ــة امل ـ ــذهب ،ولك ـ ــم ل ـ ــم يقص ـ ــروا ! ـ ــي ش ـ ــرح غ Bـ ــAﻩ ،وخاص ـ ــة ص ـ ــحي²ي مس ـ ــلم
والبخ ـ ــاري ال ـ ــذين فاق ـ ــت العناي ـ ــة  Çـ ــم ك ـ ــل تص ـ ــور ،ويكف ـ ــي الت ـ ــذك ABب ـ ــأن أول ش ـ ــرح للبخ ـ ــاري ك ـ ــان م ـ ــن
نص ـ ــيب املغارب ـ ــة ! ـ ــي ! ـ ــي كت ـ ــاب النص ـ ــيحة لل ـ ــداودي الجزائ ـ ــري ،وك ـ ــان أه ـ ــم ش ـ ــرح ملس ـ ــلم كت ـ ــاب عي ـ ــاض
املع ـ ــروف بإكم ـ ــال املعل ـ ــم وال ـ ــذي نح ـ ــا علي ـ ــه م ـ ــن بع ـ ــدﻩ ،كم ـ ــا أن ش ـ ــرح اب ـ ــن العرب ـ ــي امل ـ ــالكي للAsم ـ ــذي
يعت Aمتقدما ولم ينسج ع;ى منواله إال املبار كفوري الهندي !ي تحفة ٔالاحوذي.
والدراسة املقدمة Ôي سطر !ي موسوعة كبABة تحتاج إ[ى مزيد من الدراسة والبحث خدمة لسنة الخاتم
ٔالامBن.

- ١املصدر نفسه ج٢ص.٣١٩-٣١٤
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 .٢٠تحليل الحديث النبوي الشريف  -نحو ضوابط منهجية معاصرة
د.أحمد محمود قعدان
)كلية الشريعة والدراسات الاسالمية ،أكاديمية القاسم - OفلسطBن(
بسم ﷲ الرحمن الرحيم ،الحمد هلل كما ينبaي لجالل وجهه وعظيم سلطانه ،وأشكرﻩ شكر عبد
معAsف بالتقص ABعن شكر نعمه وأفضاله ،وأشهد أن ال اله الا ﷲ وحدﻩ ال شريك له ،وأشهد أن
ً
ً
ً
محمدا عبدﻩ ورسوله ص;ى ﷲ عليه وع;ى آله وصحبه وسلم تسليما كثABا.
أما بعد:
فإن ﷲ خلق الخلق لعبادته ،وأمرهم بطاعته ،و³اهم عن معصيته ،وفرض علم فرائض عظيمة،
ما فريضة الزكاة ،وÔي الركن الثالث من أركان الاسالم ،ومبانيه العظام ،تم¤Bت بأحكام جليلة،
ومسائل كثABة ،تتجدد صورها ،وتتنوع وقائعها ،مع تغ ABاملعامالت املالية ،وتطورات الحياة املادية ،مما
يستدûي العناية ببحث مستجدات هذﻩ الفريضة العظيمة ،وبيان أحكامها ،ألن ﷲ سبحانه وتعا[ى
شرعها رحمة بعبادﻩ لكAة منافعها الكلية والجزئية ،ولهذا سميت زكاة أل³ا تزكي صاحÈا ف¤Bداد إيمانه
ويتم إسالمه ،ويتخلق بأخالق الكرماء ،ويتخ;ى عن أخالق اللؤماء ،وتطهرﻩ من الذنوب ،ويك Aثوابه
وأجرﻩ وقربه من ﷲ تعا[ى ،ويبارك ﷲ !ي أعماله ،وتزكو حسناته ،وتقبل طاعاته ،ويدخل !ي غمار
املحسنBن ،ف OÛأصل ٕالاحسان إ[ى الخلق ،وكذلك تزكي املال املخرج منه بحفظه من ٓالافات،
واستخالصه من مخالطة السحت والحرام الذي قد يشوبه .و!ي الزكاة تطه ABللنفس من رذيلة الحقد،
وداء الحسد ،وآفة البغضاء،فما أن يصل Opء من مال الغ OPألخيه الفق ،ABإال ويشعر ٔالاخ ABبأن من
حوله من أبناء املجتمع الذين أنعم ﷲ علم باملال يمدون يد العون واملساعدة له ،فيدخل ذلك
السرور !ي قلبه نحوهم ،وينعدم الحسد والبغضاء.
ً
ًّ
حسا ،فإ³ا تزيدﻩ مع ،¯Pأل³ا تذهب خبثه وكدرﻩ وتبقيه صافيا
وهذﻩ الفريضة وإن أنقصت املال
ً
صالحا للنمو ع;ى الدوام ،كما جاء ذلك !ي حديث الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم " :ما نقصت صدقة من
مال ".
وقال جل وعال !ي محكم الت¤يل ) :وما أنفقتم من Opء فهو يخلفه وهو خ ABالرازقBن (.
وع;ى الرغم من أن فريضة الزكاة شرعت بنص صريح من ٓالايات القرآنية ،وحددت السنة الشريفة
مقاديرها وتفاصيلها ،غ ABأن هناك مصادر كسب برزت !ي حياة الناس تحتاج إ[ى مزيد من تسليط
الضوء علا ،ح ¯cيتوصل إ[ى التكييف الفق OÛالصحيح لها ،وتلكم املصادر Ôي :رواتب املوظفBن،
وأجور العمال،وقد برزت كمصادر للدخل لدى ٔالافراد !ي العصر الحاضر مقابل عملهم،وجزاء جهدهم.
لم تكن الدخول املكتسبة من العمل واملهن الحرة ذات شأن !ي عهد رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم
ولم يرد !ي زكا®ا نص .وقد جاءت روايات عن الصحابة ر OpÚﷲ عم !ي تزكية "املال املستفاد " كلها
موقوفة وبعضها ضعيف ال يعتد به ،وكلها تدور حول وقت إخراج الزكاة :هل تزكى بعد أن يحول علا
الحول أم تزكى عند استفاد®ا ؟ واصطالح املال املستفاد يتضمن الدخول املكتسبة من العمل ومن
غ ABالعمل كربح الصناعة والتجارة وريع العقار ،كما ويتضمن الدخول غ ABاملكتسبة كالهبة واملABاث
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والك ¤واللقطة.
أما الدخول املكتسبة من العمل كأجور العمال ورواتب املوظفBن ومكافئات املهنيBن فلم تعرف الا !ي
ً
عهد بعد النبوة ،فنقرأ ّأن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ الزكاة من رواتب الجند املرابطBن أوال بأول،
أي عند كل أعطية ،كما كان يأخذها من العطاء والجائزة وروى ابن أبي شيبة !ي مسندﻩ عن هبABة
قال " :كان ابن مسعود يزكي أعطيا®م من كل ألف خمسة وعشرين ".
ونحن هنا نقصد ع;ى وجه التحديد ٔالاجور والراتب ومكافئات أصحاب املهن الحرة ،وهذﻩ الدخول
١
املكتسبة " مال " دون شك والزكاة واجبة !ي كل مال.
وسيجيب هذا البحث املعاصر عن التساؤالت ٓالاتية:
هل ورد عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم أخذهم لزكاة الرواتب ؟ هل ورد عن الخلفاء الراشدين أخذهم
لزكاة الرواتب ؟
هل ورد عن ٔالائمة الفقهاء أخذهم لزكاة الرواتب ؟
هل كانت تعرف هذﻩ الدخول بأسماء أخرى ؟
ما هو رأي الفقهاء املعاصرون بزكاة الرواتب ؟
ما مستند كل رأي من آراء الفقهاء املعاصرين ؟ وما الراجح ما ؟
وع;ى فرض وجوب الزكاة فا ،كيف تزكى ؟ وم ¯cتزكى ؟
هل يشAsط مرور الحول ع;ى اكتساÇا ،أم تزكى بمجرد الحصول علا وإن لم يتوفر شرط الحول ؟
وكيف نطبق ذلك ع;ى واقعنا كمحاضرين أو موظفBن أو ّ
عمال ؟
تمهيد :أهمية الرواتب ؤالاجور كموارد للكﺴب:
يطلق الراتب الشهري ويراد بهٔ :الاجر الذي يتقاضاﻩ ٔالاج ABالخاص مقابل عمله كل شهر ،فهو مال
مستفاد من جنس نصاب عندﻩ وليس من نمائه ،٢.جاء !ي " املعجم الوسيط ":الراتب :يقال رزق راتب:
ً
ً
ثابت ودائم ،ومنه الراتب الذي يأخذﻩ املستخدم أجرا ع;ى عمله " ٣.وقديما كان يسم¯ أجور العمال
)أعطيات ( ،قال مالك !ي املوطأ ":قال القاسم بن محمد :وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيا®م
يسأل الرجل :هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة"...
ً
ً
ثقال مقدرا !ي أي مجتمع ،وأن رواتب بعضهم تفوق
وملا كانت فئات املوظفBن والعمال !ي مجملها تمثل
!ي أحيان كثABة دخول كث ABممن يعملون !ي التجارة والزراعة ،لذا كان ال بد من الاهتمام بالنظر !ي
ً
ً
ً
إيجاب الزكاة !ي أموالهم ،فإن ثبت شرعا أخذ الزكاة مم كان ذلك طهرا ألموالهم ،واستكماال مم
ً
ألركان ديم ،وعونا مم إلخوا³م املحتاجBن ،ال سيما وقد أصبح للموظفBن دخول عالية ،ألن فم
الوزير ،واملدير ،واملحاضر ،والطبيب ،واملحامي وأمثالهم ،كما أصبح الصناع واملهنيون يحصلون ع;ى
 ١أبو السعود ،الغفي;ي ،عبد ﷲ بن منصور" .نوازل الزكاة" – دراسة فقهية ،-ص ،٢٨٧ط.١الرياض :امليمان للنشر والتوزيع،
٢٠٠٨/١٤٢٩م.
 ٢أبو السعود ،محمود" ،فقه الزكاة املعاصر"،ص ،١١٣ط.٢الكويت  :دار القلم للنشر والتوزيع١٩٩٢ /١٤١٢ ،م.
 ٣املعجم الوسيط".ج،٣ص ،٣٢٦ط .٢القاهرة :مجمع اللغة العربية ،د .ت.
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نسب كبABة من الدخول لقاء أتعاÇم.
املبحث ٔالاول:
آراء الفقهاء وأدلWXم ]ي حكم زكاة الرواتب وأجور العمال:
الشك أن رواتب املوظفBن وأجور العمال أصبحت !ي عصرنا الحاضر تمثل موارد ضخمة ومتجددة
لدى عدد ليس بالقليل من أصحاب هذﻩ الفئات ،وقد تباينت وجهات النظر ،ال !ي حكم الزكاة فا
ﱠ
تزكى ،و!ي مقدار الزكاة فا ،ولعل ﱠ
مرد ذلك الخالف كاآلتي:
فحسب؛ بل !ي م¯c
ٌ
 -١لم يرد فا ﱞ
صريح من كتاب أو ُس ﱠنة.
نص
 -٢لم تكن هذﻩ الدخول معروفة !ي عهد ﱠ
النبوة ،وإن ُعرفت رواتب الجند واملرابطBن !ي عهد أبي بكر
ﱠ ُ
تسم¯ ٔالا ْع ِط ﱠيات ،ولكن دخول الوظائف وأجور العمال ونحوهما ع;ى الوجه
والخلفاء من بعدﻩ ،وكانت
املعروف !ي عصرنا الحاضر لم تكن معهودة للفقهاء !ي عصور ٕالاسالم ٔالاو[ى.
 -٣الاختالف !ي قياسها ع;ى املال املستفاد.
 -٤الاختالف بBن الفقهاء !ي زكاة املال املستفاد ،هل تكون عند استفادته أو بعد الحول.
َ
َ
ومستندهم كذلك ع;ى النحو
ومستندهم !ي ذلك ،ثم نعرض لقول املانعBن
هذا وسنورد قول املوجبBن
ٓالاتي:
املطلب ٔالاول:
قول املوجبن وأدلWXم:
١
 -١رأي الشيخ محمد الغزاي:
أشار محمد الغزا[ي !ي كتابه " ٕالاسالم ؤالاوضاع الاقتصادية " إ[ى موضوع زكاة رواتب املوظفBن ،ودخل
أصحاب الحرف الحرة ،ونورد هنا نص ما قاله Çذا الشأن:
ً
ً
'' وأنصبة الزكاة !ي صنوف املال ،حددها الدين تحديدا يعت Aنصا !ي أكٔ Aالاحوال ،ونريد أن نعتAﻩ -
قياسا -فيما سنورد من أمثال.
'' ذلك أن ٕالاسالم أوجب إخراج ربع العشر ،من رأس املال الذي يبلغ مائ Ocدرهم فما فوقها ،والزكاة !ي
هذﻩ الصورة معتAة برأس املال فقط ،زادأ ونقص ،أو بقي ع;ى حاله ،ما دام قد مر عليه عام ،وقد
فرض ٕالاسالم  -كذلك  -زكاة !ي الزروع والثمار جعلها العشر أو نصف العشر.
'' والزكاة !ي هذﻩ الصورة قد اعتAت ع;ى أساس الدخل الناتج ،مر عليه العام أو لم يمر ،وال عAة فا
برأس املال املغل -وهو ٔالارض املزروعة ،قلت قيما أو عظمت ومن هنا نستطيع الحكم بأن قاعدة
فرض الزكاة !ي ٕالاسالم ،قد تكون رأس املال ،وقد تكون مقدار الدخل ،ونخلص من هذا إ[ى أن من له
دخل ال يقل عن دخل الفالح ،الذي تجب عليه الزكاة ،يجب أن يخرج زكاة مساوية ،وال عAة البتة،
برأس املال ،وال بما يتبعه من شروط.
فالطبيب واملحامي واملهندس والصانع وطوائف املحAsفBن واملوظفBن وأشباههم تجب علم زكاة ،والبد
 ١الغزا[ي ،محمدٕ" .الاسالم ؤالاوضاع الاقتصادية".ص ١٦٦وما بعدها ،القاهرة :دار الصحوة للنشر١٩٨٧ ،م.
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أن تخرج من دخلهم الكب.AB
ولنا ع;ى ذلك دليالنٔ:الاول :عموم النص !ي قول القرآن الكريم ) :يا أ´ا الذين آمنوا انفقوا من طيبات
١
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ٔالارض (.
وال شك أن ربح الطبقات ٓالانفة ،كسب طيب ،يجب ٕالانفاق منه ،وÇذا ٕالانفاق يدخلون !ي عداد
٢
املؤمنBن الذين ذكر القرآن أ³م هم ) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون (.
والدليل الثاني :أن ٕالاسالم ال يتصور !ي حقه أن يفرض الزكاة ع;ى فالح يملك خمسة أفدنة ،ويAsك
صاحب عمارة تدر عليه محصول خمسBن فدانا ،أو يAsك طبيبا يكتسب من عيادته !ي اليوم الواحد،
ما يكسبه الفالح !ي عام طويل من ارض إذا أغلت بضعة أرادب من القمح ،ضربت علا الزكاة يوم
الحصاد.
ال بد إذن من تقدير الزكاة ع;ى أولئك جميعا ،وما دامت العلة املشAsكة ال Ocيناط Çا الحكم موجودة
!ي الطرفBن ،فال ينبaي ا ِملر ُاء !ي إمضاء هذا القياس وقبول نتائجه.
وقد يقال :كيف نقدر هذﻩ الزكاة؟ وع;ى أي نسبة تكون؟
والجواب سهل ،فقد ردد ٕالاسالم زكاة الثمار بBن العشر ونصف العشر ع;ى قدر عناء الزارع! ،ي ري
أرضه ،فلتكن زكاة كل دخل ع;ى قدر عناء صاحبه !ي عمله ،ومن املمكن إيضاح التفاصيل،وتفريع
املسائل ،وتحديد القيم ،بعد أن يتقرر هذا ٔالاصل الخط ،ABؤالامر ال يستقل به تفك ABواحد ،بل يحتاج
إ[ى تعاون العلماء والباحثBن ".
تلخيص ومناقشة:
ونلخص رأي الغزا[ي !ي النقط ٓالاتية:
 .١وجوب الزكاة !ي رواتب املوظفBن ودخل أصحاب املهن الحرة ،قياسا ع;ى وجوÇا !ي املحاصيل
الزراعية.
 .٢تزكى هذﻩ الرواتب وهذا الدخل كما تزكى املحاصيل الزراعية فالنصاب هو ما قيمته ستون صاعا
من املحاصيل الزراعية ،والقدر الواجب إخراجه ،هو العشر أو نصف العشر )تبعا لقدر عناء صاحب
الدخل(.
 .٣ال يشAsط مرور الحول !ي وجوب زكاة هذا الكسب.
ولنا عى هذا الرأي مالحظات:
املالحظة ٔالاوى:
قياس زكاة كسب العمل ،ع;ى زكاة املحاصيل الزراعية ،يبدو غ ABسليم من وجوﻩ:
ُ
وكسب العمل نقود -وردت بشأ³ا نصوص تضبطها وتقرر أحكامها ،والفرع الذي
أ( أن زكاة النقود -
يقاس ع;ى ٔالاصل ،يشAsط فيه أال ترد بشأنه نصوص شرعية تخصه ،فال يصح إذن قياس كسب
العمل ع;ى املحاصيل الزراعية !ي الزكاة ،النعدام شروط القياس.
 ١سورة البقرة ٓ :الاية )(٢٦٧
 ٢سورة البقرة ٓ :الاية رقم )(٣
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ب( ال قياس مع وجود الفارق ،وقد أقرت الشريعة الفرق بBن زكاة النقود وزكاة املحاصيل الزراعية،
سواء ع;ى مستوى النصاب ،أو ع;ى مستوى القدر الواجب إخراجه ،أو ع;ى مستوى تكرار  -أو عدم
تكرار  -الزكاة كل سنة قمرية.
فلماذا نسوي بBن مفAsقBن ،ونقيس أحدهما ع;ى ٓالاخر؟
ج( لو تجاهلنا هذﻩ الفروق ،وقسنا زكاة كسب العمل ،ع;ى زكاة املحاصيل الزراعية ،لوجب أال نزكي
كسب العمل إال مرة واحدة ،ولو دارت عليه أحوال ،ألن حكم ٔالاصل الذي قسناﻩ عليه كذلك ،وال
قائل بذلك.
املالحظة الثانية:
نصاب املحاصيل الزراعية الذي أحال عليه الغزا[ي ،يطرح إشكاال ،ذلك أن املحاصيل الزراعية
متنوعة ومختلفة القيم ،فهل نوجب الزكاة ع;ى دخل العامل إذا بلغ قيمة نصاب الشع ABأو إذا بلغ
قيمة نصاب القمح ،أو ٔالارز أو التمر ..الخ ؟ وبBن أنصبة هذﻩ املحاصيل تفاوت كب! ABي القيمة.
املالحظة الثالثة:
ملاذا القياس  -ع;ى فرض صحته -ع;ى املحاصيل الزراعية ،وليس ع;ى العروض التجارية ؟ مع أن
قياس العامل ع;ى التاجر -لو صح القياس -أقرب وأوضح.
املالحظة الرابعة:
الدليل الثاني الذي أوردﻩ الغزا[ي لتأييد وجهة نظرﻩ ال ينفق !ي سوق املباحث الدينية ،ألنه !ي عمقه
ً
يمثل استدراكا ع;ى ﷲ ،والاستدراك ع;ى ﷲ ال يجوز ،ولو سلمنا هذا الدليل وخضعنا له ،ألوجبنا
ً
الزكاة ع;ى من ملك تسعا وعشرين بقرة ،وع;ى من ملك أربعة من الجمال ،بدعوى أنه ال يعقل أن
يوجب ٕالاسالم الزكاة ع;ى الفالح إذا بلغ محصوله خمسة أوسق من الحبوب أو الثمار ،ويعفى من ملك
ً
 ٢٩بقرة أو أربعة من الجمال ،وÔي تساوي قيمة خمسة أوسق من الحبوب أضعافا مضاعفة.
إن تشريع ٕالاسالم حكيم ال تناقض فيه ،ولكن عقولنا القاصرة لم تدرك جميع الحكم الكامنة وراء
التشريع ،فاالعAsاف بالعجز ،وتفويض ٔالامر هلل ،أسلم وأنفع.
 -٢وعرض ٔالاساتذة :محمد أبو زهرة ،وعبد الوهاب خالف لهذا املوضوع !ي محاضر®م عن الزكاة! ،ي
حلقة الدراسات الاجتماعية ،عام )١٣٧٢هـ١٩٥٢ /م( بدمشق ،فأوجبوا فيه زكاة كسب العمل؛ حيث
قالوا" :أما كسب العمل واملهن؛
َ ً ١
فإنه يؤخذ منه زكاة إن م ¯p2عليه َح ْو ٌل ،وبلغ ِنصابا.
ﱡ
ً
واستدلوا عى ذلك بقولهم " :أما كسب العمل واملهن الحرة ؛ ﱠ
فإنا ال نعرف له نظABا ،إال !ي مسألة
خاصة باإلجارة ع;ى مذهب أحمد  -ر OpÚﷲ عنه .-
ً
ً
وقد ﱠ
صرح Çذا املع! ¯Pي رواية بكر بن محمد عن أبيه ،فقال" :إذا أكرى دارا أو عبدا !ي سنة بألف،
فحصلت له الدراهم وقبضها ،ﱠزكاها إذا حال علا َ
الح ْول من حBن قبضها ،وإن كانت ع;ى املكAsي؛
" ١حلقة الدراسات الاجتماعية  -محاضرات عن الزكاة" .ص ،٢٤٨ط  .٧دمشق :جامعة الدول العربية ١٣٧٢ ،هـ  ١٩٧٢ /م.
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١

فمن يوم وجب.
َ
 -٣تناول الدكتور يوسف القرضاوي !ي كتابه "فقه الزكاة" زكاة رواتب املوظفBن وكسب املهن الحرة،
ّ
وخصص لذلك الفصل التاسع من الباب الثالث والحظ ّأن التكييف الفق OÛاملناسب لكسب العمل
ً
ً
واملهن الحرة ،هو أن يعت Aهذا الكسب ماال مستفادا ،وتجري عليه أحكام الزكاة املتعلقة باملال
٢
املستفاد.
ً
وهذا التكييف الفق OÛالذي ذكرﻩ القرضاوي ،يبدو سليما إ[ى حد بعيد ،ولذلك نوافقه عليه ،ونسAB
ع;ى ضوئه !ي هذا العرض املتواضعّ ،
ألن ما يتقاضاﻩ املوظف كل شهر ،وما يكسبه املحاضر واملوظف
ً
ً
والطبيب واملهندس واملحامي ،وغABهم من ذوي املهن الحرة يعت Aماال مستفادا بكل املقاييس.
وإذا كان ٔالامر كذلك  -وهو كذلك بالفعل  -فإن من واجبنا أن نسAsشد بأحكام الزكاة املتعلقة باملال
املستفاد ،ح ¯cإذا ّ
كنا ع;ى بينة ما ،واقتنعنا فا بما ينبaي أن نقتنع به بعد ذلك إ[ى تطبيق تلك
ٔالاحكام ع;ى
زكاة رواتب املوظفBن ،وكسب املهن الحرة.
ً
 -٤ومن الذين ذهبوا للقول بوجوب زكاة الرواتب ؤالاجور وإيرادات املهن الحرة ونحوها للزكاة ،قياسا
ُ
ع;ى زكاة املال املستفاد ،كل من :أبو بكر الجزائري ٣،وأيمن بن سعود العنقري ،٤ومحمود أبو السعود،٥
ومحمد العقلة ،٦وعبد ﷲ بن منصور الغفي;ي.٧
 -٥أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وٕالافتاء باململكة العربية السعودية ،فتوى رقم )،(٢٨٢
ً
ً
ّ
َ ْ
يوفرﻩ املوظف شهريا
وتاريخ )١٣٩٢ /١١ /١١هـ( بوجوب الزكاة ع;ى من ملك نصابا من النقود ،كالذي ِ
٨
من مرتبه .فتوى رقم ) ،(٢٨٢وتاريخ )١٣٩٢ /١١ /١١هـ(.
زكاة راتب املوظف:
السؤال ٔالاول والثاني من الفتوى رقم )(٢٨٢
ً
ً
ً
مبلغا متفاوتا من املال ،شهر يقل التوف ،ABوشهر آخر يزيد ،ويكون
شهريا
س :١موظف يوفر من مرتبه
أولها قد م ¯p2عليه الحول ،والبعض ٓالاخر لم يمض عليه الحول ،وال يعرف مقدار ما وفرﻩ !ي كل
شهر ،فكيف يزكيه؟
ً
شهريا ويودعه !ي خزينة لديه كل ما استلمه ،ويصرف من هذﻩ الخزينة
س :٢موظف آخر يتسلم راتبه
 ١ابن قدامة ،موفق الدين أبو محمد عبد ﷲ بن أحمد بن محمد بن قدامة املقد" .OpËاملغ ."OPتحقيق عبد ﷲ الAsكي وعبد الفتاح
الحلو.ج،١ص ،٤٩٠ط .٣الرياض :دار عالم الكتب١٤١٧ ،هـ  ١٩٩٧ /م.
 ٢القرضاوي ،يوسف" ،فقه الزكاة" .ج،١ص،٤٩٠ط  .١٢بABوت :مؤسسة الرسالة ١٤٠٦ ،هـ  ١٩٨٥ /م.
 ٣الجزائري ،أبو بكر جابر" .الجمل !ي زكاة العمل".ص ،٣٣املدينة املنورة :مطابع الرشيد١٤٠٢) ،هـ(.
 ٤العنقري ،أيمن بن سعود " ،املسائل املستجدة !ي نوازل الزكاة املعاصرة " ،ص ٣٩وما بعدها ،ط ،١دار امليمان ٢٠٠٩-١٤٣٠م.
 ٥أبو السعود ،محمود" ،فقه الزكاة املعاصر"،ص ،١١٣ط.٢الكويت  :دار القلم للنشر والتوزيع١٩٩٢ /١٤١٢ ،م
 ٦العقلة ،محمد" .أحكام الزكاة والصدقة".ص ،١٦٤ط .١عمان :مكتبة الرسالة الحديثة١٤٠٢) ،هـ١٩٨٢ /هـ(.
 ٧أبو السعود ،الغفي;ي ،عبد ﷲ بن منصور" .نوازل الزكاة" – دراسة فقهية ،-ص ،٢٨٧ط.١الرياض :امليمان للنشر والتوزيع،
٢٠٠٨/١٤٢٩م.
ً
ً
 ٨نورد نص الفتوى كامال مأخوذا من املوقعhttp||mouwazaf.ahlamotada.com|t321-topic :
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ً
يوميا ،أو أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته ع;ى مبالغ متفاوتة حسب الحاجة ،فكيف يكون حول ما
يتوفر !ي الخزينة ،وكيف تخرج الزكاة !ي مثل هذﻩ الحالة؟ مع أن عملية التوف ABكما أسلفنا لم يمض
ع;ى جميعها الحول.
ً
ج :١،٢ملا كان السؤال ٔالاول والثاني !ي مع ¯Pواحد وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب ً
جوابا شامال
تباعا ً
نصابا من النقود ثم ملك ً
ً
ً
نقودا أخرى !ي أوقات مختلفة وكانت غAB
تعميما للفائدة ،وهو من ملك
ً
شهريا من مرتبه ،وكأرث أو
متولدة من ٔالاو[ى وال ناشئة عا ،بل كانت مستقلة كالذي يوفرﻩ املوظف
ً
ً
ً
حريصا ع;ى أن ال يدفع من الصدقة
حريصا ع;ى الاستقصاء !ي حقه
هبة أو أجور عقار مثال فإن كان
ملستحقا إال ما وجب لهم !ي ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه
كل مبلغ من أمثال هذﻩ املبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما م ¯p2عليه
حول من تاريخ امتالكه إياﻩ.
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغABهم من مصارف الزكاة
ع;ى جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول ع;ى أول نصاب ملكه ما ،وهذا
أعظم ألجرﻩ وأرفع لدرجته ،وأوفر لراحته وأرûى لحقوق الفقراء واملساكBن وسائر مصارف الزكاة وما زاد
فيما أخرجه عما تم حوله يعت Aزكاة معجلة عما لم يتم حوله.
وباهلل التوفيق وص;ى ﷲ ع;ى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وٕالافتاء
عضو نائب رئيس اللجنة
عبد ﷲ بن منيع عبد ﷲ بن غديان عبد العزيز بن عبد ﷲ بن باز
الفتوى رقم )(١٣٦٠
س :بخصوص سؤاله عن زكاة رواتب املوظفBن ،هل Ôي واجبة عند الاستالم أم بعد م Op2الحول؟
ج :ال يخفى أن من ٔالاجناس الواجبة فا الزكاة النقدين ،وأن من شروط وجوب الزكاة فا تمام
ً
نصابا بنفسه ،أو بضمه إ[ى ما لديه
الحول ،وعليه فإن الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب املوظف ويبلغ
من النقد ويحول عليه الحول ،وال يجوز قياسها ع;ى الخارج من ٔالارض؛ ألن اشAsاط الحول !ي وجوب
الزكاة !ي النقدين ثابت بالنص وال قياس مع النص ،وبناء ع;ى ذلك فال تجب الزكاة فيما يتوفر من
رواتب املوظف ح ¯cيحول عليه الحول.
وباهلل التوفيق وص;ى ﷲ ع;ى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وٕالافتاء
عضو  //نائب رئيس اللجنة  //الرئيس//
عبد ﷲ بن منيع  //عبد ﷲ بن غديان  //عبد الرزاق عفيفي  //عبد العزيز بن عبد ﷲ بن باز//
السؤال الرابع من الفتوى رقم )(٢١٩٢
ً
س :٤إذا كان املسلم م ً
شهريا ً
ً
عامال يتقا ¯pÚر ً
معينا ،وليس له مصدر آخر للكسب ،فتأتي
اتبا
وظفا ،أو
نفقته !ي بعض الشهور مستغرقة لراتبه الشهري ،ويبقى معه ال×Opء القليل !ي بعض الشهور ،يدخرﻩ
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للنفقات الطارئة فما طريقة أداء الزكاة لهذا ٕالانسان؟
ج :٤املسلم الذي تجمع لديه وفر من رواتب شهرية ونحوها يزكي ما حال عليه الحول من املتوفر لديه
إذا بلغ ً
نصابا بنفسه أو بضمه إ[ى أية نقد أو عروض تجارة لديه تجب فا الزكاة ،وإذا أخرج زكاة ما لم
يحل عليه الحول من املتوفر لديه ً
ناويا بذلك تعجيل زكاته فذلك حسن إن شاء ﷲ.
وباهلل التوفيق وص;ى ﷲ ع;ى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وٕالافتاء
عضو  //نائب رئيس اللجنة  //الرئيس//
عبد ﷲ بن قعود  //عبد ﷲ بن غديان  //عبد الرزاق عفيفي  //عبد العزيز بن عبد ﷲ بن باز//
هذﻩ فتاوى اللجنة الدائمة.
وقد ُسئل الشيخ /عبد ﷲ بن عقيل]: [169
زكاة رواتب املوظف
الرواتب ال Ocيستلمها املوظف شهريا .كيف الطريق إ[ى معرفة حولها وضبطه؛ ألجل أداء الزكاة؟
ٕالاجابة:
الطريق إ[ى ذلك أن يعرف م ¯cاستلم راتب شهر محرم -مثال -ويثبته عندﻩ .فإن اسلكه قبل الحول
فليس عليه زكاة .وإن بقي الراتب عندﻩ ح ¯cحال عليه الحول ،فيؤدي زكاته إذا كان نصابا فأك-A
بنفسه أو بالنسبة إ[ى بقية ماله -وهكذا راتب صفر ،وما بعدﻩ .وكلما قبض راتب شهر عرف تاريخ
قبضه .فإذا حال عليه الحول عندﻩ ،وجبت زكاته وحدﻩ بنسبة  (2.5%).فإن أراد جمع بعض الرواتب
مع بعض وإخراج زكا®ا جميعا فال بأس ،لكن ال يؤخرها عن حولها؛ ألن تأخ ABالزكاة بعد تمام الحول ال
يجوز .أما تقديمها قبل الحول فال بأس .قال الفقهاء :ويجوز تعجيل الزكاة لحولBن فأقل.
فع;ى هذا يمكنه إخراج زكاة كل ما لديه !ي شهر رمضان؛ ألنه أفضل ،والصدقة فيه مضاعفة ،وألنه
ﱠ
أسهل عن الاشتغال بتدقيق حساب زكاة كل راتب ومدة حوله .والله أعلم.
ﱠ
ُ
وسئل العالمة الفوزان !ي املنتقى " :
183ـ كيف تتم الزكاة ع;ى املال امل¤sايد كل شهر من رواتب املوظف؛ فقد يحول الحول وتحت يدي من
املال ما تجب فيه الزكاة ،ولكن بعضه لم يحل عليه الحول؛ فماذا أفعل به ؟
إذا خصصت ً
شهرا من السنة تخرج فيه الزكاة عن املال املتحصل لديك واملتجمع لديك ،شهر رمضان
ً
مثال؛ فهذا Opء طيب ،تخرج الزكاة عما تحصل لديك :ما كان تم حوله فتكون الزكاة قد أخرجت !ي
وقا ،وما لم يتم حوله تكون قد عجلت زكاته ،وتعجيل الزكاة جائز إذا كان لغرض شرûي ،وهذا هو
ً
خصوصا املوظفBن  -إال العمل به" اهـ.
الذي ال يسع الناس -
 -٦رأي املؤتمر ٔالاول للزكاة بالكويت:
انعقد بدولة الكويت املؤتمر ٔالاول للزكاة من تاسع رجب إ[ى فاتح شعبان سنة  ١٤٠٤هـ ،وشارك
فيه ممثلون ألك Aمن  ٢٥دولة ،فم العلماء والفقهاء ،ورجال القانون والاقتصاد.
وتخصص املؤتمر ب ’’ زكاة ٔالاجور والرواتب وأرباح املهن الحرة وسائر املكاسب ‘‘ وخلص إ[ى ما ي;ي:
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" هذا النوع من املكاسب ذهب أغلب ٔالاعضاء إ[ى أنه ليس فيه زكاة حBن قبضه ،ولكن يضمه الذي
كسبه إ[ى سائر ما عندﻩ من ٔالاموال الزكوية !ي النصاب والحول ف¤Bكيه جميعا عند تمام الحول منذ
تمام النصاب.
"وما جاء !ي هذﻩ املكاسب أثناء الحول يزكى !ي آخر الحول ،ولو لم يتم حول كامل،ع;ى كل جزء
ما" .وما جاء ما ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب ،يبدأ حوله من حBن تمام النصاب عندﻩ،
وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت.
" ونسبة الزكاة !ي ذلك ربع العشر) (% ٢،٥لكل عام.
"وذهب بعض ٔالاعضاء إ[ى أنه يزكي هذﻩ ٔالاموال املستفادة عند قبض كل ما ،بمقدار ربع
العشر) (% ٢،٥إذا بلغ املقبوض نصابا ،وكان زائدا عن حاجاته ٔالاصلية ،وساملا من الدين.
" فإذا أخرج هذا املقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول ع;ى سائر أمواله ٔالاخرى،
١
ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية ٔالاخرى".
تلخيص ومناقشة:
نلخص ما ذهب إليه أغلب ٔالاعضاء فيما ي;ي:
 .١املال املستفاد )راتب -أجرة -كسب( ال يزكى حBن قبضه ،ولكن يزكى مع أموال املستفيد ٔالاخرى
إذا تم حولها.
 .٢ما جاء من هذﻩ املكاسب أثناء الحول ،يزكى !ي آخر الحول ،و لو لم يدر حول كامل ع;ى بعضها.
 .٣ال يبدأ الحول إال عند تمام النصاب.
 .٤القدر الواجب إخراجه هو ربع العشر)(% ٢،٥
وهذا الرأي يبدو منسجما مع النصوص الشرعية املتعلقة بزكاة النقود ،سواء فيما يخص النصاب،
أو القدر الواجب إخراجه ،أو اشAsاط الحول.
ع;ى أن أصحاب هذا الرأي مالوا -لضرورة عملية اقتضت تجنب الحرج والعسر -إ[ى إخراج زكاة
ٔالاموال املستفادة أثناء الحول ،عند تمام الحول ،ولو لم يدر حول كامل ع;ى بعض تلك ٔالاموال ،و!ي
ذلك إيجاب للزكاة !ي مال لم يتوفر شرط من شروط وجوب الزكاة فيه ،وهو مرور الحول.
ع;ى أن بإمكاننا أن نلتمس املخرج من هذا املأزق ،باالتكاء ع;ى جواز تقديم إخراج الزكاة عن
موعدها املحدد ،وهذا الجواز دلت عليه بعض ٔالاحاديث ،وهو ما ذهب إليه الشافÙي وأبو حنيفة
وأحمد بن حنبل وبعض التابعBن ،وذهب مالك ،وربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث
إ[ى أن إخراج الزكاة ال يجزئ ح ¯cيحول الحول مستدلBن باألحاديث ال Ocفا تعليق الوجوب ع;ى
٢
الحول.
ما أرجحه:
انطالقا من هذﻩ ٓالاراء املختلفة ال Ocاستعرضناها وتعرفنا ع;ى مدى انسجامها مع النصوص
 ١مجلة منار ٕالاسالم ،عدد  ٩ ،١٠شوال  / ١٤٠٤يوليو ١٩٨٤م ،ص.٤٩
 ٢انظر نيل ٔالاوطار  ٢١٤/٤و انظر فيما يخص مذهب ٕالامام مالك مدونة سحنون . ٢٤٤/٢٤٣/١
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الشرعية ،ومع القواعد العامة املرتبطة بموضوع الزكاة.
واسAsشادا بما عليه جمهور فقهاء ٕالاسالم ،قديما وحديثا ،من اشAsاط الحول لوجوب الزكاة !ي
النقود.
و اقتداء Çدي الخلفاء الراشدين وغABهم من الصحابة الكرام ،وأئمة املذاهب ٔالاربعة املشهورة.
نستطيع أن نقرر مطمئنBن ما ي;ي:
 .١رواتب املوظفBن وكسب أصحاب املهن الحرة ،تخضع للشروط العامة لزكاة النقود:
 فنصاÇا هو ما يساوي قيمة  ٥٩٥غ من الفضة وشروطها Ôي نفس شروط زكاة النقود ،بما !ي ذلك مرور الحول والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر)(% ٢،٥ .٢وعليه فاملوظف املبتدئ أو الحر!ي املبتدئ أو صاحب املهنة الحرة املبتدئ ال يخاطب بالزكاة إال
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.
وإذا بلغ النصاب ،وبدأ الحول ،ثم نقص ماله عن النصاب ،فإن الحول الذي بدأﻩ ينقطع ،وال
يبدأ من جديد إال إذا اجتمع عندﻩ النصاب.
 .٣ما يتقاضاﻩ املوظف أو صاحب املهنة الحرة ،داخل الحول ال تجب فيه الزكاة – ولو بلغ
النصاب -بمجرد قبضه -و إنما تجب فيه ،إذا دار عليه الحول وهو عند مستفيدﻩ ،ويبدأ حوله من
يوم استفادته.
 .٤ما اسلكه املوظف أو الحر!ي أو غABهما من ماله املستفاد ،داخل الحول معفو عنه شرعا ،وال
يطالب بإخراج زكاته ،الن ما ُ
اسلك لم يعد ملكا ملن اسلكه ح ¯cيطالب بإخراج زكاته.
وإذا أردنا تطبيق ما ذكرنا ،فإن صعوبات عملية تواجهنا ،وتتمثل !ي صعوبة ضبط املقادير
املستفادة ،أو املتبقية ،بعد ٕالانفاق ما ،وصعوبة ضبط بداية حول كل قسط مستفاد و³ايته،
وضبط املقدار الواجب إخراجه عن كل قسط.
وهذﻩ الصعوبات البد من تخطا بوضع حل مناسب لها ،ألن بقاءها بدون حل يشكل الحرج
والعسر املرفوعBن عن ٔالامة ٕالاسالمية ،بمثل قوله تعا[ى ) :وما جعل عليكم !ي الدين من حرج( ١وقوله
٢
تعا[ى ) :يريد ﷲ بكم اليسر وال يريد بكم العسر (
وتجاوز هذﻩ الصعوبات العملية ،يمكن بإحدى الطريقتن:
الطريقة ٔالاوى :وÔي ال Ocتبناها غالب املشاركBن !ي املؤتمر ٔالاول للزكاة املنعقد بدولة الكويت عام
 ١٤٠٤هـ ومؤداها:
ان الرواتب ؤالاجور املستفادة داخل الحول ،تجمع !ي ³اية الحول ،مع ٔالاموال ٔالاخرى ال Ocدار
علا الحول ،ويزكى الجميع ،وÔي ال Ocاستحسا الالباني !ي " تمام املنة !ي التعليق ع;ى فقه السنة "
 ١سورة الحج ٓ :الاية ٧٦
 ٢سورة البقرة ٓ :الاية ١٨٤
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)ص (٣٧٨عندما علق ع;ى قول ابن حزم" :كل فائدة فإنما تزكى لحولها ال لحول ما عندﻩ من جنسها
وإن اختلطت عليه ٔالاحوال " بقوله " :وهذا املذهب أقرب إ[ى ظاهر قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم " :ليس
!ي املال زكاة ح ¯cيحول عليه الحول " :لوال أن فيه حرجا !ي بعض ٔالاحوال فاألقرب !ي مثل هذﻩ الحالة
أن يلحق باألصل ويزكى.
وهذﻩ الطريقة يالحظ علا أ³ا توجب الزكاة !ي أقساط من املال املستفاد ،لم يمض علا الحول
وÔي بيد مستفيدها ،أي توجب الزكاة !ي أقساط من املال دون أن يتوفر شرط من شروط وجوÇا وهو
مرور الحول.
وإذا كان أصحاب هذﻩ الطريقة يAرون تقديم زكاة تلك ٔالاقساط ع;ى موعدها ،بما !ي ذلك من
تخفيف ع;ى املزكي والجابي ،باعتبار هذﻩ الطريقة تريحهما مما !ي ضبط املواعد ،واملقادير من عناء،
فإن هذﻩ الطريقة !ي عمقها تشدد ع;ى املزكي وال تخفف عنه أل³ا توجب عليه إخراج زكاة بعض
أمواله قبل أن يجب عليه ذلك ،وال اعتقد أن التخفيف إذا انطوى ع;ى تشديد ،وإيجاب ما لم يجب
يعت Aتخفيفا.
وقد يقال هنا إن الزكاة جاز ع;ى الصحيح إخراجها قبل موعدها ولو بسنة أو سنتتBن ،وهذا
صحيح ،ولكن هذﻩ الطريقة ال تكتفي بإجازة إخراجها قبل موعدها بل توجب ذلك ،والفرق كب ABبBن
الجواز الذي يعود إ[ى رضا املزكي واختيارﻩ ،وبBن الوجوب الذي ال يعود إ[ى اختيارﻩ بل يفرض عليه
فرضا.
الطريقة الثانية :وÔي ال Ocأراها أنسب وأسلم ،وÔي أن ال تزكى الرواتب ؤالاجور املستفادة داخل
الحول ،ال عند قبضها وال عند تمام حول أموال املستفيد ٔالاخرى ،بل إذا م ¯p2الحول ع;ى أمواله
ال Ocيتعلق Çا حساب الحول ،تزكى تلك ٔالاموال ال Ocم ¯p2عا الحول وحدها ،أما ما استفادﻩ داخل
الحول ،أو ما تبقى منه بعد ٕالانفاق ،فإنه يجمع مع تلك ٔالاموال ال Ocزكاها ،ويستقبل بالجميع حول
جديد فإذا دار هذا الحول زكى الجميع ،وهكذا يصنع بما وفرﻩ من كسبه داخل كل حول.
وقد يقال هنا إن بعض تلك ٔالاموال املستفادة ،داخل الحول ال تزكى بمقت ¯p2هذﻩ الطريقة ،إذا
دار علا الحول ،بل تزكى إذا مر علا حول ونصف ،أو أقل أو أك.A
وهذا صحيح ولكن الحرج !ي ذلك ،ألن تأخ ABإخراج الزكاة عن موعدها املحدد ملصلحة – أو
ضرورة -جائز ،والتأخ ABهنا كان ملصلحة التيس ABع;ى املزكBن وع;ى الجابBن أيضا! -ي حالة عناية الدول
ٕالاسالمية بتنظيم الزكاة ،وجباية أموالها-
وهذﻩ الكيفية ال OcرجحاÔ ،ي نفس ما آل إليه ما رجحه ابن حزم !ي املح;ى ،فرغم أنه قال :كل
فائدة فإنما تزكى لحولها ال لحول ما عندﻩ من جنسها ،وإن اختلطت عليه ٔالاحوال ١فإنه قال – يفسر
ذلك ويوضحه  :-لو أن امرأ ملك نصابا ،وذلك مائتا درهم من الورق أو ...فإن استفاد !ي داخل
الحول ،ما يغ ABالفريضة فيما عندﻩ ،إال أن تلك الفائدة لو انفردت لم تجب فا الزكاة ...فإنه يزكي
 ١املح;ى ٨٥/٦
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الذي عندﻩ وحدﻩ لتمام حوله ،وضم حينئذ الذي استفادﻩ إليه ،ال قبل ذلك ،واستأنف بالجميع
حوال.
وبعد أن أورد أمثلة متعددة ،ال تخرج !ي عمقها عن هذا الذي رجحت قال " :فإن قيل :فإنكم
تؤخرون زكاة بعضها عن حوله شهورا ،قلنا :نعم ،ألننا ال نقدر ع;ى غ ABذلك البتة ،إال بإحداث زكاتBن
١.
!ي مال واحد ،وهذا خالف النص ،وتأخ ABالزكاة إذا لم يمكن التعجيل مباح ال حرج فيه
وهذا التأخ! ABي ٕالاخراج أجازﻩ القرضاوي نفسه ،كما يفهم من هذا املثال الذي ضربه ،وهو ":رجل له
مال يزكيه كل حول !ي أول شهر املحرم فإذا استفاد ماال – راتبه مثال! -ي صفر أو ربيع ٔالاول ،أو ما
بعدﻩ من الشهور وأخرج زكاته حBن الاستفادة ،فإنه ال يخرج زكاته مرة أخرى !ي آخر الحول مع ماله،
بل يخرج عنه أو عما بقي منه !ي الحول الثاني ،ح ¯cال نشق عليه بكAة ٔالاحوال ،وقد أقام ﷲ شرعه
ع;ى التيس." AB
املطلب الثاني:
قول املانعن وأدلWXم:
ال يوجد قول يخالف !ي إخضاع الرواتب ؤالاجور للزكاة ،سوى ما أوردﻩ كوثر ٔالابDي ٢،ولم ّ
يسم قائله،
ِ
لكنه ذكر َ
مستندﻩ بقوله" :ولكن يقابل هذا الرأي  -أي :رأي من أخضعها للزكاة  -الرأي الثاني ،ويستند
إ[ى ما ي;ي:
َ
 -١أن الAوات والدخول املستحدثة ال Ocلم توجد !ي عهد الن - O°ص;ي ﷲ عليه وسلم  -وال !ي عصر
الخلفاء الراشدين ،ووجدت فقط !ي عصرنا هذا Ôي فقط ال Ocيمكن الاجاد فا بالقياس ع;ى سائر
أنواع الزكاة ،بغرض إخضاعها للفريضة؛ حيث إن كافة أنواع الAوات ال Ocكانت موجودة !ي زمن النO°
ُ
 ص;ي ﷲ عليه وسلم  -قد أخضعت للزكاة ،وع;ى ذلك تشمل الزكاة كافة ثروات العصر ،أما الدخلً
الناتج عن كسب العمل فقد كان موجودا زمن الن - O°ص;ي ﷲ عليه وسلم  -وزمن الخلفاء الراشدين
من بعدﻩ ،ومع ذلك فلم يخضعها أحد للفريضة ،ولو كان يمكن إخضاعها ،ملا أغفلا ٓالايات الكريمة
ؤالاحاديث الشريفة.
ً
ً
ٌ
ٌ
تخريج حديث؛ رغبة !ي إخضاع
 -٢إن وجوب تزكية إيراد كسب العمل تخريجا ع;ى أنه مال ُمستفاد
ُ
هذا ٕالايراد ،ولو كان هو املال املستفاد املقصود به !ي مراجع الفقه ٕالاسالمي؛ ملا استع ¯pqتخريجه ع;ى
علماء العصور السالفة.
ً
ً
َ
النقد ْين ،فإذا ﱠ
كنا
 -٣إن هذا املال سيخضع حتما للزكاة بعد استقطاع ٔالاعباء العائلية ،متمثال !ي زكاة
ً
َ
النقد ْين منعا للث OP؟ وإذا كان ٔالامر
حينئذ من زكاة
سنخضعه لزكاة كسب العمل ،فهل سنعفيه
ٍ
ُ
كذلك ،فهل يجوز أن نخضع املال لزكاة ثم تشريعها بالقياس ،ونعفي املال من زكاة أصلية ؟
ً
ُ
 -٤إن زكاة كسب العمل  -تشبا بضريبة كسب العمل  -ال Ocتخضع املرتبات ؤالاجور وإيراد املهن
الحرة للضريبة ،وال يصح أن نضيف للزكاة من املفاهيم واملبادئ الوضعية ،إ[ى جانب أن كسب العمل
 ١فقه الزكاة  ,ج ,١ص٥١٨
ٔ ٢الابDي ،كوثر" .محاسبة الزكاة والضرائب !ي دولة ٕالامارات العربية"،ص .٣٥٦ط .١دبي :دار القلم١٤٠٧) ،هـ١٩٨٧ /م(.
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ً
يخضع فعال !ي معظم املجتمعات ٕالاسالمية لضرائب وضعية ،واملطلوب هو تخفيف ٔالاعباء املالية ع;ى
ً
كسب العمل بصفة خاصة؛ نظرا ألنه يعتمد ع;ى املقدرة الذهنية والعضلية لإلنسان ،وهو َم ِع ٌBن سريع
ً
ً
النضوب ،ويجب املحافظة عليه ،فإذا كانت الضرائب واقعا مفروضا !ي املجتمعات ٕالاسالمية؛ فاألحرى
ً
ً
ّ
نخفف ٔالاعباء املالية ،ال أن نضيف عبئا جديدا.
بنا أن ِ
نواح متعددة بخالف مصارف الزكاة ،وع;ى
 -٥إن الدولة املعاصرة تحتاج إلنفاق نفقات عامة كثABة! ،ي ٍ
ً ً
ذلك إذا كانت هناك إيرادات لم تفرض علا الشريعة أصال زكاة ،مثل كسب العمل  -أي :الرواتب،
ُ
ؤالاجور ،ودخل املهن الحرة  -فاألوجب أن تفرض علا ضريبة تخصص حصيلا لإلنفاق !ي أوجه
ً
املصارف ٔالاخرى ال Ocتحتاجها الدولة ،بدال من الاجاد الذي قد يصيب أو يخطئ !ي تشريع زكاة
جديدة.
القول الراجح:
مما سبق من عرض وتعليق ع;ى آراء وأدلة الفريقBن  -املوجبBن واملانعBن  -يتضح لنا ترجيح القول
ً
ً
بوجوب زكاة الرواتب ؤالاجور وإيرادات املهن الحرة ،فمن كان له كسب عمل  -محاضرا أو موظفا ،أو
ً
عامال ،أو صاحب مهنة حرة  -يفضل عن حاجته بقدر ّ
النصاب ،وجبت عليه الزكاة؛ ألنه ُي ﱡ
عد بذلك
ِ
ً
ُ
غنيا ،قال  -ص;ى ﷲ عليه وسلم  )) :-تؤخذ من أغنياòمُ ،وت ُ
رد ع;ى فقراòم ( ١؛ فاألغنياء كلهم فرضت
ﱠ ً
معAا عنه بAوة تملك من ذهب ،أو فضة ،أو إبل ،أو بقر أو غنم ،أو
علم الزكاة ،سواء كان هذا الغ¯P
عروض تجارة ،أو زراعة ،فال وجه الستثناء أغنياء كﺴب العمل.
املبحث الثاني :كيفية زكاة الرواتب ؤالاجور ) تطبيقات عى رواتب وأجور ]ي كلية القاسمي (:
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب ٔالاول :نصاب الزكاة:
اختلف الفقهاء املوجبون !ي تحديد قيمة ّ
النصاب فا إ[ى ثالثة أقوال:
ِ
ٔالاول :اعتبار نصاÇا بنصاب الزروع والثمار؛ فمن بلغ دخله ما قيمته خسمة أوسق ،أو ) ٦٥٣كيلو
ً
جرام وزنا من أدنى ما تخرجه ٔالارض كالشع(AB؛ وجبت عليه الزكاة.
ﱠ
٢
وعلة ذلك :أن كسب العمل إيراد وثمرة مباشرة للعمل ،فيقاس ع;ى زكاة الزروع والثمار.
الثاني :اعتبار نصاÇا نصاب النقود:
ً
ً
ﱡ
وحدوﻩ بما قيمته  ٨٥جراما من الذهب ،أي :ما يساوي عشرين مثقاال ،أو ) (٢٠٠درهم من الفضة؛
وذلك ألن الناس يقبضون رواتÈم وأجورهم وإيرادا®م بالنقود؛ فاألو[ى أن يكون املعت Aهو نصاب
٣
النقود.
الثالث :اعتبار نصاب الرواتب ؤالاجور ع;ى نصاب النقود:
ً
أي ما يعادل  ٨٥جراما من ذهب ،أو  ٢٠٠درهم من الفضة ،واعتبار نصاب إيرادات املهن الحرة ع;ى
 ١ابن حجر ،أحمد بن ع;ى العسقالني" .فتح الباري" ،ج،٣ص .٢٦١د .م .بABوت :املكتبة السلفية ،د .ت.
ٕ ٢الاسالم ؤالاوضاع الاقتصادية للغزا[ي ،ص.١٦٦
 ٣فقه الزكاة للقرضاوي،ج،١ص.٥١٤-٥١٣
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الزروع والثمار؛ فيكون نصاÇا ما يعادل قيمته خمس أوسق ،أو ) ٥٠كيلة مصرية( ،أو ) ٦٥٣كيلو
ً
١
جرام وزنا من أدنى ما تخرجه ٔالارض كالشع.( AB
ّ
وعلة التفرقة !ي هذا  -عندهم  -أن كسب أصحاب الرواتب ؤالاجور مصدرﻩ العمل فقط؛ أما كسب
ِ
أصحاب املهن الحرة فمصدرﻩ رأس املال والعمل.
ّ
ونرجح القول الثاني ملا يي:
ِ
ً
ً
أوال :ملا ورد فيه من أن الجميع يتقاضون أجورهم بالنقود ،إضافة إ[ى أن ما يتبقى لدى الواحد مم
نقدية ،واملال ﱠ
بعد قضاء حاجاته وديونه  -إن وجدت  -يكون عادة !ي صورة مدخرات ﱠ
املدخر قد
ُ
فرضت عليه الزكاة بمقدار ربع العشر.
ً
ثانياّ :
ألن قيمة معدني الذهب والفضة ﱠتتصف بالثبات النس! O°ي مقابل قيمة الزروع والثمار؛ فإ³ا
تتأثر بعوامل بيئية أو محلية ،مما يجعلها ال تناسب أن ُيقاس ع;ى قيما نصاب زكاة الرواتب ؤالاجور
وإيرادات املهن الحرة.
هذا والبد أن يكون مقدار النصاب املعت Aلوجوب الزكاة فيه من صا!ي الدخل ،يع :OPبعد خصم الديون
ﱠ
الحالة  -إن وجدت  -والحد ٔالادنى للمعيشة من الرواتب ،كما تطرح النفقات والتكاليف من إيرادات
أصحاب املهن الحرة ،فما بقي بعد هذا كله تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ نصاب النقود.
وجاء !ي "فقه الزكاة" للقرضاوي :فالذي نرجحه أال تؤخذ زكاة الرواتب ؤالاجور إال من " الصا!ي " وإنما
قلنا تؤخذ من صا!ي ٕالايراد أو الرواتب ليطرح منه الدين الحال إن ثبت عليه ويعفى الحد ٔالادنى
ملعيشته ومعيشة من يعوله ،ألن الحد ٔالادنى ملعيشة ٕالانسان أمر ال غ ¯Pله عنه ،فهو من حاجته
ٔالاصلية والزكاة إنما تجب !ي نصاب فاضل عن الحاجة ٔالاصلية ،كما تطرح النفقات والتكاليف لذوي
املهن ،فما بقي بعد هذا كله من راتب السنة وإيرادها تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ نصاب النقود فما كان
ً
ً
من الرواتب ؤالاجور ال يبلغ !ي السنة نصابا نقديا  -بعد طرح ما ذكرناﻩ كرواتب بعض العمال وصغار
٢
املوظفBن فال تؤخذ منه الزكاة.
املطلب الثاني :مقدار الزكاة الواجب:
ذهب معظم الفقهاء املعاصرين إ[ى أن القدر الواجب !ي زكاة الرواتب ؤالاجور وإيرادات املهن الحرة ،هو
ً
عمال بالنصوص ال Ocأوجبت !ي النقود ربع ُ
ربع ُ
العشر؛ وألن دخل الفرد يعتمد ع;ى
العشر فقط؛
ً
َ
العمل وحدﻩ ،ومن ث ﱠم وجب تخفيف الزكاة عليه؛ رعاية للطبقات العاملة ،واستئناسا بما عمل به ابن
مسعود وعمر بن عبد العزيز  -ر OpÚﷲ عما  -من اقتطاع الزكاة من العطاء إذا أعطوﻩ ،من كل ألف
٣
خمسة وعشرين.
املطلب الثالث:
اش)اط الحول وعدمه ]ي زكاWüا:
 ١شحاتة،حسن "،محاسبة الزكاة " ،ص،٢٥٨القاهرة  :دار التوزيع والنشر ،د.ت.
 ٢فقه الزكاة للقرضاوي،ج،٢ص.٥١٧
" ٣أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة ٔالاول"،ص ،٤٤٢الكويت :بيت الزكاة١٤٠٤) ،هـ١٩٨٤ /م(.
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بسبب مستقل
ّإن من املوجبBن من اعت Aوجوب الزكاة !ي الرواتب ؤالاجور أ³ا مال ُمستفاد ُ -مستفاد
ٍ
ُ
 وقد تعددت آراء الفقهاء حول زكاة املال املستفاد بسبب مستقل:ً
ُ
نصابا؛ استقبل به َح ْو ًال وز ًّكاﻩ ،وال ُي ﱡ
ضم إ[ى
الرأي ٔالاول :املال املستفاد من غ ABجنس ما عندﻩ ،إن كان
١
ما عندﻩ؛ بل له حكم نفسه ،وهذا قول الجمهور.
الرأي الثاني :أن الزكاة تجب فيه حBن استفادﻩ ،روي ذلك عن ابن مسعود ،وابن عباس ،ومعاوية من
٢
الصحابة ،ؤالاوزاûي من التابعBن.
ُ
املستفاد َح َو َالن َ
الح ْول ،وذلك
ور ﱠجح ابن قدامة الرأي ٔالاول  -رأي الجمهور  -حيث ُيشAsط للمال
بقوله" :ولنا حديث عائشة ،عن الن - O°ص;ي ﷲ عليه وسلم )) :-ال زكاة !ي مال حُ ¯c
يحول عليه
٣
َ
الح ْول(.
ور ﱠجح بعض الفقهاء املعاصرين الرأي الثاني ،القا OpÚبوجوب إخراج زكاة املال املستفاد !ي الحال،
ً
وذلك استنادا إ[ى حكمة تشريع الزكاة ،ومصلحة ٕالاسالم واملسلمBن !ي عصرنا هذا ،وإ[ى أن اشAsاط
َ
الح ْول !ي كل مال  -ح ¯cاملُستفاد منه  -ليس فيه ﱞ
نص !ي مرتبة الصحيح أو الحسن يقيد النصوص
٤
املطلقة ،ولذا اختلف الصحابة والتابعون فيه ،باعتبارﻩ من ٔالامور الاجادية.
ُ
املستفاد حBن استفادته ال يمنع من اعتبار َ
الح ْول !ي
والواقع؛ أن القول باستحقاق الزكاة !ي املال
ً
تحدد الفAsة ال Ocتتخذ أساسا لتحديد ّ
إخراج زكاته ،وذلك بأن ﱠ
النصاب ومقدار الواجب؛ ُ
في ﱡ
ضم ما
ِ
يحصل عليه املوظف ،أو العامل ،أو صاحب املهنة الحرة ،من إيرادات صافية خالل السنة؛ فتؤخذ
ﱠ
ما الزكاة م ¯cبلغت نصاب النقود ،بعد خصم الديون الحالة ،وتكاليف الحصول ع;ى الدخل ،وما
يلزم من حاجته ٔالاصلية.
فلو ﱠ
قدرنا أن دخل محاضر يبلغ !ي الشهر عشرة آالف شاقل؛ فإن حاصل إيرادﻩ السنوي يكون
ﱠ
) (١٢٠٠٠٠شاقلُ ،
فيقتطع من هذا املجموع ما عليه من ديون حالة أثناء السنة ،وما عليه من نفقات
ً
ﱠ
لنفسه وملن يعول شرعا أثناء السنة ،فإذا كان املتبقي بعد هذا الاقتطاع يبلغ نصاب النقود؛ زكي
ً
الح ْول ،الذي ّ
املقدار البا*ي !ي ³اية َ
يحدد بدايته صاحب الدخل؛ بأن يجعل له شهرا يستقبل به
ِ
العام ،فإذا جاء ذلك الشهر الذي أكمل به َ
الح ْول ،يحسب ما بقي لديه من مالُ ،
فيخرج زكاته إن بلغ
ً
نصابا ،ولو لم يكن قد مر ع;ى آخر دفعة حصل علا سوى بضعة أيام.
ً
ً
ووفقا الحتمال إنفاق املرء لهذا املال الفاضل !ي حاجته !ي أغراض أخرى ،بأن يشAsي به أصوال ثابتة
الح ْول؛ فإننا نرى أن ّ
أو عقا ًرا قبل ³اية َ
يحدد الفرد من خالل شهر واحد متوسط نفقاته ،ثم ما فضل
ِ
له من دخله يصبح هو وعاء الزكاة خالل الشهر ،ثم يضرب !ي اث OPعشر ،ويخرج الزكاة بنسبة %٢٫٥
 ١املغ OPالبن قدامة ،ج،٤ص.٧٥
 ٢املغ ،OPج،٤ص٧٥
ً
 ٣املغ ،OPج،٤ص ،٧٧والحديث أخرجه ابن ماجة ،باب من استفاد ماال ،من كتاب الزكاة ،وصححه ٔالالباني! ،ي كتابه " صحيح سن ابن
ماجةٔ ،الالباني ،محمد ناصر الدين" .صحيح سن ابن ماجه" .ط .١الرياض :مكتبة املعارف ١٤١٧) ،هـ١٩٩٧ /م(.
 ٤املغ ،OPج،١ص.٥٠٥-٥٠١
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من املجموع؛ فكأنه قد وزع قدر الزكاة ع;ى شهور السنة تقدي ًرا؛ فيصبح هذا ﱠ
املقدر هو الواجب عليه
كزكاة !ي ذمته! ،ي حال إنفاقه للفاضل عن حاجته ٔالاصلية !ي أغراض أخرى خالل العام.
ٍ
املطلب الرابع:
حاالت تطبيقية عى زكاة الرواتب ؤالاجور ]ي أكاديمية القاسمي:
الحالة ٔالاوى:
محاضر يعمل براتب شهري قدرﻩ ) (٧٠٠٠شاقل ،وليس له مصدر سوى هذا الراتب ،فإذا علم أن
نفقاته تقدر بـ ) (٤٣٠٠شاقل ،وأن سعر الجرام من الذهب ) (١٥٠شاقل ،فما قيمة الزكاة املستحقة
عليه ؟
ٕالايراد الك;ي خالل العام =  ٨٤٠٠٠ =١٢ × ٧٠٠٠شاقل.
يطرح مبلغ حاجاته الشخصية ٔالاصلية ٥١٦٠٠=١٢ × ٤٣٠٠شاقل
صا!ي ٕالايراد الفاضل عن حاجاته = ٣٢٤٠٠
النصاب املقرر = ١٢٧٥٠ = ١٥٠ × ٨٥
إذن صا!ي إيراد هذا املحاضر الفاضل عن حاجاته يزيد ع;ى ّ
النصاب ،ويخضع للزكاة بمعدل .%٢٫٥
ِ
قيمة الزكاة املستحقة )(%٢٫٥×٣٢٤٠٠
 ٨١٠شاقل
الزكاة الشهرية املستحقة
 ٦٧٫٥شاقل
الحالة الثانية:
موظف ٔالاكاديمية يعمل براتب شهري قدرﻩ ) (٦٦٠٠شاقل ،وليس له مصدر دخل سوى هذا الراتب،
فإذا علم أن نفقاته الشهرية تقدر بـ ) (٦٠٠٠شاقل ،وأن سعر الجرام من الذهب ) (١٥٠شاقل ،فما Ôي
قيمة الزكاة املستحقة عليه؟
ٕالايراد الك;ي خالل العام ١٢ × ٦٦٠٠
 ٧٩٢٠٠شاقل
يطرح مبلغ حاجاته الشخصية
٧٢٠٠٠ = ١٢ ×٦٠٠٠
٧٢٠٠ =٧٢٠٠٠-٧٩٢٠٠شاقل
النصاب املقرر
١٥٠ × ٨٥
١٢٧٥٠شاقل
إذن من مقا نة الفاضل له عن حاجاته من دخله ،نجدﻩ دون ّ
النصاب؛ فال زكاة عليه.
ر
ِ
الخاتمة
ﱡ
تختص بالدخل الدوري ،وليست بالAوة أو رأس املال.
 - ١إن زكاة الرواتب
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ً
 - ٢إن هذﻩ الزكاة شخصية ،قياسا ع;ى سائر الزكوات ،؛ فإن بلغ الفاضل عن الضروريات والحاجيات
ﱠ
قيمة نصاب النقود زكى ،وإال فال.
 - ٣إن تقدير الحوائج ٔالاصلية يختلف من شخص آلخر ،وذلك باختالف ظروف كل فرد ،واختالف
ً
ّ
املزكي نفسه ،طبقا لظروفه الخاصة،
أفراد ٔالاسرة ،مما يجعل تقدير هذﻩ الحوائج يخضع لتقدير ِ
وتقدير القائم ع;ى الزكاة.
 - ٤إن الزكاة أمانة و!ي إخراجها طهرة للنفس ،واستجابة ألوامر ﷲ تعا[ى ،بناء عليه يجب ع;ى كل
ً
موظف ،أو عامل أن يتقي ﷲ !ي كسبه ،فال يبخل بحق ﷲ إن كان مستحقا؛ ح ¯cيطهر نفسه وماله
Çذﻩ الشعABة العظيمة وÔي الزكاة ،فإن لم تقم الجهات الرسمية بتحصيلها ،لزم ع;ى كل فرد القيام
بذلك؛ أل³ا فريضة عينية.
املراجع
" .1أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة ٔالاول" .الكويت :بيت الزكاة١٤٠٤) ،هـ١٩٨٤ /م(.
ٔ .2الابDي ،كوثر" .محاسبة الزكاة والضرائب !ي دولة ٕالامارات العربية" .ط .١دبي :دار القلم١٤٠٧) ،هـ/
١٩٨٧م(.
 .3ابن قدامة ،موفق الدين أبو محمد عبد ﷲ بن أحمد بن محمد بن قدامة املقد" .OpËاملغ."OP
تحقيق عبد ﷲ الAsكي وعبد الفتاح الحلو .ط .٣الرياض :دار عالم الكتب١٤١٧ ،هـ  ١٩٩٧ /م.
 .4ابن حجر ،أحمد بن ع;ى العسقالني" .فتح الباري" .د .م .بABوت :املكتبة السلفية ،د .ت.
 .5أبو السعود ،محمود" ،فقه الزكاة املعاصر" ،ط.٢الكويت :دار القلم للنشر والتوزيع/١٤١٢ ،
١٩٩٢م.
 .6أبو داود سليمان بن ٔالاشعث" .سن أبي داود" .اسطنبول :دار الدعوة ،د .ت.
" .7الاقتصاد ٕالاسالمي ،بحوث مختارة من املؤتمر العالم Oلالقتصاد ٕالاسالمي" ،جدة :جامعة امللك
عبد العزيز ،املركز العالم Oألبحاث الاقتصاد ٕالاسالمي١٩٨٥) ،م(.
ٔ .8الالباني ،محمد ناصر الدين" .صحيح سن الAsمذي باختصار السند" .ط .١الرياض :مكتب الAsبية
العربي لدول الخليج١٤٠٩) ،هـ١٩٨٩ /م(.
ٔ .9الالباني ،محمد ناصر الدين" .صحيح سن ابن ماجه" .ط .١الرياض :مكتبة املعارف ١٤١٧) ،هـ/
١٩٩٧م(.
ٔ .10الالباني ،محمد ناصر الدين" .ضعيف الجامع الصغ ABوزياداته" .ط  .٣بABوت :املكتب ٕالاسالمي،
)١٤١٠هـ١٩٩٠ /م(.
 .11الAsمذي ،أبو عي ،¯p-محمد بن عي ¯p-بن َس ْو َرة" .سن الAsمذي" .إسطنبول :املكتبة ٕالاسالمية
بإسطنبول١٩٨١) ،م(.
 .12الجزائري ،أبو بكر جابر" .الجمل !ي زكاة العمل" .املدينة املنورة :مطابع الرشيد١٤٠٢) ،هـ(.
 .13الحاكم ،أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ" .املستدرك ع;ى الصحيحBن" .ط .١حيدر آباد :مطبعة
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.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

مجلس دائرة املعارف ٕالاسالمية١٣١٤) ،هـ(.
"حلقة الدراسات الاجتماعية  -محاضرات عن الزكاة" .ط  .٧دمشق :جامعة الدول العربية١٣٧٢ ،
هـ ١٩٧٢ /
الخطيب ،الشربي" .OPمغ OPاملحتاج" .القاهرة :مطبعة مصطفى البابي الحل١٩٨٥) ،O°م(.
ً
ً
شحاتة ،شو*ي إسماعيل" .محاسبة زكاة العمل ،علما وعمال" .ط .١القاهرة :مكتبة ٔالانجلو املصرية،
)١٩٧٠م(.
العقلة ،محمد" .أحكام الزكاة والصدقة" .ط .١عمان :مكتبة الرسالة الحديثة١٤٠٢) ،هـ١٩٨٢ /هـ(.
الغزا[ي ،محمدٕ" .الاسالم ؤالاوضاع الاقتصادية" .القاهرة :دار الصحوة للنشر١٩٨٧ ،م.
الغفي;ي ،عبد ﷲ بن منصور" .نوازل الزكاة – دراسة فقهية  ،-ط.١الرياض :امليمان للنشر
والتوزيع٢٠٠٨/١٤٢٩ ،م.
القرا!ي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس" .الذخABة" .تحقيق محمد الحDي .ط .١بABوت :دار الغرب
ٕالاسالمي١٩٩٤) ،م(.
القرضاوي ،يوسف" ،فقه الزكاة" .ط  .١٢بABوت :مؤسسة الرسالة ١٤٠٦ ،هـ  ١٩٨٥ /م
الكاساني ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود" .بدائع الصنائع" .القاهرة .مطبعة ٕالامام١٩٧٢) ،م(.
مجلة البحوث ٕالاسالمية )١٤٠٤ /١٤٠٣هـ(.
"املعجم الوسيط" .ط .٢القاهرة :مجمع اللغة العربية ،د .ت.
روابط ع;ى الانAsنيت:
http||mouwazaf.ahlamotada.com|t321-topic
بحث لبلة الحسن عمر مساعد :مجلة جامعة امللك سعود ،املجلد  ،١٤ص٧٠٤-٦٧٥
/http://www.alukah.net/Sharia/0/421
بحث للدكتور ال¤Bيد بن محمد الراOpÚ
http://mnokhab.net/vb/showthread.php?t=4687&page=2
www.islamonline.net|servlet|satellite?cid

290

ً
 .٢١أساليب وطرق شراح الحديث النبويٕ :الامام بدرا لدين العي Hأنموذجا
د سلطان فهد الطبي(¨H
)كلية ال)بية – جامعة امللك سعود ،الرياض – اململكة العربية الﺴعودية(
بﺴم ﷲ الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل ،نحمدﻩ ونستعينه ونستغفرﻩ ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ´دﻩ
ﷲ فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له.
ً
وأشهد أن ال إله إال ﷲ وحدﻩ ال شريك له ،وأشهد أن محمدا عبدﻩ ورسوله ،ص;ى ﷲ عليه وع;ى آله
ً
ً
وأصحابه وسلم تسليما كثABا.
أما بعد فإن الاهتمام بما خلفه السلف الصالح من ٓالاثار من باب نشر العلم ،ومن أهم هذﻩ العلوم
علم الحديث النبوي ؛ حيث توالت عناية الخلف Çذﻩ ٓالاثار بالقيام بنشرها وشرحها ؛ وقد ﱠ
قيض ﷲ
ً
ً
ً
لهذﻩ ٔالائمة علماء حفاظا ،وجهابذة نقادا ،حفظوا لنا الدين بحفظ حديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
وسلم بأسانيدﻩ ومتونه ،وم¤Bوا صحيحه من سقيمه ،وأوضحوا لنا ما يشكل منه ؛ بما آتاهم ﷲ من
الحفظ والفهم ؛ لذا أحببت أن اكتب !ي أساليب وطرق شراح الحديث النبوي ،مع الكتابة عن أحد
هؤالء ٔالاعالم وهو الحافظ بدر الدين العي OPومنهجه !ي شرح صحيح البخاري .
ً
وﷲ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم ،والحمد هلل رب العاملBن ،وص;ى ﷲ ع;ى نبينا
محمد وع;ى آله وصحبه أجمعBن .
طرق وأساليب شراح ٔالاحاديث
من ينظر !ي طرق وأساليب شراح ٔالاحاديث النبوية يجدها متباينة ،وسبب ذلك يعود ملا قصدﻩ الشارح
من شرحه ؛ هل يريد شرح كل لفظ أو يعلق ع;ى جزء من الحديث  ...إلخ هذﻩ املقاصد ،وÔي كما ي;ي:
الطريقة ٔالاوى:
شرح مختصر ´تم ببيان الكلمة بعد الكلمة من الناحية اللغوية وقليل من الكالم ع;ى السند وفقه
الحديث مثل :شرح الخطابي ع;ى البخاري ،وشرح السيوطي والسندي ع;ى سن النسائي وغABها .
الطريقة الثانية:
شرح بعض ٔالالفاظ ال Ocتحتاج ع;ى بيان ؛ لغموضها أو إشكالها أو ضبطها وبيان أحوال بعض الرواة
وليس كل املsن وٕالاسناد ،مثل شرح املازري والقا OpÚعياض والنووي ع;ى صحيح مسلم ،والعظيم
آبادي !ي عون املعبود ،واملباكفوري !ي تحفة ٔالاحوذي وغABهم .
الطريقة الثالثة:
شرح كل ! Opي الحديث ؛ من بيان لرواة ٕالاسناد وتوضيح وشرح ملsن الحديث ،مع ذكر الفوائد عقب
ً
الحديث غالبا مثل كتاب :التمهيد البن عبدال Aع;ى موطأ مالك ،وشرح ابن حجر ع;ى البخاري ،وشرح
العي OPع;ى البخاري ،والسهارنفوري !ي بذل املجهود وغABهم .
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الطريقة الرابعة:
ً
وÔي أن يذكر الشارح طرفا من الحديث ثم يذكر قضايا ونكت تحته مثل :تفريع ،استلحاق ،فائدة،
تأصيل ،بديعة ،الفقه ...إلخ وهذﻩ طريقة ابن العربي !ي كتاب القبس ع;ى موطأ مالك ،وكذا !ي شرحه
للAsمذي.
أو يذكر الشارح الحديث ثم يجعل الشرح عبارة عن فوائد وهذﻩ طريقة العرا*ي !ي طرح التAيب.
منهج العي] Hي عمدة القاري
اسمه :عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
مؤلفه :بدر الدين محمود بن أحمد بن مو ¯pËبن أحمد الحل ,O°ثم القاهري ,الحنفي ،املعروف بالعي.OP
مولدﻩ :سنة ) ٧٦٢هـ(.
وفاته :سنة ) ٨٥٥هـ(.
طبع الكتاب:
ً
طبع !ي اسطنبول !ي تركيا !ي أحد عشر مجلدا.
ً
ثم طبع !ي املطبعة املنABية! ،ي مصر !ي خمسة وعشرين جزءا ،وكمل طبعه !ي عام ١٣٨٤هـ ،بإشراف
جماعة من العلماء ,وهذﻩ الطبعة من أحسن الطبعات ،وقد صور®ا دار إحياء الAsاث وغABها.
ً
ثم طبع !ي عشرين مجلدا من القطع الكب! ،ABي مطبعة مصطفى البابي الحل O°وأوالدﻩ !ي مصر ,الطبعة
ٔالاو[ى عام ١٣٩٢هـ ،وللكتاب طبعات أخرى.
صحة نﺴبة الكتاب ملؤلفه
نص ٕالامام العي! OPي كتابه بأنه هو الذي سم¯ كتابه :عمدة القاري فقد قال :فجاء بحمد ﷲ وتوفيقه
ً
ً
فوق ما !ي الخواطر ،فائقا ع;ى سائر الشروح بكAة الفوائد والنوادر مAsجما بكتاب )عمدة القاري !ي
شرح البخاري( ومأمو[ي من الناظر فيه أن ينظر باإلنصاف ،ويAsك جانب الطعن والاعتساف ؛ فإن رأى
ً
ً
حسنا يشكر سÙى زائرﻩ ،ويعAsف بفضل عاثرة ،أو خلال يصلحه أداء حق ٔالاخوة !ي الدين فإن ٕالانسان
غ ABمعصوم عن زلل مبBن.
مدة التأليف
شرع !ي تأليفه كما قال القسطالني !ي أواخر سنة إحدى وعشرين وثمانمائة ،وفرغ منه !ي آخر الثلث
سبع وأربعBن وثمانمائة .
ٔالاول من ليلة السبت خامس شهر جمادى ٔالاو[ى سنة ٍ
طريقة تأليف الكتاب وسببه
ً
ذكــر أنــه ملــا رحــل إ[ــى الــبالد الشــمالية ,قبــل الثمانمائــة مستصـحبا معــه صــحيح البخــاري ,لنشــر فضــله عنــد
ذوي ٔالالبــاب ,ظفــر هنــاك مــن بعــض مشــايخه بغرائــب النــوادر ،ممــا يتعلــق باســتخراج مــا !ــي الصــحيح مــن
الكنوز ,ثم ملا عاد إ[ى الديار املصرية ندبه إ[ى شرح الكتاب أمور:
َ
أ – أن ُيعلم أن !ي الزوايا خبايا ,وأن العلم من منايح ﷲ – عز وجل – ومن أفضل العطايا .
ب – إظهــار مــا منحــه ﷲ مــن فضــله العزيــز ,وإقــدارﻩ إيــاﻩ ع;ــى أخــذ ــOpء مــن علمــه الكثBــ ,Aوالشــكر ممــا
يزيد النعمة ,ومن الشكر إظهار العلم لألمة.
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ج – كAة دعاء بعض ٔالاصحاب للتصدي لشرح الكتاب ,فأجاب الدعوة فشرح الكتاب .
وذكـ ــر أنـ ــه سـ ــيظهر مـ ــا فيـ ــه مـ ــن ٔالام ـ ـور الصـ ــعاب ،ويبـ ــBن مـ ــا فيـ ــه مـ ــن املعضـ ــالت ،ويوضـ ــح مـ ــا فيـ ــه مـ ــن
املشــكالت ،ويــورد فيــه مــن ســائر الفنــون بالبيــان مــا صــعب ع;ــى ٔالاقـران ،بحيــث إن النــاظر فيــه إن أراد مــا
يتعلق باملنقول ظفر بآماله ,وإن أراد ما يتعلق باملعقول فاز بكماله ,وما ظفر من النوادر يرضاﻩ.
مقدمة الكتاب
ً
ً
 -١افتــتح الكتــاب بمقدمــة مختصــرة)عشــر صــفحات تقريبــا( ,قريبــة جــدا مــن مقدمــة النــووي ،ذكــر فــا
م ــن تص ـ ﱠـدى لش ــرح البخ ــاري م ــن العلم ــاء ,وأن م ــم م ــن أخ ــذ جان ــب التطوي ــل ,وم ــم م ــن الزم الاختص ــار,
ومم من أخذ جانب التوسط.
كمــا ذكــر أنــه كــان يســيب مــن خــوض هــذا البحــر العظــيم ،أو يحــوم حولــه ,وال يــرى لنفســه قابليــة ملقابلــا
حوله.
 -٢ثم ذكر !ي هذﻩ املقدمة أسانيدﻩ إ[ى ٕالامام البخاري.
 -٣ثم ذكر فوائد تتعلق بالصحيح:
ٔالاو[ـى! :ــي اســم صـحيح البخــاري وأنــه )الجـامع الصــحيح ملختصــر مـن أمــور رســول ﷲ وسـننه وأيامــه( ،ومــا
يتعلق بذلك.
الثانيــة :اتفــاق العلمــاء ع;ــى أن الصــحيحBن أصــح الكتــب بعــد كتــاب ﷲ ,والجمهــور ع;ــى تــرجيح البخــاري
ع;ى مسلم.
ُ
الثالثة :ما ذ ِكـر مـن شـرطهما ,وأنـه مـا رواﻩ صـحابي مشـهور عـن الن°ـ – Oصـ;ى ﷲ عليـه وسـلم – لـه راويـان
ثقتان ,ثم يرويه عنه تابÙي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضا راويان فأك ... Aالخ.
وأن الحاكم قد ذكر أ³ما خالفا شرطهما ,وذكر عدة أحاديث؛ واستدرك عليه.
وأغــرب مــن ذلــك قــول امليان×ــ ،Opمــن أن شــرطهما مــا رواﻩ عــن رســول ﷲ صــ;ى ﷲ عليــه وســلم صــحابيان
ف ــأك ،Aوم ــا نقل ــه ع ــن ك ــل واح ــد م ــن الص ــحابة أربع ــة م ــن الت ــابعBن ف ــأك ،Aوأن يك ــون ع ــن ك ــل واح ــد م ــن
التــابعBن أكــ Aمــن أربعــة  ...قــال " :والظــاهر أن شــرطهما اتصــال ٕالاســناد بنقــل الثقــة عــن الثقــة مــن مبتــداﻩ
إ[ى مناﻩ من غ ABشذوذ وال علة " ). (١
الرابعة :عدد أحاديث صحيح البخاري باملكرر وعدمه ،وأ³ا ) (٧٢٧٥باملكرر ,وبحذفها نحو ) (٤٠٠٠آالف.
الخامسة! :ي فهرسة أبواب الكتاب؛ وقد نقلها عن أبي الفضل بن طاهر املقد.OpË
السادسة :طبقات من ﱠ
حدث عم البخاري !ي صحيحه ,وأ³م خمس طبقات.
الســابعة! :ــي أن !ــي الصــحيح جماعــة جــرحهم بعــض املتقــدمBن؛ وهــو محمــول ع;ــى أنــه لــم يثبــت جــرحهم
بشرطه.
الثامنة! :ي الفرق بBن الاعتبار واملتابعة والشاهد.
التاسعة! :ي ضبط ٔالاسماء ؤالانساب املتكررة املختلفة !ي الصحيحBن.
)(١
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العاش ــرة :ع ــن معلق ــات البخ ــاري ,وأن م ــا ذك ــرﻩ بص ــيغة الج ــزم )كق ــال ,و َر َوى( ونحوهم ــا فه ــو حك ــم منـ ــه
بصحته ,وما كان بصيغة التمريض ُ
كروي ونحوﻩ ,فليس فيه حكم بصحته.
منهج الشارح
لم يبBن منهجه !ي املقدمة ،لكن الناظر لكتابه يرى أنه:
ً
شرح الكتاب ع;ى ترتيب جميل منظمّ ،
يشوق القارئ ،يبدأ أوال :بمناسبة الحديث للAsجمة ،ثم يتحدث
ٍ
عن رجال رواة الحديث ،ثم !ي ضبط أسماء الرجال ثم ٔالانساب ،يعنون عناوين ،مناسبة الحديث
للAsجمة :ثم إذا انت ¯Ûقال :رواة الحديث ،ثم ضبط أسماء الرجال ،ثم ضبط ٔالانساب ،ثم يذكر فوائد
ً
بنوع خاص من
ا
¤
تتعلق بالرجال ،ثم لطائف ٕالاسناد ،،ثم يبBن نوع الحديث إن كان الحديث متمB
ٍ
العزة والغرابة والتواتر ،يقول :نوع الحديث ،ثم يذكر مواضع الحديث من صحيح البخاري ،ثم يذكر
من أخرجه غ ABالبخاري ،ثم يبBن اختالف لفظه !ي املواضع ،ثم يقول :بيان اللغة ،،ثم بعد ذلكم بيان
ٕالاعراب ،ثم بيان املعاني ،بيان البيان ،بيان البديع ،ثم بعد ذلكم يقولٔ :الاسئلة ؤالاجوبة ،يورد
إشكاالت !ي الحديث ثم يجيب عا ،ثم سبب الحديث إن كان له سبب ،ثم استنباط ٔالاحكام ،وهو !ي
كل ذلكم يطيل ويغرب !ي النقول والردود واملناقشات ،ينقل من الشراح ،وينقض أقوالهم ،املقصود
وتABة واحدة ،لكنه !ي هذا الAsتيب وهذا التنظيم !ي ٔالاجزاء ٔالاربعة
أن الشرح منظم ومرتب لو كان ع;ى ٍ
ٔالاو[ى ،أما بعد ذلك فإنه أوقف هذﻩ التفاصيل ،واختل الAsتيب والتبويب املشار إلا ،واقتصر ع;ى
عناوين :مطابقة الحديث للAsجمة ،وذكر رجاله ،ولطائف إسنادﻩ ،ومن أخرجه غ ABالبخاري ،وذكر
معناﻩ ،وما يستفاد من الحديث ،وذلك !ي شرح كل حديث إ[ى الجزء الحادي عشر ،حيث انقطع هذا
الAsتيب فتارة يورد هذﻩ العناوين وتارة ال يوردها إ[ى الجزء السابع عشر ،حيث لم ترد فيه العناوين
ً
ً
سوى مرتBن لعنوان واحد ،لكنه يذكر ما يتعلق بالشرح سندا ومتنا دون عناوين ،وبعدﻩ إ[ى ³اية
الكتاب يتكلم عن مطابقة الحديث للAsجمة ومواضعه !ي البخاري ومن أخرجه غABﻩ ،والكالم ع;ى رجاله
ثم يشرحه دون ذكر عناوين ،كل ذلك مع بسط القول !ي ترجمة الباب من أول الكتاب إ[ى آخرﻩ،
والاقتصار ما تدعوا الحاجة إليه .
ويك Aمن إيراد الاعAsاضات والرد علا ودفع الاستشكاالت .
ً
وينقل ممن سبقه من الشراح كالخطابي والكرماني وابن بطال والنووي وغABهم ،وينقل كثABا من فتح
ً
الباري ،أحيانا ينقل املقطع الكب ABمن فتح الباري ويÈم املؤلف يقول :قال بعضهم ،وال يسم Oابن حجر
ً
ً
وإن كان ينقل منه واستفاد منه كثABا ،ثم بعد ذلكم يتعقبه كثABا.
مذهب الشارح الفقH
وبما أن العي OPحنفي املذهب فانه انتصر ملذهبه كغABﻩ من شراح الحديث .
املزايا واملالحظات
ً
 -١ال يسوق الروايات بكAة فقد يورد أحيانا روايات لكا قليلة ،وال يذكر ما فا من زيادات.
 -٢طويل النفس !ي ٕالاعراب .
 -٣يسوق أحاديث الباب بتمامها.
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ً
 -٤منهجه مضطرب ألنه بدأ كتابه بشرح مستفيض ،وتفصيل دقيق ،ثم !ي الاية اختصرﻩ جدا فلم
وتABة واحدة ،ألنه اعتمد ع;ى
يكن متوازنا !ي شرحه وهذا التباين !ي منهجه جعل شرحه ليس ع;ى ٍ
أشياء انقطعت فانقطع معها ،فجاء ترتيب أوله أجود وأحسن من آخرﻩ.
بAsتيب جميل منظم ،وحسن للعرض والتقسيم ،يعنون للمواضيع ال Ocسيتحدث عا
 -٥تم ¤Bشرحه
ٍ
بطريقة ّ
تشوق القارئ ،وترتب أفكارﻩ.
 -٦يحشد ٔالاقوال دون توجيه لها أو ترجيح !ي ٔالاعم ٔالاغلب .
 -٧يذكر من خرج الحديث لكنه يAsك الحكم عليه ،و أحيانا يحكم ع;ى ٔالاحاديث .
ً
 -٨اهتم باللغة اهتماما بالغا.
 -٩يطيل النفس !ي بيان املع ،¯Pويذكر أقوال أهل اللغة فا.
 -١٠يعت OPبضبط املشكل ،وبيان الغريب.
 -١١يAsجم للرواة ،وكان !ي أول كتابه يطيل فم يبBن نسÈم ،وبعض شيوخهم وتالميذهم،وسنة وفا®م.
ٕ -١٢الاحالة لشرح الحديث !ي باب م. ¯p2
 -١٣لم ´تم بنسخ البخاري املتعددة .
 -١٤يحاول التوفيق بBن ٔالاحاديث ال Ocظاهرها التعارض .
 -١٥يذكر كالم الفقهاء ويستطرد !ي ذكر مذهب أبي حنيفة ؤالاقوال ال Ocقالها ثم ينتصر للرأي الراجح
من مذهب ٔالاحناف .
 -١٦يتكلم ع;ى النكت والفوائد واملÈمات .
 -١٧يذكر من وصل املعلقات واملتابعات .
 -١٨يسوق املتابعات والشواهد بطرقها ويذكر من وصلها ويحكم أحيانا علا .
وﷲ املوفق
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 .٢٢انتشار ٕالاسالم ]ي العالم ،بعد أحداث الحادي عشر من سبتم :iحقائق وأرقام
إبراهيم بن حماد الﺴلطان الريس
)أستاذ الحديث النبوي بجامعة امللك سعود ،اململكة العربية الﺴعودية(
املقدمة
الحمد هلل رب العاملBن والصالة والسالم ع;ى أشرف ٔالانبياء واملرسلBن نبينا محمد وع;ى آله
وصحابته أجمعBن ومن سار ع;ى نهجهم واقتفى أثرهم إ[ى يوم الدين .وبعد
فإن فيل أبرهة ٔالاشرم حBن وقف ع;ى مشارف مكة وأبى أن يتقدم نحو بيت ﷲ العتيق لم يكن
فعله ذلك بتدب ABالبشر وال بقوة البشر وال باإلمكانات ال Ocبأيد´م ،فما كان بيد قريش !ي ذاك املوقف
إال الهرب إ[ى الجبال وترك بيت ﷲ العتيق الذي كانوا يقدسونه ،ليقول قائلهم عبداملطلب مقالته
املشهورة ال Ocتن ö°عن شعور داخ;ي بضعفه وعجزﻩ وأنه يطلب إبله ونياقه وأما البيت فيكل ٔالامر
َ
ْ
للقادر العظيم جل وعال ،فقد قال" :أنا رب ِٕالا ِبل وللبيت رب يحميه" .وحم¯ ﷲ بيته ورد عنه قوة
أبرهه.
ً
إن ذاك املوقف هو دليل ع;ى أن دين ﷲ تعا[ى ممثال !ي بيت ﷲ العتيق !ي حفظ ﷲ وأنه لن
يتعرض له بشر كائنا ما كانت سطوته وكائنة ما كانت قوته ،وهذا ٔالامر الذي كان !ي ذاك الزمان هو
الذي يبقى إ[ى قيام الساعة.
ً
ورغبة م! OPي املشاركة !ي هذا املؤتمر املبارك بإذن ﷲ عز وجل فقد اخAsت من محاورﻩ موضوعا
ً
ً
مهما وجديرا بالدراسة والتأصيل ملا يتضمنه من حقائق دينية وتاريخية وواقعية ،تؤكد ع;ى مسألة
جديرة بالتذكر؛ وÔي أن ٕالاسالم دين ﷲ وﷲ سيحفظه مهما كان حال أتباعه من القوة والضعف
ومن الهوان وٕالاذالل ومن التقص ABوالتفريط ،وأن تذكر هذﻩ الحقيقة يطمن النفس ع;ى دين ﷲ
تعا[ى ويدفع املرء إ[ى التعلق Çذا املبدأ العظيم الذي يحفظه ﷲ ،ومن تعلق به نجا.
ً
وقد اخAsت للبحث عنوانا هو:
انتشار ٕالاسالم ]ي العالم ،بعد أحداث الحادي عشر من سبتمi؛ حقائق وأرقام.
وإن OPسأتناول هذﻩ املسألة من حيث بيان أصلها الشرûي !ي القرآن العظيم والسنة املشرفة ،مع
تدعيم ذلك ب×Opء من الحقائق ؤالاقوال وٕالاحصائيات ال Ocتؤكد هذﻩ الحقيقة.
ويتكون البحث من :مقدمة وتمهيد وفصول ثالثة؛ وذلك ع;ى النحو التا[ي:
مقدمة
تمهيد ،عن تأريخ انتشار ٕالاسالم واتساع رقعة دولته.
الفصل ٔالاول :دالئل انتشار ٕالاسالم من القرآن العظيم.
الفصل الثاني :دالئل انتشار ٕالاسالم من السنة املطهرة.
الفصل الثالث :أدلة انتشار ٕالاسالم من الواقع؛ "إحصاءات وتقارير وأقوال وحقائق"
الخاتمة وفا أهم النتائج والتوصيات
املصادر واملراجع
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ً
وإن OPإذ أشارك Çذا البحث ،أسال ﷲ تعا[ى أن يجعل هذا املؤتمر مؤتيا نتائج قيمة وأن يتوصل
القائمون عليه واملشاركون إ[ى النتائج املرجوة ال Ocقصدوها ؤالاهداف السامية ال Ocرسموها ،كما
ً
ً
أسأله جل وعال أن يجعل ما قدمته نافعا ومفيدا ،وما كان فيه من صواب وحق فمن توفيق ﷲ تعا[ى
ً
وتسديدﻩ ،وما كان فيه من خلل وتقص ABفمن نف Op-والشيطان وﷲ ورسوله منه بريئان ،وختاما
أسأل ﷲ تعا[ى أن يسددني وإخواني !ي كل تصرفاتنا إ[ى ما فيه الخ ABلإلسالم واملسلمBن !ي كل بقاع
ٔالارض ،إنه و[ي ذلك والقادر عليه.
التمهيد
بBن يدي هذا البحث املوجز عن انتشار ٕالاسالم !ي ٔالارض ،اعرض بصورة موجزة للتحول العظيم
ً
للعالم ،فبعد أن كان دينا يدين به محمد بن عبدﷲ‘ وعدد قليل من أصحابه ر OpÚﷲ عم ،إ[ى أن
يكون الدين ٔالاول !ي العالم من حيث سرعة الانتشار ،والثاني !ي العالم من حيث عدد ٔالاتباع بعد
النصرانية.
ً
بدأ به رسول ﷲ ‘ ،وما مات إال بعد أن فتحت مكة ودخل الناس !ي دين ﷲ أفواجا ،مع شدة
العداء من قريش وغABها ،ومع قوة التشويه الذي مارسوﻩ ضدﻩ ،فدخلت كل جزيرة العرب !ي ٕالاسالم،
)(١
مع قلة الخسائر البشرية واملادية !ي تحقيق ذلك
وتابع الخلفاء الراشدون ثم الدولة ٔالاموية فالعباسية الدعوة لهذا الدين ،ح ¯cوصل للشرق
والغرب ،وتكونت دولة ال تغيب عا الشمس ،فيقول الخليفة املسلم وهو ينظر للسحابة أمطري حيث
شئت فسوف يأتي OPخراجك ،التساع الدولة املسلمة ،وما م ¯p2القرن ٔالاول بعد وفاة رسول ﷲ ‘ ح¯c
ً
ً
بلغت دولة ٕالاسالم بالد الهند شرقا وأسبانيا غربا ،بل إن ٕالاسالم وصل إ[ى الصBن !ي القرن ٔالاول
الهجري ،وع;ى الرغم مما تعرض له أهل ٕالاسالم من غزو تAsي مغو[ي حاقد سافك للدماء ومبيد
لألرواح ،وع;ى الرغم مما أصب دولة ٕالاسالم !ي بعض مراحلها من ضعف أو بعد عن شريعة ﷲ
وتقص! ABي جنب ﷲ ،فقد توطدت قوة ٕالاسالم ،وعظم شأنه ،واستمرت دولة الخالفة قائمة !ي
ً
ً
ً
ً
ٔالارض ،واستمرت فتوحات النور تتوا[ى شرقا وغربا وشماال وجنوبا! ،ي أوربا وآسيا وأفريقيا ،والحقيقة
الواضحة أنه حينما يتحرك جيش ٕالاسالم لصد من يمنع وصول نور ٕالاسالم عن الناس من جهة،
تتحرك قوة ٕالايمان ليسلم من العالم العدد الكب ABدون دخول جيوش وال تحرك عطايا ومنح ،فقد
دخل ٕالاسالم شبه القارة الهندية ومال¤Bيا وإندونيسيا والفلبBن ،من خالل تح;ي التجار املسلمBن بأخالق
وقيم ٕالاسالم ،مما دعا الناس ألتباع هذا الدين وكذلك كان الحال !ي قارة أفريقيا؛ فقد انتشر فا
ٕالاسالم ع;ى الرغم من التخطيط الغربي لجعلها قارة نصرانية ،ولكن دين ﷲ غالب ،فتكللت جهود
هزيلة من املسلمBن باالنتشار لإلسالم بتوفيق ﷲ عز وجل ،وخارت قوى الحمالت التنصABية الغربية
)(١

انظر :كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط املسلمBن ،لإلمام الندوي .و رسالة )ٕالاسالم اليوم( ألبي ٔالاع;ى املودودي .وانظر لالس¤sادة مقال
د.عطية صقر ،تاريخ انتشار ٕالاسالم !ي القارات  ،/ www.nfaes.com/Articliesfiles/73eht.docx/وكتاب انتشار ٕالاسالم بحد
السيف بBن الحقيقة و الافAsاء ،للدكتور نبيل لوقا بباوى ،وقد أجازﻩ الجامع ٔالازهر الشريف وأو( ¯pبAsجمته للغات العالم وتوزيعه.
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ال Ocتبنا دول وكيانات سياسية واقتصادية قوية .فهذا هو ٕالاسالم؛ ﷲ ناصرﻩ ،وﷲ متم نورﻩ ،وﷲ
عد ووعدﻩ حق أن كيد الكافرين !ي تباب وبوار وخسران.
!ي موقع أهل التأويل) (١مقال لألستاذ الدكتور محمد عمارة عنوانه :انتشار ٕالاسالم  ،نشر
بتاريخ  ،07-12-2009وجاء فيه :لقد وقف كث ABمن الكتاب الغربيBن ،الذين درسوا تاريخ انتشار ٕالاسالم
بحيدة وإنصاف ،وقفوا مذهولBن أمام السرعة ال Ocانتشر Çا هذا الدين ...فاملسلمون فتحوا !ي ثمانBن
ً
عاما أوسع مما فتح الرومان !ي ثمانية قرون.أ.ه
ومن دالئل عظمة هذا الدين ما أشرق من أنوارﻩ ع;ى العالم أجمع عقب أحداث الحادي عشر من
سبتم ،Aفقد كان املسلمون يAsقبون أن يصاب ديم با³يار وانحسار ،ولكن ٓالاية أنه دين ﷲ ،فجاء
ً
من رحم املأساة نورا ورحمة عمت العاملBن ،وكAت تساؤالت الغرب النصراني والودي والعلماني عن
هذا الدين الذي ينتسب له هؤالء ،وكان التشويه الذي تبنته وسائل إعالم ومراكز أبحاث لإلسالم
وقيمه من أسباب انتشارﻩ ،إذ كAت أسئلة الناس) (٢عن ٕالاسالم ،فلما قرؤوا عرفوا الحقيقة ورأوا
النور ،والحمد هلل رب العاملBن.
الفصل ٔالاول :أدلة انتشار ٕالاسالم من القرآن العظيم.
ً
إن املتأمل لنصوص القرآن العظيم يرى عجبا ،وال عجب !ي الحقيقة من ذلك ألنه كالم الخالق
العظيم واملدبر الحكيم سبحانه وتعا[ى ،ففي كتاب ﷲ تعا[ى آيات نزلت ع;ى نبينا محمد ص;ى ﷲ عليه
وسلم وهو !ي حال قلة وضعف ،ولكا ت¤لت عليه لتطمن قلبه وتبشر أتباعه وتÈر أعداءﻩ ،حينما
ً
تتحقق ٓالايات وتقع املعجزات ،ولقد وقفت كثABا مع آيتBن جليلتBن متقاربتBن !ي الداللة ،ولكما
صريحتBن !ي البشارة بانتصار ٕالاسالم مهما كاد له أعداؤﻩ ومهما خذله أتباعه ،وأن نصر ﷲ لدينه
ُ ُ َ َْ ُ ْ ُ ُ َ ﱠ
ور الل ِه
وحفظه له حقيقة ال تقبل الجدال ،وهاتان ٓالايتان هما قول ﷲ سبحانه" :ي ِريدون أن يط ِفئوا ن
ﱠ َ
ْ
َ ْ
َ ْ َ ْ َََْ ﱠ
ور ُﻩ َو َل ْو َكر َﻩ ْال َكاف ُر َ
الل ُه إ ﱠال َأ ْن ُيت ﱠم ُن َ
ون )ُ (٣٢ه َو ال ِذي أ ْر َس َل َر ُسول ُه ِبال ُه َدى َو ِد ِين ال َح ِ ّق
ِبأفو ِاه ِهم ويأبى
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ ْ ُ ََ ّ
َ
الدين كله َول ْو كرﻩ املشركون )" (٣٣سورة التوبة .وقوله جل وعالُ " :يريدون ل ُيطفئوا ن َ
ور
ِليظ ِه َرﻩ ع;ى ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ َ
ْ
ْ
َ ْ
ﱠ ََْ ْ َ ﱠ
الل ُه ُمت ﱡم ُنورﻩ َو َل ْو َكر َﻩ ْال َكاف ُر َ
ون )ُ (٨ه َو ال ِذي أ ْر َس َل َر ُسول ُه ِبال ُه َدى َو ِد ِين ال َح ِ ّق ِل ُيظ ِه َر ُﻩ
الل ِه ِبأفو ِاه ِهم و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ّ ُ ّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ نَ
الد ِين ك ِل ِه ولو ك ِرﻩ املش ِركو ) "(٩سورة الصف.
ع;ى ِ
وكم أفاض أهل التفس! ABي الكالم ع;ى ما !ي هاتBن ٓالايتBن من دروس ووقفات عظيمة ،ف OÛآيات
إعجاز أن دين ٕالاسالم يحفظه ﷲ رب العاملBن ،مهما كاد له الكائدون وخطط ضدﻩ املغرضون وشوﻩ
صورته الحاقدون.
لنتأمل هذا التصوير البديع !ي ٓالايتBن ،كيف أن أهل الضالل والفساد ال يريدون النور الذي
يفضح فسادهم ويكشف زيف دعاواهم ،وين ABالطريق للسائرين ،كيف أ³م يبذلون جهدهم إلطفاء
النور ،ومع ذلك يعجزون.
) http://www.attaweel.com/vb/t14995.html (١باختصار.
ً
) (٢جمع الدكتور صالح الصاوي مجموعة من تساؤالت ٔالامريكان وأجاب عا لتكون هداية لهم ،ومرشدا ملن ُيسأل من املسلمBن ،وسم¯
كتابه" :تساؤالت ٔالامريكان حول ٕالاسالم ،بعد تفجABات سبتم."A
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ثم لنتأمل :إن الوسيلة ال Ocيسعون Çا للتغطية ع;ى فضائحهم ،ولس Asجرائمهم Ôي استعمال
أفواههم ،إن !ي ذلك آلية؛ فإن وسيلة أهل الفساد واملكر والكيد لإلسالم Ôي استعمال التشويه
لإلسالم والس Asلنورﻩ والتدليس ع;ى البشر بما هو خالف الواقع ،وإن حمالت التشويه ال Ocتقودها
مؤسسات عاملية ضد دين ﷲ عز وجل تستخدم !ي ذلك وسائل ٕالاعالم بصورها املختلفة وأطيافها
املتنوعة ،والغالب ع;ى تلك الوسائل أ³ا تستعمل الكلمة املكتوبة أو املسموعة أو املرئية؛ وكلها
مصدرها !ي غالب ٔالاحوال ٔالافواﻩ.
ً
إن من يكيد لإلسالم ال يستطيع الكيد له علنا من خالل مواجهته ،وال يستطيع التدليل ع;ى حجته
الداحضة ضد ٕالاسالم بشكل حقائق ،وإنما غالب مسالك هؤالء التشويه باللسان ونحوﻩ ،فما استطاع
عدو لإلسالم أن يواجهه ،وإنما بالكيد واملكر والتشويه والكذب.
ثم انظر للضعف الذي تش ABله ٓالايات !ي أ³م يريدون لجهلهم إطفاء النور بأفواههم ،فهل يمكن
ذلك؟ إن النور ال ينطفئ وال يواجه إال بنور أقوى منه يغطي عليه وهات أن يكون ذلك.
إن ٓالايتBن تتناوالن هذﻩ الحقيقة بصورة صريحة واضحة وقطعية ،وليس فما ما قد يختلف فيه
أهل التأويل ،وإنما الداللة فما صريحة ،والعجيب !ي ٔالامر أن ﷲ عز وجل بعد ٓالاية ٔالاو[ى ث ¯Pبآية
ْ َ ّ ُ ْ َُ ََ ّ ُّ َ َ
أخرى فا القول الفصل" ُه َو ﱠالذي َأ ْر َس َل َر ُس َول ُه ب ْال ُه َدى َ
الد ِين ك ِل ِه َول ْو ك ِر َﻩ
ى
;
ع
ﻩ
ر
ه
ظ
ي
ل
ق
ح
ال
ين
د
و
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُْ ْ ُ َ
املش ِركون " فهو سبحانه الحافظ الناصر ،وهو سبحانه املرسل لن O°الهدى بالنور املبBن والحق
الواضح ،وهو سبحانه الذي وعد ـ ووعدﻩ حق ـ أن دين ٕالاسالم سيظهر ويتغلب ع;ى كل ما يدين به
البشر من أديان باطلة ونحل ضالة ،سواء ر OpÚأولئك أم سخطوا ،وسواء أأحب أولئك هذﻩ الحقيقة
وسلموا لها وقبلوا Çا أم كرهوا ،فدين ٕالاسالم منصور مهما كاد له أعداؤﻩ ،ومهما تخلف عن نصرته
أتباعه ،ومهما أخطأ !ي حقه بعض من ينتسبون إليه ،ولو وقفنا نتأمل !ي هاتBن ٓالايتBن لطال بنا
البحث ،وتشعب بنا املقال.
)(١
يقول ٔالاستاذ سيد قطب  :إ³ا صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور ﷲ بنفخة من أفواههم
وهم هم الضعاف املهازيل! ...صورة ذات معالم واضحة وحدود مرسومة ،تAsسمها ٔالاجيال ال نظرية !ي
بطون الكتب ،ولكن حقيقة !ي عالم الواقع .وأتم نورﻩ فأكمل للمسلمBن ديم ...ع;ى الرغم من كل ما
جرد ع;ى ٕالاسالم واملسلمBن من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد .ألن نور ﷲ ال يمكن أن
تطفئه ٔالافواﻩ ،وال أن تطمسه كذلك النار والحديد! ،ي أيدي العبيد!  ...ثم قال :لقد جرى قدر ﷲ أن
ﱠ َ
ْ
ْ
َ ْ
َ
يظهر هذا الدين ،فكان من الحتم أن يكونُ »:ه َو ال ِذي أ ْر َس َل َر ُسول ُه ِبال ُهدى َو ِد ِين ال َح ِ ّق ِل ُيظ ِه َر ُﻩ َع;ى
ّ ُّ َ َ ُْ ْ ُ َ
الد ِين ك ِل ِهَ ،ول ْو ك ِر َﻩ املش ِركون« .أ.ه.
ِ
)(٢
ويقول ٔالاستاذ عبد الكريم يونس الخطيب  :إنه لو كان أمر ٕالاسالم أمر قوة ،ملا كان !ى الحياة
اليوم إنسان يدين باإلسالم ،وملا كانت دعوة ٕالاسالم أك Aمن حدث من أحداث التاريخ ،عاش !ي الحياة
زمنا ،ثم طواﻩ الزمن فيما طوى من وقائع وأحداث .فهل هذا هو واقع ٕالاسالم؟ وهل هذا هو شأنه !ي
)! (١ي ظالل القرآن ٣٥٥٧/٦
) (٢التفس ABالقرآني للقرآن )(٥٩١/٢
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وقائع الحياة وأحدا/ا؟ إن ٔالامر لع;ى عكس هذا تماما..وإن شهادة الواقع ال تحتاج إ[ى بيان ..فOÛ
ّ
السلم Oاملكتسح
ناطقة بأفصح لسان ،بأن دولة ٕالاسالم تزداد ع;ى ٔالايام امتدادا واتساعا ،وأن زحفه
لم يتوقف لحظة واحدة ،ح! ¯cي أق ¯p-الظروف وأحلكها ،الّ Oc
مرت باإلسالم وألقت بكل ثقلها
عليه.أ.ه.
ويقول) :(١إنه مع ما أصاب املسلمBن من بالء ،فقد بقي ٕالاسالم !ي قلوب أهله متمكنا ّ
قويا ،ال
يتحولون عنه أبدا ،ولو أخذوا بكل ألوان الضر ؤالاذى! ،ي أموالهم وأنفسهم ،أو &يء إلم بكل مغريات
الحياة من مال ونساء ع;ى يد املستعمرين واملبشرين) ...(٢فلم يسلم للمسلمBن Opء غABﻩ ،مما كان لهم
!ى هذﻩ الدنيا ،ال OcسلÈم الاستعمار إياها ،حيث لم يكن له حاجة فا ..وكان ٕالاسالم دائما هو القوة
ّ
ال Ocيستند إلا املسلمون ،كلما خذلم قوى الحياة جميعا ،من علم ،ومال ،ورجال.
قال) :(٣ما استطاعت تلك الحمالت ال Ocصدت لها دول أوربا وأمريكا ٔالاموال الضخمةّ ،
وجندت
ر
لها العقول الجبارة؛ أن تنال من ٕالاسالم مناال ،أو أن ّ
تحول مسلما واحدا عن دينه ،أو تفتنه فيه ،بل
كان املسلم ّ
ٔالام ّي الساذج ،يفحم بفطرته السليمة ،وبعقيدته السمحة الواضحة ّ
كل منطق ،ويخرس
كل ذي لسان ،ح ¯cيرفع بصرﻩ إ[ى السماء قائال» :ال إله إال ﷲ«  ...قال :فاملسلمون ليسوا هم الذين
ّ
وسعوا رقعة ٕالاسالم ،ومكنوا له !ي ٔالارض ،ودفعوا به إ[ى كل أفق من آفاقها ،بل ٕالاسالم نفسه هو
ّ
غذى هذﻩ الدولة بأسباب الحياة ّ
والنماء..
الذي جعل للمسلمBن دولة ..وٕالاسالم نفسه هو الذي
وٕالاسالم نفسه هو الذي كان الدرع الواقية والحصن الحصBن ألهله ،يلوذون به ،ويستظلون بجناحه،
كلما لفحهم هج ABالحياة ،وتعاوت حولهم الذئاب.أ.ه.
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ﱠُ ْ ُ ُ
)(٤
ْ َ َ ﱠ
ُ
اس ويعوقوا انتشارﻩ
و!ي تحرير التنوير يقول ابن عاشور :إ³م ي ِر َيدون أن يخفوا ِٕالاسالم ع ِن الن ِ
ْ َ ََ
َ ُ َُ
َ
َ َُُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ﱠَ َ ﱠَ ﱡ
ص أ ْو غ ِْ Aِ Bﻩ ِم ﱠما ُي َر ُاد ِف ِيه ِالاخ ِتف ُاء .فال َح ْت ل ُه ذ َبالة
ومثلت حالم ِبحال ِة نف ٍر يبتغون الظالم ِللتل َص ِ
َ
َ
َ
ُ
ور ُﻩ َع َ;ى ﱠ
ص َباح ُتOُ p2ء ل ﱠلناسَ ،ف َكر ُهوا َذل َك َو َخ ُشوا أ ْن َيش ﱠع ُن ُ
ْ
اس ف َت ْف َت ِض َح ت ﱠر َه ُا® ُ ْم ،ف َع َم ُدوا ِإ[ى
الن
ِ
ِم ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َْ َ
الن ْفخ َع َل ْيه َفلم ينطفىءَ ...ف َك َ
يم !ي َه َذا ﱠ
إ ْط َفائه ب ﱠ
ان ِل ِذ ْكر ب َأ ْفواهه ْم َو ْق ٌع َع ِظ ٌ
الت ْم ِث ِيل ِأل ﱠن ِٕالاطف َاء ق ْد
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َ ُ ُ َ ْ ْ َ ِْ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ
َ ُ ْ ََ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َﱠَ ْ َ ْ
ْ
َ
ّ
السح ِر... .
يكون ِبغٔ Aِ Bالافو ِاﻩ ِمث ِل ِاملروح ِة وال ِك ِ ،ABوهم أرادوا ِإبطال آي ِ
ات القر ِآن ِبزع ِم أ³ا ِمن أقو ِال ِ
َ
َ
َ
ُ
َ ْ ُ َ
َ
َ
ُ
َ ُ َُْ َ ﱠُ ُ ﱡ ُ
ّ
وف ٌة َع َ;ى ُج ْم َلة ُير ُيدو َن َوَ Ôي إ ْخ َب ٌار بأ ﱠْ ُ ³م ال َي ْبلغون ُم َرا َد ُه ْم َوأ ﱠن َهذا الد َ
ين
ور ِﻩ معط
ِ
وجملة َوالله م ِتم ن ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ َ
ُ َ
َس َي ِت ﱡم ،أ ْي َي ْبل ُغ ت َم َام ِالان ِتش ِار.أ.ه.
لقد كانت البشارة ٔالاو[ى لنبينا ‘ عند فتح مكة ،وال تزال تلك البشارة تصحب كل مسلم يتلو كتاب
َ َ َ َ ْ ﱠ
الله َو ْال َف ْت ُح )َ (١و َر َأ ْي َت ﱠ
الن َ
اس
ﷲ تعا[ى القرآن العظيم ،فربنا سبحانه وتعا[ى يقولِ ) :إذا جاء نص ُر ِ
ﱠ
َْ ُُ َ
الله َأ ْف َو ً
اجا( ) (٢سورة النصر.
يدخلون ِ!ي ِد ِين ِ
ﱠ َ َ
َ ََ ﱠُ ﱠ َ ُ ُْ َ َ ُ
ْ َ
ات ل َي ْس َتخ ِلف ﱠ ُ ْم ِ!ي
ولنتأمل قول ﷲ الع;ي العظيم) :وعد الله ال ِذين َآمنوا ِمنك ْم وع ِملوا الص ِالح ِ
) (١التفس ABالقرآني )(٦٦٠/٥
) (٢كذا جاء عند املؤلف ،والحقيقة أ³م لم يكونوا مستعمرين من العمران والبناء ،وليسوا بمبشرين بخ ABإنما هم دعاة شرك وتنص.AB
) (٣التفس ABالقرآني )(٦٦١/٥
) (٤تحرير التنوير  ١٩٠-١٨٩/٢٨بتصرف.
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َ َ َ
َ َّ َ
ﱠ
َ
ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
ف ﱠالذ َ
ين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم َول ُي َم ِك ﱠن ل ُه ْم ِد َي ُ ُم ال ِذي ا ْرت َ ¯p2ل ُه ْم َول ُي َب ِّدل ﱠ ُ ْم ِم ْن َب ْع ِد خ ْو ِف ِه ْم
ض كما استخل
ِ
َٔالار ِ
ُ
َ
ًْ َ ُْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ
َ ًْ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ
اس ُقون ) (٥٥سورة النور .إنه وعد
أمنا يعبدون ِ OPال يش ِركون ِبي شيئا ومن كف َر بعد ذ ِلك فأول ِئك هم الف ِ
من ﷲ القادر ،وال يشك مسلم !ي تحقق وعد ﷲ أبدا.
َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
ول م ْنهُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ َ
ََْ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َ
َ
ْ
تدبر حكمة ﷲ وصراحة وعدﻩ ):وقد مك ُروا مك َرهم و ِعند الل ِه مك ُرهم وِإن كان مك ُرهم ِلِ َ ¤s
َ
ﱠ
ﱠ ْ َ
ََ َ
ُ ْ َ
ْالج َب ُ
ال ) (٤٦فال ت ْح َس َ ﱠن الل َه ُمخ ِلف َو ْع ِد ِﻩ ُر ُسل ُه ِإ ﱠن الل َه َع ِز ٌيز ذو ان ِتق ٍام ) (٤٧سورة إبراهيم .إن وعد
ِ
ﷲ لرسله هو الوعد بالنصر للمؤمنBن ،وخذالن الكافرين ،وصدق ﷲ.
ولو وقفنا مع تلك ٓالايات البينات لرأينا فا من ٕالاشراقات والهدى ،ما يث ABالعجب ويشرح النفس،
فحس! O°ي هذﻩ الدراسة ما ذكرت.
َ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
وبعد هذﻩ ٕالاشراقات !ي هذا الفصل أقول :تدبرت قول ﷲ عز وجل " َوق َ
ال ال ِذين كف ُروا ال ت ْس َم ُعوا
َ ْ
ً
َ ﱠُ َْ َ
َْ
ِل َهذا ال ُق ْر ِآن َوالغ ْوا ِف ِيه ل َعلك ْم تغ ِل ُبون " فرأيت عجبا ،كيف أن قيادات العالم تصد الناس عن القرآن
خشية أن ´تدوا ،وكيف أن هناك من يحارب القرآن مخافة أن يؤثر !ي أتباعه ،فتدون للحق ،فلذلك
يمنعهم من الاستماع لهو قراءته ،كما فعلت قريش مع من كان يفد ملكة من الوفود حيث يحذرو³م
من الاستماع للقرآن من رسول ﷲ ‘ .وما كان مم ذلك إال ملا فيه من إعجاز وهداية.
ً
ً
هذا القرآن الذي تكفل ﷲ بحفظه؛ سيبقى ناصعا معجزا إ[ى قيام الساعة ،وسيبقى أثرﻩ ع;ى
ً
الناس بليغا وسيكون أول رائد لقيادة العاملBن للدخول !ي دين ﷲ تعا[ى ،فاهلل حافظه ومظهرﻩ؛ يقول
َ َ
ﱠ َ ْ ُ َ ﱠْ َ ّ ْ
ُ َ
الذك َر َوِإ ﱠنا ل ُه ل َحا ِفظون ) ((٩سورة الحجر.
جل وعالِ ) :إنا نحن نزلنا ِ
ولهذا مهما بذل أعداء امللة والدين ،ومهما خططوا ومكروا وأنفقوا فلن يكون جهدهم إال حسرة
ﱠ
ً
ووباال علم ،فربنا جل وعال يقول) :إ ﱠن ﱠالذ َ
ين َك َف ُروا ُي ْنف ُقو َن َأ ْم َو َال ُه ْم ل َي ُ
ص ﱡدوا َع ْن َس ِب ِيل الل ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َك َف ُروا إ َ[ى َج َه ﱠن َم ُي ْح َش ُر َ
َف َس ُي ْنف ُق َوَ ³ا ُث ﱠم َت ُكو ُن َع َل ْ ْم َح ْس َر ًة ُث ﱠم ُي ْغ َل ُبو َن َو ﱠالذ َ
ون ) ((٣٦سورة ٔالانفال.
ِ
ِ
ِ
ِ
الفصل الثاني :أدلة انتشار ٕالاسالم من الﺴنة املطهرة.
ً
املتتبع ألحاديث املصطفى ‘ يجد فا من ٕالاعجاز ما يقف الفكر أمامه حائرا ،فاألحاديث النبوية
جاءت قاطعة بالبيان والتأكيد ملا وردت به نصوص القرآن العظيم ،وإن عجب املتفكر املتأمل !ي
الحياة ال يتوقف حينما يسمع أو يقرأ حديث ثوبان مو[ى الن ‘ O°عند مسلم !ي صحيحه) (١أن رسول ﷲ
ْ َْ َ َ َ
ُ
َ َ
ُ ُْ
َ
ﷲ َع َل ْيه َو َس ﱠل َم قال " :إ ﱠن َ َ
ص ﱠ;ى ُ
َ
ض ،ف َرأ ْي ُت َمشا ِرق َها َو َمغا ِرََ Çاَ ،وِإ ﱠن أ ﱠم َِ Ocس َي ْبل ُغ ُملك َها َما
ﷲ ز َوى ِ[ي ٔالار
ِ
ِ
َْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َْ َْ ْ َ َ َ َْ
َ ْ
ُ
ٔالا ْب َي َ
ض ...الحديث .يقول ٕالامام النووي رحمه ﷲَ :و َهذا ال َح ِديث
ُز ِو َي ِ[ي ِما ،وأع ِطيت الك¤ي ِن ٔالاحمر و
َﱠ ﱠ ُ ََْ َ َ ﱠ َ َ َ ْ َ
ُ ْ َ ٌ َ ٌ َ َ
ُﱡ
ُْ
ﱠ َ َ ْ
ال ال ُعل َم ُاء امل َر ُاد
ات ظ ِاه َرة َوق ْد َوق َع ْت كل َها ِب َح ْم ِد الل ِه ك َما أخ َ َِ Aب ِه ص;ى الله علي ِه وسلم ،ق
ِف ِيه مع ِجز
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َْْ
ﱠ
َ ٌ
الذ َهب َوالف ﱠ
ض ِة َوامل َر ُاد ك َْ ¤ي كسرى وقيصر ملكى العراق الشام ِف ِيه ِإشا َرة ِإ[ى أ ﱠن ُمل َك َه ِذ ِﻩ
ِبالك َْ¤ي ِن
ِ ِ
ُْ
ََ َْ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ
ََ ْ َ ُ َ ّ
ٔالا ﱠمة َي ُكو ُن ُم ْع َظ ُم ْامت َ
ﱠ
الش َمال َف َق ِل ٌ
ق
يل
و
وب
ن
ج
ال
O

ج
ي
!
ا
م
أ
و
،
ع
ق
و
ا
ذ
ك
ه
و
ب
ر
غ
امل
و
ر
ش
امل
O

ج
ي
!
ﻩ
اد
د
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ّ ْ َ َ َْ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ ُ ﱠ
النسب ِة ِإ[ى املش ِر ِق واملغ ِر ِب وصلوات الل ِه وسالمه ع;ى رسوله الصادق الذي ال ينطق عن الهوى إن هو
ِب ِ
إال و'ي ُي َ
و'ى.أ.ه.
)(١

ْ َ ََ ْ
ﱠ َ
َ ُ َ َ َ ْ ُﱠ َ ْ ْ َ ْ
ض ٢٢١٥/٤ ،رقم .٢٨٨٩
الصحيح ،كتاب ال ِفِ sن وأش َر ِ
اط الساع ِة ،باب - ٥ :باب هال ِك ه ِذ ِﻩ ٔالام ِة بع ِض ِهم ِببع ٍ
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لقد جمع ﷲ تعا[ى لنبيه ‘ ٔالارض ،وقرب له بعيدها؛ فرأى مشارقها ومغارÇا؛ بقدرة ﷲ الع;ي
العظيم ،ثم بBن الحكمة من ذلك ،وÔي أن ﷲ بBن له أن ملك أمته سيبلغ كل ٔالارض مشارقها
ومغارÇا ،وأنه –وهو !ي حال الضعف -سيبلغ ملكه إيواني كسرى وفارس.
فهذﻩ البشارة العجيبة عظيمة !ي رفع الهمة للوصول إ[ى القمة من املجد والرفعة.
والحديث الثاني :حديث خباب بن ٔالارت ر OpÚﷲ عنه ،وهو يخ Aعما عليه حال الصحابة من
الضعف والخوف والغلبة لعدوهم ،وأن الصحابة أرادوا من ن O°الهدى ص;ى ﷲ عليه وسلم أن
َ َ َ َ
ﱠ
يستنصر ﷲ لهم؛ لABفع عم ما هم فيه من شدة وبالء ،فقال :شك ْونا ِإ[ى َر ُسو ِل الل ِه ‘َ ،و ُه َو ُم َت َو ِ ّس ٌد
ً َ
َ َُ
ّ َ َْ َُْ َ ُ َ َ َ ْ َْ ُ ََ َ َ َ ْ ُ ﱠ
َ
الَ » :ك َ
الل َه َل َنا؟ َق َ
ان ﱠ
الر ُج ُل ِف َيم ْن ق ْبلك ْم ُي ْحف ُر
ُب ْر َدة ل ُه ِ!ي ِظ ِل الكعب ِة ،قلنا له :أال تستن ِصر لنا ،أال تدعو
َ
َ
َ
َ ُ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َْ َ ُ َ ﱡ ْ َ َْ َ َ َ ُ َ
ٔالا ْ
ص ﱡد ُﻩ ذ ِل َك َع ْن ِد ِين ِه،
ض ،ف ُي ْج َع ُل ِف ِيه ،فيجاء ِب ِاملنش ِار فيوضع ع;ى رأ ِس ِه فيشق ِباثنتِ Bن ،وما ي
ل ُه ِ!ي
ر
ِ
ﱠ َ
َ َ
َُْ َ ُ
ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ ُ َ
ط ب َأ ْم َشاط َ
ص ﱡد ُﻩ ذ ِل َك َع ْن ِدي ِن ِهَ ،والل ِه ل ُي ِت ﱠم ﱠن
الح ِد ِيد َما ُدون ل ْح ِم ِه ِمن عظ ٍم أو عص ٍب ،وما ي
ِ
ويمش ِ
َ َ ﱠ ُْ
َ َ َْ َ َ ﱠ َ َ ﱠ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ﱠ ﱠ َ َ ّ ْ َ َ َ َ
َ
الذئب ع;ى غن ِم ِه ،ول ِكنكم
هذا ٔالامر ،ح ¯cي ِس ABالر ِاكب ِمن صنعاء ِإ[ى حضرموت ،ال يخاف ِإال الله ،أ ِو ِ
َ
ُ َ
ت ْس َت ْع ِجلون« رواﻩ البخاري).(١
يقول الشيخ محمد بن عثيمBن) (٢رحمه ﷲ :أقسم ـ عليه الصالة والسالم ـ أن ﷲ سبحانه سيتم
هذا ٔالامر ،يع ¯Pسيتم ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم من دعوة ٕالاسالم ،ح ¯cيس ABالراكب
من صنعاء إ[ى حضرموت ال يخ× ¯pإال ﷲ والذئب ع;ى غنمه ،ولكنكم تستعجلون .أي :فاصAوا
وانتظروا الفرج من ﷲ ،فإن ﷲ سيتم هذا ٔالامر .وقد صار ٔالامر كما أقسم الن O°عليه الصالة
والسالم.أ.ه.
ْ ْ َ َ ْ َ َْْ َ ْ ْ ﱠ َ َ ﱠ ُ َْ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ﱠ َﱠ
والحديث الثالث :حديث ِاملقداد بن ٔالاسو ِد ال ِكن ِدي ر ِ OpÚالله عنه ،يقول :س ِمعت رسول الل ِه ص;ى
ُ ََْ َ َ ﱠ َ َ ُ ُ َ َْ َ ََ َْ َْ
ﱠ َ َ ﱠ َ َ َ ْ َ
َ
ٔالا ْ
ض ِم ْن َب ْي ِت َم َد ٍر َوال َو َب ٍر ِإال أ ْدخ َل الل ُه َعل ْ ِ ْم ك ِل َمة ِٕالا ْسال ِم
ﷲ علي ِه وسلم ،يقول» :ال يبقى ع;ى ظه ِر
ر
ِ
ُ ﱠ ُ ُ ﱠ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ﱡ ُ ْ َ َ َ ُ ََ
َ ُ َ
ِب ِع ّ ِز َع ِز ٍيز ،أ ْو ِبذ ِ ّل ذ ِل ٍيل ،ي ِعزهم الله فيجعلهم ِمن أه ِلها ،أو ي ِذلهم فال ي ِدينوا لها« رواﻩ الحاكم !ي
َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ
ﱠ َ
َ ْ
يح َع;ى ش ْر ِط الش ْيخ ِْ Bنَ ،ول ْم ُيخ ِر َج ُاﻩ "
املستدرك) (٣وقال :هذا ح ِديث ص ِح
ﱠ ّ َ َ ﱠ
َ
الل ُه َع ْن ُهَ ،ق َ
ال:
وجاء هذا الحديث من رواية تميم الداري) (٤ر OpÚﷲ عنه ،فعن ت ِم ٍيم الد ِار ِي ر ِOpÚ
ﱠ
َ ْ
ُ َ َ ْ َ َ ﱠ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ﱠ َ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ﱠ
َ ْ ُ َ ُ َ ﱠ َﱠ
الل ْيل َو ﱠ
ال َ ِارَ ،وال َيُ Aُ sك الل ُه َب ْي َت
س ِمعت رسول َالل ِه ص;ى ﷲ علي ِه وسلم ،ي َقول» :ليبلغن هذا ٔالامر مبلغ ِ
ْ َ
ُْ
ﱠ
ُ َ
َم َدر َوَال َو َبر إ ﱠال أ ْد َخ َل ُه َه َذا ّ
الد َ
ين ِب ِع ّ ِز َع ِز ٍيز ،أ ْو ِبذ ِ ّل ذ ِل ٍيلُ ،ي ِع ﱡز ِب ِع ّ ِز الل ِه ِ!ي ِٕالا ْسال ِمَ ،و ُي ِذ ﱠل ِب ِه ِ!ي الك ْف ِر«
ِ
ٍ
ٍِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ََ َ َ ٌ ﱠ ﱡ َ َ ﱠ
َ
َ
الل ُه َع ْن ُهَ ،ي ُقو ُل» :ق ْد َع َرف ُت ذل َك !ي أ ْهل َب ْي Ocلق ْد أ َ
ص َ
اب َم ْن أ ْسل َم ِم ْ ُ ُم الخ َْAB
وكان ت ِميم الد ِاري ر ِOpÚ
ِ ِ
ِ ِ
َ ﱠ َ َ َ ْ ﱠ َََ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ً ﱡ ﱠ َ ﱠ َ ْ َ
الصغ َار َوال ِج ْزَية«
والشرف وال ِعز ،ولقد أصاب من كان ك ِافرا الذل و
َ
ْ
َ
ﱠَ ُ َ ﱠ َ
ْ
ْ
َ
ُ
السال ُم َ ) -ب ْي ُت َم َد ٍر َوال َو َب ٍر( أ ِي امل ُد ُنَ ،وال ُق َرىَ ،وال َب َو ِاديَ ،و ُه َو ِم ْن َو َب ِر
وهنا قوله َ -عل ْي ِه الصالة و
َ
اب َع َال َمات ﱡ
اب املَ َنا ِقبَ ،ب ُ
) (١الصحيحِ ،ك َت ُ
الن ُب ﱠو ِة ِ!ي ِٕالا ْسال ِم ٢٠١/٤ ،رقم .٣٦١٢
ِ
ِ
) (٢شرح رياض الصالحBن ٢٥٢/١
) (٣املستدرك  ٤٧٦/٤رقم  ،٨٣٢٤والحديث أخرجه :أحمد  ،٤/٦والطAاني  ،"٦٠١"/٢٠وهو حديث صحيح إ[ى الن.‘ O°
ﱠ َ
َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ
َ ْ
الش ْيخ ِْ Bنَ ،ول ْم ُيخ ِر َج ُاﻩ " ووافقه الذه .O°وأخرجه
يح َع;ى ش ْر ِط
) (٤رواﻩ الحاكم !ي املستدرك  ،٤٧٧/٤رقم  ،٨٣٢٦وقال :هذا ح ِديث ص ِح
ٕالامام أحمد !ي املسند رقم  ،١٦٩٥٧وإسنادﻩ صحيح.
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ﱠ ُ
َْ
َ
ُ َ
ْ َ َ
َ
َ َ ُ
ِٕالا ِب ِل أ ْي ش َع ِر َها ِأل ﱠْ ُ ³م كانوا َي ﱠت ِخذون ِم ْن ُه َو ِم ْن ن ْح ِو ِﻩ ِخ َي َام ُه ْم غ ِال ًباَ ،وامل َد ُر َج ْم ُع َم َد َر ٍةَ ،و َِ Ôي الل ِب َنة.أ.ه).(١
ف OÛكلمة وعد صادق من ن O°يو'ى إليه أن ٕالاسالم سيدخل كل بيت من خيام وبر ،أو من بنيان
ولبنات من أي مادة كانت ،وإن ذلك سيكون بقدرة ﷲ وقوته ال بقوة البشر وقدر®م؛ وإنما البشر
أسباب قد تتوافر وقد تتخلف؛ وهذا ما تصدقه ٕالاحصاءات وتؤكدﻩ التقارير والبيانات.
َْ
الحديث الرابع :حديث ﱡ
الُ :ك ﱠنا ُق ُع ً
الن ْع َمان ْبن َب ِش (٢)ABر OpÚﷲ عنهَ ،ق َ
ودا ِ!ي امل ْس ِج ِد َم َع َر ُسو ِل
ٍ
ِ
ِ
ََ َ ُ
َ
ََ َ َ ٌ َ ًُ َُ ﱡ
ف َح ِد َيث ُهَ ،ف َج َاء َأ ُبو َث ْع َل َب َة ْال ُخ َش Pﱡَ ،Oف َق َ
الَ :يا َب ِش ُْ ABب َن َس ْع ٍد أت ْحفظ َح ِديث
ﷲ ‘ ،وكان ب ِش ABرجال يك
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ال َر ُسولُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ال حذيفة :ق َ
س أبو ثعلبة ،فق َ
ﷲ ‘! ،ي ٔالام َر ِاء؟ فق َ
ال حذيفة :أنا أحفظ خطبته ،فجل َ
َرسو ِل ِ
ِ
َ َ َ
ُ َُ ُ َ ٌَ َ
َ
َُ ُ ﱡُﱠُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َُ َ ُ َ
ﷲ أ ْن تكون ،ث ﱠم َي ْرف ُع َها ِإذا ش َاء أ ْن َي ْرف َع َها ،ث ﱠم تكون ِخالفة َع;ى
ﷲ ‘ " :تكون النبوة ِفيكم ما شاء
ِ
َ
َ
ﱡ ُ ﱠ َ َ ُ ُن َ َ َ ُ ْ َ ُ َن ُ ﱠ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ﱠ َ ُ ُن ُ ْ ً
ًّ
َ
ِم ْ َ ِاج النبو ِة ،فتكو ما شاء ﷲ أن تكو  ،ثم يرفعها ِإذا شاء ﷲ أن يرفعها ،ثم تكو ملكا عاضا،
ََُ ُ َ َ َ ُ َ ْ َُ َ ُ ﱠ ََْ َُ َ َ َ َ ْ ََْ ََ ُ ﱠ َُ ُ ًُْ َْ ﱠً ََُ ُ َ َ َ ُ َ
ﷲ أ ْن
فيكون ما شاء ﷲ أن يكون ،ثم يرفعها ِإذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون ملكا ج ِAية ،فتكون ما شاء
َ ُ َ ُ ﱠ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ﱠ َ ُ ُ َ َ ً ََ َْ ُ ُ ﱠ ُ ﱠ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ
يب " :فل ﱠما ق َام
تكون ،ثم يرفعها ِإذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون ِخالفة ع;ى ِم ِاج نبو ٍة .ثم سكت ،قال ح ِب
ُ
َ َ َ َ َ َْ ُ َ
َّ
ْ َ
َ ْ َ
ُ ُْ َ َْ
ََ َ َ ُ ُْ ﱡْ
يث أذ ِك ُر ُﻩ ِإ ﱠي ُاﻩ،
ع َم ُر بن ع ْب ِد الع ِز ِيز ،وكان ي ِزيد بن النع َم ِان ب ِن ب ِش ٍ!ِ ABي صحاب ِت ِه ،فكتبت ِإل ْي ِه َِ Çذا الح ِد ِ
َُ
َ ُ ْ ُ َ ُ ّ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُْ ْ َ ّ ْ
َ
اض َوال َج ْ ِAﱠي ِة ،فأ ْد ِخ َل ِك َت ِابي َع;ى
فقلت لهِ :إ ِني أرجو أن يكون أ َ ِم ABاملؤ ِم ِنBن ،يع ِ OPعمر ،بعد املل ِك الع ِ
ْ
َ
ُع َم َر ْب ِن َع ْب ِد ال َع ِز ِيز ف ُس ﱠر ِب ِه َوأ ْع َج َب ُه "
ُ َ
َ َ ََْ ََ ْ َ ﱠ ّ َﱠ
ﷲ َعل ْي ِه
ص;ى
الحديث الخامس :حديث َع ِد ّ ِي ْب ِن َحا ِت ٍم ر OpÚﷲ عنه ،قال :بينا أنا ِعند الن ِOِ °
َ
َ َ ﱠ َ ْ ََ ُ َ ُ ٌ َ َ َ َْ َ َ َ ُ ﱠ ََ ُ َ
آخ ُر َف َش َكا إ َل ْي ِه َق ْط َع ﱠ
السبيلَ ،ف َق َ
الَ » :يا َع ِد ﱡيَ ،ه ْل َرأ ْي َت
وسلم ِإذ أتاﻩ رجل فشكا ِإلي ِه الفاقة ،ثم أتاﻩ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ََ ٌ َ َﱠ ﱠ َ َ َ
الح ََ ABة؟« ُق ْل ُتَ :ل ْم َأ َ َهاَ ،و َق ْد ُأ ْنب ْئ ُت َع ْ َاَ ،ق َ َ ْ
َ
الح َِ ABة،
ر
ِ
ال »ف ِإن طالت ِبك حياة ،لAَ sين الظ ِعينة ت ْرت ِح ُل ِمن ِ
َِ
َ
َ
ُ
ْ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ين َقدْ
َح ﱠ ¯cتطوف بالك ْع َبة ال تخاف أ َح ًدا إال الله - ،قلت ف َيما َب ْيَ OPو َب ْBن نف Op-فأ ْي َن ُد ﱠع ُار ط ّ÷ öالذ َ
ٍِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ٌ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َس ﱠع ُروا الب َال َد  ،-ول ِن طالت بك حياة لتفتحن كنوز ِكس َرى«  ،قلتِ :كس َرى بن ه ْر ُمز؟ ق َ
الِ " :كس َرى ب ِن
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌ ََ ََ ﱠ ﱠ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ّ ْ َ َ َ ْ ﱠ َ ُْ ُ َ ْ َ ْ َُ ُ ْ ُ َ َ
هرمز ،ول ِن طالت ِبك حياة ،لAsين الرجل يخ ِرج ِملء ك ِف ِه ِمن ذه ٍب أو ِفض ٍة ،يطلب من يقبله ِمنه فال
َ ََ َ َ
َ
َ ُ َ َ ً َ ْ َُ ُ ْ ُ َََْ َ َ ﱠ ﱠ
َ
الل َه َأ َح ُد ُك ْم َي ْو َم َي ْل َق ُاﻩَ ،و َل ْي َ
س َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ُه ت ْر ُج َما ٌن ُيِ Aْ sج ُم ل ُه ،فل َي ُقول ﱠن ل ُه:
ي ِجد أحدا يقبله ِمنه ،وليلقBن
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ً َ ُ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُُ
ألم أبعث ِإليك رسوال فيب ِلغك؟ فيقول :ب;ى ،فيقول :ألم أع ِطك ماال وأف ِضل عليك؟ فيقول :ب;ى ،فينظر
ال َعد ﱞيَ :سم ْع ُت ﱠ
ص ﱠ;ى ُ
الن °ﱠَ O
َع ْن َيمي ِن ِه َف َال َي َرى إ ﱠال َج َه ﱠن َمَ ،و َي ْن ُظ ُر َع ْن َي َسار ِﻩ َف َال َي َرى إ ﱠال َج َه ﱠن َم " َق َ
ﷲ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ُ
ُ
ال َعد ﱞيَ :ف َ َرأ ْيتُ
ﱠ
ْ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ََْ
َ
ْ
َ
َ
علي ِه وسلم ،يقول» :اتقوا النار ولو ِب ِشق ِة ت ْم َر ٍة فمن لم ي ِجد ِشقة ت ْم َر ٍة ف ِبك ِلم ٍة ط ِيب ٍة« ق َ ِ
َ ُ َ َ
ْ
ََ َ ُ ﱠ ﱠ ُ
ﱠ ََ َ َ
ُ َ
َ
الح َِ ABة َح ﱠ ¯cتطوف ِبالك ْع َب ِة ال تخاف ِإال الل َهَ ،وك ْن ُت ِف َيم ِن اف َت َت َح ك ُنوز ِك ْس َرى ْب ِن
الظ ِعينة ت ْرت ِح ُل ِمن ِ
ُ َ
ﱠ
َﱠ
ُ ُْ َ ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َََ ُ ﱠ َ َ َ ﱠ ﱡ َُ َ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسلم.
ص;ى
اس ِم:
الق
هرمز ول ِن طالت ِبكم حياة ،لAsون ما قال الن ِ O°أبو ِ
ومن ٔالاحاديث !ي هذا الباب؛ أحاديث الطائفة املنصورة ،وهو مما عدﻩ بعض أهل العلم من
املتواتر ،وفيه عدد من ٔالاحاديث عن جمع من أصحاب رسول ﷲ ‘ ،فمن ذلك:
َ
َ ْ
َ
حديث عم ABبن هانئ) (١رحمه ﷲ؛ أ ﱠن ُه َس ِم َع ُم َع ِاو َية ر OpÚﷲ عنه َع;ى ِامل ْن َ َِ Aي ُقو ُلَ :س ِم ْع ُت َر ُسو َل
) (١انظر :مرقاة املفاتيح  ١١٦/١للمال ع;ي القاري .و مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للمباركفوري .١١٣/١
) (٢رواﻩ بإسناد حسن؛ ٕالامام أحمد !ي املسند  ٣٥٥/٣٠رقم  ،١٨٤٠٦وأخرجه الطيال! Op-ي املسند  ٣٤٩/١رقم .٤٣٩
ﱠ َ َ
َ ُ َ
َ ُ َ
َ ُ َ ُ ُ
َ َ َ َ َ
اب ق ْو ِل الل ِه ت َعا[ىِ } :إ ﱠن َما ق ْول َنا ِل×ٍ Oْ pء ِإذا أ َر ْدن ُاﻩ أ ْن ن ُقو َل ل ُه ك ْن ف َيكون{  ،١٣٦/٩ ،ومسلم-،واللفظ له-
) (١البخاري ،كتاب التوحيد ،ب
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َ ََ َ
َﱠ
ال َطائ َف ٌة م ْن ُأ ﱠمَ Ocقائ َم ًة ب َأ ْمر ﷲَ ،ال َي ُ
ُ ََْ َ َ ﱠ َ َُ ُ َ َ َ
ض ﱡر ُه ْم َم ْن خذل ُه ْم أ ْو
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ﷲ ص;ى ﷲ علي ِه وسلم يقول» :ال تز ُ ِ ِ
َ
ْ
َ
َ ُ ْ َ ُ َ ََ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
ْ
ْ
اس«
خالف ُهم ،ح ¯cيأ ِت َي أم ُر ِ
ﷲ وهم ظ ِاهرون ع;ى الن ِ
وحديث املُغ ََ ABة ْب َن ُش ْع َب َة) (١ر OpÚﷲ عنهَ ،عن ﱠ
ص ﱠ;ى ُ
النَ Oّ °
ﷲ َع َل ْي ِه َو َس ﱠل َم ،أنه َق َ
الَ » :ال َي َز ُ
ال َن ٌ
اس
ِ
ِ ِ ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ﱠ
َ
ﱠ
ُ
َ
ِم ْن أ ﱠم ِ Ocظ ِاه ِرين َحَ ¯cيأ ِت َ ُ ْم أ ْم ُر الل ِه َوه ْم ظ ِاه ُرون«
َ
ُ َ
ﱠ
َ ْ ُ ﱠ ﱠ َﱠ
َ ْ َ َْ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َم َي ُقو ُل» :ال
ص;ى
ﷲ) (٢ر OpÚﷲ عما ،أنه قال :س ِمعت الن ِO°
وحديث ج ِاب َر بن عب ِد ِ
ُ
َ َ
َ
ْ
َ ُ َ َ ْ
َ َ َ َْ ُ َ ْ ُ َ َْ َ َ ﱠ
ََ ُ َ َ ٌ
ص;ى
ين ِإ[ى َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة«  ،قال " :في ِ¤ل ِعي ¯p-ابن مريم
ال طا ِئفة ِم ْن أ ﱠم ُِ Ocيقا ِتلون َع;ى ال َح ِ ّق ظ ِاه ِر
تز
َ
ُ
َ َْ َ َ
ُ ََْ َ َ ﱠ َ ََ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ّ ََ ََ ُ ُ َ ﱠ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ
ﷲ َه ِذ ِﻩ
ض أم َر ُاء تك ِرمة ِ
ﷲ علي ِه وسلم ،فيقول أ ِمABهم :تعال ص ِل لنا ،فيقول :الِ ،إن بعضكم ع;ى بع ٍ
ُْ َ
ٔالا ﱠمة "
ص ﱠ;ى ُ
ال َر ُسو ُل ﷲ َ
الَ :ق َ
وحديث ثوبان) (٣ر OpÚﷲ عنه ،مو[ى الن ‘ O°أنه َق َ
ﷲ َع َل ْي ِه َو َس ﱠل َمَ » :ال َت َز ُ
ال
ِ
َ َ ٌ ْ ُ
َ
َ َ
َ ََ ْ َ ّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ﱠ َْ َ ْ
ﷲ َو ُه ْم كذ ِل َك«.
طا ِئفة ِمن أ ﱠم ِ Ocظ ِاه ِرين ع;ى الح ِق ،ال يض ﱡرهم من خذل ُهم ،ح ¯cيأ ِت َي أم ُر ِ
أخبار صريحة صحيحة !ي البشارة بأن عباد ﷲ هم املنصورون ،وأنه سيبقى هناك من يحمل
مشعل ٕالاسالم ونAاس الهداية للحق ح ¯cتقوم الساعة ،وأن ٔالاعداء مهما كادوا فسيكون كيدهم !ي
َ َ
َ ُْ
ََ
تباب ،فالغلبة لجند ﷲ وأتباع دينه ،يقول جل وعالَ " :ولق ْد َس َبق ْت ك ِل َم ُت َنا ِل ِع َب ِادنا امل ْر َس ِل َBن )ِ (١٧١إ ﱠْ ُ ³م
َ َ َْ َ
َ ُ ُ َْْ ُ ُ َ
لهم املنص
ورون )َ (١٧٢وِإ ﱠن ُج ْن َدنا ل ُه ُم الغ ِال ُبون )"(١٧٣سورة الصافات.
هذﻩ النصوص وغABها حقائق ثابتة ال يمكن أن تتغ ABأو تتبدل  ،مهما قويت شوكة الكفار
واملنافقBن ،ومهما ضعف حال ٔالامة وقل اعتبارها بBن ٔالامم ،فمن كان ﷲ معه فهل يخاف؟ ،ومن كان
ﷲ ناصرﻩ ،فهل يزم؟ كال.
وبعد هذا السرد ألحاديث صريحة !ي البشارة بنصر ﷲ ،وأن العاقبة للمتقBن ،يمكن القول؛ إن
تأمل هذﻩ ٔالاحاديث والنظر لها بعBن ٕالايمان ،أو ربطها بواقع الحال !ي العالم بشكل عام ،يقيم !ي
ً ً
النفس شعورا قويا يرفع املعنويات وينم Oالعزة !ي النفس والقوة !ي ٕالايمان ،ويجعل املسلم الذي يرى
واقع أمته وضعفها واستعالء أعداòا علا ،تجعله يع ¤sبدينه ويقوى باهلل يقينه وينظر لألمور بعBن
الواثق باهلل وما وعد به رسول ﷲ ‘.
الفصل الثالث :أدلة انتشار ٕالاسالم من الواقع.
إن من ٔالامور ال Ocيحتاج لها املسلم ل¤Bداد إيمانه ،وليحاج املعرضBن واملستكAين والجاهلBن،
َ َ
َ ُ َ ْ َﱠ
ين َع َ;ى ْال َح ّق َال َي ُ
ال َطائ َف ٌة م ْن ُأ ﱠمَ Ocظاهر َ
ُ ََْ َ َ ﱠ َ َ َ َ
َ ُ ْ َ
ض ﱡر ُه ْم َم ْن خال َف ُه ْم«١٥٢٤/٣ ،
ِكتاب ِٕالام َار ِة - ٥٣ ،باب قوِل ِه ص;ى ﷲ علي ِه وسلم» :ال تز ُ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
رقم.١٠٣٧
ُ ََْ َ َ ﱠ َ َ َ َ ُ َ َ ٌ ْ ُ
ْ
َ ُ َ ْ َﱠ
َ
َ
ُ
ﱠ
) (١البخاري ،كتاب املناقب ،باب ٢٠٧/٤رقم  ٣٦٤٠ومسلمِ -،كتاب ِٕالام َار ِة - ٥٣ ،باب قوِل ِه ص;ى ﷲ علي ِه وسلم» :ال تزال طا ِئفة ِمن أم ِOc
َ َ
ين َع َ;ى ْال َح ّق َال َي ُ
َظاهر َ
ض ﱡر ُه ْم َم ْن خال َف ُه ْم« ،رقم.١٩٢١
ِ ِ
ِ
ُ ََْ َ َ ﱠ
َ ْ َ َْ َ َ ً َ َ َ ّ َ ُ َ ﱠ َ ﱠ
َ ُ ُ
)(٢
ُ
َ
ول ِعي ¯p-اب ِن مريم ح ِاكما ِبش ِريع ِة ن ِب ِينا محم ٍد ص;ى ﷲ علي ِه وسلم ١٣٧/١ ،رقم  .١٥٦وعندﻩ
مسلم،كتاب ٕالايمان - ٧١ ،باب نز ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
ﱠ
َ
ْ
ﱠ
ٌ
َ
ين َع;ى ال َح ّق ال َي ُ
ال طائ َفة م ْن أ ﱠم Ocظاهر َ
ََ
َ ُ ْ َ
َ ُ َ
ُ َ ْ َ َ َ
ض ﱡر ُه ْم َم ْن خال َف ُه ْم
أيضا !ي ِكتاب ِٕالام َار ِة - ٥٣ ،باب قوِل ِه ص;ى ﷲ علي ِه وسلم» :ال تز ُ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
١٥٢٤/٣رقم .١٩٢٣
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ْ
َ
َ
ﱠ
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ٌ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
ُ
َ
اب ِٕالا َمار ِة - ٥٣ ،باب قوِل ِه ص;ى ﷲ علي ِه وسلم» :ال تزال طا ِئفة ِمن أم ِ Ocظ ِاه ِرين ع;ى الح ِق ال يض ﱡرهم من خالف ُهم«،
) (٣مسلمِ - ٣٣،كت
 ١٥٢٣/٣رقم.١٩٢٠
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الوقوف ع;ى حقائق مادية مشاهدة تنطق بالحجة وتقيم الAهان ع;ى عظمة ٕالاسالم وصدق مصادرﻩ،
وإن من بBن تلك ٔالامور ما يسعد قلوب املؤمنBن ويشرح عقول الباحثBن عن الحقيقة وهو ٕالاعجاز
الظاهر !ي واقع الحياة مما يتوافق مع ما جاء به كتاب ﷲ تعا[ى وسنة نبينا رسول ﷲ ‘ ،ولهذا فإننا
حBن نستعرض نصوص القرآن الكريم والسنة املطهرة ونقف فا ع;ى مثل تلك الحقائق ال Ocذكر®ا !ي
ّ
الفصلBن السابقBن ،ال تعت Aهذﻩ ٔالامور حقائق مسلمة إال عند من يؤمن بالقرآن العظيم والسنة
الشريفة ،وأما املشركBن والكافرين من الود والنصارى وامللحدين وغABهم ،فال يقيمون لنصوص
الو'ي وزن ،لكم يقفون أمام الحقائق املادية ال Ocتظهر إعجاز الوحيBن ،مما يستدûي ٕالاقبال ع;ى
تدبر ما فما ومراجعة املعلومات عن دين ٕالاسالم ،وبBن يدي هذا املبحث نقف مع شهادة أع;ى سلطة
دينية للنصارى؛ الفاتيكان ،فقد اعAsف الفاتيكان؛ بأن ٕالاسالم أك Aالديانات انتشارا !ي العالم ،ورد
الخ! Aي صحيفة ) (RTL.frالفرنسية؛ بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٣١م ،تحت عنوان :وأصبح ٕالاسالم هو دين
العالم ٔالاول ،وجاء !ي الخ :Aوقد اعAsف الفاتيكان رسميا !ي ³اية هذا ٔالاسبوع؛ وقالٕ :الاسالم يفوق
الرومانية الكاثوليكية كديانة أك! Aي العالم .
وقد جاء الخ! Aي صحيفة فوكس نيوز) (١الصادرة بتاريخ ٣٠مارس  ،٢٠٠٨وفيه :قال املونسنيور
فيتوريو! Formentiي مقابلة مع صحيفة الفاتيكان رومانو":للمرة ٔالاو[ى !ي التاريخ  ،ونحن لم نعد !ي
ٔالاع;ى؛ املسلمون قد تفوقوا عليا" ،وقال :إن الكاثوليك يمثلون  %١٧٫٤من سكان العالم  -نسبة
ً
مستقرة ! -ي حBن أن نسبة املسلمBن  .%١٩٫٢وورد ذلك أيضا !ي صحيفة هاآرتز)ٕ (٢الاسرائيلية ،بتاريخ
٢٠ديسم.٢٠١١ A
أحداث الحادي عشر من سبتمi
ًّ
سدا !ي وجه انتشار ٕالاسالم ،بل كانت بوابة لتعرف العالم ع;ى ٕالاسالم،
إن أحداث سبتم Aلم تكن
وإدراك حقيقته ،ولهذا جاءت ٓالاثار كما تحكي ذلك ٕالاحصاءات ،دالة ع;ى نصر ﷲ وإظهارﻩ لدينه ع;ى
الدين كله ،ولكن لم يكن ذاك الحدث وحدﻩ مؤلم ومبشر ،وإنما يلحظ العالم أن كل حدث عداء
لإلسالم ومقدساته يؤدي النتشارﻩ ،تجرأ نصراني دانمركي ع;ى ٕالاساءة لرسول ﷲ ‘ وتبعه من تبعه،
فكانت النتيجة ما يعرفه الجميع من انقالب السحر ع;ى الساحر ،وأثمر الحدث التعرف ع;ى ٕالاسالم
ونٕ O°الاسالم ،ودخول الناس !ي دين ﷲ أفواجا ،ثم كانت حادثة حرق املصحف !ي إحدى كنائس
أمABكا ،وتأتي النتائج وفق ما أرادﻩ ﷲ تعا[ى من إظهار دينه ،فما أعظمه من دين ،وما أسماﻩ من مبدأ
حق من عند ﷲ رب العاملBن.
جاء !ي موقع أون إسالم)،(٣بتاريخ يوم الثالثاء ٠٤ ,يناير ٢٠١١وتحت عنوان "كلما زاد الهجوم ع;ى
ٌ
تقرير مÈر بما أعقب ٔالاحداث من إقبال ع;ى ٕالاسالم وانتشار له.
ٕالاسالم؛ زاد عدد معتنقيه !" ؛
وسأتناول !ي هذا الفصل بعض الحقائق وٕالاحصاءات ال OcتبBن عظمة هذا الدين املنصور من ﷲ
)http://www.foxnews.com/story/0,2933,343336,00.html (١
)http://www.haaretz.com/news/vatican-islam-surpasses-roman-catholicism-as-world-s-largest-religion-1.242965 (٢
)http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/newsreports/muslim-minoritie/127589-2011-01-04-14-42-22.html (٣
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القوي املتBن ،وسأقسم مباحث هذا الفصل إ[ى أربعة أقسام ،وÔي كالتا[ي:
املبحث ٔالاولٕ :الاحصاءات ؤالارقام:
وفيه اذكر بعض ٕالاحصاءات عن انتشار ٕالاسالم بقوته الذاتية ال Ocجعلها ﷲ عز وجل فيه،
ؤالارقام تحكي الواقع وتدلل ع;ى ٕالاعجاز !ي ٕالاسالم وقوته الذاتية ،فمن أعداد الداخلBن !ي دين ﷲ
أفواجا ،إ[ى أعداد بيوت ﷲ تعا[ى ال Ocيعلوا نداء التوحد ما ،إ[ى تزايد أعداد املقبلBن ع;ى قراءة
القرآن وكتب التعريف باإلسالم ،فمن تلك ٕالاحصاءات:
ً
أوال :إحصاءات ألعداد الداخلن ]ي ٕالاسالم:
تمت;ئ صفحات الانAsنت بذكر أرقام ونسب ألعداد املعتنقBن لدين ٕالاسالم ،وتدل ٔالارقام ع;ى قوة
الانتشار ،إال أن ٕالاحصائيات ال Ocوقفت علا تنقصها املتابعة الدقيقة والجدة ،فغالب هذﻩ ٔالارقام
قامت Çا جهات ال تنتم Oلإلسالم ،فلذلك قد ال تحكي الواقع بإعجازﻩ ،كما أن غالب هذﻩ ٕالاحصائيات
ً
قديمة نسبيا ،ومع ذلك تبقى الدالئل فا صريحة وواضحة ،وسأحرص ع;ى ذكر ٔالارقام ال Ocوردت !ي
بيان الواقع بعد أحداث الحادي عشر من سبتمA؛ فمن ذلك:
قبل ذكر ما بعد حدث سبتم ،Aأتناول هذا ٕالاحصاء العام ألعداد املسلمBن قبله ،ليتبBن حال ٔالامر
بعد ذاك الحدث ،فقد ورد !ي موقع إسالميك ويب) ،(١إحصائية ألعداد ونسب املسلمBن !ي العالم جاء
فا:
أن عدد املسلمBن وفق إحصائيات سنة ١٩٩٨م يبلغ 1.678.442.000 :نسمة ،ونسبة املسلمBن من
مجموع سكان ٔالارض  ،%26ونسبة تزايد أعداد املسلمBن !ي كل سنة  ،%6.40بينما عدد املسلمBن
تزايد !ي نصف القرن املا OpÚبنسبة  ،235%كما ورد !ي املوقع أن تقديرات عدد املسلمBن !ي سنة
٢٠٠٠م ،يبلغ1.902.095.000 :نسمة.أ.ه
فماذا بعد هذا التاريخ وقد ازداد دخول الناس !ي ٕالاسالم بشكل أقلق العالم الغربي املتطلع
للسيطرة ع;ى العالم.
)(٢
!ي إحصائية نشرت ع;ى موقع " " m-h-1987أنه !ي الخمسينيات كان واحد من كل سبعة من
ً
البشر مسلما ،وٓالان واحد من كل أربعة إ[ى خمسة من البشر مسلم ،من كل لون وجنس .عدد دول
العالم  ٢٠٦دول ،وأك Aمن خمسBن دولة فا أغلبية مسلمة .ورغم أن ٕالاسالم عادة ما يرتبط بالعرب
والشرق ٔالاوسط ،فإن العرب ال يمثلون أك Aمن  %١٨من جملة املسلمBن.
وجاء !ي جريدة الشرق ٔالاوسط ،أن حكيم عوانصا!ي) ،(٣رئيس جمعية املسلمBن !ي هاواي ،ذكر أنه
قبل تفجABات  ١١سبتم Aكان معدل التحول لإلسالم ثالثة مهتدين شهريا ،ولكن منذ ذلك الوقت
ً
اهتدى  ٢٣شخصا شهريا إ[ى الدين ٕالاسالمي.أ.ه
) (١راجع الرابطhttp://www.islamicweb.com/begin/results.htm :
)http://bina-m-h-1987.fav.co.il/index.php?dir=app_sites&page=content&id=202781 (٢
)http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&article=75703&issueno=8405 (٣
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كما أن أحداث حرب الخليج العربي بما أحدثته من تغي! ABي املنطقة ،وبما صحÈا من ضعف لحال
ً
املسلمBن وحاجم لنصرة أعداòم ع;ى بعضهم البعض ،قد أحدثت تغيABا لدى جنود الجيش ٔالامريكي
الذين شاركوا !ي تلك الحرب ،فقد أسلم أحد القساوسة ٔالامريكان وأسلم أك Aمن سبعة آالف ضابط
وجندي ،من النساء والرجال ،وهذا ما دلت عليه ٕالاحصائيات).(١
ونشر ٔالاستاذ خالد املحاميد !ي جريدة الوطن السعودية)(٢؛ لقاء مع رئيس الجامعة ٔالامريكية
املفتوحة الدكتور جعفر شيخ إدريس؛ جاء فيه عن الجانب ٕالايجابي ملا حدث !ي  ١١سبتم :Aإن هذا
الحدث ساهم !ي إقبال الناس !ي التعرف ع;ى ٕالاسالم ومعرفة حقيقته ،مما أدى إ[ى دخول الكث ABمن
ً
الناس !ي ٕالاسالم وقد تجاوز عددهم منذ ذلك التاريخ  ٤٠ألفا.أ.ه
وجاء !ي تقرير) (٣ملحطة ال .Op-إن .إن ) (CNNإنه أزدات نسبة الداخلBن !ي ٕالاسالم بعد أحداث ١١
سبتم ،Aفقد أظهرت ٕالاحصائيات الجديدة أن عدد الذين يدخلون !ي ٕالاسالم ازداد بشكل كب ABبعد
ً
أحداث سبتمA؛ فيه أنه منذ  ١١سبتم ٢٠٠١ Aح ¯cتموز ٢٠٠٢فقط  -دخل أربعة وثالثون ألفا من
ٔالامريكان !ي دين ٕالاسالم بالرغم من الحملة ٕالاعالمية والسياسية ٔالامريكية ال Ocربطت موضوع ٕالارهاب
باإلسالم.
وجاء !ي موقع مفكرة ٕالاسالم) (٤تقرير تحت عنوانٕ :الاسالم هو الدين ٔالاسرع انتشا ًرا !ي العالم،
ونشر ذلك بتاريخ يوم الثالثاء  ١٣سبتم٢٠١١ Aم ،ومما ورد فيه :يؤكد معظم الباحثBن أن أك Aمن
عشرين ألف أمريكي يعتنقون ٕالاسالم كل عام وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتم !Aفع;ى
العكس مما هو متوقع بأن أعداد املسلمBن الجدد ستنخفض إال أن النتيجة جاءت ع;ى عكس
الحسابات ،فقد أظهرت ٕالاحصائيات  -وكما يقول الخAاء ٔالامريكيون  -أن أع;ى نسبة العتناق ٕالاسالم
ً
!ي أمريكا جاءت بعد أحداث سبتم Aبشكل لم تشهد البالد له مثيال من قبل! وسبب ذلك هو ٕالاقبال
ً
الكب ABع;ى شراء الكتب ٕالاسالمية بعد هذﻩ ٔالاحداث مما فتح مجاال للناس أن يتعرفوا ع;ى ٕالاسالم من
مصادرﻩ ،وهذا ما يدفعهم لتصحيح فكر®م عن ٕالاسالم واعتناقه بسهولة.أ.ه
وملزيد علم Çذﻩ الحقيقة العظيمة ،يمكن للمتابع أن يقف ع;ى عشرات املقاطع املرئية !ي مواقع
ع;ى الشبكة املعلوماتية)(٥؛ لبعض رجال الغرب والشرق ممن Çرهم ٕالاسالم وأنار ﷲ قلوÇم للحق،
وهم يتكلمون عن إسالمهم ونعمة ﷲ علم؛ ومم الكثABين من املفكرين ؤالاساتذة الجامعيBن
والعلماء ؤالاطباء وغABهم.
ً
ّ
تعرف باإلسالم:
ثانيإ :الاقبال عى قراءة ترجمات القرآن الكريم وكتب الﺴنة والكتب الِ HI
سنش ABهنا إ[ى ظاهرة مÈرة وحقيقة واقعة ،وÔي اهتمام العالم الغربي الكافر بالقرآن العظيم
) (١انظر كتاب املعجزة املتجددة ١٤٢-١٤١
http://www.alwatan.com.sa/news/NewsText/newsdetail.asp?issueno=2875&id=57056 (٢)٢
)http://www.cnn.com/world/9704/14/egypt.islam (٣
)html.we-el-gharb/2011/09/13/133797-http://www.islammemo.cc/nahn (٤
)http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=109074 (٥
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وبح,م عن تراجم معانيه ،وقراء®م له قراءة فاحص يبحث عن الحق ،أو حاقد يفتش عن ما يريدﻩ
ً
من التناقض أو القصور –وأنى له ذلك ،-وقد وردت بيانات مهمة تكشف شيئا من ذلك ،فمما وقفت
عليه:
ً
)(١
ففي موقع صعود ٕالاسالم  ،وتحت عنوان ":هل أصبح القرآن أفضل الكتب مبيعا !ي أمABكا" وذكر
فيه من الوثائق واملصورات ما يدل ع;ى ارتفاع ٕالاقبال ع;ى شراء كتاب ﷲ عز وجل بشكل كب.AB
وجاء !ي الخ :Aبعد أسبوعBن من أحداث  ١١سبتم Aأعلن أك Aمن  ١١ألف أمريكي اعتناق
ٕالاسالم ،وفتحت املراكز ٕالاسالمية أبواÇا أمام عشرات ٔالالوف من ٔالامريكيBن للقراءة عن ٕالاسالم،
والتعرف إليه ،وأكدت مصادر أمريكية أنه منذ ذلك الوقت تصدرت الكتب ال OcتAsجم معاني القرآن
ً
الكريم قوائم الكتب ٔالاك Aمبيعا !ي املكتبات ٔالامريكية.
ونقلت صحيفة ٔالاوبزرفر الiيطانية) (٢عن مؤسﺴة بنجيون للنشر -،وÔي الناشرة ألفضل
ترجمة معروفة للقرآن باللغة ٕالانجل¤Bية  -أن مبيعات املصحف الشريف امل)جم ،بلغت الذروة بعد
 ١١سبتم iوتضاعفت  ١٥مرة خالل ٔالاشهر الثالثة ال Ocتلت أحداث  ١١سبتم.A
وقد علمت من عدد من الطالب السعوديBن املبتعثBن للدراسة !ي بالد الغرب؛ أن الكث ABمن
زمالòم مهتمBن باملعرفة عن حقيقة ٕالاسالم ،ويزداد طلÈم ع;ى نسخ من ترجمات معاني القرآن
العظيم.
ً
ثالثا :ازدياد أعداد املﺴاجد
ومن الظواهر ال Ocيمكن رصدها باألرقام؛ انتشار بيوت ﷲ املساجد والجوامع وارتفاع نداء الصالة
باألذان !ي أصقاع من العالم ،بشكل أغضب قادة الديانات ٔالاخرى وبعض السياسيBن وأرهÈم ،فمن
ذلك:
!ي تقرير نشرﻩ موقع " ،(٣)"cnnعنوانه :النمو السريع لإلسالم !ي العالم الغربي ،يذكر التقرير أن
ً
أعداد الذين يعتنقون ٕالاسالم كل عام !ي العالم الغربي كب ABجدا و!ي تسارع مستمر ،ففي  ١٢سنة تم
ً
بناء أك Aمن 1200مسجد !ي الواليات املتحدة ٔالامريكية بمعدل مئة مسجد سنويا.
وهناك أرقام كثABة ال مجال لعضها هنا ،وإن املنصف يقف عند هذﻩ ٔالارقام فABى أ³ا شواهد
مادية ملموسة يقف عندها وال يرتاب !ي حقيقا ،فيدرك أن هذا النور الذي يشع !ي العالم وينتشر هو
دين ﷲ الحق املنصور.
املبحث الثاني :التقارير
هنالك دراسات متكاملة حول ٕالاسالم وأتباعه ومقدساته وواقعه ،تتبناها جهات متعددة ،لتحقيق
أهداف قد رسمها القائمون علا ،وقد وقفت ع;ى عدد ما !ي مواقع عربية وغربية ،إسالمية وغAB
)http://www.riseofislam.com/islam_in_america_06.html (١
) (٢انظر http://bina-m-h-1987.fav.co.il/index.php?dir=app_sites&page=content&id=202781 :
) .http://www.cnn.com/WORLD/9704/14/egypt.islam (٣تمت ترجمة الصفحة للتحقق من املعلومات فا.
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إسالمية ،وما:
• التقرير الذي أعدﻩ موقع وقناة ٔ (١)CNNالامريكية ،وعنون له بـٕ :الاسالم أسرع الديانات انتشارا.
• و!ــي الشــبكة العنكبوتيــة !ــي اليوتيــوب) (٢فلــم إحصــائي وثــائقي غربــي عــن انتشــار ٕالاســالم وســرعته
!ـي بــالد الغـرب ،عنوانــه :العـالم يتغBــA؛ ، The World Changing.وهــو تقريـر يوضــح تخـوف النصــارى مــن
انتشار ٕالاسالم !ي العالم وخاصة !ي أوروبا وأمريكا.
ً
ً
• وأعــدت قنــاة روس ــيا اليــوم) (٣تقري ـرا حــديثا ع ــن انتشــار ٕالاس ــالم !ــي الوالي ــات املتحــدة ٔالامريكي ــة،
تضــمن الكثBــ Aمــن اللقـاءات مــع مســلمBن جــدد ،ذكــروا فــا بـراءة ٕالاســالم ممــا ألصــق بــه مــن شــبه ،وأ³ــم
وجدوا فيه النور والهدى.
ً
• و!ـي موقـع آخــر باللغـة ٕالانجل¤Bيـة أيضــا وعنوانـه "صـعود ٕالاســالم (٤)" riseofislam /يتحـدث املوقــع
عن ٕالاسالم !ي أوربا والعالم وانتشارﻩ ،وتخوف الغربيBن من ذلك؛ وبعـض ٕالاحصـاءات حـول صـعود ديـن
ﷲ ع ــز وج ــل ،رغ ــم م ــا حص ــل ! ــي الح ــادي عش ــر م ــن س ــبتم ،Aواملوق ــع م; ــيء بالحق ــائق ؤالارق ــام والوث ــائق
والتقارير عن موضوع البحث !ي غاية ٔالاهمية.
• ولسـت هنــا !ــي مقــام الجمــع ملــا كتــب مــن مقــاالت وتقــارير ودراســات حــول انتشــار ٕالاســالم ،وحســO°
ما ذكرته ،مما تمت;ئ به وبمثله الشبكة العنكبوتية للمعلومات.
املبحث الثالثٔ :الاقوال:
ً
ال زلت أتذكر حينما كنت صغABا ذاك الكتيب املرعب الذي قرأته !ي صغري فأرعب OPما فيه من
جمع ألقوال بعض رجاالت الغرب وسياسييه ،وما تمت;ئ به من معاداة املسلمBن والكيد لهم والديد
والتحق ،ABوال زال ذاك الكتيب يوقظ !ي نف Op-الشعور برحمة ﷲ ونصرﻩ وحفظه ورعايته وفضحه
لكيد الكافرين؛ وهذا الكتيب ملؤلفه جالل العالم؛ عنوانه "قادة الغرب يقولون :دمروا ٕالاسالم أبيدوا
أهله" ،فهو م;يء بأقوالهم وخوفهم من سيطرة ٕالاسالم ع;ى العالم ،وإن ما قدمته من تقارير تضمنت
الكث ABمن العبارات ال Ocتكشف للعالم اعAsافات غ ABاملسلمBن بعظمة ٕالاسالم وعظمة شريعة ﷲ
تعا[ى؛ فمن تلك املقاالت ال Ocتفيض Çا الصحف واملجالت والكتب واملدونات واملواقع والقنوات:
قول مهاتما غاندي !ي حديث لجريدة "ينج إنديا" وتكلم فيه عن صفات سيدنا محمد ص;ى ﷲ
عليه وسلم" :أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ماليBن البشر ،لقد أصبحت
مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة ال Ocمن خاللها اكتسب ٕالاسالم مكانته ،بل كان ذلك
من خالل بساطة الرسول مع دقته وصدقه !ي الوعود ،وتفانيه وإخالصه ألصدقائه وأتباعه ،وشجاعته
)http://www.cnn.com/WORLD/9704/14/egypt.islam/ (١
)http://www.youtube.com/watch?v=wAmk_bXWYxM (٢
 http://www.youtube.com/watch?v=Pr0KLYLxncc&feature=relatedو
http://www.safeshare.tv/v/qCcEdjc8g9w
)http://www.youtube.com/watch?v=g6ERWcbSzB8 (٣
)http://www.riseofislam.com (٤
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مع ثقته املطلقة !ي ربه و!ي رسالته .هذﻩ الصفات Ôي ال Ocمهدت الطريق ،وتخطت املصاعب وليس
ً
السيف .بعد انائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نف Op-أسفا؛ لعدم وجود املزيد
للتعرف أك Aع;ى حياته العظيمة" .
وقال الAوفسور رما كريشنا راو !ي كتابه "محمد الن :"O°ال يمكن معرفة شخصية محمد بكل
جوانÈا .ولكن كل ما !ي استطاع Ocأن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة .فهناك
محمد الن ،O°ومحمد املحارب ،ومحمد رجل ٔالاعمال ،ومحمد رجل السياسة ،ومحمد الخطيب ،ومحمد
املصلح ،ومحمد مالذ اليتامى ،وحامي العبيد ،ومحمد محرر النساء ،ومحمد القا ،OpÚكل هذﻩ ٔالادوار
الرائعة !ي كل دروب الحياة ٕالانسانية تؤهله ألن يكون بطال" .
ً
ً
ومطبقا للديمقراطية ،وتبدأ
مناديا
وتقول الشاعرة الهندية ساروج" :OPيعتٕ Aالاسالم أول ٔالاديان
هذﻩ الديمقراطية !ي املسجد خمس مرات !ي اليوم الواحد عندما ينادى للصالة ،ويسجد القروي
ً
وامللك جنب لجنب اعAsافا بأن ﷲ أك ..Aما أدهش OPهو هذﻩ الوحدة غ ABالقابلة للتقسيم وال Ocجعلت
ً
من كل رجل بشكل تلقائي أخا لآلخر".
ومع ٔالازمة الاقتصادية ال Ocيمر Çا العالم الغربي خاصة ،برزت كتابات صريحة !ي الكشف عن
الحقيقة ،وكان من بBن تلك الكتابات) (١ما قاله "بوفيش فانسون" رئيس تحرير مجلة "تشالينجز"
ً
موضوعا بعنوان :البابا أو القرآن .وقد تساءل الكاتب بأسلوب يقAsب من الكم من موقف
والذي كتب
ً
ومستسمحا البابا بندكيت السادس عشر قائال" :أظن أننا بحاجة أك! Aي هذﻩ ٔالازمة إ[ى قراءة
الكنسية
ً
القرآن بدال من ٕالانجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا ألنه لو حاول القائمون ع;ى مصارفنا احAsام ما
ورد !ي القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأمات ،وما وصل بنا الحال إ[ى
هذا الوضع املزري.
كما طالب "روالن السكBن" رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال دفينانس" بضرورة تطبيق الشريعة
ٕالاسالمية !ي املجال املا[ي والاقتصادي لوضع حد لهذﻩ ٔالازمة ال® Ocز أسواق العالم من ﱠ
جراء التالعب
بقواعد التعامل وٕالافراط !ي املضاربات الوهمية غ ABاملشروعة.
املبحث الرابع :الحقائق ٔالاخرى:
إن هنالك مجموعة من الحقائق ال Ocال يجادل فا بص ABوال يخالف فا عاقل ،وإن هذﻩ الحقائق
من ٔالاسباب املهمة !ي اهتداء الكثABين من البشر ،وإن قدرة ﷲ تعا[ى وحكمته؛ Ôي ال Ocجعلت لدين
ﷲ تعا[ى هذا القبول والانتشار والسيادة ،ؤالايام حب;ى بأخبار عظيمة من ﷲ تعا[ى للمؤمنBن ،فهو
َ َ ُ َ َ
وِ ¯pËلق ْو ِم ِه
سبحانه وتعا[ى القائل! ،ي حقيقة ال نشك –كمسلمBن -فا وال نجادل !ي وقوعها " :قال م
ﱠ َ ْ ُ ﱠ َْ
ْ
ُ ْ
َ
ْ
ض ل ﱠله ُ
ٔالا ْر َ
ور َُ /ا َم ْن َيش ُاء ِم ْن ِع َب ِاد ِﻩ َوال َع ِاق َبة ِلل ُم ﱠت ِق َBن ) "(١٢٨سورة
اس َت ِع ُينوا ِبالل ِه واص ِAوا ِإن
ي
ِ ِ ِ
ٔالاعراف .هذﻩ الحقيقة ٔالاو[ى؛ أن العاقبة و³اية ٔالامر ستكون للمؤمنBن باهلل تعا[ى.
أما الحقائق ال Ocنحتاج لتذكرها هنا فما:
)(١

موقع البيت بيتكhttp://elbeitbeitak.blogspot.com/2011/08/blog-post_5576.html :
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 .١أن ٔالامــم تتبــع أصــحاب القــوة والســلطة ،فمــا يوجــد الانتصــار إال ويــأتي معــه التبعيــة والانقيــاد مــن
املغلـوبBن ،وهـذﻩ حقيقـة قررهــا ٕالامـام ابـن خلــدون رحمـه ﷲ !ـي مقدمـة تأريخــه) ،(١قـال :املغلـوب مولــع
أبدا باالقتداء بالغالب !ي شعارﻩ وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائدهأ.ه
لكن ٔالامر هنا ،مع دين ﷲ تعا[ى ٕالاسالم يخالف هذﻩ القاعدة ،فينتصر دين ﷲ تعا[ى ويتبعه الناس
ح ¯cوهم منتصرين ع;ى أتباعه ،ولهذا أسلم هوالكو ،مع شدة بطش قومه وسيطر®م وغلبم
واجتياحهم لديار املسلمBن ،وما ذلك إال بسبب الحقيقة الخالدة ،أن دين ﷲ منصور من ﷲ ،وأن
ً
مقاييس البشر !ي هذﻩ القضية تقف إجالال لتدب ABﷲ وتقديرﻩ.
 .٢وم ــن الحق ــائق م ــا أ Çــر الع ــالم ! ــي عص ــرنا م ــن ق ــوة ٕالاس ــالم ونص ــاعة حج ــة أتباع ــه ،ظه ــر ذل ــك ! ــي
املنــاظرات) (٢الcــ Oأجراهــا علمــاء مســلمون مــع النصــارى حــول مــا هــو الــدين الحــق ،كمــا كــان مــن الشــيخ
أحمــد ديــدات ،ود.ذاكــر عبــد الكــريم نايــك ،والــدكتور جمــال بــدوي ،وغBــAهم ،وكــم كــان لهــذﻩ املنــاظرات
من أثر !ي بيان الحق للناس.
ً
 .٣ومــن الحقــائق أن عــددا مــن القطاعــات العســكرية الغربيــة ،كــالجيش ٔالامريكــي؛ قــد اعتمــدت إيجــاد
جهـ ــات رسـ ــمية إسـ ــالمية داخـ ــل قطاعا®ـ ــا؛ ممـ ــا يـ ــدلل ع;ـ ــى الحقيقـ ــة الواضـ ــحة أن ٕالاسـ ــالم بـ ــدأ !ـ ــي
إشراقات نورﻩ ع;ى قلوب قادة العسكر !ي بالد الكافرين.
 .٤إســالم أصــحاب الفكــر والثقافــة ،ورجــال العلــم والطــب ،مــن الظــواهر الcــ Oيلحظهــا كــل مــن لــه عنايــة
بدراس ــة واق ــع انتش ــار ٕالاس ــالم ،أو م ــن ل ــه اهتم ــام بدراس ــة ٕالاعج ــاز العلم ــ Oوالط °ــ ! Oــي الق ـرآن الك ــريم
والســنة النبويــة ،وقــد كــان املستشــرقون ،والكثBــ Aمــم مــن العلمــاء وأصــحاب الـرأي ممــن عنــوا بدراســة
ٕالاسالم واملجتمعات ٕالاسـالمية ،وقـد أسـلم عـدد مـم؛ مـن بيـم املستشـرق واملـؤرخ الAيطـاني عبـدﷲ
فل°ــ ،Oواملفكــر الفرن-ــ Opمــوريس بوكــاي .واملغPــ OالAيطــاني كــات ســتيفنس  /يوســف إســالم ،واملستشــرق
السويسـري جـون لـويس بوركهـارت  ، J.L.Burckhartوالفيلسـوف املارك-ـ Opالفرن-ـ :Opروجيـه جـارودي،
وال ــدكتور مـ ـراد هوفم ــان ،واملفك ــر محم ــد أس ــد؛ ص ــاحب كت ــاب الطري ــق ا[ ــى مك ــة ،وغ BــAهم كث Bــ Aم ــن
ً
املشاه ABقديما وحديثا.
 .٥ومــن الحقــائق ،أن دعــوى انتشــار ٕالاســالم بالســيف يجــب أن تنســحب اليــوم مــن تفكBــ Aمــن يتشــدقون
بذكرها ضد دين ﷲ عز وجل ،فهـاهو ٕالاسـالم اليـوم ينتشـر مـع ضـعف أتباعـه وقـوة أعدائـه ،فانتشـارﻩ
لـيس بقــوة ماديــة؛ وإنمـا بإظهــار ﷲ تعــا[ى لــه ،فمـا حمــل الســيف لـبالد أمريكــا وال اليابــان وال إندونيســيا
وال مال¤Bيا ،فكيف انتشر وينتشر ٕالاسالم اليوم هنالك؟!.
 .٦وحقيقــة مهمــة ،فهنــاك دعــاوى ترفــع كــل حــBن تــم ٕالاســالم باضــطهاد امل ـرأة وهضــم حقوقهــا ،فمــاذا
نقول عن تلـك ٕالاحصـائيات والحقـائق الcـ Oرصـد®ا الدراسـات وبينـا الوقـائع ،عـن انتشـار ٕالاسـالم بـBن
النس ــاء بش ــكل أك ــ Aمن ــه ب ــBن الرج ــال ،وه ــذﻩ الحقيق ــة م ــن الحج ــج القوي ــة ! ــي ال ــرد ع; ــى م ــن يم ــون
)(١
)(٢
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انظرhttp://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=171182 :
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ٕالاسالم بمعاداة املرأة ويزعمون أنه يظلمها.
ففي موقع املسلم كتب ٔالاستاذ صالح الصيفي بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٦هـ؛ تحت عنوان :ملاذا ينتشر ٕالاسالم
ً
ً
بBن نساء أملانيا؟ ! مقاال مطوال بBن فيه ٕالاقبال املالحظ من النساء !ي مختلف املستويات العمرية
ع;ى الدخول !ي ٕالاسالم ،وأ³ن أك Aمن الرجال !ي ذلك.
و!ي صحيفة اليابان تايمز)ُ (١نشر ٌ
مقال حول ظاهرة إسالم النساء !ي اليابان بشكل كب.AB
وذكر حكيم عوانصا!ي) ،(٢رئيس جمعية املسلمBن !ي هاواي أن املهتدين الجدد لإلسالم هم !ي ٔالاغلب
نساء ،مشABا إ[ى أن املعدل الوط OPهو أربع نساء مقابل رجل واحد.أ.ه
وجاء !ي موقع مفكرة ٕالاسالم) (٣ضمن تقرير تحت عنوانٕ :الاسالم هو الدين ٔالاسرع انتشا ًرا !ي العالم،
ونشر ذلك بتاريخ يوم الثالثاء  ١٣سبتم٢٠١١ Aم :أن ٕالاحصائيات تدل ع;ى أن نسبة النساء اللواتي
يعتنقن ٕالاسالم !ي أوربا وأمريكا Ôي نسبة كبABة؛ وذلك ألن املرأة الغربية تعاني اليوم من احتقار
الرجال لها ،واستخدامها كوسيلة لتنفيذ مصالحهم ،ف OÛوسيلة للدعاية وٕالاعالن ،ووسيلة لتحقيق
املكاسب ووسيلة للمتعة فقط ،أما ٕالاسالم فقد ارتقى باملرأة إ[ى أع;ى درجة ،وجعل ما ٔالام واملربية
وجعلها رسولنا الكريم ‘ ضمن وصاياﻩ ،وآخر ما نطق به من تعاليم قبل أن يفارق الحياة وقرن
الوصية Çا بالصالة.أ.ه
 .٧وأخ ــتم بحقيقـ ـة م ــن الحق ــائق الظ ــاهرة الدال ــة ع; ــى أن ٕالاس ــالم ق ــوي ! ــي ذات ــه ،ف ــAغم ك ــل وس ــائل
الاتصــال والتوثيــق ،ورغــم كــل التشــويه والتضــييق ،إال أننــا لــم نســمع بــأفواج مــن النــاس تsــAك ٕالاســالم
وتعتنــق غ BــAﻩ ،ب ــل العك ــس ه ــو الس ــائد ،ف ــاآلالف ت sــAك ديانا® ــا إ[ ــى ال ــدين الح ــق ،ويعم ــرون بي ــوت ﷲ
َ
ويعملــون Çمــة مــن أجــل ديــم الجديــد دون أي إرغــام أو جــ Aفلــم ُيرفــع !ــي وجههــم ســيف ولــم تÈــرهم
دولــة إســالمية قويــة امتلكــت أســباب التقــدم والتفــوق ،فلمــاذا ثبــات مــن أســلم ع;ــى دينــه ،وال يرتــد إال
النادر مما ال حكم له؟.
الخاتمة
لقد كانت املسألة من املسلمات عند املسلم املتدبر للقرآن العظيم ،واملمارس ل×Opء من سنة نO°
الهدى ‘ ،وبعد هذﻩ الصفحات املوجزة !ي هذﻩ الدراسة؛ أختم ببعض التوصيات واملقAsحات الOc
تتناسب مع هذا الواقع.
 .١أن ي ـ ــدرك الع ـ ــالم عظم ـ ــة ٕالاس ـ ــالم وأن ﷲ حافظ ـ ــه ،وأن الكي ـ ــد ل ـ ــه ل ـ ــن يثم ـ ــر إال الش ـ ــوك
والخس ـران ،فربن ــا س ــبحانه وتع ــا[ى يق ــول " :إ ﱠن ﱠال ــذ َ
ين َك َف ـ ُـروا ُي ْنف ُق ــو َن َأ ْم ـ َـو َال ُه ْم ل َي ُ
ص ـ ﱡـدوا َع ـ ْـن
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ﱠ َ ُ ُن َ َ ْ ْ َ ْ َ ً ُ ﱠ ُ ْ َ ُ نَ
َس ِب ِيل الل ِه فسين ِفقو³ا ثم تكو عل ِم حسرة ثم يغلبو ) "(٣٦سورة ٔالانفال.
 .٢الوقــوف بإعجــاب وإكبــار وتــدبر عنــد كــالم ﷲ تعــا[ى وحــديث ن°ــ Oالهــدى ‘ ،فمــا جــاء مــن آيــات
وأحاديــث !ــي التأكيــد ع;ــى حفــظ ﷲ لدينــه ،وإظهــارﻩ مهمــا كــاد العــالم لــه ،دليــل تتفــق فيــه الحقيقــة
) (١صحيفة املسلمون العدد.٦٦١
)http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&article=75703&issueno=8405(٢
)html.we-el-gharb/2011/09/13/133797-http://www.islammemo.cc/nahn (٣
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القرآنية والنبوية مع ٕالاحصاءات والتقرير الواقعية.
 .٣أن نــدرك كأتبــاع لإلســالم ،أن ٕالاســالم ســيبلغه ﷲ لكــل العــالم ،فــدين ﷲ بــاق ومنتصــر ،أمــا
مقت2ـ ــ ¯pذلـ ــك فـ ــأن ال نفـ ــرط وال نضـ ــيع ونميـ ــع الـ ــدين ،فضـ ــياعه منـ ــا وتركنـ ــا لـ ــه وتسـ ــاهلنا بأحكامـ ــه
وتفريطنا فيه خسارته علينا ألنه باق ونحن محتاجون لالعتصام به ،وليس هو بحاجة لنا.
 .٤أن نكــرر ع;ــى أنفســنا وغABنــا الســؤال الــذي يبعــث ع;ــى التأمــل والعمــلٔ :الاحــداث الضــخمة الcــO
تواجه ٕالاسالم اليوم ،زادت انتشارﻩ ولم تضعفه ،فما سبب ذلك؟ وما مبعث تلك القوة؟.
 .٥من التوصيات املهمة التأكيد ع;ى واجب ٔالامة !ي الدعوة إ[ى ﷲ بالحكمة واملوعظة الحسـنة،
وأن النتـ ــائج سـ ــتكون معجـ ــزة مÈـ ــرة ،فاالنتشـ ــار اليـ ــوم والـ ــدعوة مـ ــن املسـ ــلمBن لـ ــديم ضـ ــعيفة وأمـ ــم
ٕالاسـالم مســتذلة ،فكيـف لــو نشــطت الجهـود ،واعsــ¤ت ٔالامـة واســتقلت وقــادت ،وÔـي مســتطيعة وقــادرة
ع;ى ذلك لو وجد العزم الصادق والقيادة الناصحة والهمم العالية.
والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
املصادر واملراجع
ً
أوال :الكتب:
ٕ .١الاسالم اليوم ،ألبي ٔالاع;ى املـودودي ص ـ ،٢٥ – ٢٠طبعـة الـدار السـعودية للنشـر والتوزيـع ،جـدة،
الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
 .٢تاريخ انتشار ٕالاسالم !ي القارات www.nfaes.com/Articliesfiles/73eht.docx/
 .٣تحري ــر املع Pــ¯ الس ــديد وتن ــوير العق ــل الجدي ــد م ــن تفس ــ ABالكت ــاب املجي ــد ،ملحم ــد الط ــاهر ب ــن
محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التون ،Op-الدار التونسية للنشر – تونس ١٩٨٤ ،هـ
 .٤تسـاؤالت ٔالامريكـان حــول ٕالاسـالم ،بعــد تفجBـAات ســبتم ،Aللـدكتور صــالح الصـاوي ،دار ٔالانــدلس
الخضراء ،جدة ،الطبعة ٔالاو[ى١٤٢٤ ،ه٢٠٠٣-م
 .٥التفس ABالقرآني للقرآن ،لعبد الكريم يونس الخطيب ،دار الفكر العربي – القاهرة.
 .٦الجــامع الصــحيح ،لإلمــام أبــي عبــدﷲ محمــد بــن إســماعيل البخــاري ،عنايــة أبــي صــهيب الكرمــي،
بيت ٔالافكار الدولية للنشر والتوزيع ،الرياض١٤١٩ ،هـ ١٩٩٨-م.
 .٧الجــامع الصــحيح ،لإلمــام مســلم بــن الحجــاج القشــABي ،عنايــة أبــي صــهيب الكرمــي ،بيــت ٔالافكــار
الدولية للنشر والتوزيع ،الرياض١٤١٩ ،هـ ١٩٩٨-م.
 .٨شــرح ري ــاض الص ــالحBن ،محم ــد ب ــن ص ــالح ب ــن محم ــد العثيم ــBن ،دار ال ــوطن للنش ــر ،الري ــاض،
الطبعة ١٤٢٦ :هـ.
 .٩ش ــرح ص ــحيح مس ــلم ،لإلمـ ــام أب ــي زكري ــا يح÷ـ ــ¯ ب ــن ش ــرف النـ ــووي ،دار إحي ــاء الsـ ـAاث ،بBـ ــAوت،
الطبعة الثانية١٣٩٢ ،هـ.
 .١٠صحيفة املسلمون العدد.٦٦١
 .١١فتح الباري شرح صحيح ٕالامام البخاري ،البن حجـر العسـقالني ،تحقيـق محـب الـدين الخطيـب،
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م ـ ـ ـ ـ ــع تعليق ـ ـ ـ ـ ــات الش ـ ـ ـ ـ ــيخ اب ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ــاز ،تص ـ ـ ـ ـ ــوير رئاس ـ ـ ـ ـ ــة إدارات البح ـ ـ ـ ـ ــوث العلمي ـ ـ ـ ـ ــة وٕالافت ـ ـ ـ ـ ــاء
والدعوةوٕالارشاد،الرياض ،عن الطبعة السلفية ،القاهرة
 ! .١٢ــي ظ ــالل القـ ـرآن ،لس ــيد قط ــب ،دار الش ــروق  -ب BــAوت -الق ــاهرة ،الطبع ــة :الس ــابعة عش ــر -
 ١٤١٢هـ .
ْ َ َ َ ُ َ ْ َُ
 .١٣قادة الغرب يقولون » َد ّ ِم ُروا ِٕالاسالم أ ِبيدوا أهله« ،.تأليف ٔالاستاذ :جالل العالم  ،نشر بتـاريخ:
 ١٣٩٥هـ ١٩٧٤ -م ،ط دار املختار ٕالاسالمي.
 .١٤كتــاب انتشــار ٕالاســالم بحــد الســيف؛ بــBن الحقيقــة و الاف sـAاء ،للــدكتور نبيــل لوقــا ببــاوى ،طبعــة
مجازة من ٔالازهر الشريف.
 .١٥ماذا خسر العالم بانحطاط املسلمBن ،لع;ي أبي الحسن بن عبد ال²ي بن فخـر الـدين النـدوي،
مكتبة ٕالايمان ،املنصورة – مصر.
 .١٦مرع ــاة املف ــاتيح ش ــرح مش ــكاة املص ــابيح ،ألب ــي الحس ــن عبي ــد ﷲ املب ــاركفوري،إدارة البح ــوث
العلمي ــة وال ــدعوة وٕالافت ــاء  -الجامع ــة الس ــلفية  -بن ــارس الهن ــد ،الطبع ــة :الثالث ــة  ١٤٠٤ -هـ ــ،
 ١٩٨٤م.
 .١٧مرقــاة املفــاتيح شــرح مشــكاة املصــابيح ،لع;ــي بــن )ســلطان( محمــد ،أبــو الحســن نــور الــدين املــال
الهروي القاري ،دار الفكر ،بABوت – لبنان ،الطبعةٔ :الاو[ى١٤٢٢ ،هـ ٢٠٠٢ -م.
 .١٨املسـ ــتدرك ع;ـ ــى الصـ ــحيحBن ،ألبـ ــي عبـ ــدﷲ محمـ ــد بـ ــن عبـ ــدﷲ الحـ ــاكم النيسـ ــابوري ،تحقيـ ــق
مصطفى عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى١٤١١ ،هـ ١٩٩٠م.
 .١٩املســند ،ألبــي داود ســليمان بــن داود بــن الجــارود الطيال-ــ ،Opتحقيــق الــدكتور محمــد بــن عبــد
املحسن الAsكي ،دار هجر – مصر ،الطبعةٔ :الاو[ى ١٤١٩ ،هـ  ١٩٩٩ -م.
 .٢٠املسند ،لإلمام أحمد بن محمد بـن حنبـل ،عنايـة أبوصـهيب الكرمـي ،بيـت ٔالافكـار الدوليـة للنشـر
والتوزيع ،الرياض١٤٢٢ ،هـ٢٠٠٢-م.
 .٢١املعج ـ ــزة املتجـ ـ ــددة ،ألبـ ـ ــي عب ـ ــدالرحمن صـ ـ ــالح بـ ـ ــن محم ـ ــد اليـ ـ ــافÙي ،دار ٔالانـ ـ ــدلس الخض ـ ـ ـراء،
جدة،الطبعة ٔالاو[ى ١٤٢١ه٢٠٠٠-م
 .٢٢املعجـ ــم الكبBـ ــ ،Aألبـ ــي القاسـ ــم سـ ــليمان بـ ــن أحمـ ــد الطAانـ ــي ،تحقيـ ــق حمـ ــدي بـ ــن عبداملجي ـ ــد
السلفي ،مكتبة العلوم والحكم ،املدينة النبوية ،الطبعة الثانية١٤٠٤ ،هـ ١٩٨٣-م.
 .٢٣مقدمة تاريخ ابن خلـدون؛ ديـوان املبتـدأ والخـ! Aـي تـاريخ العـرب والAبـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي
الشأن ٔالاك ،Aلعبـد الـرحمن بـن محمـد بـن محمـد ،ابـن خلـدون أبـو زيـد ،و[ـي الـدين الحضـرمي
ٕالاشبي;ي ،تحقيق :خليل شحادة ،دار الفكر ،بABوت ،الطبعة :الثانية ١٤٠٨ ،هـ  ١٩٨٨ -م.
ً
ثانيا :املواقع ٕالالك)ونية:
هــذﻩ روابــط للمواقــع ٕالالكAsونيــة الcــ Oرجعــت لهــا !ــي دراســ Ocلواقــع ٕالاســالم وانتشــارﻩ !ــي العــالم ،وأمــا
الروابط الداخلية للمقاالت والتقارير ،فموجودة !ي حوا Opالبحث:
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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 .٢٣تقنيات الحجاج البال+ي للخطاب النبوي الشريف
الدكتور عاشور مزيلخ
)أستاذ محاضر جامعة الجزائر(
مقدمة:
الحمد هلل رب العاملBن  ,والصالة والسالم ع;ى املبعوث رحمة للعاملBن،نبينا محمد وع;ى آله وصحبه
أجمعBن وبعد:
قبل الشروع !ي الحديث عن تقنيات الحجاج البال5ي !ي الحديث النبوي الشريف وإبراز أهم الجوانب
فيه ،أود إبداء بعض املالحظات ،ذات صلة بموضوع البحث ،فالخطاب الحجاج البال5ي خاصية
أساسية من خصائص الخطاب ٕالاقناûي وموضوع ٕالاقناع وإن كان هو فعل ّ
الصورة الحجاجية ،فهل
ّ
حقق الحديث النبوي الشريف ذلك فعال وكيف؟ وهل الاختالف !ي مستويات ّ
الت ّلقي يؤكد الصفة
الحجاجية؟
وبحثنا يتناول تقنيات الحجاج البال5ي للخطاب النبوي الشريف ،وإن كان الاقناع يندرج ضمن ما
تسÙى إليه سيميائيات التواصل بدراسة أساليب التواصل قصد التأث ،ABفالخطاب الحجا&ي ´دف إ[ى
ّ ّ
صيغ لغوية Ôي أفعال كالم تمارس وظيفة ٕالاقناع من
التأث ABع;ى مواقف وسلوك مخاطبيه! ،ي شكل
خالل ّ
قو®ا الكالمية ،تتج;ى من خالل ٓالاليات الحجاجية البناء ّ
والربط والتشبيه والاستعارة والكناية.
ّ
لذلك سوف نركز !ي هذﻩ املداخلة ومن خالل النماذج من أحاديث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،إ[ى
إبراز الجوانب الحجاجية البالغية الاستداللية املتجلية !ي أفعال الكالم ذا®ا ،لنص الحديث النبوي
الشريف ،أي تقنيات الحجاج البالغية املوظفة لإلقناع والتأث ،ABكاالستعارة والبديع والتمثيل ،كما
تبحث هذﻩ الورقة !ي البنية الحجاجية للخطاب النبوي ،ويكون ذلك بعد دراسة مستويات الخطاب !ي
الحديث النبوي الشريف ،ومسوغات استعمال الخطاب التوجي OÛوالتعليم Oوالاقناûي ،فOÛ
اسAsاتجيات واقعة !ي أقوال الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فنجد نماذج كثABة !ي الحديث النبوي
الشريف تسوغ استعمال ذلك.
ﱠإننا !ي هذﻩ املداخلة نحاول بيان دور ٓالاليات البالغية وتنويعها !ي إظهار العالقة الحجاجية ال Ocتربط
بداية الحديث بايته ،وÔي أيضا توضيحا وتفصيال ملا أجمل ،أو ملجموعة من القضايا املرتبطة
بالنتيجة الواردة !ي أول الحديث ،وكذا معرفة كيفية تفاعل وتكامل الجوانب الحجاجية بالجوانب
ٕالاخبارية !ي الحديث النبوي الشريف.
ويتضح هدف البحث أك! Aي إبراز بعض الجوانب الحجاجية البالغية !ي ٔالاحاديث النبوية وطبيعا
الاستداللية ،ذلك أن مظاهر الحجاج تختلف من حديث آلخر.
وهنا نريد أن نش ABإ[ى أن الوظيفة الحجاجية ال® Ocمنا !ي هذا البحث بيان أهمية دراسة الجوانب
الحجاجية !ي خطابات الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وÔي حجج مبثوثة !ي أحاديثه ،تخدم النتيجة أي
تس! ABي اتجاﻩ حجا&ي واحد.
ّ
املحاجة !ي الحديث النبوي الشريف ،وإن كانت
ثم نخلص إ[ى رصد أهم الصور املنطقية وآليات
316

السلسلة الخطابية محددة بواسطة ٓالاليات البالغية ،من هنا كان البد من الوقوف ع;ى تقنيات
الخطاب الحجا&ي البال5ي ،ملعرفة قيما الحجاجية واملتمثلة !ي الروابط الحجاجية البالغية ،والنظر
!ي كيفية توظيف مستويات الخطاب البال5ي بأنواعه ،باعتبار ّأن الخطاب النبوي دالئل ع;ى نبوته وأنه
ال ينطق عن الهوى إن هو إال و'ي يو'ى.
 _١مفهوم الحجاج:
ً ََ ُْ َ
َ
ً
َ
ُ
ُ
الح ﱡج !ي اللغة القصد َح ﱠج إلينا ٌ
َ
وح ﱠجه َي ُح ﱡجه َح ّجا قصدﻩ َ
فالن أي قد َم َ
وح َج ْجت فالنا واعتمدته أي
ِ
َ ِ
ُ
ُ ﱠ ُ
ُ ﱠ
ٌ
قصدته ور ٌ
وف َع به الخصم).(١
جل محجوج أي مقصود ،والحجة ال ْAهان وقيل الحجة ما د ِ
واملالحظ هنا أن لفظ الحجاج من الحجة منطوق يقدمه املتكلم يخدم منطوقا آخر ،يكون ع;ى شكل
قول أو فقرة أو نص أو سلوك غ ABلفظي ،وما يربط بيما Ôي التقنيات الحجاجية أو العالقة
الحجاجية ،تAsك حرية للمرسل إليه الAsجيح ما بBن خيارات قبوله أو رفضه.
نفهم من ذلك أن الحجاج تقديم الحجج ؤالادلة املؤدية نتيجة معينة ،ومفهوم مصطلح الحجاج !ي
العربية ال تختلف داللته !ي اللغات ٔالاجنبية عما هو مفهوم عندنا ،إذ أن لفظة  Argumentبمع¯P
الاعAsاض أو طرح موقف مصاحب بحجج تؤيد وجهة النظر !ي اللغة الفرنسية.
إذا الحجاج إنتاج سلسلة أفعال كالمية مAsابطة فيما بيا ،مكونة وحدة موضوعية بعضها بمثابة
حجج تستنتج ما نتائج.
 _٢مستويات الخطاب !ي الحديث النبوي الشريف ومسوغات توظيفه:
وبما أن الخطاب سلسلة أفعال كالمية معAة عن قصد معـBن يريـدﻩ املـتكلم ،وبمعPـ¯ آخـر مـا Ôـي
املخاط ــب إ[ ــى توظي ــف أس ــاليب متع ــددة للخط ــاب؟ ع ــ Aمس ــتويات اللغ ــة) Niveau de
أس ــباب لج ــوء
ِ
 ،(langageووضــع أط ـراف الخطــاب !ــي املكانــة املســتحقة مــن عمليــة ٕالابــداع ،عــ Aالاســتعماالت التعبABيــة
املتعددة؟
هــذﻩ بعــض ٔالاســئلة حــول تنــوع العناصــر الســياقية وتعــدد الاســتعماالت اللغويــة والبالغيــة ،ومــا
يراعي ــه املرس ــل ! ــي خطاب ــه ،تع ــد املرك ــز لجع ــل الخط ــاب يتناس ــب وم¤ل ــة املرس ــل إلي ــه ،هن ــا يكم ــن دور
الخطاب الحجا&ي البال5ي ووظيفته! ،ي جعل املع ¯Pال يتوقف عند حدود اللفـظ أو الشـكل اللغـوي ،بـل
يتع ــدى إ[ ــى الاس ــتعمال اللغ ــوي ،و! ــي ه ــذا املبح ــث أربع ــة مس ــتويات للخط ــاب تمث ــل تقني ــات حجاجي ــة ! ــي
الحديث النبوي:
مستوى الخطاب الحجا&ي التعليم)Oسلطة املرسل(:
مستوى الخطاب الحجا&ي التضام! OPي الحديث النبوي الشريف:
مستوى الخطاب الحجا&ي الانجازي التلمي²ي !ي الحديث النبوي الشريف:
مستوى الخطاب الحجا&ي ٕالاقناûي !ي الحديث النبوي الشريف:
 :١_٢مستوى الخطاب الحجا&ي التعليم)Oسلطة املرسل(:
) (١لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور ٔالافريقي املصري ،دار صادر ،بABوت،الطبعة ٔالاو[ى ،مادة )حجج(.
.
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تبBن املواضيع ال Ocأسست فا البالغة ألساليب الخطاب !ي الحديث النبوي الشريف ،أنه
خطاب ذا بالغة أمر ون ،OÛوهاذين ٔالاسلوبBن ٔالاك Aحضورا !ي أحاديث املصطفى ،يمثالن بنية
حجاجية قوية إليصال الفكرة للقارئ ،وبما أن الخطاب مجموعة كلمات ذات تصور ومفهوم خاص
لدى املتكلم ،تحيل إ[ى مدلول معBن ،تحقيقا لقصدﻩ ،وامتثال املرسل إليه وملا يريدﻩ ،إذ ﱡ
املخاطب
هم
ِ
َ
تبليغ املخاطب محتوى الخطاب ،ويكون ذلك بالضغط ع;ى املرسل إليه وتوجه للقيام بفعل
مستقب;ي ،أي بأسلوب تعليم Oيحمل طابع النصح والتحذير ،باستعمال أدوات خاصة تتضمن
ّ ً
موج َهة للخطاب معAة عن قصد
بطبيعا ذلك ،ولهذا الاستعمال التعليم Oوظيفة خاصة ،لكو³ا ِ
املرسل ،واملحققة لهدفه املتمثل !ي إنجاز أفعال بعد لحظة التلفظ سواء أمر أو ن ،OÛقد يكون الغرض
منه لصالح املرسل أو املرسل إليه ،فإن كان الغرض من الاستعمال التعليم Oهو منفعة املرسل ،ففعل
التوجيه هنا )واجب( الطاعة ،أما إذا كانت املنفعة لصالح املرسل إليه ،حكمها هنا الاختيار بالقيام
بالفعل أو تركه ،يعرف بـ )الندب().(١
َ
املخاطب وتوجه للقيام بفعل ،تقنية حجاجية مهمة ُي َح ُ
دد من
ومن الواضح أن محاولة الضغط ع;ى
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ﱠَ
خاللها مقدار العالقة بBن طر!ي الخطاب ،كخطاب الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم عن أ ِبى هريرة أن
َ
ًَ َ َ ﱠ
َُ َ ﱠ
ْ
الل ْيل ْاملُ ْظلم ُي ْ
األ ْع َ
الَ »:ب ِاد ُ
الل ِه ص;ى ﷲ عليه وسلم َق َ
صب ُح ﱠ
رسول
الر ُج ُل ُمؤ ِم ًنا
ع
ط
ق
ك
ا
ن
ت
ف
ال
م
ب
وا
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ّ
َ ﱡْ
ُ ْ ً َُ ْ ُ
ً ْ ُْ
َُْ
ً َ ُ َُ ََ
الدن َيا «) ،(٢نالحظ !ي هذا الحديث أنه
ض ِمن
ويم ِ ¯p-كا ِفرا أو يم ِ ¯p-مؤ ِمنا ويص ِبح ك ِافرا ي ِبيع ِدينه ِبعر ٍ
مب OPع;ى أفعال الكالم املباشرة وÔي أفعال ّ
التوجيه املتمثلة !ي ٔالامر ،خطاب تعليم Oإرشادي اتسم
بالوضوح والتعب ABعن قصد هو نصحهم ،باستعمال فعل ٔالامر َب ِاد ُروا فكان وضوح التوجيه باستعمال
صيغة ٔالامر حقق هدف الخطاب! ،ي توجيه املرسل إليه بضرورة املبادرة إ[ى ٔالاعمال الصالحة ،ويوجه
قواته لالل¤sام بذلك ،وÔي أفعال كالم الغاية ما حمل السامع ع;ى فعل ما أمر به ،فsن متواصلة ال
فاصل بBن فتنة وأخرى ،إغواؤها شديد ال يقوى علا إال القليل.
تعددت النماذج الخطابية الحجاجية !ي الحديث ّ
وإن ّ
النبوي !ي هذا السياق ،ما القائمة ع;ى توظيف
املرسل !ي خطابه ألفاظا دالة ع;ى الن ،OÛإ[ى درجة أن داللة الن OÛينتجها الخطاب اللغوي ،الدال ع;ى
الامتناع ،كاستعمال بنية حجاجية Ôي حرف )ال( الذي يسبق الفعل املضارع ،كما !ي قوله ص;ى ﷲ
عليه وسلم ،عن أبي سعيد الخدري ر OpÚﷲ عنه قال:قال الن O°ص;ى ﷲ عليه و سلم »ال تسبوا
ً
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه « ) ،(٣فاملرسل وظف خطابا
ً
معينا ومحددا ذا سمات تعليمية دون غABﻩ ،وهذﻩ املعرفة املتعلقة بالخطاب بينت اصرار املرسل ع;ى
تنفيذ قصدﻩ ،هو تحذيرهم عن سب صحابته ،مؤشرا تداو[ي ع;ى أن الن OÛتأكيدا ملعرفة املرسل
) (١يعرف !ي دراسات أصول الفقه" ما ليس بأمر" ،ينظر موسوعة مصطلحات أصول الفقه،د/رفيق العجم ،ج.١٥٩/٢
) (٢الجامع الصحيح املسم¯ صحيح مسلم ،أبو الحسBن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشABي النيسابوري ،ط.دار الجيل بABوت  +دار
ٔالافاق الجديدة ـ بABوت الطبعة :ج.٧٦/١
) (٣صحيح البخاري الجامع الصحيح املختصر محمد بن إسماعيل أبو عبدﷲ البخاري الجعفي.دار ابن كث ، ABاليمامة بABوت ط .الثالثة ،
 ١٩٨٧ – ١٤٠٧تحقيق  :د .مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه !ي كلية الشريعة  -جامعة دمشق ج.١٠٤/٢
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باملرسل إليه ،ال تسبوا معAا عن قصدﻩ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،هو بيان مكانة الصحابة ر OpÚﷲ عم.
وقوله ص;ى ﷲ عليه وسلم »ال ُ
يحل لرجل ْأن يعطي العطية فABجع فا إال الوالد فيما يعطي
ُ
ولدﻩ ،ومثل الذي يعطي العطية ويرجع فا كمثل الكلب أكل ح ¯cإذا شبع قاء ثم رجع !ي قيئه«) ،(١و!ي
حديث آخر عن أبي أيوب ٔالانصاري :أن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه و سلم قال»:ال يحل لرجل أن يهجر
أخاﻩ فوق ثالث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخABهما الذي يبدأ بالسالم«) ،(٢أراد الرسول
ص;ى ﷲ عليه وسلم أن يفهم املرسل إليه أنه ياﻩ عن هذﻩ ٔالافعال سواء بأمرﻩ بعدم ارتكاÇا ،أو
تقييد حريته !ي ممارسا.
وتزداد دقة الحديث النبوي الشريف !ي توظيف بنية حجاجية أخرى Ôي )ال( صيغة الن ،OÛمع نون
التوكيد كون الن OÛيحمل طابع التأكيد ،ومثله عن أبى ذر قال :قال [ي الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم»:ال
تحقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق«) ،(٣بمع ¯Pأن صيغة الن OÛمثله مثل ٔالامر،
يوظفه املرسل لتعليم املرسل إليه وتوجه ،ويقع ع;ى الشاهد والغائب»:اعلم أن الطلب من النOÛ
بم¤لته من ٔالامر يجري ع;ى لفظه كما يجري ع;ى لفظ ٔالامر«) ،(٤خطاب يشد انتباﻩ السامع ،فيتحقق
بذلك تماسك الخطاب وانسجامه وذلك ملعرفة املرسل املسبقة بالرسل إليه )ال تسبوا أصحابي() ،ال
يحل لرجل أن يهجر أخاﻩ() ،ال ُ
يحل لرجل ْأن يعطي العطية()،ال تحقرن( ،فهو خطاب خاص موجه
للذين يؤمنون به ويصدقونه ،وهذا من أولويات قبول الخطاب ،ثم يتحول هذا امللفوظ إ[ى القيام
بانجاز فعل سلوكي.
والخطاب ال يقتصر ع;ى ٕالاخبار القناع املتلقي وتوجه ،بل للتعب ABعن مقاصد املتخاطبBن املتعددة،
املخاطب عبارات )استفهامية ،وأمر( ،يتجاوز Çا الفعل اللغوي ٕالانجازي إ[ى الفعل
فقد يصدر من
ِ
التأثABي.
ّ
كما يعد الاستفهام من ٓالاليات اللغوية التعليمية الحجاجية ،يوظفها املرسل لتوجيه املرسل إليه،
يتجسد من خالله سيطرة املرسل ع;ى املرسل إليه ،فيس ABالخطاب حسب رغبة املرسل ،ويتوقف ذلك
ّ
ع;ى نوعية ٔالاسئلة املوظفة ،إذ ٔالاسئلة املستعملة هو ما يخدم قصد املرسل ،ذلك أن وظيفة الخطاب
اللغوي ،دفع املرسل باستعمال الاستفهام ،إذ به يبدأ بالحث عن معلومات وينت OÛبتقديمها وتوضيحها
وتأكيدها ،فكان الاستفهام الذي خاطب به الرسول متلقيه !ي قوله" أال أدلكم"  ،عن أبي هريرة أن
رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم قال» :أال أدلكم ع;ى ما يمحو ﷲ به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا
ب;ى يا رسول ﷲ قال إسباغ الوضوء ع;ى املكارﻩ وكAة الخطا إ[ى املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة
فذلكم الرباط«) ،(١خطاب حواري يحمل طابع الاقناع والتوجيه ،متبوع بفعل املضارع )أدلكم( ،فكان
)(١كتاب  :صحيح مسلم .٦٤/١١
) (٢صحيح البخاري ،باب الهجرة ،ج)٢٢٥٦/
)(٣كتاب  :صحيح مسلم .٣٧/٨
) (٤أبي العباس محمد بن يزيد املAد  ،املقتضب ،تحقيق :محمد عبد الخالق عظيمة ،عالم الكتب بABوت ،بدون)ت/ط( ،ج.135/2
)(١كتاب  :الجامع الصحيح سن الAsمذي املؤلف  :محمد بن عي ¯p-أبو عي ¯p-الAsمذي السلم ،Oدار إحياء الAsاث العربي بABوت تحقيق :
أحمد محمد شاكر وآخرون ج.٧٢/١
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جواب السامع بلفظ)ب;ى ( جواب غرضه طلب املزيد من املعلومات ،ل¤Bيل الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم
!ي ٔالاخ ABالاستفهام عم ،وهو خطاب مباشر وفعل لغوي إنجازي تأثABي ،ونستطيع أن نقول أنه فعل
طل ،O°خطابا مباشرا ال يستدûي عمليات ذهنية استداللية ،والدليل ع;ى ذلك ردهم الصريح ،فOÛ
محددة بواسطة بنية ٔالاقوال الحجاجية.
ويتم من خالل استعمال الاستفهام بتوظيف أدوات معينة ذات طبيعة حجاجية ،وسيلة أخرى
للحصول ع;ى معلومات من املرسل إليه ،فعن أبي هريرة :أنه سمع رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه و سلم
يقول» :أرأيتم لو أن ³را بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه ( ،قالوا
ال يبقى من درنه شيئا قال):فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو ﷲ Çا الخطايا«) ،(١بدأ الرسول الكريم
خطابه باستفهام تقريري )أرأيتم( ،هو طلب الجواب من السامع ،والاستفهام هنا يجذب انتباهه ويطيل
شوقه ملعرفة املزيد من املعلومات بلفظ)ماتقول( ،أسلوب ترغي O°أي ما تظن أ´ا السامع ،مشÈا
املؤمن املواظب ع;ى الصالة بحال املؤمن الذي يمر ببابه ³ر ،فكانت إجابة املرسل إليه سريعة ،خطاب
يبBن قوة عالقة املرسل باملتلقي ،تصحيحا لعالقة طر!ي الخطاب ،وباملناسبة فقد ضبط علماء أصول
ً
)(٢
شروطا ،قصد الوقوف وإدراك الحكم الشرûيّ ،
فبBن الغزا[ي
الفقه الاستعمال التعليم Oووضعوا له
ٔالامر والن»:OÛوهو قسم من أقسام الكالم ]ّ [...
وحد ٔالامر أنه القول املقت Op2طاعة املأمور بفعل املأمور
به ،والن OÛهو القول املقت Op2ترك الفعل«).(٣
ُ ّ
وظف النداء لتوجيه املرسل إليه للقيام بفعل وتحف¤Bﻩ ،وÔي بنية حجاجية ّتتخذ شكل ٔالافعال
كما ي ِ
ً
ً
التوجية ،مبدأ أساسيا لتحقيق العالقة بBن املرسل واملرسل إليه ،ويلعب دورا !ي تقديم الحجج،
وباستعماله يكون للحجة طابع الAهان مثل ما جاء !ي خطاب الرسول ص;ى عليه وسلم ،عن أبي هريرة
ر OpÚﷲ عنه :عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم قال»:يا نساء املسلمات ال تحقرن جارة لجار®ا ولو فرسن
شاة«) ،(٤خطاب فيه نوع من ٕالاكبار وٕالاجالل ،يحمل طابع الن:OÛخطاب ُ
است ْع ِمل فيه ضم ABجماعة
املتكلمBن ،وليس املفرد ،وهذا لتحف ¤Bوإعطاء معلومات للمرسل إليه ،خطاب يحمل طابع ّ
النصح
وٕالاخالص للنسوة املسلمات! ،ي كل ما ّ
قدمه من معلومات مهمة ودقيقة.
إن الوسائل الحجاجية املوظفة !ي الحديث النبوي الشريف ع Aالاستعمال التعليم ،Oتحقق
ٕالاقناع ،فهو خطاب برهاني أو حجا&ي ´دف إ[ى التأث ABع;ى مواقف وسلوك مخاطبيه! ،ي دعوة
وتوجيه املرسل إليه وتحذيرﻩ ،وإغرائه ألمر محبوب لديه ،كما يع Aعن توجه مرسل الخطاب ورغبته
ً
معي ًنا أو نتيجة ّ
ملفوظا ّ
وأمنيته ،بجعله ّ
معينة ،وهو املنهج ٔالامثل للتواصل ،يقوي عالقة
يتقبل
ً
التخاطب بBن املرسل واملتلقي ،القائمة ع;ى مبدأ التعاون ،وأن املرسل يفرض مسبقا تعاون املرسل
)(١كتاب  :صحيح البخاري،ج.١٩٧/١
) (٢أبي أحمد محمد بن محمد الغزا[ي) ٥٠٥_450هـ()(١١١١_١٠٥٨م /متكلم وفيلسوف مسلم له دور كب! ABي الفكر العربي من أشهر
كتبه» ،إحياء علوم الدين«» ،املنقذ من الضالل« ،ينظر :معجم أعالم املورد ،ص.٣٠١:
) (٣أبي أحمد محمد بن محمد الغزا[ي ،املستصفى من علم ٔالاصول ،تقديم وتعليق ،الشيخ إبـراهيم محمـد رمضـان ،ط .دار ٔالارقـم بBـAوت،
بدون )ت،ط(،ج. 738/737/1
) (٤صحيح البخاري ،باب الهجرة ،ج.٩٠٧/٢
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إليه لفهم قصدﻩ ،الذي يغفل ما يتعلق بذيب الخطاب ،ألن غاية املرسل Ôي تبليغ ما يريدﻩ ،وهذا من
منطلقات املرسل قصد توجيه املرسل إليه ،للقيام بفعل !ي املستقبل ،من خالل ٓالاليات الاقناعية !ي
الحديث ،كاإلكثار من استعمال ٔالامر والن ،OÛوالاستفهام والنداء ،آليات حجاجية تقوم ع;ى حمل
املخاطب ع;ى استنتاج معان تدعوﻩ لإلقناع ،مما يبBن أن عملية الفهم وٕالافهام متوقفة ع;ى عالقة
املرسل باملستقبل ،سواء أكانت إيجابية أو سلبية ليستطيع تفكيك الخطابّ ،
ويؤوله انطالقا من
عالقته السابقة باملرسل ،وموقفه من املوضوعات ال Ocيتناولها الخطاب ،كل ذلك يAsك أثرﻩ !ي املتلقي،
ملعرفة مقاصد املرسل وأهداف الخطاب.
فسلطة املرسل املتمثلة !ي الحديث النبوي تجعل من املتلقي يتقبل الخطاب وينقاد له ،إذ
تتجسد ذاتية املرسل !ي الخطاب ملا يملكه من توظيف لعناصر اللغة من الانزياح والخروج عن
املألوف ،وما يقوم به من استعماالت صوتية وتركيبات لغوية )نحوية وصرفية بالغية وعالقات
معجمية( ف OÛجد متصلة بشخصية املرسل إليه ،تتج;ى من خاللها براعة املتكلم !ي توظيف ٓالاليات
الحجاجية .
وهنا يظهر لنا كيف أن تركيب الجمل ،يتأثر بالعالقة بBن املتحدث والسامع ،فيوظف خطابا معينا ذا
ً
سمات تعليمية ،قائما ع;ى عنصر املفاجأة ،تكون تحديدا للعالقة بBن أطراف الخطاب ،وملا يقوم به
املرسل من ضغط ع;ى متلقيه للقيام بفعل ،انطالقا من توظيف املعرفة املسبقة،إلرغام املرسل إليه
ع;ى تنفيذ قصدﻩ ،وتصحيحا لعالقة املرسل باملتلقي ،ليحقق التناسب بBن لغة الخطاب الشكلية
ومعطيات السياق ،يعد عامال حجاجيا بالغ ٔالاهمية ،ولنأخذ املثال التا[ي :عن أبى هريرة قال خاطبنا
رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم فقال»:أ´ا الناس قد فرض ﷲ عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل
عام يا رسول ﷲ فسكت ح ¯cقالها ثالثا فقال رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وملا
استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكAة سؤالهم واختالفهم ع;ى أنبياòم
فإذا أمرتكم ب× öpفأتوا منه ما استطعتم وإذا ³يتكم عن  öpفدعوﻩ«) ،(١خطاب فيه أمر ون ،OÛفإذا
احتكمنا إ[ى نظام اللغة ومعطيا®ا نجدﻩ خطاب يفي بالغرض وال يخرج عن معهود العرب! ،ي توظيف
اللغة وتركيب الكالم ،وال من حيث اختيار ٔالالفاظ وحسن استعمالها ،الدالة ع;ى القصد ،لكن
الاختالف هو توظيف الخطاب ومعطيات السياق.
َ
مخاطب ومخاطب( ،نستنتج أن سلطة الحديث النبوي
وحسب مبدأ نظام العالقة بBن الطرفBن ) ِ
ّ
ً
تتج;ى !ي القوة ٕالانجازية للخطاب من خالل ٔالادوات الحجاجية الAهانية ،طبقا ملقتضيات السياق،
ّتتخذ شكل ٔالافعال التوجية من أمر ون OÛبالAsغيب والAsهيب ،ف*Asى باملعٔ ¯Pالاخال*ي من سياق
التعريف وٕالاخبار إ[ى سياق التوجيه والتكليف ،تظهر تنوع اسAsاتجيات الخطاب !ي الحديث النبوي
الشريف ،وهنا نستنتج أن من مم¤Bات ٔالاسلوب الحجا&ي التعليم! Oي الحديث النبوي الشريف:
 خطابه ال يستلزم أك Aمن قصد ليAsك للمرسل إليه فرصة للتأمل.
) (١صحيح مسلم،ج.١٠٢/٤
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 خطاب يتطلب تنفيذ قصد املرسل بإنجاز الفعل العم;ي !ي املستقبل ،في ّتخذ شكل ٔالافعال
التوجية من أمر ون.OÛ
 الوسائل الحجاجية املوظفة !ي أحاديث الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،غاية تعليمية ،فهو خطاب
برهاني أو حجا&ي ´دف إ[ى التأث ABع;ى مواقف وسلوك مخاطبيه.
 :٢_٢مستوى الخطاب الحجا&ي التضام! OPي الحديث النبوي الشريف:
بما أن الاستعمال اللغوي ليس مجرد إبراز ملنطوق لغوي فحسب ،فال يقف عند حدود ٕالابالغ
وٕالاخبار ؤالامر والن OÛولكنه يتجاوز ذلك ويتخطاﻩ إ[ى َ
التضامن بBن املرسل واملرسل إليه دون استعمال
سلطة تعليمية كأسلوب ٔالامر والن ،OÛوقد كان عليه الصالة والسالم يدرك ّأن ٔالاقوال ؤالافعال الOc
كان يأتي Çا ،يقدرها بحسب الفائدة ال Ocتدرها ع;ى املخاطب ،ويؤكد ذلك مبدأ التصديق !ي أحاديثه
أي مطابقة القول للفعل ،فتظل هذﻩ ٔالاخABة أي )العالقة( مرهونة بقصد املرسل وÇدف الخطاب،
يمكن تجسيدها ع Aآليات حجاجية لغوية وبالغية ®دف إ[ى مشاركة املرسل إليه ،والتضامن معه،
ومن ﱠ
ثم كيف تسهم مشاركة املتكلم !ي خطابه الحجا&ي التضام OPللمتلقي !ي تماسك الخطاب،
لتصبح عالقة الخطاب !ي ³ايا أفضل مما كانت عليه !ي بدايا؟
ً
ومما يؤكد الصفة الحجاجية للخطاب ،أن ّ
يع Aاملرسل عن قصدﻩ بكافة الوسائل فينتج خطابا
ً
مناسبا للسياق ،ينتج عنه داللة يستلزمها الخطاب ويفهمها املرسل إليه ،وبالتا[ي قد يحقق املرسل أكA
ً
ً
ً
من قصد ،وتارة ينتج خطابا مطابقا لشكل اللغة الدال[ي ،فيكون املع ¯Pموافقا للخطاب ظاهريا،
وأحيانا يميل املرسل إ[ى أسلوب ،مشاركة املرسل إليه !ي الخطاب ويتضامن معه ،يأخذ شكل الخطاب
التضام OPالحجا&ي ،أي أن ٔالاشكال الحجاجية ال Ocسوف نعرض بعضها من أحاديث الرسول عليه
الصالة والسالم ّ
تدل ع;ى ّتفهم الرسول لوضعية املخاطبBن ،ذلك أن املع ¯Pاملراد من الخطاب يتطلب
ذلك ،مما ّ
يبBن الحضور التام للمرسل إليه أثناء إنتاج الخطاب ،ومعرفة املرسل للمرسل إليه معرفة
تامة ،لذا اهتم علماء التفس ،ABبما يتصل بظروف الت¤يل ومالبساته ،ونقصد Çا زمانه ومكانه أي
مراحل ت¤يل السورة وأسباب ال¤ول )املخاطبون( ،وموضوع الخطاب.
ً
وتأسيسا لهذﻩ العالقة واملمثلة ألسلوب املشاركة والتضامن ،وضع )ليتش( نظرية !ي التأدب !ي ست
قواعد ،فأعاد تصنيف ٔالافعال Ôي):اللباقة،السخاء والاستحسان ،التواضع ،املرافقة ،التجانس(،
وجعل قاعدة اللباقة Ôي الرئيسة ،ؤالاخرى متفرعة عا.
نفهم من ذلك ارتكاز الخطاب ع;ى قدرة املرسل ،والتكيف بمحيطه وإرادته !ي التعب ABعن مقاصدﻩ
لتحقيق هدفه ،إ[ى قدرة املرسل إليه !ي فهم الخطاب ،بدءا من اختيار املرسل للعالمة اللغوية وما
ً
يتناسب والسياق ،واملمثلة لطاقاته الكامنة ،إذ يجب»:أن ّتتكئ إنجازاته الخطابية أيضا ع;ى عامل
مهم،وهو حصول ٕالارادة للتلفظ بالخطاب! ،ي السياق املناسب«).(١
ّ
وقد سÙى الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ع Aما يوظفه من أدوات لغوية وبالغية ،للتقريب بينه وبBن
) (١ينظر :عبد الهادي ظافر الشهري:اسAsاتجيات الخطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،دار الكتاب الجديد املتحدة،ط٢٠٠٤،ص.47 :
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املرسل إليه ،غايته جعل املرسل إليه يميل إ[ى تقبل الخطاب ،خاليا من ّ
أي أسلوب تعليم Oأو إنجازي،
ً
وإن كان هذا املفهوم قريبا من ٕالاقناع،
بمع ¯Pأن املرسل يوظف أفعاال كالمية تضمن عالقة أطراف الخطاب ،محققة عملية التواصل ،وتكون
باملقابل منتجة ألغراض الخطاب ،وتحقيقا للمنفعة والقصدÔ ،ي !ي جوهرها تقنيات حجاجية لذا يلجأ
املرسل إ[ى:
• توظيف صيغ ﱠ
معينة للخطاب ،واستعمال أدوات لغوية وبالغية تنتم Oإ[ى حقل القرابة الدال[ي،
مثل :أدوات النداء ) َيا عم() ،يا عائشة( ومخاطبة الرسولَ ) :يا عبد ﷲ(َ ) ،يا عم(َ ) ،يا بالل( )أصحابي(،
خطاب تتجسد فيه عالقة التضامن بBن املرسل واملرسل إليه لبيان مدى اهتمام املرسل به،
ْ َ
فاس ُت ْعملت أدواة النداء هنا !ي موقعها بحرف النداء)يا( ،لنداء القريب والبعيد ،غ ABأ³ا تارة تكون
مراعاة لقصد الخطاب ،وجذب انتباﻩ املتلقي ،وتلبية ملبدأ التضامن ،يخرج املتكلم عن معهود العرب،
ّ
املحددة ألطراف الخطاب ،هناك ضم ABاملتكلم وحدﻩ،
!ي توظيف الخطاب اللغوي ،ففي الضمائر
وضم ABنحن للمتكلم املعظم نفسه.
والاستعارة !ي الحديث النبوي الشريف وسيلة بيانية هامة !ي تجسيد ٔالافكار وتشخيصها ،ال
يوظفها إال لعلمه عليه الصالة والسالم أ³ا أبلغ من الحقيقة حجاجيا ،وإيضاحا للمعاني والتعب ABعا
بشكل ف OPجما[ي متم ،¤Bعن أبي هريرة ر OpÚﷲ عنه:عن الن O°ص;ى ﷲ عليه و سلم أنه قال»:ال يلدغ
املؤمن من جحر واحد مرتBن«) ،(١هذﻩ استعارة تمثيلية حجاجية جاءت ع;ى شكل املثل ،املمدوح هو
الكيس الحازم الذي ال يستغفل الحذر ،وهو يضرب ملن ال يتعظ من خطئه ٔالاول ،ويكرر ٕالاساءة أي
الفعل ،الذي يؤتى من املكان الذي أتي منه أول مرة ،لذلك رجح !ي حديثه سمة املؤمن الفطن الكيس
فوجد أ³ا أع;ى صفات الدهاء ،وأدناها من كرر ٕالاساءة ،وتكمن حجاجية الاستعارة أك! Aي تفاعل
طر!ي الخطاب وجلب انتباﻩ السامع ،عن عبد ﷲ بن مسعود قال :قال رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
وسلم»:إن ٕالاسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ قطوبى للغرباء«) ،(٢إن ٕالاسالم بدأ غريبا وسيعود
غريبا جعل عليه السالم ٕالاسالم غريبا !ي أول أمرﻩ تشبا له بالرجل الغريب الذي ّ
قل أنصارﻩ وبعدت
ديارﻩ ،ألن ٕالاسالم كان ع;ى هذﻩ الصفة !ي أول ظهورﻩ ،ثم استقرت قواعدﻩ ،ثم قال" :وسيعود غريبا"،
إ[ى مثل حاله ٔالاو[ى !ي قلة العاملBن به واملناصرين له ،وهذﻩ استعارة مكنية شخص فا ٕالاسالم بكائن
'ي هو الرجل الغريب !ي أول أمرﻩ وآخرﻩ ،و!ي هذا السياق يذكر الدكتور صالح فضل فيما يتعلق
ّ
املصرح به وامللمح إليه ،وإ³ا ليست
بوظيفة الاستعارة ،ودورها !ي تكثيف دالالت الكلمات وتفاعل بBن
مجرد عملية لنقل كلمات بقدر ما Ôي عملية تفاعل وتبادل ع;ى مستوى ٔالافكار ،والسياقات ّ
املعAة عن
موهبة وكفاءة املرسل !ي ٕالانتاج ،واملرسل إليه !ي الفهم والتأويل) ،(١مما بBن أهمية الاستعارة لدى
) (١صحيح البخاري ،ج.٢٢٧١/٥
) (٢سن الAsمذي  ،ج.١٢٩/٤
) (١صــالح فضــل :بالغــة الخطــاب وعلــم الــنص ،دار الكتــاب املصــري ،القــاهرة ودار الكتــاب اللبنــاني تبBــAوت ،الطبعــة ٔالاو[ــى 1425 ،ـ ، 2004
ص 182:وما بعدها.
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ّ
املرسل وكAة استعمالها ،لكو³ا ٔالاداة البالغية ٔالانسب ملا يقتضيه السياق ،ولكون املرسل يركز !ي
توظيفها ع;ى املستعار منه ،فيكون ذلك بالنسبة للمرسل أهم وسيلة إلقناع املرسل إليه ،وتحريك همه
وجذب انتباهه ،ففي قوله عليه الصالة والسالم ،عن أبى هريرة أن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم
قال»:أتدرون من املفلس ؟ قالوا املفلس فينا يا رسول ﷲ من ال درهم له وال متاع ،قال رسول ﷲ
ص;ى ﷲ عليه وسلم:املفلس من أم ¯cمن يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من
حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم
ّ
طرح !ي النار«) ،(١وظف املرسل هنا الاستعارة التصريحية ،بدأ كالمه بتشويق السامع )أتدرون( سؤال
استفهامي ،فكان الرد سريعا املفلس فينا من ال درهم له وال متاع ،ثم تشوقوا إ[ى ما سيقوله الرسول
ص;ى ﷲ عليه وسلم عن حقيقة املفلس فجاء بعد هذا التشويق ،ردﻩ عليه الصالة والسالم بمفهوم
واسع لإلفالس من زاوية أوسع ،فهو يخاطب أصحابه بأسلوب فيه إثارة إ[ى البحث والتفك ،ABونجد !ي
ُ
تكرار لفظ املفلس كناية عن الشخص املشتوم أو املقذوف كناية عن موصوف ،و!ي لفظ )طرح عليه(
استعارة تصريحية تبعية ،هذا يمثل أن الاستعارة أقوى ٓالاليات اللغوية حجاجية ،فتكمن حجاجيا
!ي طريق إجراء هذﻩ الستعارة أن يقال :شÈت الخطايا والسيئات ب×Opء ثقيل كالحمل الذي تحمله
الدابة مثال ،ثم استع ABلفظ الطرح للحمل الثقيل واشتق منه طرح ع;ى سبيل الاستعارة التصريحية
التبعية فكأن الذنوب تطرح عن ظهر املظلوم إ[ى ظهر الظالم ف¤sداد أثقاله ثم يطرح !ي جهنم.
ً
فاالستعارة إذا حسب أبي بكر العزاوي ،يستعملها »املتكلم للوصول إ[ى أهدافه الحجاجية بل
ّ
ً
إ³ا من الوسائل ال Ocيعتمدها بشكل كب ABجدا ،ما دمنا نسلم بفرضية الطابع املجازي للغة
الطبيعية«).(٢
ً
ً
ً
إذا Ôي ليست فقط عمال لغويا ،بل أيضا تجسيدا لتصورات املخاطبBن ،املرتبطة ببنية ثقافية
محددة ملجموعة من ٔالافراد.
ّ
املتلقي،واملحققة
وقد منحها الطابع القصدي ملا تحمله من بنية منفردة ،لجذب انتباﻩ
لالتصال وترابط أجزاء الخطاب ،أن أعطت للخطاب ال محدودية للتأويل) ،(٣مما يظهر أن عملية إنتاج
الخطاب عملية مبنية ع;ى إقناع املرسل إليه ،ومثله عملية الفهم )القراءة( مبنية Ôي ٔالاخرى ع;ى
اقتناع القارئ بقصد املرسل ،وهذا كله متوقف ع;ى خصائص الاستعارة ،من حيث البنية والسياق
والداللة.
كما أن للسياق دورﻩ الكب! ABي تخصيص ٕالاطار العام لالستعارة ،لتتضافر مع خصائصها بBن
ّ
واملغيب ،كما يسهم بدور مهم !ي التأويل والفهم.
املذكور من الخطاب
وقد يكون إقناع املرسل إليه من خالل الوظيفة البالغية للتشبيه والكناية ،وÔي آلية حجاجية أكA
) (١سن الAsمذي  ،ج.٣٥/٤
) (٢العزاوي أبو بكر ،نحو مقاربة حجاجية ،عدد  ،04ص 85:إ[ى .81
) (٣ينظر:صالح فضل ،بالغة الخطاب وعلم النص ،ص.148/147:
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قدرة ع;ى التأث ABوالتأثر ع;ى مواقف وسلوك مخاطبيه ،تقنية حجاجية تقوم ع;ى تصوير املع،¯P
وتقديمه تقديما محسوسا ،وذلك عن طريق ربط الصور الحسية بأخرى أشد ما ،و ُ
البعد الحجا&ي
ٕالاقناûي !ي الحديث النبوي الشريف ،وبخاصة التشبيه ،يتحقق دورﻩ حسب مقدار الاستعمال ،فكانت
!ي الحديث النبوي أك Aإقناعا وتأثABا ،ومثالها قوله عليه الصالة والسالم عن أبي هريرة أنه قال» :قال
ﷲ تبارك وتعا[ى إذا تقرب عبدي م OPشAا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب م OPذراعا تقربت منه باعا وإذا
أتاني مشيا أتيت هرولة وإن هرولة سعيت إليه وﷲ أوسع باملغفرة«) ،(١فالرسول الكريم يريد أن يقنع
كافة املؤمنBن بضرورة التقرب إ[ى ﷲ سبحانه وتعا[ى ،فوظف أسلوب الشرط "إذا تقرب العبد إ[ي شAا
تقربت إليه ذ اعا"" ،وإذا تقرب م OPذ اعا تقربت منه باعا"" ،وإذا أتاني مشيا ُ
أتيت ُه هرولة" ،مصرحا
ر
ر
بتقرب العبد إ[ي ربه شAا كناية عن التقرب القليل ،نفهم من هذا الحديث أهمية التشبيه "وإذا أتاني
مشيا ُ
ﱠ
فصور ٕالانسان متقربا إ[ى ﷲ كأنما يم× Opإليه ،مصورا
أتيت ُه هرولة! :ي إقناع املرسل إليه
مضاعفة جزاء ﷲ لذلك ٕالانسان ،ومكافأته ع;ى تقربه له كأنما ´رول نحوﻩ ،مقابل مشيته ،و!ي ذلك
داللة ع;ى مضاعفة ٔالاجر مقابل عمل الخ ،ABوÇذا التصوير البال5ي يفهم املرسل املع ¯Pالخفي ،ويقتنع
بدعوة املرسل.
كما يسÙى املرسل إ[ى تنويع آلياته الحجاجية البالغية من خالل التمثيل بالتشبيه)،(٢كعقد الصلة بBن
ً
صورتBن ،ليحقق حججه وٕالاقناع بما يذهب إليه ،وإيصال خطابه وفهمه فهما صحيحا ،فقد يلجا إ[ى
َ
عقد صلة بBن شيئBن اثنBن ،ومثال ذلك قول الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،عن أبي موِ »:¯pËإ ﱠن َما َمث ِ;ي
َََ ُ َ َ ََ ﱠ
النذ ُير ْال ُع ْرَي ُ
ال َيا َق ْوم إ ّني َ َرأ ْي ُت ْال َج ْي َ َ ْ َ َ ّ َ َ ﱠ
الل ُه ب ِه َك َم َثل َر ُجل َأ َتى َق ْو ًما َف َق َ
ان
ومثل ما بعث ِOP
ش ِبعي Pﱠ Oوِإ ِني أنا ِ
ِ ِِ
ِ ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ٌ
ﱠ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َف ﱠ
الن َج َاء َف َأ َط َ
اعه طائفة م ْن ق ْومه فأ ْدل ُجوا فانطلقوا َع;ى َم َهله ْم فن َج ْوا َوكذ َبت طائفة م ْ ُ ْم فأ ْ
ص َب ُحوا
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َُ ْ َ َ ﱠ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ََ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
َ
ْ
اع ِ OPف ﱠات َب َع َما ِجئ ُت ِب ِه َو َمث ُل َم ْن
مكا³م فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذ ِلك مثل من أط
ْ
َ ﱠ
ْ
َع َ
صا ِني َوكذ َب ِب َما ِجئ ُت ِب ِه ِم ْن ال َح ِ ّق «)Ç ،(٣ذﻩ البنية الحجاجية أراد عليه الصالة والسالم إقناع
السامع وطمأنته وتوجه  ،فعندما نتأمل هذا الحديث نالحظ أنه خطاب يحمل التأكيد ب)إن( و)ني
رأيت( غرضه الاقناع ،ثم صاحب خطابه بلفظ )العBن( ليذهب كل شك عنه ،لصدق دعوته وجدية
حديثه لهم ،ولالقناع أك Aأعقب قوله"إني رأيت الجيش بعي "OPبصورة مرئية" وإني أنا النذير
العريان"استعارة تمثيلية ،وكانت الغاية من هذا الحديث تحف ¤Bاملتلقي وتحميله محاولة إدراك وتصور
طاعة الرسول والامتثال ملا جاء به !ي خطابه الحجا&ي حيث شبه حاله وهو ينذر قومه بصورة رجل
كان ع;ى ربيئة قومه وعينا لهم ،فأراد إنذار قومه وإعالمهم بهجوم العدو علم ،ف¤ع ثوبه وأشار به
)(١صحيح ابن حبان بAsتيب ابن بلبان تأليف ٔالام ABعالء الدين ع;ي بن بلبان الفار OpËاملتو!ي سنة  ٧٣٩ه حققه وخرج أحاديثه وعلق
عليه شعيب الارنؤوط ،ج.٩٠/٣
ّ
) (٢التمثيل مخالف للتشبيه ،فالتشبيه قـد يكـون !ـي املظهـر ٔالاداة،وهـذا نـوع مـن الاسـتعارة ،مـن جهـة أن الاسـتعارة حاصـلة فيـه ،وإنمـا تقـع
ً
من¤sعا من ّ
عدة أمور فهو التمثيل ،وإن كـان مـأخوذا مـن أمـر واحـد فهـو الاسـتعارة ،ينظـر :كتـاب
التفرقة من جهة أن الوجه الجامع إذا كان
الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقـائق ٕالاعجـاز ،لي²ـي بـن حمـزة بـن ع;ـى بـن إبـراهيم العلـوي ،حققـه ،حمـد عبـد السـالم شـاهBن،دار
الكتب العلمية،بABوت ط1415 ،١هـ،1995،ص.559/558 :
)(٣صحيح البخاري،ج.٢٦٥٦/٦
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إلم ،ثم استعABت هيئة املشبه به للمشبه ،ثم شبه من أطاعه بقوم أطاعوا طليعم وصدقوﻩ بما
اخAهم فنجو ،فيه تشبيه تمثي;ي ،وشبه من عصاﻩ بقوم اسانوا Çذا النذير واستخفوا بما قال
ففتك Çم العدو تشبيه تمثي;ي ،يفهم ذلك من خالل الداللة املنطوية وراء هذا التلفظ ،الذي تشAB
إليه ،أراد مرسل الخطاب أن يبBن غرضه من ذلك هو إزالة شك املرسل إليه ،ويصل إ[ى إقناعهما وكان
ذلك !ي شكل تمثيل ،وقد ّبBن عبد القاهر ما للتمثيل من أهمية ودور !ي أداء املع ،¯Pوكيف يتم
توظيفه كأداة إلقناع املرسل إليه ،وملا يريد املرسل الوصول إليه ،فهو برهان وبيان وحجة »...فإن كان
ً
ً
ُ
ُ
ُ
برهانه َ
أنور وسلطانه أقهر
مدحا كان أب ¯Ûوأفخم]،[...وإن كان حجاجا كان
وبيانه أÇر«) ،(١وتلخيصا ملا
ّ
سبق ذكرﻩ ،أن لإلقناع أدوات عديدة تجعل املرسل يوظف ما ما يتناسب غرضه ويحدد هدفه.
وقد يعمد عليه الصالة والسالم إ[ى الكناية ،وÔي آلية حجاجية ،توظف للوصول باملرسل إليه من
ﱠ
خالل الفعل التكليم Oإ[ى الحديث عن صفة حميدة تمÇ ¤Bا الصحابي الجليل أبي ذر» ،ف َع ْن َع ْب ِد الل ِه
ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ﱠ َﱠ ﱠ
َ َ َﱠ ْ َ
الل ُه َع َل ْيه َو َس ﱠل َم َي ُقو ُلَ » :ما َأ َظ ﱠل ْت ْال َخ ْ
ض َر ُاء َوال أقل ْت الغ ْ َُ Aاء
ب ِن عم ٍرو قال س ِمعت رسول الل ِه ص;ى
ِ
َ َ
َأ ْ
ص َد َق ِم ْن أ ِبي ذ ّ ٍر«) ،(٢الخضراء كناية عن موصوف هو السماء ،والغAاء كناية عن موصوف هو
ٔالارض! ،ي حBن يفهم انه يريد أن يخ Aأنه أفضل من غABﻩ لم يتقدمه أحد !ي الصدق وليس أصدق
من الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وال أصدق من أبي بكر وعمر ومن أفضل منه ،وÇذا يتضح دور هذﻩ
ٓالالية الحجاجية !ي الفهم وٕالافهام.
ويوظف املرسل البديع وغايته !ي ذلك إقناع املرسل إليه ،والAsك ¤Bع;ى ظاهرة الطباق واملقابلة
والسجع بBن ٔالالفاظ ،من اهتمامات العرب !ي استعمالها للغة ،أن تلجأ إ[ى توظيف البديع ،وتوظيفه
ليس من باب الزخرفة والصنعة اللفظية ،وقد ّبBن ذلك طه عبد الرحمن ،أن تلك »ٓالاليات
الاحتجاجية هدفها ٕالافهام ّ
تبBن أن أساليب البيان املقابلة والجناس والطباق وغABها ،ليست اصطناعا
للتحسBن والبديع ،إنما Ôي أصال أساليب لإلبالغ والتبليغ«).(٣
ّ
وقد وظفت آليات متعددة !ي أقواله عليه الصالة والسالم ،أسهمت بدورها !ي بناء الخطاب اللغوي
ٕالاقناûي ،يناسب قصدﻩ ويخدم غرضه ٕالاقناûي ،ملا يقتضيه السياق ،إذ قد يكون الحجاج باملقابلة،
مقابلة مجموعة كلمات ضد مجموعة كلمات !ي املع ¯Pع;ى التوا[ي ،ومثال ذلك ما رواﻩ أنس عن رسول
ﷲ أنه قال لألنصار» :إنكم ما علمت تكAون عند الفزع وتقلون عند الطمع«) ،(١التقابل هنا بBن كلمOc
)تكAون والفزع ( و)تقلون والطمع ( ،فقد تطابقت !ي هذا الحديث الشريف لفظان متضادان !ي
املع ،¯Pخطاب تم الAsك ¤Bفيه ع;ى توظيف ما يسم¯ بالطباق بBن ٔالالفاظ )الكAة ،و القلة() ،الفزع،
والطمع( ،بينت من خاللها كيف استطاع الرسول عليه الصالة والسالم إقناع املرسل.
) (١أو صورة بيانية تعبBـ Aيسـتخدم أحـد أسـاليب البيـان )تشـبيه ،كناية،اسـتعارة ،مجـاز( ،للتعبBـ Aعـن املعPـ¯ املقصـود ينظـر :أسـرار البالغـة،
لعبد القاهر الجرجاني ،ص.٨٨ :
)(٢سن الAsمذي ،ج.٣٣٣/٥
) (٣نقــال مــن كتــاب اســAsاتيجيات الخطــاب،ص،498:عــن مجلــة كليــة ٓالاداب والعلــوم ٕالانســانية جامعــة محمــد بــن عبــد ﷲ فــاس ـ ـ ـ ــاملغرب،
العدد ،9ص.18:
)(١جامع ٔالاحاديث املؤلف ،جالل الدين السيوطي ج.٢٠٥/٣٣
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َ
ويسÙى املرسل إ[ى توظيف الطباق لتحقيق Opء !ي ذاته ،وهو إقناع املخاطب ملا يريدﻩ ،كما !ي قول
صهيب عن رسول ﷲ أنه قال »:عجبا ألمر املؤمن إن أمرﻩ كله خ ABوليس ذاك ألحد إال للمؤمن إن
أصابته سراء شكر فكان خABا له وان أصابته ضراء ص Aفكان خABا له«) ،(١وهذا توظيف أوسع
للطباق ،وهو طباق إيجاب بBن )سراء( و)ضراء( ،ﱠبBن من خاللها كيف استطاع عليه الصالة والسالم
بيان حقيقة ٕالانسان املؤمن فهو ع;ى كل حال خ! ، ABي ضراء أو !ي سراء وإقناعهم مصرحا باألجر ملن
أصابته املصيبة ،ويسم¯ املطابقة والتطبيق والتضاد والتكافؤ ،وهو الجمع بBن معنيBن متضادين ،أي
معنيBن متقابلBن لذلك يسم¯ عند بعض البديعيBن باملقابلة وسماﻩ ابن ٔالاث ABالتناسب بBن املعاني وهو
ضد التجنيس !ي ٔالالفاظ ألن التجنيس هو أن يتحد اللفظ مع اختالف !ي املع ¯Pوالطباق هو أن يكون
املعنيان متضادين.
كما نجد !ي هذا الحديث دالالت معينة !ي الجرس املوسيقي قوله " أن أمرﻩ كله خ"ABجملة تقابلها
جملة "ليس ذاك ألحد إال للمؤمن" ،وكذا الجملتان ٔالاخABتان مثل واضح ع;ى التوازن الصوتي واملقابلة
التامة تقابل يكسب الصورة وضوحا ذلك أن جمع ال×Opء إ[ى ما يخالفه يAزﻩ ويبBن خصائصه ،حيث
يمكن أن تجسد ٕالاقناع وٕالافهام.
كما استطاع عليه الصالة والسالم إقناع متلقيه بتوظيف مفردات إقناعية )حجاجية( ،باستعماله
املقابلة !ي تركيب الكالم:فعن أبى مو ¯pËعن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم قال»:إن ﷲ عزوجل يبسط
يدﻩ بالليل ليتوب م öp-الار ويبسط يدﻩ بالار ليتوب م öp-الليل ح ¯cتطلع الشمس من مغرÇا«)،(٢
إذ قابل بسط اليد !ي الليل والار ويتوب م¯p-ء الار والليل ،يريد إقناع املرسل إليه بأهمية التوبة،
وأنه صادق فيما يقول ،وأنه صادق !ي حجاجه ،إذ استطاع !ي ٔالاخ ABأن تغلب حجته فالقت قبوال
لدى السامع ،فبسط اليد استعارة !ي قبول التوبة ،ألن !ي عرف العرب إذا ر OpÚأحدهم ال× öpبسط
يدﻩ لقبوله ،وإذا كرهه قبضها عنه.
ونجد !ي هذا التقابل توازن صوتي بBن طر!ي الكالم ،ففي الطرف ٔالاول بسط اليد ليتوب مOp-ء
الار ،و!ي الطرف الثاني بسط اليد !ي الار ليتوب مOp-ء الليل ،هنا تكمن فعالية املوسيقى !ي
التناسب مع ما يقتضيه السياق ،ف OÛمن أقوى ٓالاليات الحجاجية ،ويظهر ذلك !ي ترك¤Bها ع;ى املرسل
إليه ،ويقتنع أن ﷲ أشد فرحا بتوبة عبدﻩ املؤمن.
وما يلفت النظر !ي أحاديث املصطفى عليه الصالة والسالم ،الكلمات املأنوسة والجمل املتناسقة ،يع¯P
بالجرس وٕالايقاع عناية باملع ،¯Pفقد يعمد الرسول إ[ى استعمال السجع للAsك ¤Bع;ى جزء الخطاب،
تحمل قصد املرسل ،فعن عبد ﷲ بن سالم قال ،قال رسول ﷲ» :ياأ´ا الناس أفشوا السالم وأطعموا
الطعام وصلوا ٔالارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم«) ،(١وهذا التناسق الصوتي ع;ى
) (١سن أبي داود ،ج.٣٠١/٣
) (٢صحيح مسلم  ،ج.١٠٠/٨
) (١سن الدارمي املؤلف :عبدﷲ بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي الناشر  :دار الكتاب العربي – بABوت الطبعة ٔالاو[ى ١٤٠٧،تحقيق:فواز
أحمد زمر[ي ،خالد السبع العلم،Oج.٤٠٥/١
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مستوى اللفظ والصوت املفرد والAsكيب ،هدفه جلب انتباﻩ املرسل إليه ،وهذا التناسب الصوتي من
قبيل السجع ال تعسف فيه وال تكلف ،ولم يجر اللفظ فيه ع;ى املع ،¯Pوإنما جاء تابعا للمع ،¯Pهنا
شكل الخطاب اقت ¯p2توظيف ٔالاداة وÔي السجع ،أو'ي لفظ )السالم() ،الطعام(ٔ) ،الارحام() ،نيام(،
)بسالم( ،بالسالسة والسهولة ويسر الاستساغة ،وذلك ملا بيا من انسجام !ي بعض الحروف ،وترجع
بالغة هذا الجناس إ[ى الجرس القوي لتلك ٔالالفاظ لوجود حرف امليم !ي كل ما ،هذا !ي مقابل
ٕالايحاء !ي جهة الضد للمع ¯Pالسابق ،فجاء انتقاء الصوت له اثر كب! ABي نفس املتلقي بمثابة آلية
حجاجية وظفها املتكلم ليكون بذلك الانسجام الصوتي وسيلة حجاجية تمكنه من توصيل املع ¯Pإ[ى
قلب السامع ،و!ي إيصال الصورة املتفردة ملدلول الحديث الشريف ،هو ذكرﻩ عليه الصالة والسالم
أسباب السعادة ٔالاخروية من العبادة الخالصة هلل تبارك وتعا[ى وٕالاحسان إ[ى الناس بالسالم علم
وإطعامهم الطعام ،وهذا الاستعمال اقت ¯p2أولوية للداللة ع;ى قصد املرسل.
وبذلك نجد أن السجع) (١ال يوظف ليكون زينة زخرفية تحسينية ،بل الغرض منه الزيادة !ي
املع ¯Pوضوحه فيقتنع به املتلقي ،وكل تجنيس !ي أحاديثه ص;ى ﷲ عليه وسلم إنما كان مما يقتضيه
ّ
ّ
املع ،¯Pو!ي الحديث التا[ي ﱠأن الصحابة ناز ُعوا َج ِرير ْب َن عبد الله ر OpÚالله عم ِز َمامه فقال رسول
ْ
ّ
ّ
َﱡ
الله ص;ى الله عليه وسلم» :خلوا َب ْBن َج ِرير وال َج ِرير «) ،(٢هنا لجأ عليه الصالة والسالم إ[ى لفظ يفي بما
َ
يقتضيه الAsكيب اللغوي للحديث ،تكرار كلمة جرير !ي الحديث الشريف مرتBن متماثلتBن ،أي َد ُعوا له
ً ً
ِز َمامه ،ففي اللفظ تماثال تاما ،ولهذا الاستعمال فوائد أوالهما عنت اسم الصحابي والثانية جاءت
بمع ¯Pالزمام ،وهذا ما يسم¯ بالجناس التام أو التجنيس الحقيقي كما أطلق عليه ابن ٔالاث.AB
ً
ومن الجناس أيضا ماورد !ي الحديث الشريف قوله ص;ى ﷲ عليه وآله وسلم عن عبد ﷲ بن عمر
ر OpÚﷲ عما عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم قال»:الظلم ظلمات يوم القيامة«) ،(٣ويسم¯ هذا النوع
بالجناس املطلق حيث اختلفت لفظتا )الظلم والظلمات( !ي الحروف والحركات ولكن اللفظ شابه
بيما ،فتنبيه الرسول إ[ى أن الظلم ظلمات يوم القيامة ،ليشعر السامع بادرك تلك الصورة ال Ocيريد
أن ينقلها إليه ،فيجعل العقل يسلم Çا ويقرها.
ومثله قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم عن ابن عمر أن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم قال»:أسلم
ساملها ﷲ وغفار غفر ﷲ لها وعصية عصت ﷲ ورسوله«) ،(١من جناس الاشتقاق :أسلم وساملها،
وبBن :غفار وغفر ،وبBن :عصية وعصت ،إذ ينبه هذا السجع بما يحمله من نغم صوتي ٔالاسماء لقبائل
عربية تماثلت باللفظ مع ما أردفها أفعال مختلفة معها !ي املع ،¯Pشأن ذلك ®يئة النفس لتلقي
املعاني ،ويتضمن هذا الخطاب درجة حجاجية ّ
قوية ،إذ من املساملة ترك الحرب ويحتمل أن يكون
منفقا ً
)(١السجع:هو توافق الفاصلتBن من الن Aع;ى حرف واحد !ي ٓالاخر ،ومثاله قول الن O°ص;ى ﷲ عليه وآله وسلم):اللهم أعط ً
خلفا،
ً
ممسكا ً
تلفا(.
وأعط
)³ (٢اية !ي غريب الحديث ؤالاثر،أبو السعادات املبارك بن محمد الجزري ،املكتبة العلمية  -بABوت١٣٩٩ ،هـ ١٩٧٩ -م تحقيق  :طاهر
أحمد الزاوى ،محمود محمد الطنا'ي،ج..٧٢٩/١
)(٣صحيح البخاري ،ج.٨٦٤/٢
) (١صحيح الAsمذي ،ج.٢٥٣/٣
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ً
دعاء وإخبارا ،وفما من جناس الاشتقاق ما يلذ ع;ى السمع لسهولته وهو من الاتفاقات اللطيفة ،هنا
رسم الحديث النبوي فعل اللعن !ي ذهن القارئ صورة حية ،ويتجسد هذا الوجه من الحجاج! ،ي لعن
من لعن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وما ´م هنا هو إقناع املرسل إليه باستعمال ألفاظ
مسجوعة.
وكما يكون الحجاج بالسجع يمكن أن يكون برد العجز مع الصدر) ،(١كما !ي قوله ص;ى ﷲ
عليه وسلم ،عن عبد ﷲ بن عمر ،أن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم قال»:أال كلكم راع وكلكم
مسؤول عن رعيته :فاألم ABالذى ع;ى الناس راع علم وهو مسئول عم  ،والرجل راع ع;ى أهل بيته
وهو مسؤول عم  ،واملرأة راعية ع;ى بيت بعلها وولدﻩ وÔى مسؤولة عم  ،والعبد راع ع;ى مال سيدﻩ
وهو مسؤول عنه  ،فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«) ،(٢خطاب فيه تعميم وتخصيص ،وشبه
)كلكم راع( أي كلكم مثل الراûي وكلكم مسؤول عن رعيته تشبيه مضمر ،ووجه التشبيه حفظ ال×Opء
وحسن التعهد وهو من أنواع الجناس سماﻩ بعضهم )التبديل( ،وهو أن تأليف الكالم يأتي بما كان
ً
ً
ً
ً
مقدما !ي جزئه ٔالاول مؤخرا !ي الثاني ،وما كان مؤخرا !ي ٔالاول مقدما !ي الثاني ،فانت ¯Ûاملع ¯Pبما
يوافق مطلع الحديث ،إذ عمم أوال ثم خصص ثانيا وقسم الخصوصية إ[ى جهة الرجل وجهة املرأة
وجهة الخادم وجهة النسب ثم عمم آخرا تأكيد البيان الحكم أوال وأخرا وفيه رد العجز ع;ى الصدر)،(٣
هنا تكمن ّ
قوة الخطاب الحجاجية !ي إقناع املرسل إليه و بمدى استجابة.
ومما يتناسب والسياق والاستعمال البال5ي ،نجد املخاطب يسÙى إ[ى توظيف ٔالاشكال
البالغية ،كالتكرار والAsادف ،حيث استطاع من خاللها إقناع املرسل إليه ،كما رأينا سابقا !ي ٓالاليات
الحجاجية التشبيه والاستعارة والكناية والسجع ،وتعد عالقة التكرار من العالقات الداللية املساعدة
عن
!ي استمرار املع ،¯Pتنوع استعماله !ي الحديث
النبوي الشريف ،ومثاله قوله عليه الصالة والسالم ِ
َ
ﱠ َ َ ْ َ َْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ َْ
الَ :أ َت ْي ُت ﱠ
ال»:ف َق َ
الم ،ق َ
الن °ﱠ Oص;ى ﷲ عليه وسلم َوأنا غ ٌ
ْابن َع ﱠباسَ ،ق َ
احف ِظ الله يحفظك،
الَ :يا غالم،
ٍ
ِ
ِ
ﱠ َ َْ ْ
ﱠَ َ ْ ُ ََ َ َ َ َﱠ ْ َ ﱠ
ّ
َ َْ
َ
أع َل ْم َأ ﱠن َما َأ ْخ َط َأ َك َل ْم َي ُكنْ
الش ﱠدةَ ،و ْ
واحف ِظ الله ت ِجدﻩ أمامك ،تعرف ِإ[ى الل ِه ِ!ي الرخ ِاء يع ِرفك ِ!ي ِ ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ ُْ َ َ
ص َاب َك َل ْم َي ُك ْن ل ُي ْخط َئ َكَ ،و ْ
أع َل ْم َأ ﱠن ْال َخالئ َق َلو ْ
ل ُيص َيب َكَ ،و َما َأ َ
وك ش ْي ًئا ل ْم ُي ِر ِد
اج َت َم ُعوا َع;ى أن يعط
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﱠ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ََ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ َ ًْ ََ َ ﱠ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ََ َ
َ
الله أن يع ِطيكه لم يق ِدروا ع;ى ذ ِلك ،أو يمنعوك شيئا أراد الله أن يع ِطيكه لم يق ِدروا ع;ى ذ ِلك،
ﱠ
َ َْ ْ َ ﱠ ََْ َ َ ﱠ
ص ْم َت َف ْ
الل َهَ ،وإ َذا ْ
اع َت َ
ف ب َما ُه َو َكائ ٌن إ َ[ى َي ْوم ْالق َي َامةَ ،فإ َذا َس َأ ْل َت َف َ
أع َت ِص ْم
ل
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
واعلم أن ال َقلم ج ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ﱠ
َ
ُ ْ َ ّ ً )(١
أع َل ْم أ ﱠن ﱠ
اللهَ ،و ْ
الن ْ
ص َر َم َع ﱠ
الص ْ َِ ،Aوأ ﱠن الف َر َج َم َع الك ْر ِبَ ،وأ ﱠن َم َع العس ِر ي ِسرا«
ِب ِ
يتولد ٕالاقناع !ي هذا الحديث عند املرسل إليه بالحجاج ،فأول ما ينص عليه أن ما وقع عليك فلن
يمكن دفعه ،وما لم يحصل لك فال يمكن جلبه ،وأن ٔالامر كله بيد ﷲ ،فيختار الرسول الكريم
اع َل ْم ﱠأن ﱠ
ٔالاشكال الحجاجية وما يتناسب ومراعاة ملقام املخاطبBن ،ثم يقولَ " :و ْ
الن ْ
ص َر َم َع ﱠ
الص ْ ِ "AالصA
َ
) (١رد العجز ع;ى الصدر،هو أن يجعل أحد اللفظBن املكررين أو املتجانسBن !ي اللفظ دون املع! ،¯Pي أول الفقرة وٓالاخر !ي آخرها.
) (٢سن أبي داود ،ج.٢٤/٣
) (٣فيض القدير شرح الجامع الصغ :ABعبد الرؤوف املناوي  ،املكتبة التجارية الكAى ،مصر الطبعة ٔالاو[ى  ١٣٥٦ ،ج.٣٨/٥
) (١مسند ٕالامام أحمد بن حنبل املؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدﷲ الشيباني الناشر  :مؤسسة قرطبة – القاهرة ،ج.٣٠٧/١
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َ
َ َْ َ َ
اعل ْم أن الف َر َج َم َع الك ْر ِب" قرب الفرج وانكشاف الشدة ،دليل
ع;ى طاعة ﷲ وعن معصيته ،وقوله" :و
ع;ى الحضور القوي لتقنيات الحجاج البالغية ،الغرض منه التوكل ع;ى ﷲ ،وهنا تكمن أهمية
الحجاج فيما يولدﻩ من إقناع لدى املرسل إليه ،فوظف ما يخدم غرضه واملتمثل !ي الحديث،
ُ َ ُ َ َ
ُ
مات" ،وحفظ ﷲ حفظه ﷲ لقوله":
ل
ك
مالطفته عليه الصالة وسلم لصحابتهَ " ،يا غالم إني أع ِلمك ِ ٍ
َ َ
َ
حف َ
ظك" ،ومن أضاع ﷲ ضيعه وال يحفظه ،والاستعانة باهلل ،النصر جزاء الص ،Aتفريج
احفظ ﷲ ي
الكربات وإزالة الشدائد مقرون بالكرب ،اليسر بعد العسر ،محققا بذلك املع ¯Pالعام املراد من ذلك.
وبعد هذا العرض وكما ﱠاتضح لنا من خالل هذﻩ النماذج ،نالحظ ّأن الوسائل الحجاجية املوجودة !ى
بعض ٔالاحاديث ليست بغرض ٕالاقناع فقط بل غاية حجاجية ،بإمكان املرسل إرسال خطابه ع;ى
الوجه الصحيح ،اختيار وتوظيف ٔالالفاظ وما يتناسب وم¤لة املرسل إليه ،ومساعدة هذا ٔالاخ! ABي
معرفة وإنتاج تأويالت انطالقا من املعرفة املشAsكة ،اسAsاتيجية إقناعية تجسد مبدأ الحوار ،ليحقق
بذلك الحديث التواصل من جيل إ[ى جيل.
الخاتمة:
و!ي ختام هذا البحث بدا لنا ّأن الخطاب !ي الحديث النبوي ومن خالل أنماط الحجج ال Ocرأيناها أنه
خطاب ´دف إ[ى:
• أن تقنيات الحجا&ي البال5ي تتنوع حسب اسAsاتجيات الحديث النبوي الشريف تختلف من
حديث آلخر )تعليم Oتضام OPتلمي²ي اقناûي( ،محققا بذلك فعل ّ
الصورة الحجاجية ،بواسطة
قوى أفعال الكالم املنجزة من خالل العبا ات وما ّ
تحققه بدورها من آثار ونتائج.
ر
ّ
• أن الاختالف !ي مستويات ّ
الت ّلقي يؤكد الصفة الحجاجية للخطاب الحجا&ي ،فهو خطاب
موجه لكافة الناس !ي الزمان واملكان ،و´دف إ[ى التأث ABع;ى مواقف وسلوك مخاطبيه.
• بيان دور ٓالاليات الحجاجية البالغية !ي الحديث النبوي الشريف ،إليصال الفكرة إ[ى القارئ،
تمكنه من النفوذ إ[ى الخطاب.
• دراسة مظاهر املعاني البالغية !ي الحديث النبوي يظهر تنوع اسAsاتجيات الخطاب !ي الحديث
النبوي من خطاب تعليم Oإ[ى تضام OPثم تلمي²ي واقناûي.
• تنوع تقنيات الحجاج البال5ي !ي الحديث النبوي ،مراعاة لخصائص مقامية معينة ،وحسب
طبيعة املخاطبBن ،وحسب مستويا®م املختلفة ،يجسد التفاعل باملقام ويحدد شكل الخطاب.
• خطاب يفهم وينسجم ومستوى مخاطبيه ،يفهم مقامهم وأحوال سامعيه ،ومستويا®م
املعرفية وٕالادراكية ،فهم مطالبون بانجازﻩ.
• مساعدة القارئ ملمارسة عملية الفهم ،وإقامة عالقة مع النص ،وإعادة فهمه من جديد ،وهذا
من صميم العملية الحجاجية.
إ[ى هنا نكون قد املحنا إ[ى أهم تقنيات الحجاج البال5ي !ي الحديث النبوي الشريف ،وقد رأينا إ[ى أي
مدى كان أسلوب الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم حجة ووسيلة لتمكBن الحقيقة !ي نفوس البشر.
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 .٢٤أحاديث ٕالايمان :دراسة تحليلية
د .سعد بن فالح العريفي
جامعة امللك سعود بالرياض -الرياض
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل نحمدﻩ ونستعينه ونستغفرﻩ ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
ً
من ´دﻩ ﷲ فهو املهتدي ،ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ،والصالة والسالم ع;ى رسول ﷲ وع;ى
آله وصحبه وسلم تسليما كثABا ،أما بعد:
فإن علم الحديث النبوي من أشرف العلوم الشرعية وأرفعها م¤لة ،وأعالها مكانة وذلك لتعلقه بسنة
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم الÔ Ocي قرينة القرآن الكريم ،إذ Ôي و'ي من ﷲ تعا[ى ،كما قال ﷲ تعا[ى}:
َو َما َي ْنط ُق َعن ْال َه َوى إ ْن ُه َو إ ﱠال َو ْ' ٌي ُي َ
و'ى{]النجم.[٤-٣:
ِ
ِ
ِ
ِ
فكالمه – ص;ى ﷲ عليه وسلم -حق وقوله صدق ،إذ هو الصادق املصدوق– ص;ى ﷲ عليه وسلم-
كما قال عبد ﷲ بن عمرو قال :كنت أكتب كل Opء أسمعه من رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم أريد
حفظه ،فت OPقريش فقالوا :إنك تكتب كل Opء تسمعه من رسول ﷲ ،ورسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
ُ
فأمسكت عن الكتاب ،فذكرت ذلك لرسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم،
وسلم بشر ،يتكلم !ي الغضب.
فقال) :اكتب ،فوالذي نف Op-بيدﻩ ،ما خرج م OPإال حق( ).(١
وقد أهتم العلماء قديما وحديثا بدراسة سنة الن– O°ص;ى ﷲ عليه وسلم –سواء !ي ذلك ما يتعلق
بعلم الرواية وتمي ¤Bصحيح ٔالاحاديث من ضعيفها ،أو ما يتعلق بعلم الدراية وتحليل ٔالاحاديث وشرحها
وبيا³ا كما هو معلوم ملن تتبع ذلك !ي أمهات كتب السنة وشروحها الكثABة.
وال تزال الجامعات ٕالاسالمية والعربية تواصل الاهتمام بدراسة السنة النبوية وعلومها املختلفة عن
طريق تدريس السنة وإقامة املؤتمرات والندوات املشتملة ع;ى البحوث املتخصصة !ي خدمة هذا الفن.
ولعل هذﻩ الندوة ال Ocنحن بصددها ،واملقامة بقسم اللغة العربية ،جامعة كABالا ،ترفاندرام ،الهند،
Ôي أحد هذﻩ الجهود املباركة !ي خدمة السنة النبوية حيث كان موضوعها !ي صميم هذا الفن
وهو"لغة وفلسفة وتدريس الحديث النبوي" ،وقد طرح تحته محاور عدة تتعلق بتدريس الحديث
وعلومه املختلفة.
وقد أحببت أن أشارك !ي هذﻩ الندوة املباركة ببحث يتعلق ببعض محاورها ،وذلك بدراسة ٔالاحاديث
املتعلقة بمسم¯ ٕالايمان وتفسABﻩ !ي ٔالاحاديث النبوية ،وقد جعلت ذلك بعنوان "أحاديث ٕالايمان
دراسة تحليلية ".
وال شك !ي أهمية البحث !ي مثل هذا املوضوع املتعلق باإليمان والذي هو من أهم مواضيع العقيدة
ً
ٕالاسالمية ،وقد اخAsت نماذج من أحاديث ٕالايمان طلبا لالختصار بما يتناسب وحجم هذا
) - (١رواﻩ أحمد !ي مسندﻩ  (٥٧/١١):رقم  ، (٦٥١٠):وأبو داود !ي سننه (٣٤٢/٢):رقم  ، (٣٦٤٨):وصححه ٔالالباني !ي السلسلة الصحيحة
(٤٥/٤):رقم . (١٥٣٢):
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املؤتمر.وهد!ي من هذا البحث :بيان الفهم الصحيح ألحاديث ٕالايمان الواردة !ي أمهات كتب السنة
النبوية ،ومناقشة بعض املفاهيم الخاطئة لتلك ٔالاحاديث النبوية.
 خطة البحث:يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثBن وخاتمة. املقدمة :وفا بيان أهمية املوضوع وخطة البحث. التمهيد :أحاديث ٕالايمان !ي كتب السنة.املبحث ٔالاول :أحاديث ٕالايمان ]ي مفهوم أهل الﺴنة والجماعة.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب ٔالاولٔ :الاحاديث الواردة !ي تفسٕ ABالايمان
املطلب الثانئ :الاحاديث الواردة !ي زيادة ٕالايمان ونقصانه.
املطلب الثالثٔ :الاحاديث الواردة !ي نفي ٕالايمان عمن وقع !ي
بعض املعا(.Op
املبحث الثاني :أحاديث ٕالايمان ]ي مفهوم الفرق ٕالاسالمية.وفيه مطلبان:
املطلب ٔالاول :أحاديث ٕالايمان !ي مفهوم فرقة الوعيدية.
املطلب الثاني :أحاديث ٕالايمان !ي مفهوم فرقة املرجئة.
 الخاتمة :وفا أهم نتائج البحث.التمهيد
أحاديث ٕالايمان ]ي كتب الﺴنة النبوية
السنة النبوية Ôي و'ي من ﷲ تعا[ى – كما تقدم – أمرنا ﷲ تعا[ى باإليمان Çا ،والعمل بما دلت عليه،
َ ُ
ْ َ ْ
الر ُسو ُل َف ُخ ُذ ُ
كما قال تعا[ىَ } :و َما َآت ُاك ُم ﱠ
وﻩ َو َما َWاك ْم َعن ُه فان َWُ Xوا{ ]الحشر [٧ :وعن املقدام بن معد
يكرب -أن رسول ص;ى ﷲ عليه وسلم قال) :أال إني أوتيت القرآن ومثله معه( ).(١
ً
وأحاديث ٕالايمان Ôي جزء من السنة النبوية جمعها أئمة السنة !ي مؤلفا®م وأفردوا لها كتبا وأبوابا
خاصة ضمنوها جملة من ٔالاحاديث الواردة !ي مسائل ٕالايمان ،كما فعل ٕالامام البخاري – رحمه ﷲ –
!ي صحيحه حيث جعل " كتاب ٕالايمان " هو الكتاب الثاني !ي صحيحه بعد كتاب ":بدء الو'ي " ضمنه
ً
جملة من أحاديث ٕالايمان !ي أبواب كثABة بلغت أربعBن بابا ،اشتملت ع;ى أبواب !ي تفسٕ ABالايمان و!ي
زيادته ونقصانه ،ونحو ذلك من املسائل املتعلقة باإليمان).(٢
وكذا فعل ٕالامام مسلم -رحمه ﷲ ! -ي صحيحه حيث جعل كتاب ٕالايمان بعد هو أول كتاب !ي
ً
صحيحه بعد املقدمة ،وضمنه كثABا من ٔالاحاديث !ي أبواب كثABة تزيد ع;ى تسعBن بابا ،كلها تتعلق
باإليمان ومسائله املتنوعة ).(٣
وقد درج ع;ى ذلك عامة من جمع أحاديث الن – O°ص;ى ﷲ عليه وسلم – من أصحاب السن
) - (١رواﻩ أحمد !ي مسندﻩ  (٤١٠/٢٨):رقم . (١٧١٧٤):
) - (٢انظر :فتح الباري البن حجر . (٤٥/ ١):
) - (٣انظر :شرح صحيح مسلم . (٢١٦/١٦):
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واملصنفات ع;ى اختالف طرقهم !ي التصنيف ،كما هو ظاهر ملن تأمل !ي مصنفا®م الكثABة ).(١
وقد روى أولئك ٔالائمة أحاديث ٕالايمان وغABها من أحاديث العقيدة ،واعتقدوا ما دلت عليه من
مسائل الاعتقاد ،واحتجوا Çا !ي الرد ع;ى املخالفBن من أصحاب البدع ،ولم يفرق أئمة السنة بBن تلك
ٔالاحاديث وغABها من ٔالاحاديث املتعلقة باألحكام ،كما أ³م لم يفرقوا !ي ذلك بBن املتواتر وٓالاحاد ،بل
تلقوا تلك ٔالاحاديث كلها بالقبول وٕالايمان والتصديق ،وأنزلوا ذلك كله منـزلة واحدة من حيث التطبيق
والعمل.
وقد رد أئمة السنة ع;ى كل من خالف هذا املنهج القويم من املع¤sلة ومن سار ع;ى نهجهم من أهل
الكالم الذين جعلوا العقل هو ٔالاصل !ي الاستدالل ع;ى مسائل الاعتقاد ،ثم طعنوا بسبب ذلك !ي
ٔالاحاديث الصحيحة ،ومنعوا من الاستدالل Çا ،بحجة مخالفا للعقل – عندهم  -وأ³ا أخبار آحاد ال
تفيد العلم ،فال يحتج Çا ع;ى العقائد.
قال ٕالامام أبو املظفر ﱠ
السمعاني -رحمه ﷲ) :-وإنما هذا القول الذي يذكر أن خٓ Aالاحاد ال يفيد العلم
بحال والبد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به؛ Opء اخAsعته القدرية واملع¤sلة؛ وكان قصدهم منه
ُ
ﱠ ََ
ﱠ
يوج َب العلم؛ حملنا أمر ٔالامة !ي نقل ٔالاخبار ع;ى
رد ٔالاخبار ...فإذا قلنا أن خ Aا ِ
لواحد ال يجوز أن ِ
الخطأ ( ).(٢
وقال ٕالامام ابن تيمية – رحمه ﷲ – !ي معرض كالمه عن املع¤sلة وموقفهم من العقل) :فاضطروا
لهذا املع ¯Pلرد الشرع املنقول واعتلوا لألحاديث بأ³ا أخبار آحاد وأخبار ٓالاحاد ال توجب العلم مع أن
ظاهر القرآن معارض لها ( ) .(٣والحاصل أن أحاديث ٕالايمان قد اهتم Çا أئمة السنة النبوية وأفردوها
بكتب وأبواب خاصة – كما تقدم – ولم يفرقوا !ي روايم لألحاديث بBن ٔالاحاديث الصحيحة !ي ذلك،
سواء !ي ذلك املتواتر أو ٓالاحاد.
املبحث ٔالاول
أحاديث ٕالايمان ]ي مفهوم أهل الﺴنة والجماعة
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب ٔالاولٔ :الاحاديث الواردة !ي تفسٕ ABالايمان.
املطلب الثانئ :الاحاديث الواردة !ي زيادة ٕالايمان ونقصانه.
املطلب الثالثٔ :الاحاديث الواردة !ي نفي ٕالايمان عمن وقع
!ي بعض املعا(.Op
املطلب ٔالاول
ٔالاحاديث الواردة ]ي تفﺴ ٕالايمان
ورد !ي تفسٕ ABالايمان وبيان املراد به عدة أحاديث ،كلها تدل ع;ى أن ٕالايمان قول وعمل واعتقاد،
)- (١انظر  :سن الAsمذي  (٢٧/ ٥):وصحيح ابن خزيمة  (٢٦١ /١):ومصنف عبد الرزاق . (٢٥٧ /١١) :
) - - (٢نقله عنه ٔالاصÈاني !ي كتابه الحجة !ي بيان املحجة.(٢١٥/٢) :
) -(٣بيان تلبيس الجهمية !ي تأسيس بدعهم الكالمية . (٣٦١/١):
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ولع;ي أن أش ABإ[ى بعض تلك ٔالاحاديث الواردة !ي بيان ذلك وبيان كالم العلماء !ي شرحها وتحليل
معانا ،فمن تلك ٔالاحاديث:
 -١قوله – ص;ى ﷲ عليه وسلم – !ي حديث جAيلٕ ):الايمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله واليوم ٓالاخر وبالقدر خABﻩ وشرﻩ.(١) (...
 -٢قوله – ص;ى ﷲ عليه وسلم – !ي حديث وفد عبد القيس ) :آمركم باإليمان باهلل أتدرون ما
ٕالايمان باهلل شهادة أن ال إله إال ﷲ وأن محمدا رسول ﷲ وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وأن
تؤدوا خمس ما غنمتم.(٢) (...
 التحليل والشرح:هذان الحديثان يدالن بمجموعهما ع;ى تفسٕ ABالايمان ،وبيان معناﻩ حيث فهم مما أئمة أهل
السنة ،أن ٕالايمان اعتقاد وقول وعمل ،ففي حديث جAيل – عليه السالم -فسر الن – O°ص;ى ﷲ
عليه وسلم –باألعمال الباطنة وÔي اعتقاد القلب Çذﻩ ٔالاركان املذكورة !ي الحديث ،من ٕالايمان
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم ٓالاخر والقدر خABﻩ وشرﻩ.
و!ي حديث وفد عبد القيس فسر ٕالايمان باألعمال الظاهرة من القول والعمل ،فالقول يتعلق
باللسان بأن ينطق بالشهادين شهادة أن ال إله إال ﷲ وأن محمدا رسول ﷲ ،والعمل يكون بإقام
الصالة وإيتاء الزكاة ونحوهما من ٔالاعمال.
وÇذا يتضح تفسٕ ABالايمان وأنه اعتقاد وقول وعمل ،فاعتقاد القلب مرتبط بقول اللسان وعمل
الجوارح ،وذلك أنه إذا اعتقد بقلبه خضع وانقاد فظهر ذلك ع;ى قوله وعمله.
وهذا املع ¯Pهو الذي عليه سلف هذﻩ ٔالامة من الصحابة –ر OpÚﷲ عم – فمن بعدهم ،كما
قال ٕالامام البغوي) :اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء .السنة ع;ى أن ٔالاعمال من
ٕالايمان ..وقالوا :إن ٕالايمان قول وعمل وعقيدة( ) .(٣وروى الاللكائي عن ٕالامام البخاري قوله) :لقيت
ً
أك Aمن ألف رجل من العلماء باألمصار فما رأيت أحدا مم يختلف !ي أن ٕالايمان قول وعمل،
)(٤
يزيد وينقص(
وقال ٕالامام ابن أبي العز الحنفي !ي تعليقه ع;ى حديث وفد عبد القيس):ومعلوم أنه لم يرد أن
ً
هذﻩ ٔالاعمال تكون إيمانا باهلل بدون إيمان القلب ،ملا قد أخ! Aي مواضع أنه البد من إيمان القلب،
فعلم أن هذﻩ مع إيمان القلب هو ٕالايمان ،وأي دليل ع;ى أن ٔالاعمال داخلة !ي مسم¯ ٕالايمان فوق
هذا الدليل؟ فإنه فسر ٕالايمان باألعمال ولم يذكر التصديق مع العلم بأن هذﻩ ٔالاعمال ال تفيد مع
الجحود( ).(٥
) - (١رواﻩ البخاري !ي كتاب ٕالايمان  ،الفتح  (١١٤/١) :ومسلم !ي كتاب ٕالايمان  ،شرح النووي . (١٥٠ /١):
) - (٢رواﻩ البخاري !ي كتاب التوحيد  ،الفتح (٥٢٧/١٣) :ومسلم !ي كتاب ٕالايمان  ،شرح النووي ) . (٤٨/١
) - (٣شرح السنة للبغوي . ( ٣٩ /١):
) -(٤شرح أصول أهل السنة . (١٧٣/ ١ ) :
) - (٥شرح العقيدة الطحاوية . (٢٢٢/ ٢):
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والحاصل أن هذا املع ¯Pهو ما عليه سلف ٔالامة من الصحابة – ر OpÚﷲ عم – فمن بعدهم من
السلف ،وهو ظاهر !ي اتفاق أئمة السلف ع;ى أن ٕالايمان قول وعمل واعتقاد ،وقد أخذوا ذلك من
ما تقدم من حديث جAيل – عليه السالم – وحديث وفد عبد القيس وما !ي معناهما من
ٔالاحاديث.
املطلب الثاني
ٔالاحاديث الواردة ]ي زيادة ٕالايمان ونقصانه
ورد عن الن – O°ص;ى ﷲ عليه وسلم – أحاديث كثABة تدل ع;ى أن ٕالايمان يزيد وينقص ،ف¤Bيد بفعل
الطاعات وينقص بفعل املعا( ،Opوسأش! ABي هذا املطلب إ[ى نماذج من تلك ٔالاحاديث الصريحة !ي
ذلك ،ثم اتبع ذلك بتحليلها وذكر كالم العلماء !ي ذلك ،وفيما ي;ي ذكر أهم تلك ٔالاحاديث:
 -١قوله – ص;ى ﷲ عليه وسلم ! :-ي حديث أبي هريرة  -ر OpÚﷲ عنه –ٕ ) :الايمان بضع وسبعون
أو بضع وستون شعبة ،فأفضلها قول ال إله إال ﷲ وأدناها إماطة ٔالاذى عن الطريق ،والحياء
شعبة من ٕالايمان ( ).(١
 -٢قوله – ص;ى ﷲ عليه وسلم – !ي حديث النساء الطويل ):ما رأيت من ناقصات عقل ودين
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " قلن :وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول ﷲ؟ قال " :أليس
شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن :ب;ى يا رسول ﷲ ،قال :فذلك من نقصان عقلها،
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن :ب;ى قال " :فذلك من نقصان ديا ( ).(٢
 التحليل والشرح :هذان الحديثان نص !ي زيادة ٕالايمان ونقصانه ،حيث جعل ٕالايمان !ي حديثً
أبي هريرة شعبا متفاوته ،لها أع;ى وأدنى ،فما ما يزول ٕالايمان بزواله ،وما ماال يزول بزوالها،
والناس متفاوتون !ي تطبيق هذﻩ الشعب قوة وضعفا وزيادة ونقصانا ،و الحديث ٓالاخر نص
صريح !ي نقص ٕالايمان وذلك !ي قوله ) :فذلك من نقصان ديا(.
قال ٕالامام ابن مندﻩ ):ولإليمان أول وآخر فأوله ٕالاقرار وآخرﻩ إماطة ٔالاذى عن الطريق كما قال
املصطفى ص;ى ﷲ عليه و سلم والعباد يتفاضلون !ي ٕالايمان ع;ى قدر تعظيم ﷲ !ي القلوب وٕالاجالل
له واملراقبة هلل !ي السر والعالنية وترك اعتقاد املعا( Opفما قيل يزيد وينقص ( ).(٣
وقال ٕالامام الخطابي !ي شرحه لحديث الشعب ):و!ي هذا الحديث بيان أن ٕالايمان الشرûي اسم ملع¯P
ذي شعب وأجزاء له أدنى وأع;ى ،فاالسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها ،والحقيقة تقت Op2جميع
شعÈا وتستو!ي جملة أجزاòا ،كالصالة الشرعية ،لها شعب وأجزاء ،والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق
بكلها ،والحقيقة تقت Op2جميع أجزاòا وتستوفا( ).(٤
وقال ٕالامام البغوي :وقالوا -أي أهل السنة) :-إن ٕالايمان قول وعمل وعقيدة ،يزيد بالطاعة ،وينقص
) -(١رواﻩ البخاري !ي كتاب ٕالايمان  ،الفتح  (٥١/١ ) :ومسلم !ي كتاب ٕالايمان  ،شرح النووي . (٦ /٢ ) :
) - (٢رواﻩ البخاري !ي كتاب الحيض  ،الفتح  ،(٣٤٥/١ ):ومسلم !ي كتاب ٕالايمان  ،شرح النووي . (٦٦/٢ ) :
)ٕ - (٣الايمان ،البن مندﻩ . (٢٠٠ /١ ):
) - (٤معالم السن . ( ٥٦/٥ ):
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باملعصية ع;ى ما نطق به القرآن !ي الزيادة ،وجاء الحديث بالنقصان !ي وصف النساء( ).(١
والحاصل أن هذين الحديثBن وما !ي معناهما من ٔالاحاديث صريحة !ي الداللة ع;ى زيادة ٕالايمان
ً
ونقصانه ،فضال عن ٓالايات القرآنية الصريحة !ي ذلك.
املطلب الثالث
ٔالاحاديث الواردة ]ي نفي ٕالايمان عمن وقع ]ي بعض املعاH¨.
ورد عن الن – O°ص;ى ﷲ عليه وسلم – أحاديث كثABة تدل ع;ى نفي ٕالايمان ملن فعل بعض الذنوب
واملعا( ،Opوسأش! ABي هذا املطلب إ[ى نماذج من تلك ٔالاحاديث الصريحة !ي ذلك ،ثم اتبع ذلك
بتحليلها وذكر كالم العلماء !ي شرحها ،وفيما ي;ي ذكر أهم تلك ٔالاحاديث:
 -١قوله -ص;ى ﷲ عليه وسلم!-ي حديث أبي هريرة -ر OpÚﷲ عنه) :ال يزني الزاني حBن يزني وهو مؤمن ،وال
يسرق السارق حBن يسرق وهو مؤمن ،وال يشرب الخمر حBن يشرÇا وهو مؤمن( ).(٢
 -٢وقوله -ص;ى ﷲ عليه وسلم ) :ال يؤمن أحدكم ح ¯cأكون أحب إليه من ولدﻩ ووالدﻩ والناس
أجمعBن().(٣
 التحليل والشرح:فهذان الحديثان وما !ي معناهما من ٔالاحاديث ،تدل عند أهل السنة والجماعة ع;ى نفي ٕالايمان املطلق
عمن صدر منه مثل هذﻩ ٔالافعال ،وال يفهم من ذلك أنه ينتفي عنه مطلق ٕالايمان ،ففرق بBن نفي
ٕالايمان املطلق ونفي مطلق ٕالايمان ،إذ أن نفي ٕالايمان املطلق ال يؤدي بصاحبه إ[ى الكفر ،وإنما يؤدي
إ[ى نقص ٕالايمان وعدم كماله ،وأما نفي مطلق ٕالايمان فيؤدي بصاحبه إ[ى الكفر والخروج من ٕالاسالم.
قال ٕالامام املروزي ):فالذي صح عندنا !ي مع ¯Pقول الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم " :ال يزني الزاني حBن
يزني وهو مؤمن " وما روي عنه من ٔالاخبار مما يشبه هذا أن مع ¯Pذلك كله أن من فعل تلك ٔالافعال ال
يكون مؤمنا مستكمل ٕالايمان ألنه قد ترك بعض ٕالايمان نفى عنه ٕالايمان ،يريد به ٕالايمان الكامل وال
)(٤
جائز أن يكون معناﻩ غ ABذا (
وقال ٕالامام ابن تيمية !ي معرض كالمه ع;ى الحديث املتقدم:
)ويقول – أي أهل السنة  :-هو مؤمن ناقص ٕالايمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبABته فال يعطى الاسم
املطلق وال يسلب مطلق الاسم ( ).(٥
وقال ٕالامام ابن القيم – رحمه ﷲ – !ي معرض كالمه عن قبح فاحشة الزنا:
) وما أنه يسلبه اسم املؤمن كما !ي الصحيحBن عن الن O°أنه قال ال يزني الزاني حBن يزني وهو مؤمن
فسلبه اسم ٕالايمان املطلق وإن لم يسلب عنه مطلق ٕالايمان ( ).(٦
) - (١شرح السنة. ( ٣٩ /١ ):
) - (٢رواﻩ البخاري !ي كتاب املظالم  ،الفتح  ( ٥٨/١٢ ):ومسلم !ي كتاب ٕالايمان  ،شرح النووي( ٤١/٢ ):
) - (٣رواﻩ البخاري !ي كتاب ٕالايمان  ،الفتح (٥٩/١ ):ومسلم !ي كتاب ٕالايمان ،شرح النووي.(٢٣/١ ) :
) - (٤تعظيم قدر الصالة ،للمروزي . (٥٧٦/٢):
) - (٥مجموع الفتاوى . (١٠٠/٣):
) -(٦روضة املحبBن ):ص . (٣٦٠
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والحاصل أن مفهوم هذين الحديثBن ونحوهما من ٔالاحاديث هو ما فهمه أئمة السلف ممن تقدم النقل
عم ،وهو ما عليه عموم العلماء ،من أن املنفي !ي ٔالاحاديث هو ٕالايمان الكامل ،ال مطلق ٕالايمان.
املبحث الثاني
أحاديث ٕالايمان ]ي مفهوم الفرق ٕالاسالمية.
وفيه مطلبان:
املطلب ٔالاول :أحاديث ٕالايمان !ي مفهوم فرقة الوعيدية.
املطلب الثاني :أحاديث ٕالايمان !ي مفهوم فرقة املرجئة.

-١
-٢

املطلب ٔالاول
أحاديث ٕالايمان ]ي مفهوم فرقة الوعيدية
يختلف مفهوم أحاديث ٕالايمان عند فرقة الوعيدية)(١عن مفهومها املتقدم عند أهل السنة والجماعة،
حيث يتمسك الوعيدية بأحاديث ٕالايمان املتعلقة بالوعد والوعيد !ي الاستدالل ع;ى مذهÈم !ي الحكم
ع;ى أهل الكبائر بالخلود !ي النار ،ولع;ي أن أذكر أهم تلك ٔالاحاديث وتحليلهم لها وذلك كما ي;ي:
قوله -ص;ى ﷲ عليه وسلم!-ي حديث أبي هريرة -ر OpÚﷲ عنه ) :-ال يزني الزاني حBن يزني وهو مؤمن،
وال يسرق السارق حBن يسرق وهو مؤمن ،وال يشرب الخمر حBن يشرÇا وهو مؤمن( ).(٢
قوله – ص;ى ﷲ عليه وسلم  ):-ال يدخل الجنة نمام ( ).(٣
 التحليل والشرح:هذان الحديثان وما !ي معناهما من ٔالاحاديث ،تدل عند الوعيدية ع;ى نفي مطلق ٕالايمان عن صاحب
الكبABة ،ثم أن الوعيدية اختلفوا !ي إطالق لفظ الكفر عليه فالخوارج يرون أنه يخرج من ٕالايمان إ[ى
الكفر ،وأما املع¤sلة فيخرجونه من ٕالايمان وال يدخلونه !ي الكفر ،وإنما يجعلونه !ي م¤لة بBن م¤لتBن،
وأما !ي ٓالاخرة فتتفقان ع;ى أنه خلودﻩ !ي النار إذا مات ولم يتب.
قال القا OpÚعبد الجبار !ي كالمه ع;ى بعض نصوص الوعيد) :والذي يدل ع;ى أن الفاسق يخلد !ي
ً
النار ويعذب فا أبدا ما ذكرناﻩ من عمومات الوعيد ،فإ³ا تدل ع;ى أن الفاسق يفعل به ما يستحقه
من العقوبة ،تدل ع;ى أنه يخلد ،إذ ما من آية من هذﻩ ٓالايات ال Ocمرت إال وفا ذكر الخلود والتأبيد
أو ما يجري مجراها( ).(٤
املناقشة:
ً
) - (١الوعيدية  :هم الخوارج واملع¤sلة  ،وسموا بذلك لقولهم بوجوب نصوص الوعيد ،وتخليد من مات مصرا من أصحاب الكبائر !ي
النار وحرما³م من دخول الجنة .انظر  :مقاالت ٕالاسالميBن . (٢٠٤ /١):
) - (٢تقدم تخريجه .
) -(٣رواﻩ البخاري !ي كتاب ٔالادب :الفتح . (٣٩٤/١٠):
) -(٤شرح ٔالاصول الخمسة ):ص . (٦٦٦
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-

-

-

-

-١

استدالل الوعيدية بأحاديث الوعيد املتقدمة ع;ى مذهÈم !ي حكم مرتكب الكبABة !ي الدنيا وٓالاخرة،
مردود بما ي;ي:
 تمسك الوعيدية بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد والرجاء ،وهم !ي ذلك ع;ى الضد مناملرجئة ،فكل مما يتضح بقوله فساد قول ٓالاخر ،وأهل السنة جمعوا بBن نصوص الوعد والوعيد
ً
وأعملوها جميعا كما تقدم.
أن الوعيد بنفي ٕالايمان الوارد !ي حديث أبي هريرة – ر OpÚﷲ عنه – ال يراد به نفي مطلق ٕالايمان
الذي يؤدي بصاحبه إ[ى الكفر ،وإنما يراد به نفي ٕالايمان املطلق ،وقد تقدم بيان ذلك !ي املبحث
ٔالاول.
من املعلوم أن إخالف الوعيد مما يمدح عليه ،بخالف إخالف الوعد فإنه بال شك يذم صاحبه ،ففرق
بBن الوعد والوعيد.
قال ٕالامام ابن القيم ):وﷲ تعا[ى يجوز عليه إخالف الوعيد وال يجوز عليه خلف الوعد والفرق بيما
أن الوعيد حقه فإخالفه عفو وهبة وإسقاط وذلك موجب كرمه وجودﻩ وإحسانه والوعد حق عليه
أوجبه ع;ى نفسه وﷲ ال يخلف امليعاد ( ).(١
ومما يرد ما ذهبوا إليه من خلود أصحاب الكبائر !ي النار النصوص الواردة !ي الشفاعة ألهل الكبائر
!ي خروجهم من النار ،وهذﻩ ٔالاحاديث صريحة !ي ذلك ،وقد رواها عدد كث ABبلغ ّ
حد التواتر.
َ
قال ٕالامام ابن أبي العز الحنفي !ي تعداد أنواع الشفاعة ):النوع الثامن :شفاعته !ي أهل الكبائر من
ْ
أمته ،ﱠ
ممن دخل النار ،فيخرجون ما ،وقد تواترت Çذا النوع ٔالاحاديث .وقد خفي علم ذلك ع;ى
ً
ً
وعنادا ممن علم ذلك واستمر ع;ى
الخوارج واملع¤sلة ،فخالفوا !ي ذلك ،جهال ِمم بصحة ٔالاحاديث،
بدعته ( ).(٢
املطلب الثاني
أحاديث ٕالايمان ]ي مفهوم فرقة املرجئة
يختلف مفهوم أحاديث ٕالايمان عند فرقة املرجئة) (٣عن مفهومها املتقدم عند أهل السنة والجماعة،
وعند الوعيدية ،حيث يتمسك املرجئة بأحاديث ٕالايمان املتعلقة بالرجاء !ي الاستدالل ع;ى مذهÈم !ي
القول بعدم تأث ABالكبائر والذنوب ع;ى ٕالايمان ،ولع;ي أن أذكر أهم تلك ٔالاحاديث وتحليلهم لها وذلك
كما ي;ي:
)(١
قوله – ص;ى ﷲ عليه وسلم ) :-من كان آخر كالمه ال إله إال ﷲ دخل الجنة ( .
) - (١مدارج السالكBن . (٣٠٢/١):
) -(٢شرح العقيدة الطحاوية . (٧٠ /٢):
) - (٣املرجئة  :هم فرق متعددة  ،يجمعهم القول بإرجاء ٔالاعمال عن مسم¯ ٕالايمان  ،فال يدخلون العمل !ي مسم¯ ٕالايمان  ،ثم مم من
يجعل ٕالايمان مجرد املعرفة  ،ومم من يجعله مجرد التصديق  ،ومن أشهر فرقهم الغالية الجهمية  .انظر :مقاالت ٕالاسالميBن (١٣٦/١):
.
)(١
 رواﻩ أحمد !ي مسندﻩ  ( ٣٦٣/ ٣٦):رقم  ، ( ٢٢٠٣٤):وصححه ٔالالباني !ي تحقيقه ملشكاة املصابيح . (٥٠٩/١):338
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-

حديث الجارية ،وفيه أن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم قال) :أتشهدين أن الإله إال ﷲ (؟ ،فقالت نعم،
قال ):أتشهدين أني رسول ﷲ(؟ ،قالت نعم ،قال):أتؤمنBن بالبعث بعد املوت (؟ ،قالت :نعم،
قال):أعتقها فإ³ا مؤمنة ( ).(١
التحليل والشرح:
هذان الحديثان من ٔالاحاديث ال Ocتمسك Çا املرجئة !ي إرجاء العمل عن مسم¯ ٕالايمان ،والقول بعدم
تأث ABالكبائر !ي ٕالايمان ،إذ ٕالايمان عندهم Opء واحد ال يزيد وال ينقص ،ثم إن املرجئة ليست ع;ى
درجة واحدة !ي ذلك ،بل مم من غ;ى !ي ذلك فذهب إ[ى أن ٕالايمان هو مجرد املعرفة كما هو قول
الجهمية ،ومم من ذهب إ[ى أنه مجرد التصديق كما هو قول ٔالاشاعرة.
قال ٕالامام أبو الحسن ٔالاشعري ):اختلفت املرجئة !ي ٕالايمان ما هو وهم اثنتا عشرة فرقة :فالفرقة
ٔالاو[ى مم يزعمون أن ٕالايمان باهلل هو املعرفة باهلل وبرسله وبجميع ما جاء من عند ﷲ فقط ...وهذا
قول يحكى عن جهم بن صفوان ،وزعمت الجهمية أن ٕالانسان إذا أتى باملعرفة ثم جحد بلسانه أنه ال
يكفر بجحدﻩ وأن ٕالايمان ال يتبعض وال يتفاضل أهله فيه وأن ٕالايمان والكفر ال يكونان إال !ي القلب
دون غABﻩ من الجوارح ( ).(٢
وقال ٕالامام ابن تيمية ):واملرجئة ثالثة أصناف الذين يقولون ٕالايمان مجرد ما !ي القلب ثم من هؤالء
من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أك Aفرق املرجئة كما قد ذكر أبو الحسن ٔالاشعري أقوالهم !ى كتابه
وذكر فرقا كثABة يطول ذكرهم لكن ذكرنا جمل أقوالهم ومم من ال يدخلها !ى ٕالايمان كجهم ومن
اتبعه كالصال²ي وهذا الذى نصرﻩ هو -أي ٔالاشعري  -وأك Aأصحابه و القول الثاني من يقول هو مجرد
قول اللسان وهذا ال يعرف ألحد قبل الكرامية و الثالث تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو املشهور
عن أهل الفقه والعبادة مم ( ).(٣
والحاصل أن املرجئة بفرقها املتعددة ،فهموا مما تقدم من أحاديث الرجاء ،القول بخروج ٔالاعمال عن
مسم¯ ٕالايمان ،والقول بعدم تأث ABالذنوب !ي مسم¯ ٕالايمان ،ونحو ذلك من أقوالهم املتقدمة.
املناقشة والرد:أن ما ذكرﻩ املرجئة من القول بان ٕالايمان مجرد املعرفة أو مجرد التصديق وانه ال يزيد وال ينقص
مردود بما ي;ي:
ما تقدم من ٔالاحاديث ال Ocذكرها أهل السنة !ي التصريح بدخول ٔالاعمال !ي مسم¯ ٕالايمان كحديث
جAيل –عليه السالم  -وحديث وفد عبد القيس ،وغ ABذلك مما تقدم كاألحاديث الصريحة !ي زيادة
ٕالايمان ونقصانه.
أن املرجئة تمسكوا بنصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد ،وهم ع;ى الضد من الوعيدية ،فكل مما
ً
يتضح به فساد قول ٓالاخر ،وأهل السنة جمعوا بBن نصوص الوعد والوعيد وأعملوها جميعا.
) - (١رواﻩ أحمد !ي مسندﻩ . (٤٦٥/٢٩):وصححه ٔالالباني !ي تحقيقه ملشكاة املصابيح . (٢٥٠ / ٢):
) - (٢مقاالت ٕالاسالميBن . (١٣٦/١) : :
) - (٣مجموع الفتاوى . (١٩٥/ ٧):
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قال ٕالامام ابن أبي العز الحنفي !ي كالمه ع;ى أحاديث الوعد والوعيد):وأهل السنة أيضا متفقون ع;ى
أنه يستحق الوعيد املرتب ع;ى ذلك الذنب ،كما وردت به النصوص .ال كما يقوله املرجئة من أنه ال
يضر مع ٕالايمان ذنب ،وال ينفع مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد ال Ocاستدلت Çا املرجئة،
ونصوص الوعيد ال Ocاستدلت Çا الخوارج واملع¤sلة  :-تبBن لك فساد القولBن! وال فائدة !ي كالم هؤالء
سوى أنك تستفيد من كالم كل طائفة فساد مذهب الطائفة ٔالاخرى( ).(١
قال ٕالامام ابن تيمية بعد كالمه املتقدم عن فرق املرجئة ):وهؤالء غلطوا من وجوﻩ:
أحدها :ظم أن ٕالايمان الذى فرضه ﷲ ع;ى العباد متماثل !ي حق العباد ...الوجه الثاني:من غلط
املرجئة ظم أن ما !ي القلب من ٕالايمان ليس إال التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن
جهمية املرجئة .الثالث:ظم أن ٕالايمان الذى !ي القلب يكون تاما بدون Opء من ٔالاعمال ولهذا
يجعلون ٔالاعمال ثمرة ٕالايمان ومقتضاﻩ بم¤لة السبب مع املسبب وال يجعلو³ا الزمة له والتحقيق أن
إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه ال محالة ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون
عمل ظاهر....
قلت وأما إحتجاجهم بقوله لألمة اعتقها فإ³ا مؤمنة فهو من حججهم املشهورة وبه إحتج ابن كالب
وكان يقول ٕالايمان هو التصديق والقول جميعا فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه وهذا ال حجة
فيه ألن ٕالايمان الظاهر الذى تجرى عليه ٔالاحكام !ى الدنيا ال يستلزم ٕالايمان !ي الباطن الذى يكون
صاحبه من أهل السعادة !ي ٓالاخرة فان املنافقBن الذين قالوا آمنا باهلل وباليوم ٓالاخر وما هم
بمؤمنBن.(٢) (...
والحاصل أن هذين الحديثBن وما !ي معناهما من ٔالاحاديث ال تدل ع;ى ما ذهب إليه املرجئة من القول
بان ٕالايمان مجرد املعرفة أو مجرد التصديق وانه ال يزيد وال ينقص ،وأن فهم هذﻩ ٔالاحاديث متوقف
ع;ى الجمع بيا وبBن أحاديث الوعيد.
الخاتمة
الحمد هلل رب العاملBن ،والصالة والسالم ع;ى رسول ﷲ وع;ى آله وصحبه وسلم ، ،وبعد ،فقد خلصت
!ي هذا البحث إ[ى نتائج علمية ،أهمها ما ي;ي:
 -١عناية أئمة السنة !ي مصنفا®م بأحاديث ٕالايمان ،حيث أفردوا لها ضمن كتب الصحاح والسن
كتبا وأبوابا خاصة ،كما صنع ٔالامام البخاري – رحمه ﷲ – وغABﻩ من ٔالائمة.
 -٢بيان تعريف ٕالايمان الوارد !ي ٔالاحاديث ،كما !ي حديث جAيل – عليه السالم – وحديث وفد
عبد القيس.
ً
 -٣أن ٕالايمان يزيد بالطاعات ،وينقص باملعا( ،Opكما ورد ذلك صريحا !ي حديث أبي هريرة –
ر OpÚﷲ عنه – !ي شعب ٕالايمان ،و!ي غABﻩ من ٔالاحاديث املتقدمة.
 -٤توضيح الفهم الصحيح لألحاديث الواردة !ي نفي ٕالايمان ،وأن ذلك ال يراد به نفي مطلق ٕالايمان،
) - (١شرح العقيدة الطحاوية . (٢٥٨ / ٢):
)- (٢مجموع الفتاوى . ( ٢٠٤ / ٧):
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وإنما نفي الكمال.
 -٥الرد ع;ى شÈات فرق الوعيدية !ي تمسكهم بأحاديث الوعيد ،وقولهم بخروج صاحب الكبABة من
مطلق ٕالايمان ،والجواب عن تلك الشبه بالجمع بBن أحاديث الوعيد ،ؤالاحاديث ٔالاخرى.
 -٦الرد ع;ى شÈات فرق املرجئة !ي تمسكهم بأحاديث الرجاء والوعد ،وقولهم بأنه ال يضر مع
ٕالايمان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة ،وأن ٕالايمان Opء واحد اليزيد وال ينقص ،وذلك
بالجمع بBن أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد.
وﷲ تعا[ى أعلم وص;ى ﷲ ع;ى نبينا محمد وع;ى آله وصحبه وسلم.
املراجع
 -١سن أبي داود ألبي داود السجستاني ]دار الكتاب العربي ـ بABوت[.
 : -٢مسند ٕالامام أحمد بن حنبل تحقيق:شعيب ٔالارنؤوط وآخرون ]مؤسسة الرسالة ،ط ١٤٢٠ ٢هـ
[.
 -٣سلسلة ٔالاحاديث الصحيحة لأللباني ]مكتبة املعارف ،الرياض[.
 -٤شرح النووي ع;ى صحيح مسلم ] دار إحياء الAsاث العربي ،بABوت ط .[١٣٩٢ ،٢
 -٥فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالني ] دار املعرفة  -بABوت١٣٧٩ ،هـ[.
 -٦سن الAsمذي ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون] ،دار إحياء الAsاث العربي – بABوت[.
-٧ .١صحيح ابن خزيمة ،تحقيق :شعيب ٔالارنؤوط ] مؤسسة الرسالة  -بABوت ١٤١٤هـ[.
 -٧مصنف عبد الرزاق الصنعاني ،تحقيق :حبيب الرحمن ٔالاعظم ،Oاملكتب ٕالاسالمي – بABوت ،ط
الثانية.[١٤٠٣ ،
 -٨الحجة !ي بيان املحجة ،ألبي القاسم ٔالاصÈاني ،تحقيق:محمد ربيع ومحمد أبو رحيم] ،دار الراية،
الرياض ١٤١٩ ،هـ[.
 -٩بيان تلبيس الجهمية !ي تأسيس بدعهم الكالمية ،ألحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،تحقيق :محمد
بن عبد الرحمن بن قاسم ] ،مطبعة الحكومة ،مكة املكرمة ط ٔالاو[ى١٣٩٢ ،هـ[.
-١٠شرح السنة لإلمام البغوى ،تحقيق :شعيب ٔالارناؤوط وآخر] ،املكتب ٕالاسالمي ،دمشق ط الثانية،
١٤٠٣هـ [.
-١١شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،ألبي القاسم الاللكائي ،تحقيق :د .أحمد سعد حمدان
]دار طيبة  -الرياض١٤٠٢ ،هـ[.
-١٢شرح العقيدة الطحاوية ،لع;ي بن أبي العز الحنفي ،تحقيق :أحمد شاكر ] ،وزارة الشئون
ٕالاسالمية ؤالاوقاف  -اململكة العربية السعودية ،ط ٔالاو[ى ١٤١٨ ،هـ[.
ٕ-١٣الايمان ،البن مندﻩ ،تحقيق :د .ع;ي الفقي] ،OÛمؤسسة الرسالة ،بABوت ،ط الثانية.[١٤٠٦ ،
 -١٤تعظيم قدر الصالة ،ملحمد بن نصر املروزي ،تحقيق :د .عبد الرحمن الفريوائي] ،مكتبة الدار،
املدينة املنورة ،ط ٔالاو[ى.[١٤٠٦ ،
-١٥مجموع فتاوى شيخ ٕالاسالم ابن تيمية ،تحقق :أنور الباز وآخر] ،دار الوفاء ط ١٤٢٦ ،٣هـ [
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-١٦روضة املحبBن ونزهة املشتاقBن ،البن القيم الجوزية] ،دار الكتب العلمية ،بABوت [.
-١٧مدارج السالكBن ،البن القيم الجوزية] ،دار إحياء الAsاث العربي ،بABوت ،ط  ١٤١٩ ،١هـ[.
-١٨مقاالت ٕالاسالميBن واختالف املصلBن ،ألبي الحسن ٔالاشعري] ،املكتبة العصرية ،بABوت١٤١١ ،
هـ[.
-١٩مشكاة املصابيح للتAيزي ،تحقيق :تحقيق محمد ناصر الدين ٔالالباني] ،املكتب ٕالاسالمي ،بABوت،
ط [ ١٤٠٥ ،٣
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 .٢٥الاحتجاج بالحديث النبوي !ي التقعيد النحوي
الدكتور عادل فت²ي رياض
)جامعة ٕالامارات العربية املتحدة(
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم ع;ى محمد خٔ ABالانام ،وبعد فإن َ
كالم رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
َ ْ
ُ
أفصح الكالم بعد كالم ﷲ – تبارك وتعا[ى -فكالمه بيان للقرآن الكريم ،كما قال تعا[ىَ  :وأ َنزل َنا
وسلم
َ
َْ َ ّ
ُ
الذ ْك َر ل ُت َب َّ Bن ل ﱠ
اس َما ن ّ ِز َل ِإل ْ ِ ْم) النحل ،(٤٤:وقال سبحانه  :إن هو إال و'ي يو'ى) النجم(٤:
لن
ِإليك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومع هذا فقد يتعجب الباحث عندما يرى املتقدمBن من النحاة ال يكAون من الاحتجاج به ،وإذا
أك Aنحوى متأخر من الاستشهاد به صودم بمن يبدعه ويصمه بأنه قد خالف سن ٔالاقدمBن.
وقد كتب !ي هذا املوضوع مؤلفات عدة ،ونوقشت أك Aمن رسالة علمية ،ونشرت بحوث كثABة
!ي دوريات محكمة ،وأهمها:
ـ "الس ABالحثيث إ[ى الاستشهاد بالحديث" و" الحديث النبوي !ي النحو العربي" كالهما للدكتور محمود
فجال.
ـ "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف" للدكتورة خديجة الحدي.¯8
ـ "النحاة والحديث النبوى" للدكتور حسن مو ¯pËالشاعر.
ـ "الحديث النبوي وأثرﻩ !ي الدراسات اللغوية والنحوية" للدكتور محمد ضاري حمادي.
ـ "تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف" للدكتور فخر الدين قباوة.
ـ "دور الحديث النبوي !ي التقعيد النحوي" للدكتور محمد أحمد العمرو.OpË
وقد آثرت أن أناقش مسائل هذا البحث !ي أربعة محاورÔ ،ي:
ُ
ُ
ٔالاول :تعريف "الحديث النبوي" ،وعناية املحدثBن بروايته.
ُ
وحجم.
الثاني :املانعون من الاحتجاج
الثالث :مناقشة حجج املانعBن من الاستشهاد.
ُ
الاحتجاج بالحديث.
ضوابط
الرابع:
ِ
املحور ٔالاول :تعريف "الحديث النبوي" وعناية املحدثن بروايته.
الحديث النبوي :هو ما أضيف إ[ى الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم من قول ،أو فعل ،أو تقرير ،أو
ّ
املحدثون بالرواية وٕالاسناد أشد عناية ،وتشددوا !ي نقل حديث رسول ﷲ ص;ى
صفة (١).وقد اعت¯P
ِ
ﷲ عليه وسلم ح ¯cقال عبد ﷲ بن املباركٕ :الاسناد من الدين ،ولوال ٕالاسناد لقال من شاء ما شاء).(٢

) (١انظر "مقدمة !ي علوم الحديث" البن الصالح )ص  ،(٢٢و"مختصرﻩ" البن كث) ABص  ،(٦٤و "نزهة النظر" البن حجر )ص  ،(٤٩-٤٨و
"التوضيح ٔالاÇر" للسخاوي )ص .(٦٢
) (٢مقدمة صحيح مسلم ).(١٣٠/١
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ً
جال ال َ
وقال أيوب ﱠ
ﱡ
تأم ُنه ع;ى دينه ،كيف تأمنه ع;ى الحديث ؟!) .(١وغا[ي بعضهم !ي
الس
ختياني :أرأيت ر
َ
ً
تعظيما لحديث سول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلمُ ،
فن ِق َل عن شعبة بن الحجاج أنه قال :أل ْن
نقد الرواة؛
ر
)(٢
خ ABمن أن َي ْروي عن أبان بن أبي ﱠ
ُ
الرجل ٌ
عياش.
يزني
ُ
وكان كالم الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ﱠ
أحب إلم من ٔالاهل والولد والناس أجمعBن ،فن ِق َل عن
َ
ً
أبن داود ﱠ
نسبة
السجستاني أنه قال :اب ¯Pعبد ﷲ كذاب (٣) .ووضعوا شروطا إذا تحققت علمنا صحة
ِ
الحديث إ[ى الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم فقالوا :الحديث الصحيح هو ما رواﻩ العدل ،التام الضبط
)(٤
)الثقة( عن مثله إ[ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم من غ ABشذوذ وال علة.
َ
َ
البيقوني ُ◌ ) (٥تلك الشروط فقال:
ونظم
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
ُ
َ
ﱠ
َ
ُ
ْ
ُ
الصح ُ
ْ
يح َوه َو َما ات َ
ﱠ
إسنادﻩ ول ْم يشذ أ ْوي َع ْل
ص ْل
أولها ﱠ ِ
َْ ٌ َ ٌ
ْ
َ
ُم ْع َت َم ٌد !ي َ
ض ْب ِط ِه ون ْق ِله
ض ِابط َع ْن ِمث ِل ِـه
َي ْرويه عدل
َ
ً
ضر ُ
امتثاال لقولهَ " :ن ﱠ
ﱠ
ﷲ امرأ َس ِم َع ِم ﱠنا
وتحرى املحدثون لفظ الرسول – عليه الصالة والسالم-
ً ﱠ
ﱠ
شيئا فبلغه كما َس ِم َعه" ) (٦فقال ابن الصالح :وثبت !ي الصحيحBن أن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم علم
الAاء بن عازب دعاء النوم فقال فيه" :آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت".
قال الAاءّ :
َ
ألستذكر ُه ﱠن فقلت) :و رسولك الذي أرسلت( فقال الن O°ص;ى ﷲ عليه
فرد ْد ُ® ُ ﱠن
وسلم" :قلّ " :
ونبيك الذي أرسلت" ٧قال ابن الصالح :وعليه – أي :املحدث – أن ال يروى ما سمعه إ[ى
ِ
)(٨
ع;ى اللفظ الذي سمعه من غ ABتغي.AB
َ
ُ
وقال ٔالاصمÙي:إن أخوف ما أخاف ع;ى طالب العلم ،إذا لم يعرف النحو؛ أن يدخل !ي جملة
ْ َْ ََ
َ ْ َ َ َ ﱠ
النار"؛ ألنه ص;ى ﷲ عليه وسلم لم
قول الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم" :من كذب ع;ي فليتبوأ مقعدﻩ من ِ
َ
َ
َ
كذبت عليه .قلت – القائل ابن الصالح :-فحق ع;ى طالب
ولحنت فيه
رويت عنه
يكن يلحن ،فمهما
َ
)(٩
ومعر®ما.
الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من ش ِْ Bن اللحن والتحريف
ِ
ُ
ُ
َ
غرضه صيانة لفظ كالم رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم،
الحديث
التشدد !ي رواية
ﱠإن هذا
ِ
ً
ً
ً ً
َ
الرواية باملع ¯Pوضع قيدا ُم ِه ّما؛ فقالوا :فإن لم يكن عاملا عارفا باأللفاظ
أهل العلم !ي
ِ
ومن رخص من ِ
ً
ً
)(١٠
َ
معانا ،بصABا بمقادير التفاوت بيا ،فال خالف أنه ال يجوز له ذلك.
ومقاصدها ،خبABا بما ُيحيل
ِ
ٌ
وسيأتي مزيد من الكالم عن عناية املحدثBن بالحديث النبوي الشريف عند الرد ع;ى شÈة
) (١السابق ).(١٦٠/١
) (٢م¤Bان الاعتدال ).(١٠/١
) (٣السابق ).(١٤٧/٣
)" (٤مقدمة ابن الصالح" )ص  ،(٨-٧و"مختصرﻩ" البن كث) ABص .(٢١
)" (٥املنظومة البيقونية مع شرحها" )ص .(٥
) (٦رواﻩ الAsمذي برقم ) (٢٦٥٧من حديث ابن مسعود.
) (٧البخاري برقم ) (٢٤٧ومسلم برقم )(٢٧١٠
)" (٨املقدمة" )ص .(١٠٥
) (٩السابق )ص .(١٠٨ – ١٠٧
) (١٠السابق )ص .(١٠٥
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لحن الرواة !ي املحور الثالث.
املحور الثاني :املانعون من الاحتجاج بالحديث وحجWXم
إن أبرز املانعBن من الاستشهاد بالحديث هم أبو الحسن بن الضائع )ت  ،(٦٨٠وأبو حيان
ٔالاندل) Op-ت  ،(٧٤٥وجالل الدين السيوطي )ت .(٩١١
قال السيوطي –رحمه ﷲ! -ي كتابه "همع الهوامع") :(١وقد بين ُت !ي كتاب "أصول النحو" من
ﱡ
ستدل بالحديث ع;ى ما خالف القواعد النحوية؛ ألنه مروي
ابن الضائع وابن حيان أنه ال ُي
كالم ِ
ﱠ
باملع ،¯Pال بلفظ الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،ؤالاحاديث رواها العجم واملولدون ،ال من يحسن
فأد ْوها ع;ى َق ْدر َ
العربية ،ﱠ
ألسن ِم.ا.هـ
ِ
ومن كالمه يظهر لنا أن املانع من الاستشهاد يكاد ينحصر !ي شÈتBن ،هما :رواية الحديث
باملع ،¯Pﱠ
وأن َ
الرواة أعاجم.
أكA
ِ
وشاع هاتان الشÈتان ح ¯cجعلهما ٔالاستاذ شو*ي ضيف املانعBن من استشهاد الخليل بن
َ
أحمد بالحديث)– (٢ؤالامر بخالف ذلك -قال –حفظه ﷲ :-ويظهر أنه –أي:الخليل -هو الذي ﱠثبت فكرة
حملته كانوا من ٔالاعاجم ،وهم ال يوثق Çم !ي
عدم الاستشهاد بالحديث النبوي ،ألن كثABين من
ِ
ِ
)(٣
ُ
الفصاحة ،واللحن يدخل ع;ى ألسنم .ا.هـ
ِ
ً
َ
غالب ٔالاحاديث مرويﱞ
وأما عبارة السيوطي !ي "الاقAsاح" ال Ocأشار إلا آنفا ف OÛقوله" :إن
باملع ،¯Pوقد تداولا ٔالاعاجم واملولدون قبل تدويا ،٤فرووها بما أدت إليه عبار®م ،فزادوا ونقصوا،
ً
وقدموا وأخروا ،وأبدلوا ألفاظا").(٥ا.هـ.
هذا ما أيدﻩ السيوطي ودافع عنه ،وكررﻩ !ي كتبه ،وأما الذين سبقوﻩ Çذا القول ،فإن ابن
ُ
ترك ٔالائمة –كسيبويه
رواية باملع ¯Pهو السبب عندي !ي ِ
الضائع يقول !ي "شرح الجمل" :تجويز ال ِ
َ
الاستشهاد ع;ى إثبات اللغة بالحديث.
وغABﻩ-
ُ
تصريح العلماء بجواز النقل باملع! ¯Pي الحديث؛ لكان ٔالاو[ى !ي إثبات فصيح اللغة
ثم قال :ولوال
َ
كالم الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم).(٦ا.هـ
فاملانع الوحيد من الاستشهاد عند ابن الضائع هو الرواية باملع ،¯Pوجاء بعدﻩ أبو حيان
ٔالاندل ،Op-واملتتبع لكالمه يرى أنه يمنع الاستشهاد بالحديث ألمور ثالثة:
ٔالاول :عدم استشهاد املتقدمBن من النحاة به.
ً
َ
توسعه !ي الاستشهاد بالحديث :-قد أك Aاملصنف
يقول –رحمه ﷲ -مستنكرا ع;ى ابن مالك
).(١٠٥/١) (١
ً
) (٢وذكر ذلك أيضا عن سيبويه )املدارس النحوية ص  ،(٨٠وعن أبي حيان )ص .(٣٢٢
) (٣السابق )ص .(٤٧
) (٤بل كان التدوين !ي عهد الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،ثم انتشر !ي أواخر القرن ٔالاول !ي عهد عمر بن عبد العزيز ،كما سيأتي !ي املحور
الثالث.
)" (٥الاقAsاح" )ص (١٩
) (٦السابق )ص  ،(٢١-٢٠و "خزانة ٔالادب" ).(١٠/١
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ً
من الاستدالل بما وقع !ي ٔالاحاديث ع;ى إثبات القواعد الكلية !ي لسان العرب ،وما رأيت أحدا من
َ
)(١
الطريقة َ
غABﻩ.ا.هـ
املتقدمBن واملتأخرين سلك هذﻩ
ؤالامر الثاني والثالث عندﻩ بم¤لة العلة لألول ،فيقول:
ُ
ُ
العلماء ذلك لعدم وثو ِقهم أن ذلك لفظ الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم وإنما كان ذلك
إنما ترك
ُ ََ
أحدهما :أن الرواة جوزوا النقل باملع .¯Pثم ذكر –رحمه ﷲ -اختالف روايات حديث "زوجتكها
ألمرين،
ِ
َُ
بما معك من القرآن"" ،ملكتكها بما معك"" ،خذها بما معك".
ْ
ً
قال :فنعلم يقينا أنه ص;ى ﷲ عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذﻩ ٔالالفاظ ،بل ال نجزم بأنه قال
ً
ً
ُ
ادفا لهذﻩ ٔالالفاظ ْ
َ
فأتت الرواة باملرادف ،ولم تأت بلفظه.ا.هـ
بعضها؛ إذ يحتمل أنه قال لفظا مر
ﱠ
أصح
كذا قال ،ؤالامر بخالف ذلك ،وعند اختالف الروايات نحتكم إ[ى أهل الحديث لنعلم
ً
ٔالالفاظ نسبة إ[ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وهذا الحديث قال فيه الحافظ أبو الحسن الدار
٢
قط :OPالصواب رواية من روى "زوجتكما" وهم أك Aوأحفظ.
ً
واملانع الثالث من الاستشهاد عند أبي حيان هو أنه وقع اللحن كثABا فيما روي من الحديث؛
ً
ألن كثABا من الرواة كانوا غ ABعرب بالطبع ،ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو ،فوقع اللحن !ي
كالمهم وهم ال يعلمون.
ً
ً
انت ¯Ûكالمه –رحمه ﷲ -ولم يذكر لنا مثاال واحدا ع;ى لحن الرواة !ي الحديث.
املحور الثالث :مناقشة حجج املانعن من الاستشهاد
أما الحجة ٔالاوى ،و¬ي أن املتقدمن من النحاة لم يﺴتشهدوا بالحديث ،فقد ردﻩ عبدالقادر
ُ
عدم صحة الاستدالل به ،والصواب جواز
البغدادي "بأنه ال يلزم من عدم استداللهم بالحديث
الاحتجاج بالحديث للنحوي !ي ضبط ألفاظه") (٣ومع ذلك فقد ُو ِج َد من املتقدمBن من احتج بالحديث
ع;ى صحة قاعدته أو مذهبه كأبي عمرو بن العالء ،الذي يرجح أن يقال آلخر يوم من الشهرَ " :س َرر" ال
َ
صمت من َس َر ِر هذا الشهر
" ِس َرار" ويحتج بقول الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ألحد أصحابه" :هل
ً )(٤
شيئا؟"
َ
وكذلك الخليل بن أحمد ،إذ يذكر !ي كتابه "العBن" جموع "رضيع" فيقول :وع;ى " ُر ﱠ
ضع" قال
ﱠ
ض ُعَ ،وم َش ُ
ُ َ ﱠ )(٥
وأطفال ُر ﱠ
ايخ ُر ﱠك ُع َل ُ
ٌ
ص ﱠب عليكم العذاب صبا"
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم " :لوال Çائم ُرت ُع،
واستشهد سيبويه بحديث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي مواضع كثABة من كتابه –وإن لم
يصرح بنسبا إليه ص;ى ﷲ عليه وسلم -وما ما هو مقطوع بصحته كحديث" :كل مولود يولد ع;ى
الفطرة ح ¯cيكون أبواﻩ هما اللذان ´ودانه وينصرانه") (٦فقد استشهد به !ي باب "ما يكون فيه هو
) (١انظر "الاقAsاح" للسيوطي )ص  (١٩وما بعدها.
) (٢انظر "شرح صحيح مسلم" للنووي )(٣٠٥/٩
)" (٣خزانة ٔالادب" ).(٩/١
) (٤رواﻩ مسلم برقم ) ، (١١٦١وانظر "إعراب ثالثBن سورة" البن خالويه )ص(٢١
)" (٥العBن" ) (٣١٥/١والحديث ضعيف رواﻩ الطAاني والبقي وضعفه كما !ي "تخريج ٕالاحياء" )(٢٠٤/١
) (٦رواﻩ البخاري برقم ).(١٣٨٥
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ً
وأنت وأنا ونحن وأخوا®ن فصال"
ُ
وكحديث "ما من أيام ﱠ
الصوم منه !ي عشر ذي الحجة") (٢استشهد به !ي باب
أحب إ[ى ﷲ فا
)(٣
"ما يكون من ٔالاسماء صفة"
وكذلك الفراء !ي كتابه "معاني القرآن") (٤فإنه احتج ع;ى رفع الاسم ع;ى تقدير إضمار مبتدأ
بحديث دعاء السفر" :تائبون أيبون لربنا حامدون" ،٥لكنه اختلف عن سيبويه بتصرحه بنسبا إ[ى
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم.
واحتج ابن قتيبة بحديث "ارجعن مأزورات غ ABمأجورات" ع;ى حدوث التغي! ABي الكلمات
)(٦
بحذف أو تخفيف أو إبدال لغرض التجانس والتناسب ،وقال :ولو أفردوا لقالوا" :موزورات"
ُ
واحتج املAد بحديث" :ما من أيام ﱠ
الصوم "...ع;ى رفع اسم التفضيل للفاعل
أحب إ[ى ﷲ فا
الظاهر).(٧
وبعد هؤالء اطرد الاحتجاج بالحديث !ي كتب النحاة "فكان ابن خالويه )ت ٣٧٠هـ( يستشهد
ً
أصال من ٔالاصول
به ،وكذلك ابن ج) OPت ٣٩٢هـ(  ،ثم كان الزمخشري )ت  ٥٣٨هـ( يك Aمنه ،واتخذﻩ
)(٨
لالستشهاد به ع;ى قواعد النحو وأحكامه".
َ
عدم الاستكثار من الحديث !ي كتÈم ترجع إ[ى "تحرجهم من الوقوع !ي تبعة
ولعل سبب ِ
املدخول منه ،واملكذوب ع;ى الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم") (٩أل³م لم يتقنوا علم الحديث فيم¤Bوا
َ
الضعيف من الصحيح.
َ
ُ
َ
ُ
والتخصص َي ْحب ُ
صاحبه !ي ق ْم ُق ِم ف ﱠن ِه.
س
ِ
أما الشW%ة الثانية للمانعن من الاستشهاد ،ف Hقولهم :الكث من ٔالاحاديث مروى باملع.
ُ
كذاك قالوا ،وهو إطالق غ ABمر ،OpÚوقد تقدم !ي الفصل ٔالاول
تشدد املحدثBن !ي رواية
الحديث ،بل كان مم من ال يكتب الحديث ح ¯cيسمعه من الراوي ثالث مرات؛ ليتثبت من ضبطه،
كزائدة بن قدامة )وهو ثقة من رجال الكتب الستة(.
وربما سأل سائل :وما تفس ABاختالف روايات الحديث؟
َ
سبب هذا الاختالف قد يرجع إى واحد من ٔالامور ٓالاتية:
الجواب :أن
ً
ٔالاول :مخالفة الراوي ملن هو أوثق منه أو أك Aعددا.
)(١

) (١الكتاب ) ،(٣٩٦/١وانظر "لغة الشعر"ألستاذنا الدكتور محمد حماسة )ص .(٢٧
) (٢رواﻩ الAsمذي برقم ) .(٧٥٨
) (٣الكتاب )(٢٣٢/١
).(٤٠٢/٢) (٤
) (٥رواﻩ البخاري برقم )(٣٠٨٦
)" (٦ابن قتيبة اللغوي" )ص  ،(١٧٨وخديجة الحدي) O8ص  .(٨٨والحديث !ي "تاريخ بغداد" برقم )(٢٩٩٧
)" (٧املقتضب" ).(٢٥٠/٣
) (٨لغة الشعر )ص .(٢٩
) (٩السابق )ص .(٣٢
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وحينئذ ُت ﱠ
قدم رواية الجماعة ع;ى الواحد ،أو رواية الثقة ع;ى َم ْن دونه.
الثاني :أن تتعدد املواطن ال Ocقال الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم فا الحديث ،فيقوله !ي كل موطن
ً
بلفظ ،وهذا جائز عقال.
الثالث :اختالف أحوال السامع ،فقد يسأل سائل عن أفضل ٔالاعمال ،فيقول :الصدقة .ويسأله آخر،
فيقول :الصالة .ومن أمثلة ذلك قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم:
١
"أفضل ٔالاعمال ٕالايمان باهلل وحدﻩ ثم الجهاد".
٢
وقوله" :أفضل ٔالاعمال الصالة !ي أول وقا.
٣
وقوله " :أفضل ٔالاعمال الصالة لوقا وبر الوالدين".
الرابع :أن يتحد املجلس ويحفظ صاح O°الحديث كله ،وآخر يحفظ بعضه ،فABوى ٌ
كل ما حفظ بلفظ
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم -وهو ٔالاصل -أو بلفظه العربي الفصيح.
ً
ويجاب أيضا ع;ى شÈة الرواية باملع ¯Pبأن يقال" :إن ٔالاصل الرواية باللفظ ،وع;ى فرض وقوع رواية
)(٤
بعض ٔالاحاديث باملع¯P؛ فالراوي عربي فصيح محتج بكالمه !ي اللغة".
ثم إن التدوين كان منذ عهد الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وقد ن OÛالن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم
عن كتابة Opء غ ABالقرآن خشية أن يختلط به ،فقال" :ال تكتبوا ع ،OPومن كتب ع OPغ ABالقرآن
فليمحه" (٥).ثم أجمع العلماء ع;ى أن هذا الن OÛمنسوخ بأمر الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم –عندما طلب
)(٦
منه أحد صحابته واسمه :أبو شاﻩ كتابة خطبة الوداع -فقال :اكتبوا ألبي شاﻩ.
واستفاضت الكتابة بBن الصحابة ،فكان ع;ي بن أبي طالب عندﻩ صحيفة كتÈا عن الن O°ص;ى
ﷲ عليه وسلم ،وكذلك كتاب الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم لعمرو بن حزم !ي الفرائض والديات ،وكتاب
)(٧
أبي بكر ألنس بن مالك !ي الزكاة عندما وجهه إ[ى البحرين.
وثبت !ي "صحيح البخاري") (٨أن معاوية بن أبي سفيان أرسل إ[ى املغABة بن شعبة :أن اكتب ﱠ
إ[ى
َ
سمعت ﱠ
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم يقو ُل خلف الصالة ،فكتب له ذلك.
ما
ً
وقال أبو هريرة :ما كان أحد أك Aحديثا عن سول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم م ¯Pإال َ
عبد ﷲ
ر
)(٩
ابن عمرو ،فإنه كان يكتب وال أكتب.
ابيُ ،وي َ
Asك ُ
ُ ﱠ
ّ
كالم أفصح العرب ص;ى ﷲ عليه
وبعد هذا كله من العجيب أن يحتج بقو ِل أعر ِ
) (١انظر "مجمع الزوائد" للهيثم(٢١٠/٣) O
) (٢رواﻩ أبو داود برقم )(٤٢٦
) (٣رواﻩ البخاري برقم )(٧٥٣٤
)" (٤خزانة ٔالادب" ) ،(١٤/١و "!ي أصول النحو" )ص  (٥١-٥٠بتصرف.
) (٥رواﻩ مسلم ).(٣٠٠٤
) (٦رواﻩ البخاري ) (٢٤٣٤و مسلم ).(١٣٥٥
) (٧انظر "شرح مسلم للنووي" ).(١٧٦/١٨) ،(١٨٣/٩
) (٨رقم )(٦٦١٥
)®" (٩ذيب ٔالاسماء واللغات" ).(٢٨٢/٢
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وسلم ،وربما تعمد هذا ٔالاعرابي الكذب كما روى ٔالاصمÙي عن يونس بن حبيب أنه قال :قال [ي رؤبة:
)(١
َ
حتام تسأل OPعن هذﻩ الخزعبالت ،وأزخرفها لك؟ أما ترى الشيب قد بلغ !ي لحيتك؟
وأعجب منه أن السيوطي –وهو من أهل الحديث – ينقل !ي الاقAsاح") (٢عن ابن ٔالانباري أنه
ً
منع مDئ )أن( !ي خ) Aكاد( قال :وأما حديث "كاد الفقر أن يكون كفرا" فإنه من تغيABات الرواة.ا.هـ كذا
قال يرحمه ﷲ ونقله السيوطي ولم يعلق عليه ،والرد عليه من وجهBن:
ً
ً
أوال :هذا الحديث ضعيف جدا ،رواﻩ أبو نعيم !ي "الحلية" ٣و!ي إسنادﻩ يزيد الرقا – Opالراوي عن
أنس – فالحديث ال ننسبه إ[ى الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم؛ لضعف حفظ يزيد ،وإن كان من
التابعBن الذي يحتج بكالمهم.
ً
ثانيا :مDئ )أن( !ي خ) Aكاد( ثابت عن العرب ـ وإن كان قليال ـ فال سبيل إ[ى منعه ،ومنه قول عمر بن
الخطاب – ر ¯pÚﷲ عنه – !ي "صحيح البخاري")" :(٤ما كدت أن أص;ى العصر ح ¯cكادت
الشمس أن تغرب".
ً
ً
والخالصة" :كان ينبaي للنحاة أن يراعوا أن الذين تلقوا هذﻩ ٔالاحاديث تلقيا مباشرا عن
ﱠ
الرسول –صلوات ﷲ عليه -كانوا من الصحابة ،وهم عرب خلص من ذوي الفصاحة والسليقة ،فلو
ً
ُ
أن واحدا مم خانته ذاكرته !ي خصوص اللفظ؛ ألدى املع ¯Pبألفاظ فصيحة من عندﻩ.
وع;ى الرغم من ذلك نرى النحاة يقيمون نحوهم ع;ى الشعر ،وهو لغة خاصة ُ
غ ABالن،A
مخالفة لقواعدهم من الشعر ،أضف إ[ى ذلك أن الراوية باملع ...¯Pكانت
ويAsكون ٔالاحاديث ،وÔي أقل
ٍ
شائعة !ي الكث ABمن الشواهد الشعرية ال OcاعÇ ¤sا النحاة ،يشهد بذلك تعدد الرواية !ي الشاهد
ً
)(٥
الواحد ،فلماذا تكون الرواية باملع ¯Pمانعا من الاحتجاج بالنسبة للحديث دون الشعر؟"
ً
والحجة ٔالاخة ملانõي الاحتجاج بالحديث ¬ي أن اللحن وقع كثا فيما روي من الحديث؛
ً
ألن كثABا من الرواة كانوا غ ABعرب بالطبع ،ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو ،فوقع اللحن !ي
كالمهم وهم ال يعلمون.
ً
كذا قالوا ،ومن املعلوم عند أهل الحديث أن للراوي شروطا ينبaي أن يتصف Çا ،وتتوافر
روايته ُ
فيه ،إذا اجتمعت فيه ُقب َل ْت ُ
واحت ﱠج Çا ،وإال فروايته مردودة.
ِ
)(٦
وتلك الشروط يجمعها لنا ٕالامام الشافÙي – رحمه ﷲ – !ي كتابه "الرسالة" فيقول" :أن
ً
ً
ً
َ
ً
عاقال ملا ّ
يحدث به ،عاملا بما ُيحيل معاني
يكون َم ْن َح ﱠدث به ثقة !ي دينه ،معروفا بالصدق !ي حديثه،
ِ
الحديث من اللفظ ،وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع ،ال يحدث به ع;ى املع¯P؛ ألنه إذا
ﱠ
يحيل الح َ
ُ
ُ ُ
ُ
الل إ[ى الحر ِام ،وإذا ﱠأداﻩ
يدر لعله
حدث به ع;ى املع ¯Pوهو غٍ AB
عالم بما يحيل معناﻩ؛ لم ِ
)" (١نزهة ٔالالباء" )ص .(٣٣
)) (٢ص .(٢٢
)(٢٥٣/٨) (٥٣/٣) (٣
) (٤رقم ).(٦٤١
) (٥انظر "ٔالاصول" لالستاذ تمام حسان )ص  (١٠١-١٠٠بتصرف.
) (٦فقرة ).(١٠٠١
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ً
ً
ُ
َ
ُ
يبق ٌ
بحروفه فلم َ
إحالته الحديث ،حافظا ْإن حدث من حفظه ،حافظا) (١لكتابه إن
وجه ُيخاف فيه
ِ
َ
َ
حدث من كتابه ،إذا شرك َ
أهل الحفظ !ي الحديث وافق حدي,م "...إلخ.
ِ
ّ
ْ
َ
ْ
ُ
إذن فشÈة لحن الرواة مردودة؛ ألن الحفاظ سيضعفو³ا – إن و ِجدت – ولن يحتج Çا .وكون
ُ
ً
بعض الرواة من ٔالاعاجم ال يقدح فم ما دامت تلك الشروط موجودة فم ،وهل كان سيبويه إال
ً
ً
فارسيا ،وابن ج OPإال روميا.
ً
ً
ثم إن الذين يذكرون تلك الشÈة لم يذكروا لنا مثاال واحدا علا ،ومع ذلك فإن الرواة كانوا
ُْ
الحلواني يقول ألصحابه :ما وجدتم !ي كتابي عن
يتشددون !ي اللغة وٕالاعراب ،فكان الحسن بن ع;ي
ً
ﱠ
عفان لحنا فأعربوﻩ ،فإن عفان كان ال يلحن ،وقال لنا عفان :ما وجدتم !ي كتابي عن حماد بن سلمة
ً
ً
ً
لحنا فأعربوﻩ ،فإن حمادا كان ال يلحن ،وقال حماد :ما وجدتم !ي كتابي عن قتادة لحنا فأعربوﻩ ،فإن
)(٢
قتادة كان ال يلحن.
ُ
يخر من السماء ﱠ
وقال ٔالاعمش :كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم ألن ﱠ
أحب إليه من أن
ً
ً
ً )(٣
يزيد فيه واوا ،أو ألفا ،أو ياء.
َ
ُ
حرمته الشرعية ال Ocتدفع الرواة إ[ى التشدد !ي النقل دون لحن أو تحريف،
لقد كان للحديث
ً
ً
ً )(٤
بخالف الشعر وهو " ليس دينا وال عمال مسنونا".
املحور الرابع :ضوابط الاحتجاج بالحديث.
َ
ال أدûي هنا أن النحاة يحتجون بالحديث النبوي الشريف إليراد حكم نحوي لم ُين ﱠ
ص عليه من
قبل أو ´دم حكما نحويا آخر ،وإنما غاية ٔالامر أن يوضع الحديث بم¤لة غABﻩ من أدلة السماع؛
فنعتمد عليه عند الAsجيح أو ٕالاشارة إ[ى صحة تركيب قد يتوهم ضعفه ،فنقيس عليه وتزداد العربية
ثراء.
وتبBن مما سبق أن املتقدمBن من النحاة استشهدوا بالحديث – ع;ى قلة -وجدير بالذكر أن
جمهور املتأخرين احتجوا بالحديث الشريف وأكAوا منه ،وجعلوﻩ من مصادر التقعيد كابن الطراوة
)ت٥٢٨هـ( والزمخشري )ت٥٣٨هـ( والسهي;ي )ت٥٨١هـ( وابن خروف )ت٦٠٩هـ( وابن عصفور)ت ٦٦٩هـ(
وابن مالك )ت٦٧٢هـ(.
بل كان ابن الطراوة يرد ع;ى سيبويه بالحديث ،كما نقله السهي;ي !ي نتائجه) – (٥بعد أن ذكر
قول النحويBن !ي امتناع الحال من النكرة – قال :وكان شيخنا أبو الحسBن – يع OPابن الطراوة – يرد
هذا القول بالقياس والسماع .فذكر استدالله بالقياس ،ثم قوله) :(٦وأما السماع ففي الحديث" :ص;ى
ً
خلفه رجال قياما".
ً
) (١كذا ،واملشهور عند أهل الحديث أن يقال :ضابطا.
)!" (٢ي أصول النحو" )ص .(٥٣
)" (٣الكفاية للخطيب" )ص .(١٧٨
)" (٤لغة الشعر" )ص .(٢٦
)" (٥نتائج الفكر" )ص .(٢٣٤
) (٦أي :قول ابن الطراوة.
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ً
وكان يرى – رحمه ﷲ – أن ٔالاحسن وصل الضم ABمع الفعل الناسخ خالفا لسيبويه ،ويستدل
بالحديث الذي رواﻩ مسلم" :كن أبا خيثمة فكانه" .١ويستدل له بما رواﻩ البخاري ومسلم من حديث
ً
عمر بن الخطاب – حBن َه ﱠم بقتل ابن صياد ظنا منه أنه الدجال – أن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم قال
له" :إن يكنه فلن تسلط عليه".٢
َ
ٔالاجود
وحBن يرد ابن الضائع )ت٦٨٠هـ( عليه هذا الاستدالل يقول " وزعم ابن الطراوة أن
ال ُ
وصل ،وهذا تكذيب لسيبويه).(٣ا.هـ
)(٤
وهل كان سيبويه – رحمه ﷲ – ﱠ
النحو ح ¯cيرد ابن الضائع بمثل هذا الكالم.
نO°
ِ
ضوابط اختيار ٔالاحاديث ال HIيحتج WÚا:
أول من وضع هذﻩ الضوابط – فيما أعلم – هو الشيخ محمد الخضر حسBن ،ونشرها بمجلة
"مجمع اللغة العربية") (٥بالقاهرة ،وÔي:
ٔ - ١الاحاديث املتواترة واملشهورة:
ً
وأعAsض ع;ى هذا الشرط؛ ألن كثABا من ٔالاحاديث املتفق ع;ى صحا ،وتلقاها العلماء بالقبول
ُ
غ ABمتواترة وال مشهورة – أع :OPالشÈة الاصطالحية – ومن أظهر ٔالامثلة ع;ى ذلك الحديث الذي رواﻩ
البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب أن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم قال" :إنما ٔالاعمال
بالنيات " ....الحديث.٦
فهذا الحديث لم يروﻩ عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم إال عمر ،ولم يروﻩ عن عمر إال علقمة بن
وقاص اللي ،O8ولم يروﻩ عن علقمة إال محمد بن إبراهيم التميم ،Oولم يروﻩ عن محمد إال يح÷ Oبن
ً
ً
سعيد ٔالانصاري .فهو حديث صحيح غريب) (٧السند ،وليس متواترا وال مشهورا.
ٔ – ٢الاحاديث ال HIتﺴتعمل ألفاظها ]ي العبادات.
وأعAsض ع;ى التفريق بBن ألفاظ العبادات وألفاظ املعامالت ،فإن من ألفاظ أحاديث البيوع
ً
والنكاح والحدود والجهاد؛ ألفاظا فصيحة صحيحة ،تناقلها املحدثون ودونوها !ي كتÈم كحديث:
٩
"املتبايعان بالخيار مالم يتفرقا" وهو !ي الصحيحBن ،٨وقد استدل به ابن مالك !ي "شرح التسهيل"
ع;ى مDيء املث! ¯Pي مع ¯Pالجمع .وهذا أمر ال يحتاج إ[ى كAة تمثيل؛ فهو ِّبBن ملن طالع كتب الحديث.
) (١رواﻩ مسلم )(٢٧٦٩
) (٢رواﻩ البخاري ) (١٣٥٤ومسلم )(٢٩٣٠
) (٣انظر :مقدمة محمد إبراهيم البنا لـ "نتائج الفكر" ).(١٤
َ
ٔالاخفش – تخالف مذهب سيبويه ،وما منعه أن يقول به إال
) (٤وأعجب منه السهي;ي إذ تبBن له وجه الصواب !ي مسألة –وكانت رأى
ِ
أن سيبويه يقول بخالفه ،قال –رحمه ﷲ -ولوال الوحشة من مخالفة ٕالامام أبي بشر لنصرت قول ٔالاخفش نص ًرا مؤز ًا ،وجلوتُ
ر
َ ُ
مفس ًرا ،ﱠ
ص ِة التحقيق ﱠ
مذهبه !ي م َن ﱠ
ّ
صرة سيبويه ُ
أميل.ا.هـ ]نتائج ص .[٢٣٦
ولكن
النفس إ[ى ن ِ
ِ
ِ
) (٥وسأنقلها من كتاب "لغة الشعر" ألستاذنا الدكتور محمد حماسة )ص .(٣١
) (٦البخاري حديث رقم ) ،(١ومسلم )(١٩٠٧
) (٧الغرابة عند أهل الحديث تع! – ¯Pي الغالب – التفرد.
) (٨البخاري ) ، (٢١٠٩ومسلم )(١٥٣٢
)(٦٥/١) (٩
351

ٔ – ٣الاحاديث ال Ocتعد من جوامع الكلم.
 – ٤كتب الن O°ص;ى ﷲ عليه زسلم.
ٔ – ٥الاحاديث املروية لبيان أنه ص;ى ﷲ عليه وسلم يخاطب كل قوم بلغم.
ٔ – ٦الاحاديث ال Ocدو³ا َم ْن نشأ بBن العرب الفصحاء.
ً
وهذا الشرط واقع يقينا من حيث الجانب التطبيقي لرواية املحدثBن ،فال داûي الشAsاطه.
ٔ – ٧الاحاديث ال Ocعرف من حال روا®ا أ³م ال يج¤Bون رواية الحديث باملع ¯Pمثل :القاسم بن
محمد ،ورجاء بن َح ْي َوة.
وقد تقدم !ي الرد ع;ى شÈة باملع ¯Pأن املحدثBن لم يرخصوا إال ملن يوثق بفصاحته ولغته – هذا من
حيث الرواية – ومنعوا تغيOp ABء من لفظ الحديث !ي الكتب املدونة منذ عصر الصحابة.
ٔ – ٨الاحاديث املروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة .قلت :وهذا شرط جيد.
ومن الضوابط ال HIأضيفها إى ما سبق:
ً
ّ ً
أنه إذا صح السند إ[ى الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وليس الحديث شاذا وال معلـال ،بحيث ال يخالف
َ
ُ
أحد الرواة َ
نفسه !ي Opء من سند الحديث أو متنه؛ ْ
الحديث َ
اح ُت ﱠج به !ي
غABﻩ من الثقات الذين َر َو ْوا
ِ
ِ
إثبات القواعد اللغوية.
وإذا تعددت الرواية !ي الحديث الواحد ،واختلفت ألفاظه؛ ننظر إ[ى أصح ٔالاسانيد ،فنحتج
بمتا وندع ما سوى ذلك – إذا خالفت القواعد النحوية – ونقدم ما كان !ي الصحيحBن ع;ى غABهما.
الخاتمة
ُ
وبعد ففي ختام هذا البحث يحسن إيجاز أهم النتائج ال Ocتستنبط من مسائله ومناقشاته ،وÔي:
 .١كان الحديث الشريف من مصادر التقعيد عند النحاة املتقدمBن ،ولكنه ليس كالقرآن والشعر
ً
كAة ،ولعل سبب ذلك تحرج النحاة من وعيد من يكذب عليه ص;ى ﷲ عليه وسلم .وملا تم¤B
الصحيح من الضعيف بدأ الاستشهاد بالحديث يزيد شيئا فشيئا ،ح ¯cأفاضه ابن مالك ومن
بعدﻩ من النحاة املتأخرين.
 .٢شبه املانعBن من الاستشهاد تتلخص !ي :جواز رواية الحديث باملع ،¯Pوأن أك Aرواة الحديث من
ٔالاعاجم ،وأن املتقدمBن لم يستشهدوا به !ي تقرير القواعد النحوية.
 .٣تبBن لنا مدى تشدد املحدثBن !ي رواية الحديث صيانة له وأللفاظه.
 .٤بعض ضوابط اختيار ٔالاحاديث املحتج به يحتاج إ[ى مناقشة وإعادة نظر كضابط )التواتر
والشهرة( وضابط الاقتصار )أحاديث العبادات( ...إلخ
 .٥وأو( Opدار OpËالعربية باستقراء دواوين الحديث الستخراج املزيد من الشواهد ع;ى ٔالاحكام
النحوية ،فتوضع تالية بعد آيات القرآن.
وع;ى الجامعات واملراكز البحثية العناية Çذا الباب ،وإفراد املؤتمرات والدراسات حوله ،وعمل
استقراء للAsاكيب ّ
املم¤Bة للحديث النبوي الشريف ،ع;ى صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.
ِ
والحمد هلل رب العاملBن
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أهم املصادر واملراجع
 .١ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان ٔالاندل،Op-تحقيق :مصطفى النماس،ط مكتبة
الخانDئ،الاو[ى .١٩٨٤
ٔ .٢الاصول ،تمام حسان ،ط.عالم الكتب٢٠٠٠ ،
 .٣إعراب الحديث النبوى ،للعكAى ،تحقيق :عبد ٕالاله نÈان ،ط .دار الفكر ،دمشق .١٩٧٩
 .٤إمام النحاة وقضية الاستشهاد بالحديث ،السيد رزق الطويل ،مجلة ٔالازهر١٩٨٨ ،
 .٥تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف ،فخر الدين قباوة ،دار امللتقى ،بحلب.
 .٦الحديث النبوي !ي النحو العربي ،محمود فجال ،السعودية ١٩٨٤
 .٧الحديث النبوي وأثرﻩ !ي الدراسات اللغوية والنحوية ،محمد ضاري حمادي ،مؤسسة املطبوعات
العربية ،بABوت١٩٨٢ ،
 .٨خزانة ٔالادب ،عبدالقادر البغدادي،تحقيق :عبدالسالم هارون،ط .مكتبة الخانDي،القاهرة.
 .٩الس ABالحثيث إ[ى الاستشهاد بالحديث ،محمود فجال ،السعودية.١٩٨٦ ،
 .١٠شرح التسهيل ،ابن مالك،تحقيق :عبدالرحمن السيد ،ومحمد بدوي،ط .دار هجرٔ،الاو[ى ١٩٩٠
 .١١شرح صحيح مسلم ،للنووى ،ط .مؤسسة قرطبةٔ ،الاو[ى١٩٩١ ،
 .١٢شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح ،ابن مالك،تحقيق :محمد فؤاد
عبدالبا*ي،ط .دار الكتب العلمية،بABوت.
 .١٣عقود الزبرجد ،للسيوطى ،تحقيق :أحمد عبد الفتاح ،وسم ABحسBن ،ط .دار الكتب العلمية،
بABوت١٩٨٧ ،
 .١٤فتح املغيث بحكم اللحن !ى الحديث ،لإلفرانى ،تحقيق :عبد املجيد خيا[ى ،ط .دار الكتب العلمية،
بABوت١٤٢٤ ،ه.
! .١٥ى أصول النحو ،سعيد ٔالافغانى ،ط .املكتب ٕالاسالمى ،بABوت١٩٨٧ ،
 .١٦فيض نشر الانشراح ،ابن الطيب الفا ،¯pËتحقيق :محمود فجال ،ط .دار البحوث والدراسات،
دبى٢٠٠٢ ،
 .١٧قضايا الاستشهاد بالحديث !ي النحو وشواهدﻩ !ي املغ ،OPسه ABمحمد خليفة ،مطبعة
السعادة١٩٨٢،
 .١٨الكتاب ،سيبويه،تحقيق :عبدالسالم هارون،ط .دار الجيل،بABوتٔ،الاو[ى.
 .١٩كتابة الحديث النبوى وجمعه وتدوينه ،كمال الدين عبد الغ ،¯Pط .دار املعرفة الجامعية،
ٕالاسكندرية١٩٩٩ ،
 .٢٠لغة الشعر ،محمد حماسة ،ط .دار الشروق١٩٩٦ ،
 .٢١املدارس النحوية ،شو*ي ضيف ،ط .دار املعارف ،القاهرة١٩٧٦ ،
 .٢٢معاني القرآن ،الفراء،تحقيق :أحمد يوسف نجاتي ،ومحمد ع;ي النجار،ط .دار الكتب
املصرية١٩٥٥،
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 .٢٣املقتضب ،املAد،تحقيق :محمد عبدالخالق عضيمة،ط .املجلس ٔالاع;ى للشئون ٕالاسالمية ١٣٩٩ه
 .٢٤مقدمة !ى علوم الحديث ،ابن الصالح ،طبعة مكتبة املتن O°بالقاهرة .و )بشرح البلقي ،(¯Pتحقيق
عائشة عبد الرحمن ،ط .دار املعارف.
 .٢٥موقف العي OPمن الاستشهاد بالحديث النبوى الشريف من خالل كتابة املقاصد النحوية ،محمود
محمد العامودى ،مجلة كلية الAsبية الحكومية١٩٩٧ ،
 .٢٦موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ،لخديجة الحدي ،¯8ط .وزارة الثقافة ،بغداد،
١٩٨١
 .٢٧م¤Bان الاعتدال !ى نقد الرجال ،الذه ،¯°تحقيق :ع;ى البجاوى ،وفتحية البجاوى ،ط .دار الفكر
العربى
 .٢٨نتائج الفكر ،السهي;ى ،تحقيق :محمد إبراهيم البنا ،جامعة قاريونس١٩٧٨ ،
 .٢٩النحاة والحديث النبوى ،لحسن مو ¯pËالشاعر ،ط .وزارة الثقافةٔ ،الاردن١٩٨٠ ،
 .٣٠همع الهوامع للسيوطي ط .الكليات ٔالازهريةٔ،الاو[ى ١٣٢٧ه.
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 .٢٦الحديث النبو ّي ]ي لﺴان العرب البن منظور
ّ
عبد الرزاق بن عمر
ّ
ٕالانسانية بتونس
املعهد العا[ي للعلوم
ّ
ّ
ّ
التأويلية
اللسانيات بوحدة البحث !ي
منسق فريق
ّ
ّ
ٕالانسانية بصفاقس
كلية ٓالاداب والعلوم

ّ
املقدمة:
ّ
العربية الOc
نسÙى !ي هذا البحث إ[ى النظر !ي الحديث النبو ّي الشريف باعتبارﻩ صنفا من شواهد
أهمية !ي تفس ABبعض الجوانب من ّ
ّ
اللغوية ،و!ي ذلك حسب ما نعتقد ّ
مدونة
تزخر Çا املعاجم
اللغويBن القدامى ومنهج تأليفهم .واملوضوع !ي ّ
ّ
ّ
التطرق إليه بالنظر !ي كتب فقه اللغة
حد ذاته يمكن
ّ
العربيةّ .
ّ
لكن حدود هذا البحث كانت وراء
والعديد من املعاجم ال Ocتمثل بالفعل ثروة تزخر Çا املكتبة
ّ
اختيارنا للسان العرب باعتبارﻩ ّ
عينة تمثل أحسن ما يكون املعاجم العرب ّية القديمة .فهذا املعجم أخذ
عن خمسة مصادر Ôي من ّأمهات الكتب .يقول ابن منظور )ت٧١١ .ه( !ي ّ
مقدمة اللسان ... :نقلت من
كل أصل مضمونه ولم ّ
ّ
أبدل منه شيئا ] [...وما ّ
تصرفت فيه بكالم غ ABما فا ]!ي املصادر الخمسة
ّ
بالنص .وليعلم "من ينقل عن كتابي هذا ّأنه ينقل عن هذﻩ ٔالاصول الخمسة ١.ؤالاصول
املعتمدة[
الخمسة Ôي® :ذيب اللغة لألزهري )ت ٣٧٠.ه( والصحاح للجوهري)ت ٣٩٣ .ه( واملحكم البن سيدة
)ت ٤٥٨ .ه( والحاشية البن ّبري )ت ٥٨٢.ه( والاية البن ٔالاث) ABت ٦٠٦ .ه( .والكتاب ٔالاخ ABمن هذﻩ
ٔالاصول هو من كتب الحديث النبو ّي الشريف ٢.وال ريب !ي ّأن وجودﻩ ضمن مصادر اللسان ّ
يقوي
الاعتقاد بتأثّ AB
ّ
اللغويBن .ؤالامر ليس بالغريب عن كتب الAsاث إذ ّ
صرح البعض من
املحدثBن قديما !ي
ّ ٣
ّ
اللغويBن ومم السيوطي بمحاكاته !ي املزهر ،لعلوم الحديث !ي تأليف كتابه وترتيب موادﻩ.
ّ
اللغوية !ي حاجة إ[ى ٕالاجابة عن العديد من ٔالاسئلة
ورغم ذلك يبقى تأث ABعلماء الحديث !ي املعاجم
السيما !ي مستويي جمع ّ
ّ
ّ
العربية القديمة أن تكون قد استفادت
املادة ووضعها .فهل يمكن للمعاجم
ّ
توصلوا إ[ى إثبات ّ
ّ
النبوية الشريفة الّ Oc
صحا؟ وإن كان
املحدثBن بل ومن ٔالاحاديث
بالفعل من مناهج
ّ
العربية؟ هذﻩ ٔالاسئلة
ذلك كذلك فما Ôي النتائج ال Ocأدركها واضعو املعاجم وما تأثABها ع;ى اللغة
وغABها تدفعنا إ[ى تقسيم العمل إ[ى ثالثة أقسام :قسم ّأول نتناول فيه توارد الحديث النبو ّي !ي لسان
ّ
نتحدث فيه عن الحديث النبو ّي !ي ّ
مدونة اللسان وقسم ثالث نبحث فيه الحديث
ثان
العرب وقسم ٍ
بتعريفات اللسان.
.١توارد الحديث النبو ّي ]ي لﺴان العرب
ّ
ّ
ّ
املعجمية وÔي علم ّ
القاموسية الOc
´تم بدراسة معجم اللغة وعناصرها وبBن
نم! ¤Bي هذا البحث بBن
ّ
ظريات ّ
تمثل ضربا من النشاط مدارﻩ صناعة القواميس ووضعها رغم ّأن هذا العمل يحتاج إ[ى ن ّ
لغوية
 ١ابن منظورّ ،
مقدمة اللسان ،ص ذ.
 ٢نفسه ،ص د.
ّ
٣السيوطي ،املزهر !ي علوم اللغةّ ،
مقدمة املؤلف ،ص  ،١وقد قال :هذا علم شريف ] [...حاكيت به علوم الحديث !ي التقاسيم ؤالانواع.
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ّ
مؤلف القاموس بجمع ّ
مدونة ّ
ّ
´تم !ي مرحلة
القامو OpËأن يقوم
تساعد !ي إنجازﻩ .ويقت Op2العمل
تم جمعه من صيدّ .
الحقة بوضعها !ي شكل كتاب مداخله تكون مشفوعة بتعريفات Ôي شروح ملا ّ
وألن
ر
ّ
واملوضوعيةّ ،
ّ
ّ
اللغوية دأبت ع;ى تدعيم
فإن القواميس
العمل يحتاج إ[ى قدر كب ABمن ٕالايضاح والدقة
الشروح واستعمال املفردات بشواهد غالبا ما كانت تؤخذ عند القدامى من القرآن والشعر ؤالامثال
١
والحديث حسب املواصفات واملناهج والشروط ال Ocذكرت !ي الكث ABمن كتب الحديث وفقه اللغة.
والحديث النبو ّي !ي لسان العرب لم يخرج عن هذا ٕالاطار وهذﻩ الغايات .إذ كان ابن منظور يأتي به !ي
العربية واستعمال العرب للغمّ .
ٔالاصل شاهدا ّ
ّ
لكن ما يالحظ هو ّأن نسبة ّ
مما ورد
يدعم داللة الكلم
ّ
ّ
ّ
مركبة متالزمة ّ
ّ
املكونات ٢وشحت اللسان بإضافات جديرة
معجمية
!ي أقوال الرسول تمثل عناصر
ّ ُ
باالهتمام ّ
فمما أ ِثر عنه من
ألن ٔالاصل !ي هذا القاموس أن يكون الاهتمام فيه باملفردات ال بالعبارات.
واللغويBن :خضراء ّ
ّ
العبا ات ولم يسبقه !ي ذلك أحد ع;ى ّ
ّ
الد َمن ):املرأة
واملحدثBن
حد قول الصحابة
ر
ِ
ّ
ّ
َْ َ
ّ
٣
الحسناء !ي منبت سوء(! ،ي قوله ص;ى ﷲ عليه وسلمّ :إياكم وخضراء الدمن وكذلك :مات حتف
يس)ّ :
َأ ْنفه)فجأة أو عن مرض بال قتل أو ضرب(َ ٤
وحم ََ O
الو ِط ُ
اشتدت الحرب أو ٔالامر( ٥.ومن هنا يكون
ِ
ِ
ّ
العربية ّ
ثم من حيث
التعامل مع الحديث النبو ّي باللسان !ي حاجة إ[ى النظر فيه باعتبارﻩ من شواهد
مادة املعاجم اللغ ّوية ع;ى ّ
مضمونه اللغو ّي الذي ّأثر !ي اللغة و!ي ّ
حد ّ
ّ
السواء .ويكون
التطرق إ[ى ذلك
ُ
ّ
القامو.OpË
!ي مستويي الجمع والوضع لطبيعة ت ّم ¤Bالعمل
.٢الحديث النبو ّي ]ي ّ
مدونة اللﺴان
ّ
يمثل الحديث النبو ّي !ي اللسان صنفا من أصناف كثABة من الشواهد Ôي القرآن والشعر ؤالامثال
فإ³ا ّ
ؤالاقوال ٦.وهذﻩ الشواهد ولن كانت وظيفا توضيح ما استعمل من ٔالالفاظ وتدعيمهّ ،
تعد
جزءا ال ّ
مدونة ابن منظور .بيد ّأن هذﻩ ّ
يتجزأ من ّ
املدونة ال تختلف !ي جوهرها ّ
عما نجد !ي مصادر
صرح ابن منظور نفسه !ي ّ
اللسان وقد ّ
املقدمة ّأن ٔالاخذ عن هذا الكتاب هو نقل عن املصادر مثلما
ذكرنا سابقا .ولهذا نراﻩ يقتفي أثر السابقBن !ي ضبط ّ
مواد اللغة ونقل شواهدها دون ّ
تصرف يذكر !ي
ّ
 ١ينظر !ي ذلك مثال :السيوطي ،املزهر! ،ي مواطن ّ
والسيما :ص  ٥٨وما بعدها.
متفرقة
ّ
ّ
ّ
ّ
اللسنيات) Les
اللفظية ((Les collocationsوÔي كثABة !ي اللغة ما
املعجمية املركبة باملتالزمات
 ٢نصطلح ع;ى هذا الصنف من العناصر
 (expressions idiomatiquesؤالامثال) ّ ...(Les proverbes
املعجمية إذا ّ
ّ
ترسخ !ي املعجم
ويعد هذا الصنف من العبارات من العناصر
لتوسع !ي الظاهرة ينظر :عبد ّ
بكAة الاستعمال .ل ّ
ّ
ّ
العربية ،تونس ،ديسمA
اللفظية !ي اللغة والقواميس
الرزاق بن عمر ،املتالزمات
.٢٠٠٧
ّ
ّ
 ٣ابن منظور ،مج  ٢ص  /٨٤٨مج ٢ص  .١٠١٦وينقل السيوطي عن ابن دريد قوله :ومن ٔالالفاظ ال Ocلم تسمع من عربي قبله :إياكم
وخضراء ّ
الدمن )السيوطي ،ج ١ص .(٣٠٢
ّ
 ٤نفسه ،مج ١ص  .٥٦٣ويذكر السيوطي عن الثعال! O°ي فقه اللغة :إذا مات ٕالانسان عن غ ABقتل قيل مات حتف أنفهّ ،
وأول من تكلم
ّ
ّ ّ
وسلم)السيوطي ،ج ١صّ (٣٠١
ثم نقل عن ابن دريد !ي املجتٕ ¯°الاثبات نفسه برواية أخرى وبسند ثان:
الن O°ص;ى ﷲ عليه
بذلك
ّ
ّ
ّ
أخAنا عبد ٔالاول بن مريد أحد ب OPأنف الناقة من ب OPسعد !ي إسناد قال :قال ع;ي ر OpÚﷲ عنه :ما سمعت كلمة عربية من العرب
ّ
ّ ّ
ّ
وسلم وسمعته يقول مات حتف أنفه وما سمعا من ّ
عربي قبله )السيوطي ،ج ١ص.(٣٠٢
الن O°ص;ى ﷲ عليه
إال وقد سمعا من
 ٥نفسه ،مج ٦ص  .٩٤٧وينقل السيوطي عن ابن دريد إثبات القول عن الرسول )السيوطي ،ج ١ص .(٣٠٢
ّ
املجلد ّ
ّ
ٔالاول !ي ٓالايات والحديث ؤالاثر ،فهارس لسان العرب ،تصنيف وتقديم خليل
والسيما
انظر !ي ذلك فهارس اللسان
(٧) ٦
أحمد عمايرة وإشراف أحمد أبو الهيجاءّ ،
مؤسسة الرسالة ،بABوت ،ط .١٩٨٧ ،١
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أيمة اللغة مثل الليث والخليل وسيبويه ّ
مناهج من أخذ عم .فقد نقل ما وجد !ي املصادر عن ّ
وعمن
دون اللغة وكان ّ
ّ
حجة من أمثال أبي زيد ؤالاصمÙي وابن ٔالاعر ّ
ابي وأبي عبيدة ،كما أخذ عن ابن ٔالاثAB
أيم ُة الحديث مثل أبي حنيفة ،من ّ
مادة ّ
ضمن كتابه الاية ،ما َن َق َل ّ
الذي ّ
لغوية وردت !ي الحديث
النبو ّي الشريف .وال ريب !ي ّأن ما جاء !ي اللسان بسند املنقول عنه لم يخرج عن املنظومة القديمة
ّ
ّ
اللغويBن ّ
السيما !ي منهج الجمع .فقد كانت دوافع جمع اللغة وشواهدها
املحدثون مع
الّ Ocيتفق فا
تعليمية أثرت بطريقة أو بأخرى !ي حجم تلك ّ
ّ
ّ
املادة ال Ocكانت منتخبة باعتبار ّأن التحقيق !ي
دينية
ّ
ّ
ّ
املواد .فال نجد مثال بعض
صفوية !ي الاختيار وإ[ى تقلص حجم
السند بمقاييس علماء الحديث ّأدى إ[ى
ّ
ّ
العربية املتواترة ال Ocوردت !ي مؤلفات
الجذور !ي مداخل هذا املعجم كما ال نجد الكث ABمن العبارات
١
أخرى سابقة.
ُ
ومع ذلك يشهد الكثABون من القدامى واملعاصرين ّ
بأن ّ
مادة اللسان ت َ
عت Aمن أشمل ما يوجد !ي
ّ
ّ
العربية القديمة العتماد ابن منظور ّ
أهم املعاجم ال Ocسبقته ولعدم ال¤sامه أحيانا بكافة
املعاجم
ّ
شروط الجمع وتجاوزﻩ الفAsة الّ Oc
حددها ّ
ّ
واللغويBن وتدوينه بعض
املحدثBن
الرواد ٔالاوائل من
ّ
ّ
اللهجية ّ
العربية !ي بعض الفAsات من تاريخها ٢.ومهما كان ٔالامر فما
املهمة !ي وصف
الاستعماالت
ّ
يؤثر !ي حجم ّ
تضمنه هذا املعجم من أحاديث ّ
ّ
املادة فحسب بل ّأدى إ[ى إثراء دالالت ٔالالفاظ
نبوية لم
ّ
ّ ّ ١
تقلص حجم ّ
املادة ال Ocجمعها صاحب اللسان ما يالحظ مثال !ي الاختالف بBن جذور اللسان والتاج والصحاح .وهذا
مما يؤكد
ّ
الاختالف يلخصه الجدول التا[ي:
املجموع
الخماOpË
الرباûي
الثالثي
املعجم
١١٩٧٨
٣٠٠
٤٠٨١
٧٥٩٧
التاج
٩٢٧٣
١٨٧
٢٥٤٨
٦٥٣٨
اللسان
٥٦١٨
٣٨
٧٦٦
٤٨١٤
الصحاح
ّ
إحصائية لجذور تاج العروس للزبيدي .وÔي دراسة قام Çا الباحثان ع;ي حلم Oمو ¯pËوعبد الصبور
وهو جدول أخذناﻩ عن دراسة
ّ
ٕالاحصائية الواردة !ي الجدول بمالحظات كثABة ما أنّ
ّ
شاهBن ،منشورات جامعة الكويت ،١٩٧٣ ،ص .٩ويدقق الباحثان املعطيات
ّ
أسبقية الجوهر ّي ع;ى ابن منظور !ي الزمن .ومن هذﻩ الجذور وÔي  ١٩جذرا حسب
بعض جذور الصحاح لم ترد !ي اللسان رغم
ّ
ّ
ٕالاحصاء :نجد – دهج – زكل – صخم – صوأ – صوخ – ضبل ...ومن ٔالاسباب ال Ocأدت إ[ى هذا التفاوت حسب الباحثBن أن من
رباعية وÔي عند الجوهري ّ
ّ
بBن هذﻩ الجذور التسعة عشر مجموعة رواها ابن منظور
ثالثية :دهمج /دهج – كوكب /ككب – هرول/
هرل – ضأبل /ضأل) ...صّ (١٠أما العبارات ال Ocال نجدها !ي اللسان فما :ركب يافوخ غABﻩ :غلبه وفضله)أساس البالغة ،ص،(١٨
ّ
واليافوخ :حيث يلتقي عظم ّ
مؤخرﻩ .والعبارة تختلف عن قول العرب :ركب رأسه أي ّ
مقدم ّ
أصر ع;ى ما أراد بغ ABهداية
الرأس وعظم
وÔي عبارة موجودة !ي اللسان)مج ٢ص  ،(١٢١٣ومن العبارات ال Ocأهملها اللسان :بات ع;ى املسطبة :وقع !ي املتالف وهلك أو ُج ّرد
كل ما يملك)الزمخشري ،أساس البالغة ،ص (٢٩٥وكذلك :طالت ذروته :عال شأنه )الزمخشري ،ص (٢٠٤وفالن ما ّ
من ّ
يندي ّ
الرضفة
ّ
إذا كان بخيال)الزمخشري ،ص ،(٢٣٥يكتفي اللسان ما بشرح ّ
الرضفة :الحجارة ال Ocحميت بالشمس أو النار وما يقال :شواء
مرضوف أي مشو ّي ع;ى النار)مج  ٢ص  ...(١١٧٧ينظر !ي ذلك :ع .بن عمر ،املتالزمات ،ص .١٩٤
ّ
ّ ّ ٢
ّ
مما يؤكد تجاوز ابن منظور لشروط ّرواد جمع اللغة وÔي الشروط ال Ocتأثروا فا بعلم الحديث كما رأينا ،أنه قد يستشهد بشعراء
َ
عاشوا !ي القرن الثاني للهجرة أو جاؤوا بعدهم .ومن هؤالء جرير !ي قوله :ق ْومي تميم هم القوم الذين ُه ُم) ...مج ١ص  (١٦٤وجميل
أحب َك أن نز َ
لت جبال ح ْسم¯)...مج ١ص  (١٥٩والفرزدق !ي قوله :وبايعت أقواما وفيت بعهدهم)...مج ١ص ّ .(١٥٣
!ي قولهّ :
ويدعم
ِ
ّ
سجالت ّ
لغوية مختلفة نذكر ما املثال التا[ي" :جاء فالن و!ي رأسه
تجاوزﻩ لتلك الشروط جمعه !ي اللسان بعض الاستعماالت من
ّ
ٔالاول)مج ٢ص  (٤٥٩واملوقف الصفويّ
والعامة تقول! :ي رأسه ُخطية وكالم العرب هو ّ
ّ
خطة أي !ي نفسه حاجة وقد عزم علا،
والعامة تقول وكذلك :وكالم العرب هو ّ
ّ
ٔالاول.
واضح كما ال يخفى من خالل قوله:
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ّ
ُْ ُ
مة َ
وح ْرمة ٕالاحرام ُ
الح َرم ُ
ّ
وحرمة الشهر الحرام !ي قوله ص;ى ﷲ عليه
إسالمية جديدة ما حر
بمعان
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
الحديبية :ال يسألوني خطة يعظمون فا ح ُرمات ﷲ إال أعطيم ّإياها و!ي حديث
وسلم !ي حديث
الصالة :تحريمها التكب ABو!ي قوله :أال ّإن الزمان قد استدار كهيئته يوم َخ ْلق السماوات ؤالارض ،ﱠ
السنة
ّ
العربية رصيدا جديدا من ٔالالفاظ والعبارات
اثنا عشر شهرا ما أربعة ُح ُر ٌم ،١كما أضاف إ[ى اللغة
ال Ocلم تكن معروفة قبل ظهور ٕالاسالم بدالال®ا الواردة !ي الحديثّ .
فمما أضيف من ٔالالفاظ:
ُْ
٢
شق الباب( َ
والصّ :)AB
والز ّمارة)ّ :
ﱠ
الزانية( ٣...ومن العبارات عدا ما ذكرنا سابقا
الجل ُهمة):جانب الوادي(
َْ ٤
)خضراء ّ
الدمن ومات حتف أنفه وحم Oالوطيس( ،قولهْ َ ٌ :
تط ُح فا
فرس بحر) :ال ينقطع عدوﻩ( وال ين ِ
ُ
ْ
َع َ¤ان):ال يلتقي فا اثنان( ٥ويبقى النظر !ي عالقة هذا املعجم بالحديث النبو ّي رغم ما ذ ِكر! ،ي حاجة
إ[ى النظر !ي وضع تلك الشواهد بتعريفات هذا املعجم.
.٣الحديث النبو ّي ]ي تعريفات اللﺴان
ّ
ّ
املعجمية وتوضيح معانا وتدقيق دالال®ا
اللغوية عادة لتحديد العناصر
يؤتى بالتعريف !ي املعاجم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ونحويا
وصرفيا
صوتيا
املتم¤Bة
منطقيا وتدعيم ذلك بتقديم مجموعة من املعلومات
إحاليا أو
تدقيقا
ّ
ّ
ّ
ّ
واجتماعيا
دالليا
لضبط الاستعمال وإثباته .فالقصد من التعريف شرح الكلمة بما يمكن من تمثلها
ّ
ّ
ّ
وثقافيا .ولذلك تختلف طرقه !ي املعاجم ّ
ّ
وبالصورة
وبالضد وباإلحالة وبالشاهد
وتتنوع .فيكون باملرادف
ّ ٦
ّ
ّ
املهتمة بالقواميس اللغوية.
مفصال !ي الكتب والبحوث
وبما نجد

ّ
ّ
إسالمية كثABة من قبيل :الكفر واملؤمن واملسلم واملنافق ...ويؤكد
 ١ابن منظور ،مج ١ص  .٦١٦ويمكن تأكيد ٕالاضافة بالتحقيق !ي ألفاظ
ذلك ما نجد !ي املزهر للسيوطي :وع;ى هذا سائر أبواب الفقه ،فالوجه !ي هذا إذا سئل ٕالانسان عنه أن يقول فيه اسمان :لغو ّي
وشرûي ويذكر ما كانت العرب تعرفه ّ
ّ
ثم جاء ٕالاسالم به .السيوطي ،ج ١ص  ٢٩٥وما بعدها.
ّ
ّ
ّ
وسلم !ي ٕالاذن وأدخل غABﻩ من الناس قبله فقال :ما َ
كدت
٢يذكر ابن منظور الكلمة !ي حديث أبي سفيان وقد أخرﻩ الن ّ O°ص;ى ﷲ عليه
ّ
تأذن [ي ّ
ح ¯cتأذن لحجارة الجلهمتBن ،وينقل عن أبي عبيد قوله :ولم أسمع بالجلهمة إال !ي هذا الحديث)ابن منظور ،مج ١ص .(٤٩١
ّ
وللرواية ما يؤكدها !ي املزهر للسيوطي )ج ١ص.(٣٠٣
ّ
ّ ّ
ّ ّ
٣يذكر ابن منظور ّأن ّ
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم أنه قال :من اطلع من ص ABباب فقد َد َمر و!ي
الصِ :ABش ّق الباب وقد ورد !ي الحديث عن
ّ
ّ
ويؤكد صاحب املزهر عن الصحاح نفس ّ
الرواية
رواية :من نظر !ي ص ABباب ...قال أبو عبيد :لم يسمع هذا الحرف إال !ي هذا الحديث
الص! ABي الحديث ّأنه ّ
والزمارة !ي الحديث ّأ³ا ّ
عن أبي عبيدّ :
ثم يضيف :قال ّ
شق الباب ولم ُيسمع هذا الحرفّ .
الزانية .قال أبو عبيد:
ِ
ّ
ولم أسمع هذا الحرف إال !ي الحديث )ج ١ص .(٣٠٢
ّ
ّ
ّ
َْ
٤
ُ
دوب فرس أبي طلحة وقد ركبه عريا :إني وجدته بحرا) .ابن منظور ،مج ١ص  .(١٦٤يثبت السيوطي
!ي قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي من ٍ
ّ
ّ
ّ
ذلك ويضيفّ :
وأول من تكلم بذلك رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم )السيوطي ،ج ١ص  .(٣٠٢ – ٣٠١والعبارة من املجاز الشائع الذي
ّ
اللغوية.
دخل !ي القواميس
ّ
يذكر ابن منظور !ي اللسان :و!ي الحديث :ال ينتطح فا ع¤ان أي ال يلتقي فا اثنان ضعيفان ،ألن النطاح من شأن التيوس
(٧) ٥
ّ
والكباش ال َ
العتود ،وهو إشارة إ[ى ّ
قضية مخصوصة ال يجري فا خلف ونزاع )ابن منظور ،مج ٦ص  .(٦٦٠وينقل السيوطي مؤكدا
ّ
نص رواية ابن منظور ،عن ابن دريد :ومن ٔالالفاظ ال Ocلم تسمع من عر ّبي قبله :ال ينتطح فا ع¤ان )ج ١ص .(٣٠٢
ّ
العربي ،إشكاالت ومقارباتّ ،
ّ
ملحمد رشاد الحمزاوي وقد أح ¯pqفيه بعض طرق
العربية نذكر كتاب املعجم
من هذﻩ الكتب !ي
(٧) ٦
ّ
ّ
ّ
خاصا من
املختصة نذكر عددا
الشرح :التعريف السيم Oوبالشاهد وبالصورة )ط .بيت الحكمة ،ص ٢٩١وما بعدها( ومن املجالت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للقاموسية !ي موضوع :التعريف وقضاياﻩ !ي القاموس ،تونس ٢٤ – ٢٢
العلم Oالدو[ي الرابع
املعجمية غطى أعمال ندوة اللقاء
مجلة
جوان .٢٠٠٦
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ّ
النبوية !ي اللسان بنصوص التعريفات ال باملداخل ،دون أن يرتقي الحديث الواحد
وتتوارد ٔالاحاديث
ّ
ُ َ
ّ
في ّتخذ شاهدا من شواهد اللغة ال Ocتفيد !ي شرح داللة
ما إ[ى م¤لة التعريف ألنه يمثل جزء منه
الكلمة وتأكيد استعمالها !ي لغة العرب.
بيد ّأن توارد الحديث !ي اللسان ّ
بنص أك Aمنه هو التعريف يطرح العديد من ٔالاسئلة .فهل يمكن لهذا
خاصا لنمط ّ
ّ
ّ
املعجم أن يخفي ّ
الخاصة بالحديث النبو ّي وقد أخذ عن واحد
متم ¤Bمن املعاجم
تصورا
أهمها !ي الAsاث كما أشرنا !ي ّ
من ّ
مقدمة البحث رغم الاختالف بيما !ي الغاية والتأليف؟ أ وتكون تلك
ّ
الشروح الّ Oc
لغوية ّ
املحدثBن أم Ôي شروح ّ
تم ¤Bاللسان عن غABﻩ
قدمها ابن منظور أمثلة من شروح
من املعاجم بما فا كتب الحديث؟...
اللغوية الّ Oc
ّ
ّ
تم ¤Bاللسان عن كتب الحديث Ôي ال Ocكانت وراء اقتضاب سلسلة السند فيما
لعل الغاية
أوردﻩ ابن منظور .فلم يزد صاحب اللسان ّكلما ساق الحديث عن إشا ة سريعة ّ
تقدم املsن وال تتجاوز
ر
ُ
قوله :ومن الحديث أو ومنه الحديث أو و!ي الحديث .وقد يضيف إ[ى ٔالامثلة املذكورة أحيانا بعض
ّ
تخص موضوع الحديث أو ظروف قوله ،كأن يقول مثال :و!ي حديث سبق الحدث !ي
ٕالاشارات الOc
الصالة ١أو :و!ي حديث ٔالاعر ّ
ابي الذي جاء يسأل عن شرائع ٕالاسالم ٢أو و!ي حديث دعاء السفر ٣.ورغم
ّ
هذﻩ ٕالاضافات املفيدة ّ
املهمة ،يندر أن نجد ضبطا لرواة الحديث ونقلته .٤فال نتمكن !ي الغالب من
ّ
ّ
إال أن نصرف الاهتمام إ[ى ّ
نص املsن
التقدم !ي دراسة السند ونقدﻩ أو تصنيف الحديث ومراجعته
فنقرأﻩ من الداخل قراءة ال يسعنا ما !ي هذا املقام سوى النظر !ي الجانب اللغو ّي وقد حصرنا
ّ
ّ
ّ
واملعرفية ٔالاخرى.
العلمية
بالقاموسية دون ٕالاملام بمختلف املجاالت
أهداف هذا املقال !ي ما له عالقة
ّ
يتضمن أك Aمن حديث .إذ بلغ املجموع !ي تعريف دمن مثال٦ :
وتعريف املدخل الواحد !ي اللسان قد
ّ
أحاديث ّ
نبوية شريفة )ح( ٥و!ي خفا  ١١ح ٦و!ي قلب  ١٣ح ٧...ويرجع ذلك إ[ى ما نعتقد أنه من ثوابت
ابن منظور وهو الذي سÙى !ي معجمه إ[ى الال¤sام بخدمة اللغة وتوظيف شواهدها عند الاقتضاء! ،ي
ّ
ّ
يستمد قيمته من شخص
العربية .فالشاهد من الحديث
شرح داللة ٔالالفاظ وإثبات توارد الكلم
ّ
الرسول ومن فصاحته .وما َق ْ
ّ
العربية بشواهدها إال
ص ُد صاحب اللسان من اقتفاء أثر سابقيه !ي نقل

 ١ابن منظور ،مج ١ص .١٥٥
 ٢نفسه ،مج ١ص .١٢
 ٣نفسه ،مج ٥ص .١٤٥
 ٤قد نجد أحيانا مع بعض ٔالاحاديث وÔي قليلة ّ
جدا !ي اللسان ،شيئا من ٕالاحالة ع;ى سند من أخذ عنه ابن منظور من أصحاب
الدجال !ي خفقة من ّ
مدونته :وروى ٔالازهري بإسنادﻩ عن حذيفة بن أسيد :يخرج ّ
املعاجم ال Ocاعتمدها !ي ّ
الدين)...مج  ٢ص  (٨٦٩أو
ّ
ّ
النبوية إال بذكر املصدر :و!ي الاية :إن ُو*ي ّ
كبة النار)...مج  ٥ص  .(١٤٤والطريقتان
نجد الحديث بدون إشارة إ[ى أنه من ٔالاحاديث
ِ
!ي إخراج الحديث ال تكفيان حسب اعتقادنا !ي نقدﻩ وتصنيفه ودراسته وال تتضاربان مع ما ذهبنا إليه !ي نفس الفقرة.
 ٥ابن منظور ،مج  ٢ص .١٠١٦
 ٦نفسه ،مج  ٢ص ص .٨٧١ – ٨٧٠
 ٧نفسه ،مج  ٥ص ص .١٤٦ – ١٤٤
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ّ
ّ
والسنة" .ولهذا حرص ّ
كل الحرص !ي
النبوية ال Ocعلا مدار أحكام الكتاب العزيز
"حفظ أصول اللغة
املادة ،مثلما جاء !ي ّ
١
التصرف !ي ّ
ّ
مقدمة اللسان.
عمله ع;ى أداء ٔالامانة واجتناب
ّ
وبناء ع;ى ذلك ،نجد !ي اللسان أحيانا دقة وصرامة !ي تقديم ٔالاحاديث وتوظيفها .فقد يرد الحديث
ّ
الدجال مثال :وروى ٔالازهر ّي بإسنادﻩ عن
الواحد بروايات مختلفة مثلما هو الشأن !ي حديث املسيح
َ
حذيفة بن أسيد قال :يخرج ّ
الدجال !ي خ ْفقة من الدين] [...و!ي رواية جابر :وإدبار من العلم .٢وقد يرد
الحديث الواحد كذلك !ي أك Aمن تعريف إذا احتاج صاحب اللسان إ[ى تدعيم شرح كلمتBن أو أك! Aي
موطنBن مختلفBن من الكتاب .فالحديث :إياكم وخضراء الدمن ورد !ي تعريفي خضر ودمن ...٣كما يمكن
ﱠ
ُ
َ َ
َ
الحديث !ي إثبات استعمال اللفظ وتأكيد تواردﻩ !ي اللغة :جاؤوا َق ﱠ
ضيضهم
ضهم وق◌
أن يوظف
َ
َ
يؤتى بالدنيا ّ
وقضيضها )ّ :
بكل ما
بقضها
):بجمعهم لم يدعوا وراءهم شيئا وال أحدا( ،و!ي الحديث
ِ
َ
ٌ
لقض :الح ¯pqالكبار والقضيض الح ¯pqالصغار ،ومنه الحديث :دخلت ّ
ّ
فا(...ا ّ
بقضها
الجنة ّأمة
٤
وقضيضها...
ّ
نظن ّأنه كان مقصودا لذاته ّ
ّأما ترتيب ٔالاحاديث !ي اللسان فما ّ
ّ
التدرج
ألن املقياس الظاهر أن يقع
ّ
املدعمة !ي التعريف دون النظر بالضرورة إ[ى رأس الشاهد ّ
وأوله.
بالشواهد حسب ترتيب الكلمات
والعينة من ٔالاحاديث ال Ocأخذنا من مدخل خفقّ ٥
ّ
توضح ذلك:
أ -كانت رؤوسهم تخفق خفقة أو خفقتBن
ب -كانوا ينتظرون العشاء ّ
ح ¯cتخفق رؤوسهم
ِ
تّ -أيما َس ّرية غزت فأخفقت كان لها أجرها ّ
مرتBن
ّ
َ
ّ
ث -إنه ليسمع خ ْفق نعالهم حBن يولون عنه
ّ
ج) -و!ي الحديث( ّأن ميكائيل منكباﻩ يحكان الخافقBن) :طر!ي السماء(  +و!ي الاية :منكبا
ّ
إسرافيل يحكان الخافقBن
الدجال !ي خفقة من ّ
ح -يخرج ّ
الدين + ...و!ي رواية جابر :وإدبار من العلم
ِ
ّ
مثلت شواهد لفعلBن مستعملBن هما :خفق وأخفق وقد ّ
قدم !ي الAsتيب ّ
املجرد
فاألحاديث الثالثة ٔالاو[ى
ّ
ّ
ّ
مثلت ّ
البقية مجموعة وظفها ابن منظور !ي تدعيم ما استعمل من مشتقات الفعل
ع;ى املزيد! .ي حBن
ّ
ّ
ّ
ثم الصفة ّ
خفق :املصدر ّأوال ّ
ثم ّ
الاسمية !ي ترتيبه
الفعلية ع;ى
املشتقات
املرة .وما يالحظ !ي تقديمه
ّ
ّ
ذاك قد يكون ّ
ّ
خالفية مدارها اشتقاق الفعل واملصدر ّأ´ما يكون
قضية
مبدئي !ي
مبنيا ع;ى موقف
من ٓالاخر؟
 ١نفسه ،مج ّ ،١
املقدمة ،ص ذ.
ّ
 ٢نفسه ،مج ٢ص  .٨٦٩ومن ٔالامثلة ٔالاخرى !ي نفس التعريف ما أوردﻩ من الحديث !ي وصف ميكائيل :منكباﻩ يحكان الخافقBن) :يعOP
ّ
طر!ي ّ
السماء( وقد أشفعه برواية أخرى عن ابن ٔالاث :ABمنكبا إسرافيل يحكان الخافقBن.
 ٣نفسه ،خضر :مج  ٢ص  ٨٤٨ودمن :مج ٢ص .١٠١٦
 ٤نفسه ،مج  ٥ص .١١٠
 ٥نفسه ،مج ٢ص ص .٨٧٠ – ٨٦٨
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ّ
ولن كان الاختيار هو املنهج املعتمد !ي ّاتخاذ الحديث شاهدا ّ
فإن الاستطراد ال ّ
يقل قيمة عنه ألنه
ّ
املنهج الذي توخاﻩ ابن منظور !ي تذليل صعوبة ما استشكل من ٔالاحاديث وشرح دالال®ا ومضاميا.
ّ
دينية وقد يكون لغاية ّ
فقد يكون الاستطراد لغاية ّ
ّ
نستدل علما بما ّذيل به املؤلف حديث
لغوية
ّ
ّ ّ
ٔالاعر ّ
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم :أفلح وأبيه إن صدق.
ابي الذي جاء يسأل عن شرائع ٕالاسالم فقال
ينتّ OÛ
نص الحديث فيستطرد صاحب اللسان بقول ابن ٔالاث :ABهذﻩ كلمة جارية ع;ى ألسن العرب
ّ
ّ ّ
وسلم أن يحلف ّ
الرجل
الن O°ص;ى ﷲ عليه
تستعملها كثABا !ي خطاÇا وتريد Çا التأكيد وقد ن¯Û
بأبيه .١...و!ي الجزء ّ
ٔالاول من كالم ابن ٔالاث ABإشارتان إ[ى تواتر استعمال العبارة !ي اللغة وتدقيق داللا
ّ
شرعيا فيه تحريم القسم بغ ABﷲ.
بينما نجد !ي جملا ٔالاخABة حكما
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوية مفيدة جدا ملا !ي تلك
النبوية !ي املعاجم
الشرعية انطالقا من ٔالاحاديث
ودراسة ٔالاحكام
ّ
ّ
املعاجم من حرص ع;ى الدقة !ي توضيح داللة ٔالالفاظ وما يAsتب عن ذلك من إصابة !ي فهم ٔالاحكام
واملقاصدّ .
ّ
ّ
اللغوية ال ّ
خاصة ونحن نسÙى !ي هذا املقال إ[ى النظر
يقل عا شأنا
لكن الاهتمام باملسائل
خصوصية اللسان وما ّ
ّ
ّ
اللغوية ال Ocرافقت ٔالاحاديث .و!ي
يم¤Bﻩ عن غABﻩ من املعاجم !ي الجوانب
!ي
مما ّ
العينة التاليةّ :إياكم وخضراء الدمن .واختيارنا لهذﻩ ّ
تقدمّ ،
توضيح هذا يمكن أن نعتمد ّ
العينة
ّ
ّ
تAرﻩ أسباب كثABة ما ّأن !ي الحديث إضافة ّ
ّ
اللفظية :خضراء
نوعية إ[ى اللغة متمثلة !ي املتالزمة
متفرقBن من اللسان .وما ّأن ّ
الدمن .وما ّأن الحديث ورد بتعريفBن ّ
نص الحديث !ي التعريفBن كان
النص !ي التعريف ّ
مصاحبا بمالحظات ّ
لغوية ّ
ّ
ٔالاول يختلف بعض ال×Opء ّ
قيمة وإن كان
عما !ي
التعريف الثاني ٢.واملقارنة بBن ما صاحب ّ
نص الحديث !ي التعريفBن يف Op2إ[ى املالحظات التالية:
 ١نفسه ،مج  ١ص  .١٢ومن املفيد أن نش ABهنا إ[ى ّأن ابن منظور قد يكتفي بتقديم الحديث دون شرح وقد يقتصر ع;ى تذييله
ّ
بمالحظات ّ
الشرعية .ومن ذلك نذكر ّ
ّ
العينة التالية :و!ي حديث سبق الحدث !ي
خاصة ببعض القواعد ؤالاحكام
لغوية أو بإضافات
ّ
ّ
الصالة :فليأخذ بأنفه يخرج ،قال ابن ٔالاث :ABإنما أمرﻩ بذلك ليوهم املصلBن ّأن به ُرعافا ،قال :وهذا نوع من ٔالادب !ي س Asالعورة
ّ
ّ
وإخفاء القبيح والكناية باألحسن عن ٔالاقبح .قال وال يدخل !ي باب الكذب ّ
التجمل والحياء وطلب السالمة
والرياء وإنما هو من باب
من الناس )مج  ١ص .(١١٥
ّ
ّ
ّ
٢
النص ّ
ّ
ّ
ّ
ٔالاول :وقوله ص;ى ﷲ عليه وسلم :إياكم وخضراء الدمن .قيل وما ذاك يا رسول ﷲ؟ فقال :املرأة الحسناء !ي منبت السوء.
وكل ما ينبت !ي ّ
شÈها بالشجرة الناضرة !ي دمنة َ
الب َعر وأكلها داء ّ
ّ
الدمنة وإن كان ناضرا ال يكون ثامرا .قال أبو عبيد :أراد فساد
النسب إذا خيف أن تكون لغ ABرشدة .وأصل ّ
تدمنه ٕالابل و الغنم من أبعارها وأبوالهاّ .
الد َمن ما ّ
فربما نبت فا النبات الحسن
ِ
ّ
ّ ّ
َُ
الناضر وأصله !ي دمنة قذرة .يقول
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم :فمنظرها حسن أنيق ومنبا فاسد .قال زفر بن الحرث :وقد ينبت
ّ
ّ
ّ
املرûى ع;ى دمن الAى #وتبقى حزازات النفوس كما هيا .ضربه مثال للذي تظهر مودته وقلبه ن ِغل بالعداوة وضرب الشجرة ال Ocتنبت
!ي املزبلة فتDيء خضرة ناضرة ومنبا خبيث قذر مثال للمرأة الجميلة الوجه اللئيمة املنصب)مج ٢ص (٨٤٨
ّ
ّ
ّ
وسلم قالّ :إياكم وخضراء ّ
ّ
الدمن .قيل وما ذاك؟ قال املرأة الحسناء !ي املنبت السوء.
النص الثاني :و!ي الحديث أنه ص;ى ﷲ عليه
َ
شبه املرأة بما ينبت !ي ّ
ّ
الدمن من الكإل يرى له غضارة وهو وبيء املرûى منsن ٔالاصل .قال ُزفر بن الحرث :وقد ينبت املرûى ع;ى دمن
ّ
ح ¯cيأتي عليه ّ
املدمن للصدر والجمع د َمن .وقيل ال يكون الحقد دمنة ّ
النفوس كما هياّ .
الAى #وتبقى حزا ات ّ
والدمنة الحقد ّ
الدهر
ز
ِ
ّ
وقد دمن عليه .ودمنت ع;ى فالن أي ضغنت .وقال أبو عبيد !ي تفس ABالحديث :أراد فساد النسب إذا خيف أن تكون لغ ABرشدة .وإنما
الدمن تشبا بالبقلة الناضرة !ي دمنة البعر .وأصل ّ
جعلها خضراء ّ
الدمن ما ّ
تدمنه ٕالابل والغنم من أبعارها وأبوالها أي ّ
تلبدﻩ !ي
فربما نبت فا النبات الحسن النض .ABوأصله من دمنة .يقول :فمنظرها أنيق حسن ومنه الحديث :فينبتون نبات ّ
مرابضهاّ .
الدمن !ي
السيل .قال ابن ٔالاث :ABهكذا جاء !ي رواية بكسر ّ
ّ
الدال وسكون امليم .يريد البعر لسرعة ما ينبت فيه .ومنه الحديث :فأتينا ع;ى ُج ْد ُجد
متدمن أي ب Aحولها ّ
النخÙي :كان ال يرى بأسا ّ
ّ
ّ
بالصالة !ي دمنة الغنم)مج  ٢ص .(١٠١٦
الدمنة .و!ي حديث
ِ
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ّ
ّيتفق التعريفان !ي تقديم شاهد من الحديث النبو ّي هو ّ
نص ذو بنية مركبة:
الحديثّ :إياكم وخضراء ّ
الدمن ،وشرحه من الداخل عن طريق الاستطراد... :املرأة الحسناء !ي منبت
ّ
نص الحديث ّ
ّ
املتوGى وقد استطرد ابن منظور إ[ى ذكر ّ
مذيال
السوء .كما ّيتفق التعريفان !ي املنهج
ّ
الاصطال'ي املقصود من العبارة :تشبيه املرأة بالشجرة أو البقلة...
بشرح املجاز الذي قام عليه املع¯P
مهم ألصل العبا ة ومنبعها" :وأصله من دمنة""/وأصل ّ
الدمن ما ّ
و!ي هذا تدقيق ّ
تدمنه ٕالابل و الغنم
ر
من أبعارها وأبوالها"ّ ،
ثم بإشارة إ[ى شرح أبي عبيد وهو من نقلة الحديث دون ذكر املصدر )كتاب
ّ
مكون من ّ
ثم بتقديم شاهد شعر ّي تدعيما الستعمال ّ
املصنف(ّ ،
مكونات املتالزمة :خضراء
الغريب
ّ
ّ
الدمن ،هو قول ُزفر بن الحرث :وقد ينبت املرûى ع;ى دمن الAى  #وتبقى حزازات النفوس كما هيا.
ّ
ّأما أوجه الاختالف فأبرزها يظهر !ي إضافة مصدر ثان بالتعريف الثاني هو الاية البن ٔالاث ABوقد ترتب
عن ذكرﻩ تدعيم ما استطرد إليه ابن منظور من شروح بشاهدين من الحديث هما" :فأتينا ع;ى ُج ُ
دجد
متدمن" و" كان ال يرى بأسا بالصالة !ي دمنة الغنم" .يضاف إ[ى ذلك ما َ
ّ
ّ
خاص بشرح
يالحظ من اعتناء
ّ
مشتقات دمن شرحا ّ
تعددت طرقه .فمنه باملرادف :الدمنة :الحقد ومنه بالتأويل :وقيل ال يكون
بعض
الحقد دمنة ّ
ح ¯cيأتي عليه الدهر ،ومنه باالشتقاق والتصريف :الدمنة والجمع ِد َمن ،وقد دمن عليه
ودمنت ع;ى فالن)أي ضغنت( ،ومنه بإثبات التوا د !ي الاستعمالّ ) :
الد ْمن( هكذا جاء !ي رواية بكسر
ر
ِ
الدال وسكون امليم...
ّ
تأليفية لرأينا كيف ّأن ابن منظور جمع !ي كتابه بBن شرح املفردات
ولو نظرنا إ[ى التعريفBن بصورة
وشرح العبارات .بل وتجاوز ذلك إ[ى الاعتناء بشواهد اللغة ال Ocما الحديث النبو ّي نقال وشرحا
ّ
ّ
واملحدثBن
اللغويBن
وتأويال .فالظاهر ّأن سمة نظرته إ[ى اللغة ذ ّرية ولم يخرج !ي هذا عن القدامى من
ّ
ولكن ّ
املتأمل كذلك إ[ى محاور الشرح بالتعريفBن يمكن أن يجد بعض الطرافة وٕالاضافة إ[ى املعاجم
ّ
اللغوية القديمة.
ّ
فاالعتناء باملتالزمات الل ّ
فظية وشواهد اللغة لذا®ا ،جمعا ووضعا !ي اللسان وما يAsتب عن ذلك من
خاصة Çذﻩ العناصر ١قد ال نبالغ إن قلنا ّإنه من ّ
ّ
ّ
تصور مفAsض ملعاجم ّ
املم¤Bات ال Ocتكسب
عربية
ّ
ّ
ُ
تقديم الشاهد أحيانا ّ
العربية .إذ يتجاوز
مجر َد النقل إ[ى شرح لغة
القاموسية
اللسان م¤لة فريدة !ي
مكوناته وعبا اته شرحا يلفت الانتباﻩ ّ
ّ
ّ
بتعدد محاورﻩ .فقد ّ
الاصطالحية
´تم صاحب اللسان باملعاني
ر
ّ
ّ
الحرفية الظاهرة وتوضيح
لبعض العبارات الواردة !ي الشاهد ويذلل صعوبة فهمها بتدقيق معانا
ّ
ّ
فيقدم املرادف والاشتقاق
بمكونات العبارة الواحدة
أصولها وما بنيت عليه من مجاز .وقد يعتOP
والتوا د بإثبات الاستعمال !ي شواهد اللغة من الشعر والحديث مثلما أينا !ي ما ّ
تقدم...
ر
ر
.٤الخاتمة
ّ
ّ
اهتم Çا اللسان
العربية الOc
تناولنا !ي هذا البحث الحديث النبو ّي الشريف باعتبارﻩ من شواهد
خاصا !ي مستويي جمع ّ
املادة ووضعهاّ .
ّ
وتبBن لنا ّأن نقل هذا النوع من الشواهد وتوظيفه لم
اهتماما
ّ
اللفظية !ي القواميس :لسان العرب البن منظور نموذجا! ،ي ع .بن عمر ،املتالزمات ،ص
 ١ينظر !ي ذلك ع;ى سبيل املثال :توارد املتالزمات
 ١٨٩وما بعدها.
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ّ
ّ
واملحدثBن .فكان اختيار ّ
ّ
ّ
يخرجا كثABا عن املنظومة القديمة ّ
اللغوية
املواد
اللغويBن
السيما !ي اتباع منهج
ّ
صفويا ّأثر تأثABا ّبينا !ي حجم ما ُجمع من رصيد بصرف النظر ّ
عما أضافه ابن منظور !ي ما
بشواهدها
ِ
ّ
الجاهلية وما ّ
ّ
ّ
سجله من بعض الاستعماالت
إسالمية جديدة لم تكن موجودة !ي
قدم من دالالت
العربية !ي فAsات من تاريخهاّ .
ّ
ّ
اللهجية ّ
لكن ما يلفت الانتباﻩ !ي الكتاب هو استطراد
املهمة !ي وصف
صاحبه !ي الكث ABمن ٔالاحيان إ[ى شرح تلك الشواهد من الحديث النبو ّي شرحا مقصودا لذاته
ّ
املتعددة! ،ي تقديم ّ
مادة ّ
ّ
ومعالجة ما ّ
ثرية قد
قاموسية مفيدة بمحاورها
تضمنته من عبارات معالجة
ّ
أثلية وتار ّ
تساعد !ي إنجاز معاجم ّ
العربية !ي حاجة إلا .ورغم ذلك تبقى ّ
كل هذﻩ
يخية ما تزال املكتبة
املالحظات !ي حاجة إ[ى التدقيق وٕالاثراء بدراسات أخرى تتناول ّ
بقية الشواهد من القرآن ؤالامثال
والشعر.
املصادر واملراجع
 أبو الهيجاء )أحمد( وعمايرة )خليل أحمد( ،فهارس لسان العربّ ،مؤسسة الرسالة ،بABوت،
.١٩٨٧
ّ
ّ
ّ
العربيةّ ،
مجمع ٔالاطرش لنشر
اللفظية !ي اللغة والقواميس
 ابن عمر )عبد الرزاق( ،املتالزماتّ
املختص وتوزيعه ،تونس ،ديسم.٢٠٠٧ ،A
الكتاب
 ابن منظور ) ّمحمد بن مكرم بن ع;ي( ،لسان العرب املحيط ،دار الجيل ،دار لسان العرب،
بABوت.١٩٨٨ ،
ّ
إحصائية لجذور تاج العروس للزبيدي،
 حلمي مو©¨ )ع;ي( و شاهن )عبد الصبور( ،دراسةمنشورات جامعة الكويت.١٩٧٣ ،
 الحمزاوي ) ّّ
العربي :إشكاالت ومقاربات ،بيت الحكمة ،قرطاج ،تونس،
محمد رشاد( ،املعجم
.١٩٩١
 الزمخشري )جار ﷲ أبو القاسم محمود( ،أساس البالغة ،دار صادر ،بABوت.١٩٧٩ ، الﺴيوطي )عبد الرحمان جالل الدين( ،املزهر !ي علوم اللغة وأنواعها ،دار الفكر ،دار الجيل،بABوت ،د .ت.
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 .٢٧منظومة الكون بن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
أ.د /أحمد عبد القادر الشاذ[ي
)كلية ٓالاداب – جامعة املنوفية – مصر(
منظومــة الكــون Ôــي تلــك املنظومــة القائمــة ع;ــى نظــام دقيــق يؤكــد ع;ــى أن خــالق هــذﻩ املنظومــة
اله قادر مبدع ،كل من ينظر إلا ويتأملها ويتدبرها البد أن يؤمن بأ³ا مـن صـنع الـه واحـد أحـد ،فتبـارك
ﷲ أحسن الخالقBن.
منظوم ــة الك ــون تتض ــمن الس ــموات ؤالارض ــBن وم ــا بيم ــا ،م ــن ش ــموس ونج ــوم وكواك ــب ودروب
ومجـرات وأقمــار وأجـرام ومــا ع;ــى ٔالارض مــن بحــار وأ³ــار وجبــال وهضــاب وصــحاري وســهول وقــارات وجــزر
وأشجار وفلك وحيوان وإنسان.
وما تحت ٔالارض من براكBن وزالزل ومعادن وأوتاد لجبال راسيات ومنصهرات وطبقات.
فــإذا مــا اخــ Aالحــق ســبحانه وتعــا[ى عــن مكنونــات هــذﻩ املنظومــة فإنمــا Ôــي دعــوة لإلنســان بمــا
وهبه الرحمن من عقل وحواس للنظر و التأمل و التدبر !ي هذﻩ املخلوقـات إلدراك كنـه هـذا الكـون ،وأنـه
البد من انه لكل مصنوع صانع ولكل مخلوق خالق.
وٕالايمــان بــاهلل وبالوحدانيــة هــو أســاس كــل ٔالادي ــان الســماوية ،وٕالاســالم يؤكــد ع;ــى هــذا ٔالاص ــل
ال ــذي ه ــو أص ــل لك ــل ف ــرع ،وٕالايم ــان ب ــاهلل وبالوحداني ــة ال ي ــأتي إال بالعق ــل ال ــذي وهب ــه ﷲ لإلنس ــان لك ــي
يتدبر !ي كونه.
وجاء القرآن الكريم املـ¤ل مـن رب العـاملBن ليـدعو ٕالانسـان إ[ـى النظـر !ـي الكـون واملخلوقـات ،قـال
تعـ ــا[ى  " :إن !ـ ــي خلـ ــق السـ ــموات ؤالارض آليـ ــات ألو[ـ ــى ٔالالبـ ــاب الـ ــذين يـ ــذكرون ﷲ قيامـ ــا وقعـ ــودا وع;ـ ــى
جن ــوÇم ويتفك ــرون ! ــي خل ــق الس ــموات ؤالارض ربن ــا م ــا خلق ــت ه ــذا ب ــاطال س ــبحانك فقن ــا ع ــذاب الن ــار "
وقال تعا[ى  " :والشمس وضحاها والقمر إذا تالها والـار إذا جالهـا والليـل إذا يغشـاها والسـماء ومـا بناهـا
ؤالارض ومــا طحاهــا " الشــمس والقمــر والســماء ؤالارض مــن مخلوقــات هــذﻩ املنظومــة والنظــر !ــي كــل أيــة
يثبت أ³ا آية من آيات ﷲ ومعجزة ملن وهبه ﷲ العقل.
فالســماء بنــاء ؤالارض بيضــاء قــال تعــا[ى " تبــارك الــذي بيــدﻩ امللــك وهــو ع;ــى كــل ــ öpقــدير الــذي
خلــق املــوت والحيــاة ليبلــوكم أيكــم أحســن عمــال وهــو العزيــز الغفــور الــذي خلــق ســبع ســموات طباقــا مــا
ترى !ي خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور " )امللك(.
الســموات طباقــا ،ومــن ٔالارض مــثلهن أي طباقــا ،ومــا كــان ألحــد أن يعــرف أن الســموات ؤالارض
طبقات إال بإخبار الحق سبحانه وتعا[ى.
وجــاء عــن رســول ﷲ صــ;ى عليــه وســلم أنــه قــال )مــن ظلــم قيــد شــ Aطوقــه مــن ســبع أرضــBن( أو
)من أخذ شيئا من ٔالارض بغ ABحقـه خسـف بـه يـوم القيامـة إ[ـى سـبع ارضـBن( أو كمـا قـال صـ;ى ﷲ عليـه
وس ــلم )م ــن أخ ــذ ش ــAا م ــن ٔالارض ظلم ــا فإن ــه يطوق ــه ي ــوم القيام ــة م ــن س ــبع أرض ــBن( ف ــإن ٔالارض س ــبع
طبقــات ،وقــد أكــد العلــم الحــديث أن ٔالارض ســبع طبقــات Ôــي النــواة وÔــى صــلبة جــدا يحــيط Çــا طبقــة
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سائلة ذات درجة حرارة عالية محيطة Çا ثالث طبقات ثم غالف صخري ملب ثم القشرة ٔالارضية.
ق ــال رس ــول ﷲ ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم )إن تح ــت البح ــر ن ــارا وتح ــت الن ــار بح ـرا( " رواﻩ أب ــو داود "
وقــد أكــد العلمــاء أن الحمــم الcــ Oتخــرج مــن الطبقــة الثالثــة لــألرض فيمــا يســم¯ بنطــاق الضــعف ٔالارÚــOp
تحتــوي ع;ــى مــاء ،وأثبــت العلــم أن تحــت النــار مــاء فالحقيقــة العلميــة الثابتــة Ôــي وجــود نــار تحــت أي بحــر
وتح ــت ه ــذﻩ الن ــار م ــاء يق ــدر بأض ــعاف م ــا يوج ــد ! ــي البح ــار وهن ــا نج ــد اجتم ــاع امل ــاء والن ــار دون أن يطف ــئ
أح ــدهما ٓالاخ ــر وه ــذا يؤك ــد م ــا نش ــاهدﻩ ! ــي أعم ــاق البح ــار ف ــاملواد املنص ــهرة ال تبخ ــر م ــاء البح ــر وال البح ــر
يطفئ النار .فمن علم رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم هذا العلم إنه الحق سبحانه وتعا[ى.
ٕالاسراء واملعراج ومنظومة الكون
عن ــدما ذك ــر الن°ــ Oص ــ;ي ﷲ علي ــه وس ــلم م ــا ح ــدث ل ــه م ــن إس ـرائه ل ــيال ا[ ــى املس ــجد ٔالاق qــ ¯pث ــم
عروجــه إ[ــى الســموات العــال كذبــه املشــركون وصــدقه املســلمون وكــان تكــذيب املشــركBن قــائم ع;ــى عــدم
إمكاني ــة تحقي ــق ه ــذا ٕالاس ـراء وه ــم يض ــربون أكب ــاد ٕالاب ــل ش ــهرا ح cــ¯ يص ــلون إ[ ــى تل ــك ال ــبالد فم ــا بال ــك
ب ــالعروج إ[ ــى الس ــموات الع ــال والوص ــول إ[ ــى س ــدرة املنت Ûــ¯ ! أم ــا املس ــلمون ص ــدقوا الن °ــ Oص ــ;ى ﷲ علي ــه
وسلم اسـتنادا إ[ـى إيمـا³م بـاهلل وشـهاد®م بالوحدانيـة وبنبـوة محمـد صـ;ى ﷲ عليـه وسـلم ،ومـن ثـم فـان
ه ــذا ٕالايم ــان املطل ــق ق ــد دفعه ــم إ[ ــى التص ــديق ح cــ¯ وإن ل ــم يتأك ــدوا م ــن ذل ــك بعق ــولهم ،ولك ــن العل ــم
الحـديث أثبـت إمكانيــة حـدوث ٕالاسـراء واملعـراج قـال تعــا[ى " سـبحان الــذي أسـرى بعبـدﻩ لــيال مـن املســجد
الحـرام ا[ــى املســجد ٔالاقqــ ¯pالـذي باركنــا حولــه لAيــه مـن آياتنــا " )ٕالاسـراء( ثــم جـاءت بعــض التفاصــيل !ــي
ســورة الــنجم !ــي قولــه تعــا[ى " والــنجم إذا هــوى مــا ضــل صــاحبكم ومــا غــوى ومــا ينطــق عــن الهــوى إن هــو
إال و'ــى يــو'ى " وقــال تعــا[ى " ثــم دنــا فتــد[ى فكــان قــاب قوســBن أو أدنــى فــأو'ى إ[ــى عبــدﻩ مــا أو'ــى مــا كــذب
الفؤاد ما رأى أفتمارونه ع;ى ما يرى ولقد رآﻩ نزلة أخرى عند سـدرة املنتÛـ¯ عنـدها جنـة املـأوى إذ يغ×ـ¯p
السدرة ما يغ× ¯pما زاغ البصر وما طaى لقد رأى من آيات ربه الكAى " )النجم .(١٨-١
وحك ــى الن °ــ Oص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم قص ــة ٕالاسـ ـراء واملع ـراج كامل ــة ،وج ــاء العل ــم الح ــديث يؤك ــد
إمكانيـة حــدوث ذلــك فإنــه بنــاء ع;ـى حركــة الكــون فــإن لكــل جسـم مــادي حركــة دائمــة مســتمرة ال تتوقــف
إال بفنـاء الكـون ،فــاإللكAsون يـدور حـول الــذرة !ـي مـدار خــاص ،ؤالارض تـدور حـول الشــمس والقمـر يــدور
ح ــول ٔالارض والش ــمس ؤالارض والقم ــر ك ــل واح ــد م ــم ي ــدور ح ــول نفس ــه والنج ــوم ت ــدور ح ــول نفس ــها
وحــول املجــرة ،واملجــرة تــدور حــول نفســها بســرعة فــالكون يــدور قــال تعــا[ى " والشــمس تجــري ملســتقر لهــا
ذل ــك تق ــدير العزي ــز العل ــيم والقم ــر ق ــدرناﻩ من ــازل ح cــ¯ ع ــاد ك ــالعرجون الق ــديم ال الش ــمس ينب aــي له ــا أن
تدرك القمر وال الليل سابق الار وكل !ي فلك يسبحون " )يس (٤٠-٣٨
وقــال تعــا[ى " وهــو الــذي خلــق الليــل والــار والشــمس والقمــر كــل !ــي فلــك يســبحون ")ٔالانبيــاء (٣٣
ف ــإذا كان ــت ٔالارض ت ــدور ح ــول الش ــمس ك ــل  ٣٦٥ي ــوم تقريب ــا وت ــدور الش ــمس ح ــول نفس ــها ك ــل  ٩٧يوم ــا
تقريبــا وتــدور حــول املجــرة !ــي كــل  ٢٢٥مليــون ســنة وإن يومــا عنــد ربــك كــألف ســنة ممــا تعــدون ،والكــون
مؤلــف مــن ط ــول وعــرض وارتفــاع وزم ــان ،والزمــان غ Bــ Aثابــت .قــال تع ــا[ى !ــي ســورة املع ــارج " ســأل س ــائل
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بعــذاب واقــع للكــافرين لــيس لــه دافــع مــن ﷲ ذي املعــارج تعــرج املالئكــة والــروح إليــه !ــي يــوم كــان مقــدارﻩ
خمســBن ألــف ســنة " )املعــارج  (٥-١وقــال تعــا[ى " يــدبر ٔالامــر مــن الســماء إ[ــى ٔالارض ثــم يعــرج إليــه !ــي يــوم
كان مقدارﻩ ألف سنة مما تعدون " )السجدة  (٥وقد اكتشف سرعة الضـوء الcـ Oتؤكـد ان هنـاك سـرعة
يتوق ــف عن ــدها ال ــزمن فاملالئك ــة وال ــروح تقط ــع املس ــافة ! ــي لحظ ــات كم ــا يقط ــع الض ــوء املس ــافات وذل ــك
بســبب ســرعا الخارقــة ،وتنتقــل املالئكــة بــBن النجــوم وال يمــر علــا زمــن وهنــا نفســر إسـراء ومعـراج الن°ــO
ص;ى ﷲ عليه وسلم فقد ُعرج به إ[ـى السـماء ،وعـاد خـالل لحظـات حيـث كـان فراشـه ال يـزال دافئـا فـإذا
كان اليوم عند ﷲ بألف سنة مما ع;ى ٔالارض فإن املسافة ال Ocيقطعها املالئكة خـالل يـوم واحـد تعـادل
سرعة الضوء.
إن ٕالاس ـراء واملع ـراج مــن معج ـزات هــذا الن°ــٔ Oالامــي الــذي جــاء بــالقرآن الكــرم ،وتكلــم !ــي منظومــة الكــون
ال Ocلم يكتشف ما اليوم إال القليل.
الكسوف والخسوف
الكسوف للشمس والخسوف للقمر من آيات ﷲ قال الحق سـبحانه وتعـا[ى " والـنجم إذا هـوى "
وك ــان الق ــدماء يفس ــرون ظ ــاهرة الكس ــوف باالعتق ــاد ! ــي أن الش ــمس عن ــدما تنكس ــف إنم ــا مل ــوت إنس ــان
عظــيم أو أ³ــا تنــذر بشــؤم يــؤدي إ[ــى خسـران مبــBن ،وكــان العــرب قــديما يظنــون هــذا الظــن ،وعنــدما مــات
إب ـراهيم ولــد الن°ــ Oصــ;ى ﷲ عيــه وســلم حــدث كســوف للشــمس فظــن املســلمون أن مــا حــدث للشــمس
بســبب م ــوت إب ـراهيم ،فق ــال له ــم الن °ــ Oص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم " إن الش ــمس والقم ــر آيت ــان م ــن آي ــات ﷲ
تبارك وتعا[ى ال ينخسفان ملوت أحد وال لحياته " )رواﻩ البخاري ومسلم(.
الكسوف ظاهرة ناتجة عن مرور القمر بBن ٔالارض والشمس فيحجب أشعة الشـمس فـال تسـقط
ع;ــى ٔالارض ويحــدث الكســوف ،والخســوف ظــاهرة ناتجــة عــن وقــوع ٔالارض بــBن الشــمس والقمــر وقــد ورد
الكســوف والخســوف !ــي القـرآن الكــريم و!ــي الحــديث النبــوي الشــريف قبــل أن يتعــرف العلمــاء ع;ــى هــذﻩ
الظ ــواهر ب ــل أن العلم ــاء اس ــتطاعوا أن يح ــددوا وق ــت ح ــدو/ا تبع ــا للنظ ــام ال ــدقيق ال ــذي وض ــعه الح ــق
سبحانه وتعا[ى ملنظومة هذا الكون.
العالقة بBن اللون والحرارة
قــال رســول ﷲ ص ــ;ى ﷲ عليــه وس ــلم " أوقــد ع;ــى الن ــار ألــف س ــنة حcــ¯ احمــرت ث ــم أوقــد عل ــا
ألف سنة ح ¯cابيضت ثم أوقد علا ألف سنة ح ¯cاسودت ف OÛسوداء مظلمة " )رواﻩ الAsمذي(.
فق ــد ورد !ـ ــي ح ــديث رسـ ــول ﷲ ص ــ;ى ﷲ عليـ ــه وسـ ــلم أن الن ــار بحرار®ـ ــا له ــا درجـ ــات ودرجـ ــات
الحرارة مرتبطة بلو³ا فاللون ٔالاحمر هو أول ٔالالوان وأقل حرارة ؤالابيض يليه ؤالاسود هـو أع;ـى درجـات
الحـرارة وقــد قــال الحــق ســبحانه وتعــا[ى " هــل أتــاك حــديث الغاشــية وجــوﻩ يومئــذ خاشــعة عاملــة ناصــبة
ً
تصــ;ى نــارا حاميــة " )الغاشــية  (٤-١وحاميــة تــدل ع;ــى شــدة الح ـرارة وتــدل ع;ــى تغBــٔ Aالالــوان ،و!ــي حــديث
رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم تأكيد ع;ـى أن اللـون ٔالابـيض هـو منتصـف ٔالالـوان أو معـادل !ـي منتصـف
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ألـوان الطيـف ،كمــا أكـد ع;ــى أن هنـاك عالقــة بـBن الحـرارة واللـون وهــو مـا لــم يتوصـل إليــه العلمـاء إال !ــي
العصر الحديث.
لقــد وضــع العلمــاء أرقامــا ودرجــات لأللــوان فــاللون ٔالاحمــر يبلــغ طــول موجــة اللــون  ٧٠٠نــانو مsــA
والبنفس ــDي ط ــول موجتـ ــه  ٤٠٠ن ــانو م sــ Aولـ ــذلك وج ــدوا أن النجـ ــوم تتغ Bــ Aألوا ³ــا تبعـ ــا لدرج ــة حرار®ـ ــا
فــالنجم الــذي لونــه أحمــر درجــة حرارتــه  ٤٠٠٠كلفــن والــنجم الــذي لونــه أبــيض درجــة حرارتــه  ١٠آالف
درجة والنجوم ال Ocحرار®ا أك Aمن ذلك زرقاء قائمة إذن هناك تدرج لأللوان تبعا لدرجـة الحـرارة وهـذا
تأكيد ملا ورد !ي حديث الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم.
وإذا كــان اللــون ٔالابــيض لونــا مركزيــا يطلــق عليــه " تــوازن اللــون ٔالابــيض " فــإن اللــون ٔالاســود هــو
ً
آخر ٔالالوان ظهورا حيث نجد العلماء قد توصلوا إ[ى الثقب ٔالاسود الناجم عن انفجـار نجـم كانـت درجـة
حرارته عالية جـدا وهـذا مـا قالـه الحـق سـبحانه وتع;ـى !ـي قولـه " والسـماء والطـارق ومـا أدراك مـا الطـارق
ال ــنجم الثاق ــب " ف ــالنجم الثاق ــب ال ــذي أح ــدث الثق ــب ٔالاس ــود يمث ــل املرحل ــة الائي ــة م ــن عم ــر النج ــوم
العالية الحرارة ويمثل املرحلة الائية من ألوان النجوم ،واللون ٔالاسود هو آخر ٔالالوان الحرارية.
فكي ــف عل ــم الن °ــ Oص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم بت ــدرج ٔالال ــوان وعالق ــا ب ــالحرارة ،إن ــه الح ــق س ــبحانه
وتعا[ى " علمه شديد القوى ".
حماية منظومة الكون
منظومــة الكــون منظومــة متكاملــة متماســكة مAsابطــة تســ ABوفــق قــوانBن إلهيــة منظمــة ،فــإذا مــا
ســÙى ٕالانســان للحفــاظ علــا وحمايــا وفقــا ملــا أرادﻩ الحــق ســبحانه وتعــا[ى عــاش ٕالانســان !ــي كنــف هــذا
الكون سعيدا وإذا ما أهمل وتك Aوتج AوسÙى !ي خرابه فلن ينال إال التعاسة واملعاناة.
وٕالانس ــان مكل ــف بحماي ــة ٔالارض وم ــا عل ــا ق ــال تع ــا[ى " كل ــوا واش ــربوا م ــن رزق ﷲ وال تعث ــوا ! ــي
ٔالارض مفســدين " )البقــرة  (٦٠وقــال تعــا[ى " وال تفس ــدوا !ــي ٔالارض " )ٔالاع ـراف  (٨٥وقــال تعــا[ى " وال تب ــغ
الفس ــاد ! ــي ٔالارض إن ﷲ ال يح ــب املفسـ ــدين " )القص ــص  (٧٧وق ــال تعـ ــا[ى " وإذا ت ــو[ى س ــÙى !ـ ــي ٔالارض
ليفسد فا و´لك الحرث والنسل وﷲ ال يحب الفساد " )البقرة .(٢٠٥
إذا ٕالانســان مكل ــف ب ــأال يس ــÙى ! ــي إفس ــاد الك ــون طبق ــا مل ــا ج ــاء ع; ــى لس ــان رس ــول ﷲ ص ــ;ى ﷲ
عليــه وســلم !ــي قولــه " مــن أحيــا أرضــا ميتــة فÛــ Oلــه " )الAsمــذي( وقــال صــ;ى ﷲ عليــه وســلم " ال يغــرس
املسلم غرسا وال يزرع زرعا فيأكل منه إنسان وال دابة وال  öpإال كانت له صدقة " )مسلم(.
وكــان الن°ــ Oصــ;ى ﷲ عليــه وســلم أو مــن دعــا لحمايــة ٔالارض وأول مــن أنشــأ محميــة طبيعيــة حــBن
منــع قطــع الشــجر وقتــل الحيــوان !ــي املدينــة ،وحمــ¯ كــل ناحيــة مــن املدينــة ع;ــى بعــد اثPــ¯ عشــر مــيال " ال
يخ ــبط ش ــجرﻩ )ال ي ــ¤ع( وال يعض ــد )يقط ــع( إال م ــا يس ــاق ب ــه الجم ــل " )أب ــو داود( وأم ــر ! ــي املدين ــة أال ينف ــر
صــيدها وال يصــلح أن يقطــع مــا شــجرة إال أن يعلــف الرجــل بعBــAﻩ )أبــو داود وقــال رســول ﷲ صــ;ى ﷲ
عليه وسلم " اني أحرم ما بBن الب Ocاملدينة  :أن يقطـع عضـاها أو يقتـل صـيدها ،وقـال عـن واد الطـائف "
إن صيدﻩ وعضاهه حرام " )أبو دواد( إذن ٕالانسان مطالب بحماية ٔالارض وما علا.
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إن ٕالاســالم يقــوم ع;ــى مبــادئ أكــدها الق ـرآن الكــريم والســنة النبويــة املشــرفة تؤكــد ع;ــى حمايــة
الكون.
قــال تعــا[ى " هلل ملــك الســموات ؤالارض ومــا فــن وهــو ع;ــى كــل ــ öpقــدير " )املائــدة  (١٢٠وبنــاء
ع;ــى هــذﻩ القاعــدة فــإن مخلوقــات ﷲ جميعــا متســاوية !ــي حقوقهــا ،ولــذا فــإن حمايــا ومنــع ٕالاســاءة إلــا
أو ٕالاض ـرار  Çــا م ــن صــحيح الاعتق ــاد ،وٕالاض ـرار ب ــأي مــن مخلوقــات ﷲ س ــواء أكانــت حي ــة أو جام ــدة ف ÛــO
ذنــب يجــازى عليــه فاعلــه ،والاعتقــاد بالوحدانيــة يوجــب ع;ــى ٕالانســان الاعتقــاد !ــي اح sـAام حقــوق ٓالاخــر
وحماية ٔالارض وما علا وما فا.
وٕالانسـ ــان يتمتـ ــع بوضـ ــع متمBـ ــ ¤بـ ــBن املخلوقـ ــات فقـ ــد اصـ ــطفاﻩ الحـ ــق سـ ــبحانه وتعـ ــا[ى وحملـ ــه
املسـئولية ،قــال تعــا[ى " ولقـد كرمنــا بPــ Oآدم وحملنــاهم !ـي الــ Aوالبحــر " وقــال تعـا[ى " ولقــد عرضــنا ٔالامانــة
ً
ع;ى السموات ؤالارض والجبال فأبBن أن يحملا وأشفقنا ما وحملها ٕالانسان إنه كان ظلوما جهوال ".
فاإلنســان مســئول عــن حمايــة ٔالارض وعمار®ــا وٕالاســالم يــنظم الاســتفادة مــن املــوارد الcــ Oمنحهــا
ﷲ لعبادﻩ فالناس شركاء !ي ثالث " املاء والكأل والنار " ودعا الن O°ص;ى ﷲ عليه وسـلم إ[ـى اعتبـار ٔالارض
مكانا مقدسا يجب حمايته قال رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم " جعلت [ي ٔالارض مسجدا وطهورا ".
ف ــاألرض كله ــا مس ــجد وط ــاهرة ف Ûــ Oمقدس ــة معظم ــة ،واملس ــلم يت ــيمم بAsا Çــا إذا ل ــم يج ــد م ــاء.
وطال ــب رس ــول ﷲ ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم " م ــن أحي ــا أرض ــا ميت ــة فل ــه أج ــر " وك ــل م ــن زرع أرض ــا قاحل ــة
صــارت لــه.وٕالانســان مكلــف باملحافظــة ع;ــى املــاء قــال تعــا[ى " وجعلنــا مــن املــاء كــل ــ' öpــي " )ٔالانبيــاء (٣٠
وقال تعا[ى " أفرأيتم املاء الذي تشربون أأنتم أنزلتموﻩ من املزن أم نحـن امل¤لـون لـو نشـاء جعلنـاﻩ أجاجـا
فلوال تشكرون " )الواقعة .(٧٠-٦٨
ٕالاسالم يدعو للحفاظ ع;ى موارد املياﻩ وين ¯Ûعن تلوي,ا بأي شكل من ٔالاشكال.
كمــا أن ٕالاســالم يحــافظ ع;ــى الحيــوان قــال رســول ﷲ صــ;ى ﷲ عليــه وســلم " مــن قتــل عصــفورا
فمــا فوقهــا بغBــ Aحقهــا ســأل ﷲ عــز وجــل عــا يــوم القيامــة " واهــتم ٕالاســالم بالخيــل وٕالابــل " قــال رســول
ﷲ صــ;ى ﷲ عليــه وســلم " الخيــل معقــود بنواصــا الخBــ Aإ[ــى يــوم القيامــة " .فقــد أكــد الق ـرآن الكــريم
والحديث النبوي الشريف ضرورة الحفاظ ع;ى الكون وحمايته لصالح البشرية.
منظومة السموات
الس ــموات جم ــع س ــماء والس ــموات س ــبع والس ــموات نظ ــام متكام ــل م sـAابط ول ــيس مج ــرد فض ــاء
خـ ــال أو ف ـ ــارغ م ـ ــن امل ـ ــادة ،قـ ــال تع ـ ــا[ى " ﷲ الـ ــذي خل ـ ــق سـ ــبع س ـ ــموات وم ـ ــن ٔالارض م ـ ــثلهن " )الط ـ ــالق(
والســموات مرفوعــات بــال عمــد ترو³ــا ،وترو³ــا تعPــ Oأن هنــاك أعمــدة فعــال ولكننــا ال نراهــا وقــد اكتشــف
العلماء نظريات الجاذبية ونظريات الطرد املركزي .قـال تعـا[ى " خلـق السـموات بغBـ Aعمـد ترو³ـا وألقـى !ـي
ٔالارض روا OpËأن تميد بكم " )لقمان(.
فالسـموات يمــتألن بــاألث ABؤالاثBـ Aمــادة شــفافة كـالهواء ولــيس هــواء وذراتـه أدق مــن الهــواء ،ولكــا
ال ترى وال تلمس ،وتخAsق الفراغ وتتخلل ٔالاجسام ولوال هذا ٔالاث ABالذي اكتشـفه العلمـاء حـديثا مـا دارت
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الكواكب !ي أفالكهـا ومـا حملـت ٔالاجـرام السـماوية قـال تعـا[ى " وكـل !ـي فلـك يسـبحون " )يسـن( والسـباحة
ال تكــون إال !ــي وســط مناســب مــن مــاء أو هــواء أو غــاز أو غBــ Aذلــك مــن مــواد لــم نتوصــل إلــا بعــد ،ولــذلك
كان ٔالاث ABهو تلك املادة الÔ Ocي أعمدة تحمل السموات قال تعا[ى "والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون"
ً
)ال ــذاريات( وق ــال تع ــا[ى "وﷲ ال ــذي جع ــل لك ــم ٔالارض ق ـرارا والس ــماء بن ــاء وص ــوركم فأحس ــن ص ــوركم"
)غافر( والسماء بناء يتضمن طبقات غارية وأثABية يدور فا الكوكب والنيازك والشهب.
قــال رســول ﷲ صــ;ى ﷲ عليــه وســلم " النجــوم أمنــة للســماء فــإذا ذهبــت النجــوم أتــى الســماء مــا
توعد" والنجوم وذهاÇا وانكدارها وطمسها وانفجارهـا وزوالهـا وتحولهـا إ[ـى دخـان مـن أسـرار نشـأة الكـون،
فمن علم الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ذلك .إنه الحق سبحانه وتعا[ى وما ينطق عن الهوى.
يــأتي الحــديث النبــوي الشــريف ليفســر أحيانــا بعــض الظــاهر الكونيــة كم ـا يؤكــد ع;ــى حقيقــة مــا
ورد !ـي القـرآن الكـريم ومـن ذلـك مــا نـراﻩ ومـا أكـدﻩ العلـم الحـديث مــن أن هنـاك رمـاد يسـقط مـن الســماء
إ[ــى ٔالارض كــل يــوم يقــدر بــأربعBن ألــف طــن يوميــا وهــو رمــاد مــن النيــازك الcــ Oتــدور حــول ٔالارض ويســقط
بعضـها ويتفتــت قطعــا صـغABة ،وجــد العلمــاء مـا قطعــة تــزن  ٣٦طنـا بمتحــف بنيــو يـورك وأخــرى وجــدت
!ي سيAيا )قرب قتوفارا(.
وقــد ورد ذكــر هــذﻩ النيــازك والشــهب !ــي آي الق ـرآن الكــريم !ــي قولــه تعــا[ى " إن نشــأ نخســف Çــم
ٔالارض أو نس ــقط عل ــم كس ــفا مـ ــن الس ــماء )س ــبأ( وقـ ــال تع ــا[ى " وان ي ــروا كسـ ــفا م ــن الس ــماء سـ ــاقطا
يقول ــون س ــحاب مرك ــوم " )الط ــور( والكس ــف  Ôـي الني ــازك والف ــرق ب ــBن الني ــازك والش ــهب أن ٔالاو[ ــى ب ــاردة
والثاني ــة مش ــتعلة بس ــبب وج ــود عناص ــر قابل ــة لالش ــتعال كالكAي ــت والفس ــفور والص ــوديوم واملاغنس ــيوم
وÔــي تشــتعل عنــد مالمســا ألجـرام أو مــواد أخــرى وقــد ورد ذكرهــا !ــي القـرآن الكــريم ؤالاحاديــث النبويــة،
قــال تعــا[ى " إال مــن خطــف الخطفــة فأتبعــه شــهاب ثاقــب " )الصــافات( وقــال تعــا[ى " وإنــا ملســنا الســماء
فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا " )الجن(.
الخالصة
منظومة الكون بما فـا مـن سـموات وأرضـBن ،ومـا يجـري Çـا مـن شـموس ونجـوم وكواكـب وأقمـار
ونيـ ــازك وشـ ــهب ومـ ــا يحـ ــدث فـ ــا مـ ــن ظـ ــواهر كالكسـ ــوف والخسـ ــوف والليـ ــل والـ ــار والصـ ــيف والشـ ــتاء
والخريــف والربيــع والجــزر واملــد والحركــة والســكون والريــاح ؤالامطــار والــزالزل والـAاكBن كــل هــذﻩ الظــواهر
تس ــ ABوف ــق ترتي ــب ال Ûــ Oب ــال خل ــل ،وخلقه ــا وف ــق ه ــذا النظ ــام ال ــدقيق ورد تفص ــيله ! ــي القـ ـرآن الك ــريم
والحديث النبوي الشريف ،ولم يكن هناك تفس ABلتلك ٕالاشارات الربانيـة أو تفسـ ABلتلـك ٔالاقـوال النبويـة
إال !ي عصور متأخرة بل إن بعضها لم يصل ٕالانسان بعد إ[ى تفسABﻩ.
فإذا كان املسلمون ٔالاول قد آمنوا باهلل ونبوة محمد ص;ى ﷲ عليه وسلم دون أن يعرفوا أو يفسروا
كل ما فسرﻩ العلم الحديث ،فما بال البشر ٓالان وقد برز للعيان تفس ABلكث ABمن مكنونات الخلق الذي
يؤكد أن لهذﻩ املخلوقات خالق وهو ﷲ ،فتبارك ﷲ أحسن الخالقBن.
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 .٢٨الحديث النبوي ]ي رواية املحدثن واحتجاج اللغوين والنحوين :دراسة
وصفية نقدية
أ.د .عبدالرزاق عبد الرحمن السعدي
)جامعة العلوم ٕالاسالمية العامليةٔ ،الاردن  -عمان(
الحمد هلل ،والصالة والسالم ع;ى سيدنا محمد رسول ﷲ ،وع;ى آله وصحبه ومن والاﻩ.
مقدمة ]ي ملخص البحث:
إن قضية الاحتجاج بالحديث النبوي إلثبات قاعدة لغوية أو تقرير حكم نحوي أو صر!ي-
ً
ً
قضية شغلت بال العلماء اللغويBن عموما ،والنحويBن خصوصا ،من القدماء واملحدثBن ،فمم من
ً
ً
ّ
ّ
يحتج به بشروط وضوابط ،ولكل فريق
يحتج به مطلقا ،ومم من يرفض ذلك مطلقا ،ومم من
ً
ً
دليله ،وهذﻩ القضية ترتبط ارتباطا وثيقا برواية الحديث النبوي ،واملسالك ال Ocانتهجها املحدثون
ورواة الحديث !ي نقد مsن الحديث وسندﻩ؛ لذا فإن هذا املوضوع يأخذ ثالثة مسارات !ي هذا البحث:
خالف !ي اعتبار
 -١توضيح املصادر ال Ocاعتمدها العلماء !ي تقعيد القواعد العربية ،وما جرى من
ٍ
ً
الحديث النبوي واحدا من مصادرها.
 -٢توضيح بعض القضايا من علوم الحديث ومصطلحاته ال Ocيتعلق Çا موضوع الاحتجاج اللغوي.
 -٣بيان نماذج من الاحتجاج بالحديث النبوي والاستشهاد به للقواعد اللغوية.
م Iوضعت قواعد اللغة العربية ؟:
ُ
لم يكن للعرب القدامى قبل ٕالاسالم و!ي صدر ٕالاسالم ﱠ
ٔالاو ِل
قواعد يضبطون Çا لغم؛ -ع;ى
أرجح ٔالاقوال ١-أل³م لم يكونوا بحاجة إلا ،إذ كانوا يتكلمون العربية الفص²ى بفطر®م وسالمة
سليقم العربية ،مع اختصاص ُك ّل قبيلة عربية بلهجا الخاصة Çا ،ﱠ
لكن العربية الفص²ى ال Ocنزل
Çا القرآن الكريم كانت لغم السائدة ،ال Ocيفهمو³ا ويتحدثون Çا ،دون لحن أو لكنة ،لذلك أدركوا
عظمة إعجاز القرآن الكريم ،الذي نزل بAsاكيب لغوية عجزوا عن أن يأتوا بمثلها جملة وتفصيال.
ُ
العرب بغABهم من أهل اللغات ٔالاخرى )ٔالاعاجم( إثر الفتوحات ٕالاسالمية ،وسكنوا
وملا اختلط
ّ
لهجة ،فاندمج العرب مع غAB
لغة أو ٍ
بالدهم وعايشوهم ،إذ أن ٕالاسالم آGى بBن املسلمBن دون نظر إ[ى ٍ
العرب !ي ٔالاخذ والعطاء ؤالافكار ؤالاخالق ؤالاعراف- ،حصل تأثر وتأث! ABي الجانب اللغوي ،فكما أن َ
غAB
ُ
العرب كانوا ُم َلزمBن بتعلم العربية وبخاصة ما ´م شؤون ديم ،كذلك َ
العرب بألسنة ٔالاعاجم،
تأثر
فبدأت بوادر اللحن تظهر ع;ى ألسنة بعض أبناء العربية ،وتنبه أولو البصABة مم إ[ى أن ٔالامر ليس
ّ ً
هينا؛ ألنه سيؤدي إ[ى إفساد اللغة ،وضياع العصبية من جهة ،وإ[ى التفريط !ي صيانة الدين من جهة
ِ
أخرى؛ ألن سالمة أحكامه موقوفة ع;ى حسن فهم املستنبط لنصوص القرآن والحديث الشريف ،وأن
٢
الضعف !ي العربية تضييع لهذا الفهم.
 ١هناك من ذهب إ[ى أن قواعد العربية قديمة أبلا ٔالايام ّ
وجددها ٕالاسالم مم ابن فارس اللغوي !ي كتابه الصاح.O°
 ٢الخصائص ،البن ج .٨/٢ :OPاملزهر ،لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي! .٣٩٧ /٢:ي أصول النحو ،سعيد ٔالافغاني .٧-٦ :معجم ٔالادباء،
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لذا انAى ثلة مباركة من هذﻩ ٔالامة؛ لتدوين اللغة وجمعها واستنباط قواعد النحو وتصنيفها،
وكان ذلك بأمر أم ABاملؤمنBن ع;ي بن أبي طالب ر OpÚﷲ عنه ،وتوجه الصادر إ[ى أبي ٔالاسود الدؤ[ي -
ع;ى أشهر ٔالاقوال ،١-إذ كلفه بوضع قواعد النحو وٕالاعراب والصرف وما إ[ى ذلك ،وكان وضع القواعد
ً
ٌ
واسع تكلم عنه علماء أصول النحو ،ومجاله !ي
قائما ع;ى السماع والقياس ،أما القياس فموضوعه
غ ABهذا البحث.
وأما السماع فنتحدث عنه باختصار ألنه يالمس بحثنا هذا ،والسماع كما قال السيوطي:
)السماع وأع OPبه ما ثبت !ي كالم َم ْن ُ
يوثق بفصاحته( ٢وبذلك يكون السماع استقراء كالم العرب،
ِ
وس Aمفردا®م وتراكيÈم؛ لبناء القاعدة علا ،وهذا مع ¯Pالاحتجاج ،الذي يراد به إثبات صحة
٣
السند إ[ى ّ
عربي فصيح سليم السليقة.
صحيح
القاعدة من خالل دليل نق;ي
ِ
ٍ
ِ
ً
ً
ﱠ
اختط ُ
أهل العربية منهجا ،يعالجون به استفحال داء اللحن ،فوضعوا شروطا
ومن هنا
ً
كالم كث ABمن العرب فال
وضوابط للكالم العربي الذي يحتجون به ،وكانت تلك الشروط سببا إلسقاط ِ
٤
يحتج به ح ¯cلو كان !ي زمن الجاهلية.
أقﺴام الﺴماع:
ً
كما أسلفنا ّ
فإن السماع ﱡ
يعد واحدا من ٔالاسس ال Ocتب ¯Pعلا القاعدة اللغوية ،ثم يأتي من
بعدﻩ القياس وٕالاجماع والاستصحاب ،كما هو معلوم !ي كتب أصول النحو ،وعلوم اللغة ،ويدخل !ي
املسموع من كالم العرب ٔالانواع ٓالاتية:
 -١القرآن الكريم.
 -٢القراءات القرآنية.
 -٣الحديث النبوي.
ً
ً
 -٤الكالم العربي نAا وشعرا.
ً
أوال -القرآن الكريم:
ب×Opء مثله ،فكما هو
وهو كالم ﷲ امل¤ل الذي أعجز فصحاء العرب وبلغاءهم عن أن يأتوا
ٍ
ً
املصدر ٔالاول للتشريع ٕالاسالمي ،فإنه أيضا هو املصدر ٔالاول ؤالاع;ى ع;ى ٕالاطالق لقواعد اللغة العربية،
ً
ً
ُ
آني ُت ﱡ
ّ
عد قاعدة رصينة غ ABقابلة
وقد أجمع العلماء ع;ى أن القاعدة اللغوية ال Ocتب ¯Pع;ى ٍ
نص قر ٍ
ُ
أعرب وأقوى !ي الحجة من الشعر(.٥
للنقض ،قال الفراء) :الكتاب –أي :القرآن-
ً
ثانيا -القراءات القرآنية:
لياقوتٔ .٦٧/١:الاضداد ،البي بكر بن ٔالانبارئ .٢٤٤ :الادب املفرد ،للبخاري.٢٢٧ :
 ١هناك أقوال أخرى !ي أول َمن وضع النحو العربي ،فقيل :عمر بن الخطاب ،وقيل غ ABذلك.
ٕ ٢الاصباح !ي شرح الاقAsاح للسيوطي ،تأليف د .محمود فجال .٦٧ :فيض نشر الانشراح من روض طي الاقAsاح ،البن الطيب الفا:OpË
.١١٤/١
 ٣ارتقاء السيادة !ي علم أصول النحو للشاوي .٣٥ :أصول النحو ،لألفغاني.٦:
 ٤املصدر السابق :ص.١٥
 ٥نظرية نحو القرآن ،د .أحمد مكي ٔالانصاريٕ .٤٢ :الاصباح !ي شرح الاقAsاح ،د .محمود فجال.٦٧ :
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ّ
احتج اللغويون والنحويون لقواعد اللغة العربية بالقراءات القرآنية املتواترة وٓالاحادية
ً
والشاذة ،قال السيوطي) :وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة ال أعلم فيه خالفا بBن النحاة وإن
اختلف !ي الاحتجاج Çا !ي الفقه(.١
ً
ثالثا -الحديث النبوي:
وهو أقوال الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وأقوال الصحابة ال Ocروت أفعاله وأحواله ،وما وقع !ي
ُ
َ
أقوال بعض التابعBن كالزهري وهشام بن عروة
تتضمن كتب الحديث
زمنه ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وقد
وعمر بن عبدالعزيز.
والاحتجاج به لقواعد اللغة العربية ٌ
أمر مختلف فيه ،وهو موضوع بحثنا هذا وسنتكلم عن
ذلك بالتفصيل.
ً
ً
ً
رابعا -الكالم العربي ن÷ا وشعرا:
ً
ً
ً
ً
نقل الرواة كالما عربيا منظوما ومنثورا قالته العرب من أهل املدر والوبر من القدماء
واملحدثBن ،فتصدى علماء العربية لهذا املروي باملتابعة والنقد وأجمعوا ع;ى أنه ال يحتج لقواعد
العربية إال بقول من يوثق بفصاحته وسالمة عربيته ،٢وهذا يدعو إ[ى تفصيل القول !ي تحديد الكالم
ً
ً
ً
الذي يحتج به زمانا ومكانا وأحوالا:
ً
أوال -زمان الاحتجاج:
احتج العلماء لتقعيد القواعد اللغوية والنحوية بأقوال عرب الجاهلية ،وفصحاء ٕالاسالم ح¯c
منتصف القرن الثاني الهجري ممن سكن مم الحضر ،وأما أهل البادية فقد استمر العلماء يدونون
٣
لغا®م ح ¯cفسدت سالئقهم العربية !ي القرن الرابع الهجري.
وصنفوا الشعراء إ[ى أربعة أصناف بحسب الAsتيب الزم OPوهم:
 -١الشعراء الجاهليون :الذين لم يدركوا ٕالاسالم ،كامرئ القيس ؤالاع× ¯pوغABهما ،وٕالاجماع قائم
ع;ى الاحتجاج والاستشهاد بشعرهم.
ّ
وحسان ،وال خالف !ي
 -٢الشعراء املخضرمون :الذين أدركوا الجاهلية وٕالاسالم ،مثل لبيد
الاحتجاج بشعرهم.
ً
شيئا من الجاهلية قبل ٕالاسالم ،ويقال لهمّ ) :
املتقدمون(،
 -٣الشعراء ٕالاسالميون :الذين لم يدركوا
ِ
مثل جرير والفرزدق ،وهناك خالف !ي الاحتجاج بشعرهم ،والصحيح جواز الاحتجاج به.٤
 -٤الشعراء املولدون :الذين جاؤوا بعد منتصف القرن الثاني الهجري إ[ى زماننا ،ويقال لهم:
) َ
املحدثون( ،وأولهم بشار بن برد )ت ١٦٧هـ( ٥،ثم أبو نؤاس وغABهما ،وقد جرى خالف !ي الاستشهاد
 ١املحتسب البن ج .١٠٦/١ :OPالاقAsاح للسيوطي مع شرحه الاصباح.٦٨ :
 ٢الاقAsاح للسيوطي.٩٤ :
 ٣املصدر السابق .١٢٢-٩٩ :الخزانة ،للبغدادي.٢٣٠/٣ :
 ٤املصدرين السابقBن.
 ٥املصدرين السابقBن.
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بشعرهم ،والصحيح عدم الاستشهاد به ،وذكر السيوطي ٕالاجماع ع;ى ذلك ،وبعضهم يرى جواز
الاستشهاد به؛ ١مستدلBن باستشهاد سيبويه بشعر بشار بن برد !ي الكتاب ،وقيل :إن سيبويه استشهد
ً
بشعرﻩ خوفا من لسانه ،وممن اختار الجواز الزمخشري إذ استشهد !ي أوائل تفس ABسورة البقرة ببيت
من شعر أبي تمام الطائي )ت ٢٣١هـ( ،٢كما اختارﻩ الر OpÚالاسAsاباذي !ي شرح الكافية إذ استشهد
َ
ً
اهيم َ
آخر من يحتج بشعرﻩ باإلجماع إبر ُ
أيضا بشعر أبي تمام ،وكان َ
بن َه ْر َمة )ت ١٧٦هـ( الذي ختم به
َ
ﱡ
الشعر.٣
ٔالاصمÙي
ثانيا -مكان الاحتجاج:
واملقصود به القبائل ال Ocاختلفت درجا®ا !ي الاحتجاج بحسب قرÇا أو بعدها من الاختالط
باألمم ٔالاخرى املجاورة ألرا OpÚالعرب فكان التفصيل ٓالاتي:
 -١كالم القبائل !ي قلب الجزيرة العربية يستشهد به ويحتج للقاعدة اللغوية ،مثل كالم قريش،
وقيس ،وتميم ،وأسد ،ثم هذيل ،وبعض كنانة ،وبعض الطائيBن ،ولم يؤخذ عن غABهم ،وكانت
ً
ً
ً
قريش أجود العرب لغة ،وأصفاهم كالما ،وأفصحهم حديثا.٤
 -٢كالم القبائل العربية ال Ocع;ى السواحل ،أو !ي جوار ٔالاعاجم ،فهؤالء ال يستشهد بكالمهم ،كلخم،
وجذام ،وقضاعة ،وغسان ،وتغلب ،وغABهم ،وقد احتج بعض العلماء بكالم بعضهم مثل ابن
مالك.
 -٣كالم أهل الحضر ،ال يؤخذ وال يستشهد به لقواعد اللغة ،وبخاصة حاضرة الحجاز الختالطهم
بغABهم وفساد ألسنم.٥
ثالثا -أحوال الاحتجاج:
ويع ¯Pبه أحوال العرب الذين يصح الاحتجاج بكالمهم ،فأفضل أحوالهم ما كان أعمق !ي
البادية وألصق بعيشا؛ للوثوق من سالمة لغم وعدم تطرق الفساد إلا.
ولهذا أسقط العلماء الاحتجاج بشعر أمية بن أبي الصلت ،وعدي بن زيد العبادي ،وح¯c
ٔالاع× ¯pعند بعضهم؛ ملخالطم ٔالاجانب ،وتأثر لغم Çذﻩ املخالطة ،مع أن هؤالء شعراء جاهليون.
وقد احتج العلماء بكالم ٕالامام الشافÙي الذي عاش !ي منتصف القرن الثاني الهجري وتو!ي !ي
٦
مطلع القرن الثالث سنة )٢٠٤هـ( ،ح ¯cقال ٕالامام أحمد بن حنبل) :كالم الشافÙي !ي اللغة حجة(
لسالمة نشأته ،وتقلبه !ي البيئات العربية السليمة.
احتجاج اللغوين والنحوين بالحديث النبوي الشريف:
 ١املصدرين السابقBن.
 ٢الاقAsاح للسيوطي .١٢١ :الاعالم للزرك;ي.١٦٥/٢ :
 ٣البداية والاية ،البن كث .١٦٩/١٠ :ABالاقAsاح ،للسيوطي.١٢٣ :
 ٤املغ! OPي النحو ،البن فالح .٥١/١ :الاقAsاح ،للسيوطي.٩٢-٩٠ :
 ٥املصدرين السابقBن.
 ٦الاقAsاح ،للسيوطي.٩٥ :
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ُ
ُ
ً
َ
َ
معلوم أن ﷲ تعا[ى أنزل القرآن الكريم وجعله عربيا ،ولم ت ْع َه ْد ولن ت ْع َه َد اللغة العربية !ي
ً
ً
ً
ً
تاريخها شيئا يتقدم ع;ى القرآن بيانا وبالغة وإعجازا ،فهو كالم رب العاملBن ،وهو أر*ى وأمsن نص تعتمد
عليه العربية !ي صياغة قواعدها وقوانيا ٕالاعرابية والاشتقاقية ع;ى ٕالاطالق.
ً
ُ
واملنهج الحق يقت Op2أن يأتي الحديث النبو ﱡي بعد القرآن الكريم !ي الاحتجاج به ،متقدما ع;ى
عربي ُ
سائر كالم العرب نAﻩ وشعرﻩ ،١فليس بعد القرآن ٌ
كالم ﱞ
أبلغ من الكالم النبوي ،وال أفصح من
ألفاظه ومفرداته وتراكيبه ،وال أصح وال أقوم من معانيه ودالالته؛ ذلك ّ
ألن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم
ُم ِّبلغ عن ربه ،كما قال تعا[ى} :وما ينطق عن الهوى ،إن هو إال ٌ
و'ي يو'ى{ )النجم ،(٤-٣ :ثم إنه ص;ى
ﷲ عليه وسلم أفصح العرب ع;ى ٕالاطالق ،ألنه من قريش وÔي أفصح قبائل العرب باالتفاق ،وقد ولد
ُ
Aضع !ي بOP
عليه الصالة والسالم ونشأ !ي مكة وÔي موطن قريش ،كما أنه عليه الصالة والسالم اسِ s
سعد بن بكر وهم أهل بادية عربية نقية ،وبذلك يكون ص;ى ﷲ عليه وسلم قد جمع أسباب كمال
ُ
الكريم ز َادﻩ ٔالاعظم الذي منحه مرتبة
الفصاحة والبيان وطالقة اللسان من أطرافها ،وكان القر ُآن
ً
بالغية عالية فآتاﻩ جوامع الكلم ح ¯cصار أسلوبه تاليا السلوب القرآن !ي ٕالابداع وٕالافصاح ،وهو ص;ى
ُ
لسان ب OPسعد بن بكر(.٢
ﷲ عليه وسلم القائل) :أنا أعربكم ،أنا من قريش ،ولساني
لكن ذلك لم يكن ،ولم يحصل !ي تاريخ العربية كما ينبaي لتقعيد القواعد وتأسيس علوم
ً
العربية ع;ى ضوء الحديث ،٣ولم يعتمد علماء النحو ٔالاوائل نصوص الحديث شاهدا لقوانيم
النحوية.
ً
فقد انصرف اللغويون والنحويون املتقدمون إ[ى ما ُيروى لهم من أشعار العرب انصرافا
استغرق جهودهم !ي اثبات البيت الشعري وقائله ولغته وما فيه من أحكام لغوية ونحوية ،ولم يبق
لالحتجاج بالحديث النبوي ٌ
Opء ،ولم ينتشر ذكر الحديث !ي كتÈم اللغوية والنحوية لعدم احتجاجهم
به ،وتAز شحة الاحتجاج بالحديث !ي كتب النحو والصرف أك Aمن علوم العربية ٔالاخرى ال Ocنجد فا
ً
حضورا للحديث النبوي كما !ي معاجم اللغة.٤
ً
غ ABأن العلماء لم يعللوا إغفالهم الاستدالل بالحديث ،بل بقي لد´م ٔالامر مسكوتا عنه ،إ[ى أن
جاء ع;ي بن محمد أبو الحسن ٕالاشبي;ي املعروف بابن الضائع )ت ٦٨٦هـ( ،فأثار هذﻩ القضية،
ووضعها ع;ى بساط البحثّ ،
وبBن أسباب إحجام النحويBن عن الاستشهاد بالحديث ،وبذلك يكون ابن
الضائع أول من نبه إ[ى هذا املوضوع ،ثم صرح بأن أول من أك Aمن الاستشهاد بالحديث النبوي هو
ع;ي بن محمد املعروف بابن ّ
خروف )ت ٦٠٩هـ( ،ثم جاء من بعدﻩ ابن مالك )ت ٦٧٢هـ( ،فأك Aمن
وبخاصة كتاب )التسهيل( ،٥وعللوا ذلك بعلل ال تقوى ع;ى ر ّد
الاستشهاد بالحديث !ي كتبه النحوية،
ٍ
 ١موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ،د .خديجة الحدي.٥ :O8
ً
 ٢رواﻩ ابن سعد عن يح÷¯ بن زيد السعدي مرسال ،وقد رمز السيوطي لهذا الحديث بأنه صحيح .الجامع الصغ ABللسيوطي.١٦١/١ :
 ٣الاقAsاح ،للسيوطي .٧٤ :ارتقاء السيادة !ي أصول النحو ،للشاوي! .٤٧ :ي أصول النحو ،لألفغاني.٤٦ :
 ٤موقف النحاة ،د .خديجة الحدي .٦ :O8القرارات النحوية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة.٦٧٨ :
 ٥الاقAsاح للسيوطي .٨٦ :موقف النحاة ،د .خديجة الحدي.١٧ :O8
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الحديث وعدم الاحتجاج به ،بل إن العلل ال Ocذكروها !ي منع الاحتجاج بالحديث موجودة بصورة
أقوى فيما احتجوا به من شعر العرب ونAهم.
ً
وبناء ع;ى ذلك فإن علماء العربية وأئما تباينت آراؤهم !ي صحة الاحتجاج بالحديث النبوي
ّ
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم أفصح
إلثبات قواعد اللغة العربية ،لكم أجمعوا دون خالف ع;ى أن
ً
ً
العرب منطقا وأبلغهم كالما ،وأن الحديث النبوي يأتي بعد كالم ﷲ وال يتقدمه ش÷ öسواﻩ !ي باب
الاحتجاج إذا ثبت بصورة قاطعة أنه لفظ الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم.١
أما ما لم يثبت بصورة جازمة أنه لفظ الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم فإن العلماء انقسموا !ي
الاحتجاج بما يروى من تلك ٔالاحاديث النبوية ع;ى ثالثة مذاهب:
ً
املذهب ٔالاول :املانعون مطلقا:
ذهب لفيف من العلماء البصريBن والكوفيBن إ[ى ترك الاحتجاج للغة بالحديث النبوي؛ لعدم
ُ
ﱠ
املروي لفظ الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم؛ إذ لم تنقل كما سمعت منه ص;ى ﷲ عليه
وثوقهم بإن
وسلم ،وإنما رويت باملع ،¯Pولو وثقوا بذلك لجرى الحديث مجرى القرآن !ي اثبات القواعد الكلية
٢
لقضايا اللغة العربية.
ُ
أغلب العلماء القدامى من أئمة اللغة والنحو ،ويظهر ذلك !ي مؤلفا®م ،فهذا
وهذا ما عليه
َ
املرجع ٔالاول !ي النحو والصرف واللغة يخلو من ٔالاحاديث إال
كتاب سيبويه )ت ١٨٠هـ( الذي ُي َع ﱡد
ُ
ُ
بطريقة ال تو'ي بأ³ا
ثمانية أحاديث كما أحصاها محقق الكتاب )عبد السالم هارون( ،وقد ذ ِك َر ْت
ٍ
أحاديث.٣
ً
ً
ً
وهذا املقتضب للمAد )ت ٢٨٥هـ( ال نجد فيه حضورا كبABا لالستشهاد بالحديث إال قليال،
ً
ً
ً
ونجد الفراء !ي كتابه )معاني القرآن( يذكر خمسة وثالثBن حديثا فقط ،أوردها تفسABا لآليات أو
ً
توضيحا للكلمات اللغوية ،وليس إلثبات قاعدة لغوية أو نحوية ،وهكذا املصادر ٔالاخرى املتقدمة مثل
كتب أبي حيان ٔالاندل) Op-ت ٧٤٥هـ( الذي كان من أشد العلماء مبالغة !ي رفض الاحتجاج بالحديث،
ً
َ
وأكAهم إنكارا ع;ى مخالفيه ،ففي شرحه )التسهيل( أنكر غ ABمرة ع;ى شيخه ابن مالك كAة استشهادﻩ
بالحديث ،وادûى أن املتأخرين من نحاة ٔالاقاليم تابعوا املتقدمBن !ي عدم الاحتجاج بالحديث ،قال أبو
حيان) :إن الواضعBن ٔالاوليBن لعلم النحو املستقرئBن لألحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن العالء
)ت ١٥٤هـ( ،وعي ¯p-بن عمر )ت ١٤٩هـ( ،والخليل بن أحمد الفراهيدي )ت ١٧٥هـ( ،وسيبويه )ت
١٨٠هـ( من أئمة البصريBن ،والكسائي )ت ١٨٣هـ( ،والفراء )ت ٢٠٧هـ( ،وع;ي بن املبارك ٔالاحمر )ت
٢٠٦هـ( ،وهشام الضرير )ت ٢٠٩هـ( من أئمة الكوفيBن،لم يحتجوا بالحديث وتبعهم ع;ى هذا املسلك
٤
املتأخرون من الفريقBن(.
 ١الاقAsاح ،للسيوطي.٧٤ :
 ٢الخزانة ،للبغدادي! .٩/١ :ي أصول النحو ،لألفغاني ،ص.٤٧
 ٣الاقAsاح ،للسيوطي.٧٧-٧٦ :
 ٤الاقAsاح ،للسيوطي .٧٧-٧٥ :همع الهوامع ،للسيوطي.١٠٥/١ :
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وهذا الادعاء مردود ع;ى أبي حيان ،فإن كتب النحويBن من نحاة ٔالاندلس وغABهم مملوءة
باالستشهاد بالحديث ،مثل الشريف الصق;ي ،والشريف الغرناطي !ي شرحما كتاب سيبويه ،وابن
الحجاج !ي شرح املقرب ،وابن الخباز !ي شرح ألفية ابن معطي ،وكذلك ع;ي الشلوبي! OPي كث ABمن
مسائله ،وكذا السABا!ي والصفار !ي شرحما كتاب سيبويه ،١وقال ابن الطيب) :بل رأيت الاستشهاد
بالحديث !ي كالم أبي حيان نفسه( ،٢وكان من قبله أبو الحسن الضائع )ت ٦٨٦هـ( !ي شرح الجمل،
ً
ّ
وأحا&ي غ ABمقنعة؛ أل³ا
وتابعهما الجالل السيوطي )ت ٩١١هـ( ،وقد قدم هؤالء املانعون أسبابا
ٌ
أسباب تنطبق ع;ى الشعر ورواته ،فلماذا أبيحت !ي الشعر ّ
وحرمت !ي الحديث؟ وفيما يأتي أبرز تلك
ٔالاسباب والحجج:
أوال :نقل الحديث باملع :إن بعض أهل الحديث ّ
جوزوا نقله باملع ¯Pع;ى تفصيل !ي ذلك
سنذكرﻩ ،٣وÇذا التجويز فإن الاحتمال قائم ع;ى أن لفظ الحديث ﱠكله أو َ
بعضه سيكون من كالم
َ
َ
الراوي ،٤فتجد القصة الواحدة ال Ocجرت !ي زمن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم قد نقلت بألفاظ
ً
ْ
عرضت نفسها ع;ى الن O°ص;ى ﷲ عليه
مختلفة ،ويضربون لذلك مثال بحديث سهل بن سعدّ :أن امرأة
جل :يا رسول ﷲ زوجنا ،فقال) :ما عندك(؟ قال :ما عندي ٌ
وسلم ،فقال له ر ٌ
Opء ،قال) :اذهب
ً
ً
ً
والتمس ولو خاتما من حديد( ،فذهب ثم رجع فقال :ال ،وﷲ ما وجدت شيئا ،وال خاتما من حديد...
فقال له) :ماذا معك من القرآن(؟ قال :مÙي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا -لسور يعددها -فقال
ﱠْ َ
َ َ َ
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم) :أ ْمك ﱠناك َها بما معك من القرآن( ٥،و!ي رواية أخرىَ ) :ملك ُتك َها بما معك من
ُ
القرآن( ،و!ي رواية أخرى) :خذها بما معك من القرآن(.
ً
ويرى املانعون :أن هذﻩ الروايات تAsك عندهم يقينا أنه ص;ى ﷲ عليه وسلم لم يتلفظ بجميع
ً
ً
ادفا لهذﻩ ٔالالفاظْ ،
فأتت
هذﻩ ٔالالفاظ ،وال يجزمون بأنه قال بعضها؛ إذ يحتمل أنه قال لفظا آخر مر
ُ
رواة الحديث باملرادف ،ولم تأت بلفظه إذ املع ¯Pاملطلوب حاصل ،وال سيما مع تقادم السماع ،وعدم
ً
ضبطه بالكتابة والاتكال ع;ى الحفظ ،والضابط مم من ضبط املع ،¯Pوأما ضبط اللفظ فبعيد جدا،
وال سيما !ي ٔالاحاديث الطوال ،ولو وثق املانعون أن نص الحديث من كالمه ص;ى ﷲ عليه وسلم
ألجروﻩ مجرى القرآن !ي إثبات القواعد الكلية به.٦
ً
اللحن !ي عدد من ٔالاحاديث املروية ،وذلك ﱠ
ُ
ألن كثABا من
ثانيا :وقوع اللحن ]ي الحديث :وقع
ً
الرواة كانوا من غ ABالعرب بالطبع ،وال يعلمون لسان العرب بالفطرة ،ويتعلمون العربية صناعة

! ١ي أصول النحو ،لألفغاني.٥٤ :
 ٢مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ،٢٠٧/٣بحث السيد محمد الخضر حسBن.
 ٣تدريب الراوي ،للسيوطي.٩٨/٢ :
 ٤فيض الانشراح ،البن الطيب الفا.٤٤٩/١ :OpË
 ٥صحيح البخاري ،الكتاب ) ،(٦٧الباب ) (١٤و) (١٣و) .(٣٥التجريد الصريح الحاديث الجامع الصحيح)) ،١٢٠/٢ ،كتاب النكاح((.
الخزانة ،للبغدادي.١١/١ :
 ٦الخزانة ،للبغدادي.١١-١٠/١ :
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١

فيدرسون النحو والصرف واللغة ،لذا وقع اللحن !ي كالمهم وهم ال يعلمون ذلك.
ً
ثالثا :عدم تدوين الحديث عند سماعه :كان أصحاب الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم يدونون ما
ً
ً
يسمعونه من رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم قرآنا كان أو حديثا فاهم عليه الصالة والسالم عن
كتابة ٌ
Opء غ ABالقرآن ح ¯cال يختلط مع القرآن كالم آخر ،ومٔ ¯p2الامر ع;ى هذا الحال ولم يدون
ً
ً
الحديث تدوينا حقيقيا إال !ي املائة الثانية للهجرة كما سنذكرﻩ ،وهذا قد يكون مدعاة الستبدال بعض
ً
الرواة ٔالالفاظ والAsاكيب بمرادفها مع أداء املع ¯Pنفسه ،٢وكثABا ما يحصل ذلك !ي ٔالاحاديث الطوال؛
ً
ألن ضبط اللفظ ٌ
بعيد جدا ،وقد قال سفيان الثوري) :إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فال
تصدقوني ،إنما هو املع.٣(¯P
ً
رابعا :وقوع غ الفصيح ]ي الحديث :فقد وقع ذلك !ي بعض ٔالاحاديث وهو من كالم الرواة،
ً
ألنه من املعلوم يقينا أن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم كان ينطق بأفصح ما !ي اللغة العربية؛ فهو
أفصح العرب وال يقع منه ٌ
كالم غ ABفصيح.
ً
املذهب الثاني :املجوزون مطلقا:
جاء املتأخرون من علماء العربية ،يستدركون ما فات املتقدمBنّ ،
فإن العالم من ٔالاوائل ُ
يعلم
ِ
ً
روايات محدودة ،وخABهم من صنف !ي مفردات اللغة !ي موضوع واحد كاألصمÙي مثال.
أما املتأخرون فقد جاؤوا طبقة بعد طبقة ،ووصل إ[ى ّ
كل طبقة ما صنفه السابقون ،فكانت
ُ
ُ َ
َ
ُ
املعاجم املتأخرة املحيطة بكل ما اطلع عليه أصحاÇا من تصانيف
أوسع ،ولذلك أ ِلف ْت
إحاطم
ونصوص قد غاب معظمها عن ٔالاولBن.٤
ولذلك نجد ما لدى املتأخرين من ثروة نحوية أو لغوية أو حديثية تفوق ما لدى املتقدمBن ،ولو
ً
كانت هذﻩ الAوة عند املتقدمBن لعضوا علا بالنواجذ ،ولغABوا كثABا من قواعدهم ال Ocوضعوها مع
شحة املورد من النصوص وٓالاثار ،وألنكروا ع;ى املانعBن جمودهم وضيق نظر®م ،وإن من استشهد
من املتقدمBن بقليل من الحديث لو تأخر به الزمن إ[ى العهد الذي ظهرت فيه ثمرات علماء الحديث،
وما قرروﻩ من رواية ودراية ،الحتجوا بالقرآن والحديث ،وملا التفتوا إ[ى شعر أو كالم آخر.
وهذا ما نلمسه !ي معاجم اللغة املتأخرة مثل] :الذيب لألزهري[ و]الصحاح للجوهري[
و]املخصص البن سيدﻩ[ و]املجمل ومقاييس اللغة البن فارس[ و]الفائق للزمخشري[ ،ثم جاء ابن
مالك )ت ٦٧٢هـ( فأك Aمن الاستدالل باألحاديث النبوية والاستشهاد Çا ع;ى اثبات القواعد الكلية !ي
ً
ً
اللغة العربية ،وكان كتابه ]التسهيل[ مليئا باألحاديث مما ضاق به شارحه وتلميذﻩ )أبو حيان( ذرعا غAB
مرة ،ح ¯cإنه قال !ي إحدى املرات) :واملصنف -أي :ابن مالك -قد أك Aمن الاستدالل بما ورد !ي ٔالاثر

 ١الخزانة ،للبغدادي! .١١/١ :ي أصول النحو ،لألفغاني ،ص.٤٨
 ٢الخزانة ،للبغدادي.١١/١ :
 ٣املصدر نفسه.
! ٤ي أصول النحو ،لألفغاني.٤٩ :
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ً
متعقبا بزعمه ع;ى النحويBن ،وما أمعن النظر !ي ذلك ،وال صحب من له التمي (¤Bاهـ كالم أبي حيان.
أما ابن هشام )ت ٧٦١هـ( -وهو تلميذ أبي حيان -فإنه يخالف شيخه فيما ذهب إليه ،ويك Aمن
الاحتجاج بالحديث للمسائل اللغوية والنحوية !ي مصنفاته ،وبخاصة ٔالاحاديث الصحيحة ال Ocأخرجها
٢
البخاري ومسلم ،ح ¯cقالوا فيه) :كان كث ABاملخالفة ألبي حيان ،شديد الانحراف عنه(.
َ
ومن العلماء الذين استشهدوا بالحديث النبوي ،ابن بري )ت ٥٨٢هـ( ،وابن خ ﱡروف )ت
ً
٦٠٩هـ( ،والر OpÚالاسAsاباذي )ت ٦٨٨هـ( ٣،فقد استشهد بخمسBن حديثا ،بواقع أربعة وعشرين
ً
ً
ً
حديثا !ي الجزء الثانيّ ،
وعد عمل الر OpÚهذا عمال غ ABمألوف،
حديثا !ي الجزء ٔالاول ،وستة وعشرين
ً
وتحديا لألوائل من علماء البصرة والكوفة ،يقول البغدادي) :والصواب جواز الاحتجاج بالحديث
النحوي !ي ضبط ألفاظه ،ونلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت( ،٤ومن املعاصرين الذين ذهبوا
هذا املذهب علماء كثABون مم املرحوم طه الراوي ،فقد ذهب إ[ى الاحتجاج بما صح من ٔالاحاديث
٥
دون قيد وال شرط.
املذهب الثالث :املجوزون بقيود:
ً
هناك عدد من العلماء ذهبوا مذهبا آخر ،ووقفوا متوسطBن بBن املانعBن واملجوزين !ي قضية
الاحتجاج بالحديث النبوي؛ الثبات القواعد الكلية !ي اللغة العربية ،فلم ّ
يجوزوا الاحتجاج بالحديث
ً
ً
مطلقا ،ولم يمنعوﻩ مطلقا ،وإنما أجازوﻩ بقيود وشروط ،ينبaي أن تتوفر !ي الحديث املروي؛ ليكون
ً
٦
دليال وحجة ع;ى تقعيد القواعد اللغوية.
َ
ُ
القيود !ي شرحه ع;ى
ٕالامام الشاط) O°ت ٧٩٠هـ( الذي أوضح هذﻩ
ومن أبرز علماء هذا الفريق
ً
ألفية ابن مالك فقال) :لم نجد أحدا من النحويBن استشهد بحديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم،
وهم يستشهدون بكالم أجالف العرب وسفهاòم الذين يبولون ع;ى أعقاÇم ،وأشعارهم ال Ocفا
الفحش والخنا ،ويAsكون ٔالاحاديث الصحيحة أل³ا تنقل باملع ،¯Pوتختلف روايا®ا وألفاظها ،بخالف
كالم العرب وشعرهم ،فإن رواته اعتنوا بألفاظه ملا ُيب ¯Pعلا من النحو ،ولو وقفت ع;ى اجادهم
قضيت منه العجب ،وكذا القرآن ووجوﻩ القراءات ،وأما الحديث النبوي فع;ى قسمBن:
أ -قسم يعت OPناقله بمعناﻩ دون لفظه ،فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان.
ُ
ملقصود خاص ،كاألحاديث ال Ocقصد Çا بيان فصاحته ص;ى
ب -وقسم ُعرف اعتناء ناقله بلفظه
ٍ
ﷲ عليه وسلم ،ككتابه لهمدان ،وكتابه لوائل بن حجر ،ؤالامثال النبوية ،فهذا يصح الاستشهاد به
!ي العربية ،وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي البد منه ،وب ¯Pالكالم ع;ى الحديث
ً
ً
سلفا إال ابن ﱡ
خروف ،فإنه أتى بأحاديث !ي بعض املسائل ،ح ¯cقال ابن الضائع:
مطلقا ،وال أعرف له
١

 ١الاقAsاح ،للسيوطي ،ص.٢١-١٩
 ٢بغية الوعاﻩ ،للسيوطي.٢٩٣ :
 ٣إعراب الشواهد القرآنية ؤالاحاديث النبوية ،د .محمد أحمد قاسم.١٢-١٠ :
 ٤الخزانة ،للبغدادي.١٠-٩/١ :
! ٥ي أصول النحو ،لألفغاني.٥٤ :
 ٦الخزانة ،للبغدادي.١٢/١ :
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ً
)ال أعرف هل يأتي Çا مستدال أم Ôي ملجرد التمثيل( ،والحق أن ابن مالك غ ABمصيب !ي هذا ،فكأنه
ٌ ١
بناﻩ ع;ى امتناع نقل ٔالاحاديث باملع ،¯Pوهو ضعيف(.
ُ
جالل الدين السيوطي )ت ٩١١هـ(! ٢ي كتابه الاقAsاح الذي
ومن الذين ذهبوا مذهب الشاطO°
ُ
كالمه ص;ى ﷲ عليه وسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله ع;ى اللفظ املروي ،وذلك
قال فيه) :وأما
ّ
ً
ٌ ً
ﱞ
مروي باملع ،¯Pوقد
نادر جدا ،إنما يوجد !ي ٔالاحاديث القصار ع;ى قل ٍة أيضا ،فإن غالب ٔالاحاديث
تداولا ٔالاعاجم واملولدون قبل تدويا ،فرووها بما أدت إليه عبار®م ،فزادوا ونقصوا ،وقدموا
ًّ
ً
مرويا ع;ى أوجه ش،¯c
وأخروا ،وأبدلوا ألفاظا بألفاظ ،ولهذا ترى الحديث الواحد !ي القصة الواحدة
بعبارات مختلفة ،ومن َث ﱠم ُأ َ
نكر ع;ى ابن مالك إثباته القواعد النحوية باأللفاظ الواردة !ي الحديث(،٣
لكننا نجد السيوطي يش! ABي آخر كالمه إ[ى تأييد ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان ،وكأنه !ي هذا
يش ABإ[ى ترددﻩ !ي جواز الاستشهاد بالحديث.٤
ومن العلماء املتأخرين الذين ذهبوا هذا املذهب السيد محمد الخضر حسBن ،فقد عالج
موضوع الاحتجاج بالحديث لقضايا اللغة العربية معالجة مقبولة ومفيدة فقرر ما يأتي:
ُ
٥
إن هناك من ٔالاحاديث ما ال ينبaي الاختالف باالحتجاج به !ي اللغة والقواعد ،وÔي ستة أنواع:
النوع ٔالاول :ما روي بقصد الاستدالل ع;ى كمال فصاحته عليه الصالة والسالم ،فهذا يحتج
به دون تردد ،ومن أمثلة ذلك ٔالاحاديث ٓالاتية:
قوله عليه الصالة والسالم) :حم Oالوطيس( ،وقوله عليه الصالة والسالم) :مات حتف أنفه(،
وقوله عليه الصالة والسالم) :الظلم ظلمات يوم القيامة( ،وغABها من ٔالاحاديث املشتملة ع;ى محاسن
َ ّ
البيان ،مثل حديث) :ارجعن مأزورات غ ABمأجورات( ،٦وحديث) :إن ﷲ ال َي ﱡ
مل ح ¯cتملوا( ،ومثل هذﻩ
ٔالاحاديث البد أن تروى بلفظها ،لبيان بالغا وفصاحا.
ً
النوع الثانئ :الاحاديث املروية بألفاظ العبادة ،واملتكررة يوميا !ي حياة املسلمBن ،مثل :ألفاظ
وعدد من ٔالاذكار ؤالادعية ال Ocكان يدعو Çا الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي أوقات
القنوت ،والتحيات،
ٍ
خاصة ،وهذﻩ أمور توقيفية تنقل بنصها.
ﱠ
قوم من العرب
النوع الثالثٔ :الاحاديث ال Ocكان الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم يخاطب Çا كل ٍ
بلهجم العربية ،فإ³ا أحاديث مروية بلفظها.
ُ
ْ
واتحدت ألفاظ ّ
النوع الرابعٔ :الاحاديث الُ Ocرويت بطر ٍق
كل تلك الروايات ،مما يدل
متعددة،
ٍ
ِ
ع;ى أن الرواة لم يتصرفوا !ي ألفاظها وإنما نقلوها بنص ألفاظها.
َ
ُ
حاديث الّ Oc
بيئة عربية فصيحة لم ينتشر
النوع الخامسٔ :الا
دونت وقام ع;ى تدويا من نشأ !ي ٍ
ِ
 ١املصدر السابق.٥/١ :
 ٢املصدر السابق.١٣/١ :
 ٣الاقAsاح ،للسيوطي.٧٤ :
 ٤موقف النحاة ،د .خديجة الحدي.٢٦ :O8
! ٥ي أصول النحو ،لألفغاني.٥٥ :
ٌ
صحيح أخرجه ابن ماجه عن أنس .الجامع الصغ ،ABللسيوطي٦٤/١ :
 ٦ذكر السيوطي أن هذا الحديث
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ُ
فساد اللغةُ ،
مثل مالك بن أنس )ت ٨٠هـ( ،وعبد امللك بن جريج )ت ١٥٠هـ( ،وٕالامام الشافÙي )ت
فا
٢٠٤هـ(.
ُ َ
ُ
النوع السادسٔ :الاحاديث ال Ocرواها قوم ع ِرف من أحوالهم أ³م ال يج¤Bون رواية الحديث
باملع ،¯Pمثل :ابن سABين ،والقاسم بن محمد ،ورجاء بن حيوة ،وع;ي بن املدي ،OPوهذا هو الغالب ع;ى
رجال الحديث ،ولذا تعلموا العربية لصيانة ألفاظ القرآن والحديث من التحريف مع حسن فهمهما،
َ
َ
ُ
قال ٔالاصمÙي ) :ﱠإن أخوف ما أخاف ع;ى طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل !ي جملة قو ِل النO°
ً
متعمدا فليتبوأ مقعدﻩ من النار(؛ ﱠ
ص;ى ﷲ عليه وسلم) :من َك َذ َب ﱠ
ألنه ص;ى ﷲ عليه وسلم لم
ع;ي
َ َ
ولح ُ
يكن يلحن ،فمهما َر ُ
ويت عنه َ
نت فيه كذ ْب َت عليه( اهـ.
ً
َ
ﱡ
ؤالاصمÙي هذا كان يتقي أن يفسر القر َآن وحديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم؛ مبالغة منه
١
!ي التحري والورع مع جاللة قدرﻩ !ي اللغة العربية.
ويواصل السيد محمد الخضر حسBن حديثه عن الاحتجاج بالحديث بعد أن ذكر ٔالانواع
ُ
عدم الاحتجاج باألحاديث ال Ocلم تدون !ي الصدر ٔالاول ،وإنما تروى
الستة :بأنه ال ينبaي الاختالف !ي ِ
!ي بعض كتب املتأخرين ،ف OÛأحاديث من وجهة نظرﻩ ال يحتج Çا.
ُ
ُ
الانظار !ي الاستشهاد Çا فٔ OÛالاحاديث ال Ocدونت !ي الصدر
أما ٔالاحاديث ال Ocيصح أن تختلف
ً
ٔالاول ،ولم تكن من ٔالانواع الستة املذكورة آنفا.
ُ
ٌ
وهذﻩ ٔالاحاديث املدونة !ي الصدر ٔالاول نوعان :حديث َي ِر ُد لفظ ُه ع;ى وجه واحد ،وحديث
اختلفت الرواية !ي بعض ألفاظه.
ُ
ُ
ً
َ
ُ
ٔالاصل الرواية
فالظاهر صحة الاحتجاج به ،نظرا إ[ى أن
أما الحديث الذي ورد ع;ى وجه واحد،
باللفظ ،وإ[ى تشديدهم !ي الرواية باملع ،¯Pويضاف إ[ى هذا كله عدد من يوجد !ي السند من الرواة
ِ
ُ
الذين ال يحتج بأقوالهم ،فقد يكون بBن البخاري ومن يحتج بأقواله واحد أو اثنان وأقصاهم ثالثة.
َ
َومث ُل هذا النوع :أن الحريري أنكر ع;ى الناس قولهم قبل الزوال) :سهرنا البارحة( قال :وإنما
َ
يقال) :سهرنا الليلة( ،ويقال بعد الزوال) :سهرنا البارحة( اهـ.
وهناك حديث شاهد ع;ى صحة ما يقوله الناس ،فقد جاء عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم أنه
َ
َ
هل رأى ٌ
َ
كان إذا أصبح قالْ ) :
يعمل
أحد منكم البارحة رؤيا؟( ،وحديث آخر وهو) :وان من املجاهرة أ ْن
ً
ُ
ُ
عملت البارحة كذا(.
الرجل بالليل عمال ثم يصبح -وقد سAsﻩ ﷲ -فيقول:
ً
وع;ى هذا فيصح أن يقول القائل متحدثا عن الليلة املاضية قبل الزوال) :سهرنا البارحة( ،أو
َ
)وقع البارحة كذا(.
َ
الاستشهاد بما جاء !ي رواية مشهورة لم يغمزها
وأما ٔالاحاديث ال Ocاختلفت فا الرواية فنج¤B
ً
ً
أحد من املحدثBن :بأ³ا َو ْه ٌم من الرواي ،مثل) :قام الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ممثال( أي منتصبا،
واملعروف !ي كالم العرب إنما هو )ماثل( كما !ي لسان العرب.
 ١انظر :تاريخ دمشق ،البن عساكر.٤٨٢-٤٨١/١ :
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وأما ما يج÷! öي رواية شاذة ،أو !ي رواية يقو ُل فا بعض املحدثBن :إ³ا غلط من الرواي فنقف
ْ
َ
قاموس البحر(،
بلغت ناعوس البحر( و!ي بقية الروايات) :
دون الاستشهاد Çا ،مثل ) :ﱠإن كلما ِته
وناعوس غ ABمعروفة عند العرب.
مناقشة أدلة املانعن:
العلماء الذين ّ
ُ
جوزوا الاحتجاج بالحديث النبوي إلثبات قواعد اللغة العربية ،بالرد
تصدى
ٌ
عرض ملخص لذلك:
ومناقشة آراòم وفيما يأتي
ع;ى العلماء الذين منعوا ذلك،
ِ
مناقشة املانع ٔالاول :وهو تجويز الرواية باملع:
ُ
نَ
ر ﱠد العلماء املجوزون ع;ى هذا املانع ،بأن ٔالاصل أن تكو الرواية باللفظ ،وأن تجويز رواية
ُ
َ
ض وقوعهّ ،
ٌ
ُ
افَ As
ّ
فإن الذي غ ﱠAB
احتمال
مجرد
الحديث باملع¯P
ٍ
عق;ي فحسب ،ال يقBن بالوقوع ،وإذا ِ
ٍ
ً
ٌ
بلفظ آخر يحمل املع ¯Pنفسه ،هو َر ٍاو ٌ
مطبوع ع;ى العربية بفطرته ،ويحتج بكالمه !ي اللغة،
عربي
لفظا ٍ
!ي ظل دقة علماء الحديث !ي تحري ضبط ألفاظ الحديث ،بحيث إذا حصل من الرواي شك أو تردد
َ ُ
ً
رواية للحديثّ ،
َ
الناس !ي النار ع;ى
وه ْل َيك ﱡب
ودونوها بكل دقة وأمانة ،كما !ي حديث) :
!ي كلمة أثبتوها
ُ
١
حصائد ألسنم؟(.
وجوههم ]أو قال :ع;ى مناخرهم[ إال
ثم إنه لو سلمنا أن ٔالاحاديث نقلت باملع ¯Pعن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فإن ذلك ال
ً
ً
يشكل حاجزا وال يثبت مانعا من الاحتجاج بالحديث ألن النقل باملع ¯Pإنما كان !ي صدر ٕالاسالم ٔالاول
قبل تدوين الكتب وقبل فساد اللغة !ي ٔالالسن.
وغاية ما يحصل !ي مsن الحديث َت ُ
فصيح يصح
فصيح من ر ٍاو
بلفظ
فصيح
لفظ
ٍ
بديل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الاحتجاج به ،وال فرق حينئذ بBن نص وآخر ،ومن هنا منع علماء الحديث رواية الحديث باملع ¯Pع;ى
َ
ً
٢
من يجهل ألفاظ العربية ومقاصدها وأجازوها ملن كان خبABا Çا وبما يحيل معانا.
ً
ً
ثم إن النقل باملع ¯Pليس شيئا مقصورا ع;ى ٔالاحاديث فحسب ،بل نجدﻩ !ي نصوص الشعر
والخطب ؤالامثال ،باإلضافة إ[ى ما طرأ ع;ى الشعر من التصحيف والوضع والاختالق من مثل ابن دأب
ّ
والكل O°وأمثالهم.٣
وابن ٔالاحمر
ِ
ً
ً
وقد وجدنا !ي رواة الشعر أيضا رواة أعاجم ،ثم إن املسلمBن !ي القرن ٔالاول الهجري كانوا
أحرص ع;ى إتقان الحديث من حفظ الشعر والتثبت من روايته.
وقد قيض ﷲ ألحاديث رسوله من الجهابذة النقاد َم ْن نفى عنه ما كان فيه من شÈة الوضع
والانتحال ،وهذﻩ العناية لم ينلها شعر وال ن Aآخر غ ABالحديث النبو ّي.
ً
ً
ً
َ
صحابة وتابعBن ّ
دونوا ٔالاحاديث ،فمن الصحابة عبدﷲ بن
ثم إن هناك عددا كثABا من الرواة،
عمرو بن العاص الذي كتب الحديث !ي حياة رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وكذلك عبدﷲ بن

 ١الاربعBن النوويه ،للنووي :الحديث رقم .٢٩ :ويراجع أمثلة أخرى !ي كتاب :علوم الحديث ومصطلحه.٧٩-٧٧ ،
 ٢تدريب الرواي ،للسيوطي .٩٨/٢ :الخزانة ،للبغدادي.٩/١ :
 ٣الخزانة ،للبغدادي.٩/١ :
381

عمر ،وأنس بن مالك ،وسهل بن سعد الساعدي.١
ثم جاء عمر بن عبدالعزيز )ت ١٠١هـ( فكتب إ[ى ٓالافاق أنْ ) :انظروا ما كان من حديث رسول
ﷲ أو سنته فاكتبوﻩ( ،ثم كتب الزهري )ت ١٢٤هـ( أحاديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وهكذا
ُ
والربيع بن صبيح )ت ١٦٠هـ( ،ح ¯cشاع تدوين الحديث !ي طبقات
فعل ابن أبي َع ُر َوبة )ت ١٥٦هـ(
العلماء الذين جاؤوا بعد هؤالء.
إن مدونات الطبقة ٔالاو[ى كافية !ي غلبة الظن ﱠ
بأن ما ّ
دون فا من لفظ الن O°ص;ى ﷲ عليه
ادفة فإنما أبدله ﱞ
عربي فصيح ُيحتج به ،وما حصل من
لفظة
وسلم نفسه ،وإذا حصل إبدال
بلفظة مر ٍ
ٍ
ٍ
غلط !ي بعض الروايات أو تصحيف فقليل ونزر يس ،ABع;ى خالف ما وقع !ي الشعر والن Aمن كالم
َُ
العرب ،الذي ك َ Aفيه التحريف والتصحيف والغلط ،فكث ABمن الشعر العربي روي بروايات مختلفة،
بل إن بعضها موضوع مكذوب كما فصلته كتب تاريخ ٔالادب العربي.٢
قال الخليل بن أحمد) :إن النحار َير ربما أدخلوا ع;ى الناس ما ليس من كالم العرب إرادة
٣
اللبس والتعنيت(.
فكيف ُي ّ
جوز
هؤالء الاحتجاج بالشعر والن AالعربيBن مع غثه وسمينه وصحيحه وموضوعه
ِ
وقويه وضعيفه؟ وال يحتجون بحديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم لتقوم عليه القاعدة اللغوية
والنحوية؟ هذا من حيث املsن ،وأما من ناحية السند ،فإن املج¤Bين واملانعBن يعلمون ما !ي روايات
وتحر منقطع النظ ٤،ABح ¯cقال ٔالاعمش) :كان هذا العلم عند أقوام كان
الحديث من ضبط ودقة
ٍ
ً
ً
ً ٥
أحدهم؛ َإلن يخر من السماء ُ
أحب ِإليه من أن يزيد فيه واوا ،أو ألفا ،أو دالا(.
ِ
مناقشة املانع الثاني :وهو وقوع اللحن ]ي بعض ٔالاحاديث:
ٌ ً
َ
إن ٔالاحاديث ال Ocوقع فا لحن قليلة جدا ،واللحن الذي وقع !ي هذﻩ ٔالاحاديث القليلة قليل
ً
ً
أيضا ،وÔي ّقلة ال ُيب ¯Pعلا حكم يؤدي إ[ى إهمال الحديث لدى الاحتجاج لقواعد اللغة ،ﱠ
ألن دقة
جدا
ّ
لحن فيAsكونه وال يحتجون
أي ٍ
الرواة واملحدثBن !ي نقل الحديث واثبات نصه جعل العلماء يتنÈون إ[ى ِ
ً
به ،ويشددون النك ABع;ى من يلحن ،ويجعلونه آثما يدخل النار ،قال السيد جمال الدين القاسم Oأحد
أعالم الشام )ت ١٣٣٢هـ() :من قرأ حديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وهو يعلم أنه يلحن فيه،
ُ
يدخل !ي هذا الوعيد الشديد -يع OPقو َل الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم:
سواء أكان !ي أدائه أم !ي إعرابه،
ً
٦
)من كذب ّ
ع;ي متعمدا فليتبوأ مقعدﻩ من النار( -ألنه بلحنه كاذب عليه( اهـ.
ٌ
ٌ
فاألحاديث املروية عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم آالف مؤلفة وكAة كاثرة ،ومعظمها
لحن هنا أو هناك !ي بعض
جاءت ع;ى درجة عالية من الصحة اللغوية والدقة !ي الAsكيب ،فهل وقوع ٍ
! ١ي أصول النحو ،لألفغاني.٥١ :
 ٢املصدر السابق.
 ٣الصاح ،O°البن فارس اللغوي.٣٠ :
 ٤املصدر السابق.
 ٥الكفاية! .١٧٨ ،ي أصول النحو ،لألفغاني:
 ٦قواعد التحديث من فن مصطلح الحديث ،للقاسم.١٥٦ :O
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ُ
ٔالاحاديث يمنع من الاحتجاج بالحديث؟ ،فكيف بمن يلحن !ي القرآن؟ هل يصح أن نسقط الاحتجاج
لحن فيه من بعض الناس؟
به لحصول ٍ
وح ¯cالذين ّ
جوزوا رواية الحديث باملع ،¯Pينكرون أمر اللحن !ي الحديث ،يقول ٔالاوزاûي:
ً
ً
)أعربوا الحديث فإن القوم كانوا ُعربا( ١،ويقول أيضا) :ال بأس بإصالح اللحن !ي الحديث( ٢،وقال
حماد بن سلمة) :من لحن !ي حدي O8فليس يحدث ع ٣،(OPوكان بعض رواة الحديث ينسبون اللحن إ[ى
انفسهم وينÈون املتلقBن إ[ى تصحيح ما يجدونه من لحن.
ً
بل كان اللحن !ي الحديث باعثا لسيبويه )ت ١٨٠هـ( -وهو أعجمٔ Oالاصل -ع;ى تعلم اللغة
لحن !ي نطق الحديث النبوي؛
العربية حBن ألفت حماد ابن سلمة )ت ١٦٩هـ( نظر تلميذﻩ سيبويه إ[ى ٍ
أحد من أصحابي إال وقد أخذت عليه ليس أبو
إذ قرأ سيبويه قول الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم) :ما من ٍ
ً
ّ
ألطلن علما
الدرداء( ،فقال حماد :لحنت يا سيبويه الصحيح) :ليس أبا الدرداء( ،فقال سيبويه :ال جرم
ً
ال تلحن OPفيه أبدا ،فطلب النحو.٤
ً
وعن الحسن بن ع;ي الحلواني قال) :ما وجدتم !ي كتابي عن عفان لحنا فأعربوﻩ ،فإن عفان
ً
ً
كان ال يلحن ،وقال لنا عفان :ما وجدتم !ي كتابي عن حماد بن سلمة لحنا فأعربوﻩ فإن حمادا ال يلحن.
ً
وقال حماد :ما وجدتم !ي كتابي عن قتادة لحنا فأعربوﻩ ،فإن قتادة كان ال يلحن( ،٥فهذﻩ سلسلة !ي
التوثيق اللغوي املتBن.
ً
وأما دعوى املانعBن بوجود أعاجم !ي رواة الحديث فال يقوم دليال ع;ى منع الاحتجاج بالحديث
ﱠ
ألن ذلك سوف يسري ع;ى القرآن الكريم ،الذي حفظه ٌ
كث ABمن القراء ٔالاعاجم ،ونقلوﻩ إ[ى من بعدهم،
َ
وكذلك يسري ع;ى الشعر والن Aالذ ِين كان !ي نقلهما أعاجم ،ثم إن هؤالء ساكنوا العرب وأتقنوا لغم
وعرفوا أساليÈم وأسرار كالمهم.
َ
ُ
أعاجم ليس ب×Opء ،ألن ذلك يقال !ي رواة الشعر
يقول طه الراوي) :والقول بأن رواة الحديث
ً
َ
محدثا ُي َ
اللذين ُيحتج Çماّ ،
عت ﱡد به
فإن فم الكث ABمن ٔالاعاجم ،وهل !ي وسعهم أن يذكروا لنا
والنA
ِ
يمكن أن يوضع !ي صف ]حماد الراوية[ الذي كان يكذب ،ويلحن ،ويكسر ،ومع ذلك لم يتورع
الكوفيون وأتباعهم عن الاحتجاج بما يرويه ،ولكم تحرجوا !ي الاحتجاج بالحديث ...ثم ال أدري ِل َم
َ
َ ﱠ
ترف َع النحويون عما ارتضاﻩ اللغويون من الانتفاع Çذا الشأن ،والاستقاء من ينبوعه الفياض بالعذب
َ
فأصبح َرْب ُع اللغة به خصيبا ،بقدر ما صار َرْب ُع النحو جديبا:
الزالل،
ُ
ً
٦
حكم(.
وكان حالهما !ي الحكم واحدة لو احتكمنا من الدنيا إ[ى ِ
مجمع اللغة العربية بالقاهرة:
! ١ي أصول النحو ،لألفغاني.٥٣ :
 ٢املصدر السابق.
 ٣املصدر السابق.
 ٤أخبار النحويBن البصريBن.٣٤ :
! ٥ي أصول النحو ،لألفغاني .٥٣ :ألف باء ،للبلوي.٤٤/١ :
 ٦نظرة !ي النحو ،مجلة املجمع العالم Oالعربي بدمشق.٣٢٧-٣٢٥/١٤ ،
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ُ
ّ
املجمع الرقعة املكانية الجغرافية واملدة الزمنية ،فقد قرر أن الذين ُيحتج بشعرهم هم
وسع
ُ
وأهل البدو إ[ى أواسط أو أواخر القرن الرابع الهجري،
عرب ٔالامصار إ[ى ³اية القرن الثاني الهجري،
ّ
َ
وحجته !ي ذلك أن لغة العرب ظلت سليمة !ي بواد´م ح³ ¯cاية القرن الرابع الهجري و!ي حواضرهم
ح³ ¯cاية القرن الثاني الهجري ١،وع;ى هذا الرأي فيجوز الاحتجاج باإلضافة إ[ى من ذكرنا بشعر
٢
البحAsي )ت ٢٨٤هـ( ،وفيما ي;ي نص قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة:
 -١ال ُي ﱡ
حتج !ي العربية بحديث ال يوجد !ي الكتب املدونة !ي الصدر ٔالاول كالكتب الصحاح الست فما
قبلها.
حتج بالحديث ّ
ُ -٢ي ﱡ
املدون !ي هذﻩ الكتب ٓالانفة الذكر ع;ى الوجه ٓالاتي:
أٔ -الاحاديث املتواترة واملشهورة.
بٔ-الاحاديث ال Ocتستعمل ألفاظها !ي العبادات.
جٔ -الاحاديث ال Ocﱡ
تعد من جوامع الكلم.
د -كتب الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم.
هٔ -الاحاديث املروية لبيان أنه كان ص;ى ﷲ عليه وسلم يخاطب كل قوم بلغم.
ؤ -الاحاديث ال Ocدو³ا من نشأ بBن العرب الفصحاء.
زٔ -الاحاديث ال Ocعرف من حال روا®ا أ³م ال يج¤Bون رواية الحديث باملع ¯Pمثل :القاسم بن
محمد ،ورجاء بن حيوﻩ ،وابن سABين.
حٔ -الاحاديث املروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة.
وإذا دققنا فيما استشهد به بعض النحويBن من ٔالاحاديث كابن عقيل !ي شرح ألفية ابن
مالك ،نجد أن شروط املجمع هذا متحققة فا ،٣فقد احتج ابن عقيل !ي شرحه هذا الثبات صحة
ً
ً
ً
القاعدة النحوية بعشرين حديثا ،مخالفا مذهب القدامى؛ ممهدا الطريق أمام سلوك نهج جديد سليم
!ي التعامل مع الشاهد النحوي الذي لم ينل حقه من العناية !ي الدرس النحوي ،ولعل ما فعله الرOpÚ
ً
وابن عقيل ّ
يعد سبقا ملا قررﻩ مجمع اللغة العربية !ي القاهرة !ي هذا املجال.
مقارنة بن الاستشهاد بالشعر وغﻩ:
طaى الاستشهاد بالشعر العربي ع;ى غABﻩ من الكالم العربي !ي كتب النحو واللغة فع;ى سبيل
ً
املثال نجد سيبويه )ت ١٨٠هـ( قد احتج بألف وخمسBن بيتا من الشعر ذكر أسماء بعض قائلا وأهمل
ذكر أكAهم.
 ١اعراب الشواهد.٧ ،
 ٢منشور !ي :مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،ج ،٣ص ،٧محضر الجلسة الخامسة والثالثBن من دور الانعقاد الرابع .وراجع :القرارات
النحوية والصرفية ،ملجمع اللغة العربية بالقاهرة.٦٨٢-٦٨٠ :
 ٣اعراب الشواهد القرآنية ؤالاحاديث النبوية !ي شرح ابن عقيل ،د .محمد أحمد قاسم.٦ :
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ح ¯cجاء تلميذﻩ َ
الج ْرمي )ت ٢٢٥هـ( فذكر أسماء قائ;ي ألف شاهد شعري ما ،وبقي خمسون
ً
شاهدا بال نسبة إ[ى قائل ،ح ¯cاشرت عند النحويBن والغويBن بأبيات سيبويه الخمسBن مجهولة
القائل.
ُ
ْ
بشعر أو ن Aال يعرف قائله مخافة أن يكون
وبذلك خالف سيبويه قاعدة ]ال يجوز الاحتجاج
ٍ
َﱠ
ً
١
ُ
ملولد أو ملن ال يوثق بكالمه.
الكالم مصنوعا أو
ذلك
وهنا سؤال يطرح نفسه :ما ٔالاسباب ال Ocأدت إ[ى تقديم الشواهد الشعرية ع;ى غABها؟ فيكون
٢
الجواب إن ذلك حصل لألسباب ٓالاتية:
تدوين الشعر !ي وقت مبكر.
-١
ُ
سهولة حفظ الشعر واستظهارﻩ واستحضارﻩ.
-٢
إن هذﻩ الاسباب تعد مسوغات لتقديم الشعر وÔي أسباب غ ABمقنعة.
فالسبب ٔالاول :يدحضه جمع القرآن وتدوينه !ي زمن الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رOpÚ
ﷲ عنه ،والقرآن أع;ى لغة وفصاحة وأبعد من أن ير*ى إليه شك بخالف ما حصل للشعر الجاه;ي من
شكوك وطعون قديمة وحديثة ،ثم أن الشعر يحتضن الضرورات املخالفة لفصيح الكالم فكيف
يتقدم الشعر ع;ى الشواهد القرآنية والحديثية؟.
والسبب الثاني :يرد عليه بأن سهولة الحفظ أمر نس ،O°فيمكن للن Aالجاه;ي أو غABﻩ أن يكون
عس ABالحفظ صعب الاستظهارّ ،
لكن هذا ال يصح !ي القرآن ألنه كالم الخالق ،حمل بالغة النص
ُ
ٌ
ّ
وسمو القصد ،وحفظه عبادة يتقرب Çا املسلم إ[ى ﷲ تعا[ى.
وقد رأينا بعض الشعراء الجاهليBن قد دخلوا ٕالاسالم وأصبحوا مخضرمBن فانصرفوا عن
رواية الشعر وقوله إ[ى حفظ القرآن كما حدث للشاعر لبيد بن ربيعة العامري مع الخليفة الراشد عمر
٣
بن الخطاب.
تدوين الحديث:
ً
سبق القول بأن عددا من العلماء أجازوا الاحتجاج للقاعدة اللغوية بالحديث النبوي الذي
ّ
دون !ي كتب الصحاح وما قبلها ،وهذا يدعونا إ[ى ذكر نبذة عن تدوين الحديث النبوي.
ِ
فقد بدأ نزول القرآن الكريم بأول آية نزلت !ي مكة} :اقرأ باسم ربك الذي خلق{ )العلق(١ :
ً
ُ
واستمر نزوله منجما !ي مكة واملدينة ،ح ¯cآخر آية منه ،قبيل وفاة الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وكلما
ً
ً
ً
نزلت آية استوعÈا رسو ُل ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم لفظا ومع ،¯Pوبلغها ألصحابه نصا ومضمونا وذلك
بأمر من ربه تبارك وتعا[ى.
ٌ
وقد كان للن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ٌ
كالم من صياغته ،وألفاظ من اختيارﻩ ،وجمل من تركيبه،
ً
ً
ُ
فيشرح نصا قرآنيا ،أو يوضح آية ،أو يخصص
مع أن معناها من ﷲ تعا[ى ،وكان يوجه ٔالامة بكالمه
 ١اعراب الشواهد .٧ :والخزانة ،للبغدادي.١٥/١ :
 ٢انظر :تاريخ النحو العربي !ي املشرق واملغرب ،ملحمد املختار ولد ّأباﻩ.٧٢٨ :
 ٣اعراب الشواهد ،ص .٧ومراجعة :الشعر والشعراء ،البن قتيبه.٢٧٥/١ ،
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ً
ً
ً
ً
عاما ،أو يقيد مطلقا ،أو يبBن مÈما ،أو يعلل حكما ،أو غ ABذلك من لوازم التشريع ،وهو ما سماﻩ علماء
ً
السنة] :الحديث النبوي الشريف[ الذي يعد جزءا من السنة النبوية املكونة من أقواله وأفعاله
وتقريراته ص;ى ﷲ عليه وسلم.١
وقد أجاز الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ألصحابه كتابة ما ي¤ل من القرآن ،و³اهم عن كتابة غAB
ً
ً
القرآن مدة ت¤يله ،ح ¯cيبقى القر ُآن محفوظا !ي الصدور مدونا !ي السطور دون أن يختلط به ش÷ö
ُ
آخر من كالم البشر ،وقد ﱠ
بعض الصحابة بكتابة ما ينطق به رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم من
هم
ً
ً
ً
غ ABالقرآن؛ حرصا ع;ى ضبطه وٕالافادة منه غ ABأنه عليه الصالة والسالم ³اهم ³يا صريحا ،فقد جاء
!ي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم قال) :ال تكتبوا ع ،OPومن
ً
كتب ع OPغ ABالقرآن فليمحه ،وحدثوا ع OPوال حرج ،ومن كذب ﱠ
ع;ي متعمدا فليتبوأ مقعدﻩ من
ً
ً
النار( ،٢وقد أذن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم لبعض أفراد الصحابة إذنا خاصا بكتابة بعض ٔالاحاديث،
َ
حBن نزل معظم الو'ي ،وأمن اختالط القرآن بغABﻩ ،٣وÇذا حفظ املسلمون !ي عصر النبوﻩ السنة !ي
صحف أو كتب ،واستمر الوضع هكذا !ي عصر الخلفاء الراشدين وكبار
صدورهم دون أن تدون !ي
ٍ
ٌ
ﱞ ٌ ٌ
ٌ
ﱞ
عدل ضابط ،وإما تابÙي كب ABتقة
صحابي
التابعBن ،ومضت السنة الهجرية ٔالاو[ى ورواة السنة إما
ً
ٌ
صادق إال ما كان قليال من وقوع النسيان والخطأ والوهم.٤
فعن أبي هريرة ر OpÚﷲ عنه قال :خرج علينا رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ونحن نكتب
ً
ٔالاحاديث ،فقال) :ما هذا الذي تكتبوﻩ(؟ قلنا :أحاديث سمعناها منك ،قال) :أكتابا غ ABكتاب ﷲ
٥
أضل َ
تريدون؟! ما ﱠ
ٔالامم من قبلكم إال ما اكتسبوا من الكتب مع كتاب ﷲ ...ألخ.
وروى عروة بن الزبّ ABأن عمر بن الخطاب ر OpÚﷲ عنه أراد أن يكتب السن ،فاستشار !ي
َ
أصحاب رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فأشاروا عليه أن يكتÈا ،فطفق ُ
عمر يستخ ABﷲ فا
ذلك
ً
ً
ً
ُ
كنت أ ُ
ﷲ له ،فقال) :إني ُ
شهرا ،ثم أصبح يوما وقد عزم ُ
َ
ذكرت قوما كانوا
أكتب السن ،وإني
دت أن
ر
ً
ً ٦
س َ
كتبا ،فأكبوا علا ،وتركوا كتاب ﷲ تعا[ى ،وإني وﷲ ال ُألب ُ
كتاب ﷲ ب×Opء أبدا(.
قبلكم كتبوا
ِ
َ
وعن قرظة بن كعب قال :خرجنا نريد العراق فم× ¯pمعنا عمر بن الخطاب إ[ى صرار ]موضع
قرب املدينة[ فتوضأ ثم قال :أتدرون ل َم َم َش ُ
يت معكم؟ قالوا :نعم ،نحن أصحاب رسول ﷲ ص;ى ﷲ
ِ
َ
ّ
ﱞ
مشيت معنا ،قال :إنكم تأتون َ
أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ،فال تبدؤوهم
عليه وسلم
َ
باألحاديث فيشغلونكمّ ،
جردوا القر َآن ،وأقلوا الرواية عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وامضوا وأنا

 ١تدريب الراوي ،للسيوطي.٣/١ :
 ٢صحيح مسلم :الحديث رقم  .٣الوسيط ،البي شهبة.٥١ :
 ٣معرفة أنواع الحديث ،البن الصالح .٢٩٢ :تدريب الراوي ،للسيوطي .٣/١ :علوم الحديث ،د .صب²ي الصالح .٢٢-٢١ :مصطلح الحديث
ورجاله ،د .حسن ٔالاهدل.٥٤ :
 ٤املصادر السابقة.
 ٥تقييد العلم ،للخطيب البغدادي.٣٣ :
 ٦تقييد العلم ،للخطيب البغدادي.٤٩ :
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ّْ
َ َ
حدثنا ،قال³ :انا ابن الخطاب.
قدم قريظة ،قالواِ :
شريككم ،فلما ِ
ً
ُ
ولست بصدد مناقشة كتابة الحديث إباحة أو حظرا ،وإنما الهدف من هذا السياق الاشارة إ[ى
٢
عدم كتابة الحديث وتدوينه !ي هذا العصر ،لئال يضاÔى بكتاب ﷲ أو أن يشتغل عن القرآن بسواﻩ،
ً
وإنما جاء تدوين الحديث الحقا ع;ى تفصيل ذكر !ي علوم الحديث ،ملخصه :أنه !ي أوائل املائة الثانية
ً
ً
وج َد من رواة الحديث َم ْن يرويه مرسال ومنقطعاَ ،وم ْن ك Aخطؤﻩ،
الهجرية !ي عصر أواسط التابعBن ِ
وازداد هذا ٔالامر !ي عصر صغار التابعBن بعد الخمسBن واملائة ،بسبب ظهور الفرق وتعدد الثقافات،
ّ
مذهب مخصوص.
ووجود كذابBن يدعون من خالل وضع ٔالاحاديث إ[ى بدعة معينة أو
ٍ
فض املخلصون من علماء هذﻩ ٔالامة واجدو بوضع ضوابط الجرح والتعديل ونقد ٔالاسانيد،
ُ
مثل شعبة ،ومالك ،ومعمر ،وابن املبارك ،وابن عيينة ،وع;ي ابن املدي ،OPويح÷¯ بن معBن ،وغABهم.٣
ثم تالهم علماء املائة الثالثة ،مثل أحمد بن حنبل وطبقته ،ومن بعدهم تالميذهم كالبخاري،
ومسلم ،وأبي زرعة ،وأبي حاتم ،ثم تالميذهم كالAsمذي ،والنسائي ،إ[ى آخر عصر الرواية بآخر املائة
الثالثة ،فألفت أنواع املؤلفات !ي أحوال ٕالاسناد وأنواع علوم الحديث.
ً
ً
خاص من الن O°ص;ى
إذن
ومن املؤكد أن بعض الصحابة كتبوا طائفة من ٔالاحاديث بناء ع;ى ٍ
ٍ
ً
استثناء من الن OÛالعام ،وأما ٓالاخرون فقد حفظوا ٔالاحاديث !ي الصدور ال !ي
ﷲ عليه وسلم
السطور.٤
وكانت هناك صحف دون فا الحديث كصحيفة سعد بن عبادة ٔالانصاري ،وصحيفة سمرة
بن جندب ،وصحيفة جابر بن عبدﷲ ،وصحيفة عبدﷲ بن عمرو بن العاص ،اشتملت ع;ى ألف
حديث كما يقول ابن ٔالاث ،٥ABهذا باإلضافة إ[ى الصحيفة ال Ocدونت !ي عصرﻩ عليه الصالة والسالم
وفا دستور الدولة ،وفا حقوق املهاجرين ؤالانصار والود وعرب املدينة.٦
ً
ً
وملا جاء عهد الخليفة الورع التقي عمر بن عبدالعزيز )ت ١١٠هـ( أصدر أمرا رسميا بالشروع !ي
ً
ً
تدوين الحديث ،مستندا إ[ى آراء العلماء الذين أباحوا تدوينه؛ خوفا ع;ى الحديث النبوي من الضياع
أو الاختالط ،وكتب إ[ى علماء ٔالامصار يأمرهم بتدوين الحديث ،وكان أول من استجاب له !ي حياته
حقق له غايته عالم الحجاز والشام ،محمد بن مسلم بن شهاب الزهري املدني )ت ١٢٤هـ( ،فدون له
ً
ً
ض دفAsا من دفاترﻩ.٧
!ي ذلك كتابا ،وبعث عمر إ[ى كل أر ٍ
وبذلك استقرت فكرة تدوين الحديث ع;ى الرغم من وجود معارضBن وكارهBن للتدوين ،وكانت
ً
م¤Bة التدوين !ي هذا العصر أن الحديث كان !ي الغالب ممزوجا بفتاوى الصحابة والتابعBن كما هو
١

 ١سن ابن ماجة ،باب :التو*ي !ي الحديث عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم .١٢/١ :املستدرك ،ألبي عبدﷲ الحاكم.١٨٣/١ :
 ٢تقييد العلم ،للخطيب البغدادي.٥٧ :
 ٣تدريب الراوي ،للسيوطي.٧٠-٦٥/٢ :
 ٤علوم الحديث ،د .صب²ي الصالح.٢٣-١٩ :
 ٥املصدر السابق.٢٧-٢٣ :
 ٦املصدر السابق.٣٠ :
 ٧املصدر السابق.٤٦-٤٤ :
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ٌ
واضح !ي موطأ ٕالامام مالك )ت ١٧٩هـ(.١
ً
و!ي عصر أتباع التابعBن ممن كانوا ع;ى رأس املئتBن ألف العلماء املسانيد خالية من فتاوى
الصحابة والتابعBن ومقصورة ع;ى السنة النبوية وحدها ،وأول تلك املسانيد مسند أبي داود الطيالOp-
)ت ٢٠٤هـ( ،وأوسع تلك املسانيد مسند ٕالامام أحمد بن حنبل )ت ٢٤١هـ( ،و!ي هذا العصر دونت
السنة الصحيحة وحدها مرتبة ع;ى ٔالابواب ،فكانت الكتب الستة الصحيحة ،للبخاري ومسلم
والAsمذي وأبي داوود وابن ماجه والنسائي.٢
ثم جاء املتأخرون عن عصر الرواية فقاموا بالشرح والاختصار للكتب الصحيحة املشهورة،
فأبو عبدﷲ الحميدي )ت ٤٤٨هـ( جمع الصحيحBن ع;ى ترتيب املسانيد ،ثم أبو السعادات مبارك ابن
ٔالاث) ABت ٦٠٦هـ( جمع الكتب الستة بAsتيب ٔالابواب ،ثم نور الدين ع;ي الهيثم) Oت ٨٠٧هـ( جمع ما زاد
ع;ى الكتب الستة من مدونات الحديث املشهورة !ي كتابه مجمع الزوائد ،ثم جاء السيوطي )ت ٩١١هـ(
فجمع الكتب الستة واملسانيد العشرة وغABها !ي كتابه )الجامع الكب.(AB
ً
قال الدكتور صب²ي الصالح ) :وهكذا ﱠ
مر الحديث النبوي بمراحل طويلة ح ¯cوصل إلينا محررا
ً
مضبوطا(.٣
ً
ً
نقد الحديث متنا وسندا:
َ
ُ
ً
العلماء املسلمBن بالحديث النبوي عناية منقطعة النظAB؛ للحفاظ ع;ى املصدر
جاءت عناية
ِ
الثاني للتشريع ٕالاسالمي ،فقاموا بالتدقيق والتحقيق !ي كل ما ُي ُ
نقل إلم عن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
ُ
اتجاﻩ نحو نقلة الحديث املع Aعنه برواة الحديث الذين
الجهد مسارين واتجاهBن:
وسلم ،وأخذ هذا
ٍ
نص الحديث ﱠ
واتجاﻩ نحو ّ
املع ِ Aعنه بمsن الحديث.
يتكون مم سند الحديث،
ٍ
ْ َ ُ
ضوابط نقد الحديث !ي وقت مبكر من تاريخ ٕالاسالم ،وبالتحديد !ي عصر النO°
وقد نشأت
ص;ى ﷲ عليه وسلم وأصحابه علم رضوان ﷲ ،ثم تطورت ونضجت تلك الضوابط !ي العصور
ً
ً
التالية ع;ى يد املخلصBن من علماء هذﻩ ٔالامة ،فأصبحت علوما مدونة وفنونا متعددة ،وقواعد
ً
ُ
ُ
وأحكاما صارمة ،فكان ُ
وعلم الرجال
وعلم مصطلح الحديث،
علم الحديث دراية ورواية،
منضبطة
)الجرح والتعديل( ،وعلم الوفيات ،وعلم الك ¯Pؤالالقاب ،وعلم املوضوع واملصنوع ،وما إ[ى ذلك من
علوم السنة املطهرة.
ُ َ
َ
ُ
وسائل متعددة !ي نقد الحديث؛ بغية الوصول إ[ى تنقية السنة النبوية من كل
است ْع ِمل ْت
وقد
موضوع ليس ما ،وما كان ما فهو ع;ى مراتب متفاوتة من دقة النقل وسالمة النص ،فكان
دخيل
ٍ
ُ
ُ
الحديث الصحيح لذاته ولغABﻩ ،والحديث الحسن لذاته ولغABﻩ ،وكان الحديث الضعيف ،وما إ[ى ذلك،
من املوضوع واملنكر والشاذ وغABها من مصطلخات الحديث ،مما يAهن ع;ى أن الحديث النبوي
ً
ً
ً
ٌ
ٌ
فيعا لم ينله شعر ﱞ
منثور مما صاغه
عربي موزون ،وال كالم عربي
املنقول إلينا نال اهتماما وتدقيقا ر
 ١مصطلح الحديث ورجاله ،د .حسن ٔالاهذل.٦٠-٥٩ :
 ٢املصدر السابق.٦٥-٦٠ :
 ٣علوم الحديث ،د .صب²ي الصالح.٤٩ :
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العرب قبل ٕالاسالم وبعدﻩ.
ويمكن أن نذكر بعض النماذج ع;ى ما قلناﻩ ،فقد مارس عدد من الصحابة ر OpÚﷲ عم،
نقد متون الحديث الواردة عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم باستخدام طرق متعددة ما طريقة العرض
ُ
وعمر بن الخطاب وابن عباس ر OpÚﷲ عم
ع;ى القرآن الكريم ،وكانت السيدة عائشة أم املؤمنBن،
من ّ
املAزين !ي ذلك.
ففي حديث عمر عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلمِ ) :إ ﱠن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه( ،قالت
عائشة) :يرحم ﷲ عمر ،ال وﷲ ما ﱠ
حدث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم :أن َ
ُ
يعذب املؤمن ببكاء
ﷲ
ُ
ً
ٌ
أحد ،ولكن قالّ ) :إن ﷲ يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه( ،حسبكم القرآن} :أال تزر وازرة وز َر أخرى{
٢
)النجم ((٣٨ :رواﻩ البخاري ١،ومسلم.
ُ
ً
ً
نقديا ّ
ُ
لرد الحديث
عرض الحديث ع;ى القرآن ،وجعله مقياسا
والقدر الذي نستشهد له هنا،
أو قبوله ،أما من حيث الحكم الفق OÛفللعلماء !ي ذلك مقال ليس محله هنا.
وقد كان أول من أفرد صنيع عائشة بالتصنيف أبو منصور البغدادي )ت ٤٠٦هـ( !ي كتابه
)استدراك أم املؤمنBن عائشة ر OpÚﷲ عا( ،ثم الزرك×) Opت ٧٩٤هـ( !ي كتابه )الاجابة فيما
َ
ً
ُ ﱡ
الصحابة حديثا ﱠما صحة هذا النقد ،بل ُي َر ﱡد
أحد
استدركته عائشة ع;ى الصحابة( ،لكن ال يستلزم َرد ِ
ِ
ً
٣
وأحيانا يكون ﱠ
الرد أقوى داللة.
عليه،
َ
ُ
٤
بنت قيس) :أن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم لم يجعل لها سك ¯Pوال نفقة(
وحديث فاطمة ِ
ً
قائال) :ال نAsك كتاب ﷲ وسنة نبينا ص;ى ﷲ عليه وسلم لقو ِل امر ٍأة ال ندري
ر ّدﻩ عمر ر OpÚﷲ عنه
ُ
ظت أو نس ْ
لعلها حف ْ
َ
ﱠ
يخرجن إال أن
تخرجوهن من بيو®ن وال
يت ،لها السك ¯Pوالنفقة ،قال ﷲ تعا[ى} :ال
ِ
ِ
يأتBن بفاحشة مبينة{)الطالق.((١ :
َ
ّ
ٔالاشجÙي) :أن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ق َ! ¯p2ي َب ْر َوع بنت واشق
وحديث معقل بن سنان
٥
مهر املثل ولها املABاث وعلا العدة(  ،قال ع;ي ر OpÚﷲ عنه) :ال ُ
ّأن لها َ
نقبل قو َل أعرابي ﱠبوال ع;ى
عقبيه فيما يخالف كتاب ﷲ وسنة نبيه( ٦ويقصد ﱠأن من مات قبل أن يدخل بزوجته ،وقبل أن
ً
ُي َ
سم Oلها مهرا فال مهر لها.
ومهما قيل من تأويالت وتفسABات لهذا النقد الحدي ،O8فإن الذي نخلص منه أن بعض
 ١الجامع الصحيح ،للبخاري ،٣٩٧-٣٩٦/١ :كتاب الجنائز ،باب :قول الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم)) :يعذب امليت ببكاء أهله عليه((.
 ٢صحيح مسلم ،٦٤٢-٦٤١/٢ :باب)) :امليت يعذب ببكاء أهله(( واللفظ له.
 ٣منهج النقد عند املحدثBن نشأته وتاريخه ،ملحمد مصطفى ٔالاعظم .٧٧ :Oومنهج أم املؤمنBن عائشة !ي نقد املsن ،ملحمد شكوري أمرير:
.٢١-١٣
ً
 ٤صحيح مسلم :كتاب الطالق ،باب :املطلقة ثالثا ال نفقة لها.١١٤/٢ ،
 ٥رواﻩ ابو داوود ،والAsمذي ،والنسائي ،وابن ماجة:
ً
سن أبي داوود :كتاب النكاح ،باب :فيمن تزوج ولم ُي ّ
سم صداقا ح ¯cمات .٦٤٣/١ :وسن الAsمذي :باب :ما جاء !ي الرجل
ِ
ي¤sوج املرأة فيموت عا قيل أن يفرض لها .٤٥٠/٣ :وسن النسائي :باب :إباحة ال¤sويج بغ ABصداق .١٢١/٦ :وسن ابن ماجة :باب:
الرجل ي¤sوج وال يفرض لها فيموت ع;ى ذلك.٦٠٩/١ :
 ٦توثيق السنة !ي القرن الثاني الهجري ،لعبداملجيد محمود.٣٨ :
389

الصحابة كانت لهم ممارسات نقدية لبعض متون الحديث ،ولهذا املوضوع دراسات معاصرة تحاول
نقد متون السنة والAsك ¤Bعلا.
ٌ
ْ
ْ
جاءت جملة من
نشأت !ي عهد الصحابة ر OpÚﷲ عم ،فقد
كما أن البذور ٔالاو[ى لإلسناد
ٌ
صحابة روى ُ
بعضهم عن بعض ١،وقد روى مسلم أحاديث من ذلك جمعها النووي !ي
ٔالاحاديث فا
َ
صحيح مسلم ٢،وقد استقر !ي علم الحديث مصطلح )رواية ٔالاقران( ومرسل
جزء ،ونبه إلا !ي شرحه
الصحابي ٣،وقد تنبه إ[ى دراسة مواقف الصحابة ونقدهم للسنة باحثون معاصرون !ي دراسات
معاصرةُ ،ت ُ
َ
الصحابة ع;ى توثيق السنة ونقلها بغاية من الدقة ؤالامانة ٤،و!ي هذا يقول
حرص
ثبت
ِ
ُ
الحديث سمعناﻩ من رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،كان يحدثنا أصحابنا
الُ Aاء بن عازبَ ) :ما ك ﱡل
ِ
ُ
وأصحاب رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفو®م
وكنا مشتغلBن !ي رعاية ٕالابل،
ُ
سماع ُه من رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم فيسمعونه من أقرا³م ،وممن هو أحفظ مم ،وكانوا
ُي ّ
شددون ع;ى َمن يسمعون منه( ٥،ويقول ابن سABين) :لم يكونوا يسألون عن ٕالاسناد ،فلما وقعت
ِ
ُ َُ
ُ َُ
ُ
ّ
الفتنة قالوا :سموا لنا رجالكم ،فينظر إ[ى أهل السنة فيؤخذ حدي,م وينظر إ[ى أهل البدع فال يؤخذ
٦
حدي,م(.
َ
ُ ّ ُ
ﱠ ﱠ ُ
حدث بال
وقد اشر عن الزهري )ت ١٢٤هـ( أنه أول من نشر ٕالاسناد ،واشتد نكABﻩ ع;ى من ي ِ
إسناد ،وقيل :أول من فتش عن ٕالاسناد ُ
عامر الشع) O°ت ١٠٠هـ( ثم ابن سABين )ت ١١٠هـ(.
ً
ٌ
موجه
نقد ٕالاسناد ،فإنه لم يكن موجها !ي الغالب إ[ى ٔالاشخاص بقدر ما هو
ومع وجود بذو ِر ِ
إ[ى املsن ،ومع إقرارهم بالرواية باملع ¯Pإال أ³م كانوا يدققون !ي نص الحديث ومتنه.
ً
َ
ُ
قال مكحول :دخلت ع;ى وائلة بن ٔالاسقع فقلنا :يا أبا ٔالاسقع حدثنا حديثا سمعته من رسول
َ
ً
ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ليس فيه َو ْه ٌم وال نسيان ،فقالَ :ه ْل ق َرأ ٌ
أحد منكم الليلة من القرآن شيئا؟
ِ
ً
ً
ً
ُ
ُ
قالوا :نعم ،قال :فهل زدتم ألفا ،أو واوا ،أو شيئا؟ فقلتِ :إنا نزيد وننقص ،وما نحن بأولئك !ي الحفظ،
فقال :هذا القرآن بBن أظهركم وأنتم تدرسونه بالليل والار ،فكيف ونحن نحدث بحديث سمعناﻩ عن
٧
مر ًة أو مرتBن؟! إذا ﱠ
رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ّ
حدثتكم ع;ى معناﻩ فحسبكم(.
ّ
ً
وقد كان الصحابة رضوان ﷲ علم ُم ِق ِل َBن !ي رواية الحديث حرصا مم ع;ى أن ال يقعوا !ي
ً
أخطاء !ي نقله ،وقد حبس عمر ر OpÚﷲ عنه جماعة من الصحابة وقال) :أكAتم الحديث عن رسول

 ١املاج شرح صحيح مسلمٕ ،الامام م²ي الدين بن شرف النووي.١٨/٢ :
 ٢املصدر السابق.١٨/٢ :
 ٣توثيق السنة !ي القرن الثاني الهجري :أسسه واتجاهاته ،لرفعت فوزي عبداملطلب .٣٨ :السيدة عائشة وتوثيقها للسنة ،لجان رفعت
فوزي.٨٣ :
 ٤العا[ي الرتبة !ي شرح نظم النخبة ،للعالمة الشم.٢٦٨ :OP
 ٥معرفة علوم الحديث ،ألبي عبدﷲ الحاكم.١٤ :
 ٦صحيح مسلم :باب :بيان أن الاسناد من الدين.١٢/١ :
 ٧الكفاية !ي الرواية ،للخطيب.٢٤٠-٢٣٩ :
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٢

ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم( ١.وقال ابن عباس) :إن الناس ركبوا الصعب والذلول !ي رواية الحديث(.
ُ
استقبلت من أمري
وقال الشع- O°وهو تابÙي) :-كرﻩ الصالحون ٔالاولون ٕالاكثار من الحديث ،ولو
ُ
حد ُ
ُ
استدبرت ما ﱠ
ثت إال بما أجمع عليه أهل الحديث( ٣،وكان ﱞ
ما
ع;ي ر OpÚﷲ عنه يستحلف من
ً
ً
ُ
٤
أحد مم،
ُيحدثه ،وقال أبو الزناد -من التابعBن) :-أدركت
باملدينة مائة أو قريبا من املائة ما يؤخذ عن ٍ
ِ
وهم ٌ
ثقات ،يقال :ليس من أهله(.٥
ُ ً
غ ABأنه مع انقضاء عصر الصحابة كAت الروايةَ ،وك َت َب ٌ
صحفا مثل :سعيد
كث ABمن التابعBن
هؤالء التابعو َن
بن املسيب ،والشع،O°والحسن البصري،وسعيد بن جب ،ABوقتادة ،وغABهم ،وقد كان
ِ
َ
٦
حلقة وصل بBن الصحابة !ي القرن ﱠ
ٔالاو ِل واملصنفBن ٔالاوائل !ي بداية القرن الثاني.
ٍ
ً
ومع كAة الرواية وتدوين الصحف ال ُ
نجد استمرارا ملسلك الصحابة السابق !ي نقد املتون؛ إذ
ِ
توجه الناقدون إ[ى نقد الرجال ،وانصرفوا إ[ى تمحيص ٕالاسناد ،باستثناء ابراهيم النخÙي الذي كان
ً
ً
َ
بعض أحاديث أبي هريرة مقتديا !ي ذلك بما فعله الصحابة متبعا مسلكهم وكان يقول) :يأخذون
يAsك
٧
من حديث أبي هريرة َوي َدعون(.
َ
َ
َ
ﱡ
الشاهد واليمBن ٨،أل ﱠنه يراها تعارض القرآن.
قيس ،وحديث
كما ر ّد
النخÙي حديث فاطمة ِ
ِ
بنت ٍ
رواية الحديث بلفظه ومعناﻩ:
ً
رواية الحديث تع OPأداءﻩ وتبليغه مسندا إ[ى الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وذلك يكون ع;ى
٩
نوعBن:
ٌ
النوع ٔالاول :رواية باللفظ املسموع من الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،بدون تغي! ABي ٔالالفاظ وال
ً
يادة وال نقصان ،وبذلك يكون الحديث محكما بلفظه ومعناﻩ عن رسول ﷲ ص;ى
تقديم وال تأخ ،ABوال ز ٍ
ٍ
وحينئذ يكون
ﷲ عليه وسلم ،وال خالف بBن أهل العلم !ي أن هذا هو ٔالاصل !ي رواية الحديث النبوي،
ٍ
ً ً
ً
قويا ،ألنه ٌ
نص يأتي بالدرجة الثانية بعد
الاستدالل به للقاعد اللغوية أو النحوية استدالال صحيحا
كتاب ﷲ املجيد ،وع;ى هذا جاءت أكٔ Aالاحاديث املروية عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم كاألحاديث
املتواترة ،ؤالاحاديث املتعبد بتالو®ا كأحاديث ٔالاذكار ؤالادعية والتشهد ونحوها ،وما كان من جوامع
ً
ًَ
كما وكيفا.
كلمه ،ؤالاحاديث املتعلقة باألمور التوقيفية كأسماء ﷲ وصفاته وتحديد العبادات
ٌ
النوع الثاني :رواية باملع ¯Pالذي اشتمل عليه اللفظ النبوي ،دون التقيد باأللفاظ املسموعة
 ١املدخل إ[ى معرفة كتاب الاكليل ،ألبي عبدﷲ الحاكم.١١٦ :
 ٢صحيح مسلم :املقدمة باب :الن OÛعن الرواية عن الضعفاء.١٢/١ :
 ٣تذكرة الحفاظ ،ملحمد أحمد الذه .٨٣/١ :O°الفصول !ي ٔالاصول ،ألبي بكر الجصاص.١٣٢/٣ :
 ٤املدخل إ[ى معرفة كتاب الاكليل ،للحاكم.١١٧ :
 ٥املحدث الفاصل بBن الراوي والواûي ،للرامهرمزي.٤٠٧ :
 ٦توثيق السنة ،لرفعت فوزي.٦٠ :
 ٧الفصول ،للجصاص.١٢٧/٣ :
 ٨توثيق السنة ،لفوزي عبداملطلب.٦٠-٥٩ :
 ٩الرسالة ،لإلمام الشافÙي.٢١٣ :
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منه ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وهذا النوع ال يلجأ إليه راوي الحديث إال إذا غاب اللفظ عن ذهنه ولم
ٌ
ً
يتأكد منه ،وهو رخصة تقدر بقدرها ،وليس أصال يتبع !ي الرواية ،أو يل¤sم !ي ٔالاداء ،وليس هو مما اتفق
ً
ً
مطلقاّ ،
وحرموا ذلك تحوطا ملا قد يقع !ي تغAB
أهل العلم ع;ى جوازﻩ ،فهناك من منع الرواية باملع¯P
بعض ألفاظه من أخطاء !ي املقصود من الحديث ،فقد كان ابن عمر ر OpÚﷲ عما يرد ع;ى الراوي
إذا قدم أو أخر بBن لفظBن أو ّ
غ! ABي املع ،¯Pوكان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس ر OpÚﷲ عم إذا
ً
ً
ّ
رووا حديثا يقولون) :أو نحو هذا() ،أو شبه هذا() ،أو قريبا منه() ،أو كما قال ص;ى ﷲ عليه وسلم(.
ومن التابعBن املتشددين محمد بن سABين وجماعة معه ،أوجبوا أن تكون رواية الحديث
كرواية القرآن.
ً
ً
ّ
لكن جمهور العلماء من املحدثBن والفقهاء سلفا وخلفا ّ
جوزوا رواية الحديث باملع ¯Pإذا
تحققت الشروط ٓالاتية:
ً
ً
 -١أن يكون الراوي عاملا باللغة العربية ،وبلهجات العرب ووجوﻩ خطاÇا ،بصABا باملعاني والفقه ،ال
ً
ً
يلحن وال يغ ABاملعاني ،عاملا بما يحيل املع ،¯Pوعارفا باأللفاظ ومدلوال®ا ،وباملAsادف من ٔالالفاظ ،ونحو
ذلك وهذا ما عليه العمل !ي ٔالاحاديث الصحاح وغABها ،فإن الواقعة تكون واحدة وتDيء بألفاظ
متعددة من وجوﻩ مختلفة متباينة ،وهذا أمر واقع ال ّ
مفر منه ،فإن اختالف طرق ٔالاحاديث الصحيحة
وألفاظها دليل ع;ى وقوع رواية الحديث باملع ،¯Pوأنه هو السائد آنذاك ،وال خالف !ي أنه ال يجوز
رواية الحديث باملع ¯Pإذا كان راوي الحديث غ ABعالم بما يحيل املع ¯Pعند استعمال ٔالالفاظ.١
 -٢أن ال يكون الحديث من جوامع الكلم ألن كالمه ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي ذلك أفصح الكالم
البشري فال يعدل عنه إ[ى غABﻩ.
 -٣أن ال يكون الحديث بألفاظ متعبد Çا كاألذكار ؤالادعية املأثورة ألن هذﻩ ال تجوز روايا باملع.¯P
فإذا تحققت هذﻩ الشروط سوغ الجمهور للمحدث أن يأتي بمع ¯Pالحديث دون لفظه؛ ألنه
حينئذ يتحرز بالفهم عن تغي ABاملعاني وإزالة أحكامها ،وهو !ي مأمن من الزلل والخطأ بل إن بعض
العلماء أوجب ع;ى هذا الصنف من الرواة أداء الحديث باملع ¯Pإذا لم يحضرﻩ اللفظ ٔالاص;ي ،ألنه
تحمل اللفظ واملع ¯Pوقد عجز عن أداء أحدهما ،فيجب روايته بمعناﻩ ،وممن أوجب ذلك ٕالامام
ً
املاوردي ،ألنه يرى أن عدم أدائه بمعناﻩ قد يكون كتمانا لألحكام ،أما إذا لم ينس لفظ الحديث فال
يجوز له أن يوردﻩ بمعناﻩ ،ألن !ي كالمه ص;ى ﷲ عليه وسلم من الفصاحة ما ليس !ي غABﻩ.
وح ¯cال يستغل موضوع جواز رواية الحديث باملع ¯Pملنع الاستدالل به لقواعد اللغة العربية،
البد أن نقرر ٔالامور ٓالاتية:
ً
كلمة أو كلمتBن أو
 -١إن الرواية باملع ¯Pال تشمل ألفاظ الحديث كلها ،وإنما غالبا ما تكون بتبديل ٍ
ثالث كلمات بمرادفا®ا ،وليس أك Aمن ذلك.
 -٢إن رواة الحديث من الصحابة والتابعBن كانوا حريصBن أشد الحرص ع;ى رواية الحديث
 ١معرفة أنواع الحديث ،البن الصالح.٢١٢ :
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ً
ً
بألفاظه كاملة ،وإذا اضطروا إ[ى تبديل كلمة أو كلمتBن ،ذكروا بعد الرواية ألفاظا تفيد التحوط
واحAsام نص الحديث.
ّ
ً
ً
 -٣إن معظم رواة الحديث من الصحابة والتابعBن كانوا عربا خلصا َ
فصاحة وبالغة ،وكانوا
أهل
ٍ
علم بمواقع الخطاب ومحامل الكالم ،باإلضافة إ[ى ما هم عليه من ٔالامانة والورع والتقوى.
ع;ى ٍ
 -٤إن الخالف املذكور !ي حكم رواية الحديث باملع ¯Pيجري !ي غ ABما تضمنته كتب الحديث
ً
ً
ٌ
املدونة ،وال Ocاستقر أمرها ،وتم نقدها سندا ومتنا؛ ألن ٔالاحاديث املدونة !ي الكتب املعتAة ثابتة ليس
ألحد أن يغABها أو يبدل !ي ألفاظها ،وأن الرواية باملع ¯Pجاءت لرفع الحرج واملشقة عن راوي الحديث،
ٍ
وهذا غ ABموجود !ي ٔالاحاديث املدونة !ي بطون الكتب ،وال يملك ٌ
أحد تغي ABتصنيف غABﻩ ،كما ذكر
ذلك ٕالامام ابن الصالح.
نتائج البحث ورأي الباحث:
ً
ابتداء أن
بعد هذا التجوال !ي ميادين املصادر الحديثية واللغوية والتاريخية ،يقرر الباحث
ً
ً
ً
مصدر ٌ
ٌ
الحديث النبوي
مهم من مصادر تقعيد وتأسيس قواعد اللغة العربية ،نحوا وصرفا وبالغة
ً ً
ً
ولغة ،وينبaي الاعتماد عليه !ي اللغة مصدرا ثانيا بعد كتاب ﷲ املجيد.
ً
ً
ويقرر الباحث أن منع الاحتجاج بالحديث النبوي ُي ﱡ
عد تضحية كAى بالحديث الشريف ،وهدرا
ً
ً
عظيم من مصادر الدرس اللغوي
كبABا لنصوصه العربية الفصيحة البليغة ،وحجرا ع;ى مصد ٍر
ٍ
ً
والنحوي ،وتضييقا ع;ى منابع هذﻩ اللغة العظيمة الواسعة الرحبة ،وذلك لألسباب ٓالاتية:
 -١إن من يمارس اللغة العربية ويطلع ع;ى أسرارها وجمال مفردا®ا وتراكيÈا ،ثم يقرأ الحديث
فيعة من البالغة وجودة ٔالاسلوب وحسن الAsكيب بدرجة يعلو مستواها عن
النبوي يجدﻩ ع;ى مٍ ¤لة ر ٍ
أحد أن ُي َ
عرض عن الاحتجاج بالحديث.
شعر أو ن ،Aوليس من حق ٍ
النصوص املنقولة عن العرب من ٍ
ً
ً
لواحد من قدامى النحويBن
 -٢لم نع Aع;ى القول بمنع الاحتجاج بالحديث -ال تصريحا وال تلميحا-
ٍ
ً
واللغويBن الذين كانوا أئمة !ي هذا امليدان ،كالخليل وسيبويه واملAد ؤالاخفش والكسائي والفراء
وثعلب وغABهم ،سوى أ³م كانوا مقلBن من الاستشهاد بالحديث النبوي !ي مصنفا®م ،لعدم انشغالهم
ً
ً
برواية الحديث ونقد سندﻩ ،وربما كان ذلك ورعا واحتياطا مم ح ¯cال يقعوا !ي خطأ بالحديث ،قد
بمقعد !ي النار ،ألن الوضع !ي الحديث ك Aوتزايد بحيث
يؤدي إ[ى الكذب املن OÛعنه واملتوعد عليه
ٍ
صعب ع;ى هؤالء النحاة ٔالاوائل أن يم¤Bوا بBن ما هو للرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وما هو ليس له،
وهم ليسوا من أهل الاختصاص !ي هذا الشأن فالتجؤوا إ[ى النصوص الشعرية والنAية بعد القرآن،
ألنه ال محذور من روايا والاستشهاد Çا من الناحية الشرعية ،فقد كان ٔالاصمÙي يتجنب رواية
ً
الحديث خوفا من الكذب ع;ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم.١
ً
لذا اختار اللغويون السالمة !ي ديم ورعا فتحولوا إ[ى الاستشهاد بالشعر ،فشعبة بن الحجاج
ً
ً
مثال من أك Aأئمة الحديث لكنه كان يميل أحيانا إ[ى رواية Opء من الشعر ،١فنسبة منع الاحتجاج
 ١علوم الحديث ،د .صب²ي الصالح.٣٢٥ :
 ١املصدر السابق.٣٢٦ :
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بالحديث إ[ى هؤالء اللغويBن والنحويBن ٔالاوائل دعوى ال سند لها.
ٌ
ٌ
وتمحيص
تحقيق
 -٣إن ٔالاحاديث النبوية دونت واستقرت !ي مصنفات معلومة جرى علا
وتدقيق ،يجعل نص الحديث ع;ى درجة عالية من التوثيق لم يصل إلا ٌ
نص عربي آخر من شعر أو نA
باستثناء القرآن الكريم.
 -٤إن أول من أثار موضوع ٕالاحتجاج بالحديث النبوي وتو[ى مناقشته ببيان ٓالاراء ؤالاسباب هو ابن
الضائع )ت ٦٨٦هـ( ،وهو إشبي;ي من أهل ٔالاندلس ،ونسب إ[ى ابن ّ
خروف )ت ٦٠٩هـ( ،أنه كان
ً
ً
يستشهد بالحديث النبوي كثABا ،وهو من أهل ٔالاندلس أيضا ،١ثم جاء تلميذ ابن الضائع وهو أبو
ً
ً
حيان ٔالاندل) Op-ت ٧٤٥هـ( ،مؤيدا ما ذهب إليه شيخه رادا ع;ى ابن مالك )ت ٦٧٢هـ( استشهادﻩ
بالحديث بكAة ،من هذا كله ندرك أن هذا املوضوع أث! ABي القرن السابع الهجري ،أي :بعد تدوين
الحديث واستقرارﻩ !ي املصنفات ،مما دعا اللغويBن والنحويBن املتأخرين إ[ى الاحتجاج به؛ ألن درجة
الثقة بنصه وسندﻩ أصبحت مؤكدة ،ع;ى عكس ما كان عليه اللغويون والنحويون ٔالاوائل قبل تدوين
الحديث ،ولو قدر لهم أن يطلعوا ع;ى ما جرى للحديث من عناية وتوثيق ملا وسعهم إال الاحتجاج به.
 -٥إن الذين رووا الحديث من الصحابة والتابعBن وتابعم كان معظمهم من العرب ٔالاصليBن
الذين يدخلون ضمن عصر الاحتجاج ،ولغم يحتج Çا لقواعد اللغة العربية ،فإذا ما حصل تبديل
ً
ً
كلمة بكلمة أخرى !ي نص الحديث فإن النص يبقى ضمن حدود الاحتجاج زمانا ومكانا.
ً
وأما إذا كان راوي الحديث أعجميا فإن عجمته ال تؤثر ع;ى نص الحديث بسبب حرصهم ع;ى
نقل كالم رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم بنصه ،وأل³م مارسوا اللغة العربية ح ¯cأصبحوا من أهلها،
ً
ً
ً
ً
شاهد ع;ى هذا أننا نجد كثABا من أئمة اللغة
وربما امتازوا ع;ى أهلها ضبطا وإتقانا وحفظا ،وخAB
ٍ
والنحو من غ ABالعرب ،فسيبويه إمام النحو العربي فارٔ OpËالاصل ،وابن الحاجب مؤلف كتابي الكافية
!ي النحو والشافية !ي الصرف من أصل كردي ،وهكذا غABهما ،فال يقدح !ي مsن الحديث كون أحد
رواته من أصل أعجم.O
 -٦إن تعدد صيغ نص الحديث قد يكون من الراوي كما أسلفنا ،وقد يكون من مصدرﻩ وهو النO°
ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فإنه عليه الصالة والسالم كان يكرر توجاته أك Aمن مرة ،ليستوعÈا
ً
السامعون ،وكان يعيد ما يقوله !ي أك Aمن مناسبة !ي أزمنة وأمكنة متفاوتة ،فربما ّ
غ ABلفظة مكان
ً
جملة ،واملع ¯Pواحد فينقلها كل ر ٍاو كما سمعها.
لفظة أو جملة مكان
ٍ
ٍ
لحن أو خطأ من بعض الرواة !ي نص الحديث ال يلaي الاحتجاج به ،وإال ألوقفنا
 -٧إن وقوع ٍ
الاحتجاج بالقرآن الذي ُ
ٌ
حاصل من راوي الحديث ال من مصدرﻩ
يلحن !ي قراءته بعض قرائه ،فاللحن
جلية واضحة.
ٔالاول ،ويظهر هذا اللحن للمتخصص
بصورة ٍ
ٍ
نماذج من الاستشهاد بالحديث لقضايا اللغة:
ٌ
 -١حديث) ١يذهب الصالحون ٔالاول فاألول وتبقى ُحفالة كحفالة الشع ABأو التمر ال ُيبالم ﷲ
 ١فيض الانشراح ،البن الطيب الفا .٥٠٤/١ :OpËموقف النحاة ،د .خديجة الحدي.١٦ :O8
 ١الحديث أخرجه ٕالامام أحمد !ي مسندﻩ .١٩٣/٤ :والبخاري! ٦٣/٥ :ي كتاب :املغازي ،باب :غزوة الحديبية :عن مرداس ٔالاسلم .Oو!ي
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ً
بالة( ،استشهد به النحويون ع;ى تأويل الحال املعرف بالنكرة ،فقولهٔ) :الاو َل فاألو َل( ٌ
حال بتأويل
مرتبBن ،ألن شرط الحال أن يكون نكرة ،ويجوز رفع ٔالاول ع;ى الصفة أو البدل.١
ٌ
ٌ
 -٢حديث) ٢يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالار ،يجتمعون !ي صالة الفجر وصالة
العصر ،ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم Çم :كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :تركناهم
وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون( ،استشهد به النحويون ع;ى جواز إلحاق عالمة الجمع بالعامل إذا
ً
ً
ً
ُ
كان الفاعل اسما ظاهرا مجموعا ،وÔي لغة ب OPالحارث ،وهم القائلون) :أكلوني الAاغيث( ،ونسبت
ً
َ َ
ٌ
ٌ
خال!ي بBن النحويBن،٣
موضوع
أيضا إ[ى ط÷ öوإ[ى قبيلة أزد شنوءة ،فلم يقل) :أكل OPالAاغيث( ،وهو
 -٣حديث) ٤من صمت نجا( ،استشهد به النحويون ع;ى جواز الابتداء بكلمات الشرط ،وÔي ) َم ْن(
فائدة ،وÔي تعيBن النجاة بالصامت ع;ى وجه العموم ،فمن :اسم شرط مبتدأ ،وصمت:
ملا فا من
ٍ
شرطها ،ونجا :جواÇا سد مسد الخ ،Aمع أن املقرر !ي علم النحو أنه ال يجوز الابتداء بالنكرات إال
لفائدة وما هذا الحديث.
املق)حات والتوصيات:
إن قضية الاحتجاج بالحديث النبوي لقواعد اللغة العربية تدعو إ[ى تقديم املقAsحات
والتوصيات ٓالاتية:
ً
ً
ً
ُ
 -١إقرار مواد دراسية !ي املؤسسات ٔالاكاديمية تع ¯Pبلغة الحديث نحوا وصرفا وبالغة.
 -٢اهتمام الجهات املعنية بدراسة الحديث بالجانب اللغوي !ي ٔالاحاديث النبوية وربطها بلغة العرب
والقواعد املقررة !ي ضبط اللغة.
 -٣تعميق البحث العلم! Oي موضوع الاحتجاج بالحديث النبوي من خالل كتب اللغة والنحو والصرف
والبالغة ،وتعضيد ذلك بالكالم العربي القديم املوثوق به.
 -٤عقد ندوات ومؤتمرات تخصصية !ي لغة ٔالاحاديث النبوية وعالقة الاحتجاج Çا بنقد ٔالاحاديث
ً
ً
سندا ومتنا.
 -٥تنظيم مسابقات تشجيعية للمبدعBن !ي دراسة الحديث النبوي دراسة لغوية تأصيلية مرتبطة بلغة
ً ً
القرآن واملأثور العربي شعرا ونAا.
مصادر البحث:
ً
صحيح البخاري أيضا! ،ي كتاب :الرقائق ،باب :ذهاب الصالحBن .١٧٤/٧ :وهناك تفاوت !ي بعض ألفاظه.
 ١شرح الكافية ،للر .٢٠٣/١ :OpÚتخريج احاديث الر! OpÚي شرح الكافية للبغدادي.١١٢ :
 ٢الحديث أخرجه البخاري !ي كتاب :مواقيت الصالة ،باب :فضل صالة العصر ،و!ي كتاب التوحيد ،و!ي كتاب بدء الخلق .ورواﻩ مسلم !ي
كتاب :الصالة .فتح الباري ،البن حجر .٣٥-٣٤/٢ :املوطأ ،لإلمام مالك .١٧٠/١ :سن النسائي بشرح السيوطي .٢٤٠/١ :حلية ٔالاولياء ،البي
نعيم.٣٢٥/٧ :
 ٣الخصائص ،البن ج .١٩٤/٢ :OPشرح املفصل ،البن يعيش .٨٩/٣ :همع الهوامع ،للسيوطي .٢٥٧/٢ :شرح ٔالاشموني .٤٨/٢ :شرح قطر
الندى ،البن هشام .٢٤٢ :تخريج أحاديث الر! OpÚي شرح الكافية ،للبغدادي.٧٢ :
 ٤أخرج هذا الحديث الطAاني !ي معجمه الكب ،ABوالبقي !ي شعب ٕالايمان ،وٕالامام أحمد !ي مسندﻩ ،وأخرجه الAsمذي عن عبدﷲ عمرو
َ ََ
ٌ
يعة(( .انظر :مسند ٕالامام أحمد .١٥٩/٢ :سن الAsمذي ،٧٠/٤ :أبواب
بن العاص ،وقال)) :هذا حديث ال نعرفه إال من حديث ابن ل ِه
القيامة .فيض القدير ،للمناوي.١٧١/٦ :
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ٕ -١الاحسان !ي تقريب صحيح ابن حبان ،أبو حاتم محمد بن حبان الب ،Op-بAsتيب عالء الدين ع;ي
بن بليان الفار ،OpËتحقيق :شعيب ٕالارناؤط ،بABوت ،مؤسسة الرسالة١٤٠٧ ،هـ = ١٩٨٧م.
ٔ -٢الادب املفرد ،لإلمام البخاري ،املطبعة السلفية بمصر١٣٧٥ ،هـ.
 -٣ارتقاء السيادة !ي علم أصول النحو ،الشيخ يح÷¯ الشاوي املغربي الجزائري )ت ١٠٩٦هـ( ،تحقيق:
د .عبدالرزاق السعدي ،ط١٤١١ ،١هـ = ١٩٩٠م ،دار ٔالانبار ،العراق.
 -٤الاصباح !ي شرح الاقAsاح ،د .محمود فجال ،ط١٤٠٩ ،١هـ = ١٩٨٩م ،دار القلم دمشق.
ٔ -٥الاضداد ،ألبي بكر بن ٔالانباري ،طبع !ي الكويت.
 -٦اعراب الشواهد القرآنية ؤالاحاديث النبوية الشريفة !ي شرح ابن عقيل ،د .محمد أحمد قاسم،
ط١٤٢٤ ،١هـ = ٢٠٠٣م ،املكتبة العصرية ،صيدا-لبنان.
 -٧الاعالم ،خ ABالدين الزرك;ي ،ط ،٤دار العلم للماليBن سنة ١٩٧٩م.
 -٨الاقAsاح !ي أصول النحو وجدله ،ألبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن السيوطي )ت ٩١١هـ(،
ومعه ]الاصباح !ي شرح الاقAsاح[ ،للدكتور محمود فجال ،ط١٤٠٩ ،١هـ = ١٩٨٩م ،دار القلم
دمشق.
 -٩البداية والاية ،البن كث ،ABط١٣٥١ ،١هـ ،مطبعة السعادة بمصر.
 -١٠بغية الوعاة !ي طبقات اللغويBن والنحاة ،لجالل الدين السيوطي.
 -١١تاريخ دمشق ،البن عساكر ،مخطوطة املكتبة الظاهرية.
 -١٢تاريخ النحو العربي !ي املشرق واملغرب ،محمد املختار ولد ّأباﻩ ،دار التقريب-بABوت ،سنة ٢٠٠١م.
 -١٣التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح.
 -١٤تخريج أحاديث الر! OpÚي شرح الكافية ،عبدالقادر بن عمر البغدادي )ت ١٠٩٣هـ( ،تحقيق :د.
محمود فجال ،ط١٤١٦ ،١هـ = ١٩٩٥م ،نادي املنطقة الشرقية بالدمام السعودية.
 -١٥تدريب الراوي !ي شرح تقريب النواوي ،للحافظ جالل الدين السيوطي ،تحقيق :عبدالوهاب
عبداللطيف ،ط١٣٩٢ ،٢هـ = ١٩٧٢م ،املكتبة العلمية باملدينة املنورة.
 -١٦تذكرة الحفاظ ،محمد أحمد الذه ،O°دار احياء الAsاث-بABوت.
 -١٧تقييد العلم ،للخطيب البغدادي ،تحقيق :يوسف العش ،ط ،١٩٧٤ ،٢دار إحياء السنة النبوية.
 -١٨توثيق السنة !ي القرن الثاني الهجري ،عبداملجيد محمود ،ط١٩٨١ ،١م ،مكتبة الخانDي بمصر.
 -١٩توثيق السنة !ي القرن الثاني الهجري :أسسه واتجاهاته ،جان رفعت فوزي ،ط٢٠٠١ ،١م،
مكتبة الخانDي بمصر.
 -٢٠الجامع الصحيح ،محمد بن اسماعيل البخاري ،ط١٤٠٠ ،١هـ ،املكتبة السلفية-القاهرة.
 -٢١صحيح مسلم ،أبو الحسBن مسلم بن الحجاج القشABي النيسابوري ،تحقيق :فؤاد عبدالبا*ي،
بABوت-إحياء الAsاث العربي.
 -٢٢الجامع الصغ! ABي أحاديث البش ABالنذير ،لإلمام جالل الدين السيوطي )ت ٩١١هـ( ،ط١٤٢٣ ،١هـ
= ٢٠٠٢م ،دار الكتب العلمية بABوت.
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 -٢٣جمهرة اللغة ،ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد اللغوي )ت ٣٢١هـ( ،تحقيق :من ABبعلبكي،
بABوت -دار العلم للماليBن١٩٨٨ ،م.
 -٢٤حلية ٔالاولياء ،ألبي نعيم ،مطبعة السعادة١٣٥١ ،هـ.
 -٢٥خزانة ٔالادب ولب لسان العرب ،عبدالقادر بن عمر البغدادي )ت ١٠٩٣هـ( ،تحقيق :عبدالسالم
هارون ،ط١٤٠٩ ،٣هـ = ١٩٨٩م ،مكتبة الخانDي القاهرة.
 -٢٦الخصائص ،الب OPج ،OPدار الكتب املصرية١٩٥٢ ،م.
 -٢٧الرسالة ،لإلمام محمد بن إدريس الشافÙي )ت ٢٠٤هـ( ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،ط،٢
١٩٧٨م.
 -٢٨سن أبي داود ،تحقيق :م²ي الدين عبدالحميد ،بABوت-دار الفكر.
 -٢٩سن الAsمذي ،تحقيق :أحمد شاكر ،بABوت-دار إحياء الAsاث.
 -٣٠سن الAsمذي -الجزء الرابع ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،دار الكتب العلمية بABوت عن طبعة
مصطفى البابي الحل O°بالقاهرة ،سنة ١٣٥٦هـ.
 -٣١سن ابن ماجه ،تحقيق :فؤاد عبدالبا*ي ،بABوت-دار الفكر.
 -٣٢سن النسائي ،تعليق :عبدالفتاح أبو غدﻩ ،ط١٩٨٦ ،١م ،حلب-مكتبة املطبوعات ٕالاسالمية.
 -٣٣سن النسائي بشرح السيوطي ،مصورة عن الطبعة ٔالاو[ى ١٣٤٨هـ ،القاهرة.
 -٣٤السيدة عائشة وتوثيقها للسنة ،جان رفعت فوزي ،ط٢٠٠١ ،١م ،مكتبة الخانDي-القاهرة.
 -٣٥شرح قطر الندى وبل الصدى ،لجمال الدين عبدﷲ بن هشام ٔالانصاري ،تحقيق :يوسف
البقاûي١٤٢١ ،هـ = ٢٠٠١م ،دار الفكر للطباعة والنشر-بABوت.
 -٣٦شرح كافية ابن الحاجب ،لر OpÚالدين محمد بن الحسن الاسAsاباذي )ت ٦٨٦هـ( ،دار الكتب
العلمية-بABوت ،مصورة عن الطبعة القديمة.
 -٣٧الصاح ،O°البن الحسBن أحمد بن فارس بن زكريا )ت ٣٩٥هـ( ،تحقيق :السيد أحمد صقر،
مطبعة عيس البابي الحل.O°
 -٣٨العا[ي الرتبة !ي شرح نظم النخبة ،للعالمة الشم ،OPتحقيق :مع ¤sالخطيب ،ط٢٠٠٤ ،١م،
مؤسسة الرسالة ناشرون-بABوت.
 -٣٩علوم الحديث ومصطلحاته عرض ودراسة ،د .صب²ي الصالح ،عن الطبعة ٔالاو[ى ١٣٧٨هـ =
١٩٥٩م ،دار العلم للماليBن-بABوت.
 -٤٠فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،للعالمة ابن حجر العسقالني ،تصوير عن الطبعة السلفية.
ّ
الجصاص ،تحقيق :عجيل جاسم النشم ،Oط ،٢سنة ١٩٩٤م ،وزارة
 -٤١الفصول !ي ٔالاصول ،أبو بكر
ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية.
! -٤٢ي أصول النحو ،سعد ٔالافغاني ،طبع سنة ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م ،املكتبة ٕالاسالمية-بABوت.
 -٤٣فيض القدير ،للمناوي ،طبعة مصطفى محمد القاهرة١٣٥٦ ،هـ.
 -٤٤فيض نشر الانشراح من روض طي الاقAsاح ،الإلمام اللغوي املحدث أبي عبدﷲ محمد بن الطيب
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الفا .OpËوهو شرح الاقAsاح !ي أصول النحو للسيوطي ،تحقيق :د .محمود فجال ،ط ،١سنة
١٤٢١هـ = ٢٠٠٠م ،دار البحوث للدراسات ٕالاسالمية وإحياء الAsاث -دبي.
 -٤٥القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة،خالد بن سعود بن فارس العصيم،O
ط١٤٢٣ ،١هـ = ٢٠٠٢م ،دار التدمرية-السعودية.
 -٤٦قواعد التحديث من فن مصطلح الحديث ،للقاسم ،Oمطبعة ابن زيدون -دمشق١٣٥٣ ،هـ =
١٩٣٥م.
 -٤٧الكتاب ،لعمرو بن عثمان بن قن Aامللقب سيبويه ،تحقيق :عبدالسالم هارون ،ط١٤٠٣ ،٣هـ =
١٩٨٣م ،عالم الكتب.
 -٤٨الكفاية !ي علم الرواية ،للخطيب ،تعليق :أحمد عمر هاشم ،ط١٩٨٦ ،٢م ،دار الكتاب العربي-
بABوت.
 -٤٩نظرية نحو القرآن ،د .أحمد مكي ٔالانصاري ،ط١٤٠٥ ،١هـ ،دار القبلة -مكة املكرمة.
 -٥٠املحتسب !ي تبBن وجوﻩ شواذ القراءات والايضاح عا ،البي الفتح عثمان بن ج) OPت ٣٩٢هـ(،
تحقيق :محمد عبدالقادر عطا ،ط١٤١٩ ،١هـ = ١٩٩٨م ،دار الكتب العلمية -بABوت.
 -٥١املحدث الفاصل بBن الرواي والواûي ،للرامهرمزي ،تحقيق :محمد عجاج الخطيب ،دار الفكر
بABوت١٩٧١ ،م.
 -٥٢مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،ج ،٤ص ،٧محضر الجلسة الخامسة والثالثBن من دور
الانعقاد الرابع.
 -٥٣املدخل إ[ى معرفة كتاب الاكليل ،أبو عبدﷲ الحاكم ،تحقيق :مع ¤sالخطيب ،ط٢٠٠١ ،١م ،دار
الفيحاء -دمشق.
 -٥٤املزهر ،لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي ،ط ،٢دار إحياء الكتب العربية -القاهرة.
 -٥٥املستدرك ،البي عبدﷲ الحاكم.
 -٥٦مسند ٕالامام أحمد ،ط١٣٩٨ ،٢هـ ،املكتبة ٕالاسالمية -بABوت.
 -٥٧مصطلح الحديث ورجاله ،د .حسن محمد مقيو[ي ٔالاهدل ،ط١٤١٤ ،٣هـ = ١٩٩٣م ،صنعاء.
 -٥٨معجم ٔالادباء ،لياقوت الحموي ،دار املأمون -مصر١٣٥٥ ،هـ.
 -٥٩معرفة أنوع علم الحديث ،لإلمام الحافظ ابي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري ابن
الصالح )ت ٦٤٣هـ( ،تحقيق :د .عبداللطيف هميم وماهر ياسBن ،ط١٤٢٣ ،١هـ = ٢٠٠٢م ،دار
الكتب العلمية -بABوت.
 -٦٠معرفة علوم الحديث ،أبو عبدﷲ الحاكم ،تحقيق :معظم حسBن ،مكتبة املتن O°بالقاهرة.
 -٦١املغ! OPي النحو ،للشيخ منصور بن فالح النحوي )ت ٦٨٠هـ( ،تحقيق :د .عبدالرزاق السعدي ،دار
الشؤون الثقافية العامة –بغداد١٩٩٩ ،م.
 -٦٢املقتضب ،البي العباس محمد بن يزيد املAد )ت ٢٨٥هـ( ،تحقيق :محمد عبدالخالق عضيمة،
عالم الكتب.
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 -٦٣املاج شرح صحيح مسلم ،لإلمام م²ي الدين بن شرف النواوي ،ط١٣٩٢ ،٢هـ ،دار إحياء الAsاث
العربي -بABوت.
 -٦٤منهج أم املؤمنBن عائشة !ي نقد املsن ،محمد شكور أمرير ،بحث مقدم للملتقى العالمٔ Oالاول
حول نقد املsن الحدئ ،O8الاردن -املعهد العالم Oللفكر ٕالاسالمي٢٠٠٤ ،م ،ص.٢١-١٣
 -٦٥منهج النقد عن املحدثBن نشأته وتاريخه ،محمد مصطفى ٔالاعظم ،Oط ،٣ص١٩٩٠ ،٧٧م ،مكتبة
الكوثر -السعودية.
 -٦٦املوطأ ،لإلمام مالك ،تحقيق :محمد فؤاد عبدالبا*ي ،ط عي ¯p-البابي الحل١٣٧٠ ،O°هـ.
 -٦٧موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ،د .خديجة الحدي ،O8وزارة الثقافة -العراق ،سنة ١٩٨١م.
 -٦٨الوسيط !ي علوم ومصطلح الحديث ،د .الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة ،دار الفكر العربي-
القاهرة.
 -٦٩همع الهوامع شرح جمع الجوامع ،لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي )ت ٩١١هـ( ،تحقيق :أحمد
شمس الدين ،ط١٤١٨ ،١هـ = ١٩٩٨م ،دار الكتب العلمية -بABوت.

399

 .٢٩عالقة القرآن الكريم بالﺴنة املطهرة
د .نورة بنت عبد ﷲ بن متعب الشهري
)قسم الدراسات ٕالاسالمية ،جامعة ٔالامABة نورة بنت عبد الرحمن – كلية ٓالاداب(
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
املقدمة
ْ
َ
ﱠ
َ
ُ َ
ْ
الحمد هلل الذي نزل الفرقان ع;ى عبدﻩ ليكون للعاملBن نذيرا وهو القائل ﴿ َوال َيأتونك ِب َمث ٍل ِإال ِجئ َناك
َ
ْ
َ
ِبال َح ِ ّق َوأ ْح َسن ت ْف ِس ًABا﴾ ]الفرقان.[ ٣٣:
وأشهد أن ال إله إال ﷲ وحدﻩ ال شريك له وأشهد ّأن محمدا عبد ﷲ ورسوله وصفيه وخليله ص;ى ﷲ
عليه وع;ى آله وصحبه وسلم تسليما كثABا .
أما بعد:
فال أحد أعلم من الخلق بمراد ﷲ من رسوله ،وهو أول وأعظم من فهم القرآن الكريم ،وأعظم من
فسر هذا الكتاب الخالد،كما أنه لم يقدم تفسABﻩ للقرآن !ي أقوال منطوقة  -أحاديث نبوية -
فحسب ،ولكنه قدم هذا التفس ABوذلك الفهم من خالل حياته العملية والدعوية كلها ،فكانت حياته
كلها
ُُ
ترجمة فعلية حية للقرآن الكريم ،فقد كان كما قالت عنه السيدة عائشة ر OpÚﷲ عا) :كان خلقه
َ َ
ﱠ َ ْ ُ َ ﱠْ َ ّ ْ
ُ َ
١
الذك َر َوِإ ﱠنا ل ُه ل َحا ِفظون﴾]الحجر،[٩ :
القرآن( ،وقد تكفل ﷲ بحفظ القرآن فقالِ ﴿ :إنا نحن نزلنا ِ
ُ َ ُ
َ َ َ َْ َ
وتكفل لنبيه  أن يجمع القرآن !ي صدرﻩ ،وأن يتو[ى بيانه للناس فقال﴿ :ف ِإذا ق َرأن ُاﻩ ف ﱠات ِب ْع ق ْرآن ُه* ث ﱠم
َ َ َْ َ َ ْ َ ّ ْ
ﱠ
ﱠ َََْ ََ َ ُ
الذك َر
ِإن علينا بيانه﴾]القيامة ١٨ :ـ  ،[١٩وكلف نبيه  ببيان ما أنزله ﷲ من القرآن﴿ :وأنزلنا ِإليك ِ
ل ُت َب َّ Bن ل ﱠلناس َما ُن ّز َل إ َل ْ ْم َو َل َع ﱠل ُه ْم َي َت َف ﱠك ُر َ
ون﴾ ]النحل.[٤٤ :
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
و!ي هذا البحث سأتطرق بإذن ﷲ لبيان ذلك من خالل مبحثBن ،وخاتمة.
ً
ً
وأما املبحث ٔالاول :تعريف القرآن الكريم ،والسنة املطهرة لغة واصطالحا.
املبحث الثاني :عالقة القرآن الكريم بالسنة املطهرة.
وأما الخاتمة فأجمل فا ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
ً
نسأل ﷲ الع;ي القدير أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم
املبحث ٔالاول :تعريف القرآن الكريم ،والﺴنة املطهرة
تعريف القرآن لغة:
اتفق أهل العلم رحمهم ﷲ ع;ى أن لفظ "قرآن" اسم وليس بفعل وال حرف ،لكم اختلفوا فيه من
ً
ً
ً
جهة الاشتقاق أو عدمه ،ومن جهة كونه مهموزا أو غ ABمهموز ،ومن جهة كونه مصدرا أو وصفا ،ع;ى
أقوال عدةُ ،ت َ
جم ُل فيما يأتي:٢
 ١خلق أفعال العباد للبخاري  ،٨٧/١و!ي "ٔالادب املفرد" ١١٥/١برقم  ،٣٠٨مسند أحمد  ،٢١٦ ،١٦٣ ،٩١/٦و الطبقات الكAى البن سعد
. ٣٦٤/١
 ٢معجم مقاييس اللغة  ،٣٩٦/٢لسان العرب  ،١٣١-١٢٨/١املصباح املنٕ ،٢٥٩ ABالاتقان !ي علوم القرآن للسيوطي ,١٣٧الAهان !ي علوم
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َ ً
القول ٔالاول :إنه "اسم علم غ ABمنقول" ُو ِض َع من أول ٔالامر َعلما ع;ى الكالم امل¤ل ع;ى محمد ،وهو
اسم جامد غ ABمهموز ،مثل التوراة وٕالانجيل.
ً١
وهذا القول مروى عن جماعة من العلماء ممٕ :الامام الشافÙى وابن كث ABوغABهما رحمهم ﷲ جميعا .
القوالن الثانى والثالث :هم القائلون بأن لفظ القرآن "مهموز" ،٢فقد اختلفوا ع;ى رأيBن:
ً
 -١أن القرآن :مصدر "قرأ" بمع" :¯Pتال" كالرجحان والغفران ،ثم نقل من املصدر ُ
وجعل اسما للكالم
امل¤ل ع;ى نبينا محمد .
ْ
َ
ُ َ َ َ َ َ َ
ُ َ
ويشهد له قوله تعا[ىِ } :إ ﱠن َعل ْي َنا َج ْم َع ُه َوق ْرآن ُه * ف ِإذا ق َرأن ُاﻩ ف ﱠات ِب ْع ق ْرآن ُه{]القيامة .[١٨ -١٧ :أى :قراءته.
ومن القائلBن Çذا القول" :اللحيانى.٤"٣
َ َ
ُ
َ
 -٢أن القرآن :وصف ع;ى وزن فعالن مشتق من "الق ْرء" بمع ¯Pالجمع ،ومنه :ق َرأ املاء !ي الحوض إذا
َ ْ
ُ
جمعهَ " ،وقرأ ُت ال×Opء قرآنا :جمعته وضممت بعضه إ[ى بعض".٥
ُ ً
ُ ّ ُ
والوعد َو ْال َوع َ
ؤالامر َو ﱠ
آنا َأل ﱠن ُه َجمع الق َ
الن ْْ ،Oَ Û
صصْ ،
يد،
ِ
ِ
قال ابن ٔالاث ABرحمه ﷲ" :وس ِم َ Oالقرآن ق ْر ِ
ُ
ُ
والس َور َب ْع َ
ض َها إ َ[ى َب ْعضَ ،و ُه َو َم ْ
ﱡ
ص َد ٌر كالغ ْفران والك ْفران".٦ومن القائلBن Çذا القول:
وٓالايات
ِ
ٍ
ِ
٧
"الزجاج" .
القوالن الرابع والخامس :هم القائلون بأن لفظ القرآن "غ ABمهموز" لكم اختلفوا !ي أصل اشتقاقه
ع;ى قولBن:
َ
ْ
ُ
 -١أنه مشتق من "قرنت ال×Opء بال×Opء" إذا َ
ض َم ْمت أحدهما إ[ى ٓالاخر ،ومنه ُس ِ ّم َ Oالجمع بBن الحج
والعمرة !ي إحرام واحد قران .ومن القائلBن Çذا القولٔ" :الاشعري".٨
ً
 -٢أنه مشتق من "القرائن" جمع قرينة؛ ألن آياته يصدق بعضها بعضاُ ،ويشبه بعضها بعض .ومن
القائلBن Çذا القول" :الفراء".٩
ً
ُ
ﱠ
رب اشتقاقه من كلمة القرآن لفظا
ويظهر -وﷲ أعلم-أن أرجح هذﻩ ٔالاقوال هو القول الثاني؛ ِلق ِ
ومع.¯P
ً
تعريف القرآن اصطالحا:
يقول الدكتور فهد الرومي :للعلماء !ي تعريف القرآن الكريم صيغ متعددة بعضها طويل ولعل أقرÇا
القرآن  ،٢٧٨/١املفردات !ي غريب القرآن  ،٤٠٠الاية !ي غريب الحديث ؤالاثر .٣١-٣٠/٤
 ١تاريخ بغداد لخطيب البغدادي ٦٢/٢
 ٢مع ¯Pمهموز :أن الهمزة !ي لفظ "القرآن" أصلية ،من" :قرأ".
ّ
٣
اللحيانى )أبو الحسن( من ب OPلحيان ،وقيل ُسم Oبه لعظم لحيته ،النحوي من كبار أهل اللغة ،ومن مشايخه:
هو ع;ي بن املبارك ِ
الكسائى ،ومن تالمذته :القاسم بن سالم ،ومن أشهر مصنفاته "النوادر" ،تو!ى !ي حدود )٢١٠هـ(" .انظر :معجم املؤلفBن ."٤٩٠/٢
ٕ ٤الاتقان !ي علوم القرآن ).(١٣٧
 ٥لسان العرب ).(١٢٨/١
 ٦الاية !ي غريب الحديث ؤالاثر ).(٣٠/٤
 ٧الAهان !ي علوم القرآن ).(٢٧٨/١
 ٨املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
ٕ ٩الاتقان !ي علوم القرآن ).(١٣٧
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تعريفهم للقرآن بأنه )) :كالم ﷲ تعا[ى ّ
امل¤ل ع;ى محمد ص;ى ﷲ عليه وسلم املتعبد بتالوته((
ُ
ً
وغاية العلماء من ذكر هذﻩ القيود بشكل عامÔ ،ي تحديد امل َع ﱠر ِف ،بحيث يكون التعريف دالا عليه
ً
داللة واضحة ،مانعا من دخول غABﻩ فيه.
شرح القيود ]ي تعريف "القرآن الكريم":
القيد ٔالاول) :القرآنُ :
كالم ﷲ( :فيخرج كالم غABﻩ من ٕالانس والجن واملالئكة.
َُ
القيد الثاني) :امل ﱠُ ¤ل( :خرج به ما استأثر ﷲ بعلمه ،أو تكلم به إ[ى مالئكته ليعملوا به ال لي¤لوﻩ ع;ى
ّ
أحد من البشر ،ف ِمن كالم ﷲ ما ي¤له إ[ى البشر ،ومنه ما يستأثر بعلمه.
ُ
ْ
َ ْ
ان ْال َب ْح ُر م َد ًادا ّل َكل َمات َ ّبي َل َنف َد ْال َب ْح ُر َق ْب َل َأن َت َنف َد َكل َم ُ
﴿قل ﱠل ْو َك َ
ات َرِّبي َول ْو ِجئ َنا ِب ِمث ِل ِه
قال تعا[ى:
ِ ِ ِ ِر
ِ
ِ
ِ
َم َد ًدا﴾ ]الكهف.[١٠٩ :
َ
َ ََ َْ ٌ ْ
ﱠ
َ ْ َ ْ َ ُ َْ ُ ﱠ َ َ ْ َ َ ُ ﱠ
َ
﴿و َل ْو َأ ﱠن َ
ٔالا ْ
ات الل ِه ِإ ﱠن الل َه
الم َوال َب ْح ُر َي ُم ﱡد ُﻩ ِمن بع ِد ِﻩ سبعة أبح ٍر ما ن ِفدت ك ِلم
ض ِمن شجر ٍة أق
ي
!
ا
م
ر
ِ
ِ
َعز ٌيز َح ِك ٌ
يم﴾ ]لقمان.[٢٧:
ِ
القيد الثالث) :محمد ( :خرج به امل¤ل ع;ى غABﻩ من ٔالانبياء ،كالتوراة امل¤لة ع;ى مو ¯pË
،وٕالانجيل امل¤ل ع;ى عي،  ¯p-والزبور امل¤ل ع;ى داود  ،والصحف امل¤لة ع;ى إبراهيم.
ُ
القيد الخامس) :امل َت َع ﱠب ُد بتالوته( :فتخرج بذلك ٔالاحاديث القدسية .ونريد باملتعبد بتالوته أمرين:
ٔالاول :أنه املقروء !ي الصالة ،والذي ال تصح الصالة إال به ،لقوله  ) ال صالة ملن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب (.٢
الثاني :أن الثواب ع;ى تالوته ال يعادله ثواب ،أي تالوة لغABﻩ ،فقد ورد !ي فضل تالوة القرآن من
النصوص ما يم¤Bها عن غABها ،فقد روى ابن مسعود  أن الرسول قال ) :من قرأ حرفا من كتاب
ﷲ فله به حسنة ،والحسنة بعشر أمثالها ،ال أقول الم حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف ،وميم
حرف( ،٣وليس هذا الثواب لغ ABالتعبد بتالوة القرآن الكريم.
تعريف الﺴنة لغة:
٤
-١السنة بمع ¯Pدين ﷲ تعا[ى ،الذي هو أمرﻩ و³يه وسائر أحكامه  ،قال الراغب :وسنة ﷲ قد تقال
لطريقة حكمته ،وطريقة طاعته.٥
 -٢و السنة بمعٔ ¯Pالامة .نقله القرط O°عن املفضل ،و أنشد:
ما عاين الناس من فضل كفضلهم * وال رأوا مثلهم !ي سالف السن.٦
 -٣و السنة بمع ¯Pالطبيعة .٧قال !ي اللسان ،والسنة :الطبيعة ،وبه فسر بعضهم قول ٔالاع×:¯p
١

 ١دراسات !ي علوم القرآن الكريم ص٢٣
 ٢صحيح البخاري برقم  ،٧٠٩٥وصحيح مسلم برقم . ٣٩٣
 ٣سن الAsمذي برقم ٢٩١٠وقال " :حديث حسن صحيح" .
 ٤القاموس املحيط )  ،( ٤:٢٣٩املعجم الوسيط ) .( ٢٥٦/١
 ٥املفردات ص .٢٤٥
 ٦انظر :الجامع ألحكام القرآن ) .( ٢١٦/٤
 ٧الطبيعة :السجية ،مأخوذة من " الطبع " وهو :أن يصور ال×Opء بصورة ما .كطبع السكة والدراهم ،فإن ذلك نقش النفس بصورة ما،
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ً
كريما شمائله من ب * OPمعاوية ٔالاكرمBن ﱡ
السن.١
 -٤و السنة بمع ¯Pالدوام .نقله الشوكاني عن الكسائي.٢
َ َ
ََ ْ َْ ُُ َ ﱠ
ََ َ
ون ِإال ُس ﱠنة ٔالا ﱠوِل َBن فل ْن ت ِج َد
 -٥و السنة بمع ¯Pالعادة .قال الزمخشري !ي تفس ABقال تعا[ى﴿ :فهل ينظر
ﱠ َ ً
ﱠ َ ً َ َ
ِل ُس ﱠن ِة الل ِه ت ْب ِديال َول ْن ت ِج َد ِل ُس ﱠن ِة الل ِه ت ْح ِويال﴾ ]فاطر) .[٤٣:سنة ٔالاولBن( :إنزال العذاب ع;ى الذين
ً
كذبوا برسلهم من ٔالامم قبلهم .جعل استقبالهم لذلك انتظارا له مم ،وبBن أن عادته  -الÔ Ocي:
الانتقام من مكذبي الرسل  -عادة ال يبدلها و ال يحولها " ٣فقد فسر السنة بالعادة.وفرق أبا هالل
العسكري":بBن السنة والعادة :بأن العادة :ما يديم ٕالانسان فعله من قبل نفسه ،والسنة تكون ع;ى
مثال سبق".٤
قال د.عبد الغ OPبن عبد الخالق :وبالجملة فمعاني " العادة والطبيعة والطريقة والدوام " متقاربة إن
لم تكن متحدة ".٥
واتضح من خالل عرض مع " ¯Pالسنة " !ي اللغة أن ال بد من التنبه ألمور Ôي:
 .١أن السنة بمع ¯Pالطريقة والسABة  -حسنة كانت أو سيئة  -قد استعملت !ي لغة العرب قبل
ٕالاسالم،ووردت !ي أشعار الجاهلية كما سبق إيرادﻩ.
 .٢أن القرآن الكريم والحديث الشريف قد وردت فما كلمة " السنة " بمعناها اللغوي السابق.
 .٣أن السنة وإن خصصها ٕالاسالم بالطريقة ال Ocنهجها الن!  O°ي أقواله ،وأفعاله ،وتقريراته ،فإن
ذلك ال يع OPأن معناها اللغوي قد بطل أو انعدم ،بل بقي استعمالها ولكن !ي نطاق ضيق.
ً
تعريف الﺴنة اصطالحا:
يختلف تعريف السنة !ي الاصطالح ً
تبعا الختالف أغراض العلماء من بحو/م حسب تخصصا®م
املختلفة ،وسأكتفي بتعريفها عند املحدثBن.
الﺴنة ]ي اصطالح املحدثن:
للمحدثBن تعريفات متعددة للسنة ،من هذﻩ التعريفات:
َ
ُ
Ô .١ي أقواله  وأفعاله ،وتقريراته ،وصفاته الخلقية والخلقية ،وسائر أخبارﻩ سواء كان ذلك قبل
البعثة أم بعدها .هذا هو املشهور عند جمهور املحدثBن ،وكأن السنة عندهم خاصة بالحديث املرفوع
فقط ،أما املوقوف واملقطوع فال .ولعل سند هؤالء فيما ذهبوا إليه هو :تسمية الن  O°لكل ما جاء به
!ي مقابلة القرآن بالسنة مثل قوله !ي خطبته !ي حجة الوداع ) :يا أ´ا الناس إني قد تركت فيكم ما إن
اعتصمتم به فلن تضلوا ً
أبدا :كتاب ﷲ وسن .٦(Ocوع;ى هذا القول يحمل تسمية كث ABمن املحدثBن
إما من حيث الخلقة أو من حيث العادة ،وهو فيما تنقش به من جهة الخلقة أغلب .انظر :املفردات للراغب ص  ٣٠٣بتصرف.
 ١اللسان ٢١٢٥/١٣
 ٢إرشاد الفحول ص ٣٣
 ٣الكشاف .٢٤٦/٢
 ٤الفروق اللغوية ص .١٨٧
 ٥٥حجية السنة ص .٥٠،٥١
ً
 ٦موطأ مالك بالغا ،كتاب القدر ،ص ،٥٦١ :قال الزرقاني !ي شرحه للموطأ ) " :(٢٤٦/٤إن بالغه صحيح كما قال ابن عيينة" وقد أسندﻩ
403

لكتÈم !ي الحديث باسم السن مثل :سن أبي عي ¯p-الAsمذي املتو!ى سنة ٢٧٩هـ ،وسن ٕالامام أبي
داود السجستاني املتو!ى سنة ٢٧٥هـ ،وسن النسائي املتو!ى سنة ٣٠٣هـ ،وسن ابن ماجه القزويOP
املتو!ى سنة ٣٧٣هـ ،أو سنة ٢٧٥هـ.
َ
ُ
 .٢وقيلÔ :ي أقواله  وأفعاله ،وتقريراته ،وصفاته الخلقية والخلقية ،وسائر أخبارﻩ سواء كان ذلك
قبل البعثة أم بعدها ،وكذلك أقوال الصحابة وأفعالهم .وممن ذهب إ[ى هذا القول ٕالامام أبو حنيفة
النعمان بن ثابت ر OpÚﷲ عنه املتو!ى سنة ١٥٠هـ ،فقد ورد عنه أنه قال " :ما جاءنا عن الصحابة
اتبعناهم وما جاءنا عن التابعBن زاحمناهم" .وقال ) :إذا لم أجد !ي كتاب ﷲ وال سنة رسوله أخذت
بقول أصحابه من شئت ،وأدع قول من شئت ثم ال أخرج عن قولهم إ[ى قول غABهم(.١
وكأن السنة عند أبي حنيفة مخصوصة باملرفوع واملوقوف فقط ،أما ما عداهما من املقطوع فال،
ولعل سندﻩ فيما ذهب إليه قوله  ) :فعليكم بسن Ocوسنة الخلفاء الراشدين املهديBن عضوا علا
بالنواجذ(.٢
َ
ُ
 .٣وقيلÔ :ي أقواله  وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسائر أخبارﻩ سواء كان ذلك قبل
البعثة أم بعدها ،وكذلك أقوال الصحابة والتابعBن وأفعالهم .وممن ذهب إ[ى هذا القول الحافظ
أبوبكر أحمد بن الحسBن املعروف بالبقي املتو!ى سنة ٤٥٨هـ ،حيث أسم¯ كتابه  -الذي جمع فيه ما
جاء عن الن O°وفتاوى الصحابة والتابعBن وأفعالهم  -بالسن الكAى ،وكأن السنة عندﻩ تشمل:
املرفوع ،واملوقوف ،واملقطوع .ولعله استند فيما ذهب إليه إ[ى :أن الصحابة خالطوا رسول ﷲ ،
وشاهدوا الو'ي والت¤يل ،وكذلك خالط التابعون الصحابة وجالسوهم ،وسمعوا مم ،فكان قولهم
ً
وفعلهم أو[ى بالقبول من غABهم ،وأصبح داخال !ي مفهوم السنة.
فعلماء الحديث :إنما بحثوا عن رسول ﷲ ٕالامام الهادي الذي أخ Aﷲ عنه أنه أسوة لنا وقدوة،
فنقلوا كل ما يتصل به من سABة وخلق ،وشمائل وأخبار ،وأقوال وأفعال ،سواء أثبت ذلك ً
حكما
ً
شرعيا أم ال.
شرح التعريف :يقصد بأقواله :كل ما تلفظ به !ي مختلف الظروف واملناسبات ،ويسميه العلماء
ً
أيضا بالسنة القولية ،ويجمع فيقال :سن ٔالاقوال ،ومثاله:
 .١قول الن ) : O°إنما ٔالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله
فهجرته إ[ى ﷲ ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها فهجرته إ[ى ما هاجر إليه(.٣
 .٢وقوله ":إن ﷲ خلق الخلق ح ¯cإذا فرغ من خلقه ،قالت الرحم :هذا مقام العائذ بك من
ابن عبد ال! Aي التمهيد من حديث أبي هريرة وحديث عمرو بن عوف ،وقال " :هذا حديث مشهور عن الن O°عند أهل العلم شهرة يكاد
يستغÇ ¯Pا عن ٕالاسناد" ،ينظر) :فتح املالك بAsتيب التمهيد البن عبد ال Aع;ى موطأ مالك ) (٢٨٣-٢٨٢/٩ومستدرك الحاكم ) رقم (٩٣١
وصححه ،ووافقه الذه."O°
 ١أصول السرخ.(٣١٣/١) Op-
 ٢سن الAsمذي برقم  ٢٦٧٦وقال" :حديث حسن صحيح" ،وسن ابن ماجه برقم  ،٤٢ومسند أحمد ١٢٧ ،١٢٦/٤كلهم من حديث
العرباض بن سارية ر OpÚﷲ عنه.
 ٣صحيح البخاري برقم ،١من حديث عمر بن الخطاب ر OpÚﷲ عنه.
404

قطعك؟ قالت :ب;ى يا رب ،قال :فهو
وصلك وأقطع من
القطيعة؟ قال :نعم ،أما ترضBن أن أصل من
ِ
ِ
َ
َ
َُ ّ
ََ ْ َ َ ُْ ْ ْ ََﱠُْ ْ ْ ُْ ُ
ْ
ض َوتق ِط ُعوا
ِ
لك ،قال رسول ﷲ  :اقرءوا إن شئتم﴿:فهل عسيتم ِإن توليتم أن تف ِسدوا ِ!ي ٔالار ِ
َْ َ َ ُ
ْ
أرحامكم﴾ ]النحل.[٤٤ :
١
 .٣وقوله  ":ما حق امرئ مسلم له Opء يو( ¯pفيه يبيت ليلتBن إال ووصيته مكتوبة عندﻩ"  ،وغAB
ذلك.
ويقصد بأفعاله  :سلوكه وتطبيقه العم;ي لو'ي ﷲ تعا[ى امل¤ل عليه ،ومثاله:
 .١ما رواﻩ أبو هريرة ر OpÚﷲ عنه قال :كان رسول ﷲ إذا قام إ[ى الصالة يك AحBن يقوم ،ثم يكA
حBن يركع ،ثم يقول " :سمع ﷲ ملن حمدﻩ" حBن يرفع صلبه من الركوع ،ثم يقول وهو قائم " :ربنا ولك
الحمد" ثم يك AحBن ´وي ،ثم يك AحBن يرفع رأسه ،ثم يك AحBن يسجد ،ثم يك AحBن يرفع رأسه ،ثم
يفعل ذلك !ي الصالة كلها ح ¯cيقضا ،ويك AحBن يقوم من الثنتBن بعد الجلوس".٢
 .٢ما رواﻩ أنس بن مالك قال " :كان الن O°ال يرفع يديه !ي Opء من دعائه إال !ي الاستسقاء ،وأنه
يرفع ح ¯cيرى بياض إبطيه".٣
 .٣ما رواﻩ ابن عمر ر OpÚﷲ عما" :كان إذا طاف بالبيت الطواف ٔالاول يخب ثالثة أطواف ،ويم×Op
أربعة ،وأنه كان يسÙى بطن املسيل إذا طاف بBن الصفا واملروة"٤وغ ABذلك.
ويقصد بتقريراته :
كل ما صدر عن بعض أصحابه من قول أو فعل ,وأقرﻩ  إما بسكوت منه وعدم إنكار ،وإما بموافقة
ً
وإظهار استحسان .فاإلقرار صار من السنة الشريفة بموافقة الن , O°فهو عليه السالم ال يقر باطال وال
يسكت ع;ى منكر ,فما أقرﻩ ّ
دل ع;ى أنه ال حرج فيه - ,وذلك كما قال ابن حزم :- ٥ألن ﷲ – عز وجل –
افAsض عليه التبليغ وأخAﻩ أنه يعصمه من الناس ،وأوجب عليه أن يبBن للناس ما ّنزل إلم؛ فمن
ّ
ً
منكرا فلم ينكرﻩ فقد كفر؛ ألنه جحد أن يكون عليه السالم بلغ كما أمر،
ادûى أنه عليه السالم علم
ّ
ووصفه بغ ABما وصفه ربه تعا[ى ،وكذبه !ي قوله عليه السالم " :اللهم هل بلغت"؟ فقال الناس :نعم.
٦
فقال " :اللهم اشهد" .قال ذلك !ي حجة الوداع
ومن أمثلة ٕالاقرار:
 .١إقرارﻩ  ألصحابه ع;ى اجادهم !ي شأن صالة العصر !ي غزوة ب OPقريظة:

 ١صحيح البخاري برقم  ،٢٥٨٧وصحيح مسلم برقم . ١٣٧
 ٢صحيح البخاري برقم  ،٧٧٠وصحيح مسلم برقم . ٣٩١
 ٣صحيح البخاري برقم  ،٩٨٤وصحيح مسلم برقم .٨٩٥
 ٤صحيح البخاري برقم  ،١٥٣٨وصحيح مسلم برقم  ،١٢٦١ومع :¯Pخب :أي يرمل ،والرمل :الهرولة ،يسÙى :يسرع ،بطن املسيل :أي
الوادي الذي بBن الصفا واملروة ،وهو قبل الوصول إ[ى امليل ٔالاخضر املعلق بركن املسجد إ[ى أن يحاذي امليلBن ٔالاخضرين املتقابلBن
اللذين أحدهما بفناء املسجد وٓالاخر بدار العباس.
ٕ ٥الاحكام !ي أصول ٔالاحكام .١٤٦ /١
 ٦صحيح البخاري برقم  ،٢٤٥٧وصحيح مسلم برقم .٢٢١
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حBن قال لهم " :ال يصلBن أحد العصر إال !ي ب OPقريظة".١
فقد فهم بعضهم من هذا الن OÛأنه ع;ى حقيقته وأنه تحرم صالة العصر إال !ي ب OPقريظة ،فأخرها إ[ى
هناك ح ¯cخرج وقا ،وفهم البعض ٓالاخر من هذا الن :OÛأنه ليس ع;ى حقيقته وأن املقصود منه
ً
واحدا مما ولم
الحث ع;ى ٕالاسراع ،فصالها !ي وقا ،وملا علم الن O°بما صنع الفريقان لم يعنف
ينكرﻩ عليه ،فكان ذلك منه  إقرا ًرا بصواب صنيعهما ،وصار ذلك سنة تقريرية عنه.
 .٢ما رواﻩ عمرو بن العاص -ر OpÚﷲ عنه -قال " :احتلمت !ي ليلة باردة !ي غزوة ذات السالسل،
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكّ ،
فتيممت ،ثم صليت بأصحابي الصبح ،فذكروا ذلك للن ،O°فقال :يا
عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخAته بالذي منع OPمن الاغتسال وقلت :إني سمعت ﷲ يقول:
ان ب ُك ْم َ ح ًيما﴾ ]النساء ،.[٢٩ :فضحك سول ﷲ  ولم يقل ً
َ َ ْ ُُ َ ُ َ ُ ْ ﱠ ﱠ َ َ َ
شيئا.٢
ر
﴿وال تقتلوا أنفسكم ِإن الله ك ِ ر ِ
 .٣ما رواﻩ عروة بن الزب ABأن عائشة قالت " :لقد رأيت رسول ﷲ  ً
يوما ع;ى باب حجرتي والحبشة
يلعبون !ي املسجد ,ورسول ﷲ  يسAsني بردائه أنظر إ[ى لعÈم" .٣وقد علق ٔالاستاذ الدكتور أديب
ً
ً
تمرينا
صالح ع;ى ذلك قائال " :فهذا إقرار منه ال يجوز ألحد بعدﻩ أن يعت Aاللعب !ي املسجد بالسالح –
ً
ً
واستعدادا للقتال إن احتيج إ[ى ذلك – ً
مخالفا للسنة".٤
أمرا
ع;ى الحرب
َ
ويقصد بصفاته  الخلقية :ما يتعلق بذاته وتكوينه ،ومن أمثلة ذلك:
ً
 .١حديث الAاء بن عازب  قال " :كان رسول ﷲ  أحسن الناس ً
وجها ،وأحسم خلقا ،ليس
بالطويل البائن وال بالقص.٥"AB
 .٢حديث الAاء ً
ً
مربوعا ،بعيد ما بBن املنكبBن ،له شعر يبلغ شحمة أذنيه،
أيضا ،قال " :كان الن O°
أيته !ي حلة حمراء ،لم أر ً
شيئا قط أحسن منه".٦
ر
ديباجا ألBن من كف الن ، O°وال شممت ر ً
ً
 .٣حديث أنس  ،قال " :ما مسست ً
يحا قط أو
حريرا وال
ً
عرفا قط أطيب من ريح أو عرف الن.٧"  O°
ً
ويطرح الدكتور مروان شاهBن ٨سؤالا له وجاهته ،ويجيب عنه فيقول – حفظه ﷲ" :-قد يسأل سائل:
َ
كيف نعت Aالصفات الخلقية له ص;ى ﷲ عليه وسلم من السنة مع أنه ال يمكن الاقتداء Çا؛ أل³ا من
قدر ﷲ تعا[ى ,ونحن ال نتعلم السنة إال لكي نقتدي برسولنا  ونتبعه !ي هديه كله؟
والجواب من عدة وجوﻩ:
 ١صحيح البخاري برقم  ،٩٠٤وصحيح مسلم برقم .١٧٧٠
ً
 ٢صحيح البخاري
تعليقا ،٩٥ /١ ،وسن أبو داود برقم  ،٣٣٤ومستدرك الحاكم برقم ٦٢٩وقال " :هذا حديث صحيح ع;ى شرط
الشيخBن ولم يخرجاﻩ" .
 ٣صحيح البخاري برقم .٤٤٣
٤ملحات !ي أصول الحديث ،ص.٣٠ ،٢٩ :
 ٥صحيح البخاري برقم  ،٣٣٥٦وصحيح مسلم برقم . ٢٣٤٧
 ٦صحيح البخاري برقم  ،٣٣٥٨وصحيح مسلم برقم . ٢٣٤٧
 ٧صحيح البخاري برقم  ،٣٣٦٨وصحيح مسلم برقم . ٢٣٣٠
 ٨تيس ABاللطيف الخب! ABي علوم حديث البش ABالنذير .٢٢ ،٢١ /١
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ً
َ
الصفات الخلقية لرسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فال يعقل أن يكون هو رسولنا الذي
أوال :لكي نعلم
ِ
َ
هدانا ﷲ تعا[ى به ،وأخرجنا به من الظلمات إ[ى النور ثم ال نعلم ما Ôي الهيئة الخلقية ال Ocأوجدﻩ ﷲ
تعا[ى علا.
ثا ًنيا :ح ¯cيتأكد لنا أن ﷲ تعا[ى قد خلقه ع;ى أحسن هيئة وأكمل صورة بشرية – كما خلقه أيضاً
ً
بريئا من العيوب الخلقية – ح ¯cتجتمع القلوب حوله ،وهذا يعت Aمن ٔالادلة ع;ى صدق رسالته ،
َ
ً
ّ
أي عيب خلقي.
ألن ﷲ تعا[ى قد برأ ٔالانبياء جميعا من ِ
ً
ثالثا :لكي يتأكد لنا أن ﷲ تعا[ى قد أوجدﻩ ع;ى نفس الهيئة وبنفس الصفات ال Ocذكرت !ي الكتب
السابقة ،و!ي هذا دليل واضح ع;ى صدق رسالته  ،ولعل ما ورد !ي كتب السABة من قصة بحABا
الراهب الذي رأى الن!  O°ي صباﻩ !ي الثانية عشرة من عمرﻩ أثناء رحلته إ[ى الشام مع عمه أبي
طالب ،وعرف بحABا الراهب أنه الن O°املنتظر بجملة من العالمات ذكرت له !ي الكتب السابقة ،من
َ
بيا خاتم النبوة بBن كتفيه  ،والخاتم هذا أمر خلقي عرف به بحABا أنه  هو الن O°املنتظر.
عز من قائل ﴿:ﱠالذ َ
مكتوبا !ي التوراة وٕالانجيل ،فقال ّ
ً
ين
وقد ذكر القرآن الكريم أن رسول ﷲ  كان
ِ
ْ
ْ
َي ﱠتب ُعو َن ﱠ ُ َ ﱠ
ﱠَْ َ
َ ُ ُ ْ َْ
ُّ ﱠ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ً ْ َ ُ ْ
وف َو َي ْ َ ُاه ْم
الرسول الن ِ °ﱠٔ Oالا ِم ﱠي ال ِذي ي ِجدونه مكتوبا ِعندهم ِ!ي التور ِاة و ِٕالا ِنج ِيل يأم ُرهم ِباملع ُر ِ
َ ِ ُْ َ َ ُ ﱡ َ ُ ُ ﱠ ّ َ َ ُ َ ّ ُ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ
الل ﱠالَ Ocك َان ْت َع َل ْمْ
ٔالا ْغ َ
ات ويح ِرم عل ِم الخبا ِئث ويضع عم ِإصرهم و
ع ِن املنك ِر وي ِحل لهم الط ِيب ِ
ِ
ِ
ﱡ َ ﱠ ُ َل َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ نَ
ﱠ
َف ﱠالذ َ
ُ
َ
ين َآم ُنوا به َو َع ﱠز ُر ُوﻩ َو َن َ
ص ُروﻩ وات َب ُعوا النور ال ِذي أ ِنز معه أول ِئك هم املف ِلحو ﴾]سورة ٔالاعراف:
ِ
ِِ
.[١٥٧
وقد نÙى ﷲ تعا[ى ع;ى أهل الكتاب عدم اتباعهم للرسول مع تأكدهم من صدق رسالته ،بل
ومعرفم به كما يعرفون أبناءهم ,ومع ذلك كتموا الحق الواضح الصريح وهم يعلمون ،قال تعا[ى:
ُ َ َ
َ ْ َ ْ
ﱠ
َ
ُ َ َ
َ َ
﴿الذ َ
ين َآت ْي َن ُاه ُم ْالك َت َ
اب َي ْع ِرفون ُه ك َما َي ْع ِرفون أ ْب َن َاء ُه ْم َوِإ ﱠن ف ِر ًيقا ِم ْ ُ ْم ل َيك ُت ُمون ال َح ﱠق َو ُه ْم َي ْعل ُمون﴾
ِ
ِ
]سورة البقرة.[٤٦ :
يقول ٕالامام ابن كث! ABي تفس ABهذﻩ ٓالاية" :يخ Aتعا[ى أن أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به
َ ْ
الرسول  كما يعرف أحدهم أوالدﻩ ،ثم أخ Aتعا[ى أ³م مع هذا التحقيق وٕالاتقان العلم﴿ Oل َيك ُت ُمو َن
ْ
ال َح ﱠق﴾ ،أي :ليكتمون الناس ما !ي كتÈم من صفة الن﴿  O°وهم يعلمون﴾".١
َ
الخلقية له  من السنة ً
ر ً
أيضا ،ما حاوله بعض أعداء
ابعا :ومن ٔالاسباب ال Ocتجعلنا نعت Aالصفات
َ
ٕالاسالم من إلصاق بعض الصفات غ ABالحقيقية به  .ومعرفتنا بصفاته الخلقية تجعلنا ندافع عنه
ونحن !ي موقف القوة والثبات ألنه ثبت بكل ٔالادلة كمال خلقته .
َ
ً
خامسا :نتعلم صفا ِته الخلقية ونعتAها من السنة ح ¯cنقتدي بكل ما يمكن الاقتداء به ما ،مثل
صفة لحيته  ".
ُ
ويقصد بصفاته الخلقية :ما يتعلق بأخالقه الشريفة  ،ومن أمثلة ذلك:
ُ
 .١قول السيدة عائشة  حBن سئلت عن خلق رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم فقالت للسائل" :
١

تفس ABابن كث.١٩٤ /١ AB
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ُ
ألست تقرأ القرآن؟ فقال :ب;ى ،قالت :فإن خلق رسول ﷲ  القرآن".١
 .٢ما رواﻩ أبو سعيد الخدري ر OpÚﷲ عنه قال " :كان الن  O°أشد ً
حياء من العذراء !ي خدرها".٢
ً
ً
 .٣ما رواﻩ عبد ﷲ بن عمرو بن العاص  :قال" :لم يكن الن  O°فاحشا وال متفحشا ،وكان يقول:
ً
إن من خياركم أحسنكم أخالقا".٣
هذﻩ بعض أخالقه  ،ولقد وصل رسول ﷲ  إ[ى درجة الكمال البشري فاتصف بكل صفات هذا
ً
الكمال البشري ،ووجدت فيه كل صفة ع;ى أع;ى درجا®ا وكمال هيئا .وامتدحه رب العزة قائال:
َ
ُُ
َ
﴿وِإ ﱠن َك ل َع;ى خل ٍق َع ِظ ٍيم﴾ ]سورة القلم.[٤ :
ً
ً
ً
سواء كان ذلك
ويقصد بﺴائر أخبارﻩ :ما صدر عنه  !ي كل أحواله ،حركة وسكونا ،ويقظة ومناما،
قبل البعثة أم بعدها.
أما حركاته :ف OÛوسائل تربوية :يقصد من وراòا شد انتباﻩ املتلقي ،ولفت نظرﻩ إ[ى أهمية ما يلقى
عليه ،ومن ٔالامثلة ع;ى ذلك:
ً
 -١قوله )التقوى ها هنا ،وأشار إ[ى صدرﻩ ثالثا( .٤فهذﻩ الحركة املتمثلة !ي ٕالاشارة أفادتنا أن محل
التقوى هو القلب.
 -٢قوله  )أال أنبئكم بأك Aالكبائر؟ قالوا :ب;ى يا رسول ﷲ ،قالٕ :الاشراك باهلل ،وعقوق الوالدين،
ً
ً
قال الراوي :وكان متكئا فجلس ،ثم قال :أال وقول الزور ،أال وشهادة الزور ثالثا ،ح ¯cقلنا :ليته سكت(.٥
فتغي ABالن  O°من وضعه وحركته أفاد خطورة ما جاء بعدها ح ¯cيحذرﻩ القوم ،ويقدرونه قدرﻩ.
ً
ً
مستقيما ،ثم قال) :هذا سبيل ﷲ مستقيما،
 -٣قول عبد ﷲ بن مسعود :خط رسول ﷲ خطا
َ
َ
وخط عن يمينه وشماله ،ثم قال :هذﻩ السبل ليس ما إال عليه شيطان يدعو إليه( ثم قرأَ :
﴿وأ ﱠن َهذا
َ ُ ْ َ ﱠ ُ
ﱡ َ َ َ ُ
َ ﱠُ َ َ
ُ ْ َ ً َ ﱠ ُ ُ َﱠ
صاك ْم ِب ِه ل َعلك ْم ت ﱠت ُقون﴾.٦
الس ُب َل ف َتف ﱠرق ِبك ْم َع ْن َس ِب ِيل ِه ذ ِلكم و
وﻩ َوال تت ِب ُعوا
اطي مست ِقيما فات ِبع
ِص َر ِ
]سورة ٔالانعام.[١٥٣ :
ً
ً
ﱠ
ً
ً
ً
 -٤وعن ابن مسعود أيضا قال :خط الن  O°خطا مربعا ،وخط خطا !ي الوسط خارجا منه ،وخط
ً
ً
خطوطا صغارا إ[ى هذا الذي !ي الوسط من جانبه الذي !ي الوسط ،وقال) :هذا ٕالانسان ،وهذا أجله
محيط به – أو قد أحاط به  ،-وهذا الذي هو خارج أمله ،وهذﻩ الخطط الصغار ٔالاعراض ،فإن أخطأﻩ
هذا ³شه هذا ،وإن أخطأﻩ هذا ³شه هذا( .٧ففي هذين الحديثBن استخدم رسول ﷲ  الرسم
كوسيلة إيضاح إليصال ما يريدﻩ إ[ى ذهن أصحابه ،وهذا ما يأخذ به علماء الAsبية اليوم !ي التعليم
ً
والتلقي ،وقد سبقهم إليه رسول ﷲ  منذ أربعة عشر قرنا من الزمان.
 ١صحيح مسلم ،وهو جزء من حديث طويل برقم .٧٤٦
 ٢صحيح البخاري برقم  ،٣٣٦٩وصحيح مسلم برقم . ٢٣٢٠
 ٣صحيح البخاري برقم  ،٣٣٦٦وصحيح مسلم برقم. ٢٣٢١
 ٤صحيح مسلم ،جزء من حديث طويل برقم . ٢٥٦٤
 ٥صحيح البخاري برقم )  (٢٥١١و صحيح مسلم برقم ) .(٨٧
 ٦مسند ٕالامام أحمد  ،٤٦٥/١ومستدرك الحاكم برقم ٢٩٣٨وقال :صحيح ٕالاسناد ولم يخرجاﻩ.
 ٧صحيح البخاري برقم .٦٠٥٤
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املبحث الثاني :عالقة القرآن الكريم بالﺴنة املطهرة
َ
َ ْ َْ َ َ ْ َ ّ ْ
الذك َر
أوكل ﷲ تعا[ى إ[ى رسوله  مهمة بيان ما !ي القرآن الكريم ،وذلك !ي قوله تعا[ى﴿ :وأنزلنا ِإليك ِ
ل ُت َب َّ Bن ل ﱠلناس َما ُن ّز َل إ َل ْ ْم َو َل َع ﱠل ُه ْم َي َت َف ﱠك ُر َ
ون﴾ ]النحل.[٤٤ :
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
فاهلل تعا[ى قد فوض رسوله  !ي بيان القرآن الكريم للناس ،وذلك بنص ٓالاية السابقة ،ومن هنا
نستطيع القول ،بأن عالقة القرآن الكريم Ôي عالقة البيان ،أي أن السنة املطهرة تبBن للناس ما جاء
!ي القرآن الكريم.
يقول الشيخ فهد الرومي ) :لم يكن الرسول يطنب !ي تفسٓ ABالاية أو يخرج إ[ى ما ال فائدة !ي معرفته
ً
ً
ً
ً
وال ثمرة !ي إدراكه ،فكان جل تفسABﻩ بيانا ملجمل ،أو توضيحا ملشكل ،أو تخصيصا لعام ،أو تقييدا
ً
ملطلق ،أو بيانا ملع ¯Pلفظ أو متعلقه( ١فقد اقتصر ع;ى بيان املعاني الضرورية ال Ocال تحتمل
التأخ ،ABأو ال Ocال سبيل إ[ى معرفا إال عن طريقه،وترك ما سوى ذلك لألمة ليعملوا عقولهم !ي التدبر
والتفكر ،ويدل عى ذلك:ما روي عن أبي جحيفة  قال :قلت لع;ي :هل عندكم Opء من الو'ي
ً
إال ما !ي كتاب ﷲ ؟قال :والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إال فهما يعطيه ﷲ رجال !ي
القرآن،وما !ي هذﻩ الصحيفة ؟ قلت :وما !ي الصحيفة قال:العقل ،وفكاك ٔالاس ،ABوأن ال يقتل مسلم
بكافر(.٢
فالقرآن والسنة يحتاج كل مما لآلخر ملعرفة ٔالاحكام الشرعية ،قال البقي» :ومع ¯Pاحتياج القرآن إ[ى
السنة أ³ا مبينة له ومفصلة ملجمالته؛ ألن فيه َلو َجا ته ً
كنوزا تحتاج إ[ى من يعرف خفايا خباياها
ز
ً
فيAرها ،وذلك هو امل¤ل عليه ? ،وهو مع ¯Pكون السنة قاضية عليه ،وليس القرآن مبينا للسنة وال
٣
ً
قاضيا علا«
وسنذكر بعض ٔالامثلة عن كيفية عالقة القرآن الكريم بالﺴنة املطهرة  - :عن أبي هريرة  أن النO°
ً
 قال) :إذا أحب ﷲ عبدا نادى جAيل،أحب فالنا فينوﻩ Çا جAيل !ي حملة العرش ،فيحبه أهل
العرش،فيسمع أهل السماء السابعة لغط أهل العرش،وذكر الحديث وقال فإنما يسرناﻩ
َ ْ
ّْ َ
ََ
٤
بلسانكَ ﴿،ولق ْد َي ﱠس ْرنا ال ُق ْر َآن ِل ِلذك ِر ف َه ْل ِمن ﱡم ﱠد ِك ٍر﴾]القمر [١٧:وقال الن) : O°كل ميسر ملا خلق له(
 عن أبي هريرة  أن الن  O°قال) :إن !ي الجنة شجرة يس ABالراكب تحا مائة عام اقرأوا إن شئتم﴿وظل ممدود﴾ (]٥الواقعة[٣٠:
ََ ﱡ ْ َُ ﱠ ْ َ
اس َتط ْع ُتم ِّمن
 عن عقبة بن عامر  قال :سمعت رسول ﷲ  وهو ع;ى املن Aيقول﴿ :وأ ِعدوا لهم ماُ
ق ﱠو ٍة﴾ ]ٔالانفال ) [٦٠ :أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي (.١
 ١بحوث !ي أصول التفس : ABص. ١٩
 ٢صحيح البخاري برقم٢٨٨٢
 ٣مفتاح الجنة !ي الاحتجاج بالسنة ص .٤٤
 ٤خلق أفعال العباد للبخاري ٧٠/١
 ٥صحيح البخاري برقم.٤٥٩٩
 ١صحيح مسلم برقم.١٩١٧
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 عن أبي سعيد الخدري قال :قال رسول ﷲ  يدûى نوح يوم القيامة فيقول لبيك ،وسعديك ياّ
ّ
رب فيقول له هل بلغت ،فيقول :نعم ،فيقال ألمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول :من
ّ
شهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون انه قد بلغ ،ويكون الرسول عليكم شهيدا ،فذلك قوله جل
الر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ً
﴿و َك َذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم ُأ ﱠم ًة َو َس ًطا ّل َت ُك ُون ْوا ُش َه َداء َع َ;ى ﱠ
ذكرﻩ َ
الناس َو َي ُكو َن ﱠ
يدا﴾
ِ
ِ
ِ
ِ
١
]البقرة [١٤٣:والوسط قال :العدل
َ
ُ
ْ
ْ
ﱠ
 عن ابن مسعود قال :ملا نزلت ﴿الذ َين َآم ُنوا َول ْم َيلب ُسوا إ َيم َاْ ُ ³م بظلم﴾ ٓالاية ]ٔالانعام [٨٢ :ﱠ
شق
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ذلك ع;ى املسلمBن ،فقالوا :يا رسول ﷲ ،أينا لـم يظلم نفسه؟ قال » :ليس ذلك ،إنما هو الشرك؛
َ َ ُْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُُ َ َُﱠ ُ ْ ْ ﱠ ﱠ ّ
الش ْر َك َل ُظ ْل ٌم َع ِظ ٌ
يم]﴾.لقمان:
ألم تسمعوا ما﴿:قال لقمان ِالب ِن ِه وهو ي ِعظه يا ب OPال تش ِرك ِبالل ِه ِإن ِ
٢
([١٣
َ َ
ﱠ
َْ
َ َ َ
ند ُﻩ َمف ِات ُح الغ ْي ِب ال َي ْعل ُم َها ِإال ُه َو﴾]ٔالانعام [٥٩:فقال :الغيب
 فسر مفاتح الغيب !ي قوله تعا[ى﴿و ِعْ
َ
ﱠ ﱠَ َُ ُْ ﱠ َ َ
َ
َ ْ َ َ َ َ ْ ي َ ْ ٌ ﱠ َ َ ْ ُ ًَ
َ
اع ِة َو ُي ّ ُِ ¤ل الغ ْيث َو َي ْعل ُم َما ِ!ي ٔالارح ِام وما تد ِر نفس ماذا تك ِسب غدا
خمسة﴿إن الله ِعندﻩ ِعلم الس
ََ َْ َِْ ٌ َ ّ َ
َ ُ ُ ﱠ ﱠ َ َ ٌ َ ٌ ٣
ْ
ض تموت ِإن الله ع ِليم خ ِب] (﴾ABلقمان .[٣٤:ففسر ٓالاية من سورة ٔالانعام باآلية
وما تد ِري نفس ِبأ ِي أر ٍ
من سورة لقمان ،كما نرى وهو أسلوب اتبعه الرسول ملا فيه من توضيح وتبيان للمسلمBن أللفاظ
ومعاني القرآن الكريم.
يومئذ لها سبعون ألف زمام ،لكل زمام
 عن ابن مسعود قال :قال رسول ﷲ ) :يؤتى بجهنمٍ
٤
َ
﴿و& َ
يء َي ْو َم ِئ ٍذ ِب َج َه ﱠن َم﴾]الفجر:
سبعون ألف ملك يجرو³ا(  ،فهذا الحديث يصلح لتفس ABقوله تعا[ىِ :
.[٢٣
ْ
َ َ َ َ ْ ﱠ
َ
ص ُر الل ِه َوالف ْت ُح﴾ ]النصر:
﴿إذا جاء ن
 عن عائشة قالت) :ما ص;ى الن O°صالة بعد أن نزلت عليهِ :[١إال يقول فا :سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر [ي( ،و!ي رواية قالت) :يتأول القرآن( ،أي قوله
َ َ ّ ْ َ ْ َّ َ َ ْ ْ
اس َتغ ِف ْر ُﻩ﴾ ]النصر.٥([٣ :
تعا[ى﴿:فس ِبح ِبحم ِد رِبك و
ْ َ ُ ﱠ
عن أبي سعيد بن املع;ى قال:كنت أص;ي فدعاني الن O°فلم أجبه فقال:ألم يقل ﷲ ﴿است ِجيبوا ِلل ِهُ
َ
َوِل ﱠلر ُسو ِل ِإذا َد َعاك ْم﴾ ]ٔالانفال [٢٤ :ثم قال :ألعلمنك أعظم سورة !ي القرآن قبل أن تخرج من املسجد،
ْ
ّ
فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت :يارسول ﷲ إنك قلت ألعلمنك سورة !ي القرآن قال﴿ :ال َح ْم ُد لل ِه
ْ َ
٦
َر ِ ّب ال َع ِامل َBن﴾ ]الفاتحةÔ [٢ :ي السبع املثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته(
ً
َ َ َْ ْ َ ْ ُ ُ
ضك ْم َب ْعضا﴾]الحجرات[١٢:حيث قال:
تفسABﻩ  للغيبة !ي قوله تعا[ى﴿وال يغتب بع) أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا:ﷲ ورسوله أعلم،قال:ذكرك أخاك بما يكرﻩ قيل:أفرأيت إن كان !ي أGي ما
 ١صحيح البخاري برقم.٤٢١٧
 ٢صحيح البخاري برقم .٣٢٤٥
 ٣صحيح البخاري برقم.٤٣٥١
 ٤صحيح مسلم برقم.٢٨٤٢
 ٥صحيح البخاري برقم.٤٦٨٣
 ٦صحيح البخاري برقم.٤٢٠٤
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١

أقول ،قال :إن كان فيه ما تقول ،فقد اغتبته،وإن لم يكن فيه فقد Çته(
ُ َ َ
َ ﱠ ْ ُ َ
س ت ْج ِري ِمل ْس َتق ّ ٍر ل َها﴾]يس [٣٨ :عن أبي ذر قال:كنت مع الن! O°ي املسجد
 تفسABﻩ لقوله تعا[ى﴿والشمعند غروب الشمس فقال :يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس ؟ قلت :ﷲ ورسوله أعلم ،قال :فإ³ا
ْ
ُ َ ﱠ َ َ
َ ﱠ ْ ُ َ
س ت ْج ِري ِمل ْس َتق ّ ٍر ل َهـا ذ ِل َك ت ْق ِد ُير ال َع ِز ِيز
تذهب ح ¯cتسجد تحت العرش فذلك قوله تعا[ى﴿:والشم
ْ
ال َع ِل ِيم﴾(]٢يس[٣٨ :
استخدامه  للتشبات البالغية وال Ocتقرب معٓ ¯Pالاية لذهن القارئ ومن ذلك:بيانه لـ) سدرة املنت¯Ûُ ْ َْ
َ ْ َ ُْ
َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َى َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ً ُ ْ
امل ْن َت َ * ¯Ûع َ
َ
ند َها َج ﱠنة املأ َوى
ى
ة
د
س
ند
ع
*
ر
خ
( !ي قوله تعا[ى ﴿أفتمارونه ع;ى ما ير * ولقد رآﻩ نزلة أ
ر
ِ
ِ ِ ِ
َْ
ْ ََْ
ّ َ
الس ْد َرة َما َيغ× ] ﴾¯pالنجم [١٦-١٢ :من حديث مالك بن صعصعة  قصة املعراج وفيه )
* ِإذ يغ×ِ ¯p
ثم رفعت [ي سدرة املنت،٣¯Ûفإذا نبقها مثل قالل هجر ،٤وإذا ورقها مثل آذان الفيلة ،قال :هذﻩ سدرة
املنت.٥(¯Û
ْ ََ ْ َ
َ َ َ
﴿م ْن َك َ
حديث" :إنما ٔالاعمال بالنيات" ٦كما !ي قوله تعا[ىَ :ان ُي ِر ُيد ال َع ِاجلة َع ﱠجل َنا ل ُه ِف َا َما نش ُاء ِمل ْن
ْ ُ ً
َ
ُ
﴿ف ُأ َولئ َك َك َ
ان َس ْع ُ ُ ْم َمشكورا﴾ ]الاسراء.[١٩:
ن ِر ُيد﴾ ]الاسراء[١٨:إ[ى قوله:
ِ
َ َﱠ ُْ ُ َ
ََ
َ
ُُ ُ
َ ُُ
ٔالا ْي َم َ
ان﴾ ]املائدة.[٨٩:
﴿ول ِك ْن ُيؤ ِاخذك ْم ِب َما ك َس َب ْت قل ُوبك ْم﴾ ]البقرة[٢٢٥:و﴿ما عقدتم
وقوله:
ُ
٧
َ
قوله ":من كان يؤمن باهلل واليوم ٓالاخر فليكرم ضيفه" !ي قوله تعا[ىَ :﴿حديث ض ْيف إ ْب َراه َ
يم
ِ
ِ ِ ِ
ْ
ْاملُ ْك َرم َ
الص ِاحب ب ْال َج ْنب َو ْابن ﱠ
﴿وال َجار ْال ُج ُنب َو ﱠ
الس ِب ِيل﴾ ]النساء.[٣٦:
:
وقوله
[.
٢٤
:
يات
الذا
]
﴾
Bن
ر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ ﱠ َْ ََْ َْ َ َ ﱠ ْ ﱠ َ
٨
قوله " :رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولدﻩ به" من مفهوم قوله تعا[ى﴿ :ثم أوحينا ِإليك أ ِن ات ِبع ِملةً
إ ْب َراه َ
يم َح ِنيفا﴾]النحل.[١٢٣:
ِ ِ
ٌَ َ َ
٩
ْ
ٌ
﴿سنة وال نوم﴾]البقرة.[٢٥٥:
قوله " :إن ﷲ ال ينام" !ي قولهِ : قوله " :الصلوات الخمس كفارات ملا بين"،١٠و"رمضان إ[ى رمضان كفارة ملا بيما"! ١١ي قولهْ
ََ ْ َ َ
تعا[ىَ :
﴿م ْن َج َاء ِبال َح َس َن ِة فل ُه َعش ُر أ ْمث ِال َها﴾]ٔالانعام.[١٦٠:
 قال  !ي الصوم":لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ يوم القيامة من ريح املسك".١ ١صحيح مسلم برقم. ٢٥٨٩
 ٢صحيح البخاري برقم .٤٥٢٤
 ٣تاج العروس  ١٥٧/٤٠وهو مفتعل من الاية ،أي ينت ¯Ûويبلغ بالوصول إلا فال يتجاوز .
 ٤لسان العرب ) ٥٦٥/١١القالل :هو إناء للعرب كالجرة الكبABة،وهجر  :قرية قريبة من املدينة وليست هجر البحرين ،وكانت تعمل Çا
القالل( .
 ٥صحيح البخاري برقم ٣٠٣٥و برقم. ٣٦٧٤
 ٦صحيح البخاري برقم .١
 ٧صحيح البخاري برقم  ،٥٦٧٢وصحيح مسلم برقم . ٧٤
 ٨صحيح البخاري برقم  ،٣٢٥٤وصحيح مسلم برقم . ١٦٨
 ٩صحيح مسلم برقم . ١٧٩
 ١٠صحيح مسلم برقم .٢٣٣
 ١١صحيح مسلم برقم .٤٩٨
 ١صحيح البخاري برقم  ،١٧٩٥وصحيح مسلم برقم . ١١٥١
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ُ
َ َُ
أشار إ[ى سر !ي الصيام وهو حسن عاقبته لقوله تعا[ىَ :
﴿و َأ ْن َت ُ
ص ُ
وموا خ ْ Aٌ Bلك ْم ِإ ْن ك ْن ُت ْم
َ َ َ
ت ْعل ُمون﴾]البقرة.[١٨٤:
َ ْ ُ
قوله  وقد رأى أعقاÇم تلوح لم يصÈا املاء" :ويل لألعقاب من النار"! ١ي مفهوم﴿فاغ ِسلوا﴾!ي مع¯Pُ َ
قوله تعا[ى َ ّ َ ُ :ﱠ
اس َما ن ّ ِز َل ِإل ْ ِ ْم﴾]النحل.[٤٤:وغسل هو قدميه وعمهما غسال.
ِ
﴿لتب ِBن ِللن ِ
٢
قوله " :إذا توضأ العبد املسلم فغسل وجهه وخرج من كل خطيئة نظر إلا بعينيه"  .من قولهََ
َ ُ
ذنوبكم﴿ول ُيت ﱠم ن ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع ﱠل ُك ْم َت ْش ُك ُر َ
َ
ون﴾
﴿ول ِك ْن ُي ِر ُيد ِل ُيط ِّه َرك ْم﴾]املائدة.[٦:أي من
تعا[ى:
ِ ِ ِ
]املائدة..[٦:
ْ
ْ
ُْ َ َ ُ
َ َ
٣
امل ْؤم َنات َي ْس َÙى ُن ُ
ور ُه ْم
قوله " :أنتم الغر املحجلون يوم القيامة" !ي قوله تعا[ى﴿ :ي ْو َم ت َرى املؤ ِم ِنBن و ِ َِ
َب َْ Bن أ ْي ِد ِ´ ْم﴾]الحديد.[١٢:
﴿م ْن َي ْش َف ْع َش َف َ
وقوله " :حلت له شفاع Ocيوم القيامة"! ٤ي قولهَ :اع ًة َح َس َن ًة َي ُك ْن َل ُه َن ِص ٌ
يب ِم ْ َا﴾
]النساء.[٨٥ :
وقوله " :دعوة املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك وكل به كلما دعا ألخيه ب×Opءّ َ َ ُْ
ْ َ
٥
امل ْس َتق َ
يم﴾ ]الفاتحة.[٦:إ[ى أخر السورة
الصراط
ِ
قال امللك :آمBن " "ولك بمثله" !ي قوله تعا[ى﴿ :اه ِدنا ِ
هذا دعاء من يأتي به لنفسه ولجماعة املسلمBن بظهر الغيب تقول املالئكة !ي السماء آمBن وقد قال
تعا[ى" :ولعبدي ما سأل".٦
ومن ٔالامر بمجاهدة املشركBن واملنافقBن قوله " :تخرج ٔالارض أفالذ كبدها ويحسر الفرات عن جبلَْ ُ َ ْ َ َ
ْ َ
ُ ْ
ََ ْ
﴿يخ ِر ُج الخ ْب َء ِ!ي
ض أثقال َها﴾]الزلزلة.[٢:وقوله تعا[ى:
من ذهب"! ٧ي قوله تعا[ى:
﴿وأخ َر َج ِت ٔالار
ﱠ َ َ َ َ
ٔالا ْ
ض﴾]النمل.[٢٥:
ر
السماو ِ
ات و ِ
َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ﱠ ﱠ َ ْ َ ﱠَ
َﱠ َ َ َ َ
قوله " :ح ¯cتعود أرض العرب مروجا"! ٨ي قوله تعا[ى﴿ :حِ ¯cإذا أخذ ِت ٔالارض زخرفها وازينت وظنً ََ ْ َ ْ َ ْ َ
َ ْ ُ َ َﱠُ ْ َ ُ َ َ ََْ ََ َ َ ْ َُ َ ْ ً َ ْ ََ ً َ َ َْ َ َ َ
َْ
س﴾
أهلها أ³م ق ِادرون علا أتاها أمرنا ليال أو ³ارا فجعلناها ح ِصيدا كأن لم تغن ِباألم ِ
َ َ ﱠ
َ ً َ ُ
َ
﴿وِإ ْن ت َت َول ْوا َي ْست ْب ِد ْل ق ْوما غ ْAَ Bك ْم﴾ ]محمد.[٣٨:
]يونس.[٢٤:وذلك يكون عند إتمام كلمة الحق:
قوله !ي مثل الدنيا" :إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينا"! ٩ي قوله تعا[ى:ﱠَ ْ ََ ُ ﱡْ َ
َ
اس َت ْغ َ
﴿ك ﱠال إ ﱠن ٕالا ْن َس َ
ان َل َي ْط َaى* َأ ْن َر ُآﻩ ْ
الدن َيا ل ِع ٌب﴾]الحديد.[٢٠:
﴿إنماالحياة
:
وقوله
[
٧
٦
:
العلق
]
¯﴾
P
ِ
ِ ِ
َ َُ ْ َ ُ
َ ُُ
ْ
﴿وكلوا َواش َرُبوا َح ﱠَ ¯cيت َب ﱠَ Bن لك ُم الخ ْيط
وقوله " :تسحروا فإن !ي السحور بركة" ١من آثار قوله تعا[ى: ١صحيح البخاري برقم  ،٦٠وصحيح مسلم برقم . ٢٤١
 ٢صحيح مسلم برقم .٢٤٤
 ٣صحيح البخاري برقم  ،١٣٦وصحيح مسلم برقم . ٢٤٦
 ٤صحيح البخاري برقم . ٥٨٩
 ٥صحيح مسلم برقم . ٢٧٣٣
 ٦صحيح مسلم برقم . ٣٩٥
 ٧صحيح البخاري برقم  ،٦٧٠٢وصحيح مسلم برقم .٢٨٩٤
 ٨صحيح مسلم برقم . ١٥٧
 ٩صحيح البخاري برقم  ،١٣٩٦وصحيح مسلم برقم .١٠٥٢
 ١صحيح البخاري برقم  ،١٨٢٣وصحيح مسلم برقم .١١٥١
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َ
ٔالا ْب َي ُ
ض﴾ ]البقرة.[١٨٧:
ُ
وقوله " :إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر الار من ها هنا فقد أفطر الصائم"! ١ي قوله تعا[ى﴿ :ث ﱠمَ ﱠ
َأت ﱡموا ّ
الص َي َام ِإ[ى الل ْي ِل﴾ ]البقرة.[١٨٧:
ِ
ِ
ْ
ﱠ
٢
وقوله " :إني أبيت عند ربي يطعم OPويسقي! "OPي مع ¯Pقوله حكاية عن خليلهَ :﴿وال ِذي ُه َو ُيط ِع ُم ِOP
َو َي ْس ِق ِBن﴾ ]الشعراء.[٧٩:
َ ُ
ّ
وقوله !ي حديث الصعب بن جثامة":إنا لم نردﻩ عليك إال أنا ُح ُرم"! ٣ي مفهوم قوله تعا[ى﴿ :ال ت ْق ُتلوا
ﱠ َْ
الص ْي َد َوأن ُت ْم ُح ُر ٌم﴾ ]املائدة.[٩٥:
قوله " :يبعث كل عبد ع;ى ما مات عليه"! ٤ي قوله تعا[ىَ :﴿س َو ًاء َم ْح َي ُاه ْم َو َم َم ُا® ُ ْم﴾ ]الجاثية.[٢١:
قوله " :إذا أراد ﷲ بقوم عذابا أصاب من كان مم ثم يبعثون ع;ى أعمالهم"! ٥ي قوله تعا[ى:َ ﱠ ُ ْ َ ً ُ َ ﱠ ﱠ َ ََ ُ ْ ُ ْ َ ﱠ ً
اصة﴾]ٔالانفال.[٢٥:
﴿واتقوا ِفتنة ال ت ِصين ال ِذين ظلموا ِمنكم خ
وقوله " :من َس ﱠن !ي ٕالاسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل Çا إ[ى يوم القيامة من غ ABأنينقص من أجورهم Opء ومن سن !ي ٕالاسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل Çا إ[ى يوم
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ً َ ُ ْ َ ُ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ً ُ
اعة َس ِّيئة َيك ْن
القيامة"! ٦ي قوله تعا[ى﴿:من يشفع شفاعة حسنة يكن له ن ِصيب ِما ومن يشفع شف
ﱡ
َل ُه ك ْف ٌل م ْ َا﴾]النساء.[٨٥:ومع قوله﴿:ل َي ْحم ُلوا َأ ْو َزا َر ُه ْم َكام َل ًة َي ْو َم ْالق َي َامة َوم ْن َأ ْو َزار ﱠالذ َ
ين ُي ِضل َوْ ُ ³م
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
ب َغ ْ ABعلم﴾]النحل.[٢٥:وقولهَ :
﴿ول َي ْح ِمل ﱠن أثقال ُه ْم َوأثقاال َم َع أثق ِال ِه ْم﴾ ]العنكبوت.[١٣:
ِ ِ ِ ٍ
وقوله !ي جواب من سأله أي الصدقة أعظم؟ قال" :أن تصدق وأنت صحيح شحيح وال تمهل ح¯cُ
إذا بلغت الحلقوم"! ٧ي قوله تعا[ىَ ﴿ :ف َل ْوَال إ َذا َب َل َغ ِت ْال ُح ْل ُق َ
وم﴾]الواقعة.[٨٣:وقوله تعا[ى﴿ :ق ْل ِل ِع َب ِاد َي
ِ
ﱠ َ َ ْ َ ُ ْ ًّ َ َ َ ً
ﱠ َ
ﱠالذ َ
الصالة َو ُي ْن ِف ُقوا ِمما رزقناهم ِسرا وعال ِنية﴾]إبراهيم.[٣١:
ين َآم ُنوا ُي ِق ُيموا
ِ
َ ﱠ ُ ْ َ ﱡ ََُْ ُ ْ ُ َ
٨
ُ
َ
وقوله ":اليد العليا خ ABمن اليد السف;ى" !ي قوله تعا[ى﴿:والله الغ ِ OPوأنتم الفقراء﴾َ َ ﱠ
﴿م ْن ذا ال ِذي
]محمد.[٣٨:وقد جاء أن اليد السف;ى ٓالاخذة والعليا هو املعطية وشاهدﻩ قوله تعا[ى:
ً
ُْ ُ ﱠ َ ً
ض الل َه ق ْرضا َح َسنا﴾ ]الحديد.[١١:
يق ِر
َ
َ
ُ
قوله " :من يرد ﷲ به خABا يفقهه"! ٩ي قوله تعا[ىَ } :وِإل ُهك ْم ِإل ٌه َو ِاح ٌد﴾ ]البقرة.[١٦٣:إ[ى قوله:َ
َ ﱠ
ْ ُْ َْ َ ُ َ ُ
َ َ
ُ َ
َ
ٓالايات ل َعل ُه ْم َي ْفق ُهون﴾
ص ّ ِرف
يات ِلق ْو ٍم َي ْع ِقلون﴾ ]البقرة.[١٦٤:وقوله﴿ :انظر كيف ن
﴿آل ٍ
ِ
َ
ً ُُ
َ
َ َ
ُ َ
َ
]ٔالانعام.[٦٥:وقوله﴿ :ت ْح َس ُْ ُ Èم َج ِميعا َوقل ُوْ ُ Çم ش ﱠ ¯cذ ِل َك ِبأ ﱠْ ُ ³م ق ْو ٌم ال َي ْع ِقلون﴾ ]الحشر .[١٤:ووصف
 ١صحيح البخاري برقم  ،١٨٣٩وصحيح مسلم برقم .١١٠١
 ٢صحيح البخاري برقم  ،١٨٦٤وصحيح مسلم برقم .١١٠٣
 ٣صحيح مسلم برقم .١١٩٥
 ٤صحيح مسلم برقم .٢٨٧٨
 ٥صحيح البخاري برقم  ،٦٦٩١وصحيح مسلم برقم .٢٨٧٩
 ٦صحيح مسلم برقم .١٠١٧
 ٧صحيح البخاري برقم  ،١٣٥٣وصحيح مسلم برقم .١٠٣٢
 ٨صحيح البخاري برقم  ،١٣٦١وصحيح مسلم برقم .١٠٣٤
 ٩صحيح البخاري برقم  ،٧١وصحيح مسلم برقم .١٠٣٧
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َ ْ ْ
ق َرأ َت ال ُق ْر َآن
َأ ْن َي ْف َق ُه ُ
وﻩ﴾

َ َ
من لم يفهم عن املخلوقات بقوله﴿ :ال َت ْف َق ُهو َن َت ْسب َ
﴿وِإذا
يح ُه ْم﴾ ]ٕالاسراء .[٤٤:وقوله:
ِ
ْ َ ْ
َ ً َ ْ ُ ً َ َ ََْ ََ ُُ ْ َ ﱠ ً
َج َع ْل َنا َب ْي َن َك َو َب َْ Bن ﱠالذ َ
ين ال ُيؤ ِم ُنون ِباآل ِخ َر ِة ِحجابا مستورا .وجعلنا ع;ى قل ِوِ Çم أ ِكنة
ِ
]ٕالاسراء.[٤٦-٤٥:
١
 استخدامه !ي تفسABﻩ الوسائل التعليمية .بيان القصص الواردة !ي القرآن كما !ي قصة مو ¯pËوالخضر فال يمكن فهم القصة بدون ما روي عنالن! O°ي ذلك.
ليفهمه ُويعلم ّ
وبالجملة فالقرآن كله لم ي¤له تعا[ى إال ّ
ويفهم ،ولذلك خاطب به أو[ي ٔالالباب الذين
يعقلون والذين يعلمون والذين يفقهون والذين يتفكرون ليدبروا آياته وليتذكر أولو ٔالالباب.
الخاتمة
الحمد هلل الذي ﱠ
من ع;ي بإتمام هذا البحث ،وقد خرجت بحمد ﷲ تعا[ى بجملة من الفوائد والنتائج؛
رأيت أن أجملها !ي النقاط ٓالاتية:
َ
ُ
ﱠُ ُ
فالسنة توضح القر َآن وت َب ِّي ُنه وت ُد ﱡل
 -١أول وأعظم من فهم القرآن الكريم ،وفسرﻩ املصطفى ،
ُ
عليه ،وت َع ِّ ُ Aعنه.
َ
ُ -٢ي ﱡ
عد موضوع عالقة القرآن الكريم بالسنة املطهرة من املوضوعات املهمة ال Ocلم تحظ بعناية
كبABة !ي مجال الدراسات الحديثية؛ إذ لم يتطرق له ٔالاوائل وال ٔالاواخر بتصنيف مستقل؛لذا
عد نافذة جديدة !ي مجال الد اسات الحديثية ،والذي أسأل ﷲ تعا[ى ّ
فإن هذا البحث ُي ﱡ
بمنه
ر
ِ
وفضله أن ينفع به.
 -٣املتأمل !ي بعض كتب التفس ABيجد أن بعض املفسرين ،ال يفرق بBن الصحيح والضعيف،
والشاذ واملعلل ،فمن فسر القرآن بكل ما يروى من ٔالاحاديث دون تمي ،¤Bفقد قال ع;ى ﷲ وع;ى
رسوله ص;ى ﷲ عليه وسلم بغ ABعلم ،لذا وجب ع;ى طالب علم الحديث تخريج ٔالاحاديث
والحكم علا.
َ َ
َ
َ
ُ َ
َ
َ
املسل ِم أن َيأخذ ٔالاحاديث الثابتة الصحيحة ،وأن َي َتق ﱠبلها َوي ْع َم َل Çا وال َي ُر ﱠد ما
الواجب ع;ى
-٤
ِ
ً
َ َ
ﷲ تعا[ى.
شيئا ،ويعتقد أ³ا ِمن ِ
 -٥ال فرق بBن القرآن والسنة من حيث ثبوت ٔالاحكام Çا ،والاستدالل Çا !ي فروع الشريعة
وأصولها ،إذا ثبتت السنة عند أهلها بالطريقة املعروفة عندهم.
الاقAsاحات والتوصيات:
-١أدعو إ[ى الاهتمام بتوضيح عالقة القرآن الكريم بالسنة املطهرة !ي جميع مجاالت التعليم والتوجيه
والAsبية ؛ إلنشاء ٔالاجيال ع;ى فهم كتاب ﷲ بسنة املصطفى  إ[ى جانب كتاب ﷲ.
 -٢ال يزال موضوع عالقة القرآن الكريم بالسنة املطهرة بحاجة إ[ى البحوث والدراسات العلمية؛
لتكتمل أطرافه.
 ١سبق الكالم عا !ي املبحث ٔالاول !ي شرح تعريف السنة عند اصطالح املحدثBن )سائر أخبارﻩ  -حركاته(.
414

أسأل ﷲ تعا[ى أن يعلمنا ما جهلنا ،وأن يرزقنا العمل بما علمنا،فإن أصبت فمن ﷲ تعا[ى ،وإن
أخطأت فمن عجزي وقلة علم ،Oوالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
أهم املصادر واملراجع
 .١القرآن الكريم.
 .٢املصنف،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،املكتب ٕالاسالمي  -بABوت  ،١٤٠٣ -الطبعة:
الثانية ،تحقيق :حبيب الرحمن ٔالاعظمO
 .٣حجية السنة ،للدكتور عبد الغ OPعبد الخالق ،دار الوفاء باملنصورة ،الطبعة الثانية ١٤١٣هـ -
١٩٩٣م.
 .٤إرشاد الفحول إ[ى تحقيق الحق من علم ٔالاصول ،محمد بن ع;ي الشوكاني،تحقق :سامي بن العربي
ٔالاثري.
 .٥أصول السرخ ،Op-محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخ Op-أبو بكر ،دار املعرفة – بABوت.
ٕ .٦الاتقان !ي علوم القرآن ،جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ،دار الفكر  -لبنان ١٤١٦ -هـ-
١٩٩٦م ،الطبعةٔ :الاو[ى ،تحقيق :سعيد املندوب.
ٕ .٧الاحكام !ي أصول ٔالاحكام ،ع;ي بن أحمد بن حزم ٔالاندل Op-أبو محمد ،دار الحديث  -القاهرة -
 ،١٤٠٤الطبعةٔ :الاو[ى.
ٔ .٨الادب املفرد ،ألبي عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري،تحقيق وتعليق وترقيم محمد فؤاد عبد
البا*ي ،املطبعة السلفية بالقاهرة ,سنة  ١٣٧٥هـ.
 .٩الAهان !ي علوم القرآن ،محمد بن Çادر بن عبد ﷲ الزرك× Opأبو عبد ﷲ ،دار النشر :دار املعرفة
 بABوت  ،١٣٩١ -تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم .١٠الجامع الصحيح املختصر ،محمد بن إسماعيل أبو عبدﷲ البخاري الجعفي ،دار ابن كث, AB
اليمامة  -بABوت  ،١٩٨٧ - ١٤٠٧ -الطبعة :الثالثة ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا.
 .١١الجامع الصحيح سن الAsمذي ،محمد بن عي ¯p-أبو عي ¯p-الAsمذي السلم ،Oدار إحياء الAsاث
العربي  -بABوت ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون
 .١٢الجامع ألحكام القرآن ،محمد بن أحمد ٔالانصاري القرط O°أبو عبد ﷲ ،تحقيق :عبد ﷲ بن عبد
املحسن الAsكي ،مؤسسة الرسالة،٢٠٠٦ – ١٤٢٧،الطبعةٔ :الاو[ى.
 .١٣السنة !ى مواجهة أعداòا ،للدكتور طه حبي× ،¯pمكتبة رشوان بمصر ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤١٦هـ -
١٩٩٥م.
 .١٤الطبقات الكAى ،ملحمد بن سعد  ،تحقيق :ع;ي محمد عمر ،مكتبة الخانDي،الطبعةٔ :الاو[ى ١٤٢١
– .٢٠٠١
 .١٥الفروق اللغوية،أبي هالل العسكري ،تحقيق :محمد ابراهيم سليم ،دار العلم و الثقافة.
 .١٦القاموس املحيط ،محمد بن يعقوب الفABوزآبادي ،مؤسسة الرسالة – بABوت.
 .١٧الكتاب املصنف !ي ٔالاحاديث وٓالاثار ،أبو بكر عبد ﷲ بن محمد بن أبي شيبة الكو!ي ،مكتبة
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الرشد  -الرياض  ،١٤٠٩ -الطبعةٔ :الاو[ى ،تحقيق :كمال يوسف الحوت.
 .١٨الكشاف عن حقائق الت¤يل وعيون ٔالاقاويل !ي وجوﻩ التأويل ،أبو القاسم محمود بن عمر
الزمخشري الخوارزمي ،دار إحياء الAsاث العربي  -بABوت ،تحقيق :عبد الرزاق املهدي.
 .١٩املخصص ،أبي الحسن ع;ي بن إسماعيل النحوي اللغوي ٔالاندل ،Op-دار إحياء الAsاث العربي -
بABوت ١٤١٧ -هـ ١٩٩٦م ،الطبعةٔ :الاو[ى ،تحقيق :خليل إبراهم جفال.
 .٢٠املستدرك ع;ى الصحيحBن ،للحاكم ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية بABوت،
الطبعة ٔالاو[ى ١٤١١هـ ١٩٩٠ -م.
 .٢١املصباح املن! ABي غريب الشرح الكب ABللرافÙي ،أحمد بن محمد بن ع;ي املقري الفيومي ،املكتبة
العلمية – بABوت.
 .٢٢املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار ،دار الدعوة،
تحقيق :مجمع اللغة العربية.
 .٢٣املفردات !ي غريب القرآن،أبو القاسم الحسBن بن محمد  ،دار املعرفة  -لبنان ،تحقيق :محمد سيد
كيالني.
 .٢٤الاية !ى غريب الحديث ؤالاثر ،البن ٔالاث ،ABخرج أحاديثه وعلق عليه صالح عويضة ،دار الكتب
العلمية بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤١٨هـ ١٩٩٧ -م.
 .٢٥بحوث !ي أصول التفس ABومناهجه ،فهد الرومي ،مكتبة التوبة ،الطبعة الرابعة١٤١٩ ،هـ.
 .٢٦تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد مرت ¯p2الحسي OPالزبيدي ،دار الهداية ،تحقيق :مجموعة
من املحققBن
 .٢٧تاريخ بغداد،الخطيب البغدادي،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعةٔ :الاو[ى ١٩٩٧ - ١٤١٧
م،دار الكتب العلمية  -بABوت  -لبنان.
 .٢٨تيس ABاللطيف الخب! ABى علوم حديث البش ABالنذير ،للدكتور مروان محمد شاهBن ،مكتب فوزى
الشيم¯ للطباعة بطنطا ،بABوت.
 .٢٩خلق أفعال العباد والرد ع;ى الجهمية وأصحاب التعطيل،محمد بن إسماعيل البخاري ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثالثة ١٤١١هـ ١٩٩٠ /م
 .٣٠دراسات !ي علوم القرآن الكريم ،فهد بن عبد الرحمن الرومي،الطبعة الرابعة عشر )١٤٢٦هـ /
٢٠٠٥م (.
 .٣١سن أبي داود،سليمان بن ٔالاشعث أبو داود السجستاني ٔالازدي،دار الفكر ،تحقيق :محمد مح÷O
الدين عبد الحميد
 .٣٢سن الدارمي ،عبدﷲ بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي ،دار الكتاب العربي  -بABوت ،١٤٠٧ -
الطبعةٔ :الاو[ى ،تحقيق :فواز أحمد زمر[ي  ,خالد السبع العلمO
 .٣٣صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسBن القشABي النيسابوري ،دار إحياء الAsاث العربي -
بABوت ،تحقيق :محمد فؤاد عبد البا*ي
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 .٣٤فتح املالك بAsتيب التمهيد البن عبد ال Aع;ى موطأ ٕالامام مالك ،ابن عبد ال Aالقرط ،O°دار الكتب
العلمية للنشر والتوزيع،١٩٩٧ ،لبنان.
 .٣٥لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور ٔالافريقي املصري ،دار صادر  -بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى.
 .٣٦ملحات !ي أصول الحديث ،محمد أديب صالح١٤١٨ ،هـ١٩٩٧ -م.
 .٣٧مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ،مكتبة لبنان ناشرون  -بABوت - ١٤١٥ -
 ،١٩٩٥الطبعة :طبعة جديدة ،تحقيق :محمود خاطر.
 .٣٨مسند ٕالامام أحمد بن حنبل ،أحمد بن حنبل أبو عبدﷲ الشيباني ،مؤسسة قرطبة – مصر.
 .٣٩معجم املؤلفBن ،لعمر كحالة ،دار إحياء الAsاث العربى بABوت.
 .٤٠معجم مقاييس اللغة ،أبي الحسBن أحمد بن فارس بن زكريا،دار الجيل  -بABوت  -لبنان ١٤٢٠ -هـ
 ١٩٩٩م ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون. .٤١مفتاح الجنة !ى الاحتجاج بالسنة ،جالل الدين السيوطي ،إدارة الطباعة املنABية ١٣٤٧ ،هـ.
 .٤٢موطأ ٕالامام مالك ،اسم املؤلف :مالك بن أنس أبو عبدﷲ ٔالاصب²ي ،دار النشر :دار إحياء الAsاث
العربي  -مصر  ،-تحقيق :محمد فؤاد عبد البا*ي.
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 .٣٠لغة الحديث النبو ّي بن التخريج ٕالاعر ّ
ابي والتقنن النحو ّي
ّ
الدمامي] Hي كتابه "مصابيح الجامع" أنموذجا
د .حسن خميس امللخ
ّ
العربية وآداÇاّ ،
ّ
ٕالانسانية  -جامعة آل البيتٔ -الاردن(
كلية ٓالاداب والعلوم
)قسم اللغة
َ
َ
ّ ْ
ّ
العلمية حو َل الاستدالل
الحوارات
كان من املألوف !ي ُمواضعات البحث
العلم Oأن تنشأ ِ
ّ
ّ
ّ
العم;ي !ي القرن الثاني الهجر ّي،
العربي مع بداية تشكله
بالحديث النبو ّي الشريف لبناء منظومة النحو
َ
كما َ
سار ٔالامر مع الاستدالل بالشعر والقرآن وقراءاته ؤالامثال ؤالاقوال ﱠ
الس ّيارة؛ ذلك ﱠأن النحاة ٔالاوائل
ّ
الجاه;ي املوثوق
تطارحوا الرأي !ي الشعر الجائز الاحتجاج به ،فأجمعوا ع;ى جواز الاحتجاج بالشعر
بصحته ،كشعر امرئ
القيس ،وزه ABبن أبي ُسلم¯ ،ؤالاع× ،¯pوأضراÇم ،كما أجمعوا ع;ى جواز
ِ
َ
ّ
ّ
كحسان بن ثابت،
الجاهلية ،ثم أدركوا ٕالاسالم
املخضرمBن الذين عاشوا !ي
الاحتجاج بشعر الشعراء
وكعب بن زه ،ABولبيد بن ربيعة ر OpÚﷲ عم.
َ
ّ
ُ
ثم اختلف
بعض نحاة القرن الثاني الهجر ّي قبل الخليل وسيبويه !ي الاحتجاج بشعر الشعراء
ّ
ّ
العباسية إ[ى حدود منتصف القرن
ٕالاسالميBن !ي صدر ٕالاسالم والدولة ٔالاموية وبداية ظهور الدولة
ّ
َ
َ
املتو!ى سنة ١١٧هـ ُي ّ
ّ
بعض
!ي
الفرزدق
ن
لح
الحضرمي
فكان عبدﷲ بن أبي إسحق
الثاني الهجر ّي،
ِ
ِ
ُ ّ
ﱠ
ّ
ّ
ٕالاسالميBن ،قال
يحتج بشعر
خطئه) ،(١كما كان أبو عمرو بن العالء املتو!ى سنة ١٥٤هـ ال
شعرﻩ وي ِ
ُ
عشر ح َجج ،فما سمعته ّ
ّ
ّ
إسالمي").(٢
يحتج ببيت
ٔالاصمÙي" :جلست إ[ى أبي عمرو َ ِ
ّ
َ
ّ
لعل السبب كما ﱠ
و ﱠ
ٕالاسالميBن كانوا
بعض الشعراء
البغدادي يعود إ[ى ﱠأن
تلم َسه عبد القادر
معاصرين البن أبي إسحق وأبي عمرو ،كاألخطل وجرير والفرزدق ،واملعاصرة ِحجاب ،ذلك ﱠأن الخليل
اهيدي وسيبويه ومن جاء بعدهما حسموا ٔالامر بجواز الاحتجاج بشعر ٕالا ّ
ّ
سالميBن ح¯c
بن أحمد الفر
َ
ّ
ّ
الرمة.
منتصف القرن الثاني الهجري عند وفاة ِذي ِ
َ
ﱠ
ّ
َ
ّ
العربية من ل ُدن بشار بن ُبرد
املحدثون املولدون املشهود لهم بالفصاحة وإجادة
ﱠأما الشعراء
الحمداني وأبي العالء املعر ّي؛ فال ُي ّ
ّ
ّ
ح ¯cالعصور املتأخرة كأبي ّتمام والبحAsي
حتج
واملتن O°وأبي فراس
بشعرهم !ي النحو والصرف ،وإن َو َرد ٌ
Opء منه !ي تضاعيف كتب النحو فهو ع;ى سبيل التمثيل أو
التنبيه ع;ى نكتة ّ
ّ
ّ
املتن! O°ي كتابه " ُمغOP
بعض أشعار
صرفية ،كما !ي تعليقات ابن هشام ع;ى
نحوية أو
ِ

َ
ّ
سالم ُ
الج َم ّ
²ي ،أبو عبدﷲ محمد ،طبقات فحول الشعراء ،شرح وتحقيق :محمود محمد شاكر ،مطبعة املدني ،القاهرة،
)ُ (١ينظر :ابن
ّ
١٩٨٠م ،ج  ،١ص  .١٨-١٦وأبو ّ
ّ
النحويBن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط  ،٢مكتبة
الحل ،O°عبد الواحد بن ع;ي ،مراتب
الطيب
³ضة مصر ،القاهرة١٩٧٤ ،م ،ص .٣٢-٣١
َ
ّ
)ُ (٢ينظر :عبد القادر البغدادي ،عبد القادر بن عمر ،خزانة ٔالادب ولب لباب لسان العرب ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة
الخانDي ،القاهرة١٩٨١ ،م ،ج  ،١ص .٦
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اللبيب عن كتب ٔالاعاريب").(١
حجة ُمطلقة !ي النحو والصرف واللغة ،ﱠ
ﱠأما القرآن الكريم وقراءاته فهو ّ
ألن َسماع القرآن
ُ
ً
ً
ّ ً
ﱠ
ﱠ
حجة ُمطلقة اعتمادا
الكريم ال يكون إال باللفظ الذي قرأﻩ الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فيكون نقله
ع;ى توثيق النقل بالسماع ،وإن اختلفت القراءات !ي الوجوﻩ اليسABة املعروفة !ي علم القراءات ح¯c
ً
ّ
ً
َ
ﱠإن النحاة ال ﱡ
ُ
بعضهم َر ﱞد؛
النقل
يردون القراءة متواترة أو شاذة ما دام
ِ
باللفظ مأمونا ،وإن صدر عن ِ
َ ٌّ
فمرجعه عدم توثيق َسند القراءة؛ َ
ُ
السن ِد علة معتAة !ي الاحتجاج بالقراءات ،وإن لم
فعدم توثيق
َ
ابن َ
صرح Çا النحو ّي؛ لهذا قال ُ
ُ ّ
أقيسة
بابشاذ" :والقرآن العظيم !ي أع;ى ُرت ِب البيان ،منه ما يأتي ع;ى
ِ
ي ِ
ﱠ
ُ
ُ
ّ
ّ
يرتفع معه ُحكم
كالنص الذي
أقيسم ،وك ﱞل ُم َسل ٌم ُم ﱠت َب ٌع
النحويBن ،وهو ٔالاك ،Aومنه ما يأتي ع;ى غAB
ِ
ُ
وجودﻩ") ،(٢ﱠ
ّ
القياس مع
القياس ،فال يجوز العدو ُل إ[ى
النحاة ع;ى الاحتجاج
السيوطي ع;ى إجماع
ونص
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ )(٣
بالقراءة املتواترة والشاذة .
وأما كالم العرب وأمثالهم فيأخذان ُح َ
ّ
كم الشعر !ي الاحتجاج ح ¯cمنتصف القرن الثاني
ِ
ً
بقي من ٔالاعراب ع;ى فصاحته َ
إجماعا ،وح³ ¯cاية القرن الرابع الهجر ّي ملن َ
الهجر ّي
بعض
عند
ِ
ّ ُ ّ
ّ
َ
ﱠ
ّ
مؤثر !ي الصورة العامة لقوانBن النحو والصرف؛
اللغويBن كابن ج ،OPلكن هذا الامتداد الزماني غِ AB
ﱠ
ّ
استقرا إ[ى َح ّد كبَ AB
َ
عند َ
املنجز الضخم لسيبويه املتو!ى !ي حدود سنة ١٧٩هـ !ي كتابه
ذلك ﱠأ³ما
ٍ
"الكتاب".
ُ
ْ
ّ
ؤالاهمية والAsاتب
وهذﻩ املصادر لالحتجاج النحو ّي ليست ع;ى َس ّوية واحدة من حيث القيمة
ُ
ُ
ٌ
املDي؛ ﱠ
َ
ّ
النحو !ي َ
´دف إ[ى أمرين ّ
ّ
مهمBن:
للعربية ´دف ّأو َل ما
تقنBن
مجمله
ألن
ّ
ّ
النص القر ّ
آني.
العربية سليمة فصيحة صحيحة متوائمة مع
ّأولهما :حفظ اللغة
ّ
ّ
صوابية الAsكيب القر ّ
العلم Oع;ى ِص ّحة الAsكيب
آني ،بمع :¯Pتقديم ٕالاثبات
وثانما :إثبات
ً
ً
ً
َ
ّ
ّ
آني؛ ليكون َسندا تار ّ
ّ
وعلميا َ
للنص القر ّ
النحو ّي
النحوية بBن كلمات القرآن
يشه ُد بصحة العالقات
يخيا
الكريم.
َ
ًّ
ً
ُ
ّ
ّ
النص القر ّ
آني تاريخيا مزدوجة
اللغوية السابقة ع;ى
تصبح املادة
ولتحقيق هذين الهدفBن معا
ْ
ّ
النحوية !ي القرآن الكريم ،كما ﱠأ³ا شاهد َعدل
شاهد َع ْدل ع;ى ِص ّحة العالقات
الفائدة والقيمة ،فِ OÛ
ً
ً
ع;ى ّ
ّ
ّ
ُ
الجاه;ي ،وهو معظم مادة الاحتجاج
الشعر
للعربية نحوا وصرفا؛ لهذا كان
صحة تقنينات النحاة
أهم وثيقة !ي ُ
ّ
ُ
الجاه;ي ،ﱠ
ّ
ّ
العربي
الكريم وقراءاته ،ﱠأما الشعر
النحوية ،يليه القرآن
الح ّج ّية
من العصر
ٍ
ّ
الجاه;ي والقرآن الكريمّ ،
ّ
ّ
وأما كالم
ٔالاهمية عن الشعر
ح ¯cمنتصف القرن الثاني الهجر ّي؛ فيتأخر !ي
العرب وأمثالهم فال يأخذان حجما كبABا !ي الاحتجاج النحو ّي؛ َ
محم Oبالوزن َ
َ
ّ
ﱞ
رو،OpÚ
الع
الشعر
ذلك ﱠأن
ً
)َ (١
املتنّ ،O°نبه ع;ى ما فا من مالحظ ّ
ّ
نحوية أو
أورد ابن هشام !ي كتابه "مغ OPاللبيب عن كتب ٔالاعاريب" أك Aمن عشرين بيتا من شعر
ِ
ّ
صرفيةُ .ينظر :ابن هشام ٔالانصار ّي ،جمال الدين عبدﷲ بن يوسف ،مغ OPاللبيب عن كتب ٔالاعاريب ،وضع حواشيه :حسن حمد ،ط ،١
ّ
العلمية ،بABوت١٩٩٨ ،م ،فهارس ٔالاعالم ،ج  ،٣ص .٢٤٨
دار الكتب
ّ
)(٢
َ
املقدمة املحسبة ،تحقيق :خالد عبد الكريم ،الكويت١٩٧٦ ،م ،ج  ،٢ص .٤٣٤
ابن بابشاذ ،طاهر بن أحمد ،شرح ِ
َ
ّ
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،الاقAsاح !ي علم أصول النحو ،تحقيق :أحمد سليم الحم Opqومحمد أحمد
)ُ (٣ينظر:
قاسم ،ط  ،١جروس برس ،لبنان١٩٨٨ ،م ،ص .٣٦
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فيمكن الاطمئنان إ[ى نقله باللفظ َ
يتسرب إليه احتمال الوضع والافتعال؛ ﱠ
ُ
ُ
ّ
ألن
يمكن أن
بعد نفي ما
ِ
ُ
َ
العربية ّ
ّ
النحاة ال يبنو َن
العامة إال ع;ى الثابت نقله باللفظ).(١
قواعد
ً
ّ ُ
الجاه;ي !ي ُ
ّ
تAئة قاطعة من ®مة ُ
الح ّ
ّ
صنع قوانBن
النحوية ت ّ ُِ Aئ النحاة
جية
وأو ّلية الشعر
ّ
ّ
املاقبلية ال Ocسبقت !ي الاستعمال ّ
ال²ي قوانيم وتقنينا®م؛ كما
للعربية غ ABمستندة إ[ى النصوص
آني وإن ّ
تشهد لهم ﱠ
ّ
تعددت قراءاته؛ لهذا زخرت ُ
ّ
النص القر ّ
كتب التفسAB
يتصرفوا !ي إعراب
بأ³م لم
ّ
ّ
الجاه;ي.
الشعرية من العصر
كتفس ABالطّ Aي بالشواهد
ً
ًّ
ّ
توقــف النح ُـاة !ــي الاحتجــاج عنـد نصــوص العصـر الجـ ّ
منهجيــا ،ولكـ ﱠـم
ـاه;ي وحـ َـدﻩ ملـا كـ َـان خطـأ
ولـو
ّ
ـدخل إلــا بعــد ّ
ّ
العربيــة لــم تفســد بمDــيء ٕالاســالم ،إذ بــدأ اللحـ ُـن يـ ُ
توســع انتشــار ٕالاســالم
تبينــوا ﱠأن اللغــة
ً
ـرب ،وال سـ ّـيما بعــد القــرن الثــاني الهجــر ّي ،فاتخــذوا مــن النقــاء اللغــو ّي ِمعيــارا لتحديــد ³ايــة
بــBن غBــ Aالعـ ِ
عصــر الاحتجــاج بمنتصــف القــرن الثــاني الهجــر ّي مــع اســتمرار الاحتجــاج بكــالم ٔالاع ـراب !ــي البــوادي حcــ¯
ً
ّ
املتقدمBن عن الاحتجاج بالحديث النبو ّي الشريف.
القرن الرابع الهجر ّي ،وكان الفتا ازورار النحاة
ـالمي !ــي القــرن الثــاني الهجــر ّي ،صـ َـار َ
ومــع َبــدء تــدريس النحــو العربـ ّـي !ــي حواضــر العــالم ٕالاسـ ّ
صــوغ
ـبح َ
العربيــة مســتندا إ[ــى مهــارة اســتظهار قواعــد النحــو وإتقــان تطبيقهــا ،فأصـ َ
ّ
املنجـ ُـز الكالمـ ّـي !ــي
ـالم !ــي
ِ
الكـ ِ
ٔالادب ونح ــوﻩ ولي ـ َـد قواع ــد النح ــو ال الس ــليقة والطب ــع؛ له ــذا ك ـ َـان الواج ـ ُـب ط ـ ﱠـي ص ــفحة م ـ ّ
ـواد الاحتج ــاج
ِ
ِ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
النحو ّي بعد عدة أجيال ،فليس مقبوال !ي العلم أن يصبح ما كان ممتنعا غ ABجـائز ألجيـال عديـدة جـائزا
ُ
ّ
َ
استند إ[ى بيت شـعر مجهـول قائلـه أو فيـه نظـر ،ع;ـى َح ّـد عبـارة أهـل الحـديث،
بتصريح من نحو ّي متأخر
ً
ّ
ممنوعا فقد طعـن !ـي ك ّـل املُ َ
التعليميـة للنحـو العرب ّـي؛ هـذا إذا كانـت
خرجـات
ُمتناسيا ﱠأنه إذا أجاز ما كان
ِ
َ
النص ــوص ص ــحيحة ،ول ــم تك ــن ّ
متأول ــة أو مجهول ــة ! ــي ِظ ــل تصـ ـ ّدر اب ــن مال ــك رحم ــه ﷲ قائم ــة النح ــاة
املحتجــBن بأشــعار مجهولــة القائــل ،أو غBــ Aمعروفــة ،أو شـ ّـاذة ال يصـ ّـح القيــاس علــا؛ لهــذا رمــى الشـ ﱡ
ـاطO°
َ
ابن مالك بالضعف !ي إدراك أبعاد تقنBن املسموع).(٢
ّ
وقد نجح النحاة !ي إيقاف ّ
اللغوية ال Ocوصفت بالقلة والشـذوذ ،فـال نكـاد نقـع
نمو بعض الظواهر
ّ
ـأخرين ون ــAهم كـ ـ)إن( العامل ــة َ
عم ـ َـل )ل ـ َ
ـيس( ،و)ل ــن( الجازم ــة ،واس ــم املفع ــول
ع; ــى أمثل ــة له ــا ! ــي ش ــعر املت ـ ِ
ْ
املـ َـت ﱠمم مــن الفعــل ٔالاجــوف ،نحــو ) َمــد ُيون( بــدل ) َمـ ِـدين( ،والجـ ّـر ب ـ)لعـ ﱠـل ومcــ¯( ومــا إ[ــى ذلــك مــن الظــواهر
ً
ّ ّ
ّ
َ
العربية وتماسكها ع Aالقرون.
انعكس أثر هذا التصنيف إيجا ّبيا ع;ى َوحدة اللغة
الشاذة ،وقد
الشاه ُد بن اللغة والنحو:
ِ
ً
ً
َ
ﱠ
ّ
ّ
ّ
ثم ــة مس ــألة ّ
ٔالاهمي ــة ،مؤداه ــا أن ش ــيئا م ــن ال ــوهم ق ــد س ــب َب س ــوءا ! ــي
علمي ــة ع; ــى ق ــدر كب Bــ Aم ــن
ّ
ْ
العربية؛ ذلك ﱠأن للشاهد جانبBن:
للشاهد !ي
الفهم
ِ
ّل ّ
يتمث ــل ! ــي الدالل ــة الل ّ
غوي ــة أللف ــاظ الش ــاهد ع; ــى مس ــتوى البني ــة والAsكي ــب ال ـ ّ
ـدال[ي
الجان ــب ٔالاو
َ
)ُ (١ينظر! :ي فلسفة الكم ،حسن خميس امللخ ،الحجاج !ي الدرس النحو ّي ،مجلة عالم الفكر ،الكويت ،مج  ،٤٠العدد ٢٠١١ ،٢م ،ص
.١٢٨-١٢٦
َ
ّ
ّ
الشاط ،O°إبراهيم بن مو ،¯pËاملقاصد الشافية !ي شرح الخالصة الكافية ،باعتناء معهد البحوث العلمية ومركز إحياء الAsاث !ي
)ُ (٢ينظر:
ّ
ّ
السعودية ،ج  ،3ص .٤٠٥
العربية
جامعة ّأم القرى ،ط  ،١اململكة
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ّ
الكنائية.
كالAsاكيب
ّ
ّ
ّ
ـرفية الاس ّ
يتمثل !ـي البPـ¯ الص ّ
النحويـة بـBن
والفعليـة !ـي الشـاهد ،ث ّـم العالقـات
ـمية
والجانب الثاني
كلمات الشاهد ع;ى مستوى الجملة النواة ،والجملة املمتدة.
ّ
يمثالن َ
ّ
العربية:
نوûي الشاهد !ي
وهذان الجانبان
ّ
الدالي:
 -١الشاهد
ـدال[ي شـ ٌ
الشـ ِـاه ُد الـ ّ
ـاهد ع;ــى معPــ¯ الكلمــة أو الAsكيــب !ــي ســياق لغــو ّي عربـ ّـي ،وهــذا املعPــ¯ مشــروط
ً
ّ
ـرفية والص ّ
بسالمة الكلمة والAsكيب من املخالفـات الص ّ
والنحويـة ،ول َ
ـروطا بح ٍّـد زم ّ
ـاني؛ ذل َـك
ـيس مش
ـوتية
ّ
ﱠأن املعــاني ت¤sايــد وتتوالــد ُوتسـ َ
ّ
ﱠ
وتتخصــص ويط ـرأ علــا التطـ ّـور الطبيÙـ ّـي بمــؤثرات
وتتوســع
ـتحدث وتتغــاير
َ
ّ
ـتعما[ي،
أل ــوان الحي ــاة املتباين ــة ،ب ــل ﱠإن كلم ــات تول ــد وأخ ــرى تم ــوت ،وثالث ــة ت ــدخل ! ــي دور الخم ــول الاس ـ
ُ
ـدال[ي ش ــاه ٌد ع; ــى املع Pــ¯ ل ـ َ
ـيس غ Bـ َـ ،Aوك ـ ﱡـل مع Pــ¯
ورابع ــة ت ــدخل دورة نش ــاط ! ــي الاس ــتعمال؛ فالش ــاهد ال ـ ّ ِ
ُ
ُ
ألي كلم ــة أو تركي ــب ش ـ ُ
ُ ّ
ـتعماله ّ
جدي ـ ٍـد ّ
ـيالد للمع Pــ¯ ال ملخل ــوق
ٔالاول ،فاالس ـ
ـاهدﻩ اس ـ
ـتعمال ٔالاول ش ــهادة م ـ ٍ
ُ
ّ
اللغويـ ِـة ،فكلمــة "انتفاضــة" صــارت !ــي الثمانينــات مــن القــرن املنصــرم
جديــد يختلــف عــن ســاللة الكلمــات
تحمــل داللــة ثــورة الحجــارة عنـ َـدما اســتعملها ٕالاعــالم العربـ ّـي !ــي وصــف حركــة رفــض الشــعب الفلسـ ّ
ـطيOP
ُ
ٌ
لالحــتالل ٕالاسـر ّ
ائي;ي لبلــدﻩ ،ومقاومتــه بــالحجر ،وهــذﻩ الداللــة داللــة حديثــة لــم ُي ِشــر إلــا املعجـ ُـم العربـ ّـي
ٌ
ُ
ّ
الق ـ ُ
العربي ــة ،وال تحت ــاج إ[ ــى ّ
أي س ـ َـن ٍد م ــن أدب عص ــر الاحتج ــاج
ـديم وال الح ــديث ،و Ôــي دالل ــة مقبول ــة ! ــي
أل ³ــا ل ــم تخ ــرج ع ــن ُم َ
النح ــو ّي ،ﱠ
ّ
العربي ــة ،فالكلم ــة ! ــي ٔالاص ــل مص ــدر للفع ــل
واض ــعات عل ــم الص ــرف ! ــي
َ
انتف َ
ض".
"
ـائي "ف ٌ
الكنـ ّ
ـالن خــارج التغطيـة" وا ِفـ ٌـد !ـي داللتــه مـن عــالم الاتصـاالت الحديثــة ،فهـو كنايــة
والAsكيـب ِ
عن صفة عدم الاستيعاب أو التواصل ،ﱠ
ّ
النحويـة تركيـب إس ّ
ـنادي ال يخـرج عـن مواضـعات
لكنـه !ـي هيئتـه
ّ
ّ
العربية.
الاسمية !ي نحو اللغة
قوانBن الجملة
ُ
ـفي "ال ـرأي العــام" !ــي جملــة مــن نحــو" :ال ـر ُ
والAsكيــب الوصـ ّ
ات الــدول" يشــ ABإ[ــى
أي العــام يصــنع ق ـرار ِ
ّ
ّ
ـف مــا مــن
العربيــة مــن عــالم ٕالاعــالم بالداللــة ع;ــى اتفــاق
معPــ¯ جديــد وافــد إ[ــى
أغلبيــة مــا ع;ــى اتخــاذ موقـ ٍ
ُ
موضــوع مــا ،وهــذﻩ الداللــة ال تحتـ ُ
ـاج إ[ــى ســند مــن املســموع القــديم ،بــل يكفــا شــهادة النحــو لــه بعــدم
الخروج ع;ى قوانينه.
ّ
العربي بشواهد ّ
ُ
التصور ز َ
ّ
داللية من خارج عصر الاحتجـاج ،وتج َـاوز إ[ـى
املعجم
خر
وع;ى َهدي هذا
َ
ـف النحــاة مــن الحــديث النبــو ّي ،ففــي لســان العــرب وحـ َـدﻩ عـ ٌ
ّ
النبويــة
ـدد ضــخم مــن ٔالاحاديــث
حـ ٍّـد مــا مو ِقـ
َ
يفــوق عـ َ
ّ
النبويــة !ــي صــحيح البخــاري؛ إذ اشــتمل أحاديــث كتــاب الايــة !ــي غريــب الحــديث
ـدد ٔالاحاديــث
ّ ٌ
البن ٔالاث ،ABوغABﻩ؛ ﱠ
حجة مطلقـة إن ك َـان مقبـوال !ـي متنـه مهمـا
ألن الحديث النبو ّي !ي الداللة والفصاحة
ً
ّ
تع ـ ّـددت الرواي ــات؛ إذ أض ــاف ٕالاس ـ ُ
ُ
معظمه ــا م ــن الح ــديث النب ــو ّي
العربي ــة،
دالالت كث BــAة إ[ ــى اللغ ــة
ـالم
ٍ
َ
ّ
ـادة
الشــريف؛ فمادتــه ضــخمة كبBــAة إذا مــا ِقيســت مــن ناحيــة الحجــم فقــط ،وهلل املثــل ٔالاع;ــى ،بحجــم املـ ِ
ً
َ
ّ
اللغويــة للقـرآن الكــريم وقراءاتــه ،عــدا ﱠأن الحــديث النبــو ّي روي بــاملع ¯Pأحيانــا ،خاصــة !ــي مرحلــة مــا قبــل
دالليا؛ ﱠ
التدوين ،وهذﻩ الروايات مقبولة ّ
أل³ـا صـادرة عـن الصـحابة رضـوان ﷲ علـم ،وهـم !ـي معظمهـم
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مــن العــرب املجحـ ّ
ّ
العربيــة !ــي القــاهرة ســنة ١٩٣٦م ر َ
أي الشــيخ محمــد
ـتج بلغــم؛ لهــذا ﱠأيـ َـد مجمـ ُـع اللغــة
الخض ــر حس ــBن ! ــي بحث ــه ع ــن "الاستش ــهاد بالح ــديث ! ــي اللغ ــة") ! (١ــي ج ــواز الاس ــتدالل بالح ــديث النب ــو ّي
ّ
ﱠ
الش ــريف ع; ــى فص ــاحة الرس ــول ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم ! ــي الكلم ــة املف ــردة والAsكي ــب النح ــو ّي) ،(٢وع ـ ّـدﻩ
علميــا إلشـ ّ
ـيس حـ ًّـال ّ
شــاهدا !ــي مواضــع خاصــة) ،(٣وهــذا التأييــد غBــ Aالصــريح أو الواضــح لـ َ
ـكالية الاستشــهاد
ُ
بالحديث النبو ّي الشريف؛ ﱠ
ألنه ّ
مب OPع;ى الخلط بBن مستويBن من مستويات اللغـة ال يجـوز !ـي القـرارات
ُ
ُ
ّ
ـدال[ي املعجمـ ّـ ،Oواملســتوى الصـ ّ
ـط بيمــا ،وهمــا املســتوى الـ ّ
ـر!ي الAsكي°ـ ّـ ،Oوهــذا الخلــط قــد
العلميــة الخلـ
ًّ
ً
تسرب من خلط الشيخ محمد الخضر حسBن بBن املستويBن !ي بحثه؛ ﱠ
ألنـه أن َ
يكون قد ﱠ
معرفيـا
ـتج ِخطابـا
ً
ّ
ملنهجيــات البحــث العلمـ ّـ! Oــي مثــل
مســتندا إ[ــى املــوروث املتـداول !ــي هــذﻩ القضــية ال إ[ــى التصــنيف العلمـ ّـO
ّ
املعرفية املهمة.
هذﻩ القضايا
ّ
الصر]ي والنحو ّي:
 -٢الشاهد
الش ـ ُ
ـاهد ! ــي الص ــرف والنح ــو ل ـ َ
ـيس ش ــاهدا ع; ــى املع Pــ¯ فحس ــب ،ب ــل ه ــو ش ــاهد ع; ــى ض ـ ْـبط املب ــاني
ُ
ُ
ّ
ّ
الصـ ّ
العربيــة !ــي الصــرف والنحــو؛ لهــذا ال يجــوز أن يتسـ ﱠـرب
النحويــة ،وعليــه تبPــ¯ قــوانBن
ـرفية والAsاكيــب
ًّ
إليــه الخطــأ !ــي النقــل أو الروايــة حcــ¯ ال تكــو َن القـ ُ
علميــا؛ لهــذا كــان مــن
ـوانBن املنتجــة بوســاطته فاســدة
مواصـفاته ضـرورة الثقـة بنقلـه لفظـا ومعPـ¯ وسـندا وزمانـا ومكانـا ،وهـو مـا ّ
يعـ Aعنـه بعدالـة الشـاهد الcــO
يس ـ ّ
ـتمدها م ــن زمن ــه ،وطري ــق وص ــوله ،ومك ــان قائل ــه ،وثبوت ــه بلفظ ــه ٔالاول م ــن غ Bــ Aتع ــديل أو تحري ــف أو
ً
عالقات َ
ُ
ٌ
ّ
النحوية
فالعالقات
تصحيف،
بBن ٔالالفاظ !ـي ٔالاصـل ُيـد َرك املعPـ¯ بتض ّـامها الحقـا ،لهـذا لـم يق ْـع
َ
ً
جمهـ ُ
ـور النحــاة !ــي فـ ّـخ الاحتجــاج بالحــديث النبــو ّي الشــريف مــع ﱠأن قائلــه أفصـ ُـح العــرب قاطبــة؛ إذ أجـ َـاز
املح ـ ّـدثون رواي ــة الح ــديث ب ــاملع¯P؛ ﱠ
أل ³ــم ينقل ــون املع ــاني ،ق ــال الش ـ ّ
ـاط O°ع ــن أئم ــة الح ــديث" :املقص ــود
ِ
ّ
ﱠ
ﱠ
ٔالاعظــم عنــدهم فيــه إنمــا هــو املعPــ¯ لتلقــي ٔالاحكــام الشـ ّ
ـرعية ال اللفــظ  ...ألن املعــاني إذا ســلمت !ــي النقــل
َ
ّ
فال مباالة
بمجرد ٔالالفاظ إال من باب ٔالا ْو[ى").(٤
ً
ً
ً
ّ
ﱡ
خط ABجد خط ،ABفلو قننوا قانونـا ّ
َ
ٌ
نحويـا واحـدا اتك ًـاء ع;ـى عـدة شـواهد ،ولـتكن مـن
النحاة
وعم ُل
ِ
ِ
ً
ّ
ـاال أو ت ـ َ
النبوي ــة ل ـ َ
ـيس غ Bــ ،Aث ــم َ
ـدليس م ــsن ،أو تغي Bــ Aموض ــع
ظه ـ َـر ﱠأن ! ــي ه ــذﻩ ٔالاحادي ــث افتع ـ
ٔالاحادي ــث
ّ
ّ
الشاهد؛ لكان ُ
قانو³م خطأ ُ
َ
الباب أمام الشك !ي قوانيم ِكلهـا ،ومـا تس ﱠـر َب إليـه الاحتم ُ
ـال بط َـل بـه
يفتح
ُ
ـاب َسـ ّـد الــذرائع وحفـ ِـظ مقاصـ ِـد النحــو ،وهــو
الاســتدالل ،فعــدم احتجــاج جمهــور النحـ ِـاة باألحاديــث مــن بـ ِ
ّ
"من جملة ّ
تحري
اللسانية").(٥
النحاة !ي املحافظة ع;ى القواعد
ِ
الاستدالل بالحديث النبو ّي بن املع واللفظ:
ّ
يمثـل إال ال ْـَ ¤ر اليسـّ AB
ممـا كـان يحفظـه
ُيروى ﱠأن مـا أثبتـه ٕالامـام البخـار ّي رحمـه ﷲ !ـي صـحيحه ال
َ
ّ
ّ
امللكي ،القاهرة ،ج ١٩٣٦ ،٣م ،ص .٢١٠-١٩٧
العربية
)ُ (١ينظر :محمد الخضر حسBن ،الاستشهاد بالحديث !ي اللغة ،مجلة مجمع اللغة
َ
)ُ (٢ينظر :املرجع السابق نفسه ،ج  ،٣ص .٢٠٨
ّ
ّ
ُ
ٔالاكاديمية،
بعض الباحثBنُ .ينظر :عفاف حسانBن! ،ي أدلة النحو ،ط  ،١املكتبة
ضبابيا غ ABواضح الداللة واملراد ،فانتقدﻩ
) (٣جاء القر ُار
القاهرة١٩٩٦ ،م ،ص .٧٨-٧٧
)(٤
ّ
الشاط ،O°املقاصد الشافية !ي شرح الحالصة الكافية ،ج  ،٣ص .٤٠٢-٤٠١
َ
)ُ (٥ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٣ص .٤٠٢
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ّي ّ
ﱠ
َ
ّ
يمثــل موقفـ ًـا ّ
علميــا مــن روايــة الحــديث النبــو ّي،
ِ
مــن ٔالاحاديــث النبويــة ،وهــذا يعPــ Oأن صــحيح البخــار ِ
ـدل ع; ــى ﱠأن ــه ل ــم يطم ـ ﱠ
ـدل بوض ــوح ع; ــى ﱠأن م ــا أثبت ــه ! ــي ص ــحيحه ه ــو م ــا اطم ـ ﱠ
ـأن إ[ ــى ص ـ ّـحته ،كم ــا ي ـ ّ
يـ ّ
ـن
الاطمئن ـ َ
ّ
ّ
ـان الت ـ ّ
ـام إ[ ــى الج ــزء ٔالاك ــّ A
املنهجي ــة
النبوي ــة ،وه ــذا دلي ـ ٌـل ع; ــى
مم ــا ك ـ َـان يحفظ ــه م ــن ٔالاحادي ــث
ّ
ّ
مة !ي التوثيق ال Ocكان ٕالامام البخار ّي ّ
النبوية الcـ Oك َـان يحفظهـا،
يتحراها !ي َم ْٔ ¤Bالاحاديث
العلمية الصار ِ
َ
ـتدالل بالحــديث النبــو ّي !ــي تقنــBن قواعــد النحــو والصــرف؛
ـاف الســتبعاد النحــاة ٔالاوائــل الاسـ
وهــو دليـ ٌـل كـ ٍ
ً
ّ
َ
ﱠ
ّ
ً َ
ّ
النص القر ّ
النس O°بيمـا ،كمـا ﱠأن توثيقـه متـأخر عـن َبـدء
آني بسبب ال¤sامن
شاهدا ع;ى
ألنه ابتداء ليس ِ
َ
ّ
العربيــة !ــي عهــد ع;ــي بــن أبــي طالــب رÚــ Opﷲ عنــه ³ايــة العقــد الرابــع مــن الهجــرةٔ ،الامــر
مشــروع تقنــBن
َ
َ
ّ
ّ
النبوية املوثوق بنسبا إ[ـى الرسـول
املحدثBن لم يضعوا بBن أيدي النحاة آنذاك ٔالاحاديث
الذي يع OPﱠأن
ِ
ّ
ً
ﱠ
ص;ى ﷲ عليه وسلم لفظا ومع.¯P
َ
وكيف َ
ُ
دار ُ
جانب املع ،¯Pوجانب اللفظ.
ٔالامر ،فللحديث جانبان:
ُ
ّ
ّ
ـدال[ي الــذي ال ﱠ
يؤسـ ُ
ـاهد الـ ّ
ـس عليــه ســوى
أمــا جانـ ُـب املعPــ¯ ،فيقــع فيــه الحــديث النبــوي ضــمن الشـ ِ
ّ
الدال[ي للفظة أو الAsكيب ،وهو !ي هذا الجانب ّ
حج ٌـة ّ
ّ
لغويـة إن غل َـب ع;ـى الظ ّـن نس ُـبته إ[ـى
تحقيق املع¯P
ﱠ
الرســول صـ ﱠـ;ى ﷲ عليــه وســلم ،وع;ــى هــذا الجانــب ُي َ
ّ
ـدمامي! OPــي الــدفاع عــن اســتدالل ابــن
حمـ ُـل قــو ُل الـ
ُ
ُ
ليس بمطلـوب !ـي هـذا البـاب ،ﱠ
ُ
وإنمـا املطل ُ
اليقBن َ
ـوب غلبـة الظ ّـن الـذي هـو َمنـاط
لك بالحديث النبو ّي" :
ما ٍ
ٍ
ﱡّ
ّ ُ
ٔالاحكــام الشـ ّ
ـرعية ،وكــذا مــا يتوقــف عليــه مــن نقــل مفــردات ٔالالفــاظ وقــوانBن ٕالاع ـراب ،فــالظن !ــي ذلــك
ـتج بــه لــم ُي َبـ ﱠـدل؛ ﱠ
ألن ٔالاصـ َـل عـ ُ
ـاف ،وال يخفــى ﱠأنــه يغلـ ُـب ع;ــى الظـ ّـن ﱠأن ذلــك املنقــو َل املحـ ﱠ
ـدم التبــديل ،ال
كـ ٍ
ﱠَ
س ـ ّـيما والتش ــديد ! ــي الض ــبط والتح ـ ّـري ! ــي نق ــل ٔالاحادي ــث ش ـ ٌ
النقل ــة واملح ـ ِّـدثBن ،وم ــن يق ــو ُل م ــم
ـائع ب ــBن
َ
ّ
نقيضه ،فلذلك تـراهم يتح ّـرون !ـي
بجواز النقل باملع ¯Pﱠإنما هو بمع ¯Pالتجويز
العق;ي الذي ال ينا!ي وقوع ِ
ّ
الضبط و ّ
يتشددون مع قولهم بجواز النقل باملع ،¯Pفيغلب ع;ى ّ
الظن مـن هـذا كلـه ﱠأ³ـا لـم ُت َب ﱠـدل ،ويكـون
ً
فيلaى ،وال يقدح !ي ّ
مرجوحاُ ،
ُ
احتمال التبديل فا
صحة الاستدالل Çا").(١
العربي ــة !ــي النح ــو والصــرف ،ف ـ ّ
ّ
فك ـ ُ
ّ
ـالظن
ـدمامي OPينــا!ي م ــا عليــه العم ــل !ــي اس ــتنباط قــوانBن
ـالم ال ـ
َ
َ
ّ
النص ،من ذلك ﱠأن النحاة اسـتبعدوا الاستشـهاد بالمي ِـة العـرب للشـنفرى) (٢ع;ـى مـا
كاف الستبعاد
وحدﻩ ٍ
َ
ّ َ ْ
فا من ّ
ف ٔالاحمـر لهـا ع;ـى الشـنفرى) ،(٣وهـذا يعPـ Oﱠأن
علو !ي
الفصاحة والبيان بسبب الظن !ي نحل خل ٍ
ِ
ـدمامي OPرحمــه ﷲ انزلـ َـق إ[ــى الوقــوع !ــي املــأزق املDـ ّـي الــذي وقـ َـع فيــه ابـ ُـن مالــك قبلــه عنـ َـدما غـ َ
ّ
ـاب عنــه
الـ
ـدم الاستشــهاد بالحــديث النبــو ّي ﱠإنمــا ّ
ﱠأن عـ َ
يتوجــه إ[ــى النحــو والصــرف ال إ[ــى الداللـ ِـة واملعجــم ،فمــا قالــه
ّ ٌ
ّ َ
ّ
منهجي ــة
ملنهجي ــة الاس ــتدالل ! ــي اللغ ــة والدالل ــة عن ــد علم ــاء املعجم ــات ،و Ôــي
ـاف
ال ـ
واف ك ـ ٍ
ـدمامي OPش ـ ْـرح ٍ
)(١
ّ
الدمامي ،OPبدر الدين محمد بن أبي بكر ،تعليق الفرائد ع;ى تسهيل الفوائد ،تحقيق :محمد عبد الرحمن املفدى ،ط  ،١الرياض،
١٩٨٩م ،ج  ،٤ص .٢٤٢-٢٤١
ّ
ّ
ﱠ
ّ
) (٢فحسب تخريج املعجم املفصل !ي شواهد اللغة العربية كان الورود ٔالاول ألول أبيات المية العرب !ي مظان النحو عند العي! OPي
ّ
ّ
النحويةّ ،
ّ
ّ
البغدادي !ي خزانة ٔالادب ،وكلها مصادر متأخرة بعد القرن السادس الهجر ّي.
السيوطي !ي ٔالاشباﻩ والنظائر ،ثم
ثم
املقاصد
ّ
ّ
ﱠ
ُينظر :إميل بديع يعقوب ،املعجم املفصل !ي شواهد اللغة العربية ،ط  ،١دار الكتب العلمية ،بABوت١٩٩٦ ،م ،ج  ،٦ص .٣٥٠
ّ
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،تحفة ٔالاديب !ي نحاة مغ OPاللبيب ،تحقيق :حسن خميس امللخ ،وس ¯Ûفت²ي
)ُ (٣ينظر:
نعجة ،ط  ،١عالم الكتب الحديثٔ ،الاردن٢٠٠٥ ،م ،ج  ،١ص .٢٨١
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ً
ٌ
ّ
ينة ّ
ملنهجية الاستدالل !ي الصرف والنحو.
تامة
ُمباينة مبا
ُ
ـديث النبـو ّي !ـي مرتبـة عاليـة مـن ُ
الح ّ
ﱠ
جيـة !ـي النحـو والصـرف،
وأمـا جان ُـب اللفـظ؛ فـال يق ُـع فيـه الح
َ ُ
ب ــل ه ــو خ ــارج دائ ــرة الاستش ــهاد املقب ــول ،وم ــا ذك ــرﻩ البغ ـ ّ
ـدادي) (١م ــن اخ ــتالف النح ـ ِـاة ث ــالث ش ـ َـع ٍب ! ــي
الاستدالل ع;ى القواعد ال ّ
نحويـة والص ّ
ـرفية مـن الحـديث النبـو ّي الشـريف :شـعبة املج ّ ِـوزين كـابن خـروف
ـاط ،O°يحت ُ
ّ
والدمامي ،OPوشعبة املانعBن :كـابن الضـائع وأبـي ّ
املتوسـطBن كالش ّ
ّ
ـاج
حيـان ،وشـعبة
وابن مالك
ِ
َ
َ
ْ
وأي نظــر ،ﱠ
ألن القض ــية لــم تــAز إال بعــد ثالثــة ق ــرون ع;ــى ٔالاقــل مــن املمارســة التار ّ
إ[ــى َر ْجــع نظــرّ ،
يخي ــة
ِ
ٍ
َ
للنحــو العرب ـ ّـي املس ــتنبط م ــن املصــادر ٔالاخ ــرى ،ﱠ
ّ
واملتوســطBن ع; ــى جالل ــة ق ــدرهم ال
وألن النح ــاة املج ـ ّ ِـوزين
ِ
ﱠ ْ َ
ّ
َ
ّ
ّ
ـية لـم يكـن مـن بــاب الحـرص ع;ـى تقنـBن العربيـة أو تيســAB
يمثلـون جمهـور نحـاة العربيـة ،وألن بحــث القض ِ
ّ
ّ
ُ
تعل ــيم ص ــرفها ونحوه ــا ،ب ــل ك ـ َـان م ــن ب ــاب مكان ـ ِـة الرس ــول ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم ،و Ôــي املكان ــة العالي ــة
ُ
ّ
العربي ــة ال ع; ــى مكان ــة ص ــاحب ن ـ ّ
ـص الاحتج ــاج،
الرفيع ــة ،لك ـ ﱠـن النح ــو والص ــرف م ــدخلهما الح ــرص ع; ــى
ولهــذا لــم يكــن ثمــة َ
ضـ ٌـ! ABــي الاحتجــاج بشــعر امــرئ القــيس مــع ﱠأنــه حامـ ُـل لــواء الشــعراء إ[ــى النــار ،كمــا !ــي
الحديث.
ْ
ُ
وال يصـ ّـح أن ُين َسـ َـب النحــاة املتقـ ِّـدمون إ[ــى ــOpء مــن التقليــل مــن قيمــة الحــديث النبــو ّي ،أو الجهــل
ّ
ّ
به؛ َ
املتقدمBن من البص ّـريBن والك ّ
ـوفيBن كـانوا مـن املح ّـدثBن الـذين لهـم اطـالع ع;ـى
ذلك ﱠأن جمهور النحاة
ِ
الح ــديث ،وله ــم ذك ــر ! ــي كت ــب رجال ــه ،ك ــأبي ٔالاس ــود ال ـ ّ
ـدؤ[ي ،وعي -ــ ¯pب ــن عم ــر ،وأب ــي عمـ ـرو ب ــن الع ــالء،
والخلي ــل ب ــن أحم ــد ،وس ــيبويه ،والكس ـ ّ
ـائي ،وي ــونس ب ــن حبي ــب ،والف ـ ّـراء ،وامل ــاز ّني ،وأب ــي العب ــاس ثعل ــب،
ّ
والزج ّ
ا&ي ،وغABهم).(٢
فــاالزور ُار عــن الاستشــهاد بالحــديث النبــو ّي لــم يكــن إال َخشــية مــن بنــاء قاعــدة ّ
نحويــة ع;ــى حــديث
نبو ّي أو أك ،Aثم يـأتي مـن املح ِّـدثBن أنفسـهم مـن ي ُ
ـنقض القاعـدة بروايـة جديـدة ،أو بتضـعيف للحـديث،
ِ
ﱡ
ُ
أو بإثب ــات عل ــة قادح ــة ب ــه م ــن جه ــة امل ــsن أو الس ــند ،له ــذا ك ــان الازورار ع ــن الاستش ــهاد بالح ــديث تحوط ــا
َ
عد نظر َ
واحAsا ًا ُوب َ
ُ
إمكانية روايـة الحـديث بـاملع ،¯Pقـال ُسـفيان الث ّ
ـوريْ " :إن
علماء الحديث
بعد ﱠأن أثبت
ز
ُ
ُ
ُق ُ
سمعت؛ فال ّ
لت لكم ﱠإني ّ
تصدقوني ،ﱠإنما هو املع.(٣)"¯P
أحدثكم كما
ِ
ِ
ٌ
ّ
محقـ ٌـق معــروف عنـ َـد أهــل الحــديث
وقــد دار بيPــ OوبــBن ٔالاســتاذ الــدكتور ع;ــي حســBن البــواب ،وهــو ِ
ٌ
ّ
ـديث عـ ــن موقـ ــف النحـ ـ ِـاة مـ ــن الاستشـ ــهاد بالحـ ــديث النبـ ــو ّي
متخصـ ــص بـ ــالنحو والصـ ــرف ،حـ ـ
عـ ــدا ﱠأنـ ــه
ِ
َ
الشــريف ،فقــال :ﱠإنــه بعـ َـد خAتــه الطويلــة بالعمــل !ــي كتــب الحــديث صـ َـار ع;ــى يقــBن بـ ﱠ
ـأن النحــاة كــانوا ع;ــى
ِ
ٌ
َ
َ
ّ
الاستشهاد بالحديث النبو ّي؛ فق ﱠل أن يثبت حديث ع;ى رواية واحدة.
حق !ي الازورار عن
ِ
مأزق ابن مالك:
)ُ (١ينظر كتابه :خزانة ٔالادب ،ج  ،١ص .١٥-٩
الذه ،O°محمد بن أحمد ،س َ ABأعالم النبالء ،مجموعة ّ
ّ
محققBن ،ط  ،١مؤسسة الرسالة ،بABوت١٩٩٦ ،م ،ج  ،٤ص  ،٨٢ج ،٦
)ُ (٢ينظر
ِ
ص  ،٤٠٧ج  ،٧ص  ،٤٣٠ ،٢٠٠ج  ،٨ص  ،٣٥١ ،١٩٢ج  ،٩ص  ،١٣١ج  ،١٠ص  ،١١٩ج  ،١٢ص  ،٢٧٠ج  ،١٤ص  ،٥ج  ،١٥ص
.٤٧٦
ّ
البغدادي ،خزانة ٔالادب ،ج  ،١ص .١١
)ُ (٣ينظر
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ج ـ َـاء اب ـ ُـن مال ــك إ[ ــى ال ــدنيا ! ــي الق ــرن الس ــابع الهج ــر ّي فم ــأل دني ــا النح ــو ،وش ــغ َل الن ـ َ
ـاس؛ ذل ــك ﱠأن ــه
َ
ٌ
شخص ّـي ٌة اسـ ّ
ـدة بــBن النحــاة ،أوتـي موهبــة الحفــظ والــنظم مــع ذك ٍـاء حـ ّـاد ،وفطنــة ظــاهرةَ ،وبـ َـر َز
ـتثنائية فريـ
َ
ّ
ّ
والصرفية ،كما برز !ي النحو والصـرف والشـعر
النحوية
والحديث النبو ّي ومشكالته
!ي القراءات وعللها،
ِ
ّ
التعليم.(١)O
ُ
اهتمام ــه بالح ــديث النب ــو ّي إ[ ــى ت ــأليف كتاب ــه املع ــروف" :ش ــواهد التوض ــيح والتص ــحيح
وق ــد دفع ــه
ّ
ّ
ملشكالت الجامع الصحيح" !ي سياق ّ
ـاب الجـامع الصـحيح لإلمـام
حل
ِ
املشكالت النحويـة والصـرفية !ـي كت ِ
ّ )(٢
َ
ـيد بعــض ٔالاحاديـ ِـث بالشــواهد أو التخريجــات ،ولعـ ﱠـل هــذﻩ
البخــاري  ،وهــو الســياق الــذي قــادﻩ إ[ــى تعضـ ِ
التوس ــع ! ــي إيـ ـراد الح ــديث النب ــو ّي ! ــي كتب ــه َق ْ
التجرب ــة ا ّ
ﱠ
ص ـ َـد ال ــدفاع ع ــن
لعلمي ــة  Ôــي ال cــ Oدفعت ــه إ[ ــى
ٌ
ّ
استشهاد بالحديث النبو ّي؟
النحوية !ي موقعها من مسائل النحو ،فهل هذا ٕالاير ُاد
مشكال®ا
َ
ُ
قد تكون ٕالاجابـة باإلثبـات ،كمـا قـد تكـون بـالنفي ،وÔـي !ـي الحـالتBن ليس ْـت منـاط التنظBـ Aالنحـو ّي؛
ُ
يأخذ الشكل ٓالاتي :هل َ
ّ
ُ
ّ
النبويـة الشـريفة
نتج عن إيراد ابـن مالـك رحمـه ﷲ لألحاديـث
الحقيقي
فالسؤال
َ
ُ
ُ
ٕالاجابة الcـ Oنطم ﱡ
ٌ
ٌ
ّ
ـن إلـا ال تبتعـد عـن النفـي املطلـق؛ ذلـك
العربية؟
لبعض مسائل
جديد
تقعيد
!ي كتبه
ِ
ﱠ
ـص مــن القــرن ّ
أي قاعــدة جديــدة !ــي القــرن الســابع الهجــر ّي بنـ ًـاء ع;ــى نـ ّ
ّ
ٔالاول الهجــر ّي يشــ ABإ[ــى
ٍ
أن إضــافة ِ
ّ
ّ
العربي ــة س ــتة ق ــرون ،وه ــو أم ـ ٌـر ال يص ـ ﱡـح ع; ــى جمه ــور
ﱠأن النح ــاة ق ــد عطل ــوا تركيب ــا ص ــحيحا م ــن تراكي ــب
َ
ُ ُ
ـيد Çــا كمــا يفعــل
النحــاة؛ فيكــون ابــن مالــك قــد أورد مــا أوردﻩ مــن ٔالاحاديــث لحـ ّـل مشــكال®ا ،ثـ ّـم التعضـ ِ
ُْ
املح ّـدثون !ـي املتابعـات عـن إيـراد ٔالاحاديـث الضـعيفة ومـا دو³ـا ،وقـد أش َـار إ[ـى هـذا سـر ُ
البلقيPـ ّـO
اج الـدين
ِ
ِ
َ
ـألة الاســتدالل بالحــديث النبــو ّي !ــي النحــو ،فقــال" :ابـ ُـن مالــك يجــدُ
ّ
ـدمامي OPمسـ
!ــي ر ّدﻩ ع;ــى استشــكال الـ
َ
الشواهد من كالم العرب لذلك الحديث ،فيأتي به كاالعتضاد ،ال إلثبات قاعـدة ّ
نحويـة بمج ّـرد ذلـك")،(٣
ِ
ِ
ً
ض ABفيه ح ¯cﱠإن ُ
وهذا الصنيع ال َ
الب ْل ّ
قي OPاستحسنه ورآﻩ راجحا).(٤
ٌ
َ
ـألة أخــرى !ــي مــأزق ابــن مالــكُ ،
مفادهــا ﱠأن النحـ َـو !ــي عصــر ابــن مالــك قــد تجــاوز مرحلــة
وثمــة مسـ
ُّ
َ
ّ
ّ
العربيـة ،فكـان املبتaـى أن تAsاج َـع أهميـة الشـواهد،
الش ّك !ي قوانينـه منـذ قـرون ،بعـدما ص َـار أداة تعلـيم
َ ّ
ُ
اللغوية ُ
ّ
ذات املضامBن املقبولة !ي املجتمعّ ،
ُ
وأهمهـا آيـات القـرآن الكـريم وأحاديـث
النصوص
لتAز محلها
ّ
ّ
الرسول صـ;ى ﷲ عليـه وسـلم ،والشـعر الجمي ُـل ،مـن غBـ Aأن يعPـ Oهـذا ْأن إير َادهـا ع;ـى سـبيل الاحتجـاج،
ُ
ٌ
ﱠ
ّ
ال بعـ ُ
ـيلة الcــ Oمــا ي ـز ُ
ـض املشــتغلBن
تعليميــة ،ال أكــ Aوال أقـ ّـل ،وÔــي الوسـ
ألنــه !ــي مثــل هــذا الســياق وســيلة
العربية ّ
ّ
ّ
التعليمية املختلفة.
يفضلو³ا عند تدريس مسائل النحو لطلبم !ي املراحل
بتدريس
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
أي م ــدى يمك ـ ُـن َع ـ ﱡـد إي ـر ِاد الح ــديث
والس ــؤال امل Dــي ال ــذي تش ــكلت أبع ــادﻩ مم ــا م 2ــ ¯pم ــؤداﻩ :إ[ ــى ِ
ّ
السيوطي ،تحفة ٔالاديب !ي نحاة مغ OPاللبيب ،ج  ،٢ص .٧٥٥-٧٥٢
)ُ (١ينظر !ي ترجمته وأخبارﻩ:
) (٢ينظر !ي قصة تأليف ابن مالك جمال الدين محمد بن عبدﷲ كتابه :شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح ،دراسة
طه محسنّ ،
محقق الكتاب ،ص  .١١وخالد سعد شعبان ،أصول النحو عند ابن مالك ،ط  ،١مكتبة ٓالاداب ،القاهرة٢٠٠٦ ،م ،ص -٨٧
.٨٨
ُْ
ّ
ّ
ّ
ّ
) (٣الاستدالل باألحاديث النبوية الشريفة ع;ى إثبات القواعد النحوية ،مكاتبة بBن بدر الدين الدمامي OPوسراج الدين البلقي ،OPتحقيق:
رياض حسن ّ
الخوام ،ط  ،١عالم الكتب ،القاهرة١٩٩٨ ،م ،ص .٢٩
)ُ (٤ينظر :املصدر السابق نفسه ،ص .٢٩
425

ً
ّ
ّ
الدينيــة !ــي التعلــيم؟ .لعـ ﱠـل
النحويــة ،أو اســتثمارا لقيمتــه
النبــو ّي !ــي النحــو تخريجــا لــه ،وتوضــيحا ملشــكلته
ـدء بتقــديم تعريــف ملصــطلح الشــاهد ،واملثــال ،والتخــريج ،يفـ ُ
ـتح بـ َ
البـ َ
ّ
ـدمامي OPمثــاال
ـاب اتخـ ِـاذ بــدر الــدين الـ
ٍ
ّ
النحوية للحديث النبو ّي الشريف.
ع;ى املباحثة
َ
ّ
ُ
(
١
)
ﱠ
ـنص الجزئـ ّـي الــذي ُيــذكر إلثبــات القاعــدة  ،فهــو مقــد ٌم علــا ،وسـ ٌ
فالشــاهد هــو الـ ّ
ـابق لهــا بالتمثــل
ِ
بالفعل أو بالقوة ،أو Çما معا.
ّ
وأمـا املثــال فهــو ال ّ
ـنص الجزئـ ّـي الــذي ُيـذكر إليضــاح القاعــدة وإيصـالها إ[ــى ْ
فهــم املسـتفيد ولــو بمثــال
ّ
ً
َ
ُ
َ ْ )(٢
ـاهدا يص ُ
تعليمها به لإليضاح املج ّـرد .فك ﱡـل مـا يص ُ
ُ
ـلح
ـلح ش
املعل ُم ع;ى ق ِّد القاعدة املراد
جع ّ;ي  ،يصوغه ِ
ْ
عكــس ُك ّ;ـ ّـي ،كمــا يقــول ٔالالوËـ ّ
ـ ،(٣)Opولهــذا ال ينبaــي َعـ ﱡـد اللجــوء إ[ــى ٓالايــات ،أو أبيــات الشــعر
ِمثــاال مــن غBــA
ٍ
ً
َ
ض تعليم ّـ ،Oوإن كـان ال ُيخفـي حقيق َـة َعـدﻩّ
ﱠ
تمثيل؛ ألن الهـدف مـن إيـرادﻩ عـار ٌ
ّ
ٌ
الجاه;ي استشهادا ،بل هو
ِ
ً
شاهدا !ي سياق آخر.
وأمـا التخـ ُ
ّ
ـر!ي !ــي نـ ّ
ـص ال يتط ّـر ُق إليــه احتمـ ُ
ـريج فهــو التم ُ
ـاس وجــه الصــواب النحــو ّي والص ّ
ـال الخطــأ
ٍ
لثب ــوت فص ــاحة قائل ــه ،كم ــا ! ــي التخ ــريج ٕالاعراب ـ ّـي لش ــعر أب ــي ّتم ــام واملتن °ـ ّـ Oواملع ــر ّي وغ BــAهم ،ب ــل كم ــا ! ــي
ـنص ألفيــة ابــن مالــك ،فإعراÇــا تخـ ٌ
التخــريج ٕالاعرابـ ّـي لـ ّ
ـريج لهــا ،وهــذا التخــريج لـ َ
ـيس محـ ﱠـددا بــزمن معـ ّـBن،
فــيمكن تحـ ُ
ّ
النحويــة !ــي شــعر أحمــد شــو!ي ،أو حــافظ إبـراهيم ،أو نـزار ّ
قبــاني ،وغBــAهم ممــن
ـريج املشــكالت
عرفوا بالفصاحة.
ّ
ﱠ
ـريج ٕالاعرابـ ّـي للحــديث النبــو ّي قــد تــأخر إ[ــى القــرن الســابع الهجــر ّي مــع أن تخـ َ
والالفــت ﱠأن التخـ َ
ـريج
شــعر املتن°ـ ّـ Oبــدأ !ــي حياتــه ُقبيـ َـل منتصــف القــرن الرابــع الهجــر ّي؛ ﱠ
ألن التخـ َ
ـريج شـ ٌ
ـكل مــن أشــكال الــدفاع
ِ
ْ
ـهام النقـد النحـو ّي ُ
ـنص بـاالنحراف اللغـو ّي ،فس ُ
عن ال ّ
ـس الحاج ُـة إليـه عن َـدما ُي َـ ُم ال ﱡ
ـنصَ ،تم ّ
ص ّ ِـوبت إ[ـى
ِ
ًّ
ش ــعر املتن °ـ ّـ Oوه ــو ' ـ ّـي ،فاحت ـ َ
نحوي ــا ينف ــي عن ــه ص ــفة
ـاج أنص ــا ُرﻩ إ[ ــى ال ــدفاع عن ــه بتخ ــريج ش ــعرﻩ تخريج ــا
ً
الخطــأ ،ع;ــى حــBن لــم ﱠ
يوجــه هــذا النقـ ُـد إ[ــى الحــديث النبــو ّي الشــريف تقــدي ًرا ملكانتــه التشـ ّ
ـريعية ،وإيمانــا
بفصـاحة الرســول صـ ّـ;ى ﷲ عليـه وسـ ﱠـلم؛ ﱠ
ألن الــذي فـتح بـ َ
ـاب التخــريج النحـو ّي والصـ ّ
ـر!ي للحــديث النبــو ّي
ُ
َ ُ
ّ
شية من سوء ّ
الظن بعـدما تر َ
ّ
َ
العربيـة بعـد العصـر العباّ Ë
ـOp
اجع ْـت درجـة الـتمكن مـن
ليس النقد ،بل الخ
ألسـباب تار ّ
يخيـة معروفـة؛ فيبــدو ﱠأن اب َـن مالـك كــان يقصـد بعنـوان كتابــه "شـواهد التوضـيح والتصــحيح"
ًّ
ًّ
ُ
وتصحيح َف ْهم ما َ
َ
َ
شاع ُ
صرفيا.
نحويا أو
فهمه ع;ى وجهه غ ABالصحيح
توضيح الغامض امل ِلبس،
ّ َ ً َ ْ ً
وع; ــى مفه ــوم التخ ــريج ُي َ
ص ــدا ! ــي تض ــاعيف كت ــب
حم ــل م ــا ج ــاء م ــن ٔالاحادي ــث النبوي ــة عرض ــا أو ق
ـر!ي لقاعــدة مــا) ،(٤وشـ َ
ـاع هــذا التخـ ُ
ـأت !ــي ســياق تأســيس التقنــBن النحــو ّي أو الصـ ّ
ـريج !ــي
النحــو؛ إذ لــم تـ ِ
)(١
ّ
ّ
ّ
الدوري ،مطبعة ٕالارشاد ،بغداد،
يصح به الاستشهاد ،تحقيق :عدنان عبد الرحمن
ٔالالو ،OpËمحمود شكري ،اتحاف ٔالامجاد !ي ما
١٩٨٢م ،ص .٦٠
) (٢املصدر السابق نفسه ،ص .٦٠
) (٣املصدر السابق نفسه ،ص .٦١
ُ
) (٤أحسنت خديجة الحدي! O8ي ّ
تتبع مDيء الحديث النبو ّي !ي كتب النحاة ،والوقوف ع;ى مواضع الاستدالل به ،وÔي مواضع ال تحمل
عند جمهور النحاة إال ع;ى إرادة التمثيل أو التخريج من لدن سيبويه !ي القرن الثاني الهجر ّي ح ¯cأبي الAكات ٔالانبار ّي !ي القرن السادس
َ
ّ
الهجر ّي ،وقد ّ
النبوية !ي كتÈم ع;ى إرادة املع ¯Pأو
سمم نحاة ما قبل الاحتجاج بالحديث النبو ّي مع ﱠأ³ا أثبت مDيء عشرات ٔالاحاديث
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ّ
الحـ ّـذ ُ
العصــور املتــأخرة حcــ¯ كـ َـان ُ
ـدمامي OPتخـ َ
اق مــن النحـ ّ
ﱡ
ـريج
ـويBن يصـ ّـرحون بمصــطلح التخــريج ،فأكـ َـد الـ
نحوي ـ ًـا يثب ــت ص ـ ّ
اب ــن هش ــام ٔالانص ــار ّي لح ــديث الرس ــول ص ـ ﱠـ;ى ﷲ علي ــه وس ـ ﱠـلم تخريج ــا ّ
ـوابيته بقول ــه ! ــي
ً
ُ
ُ
ـدر قع َ
َ
قعر َ
خريفا( ع;ـى ﱠأن القع َـر مص ُ
الحديث ) ﱠإن َ
ـرت البـ Aإذا بلغ َـت
سبعBن
جهنم
حاشية املغ" :OPوخ ّ ِر َج
َ
ّ
بالخطاب قع َرها ،وسبعBن متعلق بالخ Aاملحذوف ال خـ ،Aإي :ﱠإن بلـوغ قعرهـا يكـون سـبعBن خريفـا ،وقـد
َ َ
تخريج الحديث ع;ى هذا برواية الرفع ،ﱠ
ُ
ألنـه قـد ظه َـر Çـا ﱠأن القع َـر اس ُـم عـBن ال مصـدرُ ،ويجـاب
ُيستشك ُل
ﱠ َ
اسم عBن ع;ى رواية الرفع ال ُ
كونه َ
يمنع من جعله مصدرا ع;ى روايـة النصـب ،قل ُـت :وع;ـى ك ّـل تقـدير
بأن
ٌ
ُ
فال يقدح
التخريج املذكور !ي نقل صاحب هذا القول ﱠإن نصب الجزأين Çا لغة لبعض العرب").(١
ّ
الدمامي Hبن ابن مالك وابن هشام:
حة
ـالكي النحـو ّي ٔالاديـبُ ،ولــدَ
(
٢
)
ـدمامي OPبـدر الـدين ﱠ
محمـد بـن أبـي بكـر بــن عم َـر القر ّ
ّ
ـ Opاملخزوم ّـي امل ّ
ال
ِ
!ي ٕالاسكند ّية من مصر !ي حـدود سـنة ٧٦٤هــ ،وفـا نشـأ وترع َ
ـرع واش ﱠ
ـتد عـودﻩ !ـي العلـم ،قبـل أن ينتقـل
ر
إ[ــى القــاهرة ليتـ َ
ّ
ـابع تعليمــه ،ويسـ ﱠ
املالكيــة غBـ َـA
ـتقر فــا مد ّ ِرســا للنحــو !ــي الجــامع ٔالازهــر ،ومما ِرســا لقضــاء
مـ ّـرة ،ثـ ّـم اتج ــه إ[ــى التج ــارة ،فــأثرى ،ث ــم خســرُ ،
فعس ــرت حالــه حcــ¯ لق ـ َـي مــن املهان ــة مــا جعل ــه يغـ ُ
ـادر إ[ ــى
ً
ﱠ
الهند َمحوطـا بـاالحAsام والتقـدير والتعظـيم،
اليمن !ي حدود سنة ٨١٩هـ ،وبعدها بسنة واحدة
استقر !ي ِ
ً
ح ¯cمات سنة ٨٢٧هـ ع;ى الراجح ،وقيل :ﱠإنه َ
مات مسموما.
ّ
ُ
تقلبات حياته فحسب ،بل ﱡ
النحوية الcـ Oﱠ
ّ
ّ
تمBـÇ ¤ـا؛ إذ
تمتد إ[ى دراساته
الدمامي OPال تظهر !ي
وحABة
َ
ُ
ُ
النحو ،ﱠ
لكنه َ
ُ
ُ
ّ
يجمع بيما ُ
العربية ،وتف ﱠـرق بيمـا درجـة
علم
وقع بBن إمامBن كبABين !ي النحو،
غل َب عليه
ّ
ّ
ـتمكن مــن درايــة أصــول النحــو !ــي التقنــBنّ ،أولهمــا :ابــن مالــك ٔالاندل-ـ ّ
ٔالالفيــة ،الــذي فــتح !ــي
ـ Opصــاحب
الـ
جــدار الســماع النحــو ّي بـ َ
ـاب الاستشــهاد بالحــديث النبــو ّي ع;ــى ِمص ـراعيه ،كمــا قيــل .وثانمــا :ابــن هشــام
ً
ّ
النحوي ــة ب ــBن ّ
التقيــد بمواض ــعات تقن ــBن
ٔالانص ــار ّي ص ــاحب مغ Pــ Oاللبي ــب ال ــذي ك ـ َـان متوازن ــا ! ــي دراس ــاته
ّ
ّ
ّ
ّ
ـض ٔالاحاديـث،
بعض شـعر املتن°ـ ،Oوبع ِ
العربية ،وحل ما !ي بعض النصوص من مشكالت نحوية ،كما !ي ِ
من غ ABأن َ
ُ
يقودﻩ هذا
العمل إ[ى القول الصريح باالستشـهاد بالحـديث النبـو ّي وح َـدﻩ مـن غBـ Aضـمائم مـن
ّ
الجاه;ي ،أو القرآن الكريم ،وكالم العرب.
الشعر
ﱠ
َ
الدمامي OPأنه ّ
ّ
تم ¤BبكتابBن معروفBن !ي النحو:
وسبب حABة
أحدهما :تعليق الفرائد ع;ى تسهيل الفوائد ،وهو شرح لكتاب ابن مالك "تسهيل الفوائد".
التمثيل أو التخريج أو املتابعة والتعضيدُ .ينظر كتاÇا :موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ،دار الرشيد ،بغداد١٩٨١ ،م ،ص
.١٨١-٣١
ﱠ
َ
ّ
ّ
ّ
) (١الدمامي ،OPبدر الدين محمد بن أبي بكر ،شرح الدمامي OPع;ى مغ OPاللبيب ،صححه وعلق عليه :أحمد عزو عناية ،ط  ،١مؤسسة
ّ
العربي ،بABوت٢٠٠٧ ،م ،ج  ،١ص .١٥٢-١٥١
التاريخ
َ
ّ
)ُ (٢ينظر !ي ترجمته وأخبارﻩ :السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،ط  ،١دار الجيل ،بABوت١٩٩٢ ،م ،ج
ّ
ّ
اللغويBن والنحاة ،تحقيق :محمد أبو الفضل
والسيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،بغية الوعاة !ي طبقات
 ،٧ص .١٨٧-١٨٥
َ
ّ
ّ
ّ
إبراهيم ،املكتبة العصرية ،بABوت ،ج  ،١ص  .٦٧-٦٦وابن العماد الحنب;ي ،أبو الفالح عبد ال²ي ،شذرات الذهب !ي أخبار من ذهب ،ط
 ،٢دار املسABة ،بABوت١٩٧٩ ،م ،ج  ،٩ص  .٢٦٣-٢٦٣وثمة دراسة مطبوعة عن حياته وآثارﻩ ومنهجه للدكتور :ﱠ
محمد عبد الرحمن
ّ
الدمامي :OPحياته وآثارﻩ ومنهجه !ي كتابه :تعليق الفرائد ع;ى تسهيل الفوائد ،ط  ،١مطابع الفرزدق ،الرياض١٩٨٢ ،م،
املفدى ،بعنوان:
ص .١٩٥-٥٣
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وثانم ــا :تحف ــة الغري ــب ! ــي ش ــرح ُمغ Pــ Oاللبي ــب ،وه ــو حاش ــيتان ع; ــى املغ Pــٔ ،Oالاو[ ــى ّ
يمني ــة ،و Ôــي
ﱠ
ـدمامي OPع;ــى مغPــ Oاللبيــب"ُ ،ويقــال ﱠإنــه رجــع عــا .ﱠ
ّ
وأمــا الثانيــة
الصــغرى ،ولعلهــا املطبوعــة باســم "شــرح الـ
ّ
فهندية ،وÔي الكAى املعروفة بـ"تحفة الغريب".
)(١
ّ
َ
تسهيل ابـن مالـك م َ
َ
ـتدال
ففي شرحه
ـال إ[ـى رأيـه !ـي الاستشـهاد بالحـديث النبـوي ،ودافـع عنـه مس ِ
بـ ﱠ
ـأن ت ـ َ
ـدوين ٔالاحادي ــث وق ــع ! ــي الص ــدر ٔالاول م ــن ت ــاريخ ٕالاس ــالم قب ـ َـل فس ــاد اللغ ــة ،وم ــا ! ــي الح ــديث م ــن
روايــات فهــو تبــديل لفــظ يصـ ّـح الاحتجــاج بــه بلفــظ آخــر يصـ ّـح الاحتجــاج بــه) ،(٢وهــذﻩ الحجـ ُـة واهيــة ﱠ
ألن
ٍ
ٍ
ُ
ّ
ّ
ٌ
ـات محم ــول ع; ــى التعض ــيد
الق ــوانBن ال تب Pــ¯ ع; ــى تع ــدد الرواي ــات ،وم ــا ! ــي الش ــواهد الش ــعرية م ــن رواي ـ ٍ
ّ
ـدمامي OPاستش َ
ّ
النبويـة ،فكتـب إ[ـى
ـعر هـذا الضـعف !ـي الاحتجـاج باألحاديـث
للثابت باالتفاق ،ويبـدو ﱠأن ال
لكنــه لــم يظفــر منــه َبم َ
الب ْلقيPـ ّـ Oيســأله عــن املوضــوع ،ﱠ
ـاب سـ ٌ
قنــع صــريح) ،(٣كمــا يبــدو ﱠأن هــذا الكتـ َ
ُ
ـابق ع;ــى
كتاب تحفة الغريب.
ُ
و!ــي شــرحه مغPــ Oابــن هشــام ٔالانصــار ّي يعـ ُ
ـود إليــه توازنــه العلمـ ّـ Oبســبب نضــوج تجربتــه !ــي تــدريس
ُ
النحــو ُومدراســته !ــي مصــر والشــام والــيمن والهنــد ،فيتحـ ّـو ُل
اهتمامــه مــن الاحتجــاج بالحــديث النبــو ّي إ[ــى
تخــريج الحــديث النبــو ّي الشــريف ،وقــد ظهــر هــذا التــوازن !ــي كتابــه "مصــابيح الجــامع" وهــو شــرح للجــامع
ّ
ّ
ـداء إ[ ــى
الص ــحيح لإلم ــام البخ ــاري رحم ــه ﷲ ،ألف ــه ! ــي املرحل ــة ٔالاخ BــAة م ــن حيات ــه ،وجعل ــه برس ــم ٕالاه ـ ِ
السـلطان أبـي الفـتح أحمـد شـاﻩ !ـي بـالد الهنـد) ،(٤وذكـ َـر !ـي تضـاعيف الكتـاب خـ ًAا عـن ُمراس ٍـلة ّ
علميـة مــع
ابن حجر !ي سنة ٧٩٨هـ).(٥
س فا َ
ّ
وقد يكون للبيئة ال Ocد ﱠر َ
النبويـة مـا يسـتأهل
خارج مصر أثر !ي هذا التوازن ،ففي ٔالاحاديث
ْ
ُ
الوقوف عندﻩ من قضايا النحو والصرف واللهجات َق ْ
ّ
العربيـة ،ال
ص َد تخريجه ،وتبيBن انسالكه !ي سـلك
ْ
قصـ َـد تحويلــه إ[ــى مــادة احتجــاج؛ ذلــك ﱠأن النحـ َـو قــد نضــج قبــل بــروز هــذﻩ املســألة ،بــل نضــج واحsــAق !ــي
ـال للتجديــد إال !ــي ِقــدر جديــدةْ ،
القــدر املوروثــة ،ولــم يبـ َـق فيــه مجـ ٌ
أي :برؤيــة جديــدة تفيــد مــن املنج ـزات
ِ
ّ
اللسانية الحديثة من غ ABإفراط أو تفريط.
تخريج الحديث النبو ّي ]ي كتاب "مصابيح الجامع":
ّ
يبدو ﱠأن َ
ّ
ـدمامي! OPـي املرحلـة ٔالاخBـAة مـن حياتـه ،فهـو
كتاب مصابيح الجامع من الكتب الcـ Oألفهـا ال
ُيحيل فيـه ع;ـى حاشـيته ع;ـى املغPـ ،(٦)Oقـال !ـي مسـألة اخـتالف النحـاة !ـي تكـرار الكلمـة مـرتBنٔ :الاو[ـى نكـرة
والثانية معرفة بBن اعتبار الثانية بتغليب التعريف ،أو اعتبار ٔالاو[ى بتغليـب التنكBـ ،Aوالاخـتالف !ـي معPـ¯

) (١ينظر كتابه :تعليق الفرائد ع;ى تسهيل الفوائد ،ج  ،٤ص .٢٤٣-٢٤٠
َ
) (٢ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٤ص .٢٤٣
ّ
ّ
النحوية ،ص .٢٩-٢٦
النبوية الشريفة ع;ى إثبات القواعد
)ُ (٣ينظر املكاتبة بيما بعنوان :الاستدالل باألحاديث
ّ
الدمامي ،OPبدر الدين محمد بن أبي بكر ،مصابيح الجامع وهو شرح الجامع الصحيح لإلمام البخار ّي املشتمل ع;ى بيان تراجمه
)ُ (٤ينظر:
ّ
ٕالاسالمية ،ط  ،١قطر٢٠٠٩،م ،ج  ،١ص .١٠-٨
وأبوابه وغريبه وإعرابه ،تحقيق :نور الدين طالب ،إصدارات وزارة ٔالاوقاف والشؤون
)ُ (٥ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٥ص .١٩٦
)ُ (٦ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٦ص .١١٧
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ُ ً
والصــلح خBــ" .(١)"Aوقــد أشـ ُ
ـبعت الكـ َ
ﱡ
ـالم ع;ــى ذلــك !ــي
صــلحا
أل التعريــف ،كقولــه تعــا[ى" :أن ُيصـ ِـلحا بيمــا
َ
ـوف ع;ــى ذلــكُ ،
فلABاجعهــا") .(٢و!ــي كتابــه املطبــوع ع;ــى املغPــ Oمــا يـ ّ
ـدل ع;ــى
حاشــية املغPــ ،Oفمــن أحـ ﱠـب الوقـ
َ
صدق كالمه ،فقد شرح املسألة ،ﱠ
وبَ Bن الخالف فا مع ترجيح بقاء أل التعريف للعهد).(٣
ّ
ـتمل ع;ـى
وكتاب "مصابيح الجـامع" كمـا !ـي ذيـل اسـمه "شـرح الجـامع الصـحيح لإلمـام البحـاري املش ِ
ّ
ـدمامي OPفيـه
بيان تراجمه وأبوابه وغريبه وإعرابه") ،(٤فهو من شـروح صـحيح البخـار ّي ،وقـد غل َـب ع;ـى ال
ّ
الاهتمام باللغة والنحو ،قـال السـخاو ّي !ـي وصـفهُ " :جلـه !ـي ٕالاعـراب ونحـوﻩ") ،(٥وهـو وصـف علم ﱞـ Oدقي ٌـق؛
ّ
ـدمامي OPاعت Pــ¯ بض ــبط أس ــماء رج ــال الح ــديث ،وتمي Bــ ¤املتش ــابه م ــن ٔالاس ــامي ،وتفس ــ ABمع ــاني
ذل ــك ﱠأن ال ـ
ً
بعــض املفــردات وتخــريج الكلمــات امللبســة أو غBــ Aالشــائعة !ــي صــور®ا ا ّ
لنحويــة تخريجــا دالا ع;ــى ســالمة
ِ
ً
ْ
ًّ
ّ
ّ
َ
العربيــة مــع التنبيــه ع;ــى أوجــه التخــريج املحتملــة قــوة وضــعفا ،وال ســيما !ــي
َســبكها النحــو ّي َوفـ َـق قــوانBن
ّ
تعقبات ــه واعAsاض ــاته ع; ــى الزرك× ـ ّ
ـ ! Opــي كتاب ــه "التنق ــيح أللف ــاظ الج ــامع الص ــحيح")(٦؛ له ــذا ابتع ـ َـد ع ــن
َ
ُ
َ
تخــريج الواضــحات !ــي ٕالاع ـراب ،بــل أخـ َـذ ع;ــى الزرك×ـ ّ
تخريجهــا ،فانتقـ َـدﻩ قــائالٔ" :الا ْو[ــى الانص ـراف عــن
ـOp
َ
ّ
ـاب دف ٌ
يؤك ُـد ﱠأن الكت َ
بيان مثل هذﻩ ٔالامور الواضحة؛ إذ ال َ
ـاع نحـو ّي
سبب يقت Op2خالف ذلـك") ،(٧وهـذا
ّ
املحدثBن ®مة تغئ ABالالفـاظ مـع املحافظـة ع;ـى املعPـ¯ ،كمـا
عن لغة الحديث النبو ّي الشريف ،ينفي عن
ِ
َ
ّ
العربية !ي النحو والصرف.
ينفي عن بعضهم ®مة الضعف !ي إدراك َسن
َ
َ
ـدونكها مصـ َ
ـابيح تحسـ ُـدها ّ
قة ّ
املحيــا،
الAيــا ،وتبــدو ملجت;ــي محاسـ ِـا ُمشـ ِـر
قــال !ــي خطبــة الكتــاب" :فـ
ً
ْ
ُ
َ
ـدة
اب تفتق ـ ُـر أعج ــاز الكلم ــات إ[ ــى ص ــدورﻩ ،وفائ ـ ٍ
تحت ــوي ع; ــى غري ـ ٍـب رأيت ــه أه ــال ألن ي ــأنس بتفس ــABﻩ ،وإع ـر ٍ
بياني ــة يش ــهد ال ــذوق الس ــليم بح ــالوة مجان ــاُ ،وي ـ َ
ّ
ـده ُ
ش أه ــل البي ــان لب ــديع معان ــا ،ودلي ــل يحتمل ــه م ــsن
َ
ُ
ُ
وفرع غريب ﱠ
قل من ذكرﻩ مـن قـديم وحـديث ،وتنبي ٍـه طاملـا كانـت العيـون عنـه َو ِسـنة ،ونك ٍـت Ôـي
الحديث،
ُ ُ
َ
َ
ـبح مالكهــا !ــي غPــ¯
!ــي وجــه هــذا التــأليف حســنة ،إ[ــى غBــ Aذلــك مــن مباحــث تمـ ﱡـر حلــوة الجPــ¯ ،وفوائـ َـد يصـ
عن َ
العنا").(٨
ّ
الدمامي] Hي مصابيح الجامع:
فلﺴفة التخريج النحو ّي عند
ّ
ـدمامي ! OPــي تخريج ــه النح ــو ّي ملش ــكالت الح ــديث النب ــو ّي ! ــي ص ــحيح البخ ــار ّي م ــن ثالث ــة
انطل ـ َـق ال ـ
ّ
منطلقات ّ
منهجية:
علمية
ّ
ّ
َ
ـاس
ٔالاول :إيمان ــه بوج ـ ِ
ـود استش ــكال نح ــوي ! ــي بع ـض مواض ــع الح ــديث الش ــريف ،جع ــل بع ــض الن ـ ِ
) (١سورة النساء.١٢٨ ،
)(٢
ّ
الدمامي ،OPمصابيح الجامع ،ج  ،٦ص .١١٧
ّ
ّ
الدمامي OPع;ى مغ OPاللبيب ،ج  ،١ص .٢٠١-٢٠٠
الدمامي ،OPشرح
)ُ (٣ينظر:
ّ
القطرية ال Ocتعتمدها الدراسة.
) (٤ظهر هذا التذييل !ي العنوان ع;ى الطبعة
) (٥السخاو ّي ،الضوء الالمع ،ج  ،٧ص .١٨٦
التعقبات بد اسة ضافية ،فلAsاجع كاملةّ .
ّ
)َ (٦
ّ
الدمامي! OPي كتابه "مصابيح
تعقبات العالمة بدر الدين
أفرد ع;ي سلطان الحكم Oهذﻩ
ر
ّ
الزرك×! Opي كتابه "التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح" :توجيه وعرض ،دار البخاري ،ط  ،١اململكة
الجامع الصحيح" ع;ى ٕالامام بدر الدين
ّ
العربية السعودية١٩٩٥ ،م.
ّ
الدمامي ،OPمصابيح الجامع ،ج  ،٣ص .٤٥٣
)ُ (٧ينظر:
) (٨املصدر السابق نفسه ،ج  ،١ص .٨-٧
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يس ــرعون إ[ ــى تخطئ ــة الرواي ــة بمج ـ ّـرد الـ ـرأي ،فق ــال" :م ــا أس ـ َ
ـرع الن ـ َ
ـاس إ[ ــى الطع ـ ِـن ! ــي الرواي ــات ُبمج ـ ﱠـرد
ً
َ
ّ
ـدمامي OPيــرى الحــديث بوصــفه مــن عصــر الاحتجــاج مقـ ﱠـدما ع;ــى قواعــد النحــاة
ٓالاراء") !(١وهــذا يعPــ Oﱠأن الـ
َ
ََ
ـتخرج باج ــاد النح ــو ّي أن يص ـ َ
وافقه ــا ،ف ــالن ﱡ
ص قب ـ َـل التقعي ــد؛ له ــذا ال يص ـ ّـح للق ــانون املس ـ َ
ـبح
خالفه ــا أو
ِ
ّ ُ
ّ
َح َكم ـ ًـا ع; ــى ن ـ ّ
حمال ــة أوج ــه؛ له ــذا ق ــد يخف ــى وج ـ ُـه الص ــواب ! ــي بع ــض
العربي ــة
ـص س ــابق علي ــه ،كم ــا ﱠأن
ٍ
ً
ﱠ
ُ
ُ
ّ
ـدمامي OPي ِلمــح إ[ــى فكـ ٍـرة أعمــق ،وأكـ Aخطــورة؛
املواضــع ،فــال يكــون خفــاؤﻩ مقتضــيا للطعــن فيــه ،فكــأن الـ
ُ
ُ
ّ
مؤداها ﱠأنه ال يجوز !ي التصويب أو التخطيء الركون إ[ـى غBـ Aأهـل الاختصـاص والاطـالع مـن النحـاة؛ لهـذا
ُ
ر ﱠد تخطئـ َـة الزرك×ـ ّ
ـالقطع بخطHــا
ـ Opألحــد ٔالاحاديــث بقولــه" :الروايــة هــذﻩ صــحيحة ،ولهــا وجـ ٌـه صــحيح ،فـ
ّ
َ
خطــأ") .(٢ور ﱠد عـ َ
ـات حــرف العلــة عنــد الجــزم بحجــة مقــاييس النحــو بقولــه:
ـدم إجــازة ابــن ٔالاثBــ Aروايــة إثبـ ِ
ٌ
ـاءة ظــاهرة") .(٣ور ﱠد ْ
طعـ َـن ابــن أبــي الربيــع !ــي حــديث الرســول صـ ّـ;ى ﷲ عليــه وسـ ﱠـلم" :لــوال ُ
قومــك
"فيــه إسـ
ّ
ٌ
الامتناعيــة ،فقــال " :ﱠ
ّ
وأتحقـ ُـق ٓالان أنــي وقعـ ُـت !ــي كــالم ابــن أبــي
حــديث عهـ ُـدهم  "...بإثبــات الخــ Aبعــد لــوال
ﱠ ّ ُ َ
تتبـ َـع طـ ُـرق هــذا الحــديث ،فلــم يجـ َـد فيــه إثبــات الخــ .Aوهــذا
الربيــع !ــي شـ ْـرح ٕالايضــاح) (٤ع;ــى مــا معنــاﻩ أنــه
ُ
)(٥
ﱡ
قومــك بــالكفر" كــذا رواﻩ
يــرد عليــه"  .قــال ابــن أبــي الربيــع" :الروايــة الصــحيحة !ــي الحــديث" :لــوال ِحــدثان ِ
ﱠ
موطئــه ،وهــذﻩ الروايــة لــم أ َرهــا !ــي ّ
الصــحاح ،فيبعــد ٔالاخـ ُـذ Çــا") ،(٦وبمــا ﱠأن الروايــة الcــَ O
أنكرهــا
مالــك !ــي
ِ
ِ
ٌ
دة !ـي الصـحيح الجـامع للبخـاري ،فقـد سـقط توجي ُـه ابـن أبـي الربيـع ،وهـو ي ّ
ـدل ع;ـى ﱠأن
ابـن أبـي الربيـع وار
ّ
َ
التحقق من الرواية.
بعض النحاة قالوا بالحديث النبو ّي الشريف من غAB
ّ
ﱠ
الثــاني :إيمانــه بـ ﱠ
ـأن الرســو َل صــ;ى ﷲ عليــه وســلم كــان يعــرف لغــة جميــع العــرب ،فقــد صـ ّـح َح لغــة
ُ
أكلــوني الAاغيــث الcــ Oيســما ابــن مالــك "لغــة يتعــاقبون فــيكم مالئكــة" بقولــه" :وكـ َـان عليــه الســالم يعــرف
َُ
لغة جميع العرب") ،(٧وهـذا ٕالايمـان يصـلح تكـأة !ـي تخـريج مـا جـاء مـن الحـديث النبـو ّي ع;ـى لغـات العـرب
ﱠ
ـيس ﱠ
املحتج Çا ،وهو إيم ٌ
ّ
ّ
ّ
العلميـة؛ ل َ
ألن رسـو َل ﷲ صـ;ى ﷲ عليـه
ـان صـحيح مـن الناحيـة
املحتج Çا ،وغAB
َ
ً
َ
ﱠ
ً
فحسب ،بل ﱠ
وسلم رسول َ
ُ
ّ
بعض العـرب لغـة بعضـهم بعضـا بسـبب التواصـل أوال،
الطبيÙي أن يعرف
ألن
ّ
جوهريــة بــBن لهجــات العــرب حcــ¯ ﱠإن الصــحابة رضــوان ﷲ علــم لــم يستشــكلوا
ـدم وجــود اختالفــات
وعـ ِ
شــيئا ّ
ممــا قالــه الرســول عليــه الصــالة والســالم بغBــ Aلغــة قــريشٔ ،الامــر الــذي يـ ّ
ـدل ع;ــى ﱠأ³ــم كــانوا يعرفــون
هذﻩ اللغات أيضا.
ُ
الثال ــث :إيمان ــه ب ـ ﱠ
ـوز افsـ ـُ A
اض رواي ـ ٍـة م ــا
ـأن الرواي ــة تثب ـ ُـت بالس ــماع والنق ــل ال باالحتم ــال ،ف ــال يج ـ
) (١املصدر السابق نفسه ،ج  ،١ص .٣٦٩
)ُ (٢ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٢ص .٢١٩-٢١٨
)ُ (٣ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٢ص .٨٠
) (٤وقعت ع;ى هذا الكالم !ي كتاب البسيط !ي شرح جمل ّ
ﱠ
الزج ّ
فلعل الدمامي OPسها ،أو أن يكون البن أبي الربيع
ا&ي البن أبي الربيع،
كتاب !ي شرح ٕالايضاح ،وكيف دار ٔالامر فما ّ
يدل ع;ى ّ
تحققه الدمامي OPموجود !ي كتاب البسيط ،وهذا ّ
قوة حفظهُ .ينظر :ابن أبي
الربيع ،عبيدﷲ بن أحمد ،البسيط !ي شرح جمل ّ
ا&ي ،تحقيقّ :
الزج ّ
ّ
ٕالاسالمي ،بABوت١٩٨٦ ،م ،ج  ،١ص
عياد الثبي ،Ocط  ،١دار الغرب
.٥٩٥-٥٩٤
ّ
)ُ (٥ينظر :الدمامي ،OPمصابيح الجامع ،ج  ،1ص .٢٧٠-٢٦٩
) (٦ابن أبي الربيع ،البسيط !ي شرح جمل ّ
الزج ّ
ا&ي ،ج  ،١ص .٥٩٥-٥٩٤
ّ
مامي ،OPمصابيح الجامع ،ج  ،٢ص .٢٣٢
)ُ (٧ينظر :الد
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لحـديث مــا ،ثــم مناقش ُـة ذلــك الافsـAاض ،ﱠ
ـدمامي OPتجـ َ
ألن الروايـ َـة ن ﱞ
ّ
ـويز
ـص يثبــت بالنقــل وح َـدﻩ ،لهــذا ر ﱠد الـ
ٍ
)(١
الزرك×ـ ّ
ـاأللف
ـ Opنصــب كلمــة جــاء الحــديث برفعهــا ،فقــال" :الشــأن !ــي الروايــة"  .ففــي حــديث..." :فــأتى بـ ِ
َ ُ
ُ
ﱠ
ـرور وراءهـا بثالثـة أوجـه ،مـا :أن يكـون أصـله:
دين ٍـار  "...وجـه ابـن مالـك دخـول أل التعريـف ع;ـى اس ٍـم مج ٍ
ّ
ً ُ
ُ
الدينار" ،ثم ُح ِذفت ألف التعريف من كلمة "دينار" من الخـط لصـABور®ا باإلدغـام دالا ،فك ِت َـب
باأللف
"
ِ
ِ
َ
ُ
ﱡ
ـدمامي OPبقولــه" :الروايــة بتنــوين "دينــار" ،ولــو ثبتــت بروايــة معتــAة تعـ ﱠـَ Bن هــذا
الحــديث ع;ــى اللفــظ .فـ َـر ﱠد الـ
ّ
ً
ُ
ـطُ ،ويلغـو َن تحقيـق الروايـة")(٢؛ ﱠ
ألن عم َـل النحـو ّي
يعتمد هو وغABﻩ التوجيـه باعتبـار الخ
الوجه ،وكثABا ما
ً
! ــي ح ـ ّـل متش ــابه الح ــديث ّ
ابي ـ ًـا تخ ـ ٌ
نحوي ـ ًـا وإعر ّ
ـريج لل ـ ّ
ـنص ع; ــى روايت ــه ،ول ـ َ
ـيس تعدي ــدا لألوج ــه املمكن ــة ! ــي
َ
ّ
النص.
اجاد !ي
الرواية ،فال
ﱠ
ﱠ
ُ
ّ
ّ
َ
ـذهب
الرابــع :إيمانــه بــأن مــذاهب النحــاة حجــة !ــي التخــريج؛ ألن التخــريج ال يشــAsط فيــه التقيــد بمـ ٍ
عق ـ َـب بقول ــه" :وم ــن ذا ال ــذي أوج ـ َـب ّاتب ـ َ
ـوفيBن ،ث ـ ّـم ﱠ
واح ـ ٍـد ،فق ــد خ ـ ّـر َج ح ــديثا ع; ــى م ــذهب الك ـ ّ
ـاع امل ــذهب
الكو!ي حُ ¯cيقال ﱠ
بأن هذﻩ الرواية ال وجه لها") .(٣وهذا ّ
ّ
ّ
ـدماميOP
يدل ع;ـى تح ّـرر ال
البصر ّي وإلغاء املذهب
ّ
ّ ُ
ّ ٌ
ّ
ّ
مقدمة ع;ى تأويالت النحاة وخالفا®م.
فصحة الرواية
وانفتاحه ع;ى ٓالاراء كلها؛
النحوية،
العصبية
من
ِ
ُ
أساليب تخريج الحديث النبو ّي ]ي مصابيح الجامع:
ْ
الحمل عى لغات العرب:
أ-
َ
مــن وســائل الــدعوة الناجحــة أن يخاطـ َـب الــداûي املـ ّ
ـدعوين بلغــم ولهجــم؛ ليكــون !ــي كالمــه أقـ َ
ـرب لهــم،
ِ
َ
ّ
النبوي ــة ِح ـ ُ
وليظهـ َـر له ــم احَ Asام ــه للهج ــم ،وعــدم ﱡ
ـرص
تعص ــبه للهجت ــه ٔالاص ـ ّـلية؛ له ــذا شــاع ! ــي ٔالاحادي ــث
الرســول صـ ﱠـ;ى ﷲ عليــه وسـ ّـلم ع;ــى ُمخاطبــة وفــود العــرب بلهجــم أحيانـ ًـا؛ ﱠ
ألن الــداûي !ــي خطابــه إ[ــى بPــO
ِ
ّ
قومه يتجاو ُز القبيلة إ[ى مفهوم ّ
فينتق ُل من مستوى اللهجـة الخاصـة إ[ـى مسـتوى اللسـان الجـامع،
ٔالامة،
ِ
ِ
ّ ً
ُ
ُ
ُ
ّ
ـواء اللهجـ ـ ــات بالـ ـ ــدالالت أوال ،وبـ ـ ــبعض ٔالانمـ ـ ــاط
وهـ ـ ــذا اللسـ ـ ــان ،يمتـ ـ ــاز أول مـ ـ ــا يمتـ ـ ــاز ،بخاصـ ـ ـ ّـية احتـ ـ ـ ِ
َ
ً
ّ
التص ـ ّ
والAsكيبي ــة ثاني ــا ش ـ ْـرط أن تبق ــى ! ــي دائ ــرة التواص ــل اللغ ــو ّي الس ــليم ،كم ــا ! ــي فه ــم العرب ـ ّـي
ـريفية
ّ
العربية املحيطة ببيئته الجغر ّ
ّ
التلقائية ع;ى ْ
فهم اللهجـات ٔالاخـرى عنـدما يتواصـل
افية ،وقدرته
اللهجات
ُ
ّ
ُ َ
ـرب ال ع;ــى لهجــة قــريش
مــع ِ
أهلهــا النــاطقBن Çــا مــن العــرب؛ لهــذا يحمــل الحــديث النبــوي ع;ــى لســان العـ ِ
ُ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
ـريش
وحــدها الcــ Oكــان الرســول صــ;ى ﷲ عليــه وســلم أخــذها عــن أهلــه وتكلــم Çــا معهــم ،مــع أن لهجــة قـ ٍ
ٌ
َ
ّ
قريب من مفهوم اللسان الجامع.
نفسها ائتالف لهDي ارتقى Çا إ[ى مستوى ٍ
َ
ـاف إ[ـ ــى ثبـ ــوت معرفـ ــة الرسـ ــول صـ ـ ﱠـ;ى ﷲ عليـ ــه وسـ ـ ﱠـلم لهجـ ــات العـ ــرب ﱠأن بعـ ـ َ
ـض رواة
ويمكـ ــن أن ينضـ ـ
الحديث من الصحابة رÚـ Opﷲ عـم أجمعـBن ومـن تـبعهم كـانوا يـرون ٔالاحاديـث أحيانـا بلهجـم مـن غBـA
ً
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
اضــه تقري ـرا لصــحة روايــم للحــديث
أن يعsــAض الرســول صــ;ى ﷲ عليــه وســلم علــم ،فيكــون عــدم اعِ As
ً
الخاصـة Çـم ،وهـذا ﱠ
ّ
ّ
الداخليـة الcـ Oت ﱡ
ـتم طواعيـة مــن
الضـ ْـر ُب مـن تغيBـ Aالروايـات يس ﱠـم¯ بالAsجمــة
بلهجـم
يجمع َ
ّ
ُ
بBن اللهجتBن.
واحد
لهجة إ[ى أخرى ضمن لسان لغوي ٍ
ٍ
)ُ (١ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٥ص .٣٧٣
)ُ (٢ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٥ص .١٧٧-١٧٥
)ُ (٣ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٦ص .٢٤١-٢٤٠
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ﱠ
ﱠ
ٌ
ٌ
َ
فع ــن أب ــي ُهري ــرة ﱠأن رس ــو َل ﷲ ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــل َم ق ــال" :يتع ــاقبون ف ــيكم مالئك ــة باللي ــل ،ومالئك ــة
ٌ
بالــار ،ويجتمعــو َن !ــي صــالة ْ
الفجــر وصــالة العصــر .(١) "... ،جــاء قولــه" :يتعــاقبون فــيكم مالئكــة" ع;ــى لغــة
ِ
ً
ﱠ
ُ
ّ
"أكلــوني الAاغيــث") (٢الcــ Oكــان ابــن مالــك يســما لغــة "يتعــاقبون فــيكم" اســتنادا إ[ــى هــذا الحــديث ،كأنــه
أر َاد التبي ــه ع; ــى وجوده ــا ! ــي الح ــديث النب ــو ّي ،واس ــتبدال اس ــمها باس ـ ٍـم الئ ـ ٍـق ! ــي معن ــاﻩ ،و Ôــي لغ ــة قبيل ــة
ّ
ادي" :وال ُي َ
ط÷ــOء ،وقيــل أزد شــنوءة)(٣؛ وقيــل لغــة ّ
يمنيــة قديمــة لقبيلــة الحــارث بــن كعــب) ،(٤قــال املـر ّ
قبـ ُـل
ً
ً
ً
ّ
قــو ُل مــن َ
العدديــة بــBن الفعــل وفاعلــه إف ـراد وتثنيــة وجمعــا ،وهــذﻩ
أنكرهــا") (٥رفضــا للتطــابق !ــي الداللــة
اللغة ما تزال مستعملة عنـد بعـض العـرب حcـ¯ ٓالان ،وللنح ّ
ـويBن !ـي تخريجهـا أقـوال معروفـة) ،(٦يـروق [ـي
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
ّ
تخريج الضم ABع;ى مقتضاﻩ تأويال ع;ى محل الرفـع ،وتخـريج الاسـم بعـدﻩ ع;ـى البـدل؛ مراعـاة لسـياق
ما
ﱠ
ٌ
تفس ABللضم ABاملÈم ،كما !ي قولنا:
الكالم ،فكأنه
ً
ُ
أيته زيدا.
ر
بإبدال "زيدا" من ضم ABالهاء املتصل بالفعل ع;ى سبيل تفس ABاملÈم.
ْ
ُ
)(٧
ّ
ﱠ
الدمامي OPع;ـى هـذﻩ اللغـة حـديث" :وك ﱠـن نس ٌـاء يبعـ َن إ[ـى عائشـة  ، "...فقـال :ع;ـى لغـة "يتعـاقبون
وخر َج
فـيكم مالئكـ ٌـة") .(٨كمــا خـ ﱠـر َج علـا مــا جــاء !ــي حـديث الاستشــفاع عــن طريــق أسـباط عــن منصــورُ ..." :
اللهـ ﱠـم
ُ َ
ُ
ـحابة عــن رأســهُ ،
ّ
ـدمامي" :OPبــالرفع ع;ــى
ـاس حــولهم") .(٩قــال الـ
فســقوا النـ
َحوالينــا وال علينــا .فانحــد َر ِت السـ
َ
َ
)(١٠
ُ
خرجهــا عــن لغــة أكلــوني
البــدل مــن الضــم ،ABأو فاعــل ع;ــى لغــة يتعــاقبون فــيكم مالئكــة"  .والبــدل ال ي ِ
الAاغي ــث ! ــي التخ ــريجBن م ــع ّ
التنب ــه إ[ ــى ﱠأن الفع ــل مب Pـ ّـ Oللمجه ــول ،وه ــذا يع Pــ Oﱠأن ه ــذﻩ اللهج ــة ليس ــت
ًّ
ّ
باملب OPللمعلوم.
خاصة
و! ــي الح ــديث ال ــذي رواﻩ اب ــن ّ
عب ــاس ع ــن قص ــة ُمراجع ـ ِـة حفص ـ َـة بن ـ ِـت عم ـ َـر ر Úـ َ
ـ Opﷲ عم ــا رس ــول ﷲ،
يومــه غضـ َ
وقولــه لهــا " :ﱠإنـ َـك ُل sـَ A
اجعBن رســو َل ﷲ صـ ﱠـ;ى ﷲ عليــه وسـ ﱠـلم حcــ¯ يظـ ﱠـل َ
ـبان؟ ّ (١١) "...
روي بمنــع
صرف كلمة "غضبان" وصرفها ،ﱠ
ّ
ّ
ـدمامي OPأق ﱠـر الروايـة ،وخ ّـر َج الصـرف ع;ـى
الزرك× Opالصرف ،لك ﱠـن ال
فرد
ِ
ﱠ
ّ
ﱠ
َ
ﱠأنــه لغــة ،فقــال" :إن بPــ Oأســد يقولــون !ــي مؤنــث غضــبان :غضــبانة ،فلعلــه اعتــ Aهــذﻩ اللغـة !ــي الحــديث،
)ُ (١ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٢ص .٢٣٢-٢٣١
)ُ (٢ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٢ص .٢٣٢
ادي ،الحسن بن قاسم ،توضيح املقاصد بشرح ّ
)ُ (٣ينظر :املر ّ
ّ
العربي،
ألفية ابن مالك ،تحقيق :عبد الرحمن ع;ي سليمان ،ط  ،١دار الفكر
القاهرة٢٠٠١ ،م ،ج  ،٢ص .٥٨٧
ﱠ
)ُ (٤ينظر :محمد خ ABحلواني ،النحو امليسر ،ط  ،١دار املأمون للAsاث ،دمشق١٩٩٧ ،م ،ج  ،١ص .٣٦٤-٣٦٣
ادي ،توضيح املقاصد بشرح ّ
)ُ (٥ينظر :املر ّ
ألفية ابن مالك ،ج  ،٢ص .٥٨٧
)َ ُ (٦
ٔالاندل ،Op-أث ABالدين محمد بن يوسف ،ارتشاف ﱠ
نظر :أبو ّ
ّ
الض َرب من لسان العرب ،تحقيق :رجب عثمان محمد ،ط  ،١مكتبة
حيان
ي
الخانDي ،القاهرة١٩٩٨ ،م.ج  ،٢ص .٧٤٠-٧٣٩
)ُ (٧ينظر :مصابيح الجامع ،ج  ،٢ص .٢٧
)ُ (٨ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٢ص .٢٧
)ُ (٩ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٣ص .٦١
)ُ (١٠ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٣ص .٦٢
)ُ (١١ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج ،٨ص .٤٦٠
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ُ
ألن الصــفة الcــ Oع;ــى وزن "فعــالن" إذا كــان ُ
فصـ َـرف") .(١ﱠ
مؤن,ــا ع;ــى وزن "فعالنــة" تصـ َـرف ،وÔــي لغــة بPــO
ّ
الدمامي.(٢)OP
أسد كما ذكر
ﱠ
ﱠ
و!ـي بــاب الخصــومة حـ ﱠـدث ٔالاشــعث عــن أبــي عبــد الــرحمن قولــه للرســول صــ;ى ﷲ عليــه وســلم" :يــا رســول
َ
ﷲْ ،
ـف (٣) "... ،بنص ـ ــب "يحل ـ ــف" ،و! ـ ــي رواي ـ ــة ذكره ـ ــا اب ـ ــن خ ـ ــروف النح ـ ــو ّي :ب ـ ــالرفع)ّ ،(٤
وجهه ـ ــا
إذن يحل ـ ـ
ادي" :وبعـ ُ
ـدمامي OPع;ــى ﱠأ³ــا لغــة لــبعض العــرب) .(٥قــال امل ـر ّ
ّ
الزرك×ـ ﱡ
ـض العــرب ُيلaــي "إذن" مــع
ـ Opووافقــه الـ
ِ
غية نادرة ،حكاها عي ¯p-وسيبويه ،وال ُي َ
استيفاء الشروط ،وÔي ُل ّ
قب ُل قو ُل من َ
أنكرها").(٦
ْ
َ َ
ﱠ
ﱠ
ـدو قـ ْـد َر َك"... .
و!ــي حــديث قصــة ابــن صـ ّـياد ﱠأن رســو َل ﷲ صــ;ى ﷲ عليــه وســلم قــال لــه" :اخســأ ،فلــن تعـ
ّ
ـدمامي" :OPجـاء ع;ـى لغـة مـن يجـزم ب ـ"لـن") .(٩قـال امل ّ
ـالقي:
) ،(٧و!ي رواية" :فلن تع ُـد") (٨بحـذف الـواو .قـال ال
ً
أل ³ــا للنف ــي مثله ــا ،ﱠ
ـبا له ــا بـ ـ"ل ــم" ﱠ
وأن الن ــون أخ ــت امل ــيم ! ــي
"واعل ـ ْـم ﱠأن م ــن الع ــرب م ــن يج ــزم بـ ـ"ل ــن" تش ـ
اللغة").(١٠
ّ
ﱠ
ﱠ
وخر َج عدم حذف حرف العلة من الفعل املضارع املسبوق بال الناهيـة !ـي قولـه صـ;ى ﷲ عليـه وسـلم" :ال
ُيص ــ;ي أح ـ ُـدكم ! ــي الث ــوب الواح ــد ،ل ـ َ
ـOpء") (١١بقول ــه" :الن Ûــ Oامل ـراد ل ـ َ
ـيس ع; ــى عاتقي ــه  ـ ٌ
ـيس محم ــوال ع; ــى
ٌ
التحريم ،فقـد ثبـت ﱠأنـه عليـه السـالم ص ّـ;ى !ـي ثـوب واحـد ك َـان أح ُ
ـض نسـائه وÔـي نائمـة،
ع
ب
ـى
;
ع
ـه
ي
طرف
ـد
ِ
ّ ُ ُ
ّ ّ )(١٢
ُ
ـأتز َر بــه ،ويجعــل ع;ــى عاتقيــه منــه شــيئا ،قالــه الخطــابي"  ،فيكــون
والثــوب الواحــد ال يتســع طرفــه ألن يـ ِ
قد حمل ال ع;ى النفي ال الن ،OÛقال" :ال نافية").(١٣
ًّ
ـدمامي OPمــن تخــريج نحــو ّي ﱠ
ّ
قويــا ع;ــى
مؤيــد بــدليل فقÛـ ّـ Oإال ﱠأن للنÛـ ِـ Oوجهــا
ومــع وجاهــة مــا ذهـ َـب إليــه الـ
َ ّ
ُ
لغة من ال يحذف حرف العلة من الفعل املضارع املجزوم).(١٤
َ
ُ
و!ــي حــديث هشــام عــن أبيــه" :دخـ َـل الن°ـ ﱡـ Oصـ ﱠـ;ى ﷲ عليــه وسـ ﱠـل َم عـ َ
ـام الفــتح مــن كــداء ،وكـ َـان ُعــروة يــدخل
) (١املصدر السابق نفسه ،ج  ،٨ص .٤٦١
)ُ (٢ينظر :ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،مادة "غضب".
)ُ (٣ينظر :مصابيح الجامع ،ج  ،٥ص .٢٥٧
)ُ (٤ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٥ص .٢٥٨-٢٥٧
)ُ (٥ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٥ص .٢٥٨-٢٥٧
ّ
) (٦املر ّ
العلمية،
ادي ،الحسن بن قاسم ،الج ¯Pالداني !ي حروف املعاني ،تحقيق :فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ،ط  ،١دار الكتب
بABوت١٩٩٢ ،م ،ص .٣٦٣
)ُ (٧ينظر :مصابيح الجامع ،ج  ،٣ص .٢٨٣
)ُ (٨ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٣ص .٢٨٥
)ُ (٩ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٣ص .٢٨٥
)(١٠
املالقي ،أحمد بن عبد النور ،رصف املباني !ي حروف املعاني ،تحقيق :أحمد محمد ّ
ّ
الخراط ،ط  ،٢دار القلم ،دمشق١٩٨٥ ،م ،ص
.٣٥٧
) (١١مصابيح الجامع ،ج  ،٢ص .٨٠
)ُ (١٢ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٢ص .٨١
)ُ (١٣ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٢ص .٨١
)ُ (١٤ينظر :ابن ّ
النحاسÇ ،اء الدين محمد بن إبراهيم ،التعليقة ع;ى امل ﱠ
قرب ،تحقيق :جميل عبدﷲ عويضة ،ط  ،١وزارة الثقافة،
ٔالاردن٢٠٠٤ ،م ،ص .٧٥-٧٤
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ُ
ممـ ــا ك َل ْمـ ــا ،وأكـ ــ Aمـ ــا يـ ــدخل مـ ــن َكـ ــداء ُ
ـروة يـ ـ ُ
ـدخل ممـ ــا
أقرÇمـ ــا إ[ـ ــى م¤لـ ــه") .(١و!ـ ــي روايـ ــة" :وكـ ــان عـ ـ
ِ
ّ
(
٢
)
َ
ّ
ﱠ
الدمامي OPبقوله" :ع;ى لغة من أعربه بالحركـات املقـدرة ع;ـى ٔالالـف !ـي جميـع الحـاالت"
خرجها
كالهما"
ُ َ
َ
وملحقه معاملة الاسم املقصور !ي اللغة الّ Oc
يسما النحاة لغة القصر.
يقصد معاملة املث¯P
ِ
ﷲ عم ــا أنﱠ
ـُ Op
وق ــد يق ـ ُـع ! ــي الح ــديث النب ــو ّي م ــا يس ـ ّـم¯ بت ــداخل اللهج ــات ،فع ــن ج ــابر ب ــن عب ــدﷲ ر Úـ َ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
ّ
ـدماميِ " :OPأخــذ الفعــل
رســول ﷲ صــ;ى ﷲ عليــه وســلم قــال لــه . ..." :احثــه .فحثـ ْـو ُت َحثيــة (٣) "... ،قــال الـ
لغة أخرى ،وكذا فعلوا !ي تداخل اللغتBن من كلمتBن").(٤
"حثا" من لغة ،واملصدر من ٍ
ّ
ْ
النحوين:
بعض
الحمل عى جوازات
ب-
ِ
ُ َُ
ّ
ْ
ـذهب نحـو ﱞي كاملـذهب الك ّ
النحويBن مـا أجـازﻩ م ٌ
ـو!ي وح َـدﻩ ،أو مـا أجـازﻩ
بعض
يقصد بالحمل ع;ى جوازات ِ
بعض النحاة من غ ABالاحتكام إ[ى مذهب نحو ّي ﱠ
نحو ﱞي ،أو ُ
محدد .فقد وقع !ي رواية القابّ -
ـ Opمـن حـديث
ٍ
ٍ
ـOp؛ ﱠ
عبــاس" :انفــروا ُثبــات" اســتعمال ٔالالــف !ــي كلمــة "ثبــات" ،فرواهــا" :ثباتـ ًـا" ،ﱠ
ابــن ّ
فردهــا الزرك×ـ ّ
ألن جمــع
ٍ
ِ
ﱠ
) (٥ﱠ
ُ ْ َُ
ّ
ـض
املؤن ــث الس ــالم ال يخ ــتم ب ــاأللف  ،ورد علي ــه ال ــدمامي OPبقب ــول الراوي ــة وتخريجه ــا ع; ــى ج ــوازات بع ـ ِ
ـوفيBن جـ ُ
ـذهب الكـ ّ
واز إعرابــه !ــي حالــة النصــب بــالفتح ُمطلقـ ًـا ،وجـ ﱠـوزﻩ قـ ٌ
النحــاة ،فقــال" :مـ ُ
ـوم !ــي محــذوف
ِ
الالم").(٦
َُ
ﱠ
ﱠ ﱠ
َ
ـود والنصــارى  (٧) "...بجـ ّـر كلمــة "الــود" بقولــه" :هكــذا
وخ ﱠـرج قولــه صــ;ى ﷲ عليــه وســلم" :إنمــا مــثلكم وال ِ
َ ُ ً
ً
ّ
ـونس وقطربـا
ـوض بـدون إعـادة الخـافض ،وهـو ممنـوع عن َـد البص ّـريBن إال ي
ف
املخ
ـمAB
ض
ال
ـى
;
ع
عطفا
بالجر
ِ
ِ
ٌ
ُ
ؤالاخفش والك ّ
ـوفيBن قاطبـة ع;ـى الجـواز ،والحـديث ّ
َ
ممـا يشـهد لهـم") ،(٨فالحـديث تقويـة ملـذهب املجBـ¤ين
َ
ـف ع;ـ ــى الضـ ــم ABاملجـ ــرور مـ ــن غBـ ــ Aإعـ ــادة الجـ ـ ّـار؛ ذلـ ــك ﱠأن جمهـ ـ َ
ـور النحـ ــاة مـ ــن املـ ــانعBن حصـ ــروﻩ
العطـ ـ
َ
ُ
ّ
بالضرورة) ،(٩وهذا يع OPﱠأن الخالف َ
العربيـة ،بـل الخـالف
ليس !ـي اسـتعمال هـذا الـنمط مـن الAsاكيـب !ـي
ً
!ي حدود القياس عليه ،ولهذا جاء الحديث النبو ّي تعضيدا لعدم حصرﻩ بالضرورة ونحوها.
َ
الحمل عى الشاذ والضعيف:
ت-
َ
ُ
ً
ً
َ
ّ
(
١
)
للشــاذ ! ــي النحــو العرب ـ ّـي تأليفــا ُومدارس ــة وتدريس ــا ســبعة مع ــان ّ ،
أهمهــا الش ــذوذ النظــر ّي ال ــذي يتمث ـ ُـل
ٍ
)ُ (١ينظر :مصابيح الجامع ،ج  ،٤ص .٩٨
)ُ (٢ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٤ص .٩٨
)ُ (٣ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٧ص .١٣-١٢
)ُ (٤ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٧ص .١٣
)ُ (٥ينظر :املصدر السابق نفسه ،٦ ،ص .٢٤٠
ّ
والسيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،همع الهوامع !ي شرح جمع الجوامع،
)ُ (٦ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٦ص .٢٤٠
ّ
العلمية ،بABوت١٩٩٨ ،م ،ج  ،١ص .٧٧
تحقيق :أحمد شمس الدين ،ط  ،١دار الكتب
)ُ (٧ينظر :مصابيح الجامع ،ج  ،٥ص .١٥٣
)ُ (٨ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٥ص .١٥٤-١٥٣
ٔ OpÚالاسّ As
ّ
الر ّ
)ُ (٩ينظرّ :
الر OpÚع;ى الكافية ،تحقيق :يوسف حسن عمر ،طبعة جامعة قاريونس ،ليبيا،
اباذي ،محمد بن الحسن ،شرح
١٩٧٨م ،ج  ،١ص  .٥٢٢وج ،٢ص .٣٣٦
ّ
ّ
ّ
ّ
العلم Oوالتدريس الAsبوي ،مجلة مقاربات ،العدد الثاني ،اململكة املغربية٢٠٠٨ ،م ،ص
)ُ (١ينظر فا دراستنا :الشاذ النحو ّي بBن البحث
.٢٤-١٠
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ً
ّ
ً
ـوراُ ،
ـحيح فصـ ٌ
ـتعمال صـ ٌ
ٌ
ـيح !ــي زمانــه لكـ ﱠـن
وحكـ ُـم الشــاذ ﱠأنــه اسـ
بمخالفــة الشــائع حcــ¯ لــو كـ َـان أصــال مهجـ
ّ
ُ
ممتنع َ
ُ
ٌ
فعلـة شـذوذﻩ ل َ
َ
ـيس !ـي ص ّـحته وثبوتـه،
القواعد والقوانBن،
بعد زمانه ،فال تب ¯Pعليه
القياس عليه
َ
ً
ُ
ّ
ّ
كتÈم أحيانا.
بل بالقياس عليه ،أو
ِ
التجريد منه لعل ٍل تعليمية منهجية يومئ إلا النحاة !ي ِ
ُ
ّ
ّ
العربيــة ل َ
ـيس خطــأ ،بــل هــو مـن بــاب املقبــول الصــحيح؛
اللغويــة
والضـعيف عنــد النحــاة مـن الاســتعماالت
ّ
ّ
ُ
املقبوليــة ،ال مجـ ﱠـرد الصـ ّـحة والصـ ّ
ّ
فالعلــة فيــه مســتوى
ـوابية ،ولهــذا يمكــن أن يقــع الشــاذ والضــعيف !ــي
النصوص الفصيحة.
ﱠ
ﱠ
َ
ـرة يقـول :س ُ
فعن سالم بن عبدﷲ ،قال :س ُ
ـمعت رسـو َل ﷲ صـ;ى ﷲ عليـه وسـلم يقـول :ك ﱡـل
ـمعت أبـا هري
ّأمcــُ Oمعـ ًـا!ى إال املجــاهرين (١) "... ،و! ــي روايــة" :إال املجــاهرون" ب ــالرفع) .(٢ﱠ
خرجــه ابـ ُـن مال ــك ع;ــى ﱠأنــه مبت ــدأ
ُ
َ َ
محــذوف الخــA؛ أي :لكــن املجــاهرون باملعا(ــ Opال ُيعــاف ْون ،وقــال :وال يعــرف أكـ ُـ Aالبصـ ّـريBن املتــأخرين !ــي
ﱡ
ه ــذا الن ــوع إال النص ـ َـب ،وق ــد أغفل ــوا ور ُ
ودﻩ مرفوع ــا باالبت ــداء ثاب ـ َـت الخ ــ ،Aنح ــو" :ف ــأحرموا كله ــم إال أب ــو
َ ُ
حر ْم").(٣
قتادة لم ي ِ
ّ
وتخـ ُ
ـريج ابــن مالــك مقبــو ٌل !ــي صــناعة ٕالاعـراب ،وإن كـ َـان ثمــة تخـ ٌ
ـريج آخــر ،مــؤداﻩ حمــل الرفــع ع;ــى صــفة
وجهـه") .(٤لك ﱠـن املشـكلة ل َ
ـOpء هال ٌـك إال ُ
ـيس
املغايرة !ي النصب ،فيكون مرفوعا كما !ي قوله تعا[ى" :ك ﱡـل ال ٍ
ُ
! ــي التخ ــريج ،ب ــل ! ــي رجاح ــة القي ــاس ع; ــى الح ــديث ونح ــوﻩ؛ له ــذا َ
ازو ﱠر النح ــاة ع ــن إج ــازة رف ــع م ــا بع ــد
صـ َ
العربيــة مــن غBــ Aتعــا ض بــBن تراكيÈــا؛ لهــذا ﱠ
الاســتثناء التــام املوجــب َق ْ
ّ
ّ
ـدماميOP
عقـ َـب الـ
ـة
ـ
غ
الل
ـيم
ـ
ل
تع
ـد
ر
ٍ
ّ
ع;ــى ابــن مالــك بقولــه" :فــتح هــذا البــاب الــذي فتحــه ابـ ُـن مالــك يــؤدي إ[ــى جــواز الرفــع !ــي كـ ِـل مســتث ¯Pمــن
ـام موجــب ،مثــل :قـ َ
ـام القـ ُ
كــالم تـ ّ
ـوم إال زيـ ٌـد؛ إذ يكــون الواقـ ُـع بعــد إال مرفوعــا باالبتــداء ،والخــ Aمحــذوف،
منقطعــا Çــذا الاعتبــار ،ومثلــه غBــ Aمســتقيم
وهــو مقـ ﱠـدر بنفــي الحكــم الســابق ،وينقلـ ُـب كـ ّـل اســتثناء متصـ ٍـل
ِ
ع;ى ما ال يخفى").(٥
 OpÚﷲ عنـه للرسـول ص ﱠـ;ى ﷲ عليـه وس ﱠـلم" :يـا سـول ﷲ ،ﱠإن أبـا بكـر ج ٌـل أسـيف ،ﱠ
و!ي قول عمر ر َ
وإنـه
ر
ر
شرطية ،ﱡ
ُ
َ
فحقها ج ُ
ّ
ْ
َ
ـزم املضـارع
الناس .(٦) "... ،قال الدمامي ّ :OPال خفاء !ي ﱠأن م¯c
سم ُع
م ¯cيقم مقامك ال ي ِ
بعدها .قال ُ
ابن مالك :ﱠ
لكا أهملت هنا حمال ع;ى إذا ،وÔي رواية ٕالامام أحمـد !ـي املسـند ،وقـد جـاء مثلـه
!ي الشعرُ ،
وح ِك َم بشذوذﻩ").(٧
ﱠ
ﱠ
ُ َ ُ
ُ
ضـ ﱠـعف ع; ـى صــالته !ــي بيتــه ،و!ــي ســوقه،
و!ــي حديثــه صــ;ى ﷲ عليــه وســلم" :صــالة الرجـ ِـل !ــي الجماعـ ِـة ت

)ُ (١ينظر :مصابيح الجامع ،ج  ،٩ص .٣٣٢-٣٣١
)ُ (٢ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٩ص .٣٣٢
)ُ (٣ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٩ص ُ .٣٣٢وينظر !ي تفصيل ابن مالك للمسألة كتابه :شواهد التوضيح والتصحيح ،ص .٩٧-٩٤
) (٤سورة القصص.٨٨ ،
)(٥
ّ
الدمامي ،OPمصابيح الجامع ،ج  ،٩ص .٣٣٣-٣٣٢
)ُ (٦ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٢ص .٣٣٤
)ُ (٧ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٢ص  .٣٣٥-٣٣٤وينظر تفصيل الخالف !ي تخريج مDيء جواب الشرط مرفوعا والفعل مجزوما عند:
املر ّ
ادي ،توضح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ،ج  ،٣ص .١٢٨١-١٢٨٠
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خمسـا وعشــرين ضــعفا (١) "... ،وقــد َ
ّ
ـس وعشــرين ،مثــل :أشــار ْت
ِ
ِ
روي بـالجر ع;ــى ع;ــى تقــدير البـاء ،أي :بخمـ ٍ
ُ
ّ
ّ
ُ
)(٣
(
٢
)
ُ
ّ
شاذ ،كذا وجهه ابن مالك  .و!ي حديث عمر ر َ
 OpÚﷲ عنه ..." :إني كنـت وج ٌـار [ـي  "...فقـد
ليب ،وهو
ك ٍ
ّ
ج ــاءت الرواي ــة ب ــالرفع ،ﱠ
ـدمامي OPبقول ــه" :ب ــالرفع عطف ــا ع; ــى الض ــم ABاملرف ــوع املتص ــل ب ــدون
فخرجه ــا ال ـ
فاصل ،وهو قليل").(٤
ّ
ٕالاقرار بجواز التوقف:
ث-
ُ
ظ ـ ــاهرة إق ـ ـرار الرواي ـ ــة م ـ ــع ّ
ّ
التوق ـ ــف ع ـ ــن تخريجه ـ ــا مظه ـ ـ ٌـر مه ـ ـ ﱞـم م ـ ــن مظ ـ ــاهر املوض ـ ـ ّ
العلمي ـ ــة عن ـ ــد
ـوعية
ُ
ُ
َ
ّ
كلمة "مئـة" مـن حـديث أبـي
الدمامي ،OPفكلمة ال أدري نصف العلم ،لهذا عندما حار !ي تخريج رواية رفع ِ
َ ُ
ﱠ
مســعود رÚـ َ
ـوم ملئــة ألــف") .(٥قــال" :وهــو ُمشـ ِـكل") ،(٦ولكــي ال
لبعضــهم اليـ
ـ Opﷲ عنــه عنــدما قــال ..." :وإن ِ
َ
يبـ َ
ـادر إليــه مــن يخـ ّ ِـر ُج الحــديث ع;ــى إضــمار اســم ﱠإن ،والجملــة بعــدها خــ Aمقـ ّـدم مبتــدؤﻩ كلمــة مئــة ،قــال:
"يمن ـ ُـع من ــه اق sـAان املبت ــدأ ب ــالم الابت ــداء ،و Ôــي مانع ـ ٌـة م ــن تق ـ ّـدم الخ ــ Aع; ــى املبت ــدأ املق ــرون  Çــا ،ودع ــوى
ً
جداّ ،
فتأمله").(٧
زياد®ا ضعيف
ﱠ
ُ
ُ
ـبه الجملــة متعلقــة بخAهــا ،ونصــب "اليــوم" ع;ــى
ويمكــن تخــريج الحــديث ع;ــى إضــمار اســم إن ،وجعــل شـ ِ
الظرف؛ وحمل "مئة" ع;ى الابتداء باعتبار الـالم لالبتـداء والخـ Aمحـذوف جـوا ًا ي ُـد ﱡل عليـه س ُ
ـياق الكـالم،
ز
ُ
ألن الحــديث" :كــانَ
ﱠ
والتحمــل خBـ ٌـ Aمــن القعــود عــن العمــل وعــدم الصــدقة؛ ﱠ
ّ
كأنــه :وملئــة ألــف ُمـ ٍّـد بالتحامــل
ِ
َ
رســول ﷲ صـ ﱠـ;ى ﷲ عليــه وسـ ﱠـلم إذا َ
فتحامـ َـل ،فيصــيب املـ ّـد،
أمرنــا بالصــدقة ،انطلــق أحـ ُـدنا إ[ــى الســوق،
ُ
ﱠ
ألف" .وﷲ أعلم.
وإن لبع ِضهم اليوم ملئة ٍ
الخاتمة:
ُ
ّ
ّ
توصلت الدراسة إ[ى عدة نتائج ،ما:
ً
جيــة !ــي النحــو العربـ ّـي؛ ﱠ
ـاه;ي أع;ــى مراتــب ُ
ألنــه ٔالاقــدم تار ّ
الح ّ
ـعر الجـ ّ
 -١ﱠأن الشـ َ
يخيــا ،فيصــلح حجــة ع;ــى
ّ
كل ما بعدﻩ.
ِ
َ
ٌ
ٌ
ّ
العربية نوعان :شاهد ّ
دال[ي ،وشاهد نحو ّي.
 -٢ﱠأن الشاهد !ي
َ
دال[ي باإلجماع َ
ٌ
يغلب ع;ى ّ
ّ
اللغويBن ما دام ُ
شاهد ّ
الحديث النبو ّي
الظن عدم تغي ABروايته.
عند
 -٣أ ﱠن
ُ
َ
ُ
ّ
ُ
الشك.
 -٤ﱠأن
وعدم احتمال
اتفاق اللفظ واملع¯P
الشاهد النحو ّي يشAsط فيه
َ
ﱠ
َ
ـور النحــاة عــن الاحتجــاج بالحــديث النبــو ّي مــن بــاب التحـ ّـوط العلمـ ّـ Oخــوف ظهـور مــن
 -٥أن ازورار جمهـ ِ
يقدح !ي الرواية.
)ُ (١ينظر :مصابيح الجامع ،ج  ،٢ص .٢٩٧
)ُ (٢ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٢ص  .٢٩٧وابن مالك ،شواهد التوضيح والتصحيح ،ص .١٥٤-١٥٣
)ُ (٣ينظر :مصابيح الجامع ،ج  ،٥ص .٣٧٣-٣٧٠
)ُ (٤ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٥ص  .٣٧٣وينظر تفصيل املسألة َ
ّ
الشاط! O°ي :املقاصد الشافية !ي شرح الخالصة الكافية ،ج
عند
 ،٥ص .١٥٥-١٥٣
)ُ (٥ينظر :مصابيح الجامع ،ج  ،٣ص .٣٥٦
)ُ (٦ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٣ص .٣٥٦
)ُ (٧ينظر :املصدر السابق نفسه ،ج  ،٣ص .٣٥٧-٣٥٦
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 -٦ﱠأن ظهـ َ
ـور إشـ ّ
ـكالية الاحتجــاج بالحــديث النبــو ّي جــاء بعـ َـد اســتقرار النحــو العربـ ّـي بقــرون ،فــال يعـ ﱡـد ذا
داللة ّ
مهمة !ي التقنBن النحو ّي.
ٍ
َ
َ
ّ
ّ
ﱠ
كل ما.
 -٧ﱠأن الدمامي OPوقع !ي حABة علمية بBن ابن مالك وابن هشام الشتغاله
ببعض كتب ٍ
ِ
َ
 -٨ﱠأن الــدمامي ّ OPيقـ ِّـد ُم روايــة الحــديث ع;ــى تقنينــات النحــاة ،وينــأى عــن اف sـAاض مــا لــم يثبــت بالروايــة
من ّ
نص الحديث النبو ّي الشريف.
الدمامي OPﱠ
ّ
ّ
ّ
ّ
النحوية !ي كتابه مصابيح الجامع.
العلمية !ي تأويالته
وباملوضوعية
تم ¤َ Bباألمانة
 -٩ﱠأن
َ
ّ
الدمامي! OPي كتابه مصابيح الجامع من باب التخريجّ ،
ّ
النحوية.
وحل املشكالت
صنيع
 -١٠ﱠأن
َ
ٌ
تعليمي ــة ممت ــاز ٌة لتعل ــيم النح ــو العرب ـ ّـي بس ــبب م ــا في ــه م ــن ق ــيم ّ
ّ
ديني ــة،
 -١١ﱠأن الح ــديث النب ــو ّي م ـ ّـادة
وفصاحة ّ
لغوية.
ٍ
ً
ُ
ّ
إذن؛ ال يعدو أن يكون عمل الدمامي! OPي كتابه مصابيح الجامع تخريجا ملشكل ٕالاعراب !ي الحديث
ً
نحوية ،ﱠ
ُ
ّ
َ
يصلح !ي املتابعات والتعاضيد؛ ملا
لكنه
وليس استدالال به إلقامة قاعدة
النبو ّي الشريف،
ّ
النبوية من قيم صالحة ّ
ّ
سام فصيح.
لكل زمان ومكان
اشتملت عليه ٔالاحاديث
ٍ
أدبي ٍ
ِ
بأسلوب ٍ
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 .٣١قراءة بيانية ]ي حديث ٕالاخالص أو النية
د .جميل محمد حﺴن بن عطا
)مﺴاعد عميد كلية ٓالاداب ،جامعة الزرقاء -الزرقاءٔ ،الاردن(
بﺴم ﷲ الرحمن الرحيم
املقدمة
الحمد هلل الرحمن ،علم القران ،خلق ٕالانسان علمه البيان ،والصالة والسالم ع;ى أفصح العرب
ً
ً
لسانا ،وأوضحهم بيانا ،النٔ O°الامي محمد بن عبد ﷲ ،الذي أوتي جوامع الكلم ،وجرت ع;ى لسانه
الحكم ،وع;ى آله وصحبه والتابعBن ذوي ٔالاقدار والقيم ،الذين حفظوا العربية إ[ى يومنا ،فسارت بBن
ً
ً
ٔالامم ،يحرسها كتاب ﷲ الكريم ،وحديث نبيه العظيم ،وصدق ﷲ القائل "إنا أنزلناﻩ قرآنا عربيا
لعلكم تعقلون") (١والقائل " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون") (٢وصدق نبيه القائل :ليست العربية
[ي بدين وال قوم بل Ôي لسان" ،أو كما قال ،وبعد" :فهذا بحث !ي مجال البيان النبوي ،عنونت له
بـ":قراءة بيانية !ي حديث ٕالاخالص أو النية" ،قصرته ع;ى حديث واحد ،لكنه من ٔالاهمية بمكان،
وجعلت البحث !ي مهاد ومبحثBن وخاتمة ،أما املهاد فاشتمل ع;ى املقدمة ،وأهمية الحديث موضوع
البحث ،وسبب اختياري له ،وأسئلة البحث ،وأهميته ،ومنهجه ،والدراسات السابقة.
و!ي املبحث ٔالاول عرضت ملجموعة من ٔالانماط ؤالاساليب البيانية ال Ocاستخدمها الن_ O°ص;ى ﷲ
ً
ً
عليه وسلم_ !ي هذا الحديث ،مبينا أهميا وقيما !ي خدمة موضوع الحديث وفكرته ،موردا آراء
بعض الباحثBن والدارسBن ّ
وشراح الحديث ،ومبديا رأيي قدر استطاع Ocوفهم.O
و!ي املبحث الثاني عرضت للسمات الفنية أو البيانية !ي الحديث ع;ى مستوى ٔالافكار واملعاني ،والعبارة
والتعب ،ABوالخيال والتصوير ،والعاطفة.
أما الخاتمة فقد عرضت فا ألهم النتائج ال Ocتوصلت إلا من قراءة الحديث قراءة بيانية ،وأهم
ً
التوصيات ال Ocيو(Ç Opا الباحث ،إلغناء هذا اللون من الدراسات اللغوية .و!ي الاية أوردت ثبتا بأهم
املصادر واملراجع ال Ocاستعنت Çا .ولم أتطرق !ي الحديث للقضايا ؤالاحكام الفقهية ،ع;ى أهميا ،ألن
املجال ليس مجالها ،كما أن OPال أدûي لنف Op-ما ال أحسن .وال بد من ٕالاشارة إ[ى أن الباحث ال يقصد
بالبيان معناﻩ الاصطال'ي عند البالغيBن املتأخرين الذي يشمل التشبيه واملجاز والكناية ،بل يقصد
طريقة التعب ABفإن أصبت فمن ﷲ وبتوفيقه ،وإن أخطأت فمن ذا الذي ال يخطئ؟
وحس O°أن OPقد حاولت ،سائال املو[ى _عز وجل_أن تكون أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهه الكريم،
وان تكون نياتنا صالحة لتصلح أعمالنا وتقبل.
ً
سبب اختيار حديث ٕالاخالص موضوعا للبحث:

 -١سورة يوسف ٓالاية )(٢
 -٢سورة الحجر ٓ :الاية ).(٩
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ً
شأوا بعيدا ألهميته ،حّ ¯c
قل أن يخلو كتاب ألحدهم من هذا
لقد بلغ اهتمام العلماء Çذا الحديث
الحديثّ ،
يصدر به كتابه ،أو يستفتح به مصنفه ،أو يبدأ به قوله ،أو يحث العلماء وطلبة العلم ع;ى
ً
ذلك .كقول بعضهم":من أ اد أن ّ
يصنف كتابا فليبدأ Çذا الحديث" ،وقول أخر "كان املتقدمون من
ر
ُْ
ْ
شيوخنا يستحبون تقديمه أمام كل Opء ُيبتدأ أو ينشأ من أمور الدين ،لعموم الحاجة إليه !ي جميع
ًّ
أنواعها" ،وقول ثالث":جرت عادة العلماء الابتداء به !ي أوائل الدروس واملصنفات ،حثا للطالب ع;ى
إخالص نيته !ي طلب العلم ،وبه ّ
صدر البخاري صحيحه ،وأقامه مقام الخطبة له ،إشارة منه إ[ى أن
)(١
كل عمل ال يراد به وجه ﷲ فهو باطل"
هذا وقد أفاض العلماء !ي تقدير هذا الحديث ،فجعله بعضهم نصف ٕالاسالمّ ،
وعدﻩ بعضهم) (٢تلث
ٕالاسالم أو العلم ،وبعضهم)ّ (٣
عدﻩ أحد أربعة أحاديث علا مدار ٔالاحاديث املسندة وعددها أربعة آالف.
فهو يعدل ربع الحديث كله عندهم.
)(٤
وقد أفرد هذا الحديث بالشرح عدد من العلماء ،مثل ابن تيمية والسيوطي ،كما أنه اشر وانتشر
ً
ح ¯cصار كاملتواتر ،وإن كان من حديث ٓالاحاد .وحديث هذا شأنه جدير باالهتمام سابقا والحقا ،لبيان
ما فيه من أسرار بيانية وأساليب بالغية ،حملت تلك املعاني ؤالافكار العظيمة ،فكان أن اتجهت
ً
لدراسة هذا الحديث دراسة بيانية ،علما بأن OPأد ّرس مواد البالغة العربية و " ،البيان النبوي"ً لطلبة
اللغة العربية !ي جامعة الزرقاء ،وللحديث النبوي مكانة تالية ملكانة القرآن الكريم ال !ي التشريع
ؤالاحكام فقط ،بل !ي اللغة والبيان.
ﱠ
وملا لم أجد دراسة متخصصة للحديث من هذا الجانب ،عزمت النية ع;ى القيام بذلك ،وكان لقسم
اللغة العربية وآداÇا بجامعة كABالا !ي الهند فضل كب ،ABحينما أعلن عن تنظيم ندوة عاملية للحديث
النبوي :لغته ،وفلسفته ،ودراساته ،مما شجع OPع;ى الكتابة !ي هذا املوضوع ،ومراسلة القائمBن ع;ى
ً
ً
الندوة بذلك ،فوافقوا مشكورين ،وقبلوا بح O8مبدئيا ،آمال أن أكون عند حسن الظن.
أسئلة البحث:
طرح الباحث مجموعة من ٔالاسئلة ،سيجيب عا !ي ثنايا البحث ،مثل:
 -١ما املقصود بالقراءة البيانية لحديث ٕالاخالص؟
 -٢ما أهمية حديث ٕالاخالص؟
 -٣ما موضوع الحديث؟ وما فكرته الرئيسة؟
 -٤ما ٔالاساليب ؤالانماط اللغوية ال Ocاتبعها الن_ O°ص;ى ﷲ عليه وسلم_ للتعب ABعن أفكارﻩ
ومعانيه !ي هذا الحديث؟
 -١أبو صفية ،عبد الوهاب ،شرح ٔالاربعBن النووية !ي ثوب جديد ،الطبعة التالتة )١٤١٦هـ١٩٩٥،م( ،نقال عن ٔالاذكار للنووي،ونيل املرام
شرح عمدة ٔالاحكام ملجموعة من العلماء.
 -٢هما ٕالامام الشافÙي  ،وٕالامام أحمد بن حنبل.
ً
- ٣هو أبو داود ،وينظر !ي ذلك أبو صفية ،مصدر سابق ،ص  ،١٧نقال عن جامع العلوم والحكم ،البن رجب الحنب;ي.
- ٤أبو صفية :مصدر سابق ص .١٨
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 -٥ما مدى مالءمة هذﻩ ٔالاساليب ؤالانماط اللغوية للموضوع؟
 -٦ما أهم السمات البيانية ال Ocم¤Bت أسلوب الحديث؟
ً
 -٧ما مدى تأثر الحديث موضوع الدرس بالقرآن الكريم لفظا ومع¯P؟
منهجية البحث:
يقوم البحث ع;ى املنهج الوصفي التحلي;ي الاستنباطي ،حيث يستعرض الباحث نص الحديث
ً
بأنماطه وأساليبه ،ويدرسه من الداخل ،مستعينا بعد ﷲ ،بما أوتي من علم بسيط ،وخAة
ً
ً
متواضعة ،وممارسة عملية ،ومستفيدا من آراء السابقBن !ي دراسا®م وبحو/م ،ومستنبطا
ٔالاحكام والنتائج ،وقد عمد الباحث إ[ى تلخيص ٔالاساليب اللغوية والسمات البيانية للحديث
!ي جداول ،تسهل ع;ى الناظر فا ولم يحفل الباحث بروايات الحديث والاختالفات اليسABة
ً
بيا ،بل اعتمد الرواية املشهورة ،إذ قد تغنيه عن قراءة البحث كامال.
الدراسات الﺴابقة :
ع;ى الرغم من أهمية حديث ٕالاخالص وكAة دورانه !ي الكتب واملصنفات ،ووفرة الشروح اللغوية له،
!ي كتب السنة ،ومصنفات ٔالاحاديث ،إال أن OPلم أجد فيما أعلم دراسة مستقلة متخصصة لهذا
الحديث ،ويكفي أن أش ABهنا إ[ى كتب السنة املختلفة وشروحها ،وما فا من شرح لهذا الحديث.
ولكن OPقد أفدت من دراسات بيانية حديثة !ي مجال الحديث النبوي ،مثل" :إعجاز القرآن والبالغة
النبوية" للرافÙي" ،والبيان النبوي" للبيومي ،و"الحديث الشريف من الوجهة البالغية" لكمال عز الدين،
ً
فضال عن الكتب العامة مثل" :شرح ٔالاربعBن النووية !ي ثوب جديد" ألبي صفية"،والبيان !ي شرح
ٔالاربعBن النووية" للبيطار .و"الحديث النبوي الشريف" لشرف القضاة ،إضافة إ[ى ما هو منشور ع;ى
بعض املواقع ٕالالكAsونية من دروس ومحاضرات وأسئلة حول هذا الحديث.
حديث ٕالاخالص :
عن أم ABاملؤمنBن أبي حفص عمر بن الخطاب _ر OpÚﷲ تعا[ى عنه_ قال :سمعت رسول ﷲ _ص;ى ﷲ
عليه وسلم_ يقول" :إنما ٔالاعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ مانوى ،فمن كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله
)(١
فهجرته إ[ى ﷲ ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها ،فهجرته إ[ى ما هاجر إليه"
رواﻩ الشيخان !ي صحيحما
صحيح البخاري  ٩/١رقم الحديث )(١
وصحيح مسلم  ١٥١٥/٣رقم الحديث )(١٩٠٧
املبحث ٔالاول
من ٔالانماط ؤالاساليب البيانية ]ي حديث ٕالاخالص أو ّ
النية
ورد !ي حديث ّ
النية مجموعة من ٔالانماط ؤالاساليب البيانية الالفته للنظر من حيث تناسÈا
مع املوضوع ،وانسجامها فيما بيا ،وتناسقها مع املع ،¯Pومن هذﻩ ٔالانماط ؤالاساليب :أسلوب الجملة
 -١للحديث روايات أخرى ال داûي لذكرها  ،وينظرن !ي ذلك أبو حنيفة  ،ومرجع سابق ،
ً
صـ ، ١٦نقال عن جامع العلوم
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الاسمية ،ؤالاسلوب الخAي ،وأسلوب التوكيد ،وأسلوب القصر ،وأسلوب التقديم والتأخ ،ABوأسلوب
الشرط ،وأسلوب الوصل ،وٕالايجاز ،وٕالاطناب ،وٕالاظهار ،وٕالاضمار ،واملقابلة.
وفيما يأتي عرض لهذﻩ ٔالاساليب !ي الحديث :
ً
أوال  :أسلوب الجملة ٔالاسمية:
معلوم أن الجملة الاسمية !ي اللغة العربية تفيد ثبوت الحكم واستقرارﻩ ودوامه؛ وÔي لذلك
تفيد توكيد الحكم وتقويته ،بخالف الجملة الفعلية ال Ocتفيد الحدوث ،وقد تفيد التجدد مع الحدوث
بقرائن.
ً
وإذا أنعمنا النظر !ي حديث ّ
النية وجدناﻩ مبنيا ع;ى التعب ABبالجملة الاسمية ،من بدايته ح¯c
ّ
³ايته ،حيث اشتمل ع;ى ثماني جمل كلها اسمية تراوحت بBن الجمل الرئيسة والفرعية ،أما نمط
ُ
الجملة الفعلية !ي الحديث فقد انحصر !ي جمل فرعية ،كما ّ
سيتضح من تحليل جمل الحديث تاليا :
أ -الجملة ٔالاوى" :إنما ٔالاعمال بالنيات":
ً
ً ً
ً
ً
وقعت هذﻩ الجملة !ي بداية الحديثّ ،
لتقرر حكما مطلقا ثابتا مستقرا دائما ،يؤكدﻩ القرآن الكريم من
ُ
ﱠ
ﱠ ْ
قبل ،وتعضدﻩ أحاديث نبوية !ي املع ¯Pنفسه؛ فاهلل _تعا[ى _ يقول َ :و َما أ ِم ُروا ِإال ِل َي ْع ُب ُدوا الل َه ُمخ ِل ِص َBن
َ َ َ
َ
َل ُه ّ
ين ُح َن َفاء" ) (١ويقول – سبحانهَ " : -و َم َث ُل ﱠالذ َ
الد َ
ين ُي ِنف ُقون أ ْم َوال ُه ُم ْاب ِتغ َاء
ِ
ِ
َْ َ ﱠ
الله َو َت ْثب ًيتا م ْن َأ ْن ُفسه ْم َك َم َثل َج ﱠنة ب َرْب َوة َأ َ
ص َاَ Çا َواب ٌل َف َآت ْت ُأ ُك َل َها ِض ْع َف ْBن َفإ ْن َل ْم ُي ِص َْ Èا َوابلٌ
ٍ ِ ٍ
مرض ِاة ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ
َ ُ
ﱠ
ّ
َ
ٌ )(٢
فط ﱞل َوالل ُه ِب َما ت ْع َملون َب ِص . " ABويؤكد الن -O°ص;ى ﷲ عليه وسلم – فيما أن "ﷲ ال يقبل العمل إال
ً
ّ
ما كان خالصا" ) ،(٣ويبشر املصطفى – عليه الصالة والسالم – أمته" بالتمكBن والرفعة ،ومن عمل
مم عمل ٔالاخرة للدنيا لم يكن له !ي ٓالاخرة من نصيب" ).(٤
وما يلفت النظر !ي هذﻩ الجملة أن املبتدأ فا جاء بصيغة الجمع " أعمال" ليشمل أعمال ٕالانسان
ً
ً
جميعها بال استثناء ،أما خ Aاملبتدأ " املسند" فقد جاء شبه جملة جا ّرا ومجرورا " بالنيات" ،وجاء
ً
ً
الاسم املجرور بصيغة الجمع كذلك " نيات" مقAsنا بـ "أل" الاستغراقية أيضا ،للغاية نفسها ال Ocذكرت
!ي املبتدأ أو املسند إليه ،وهذا ّكله مما يزيد من ثبات الحكم !ي هذﻩ الجملة ،واستقرارﻩ ،ودوامه .و ّ
غOP
عن البيان أن ٕالاسناد !ي هذﻩ الجملة بسيط ،حيث تم معناها بإسناد واحد فقط.
ولعل شرح مفردات هذﻩ الجملة يؤكد ما ذهب إليه الباحث ،فاألعمال :جمع عمل ،ويشمل ما تفعله
القلوب ؤالالسن والجوارح ،والنيات :جمع ّنية ،وÔي !ي اللغة :القصد والعزيمة ،و!ي الاصطالح :القصد
ّ
ّ
ً
ً
للعمل أو الباعث عليه تقربا إ[ى ﷲ .وطلبا ملرضاته وثوابه ،والنية محلها القلب ،ف OÛعمل قل O°والتعلق
لها بالجوارح ،وهكذا فإن "ٔالاعمال" تشمل ما !ي القلب من ٔالاعمال ،كالتوكل وٕالانابة ،والخشية ...وما

 - ١سورة البينة ٓ :الاية ). (٥
 - ٢سورة البقرة ٓ :الاية ).(٢٦٥
 - ٣رواﻩ النسائي .
 - ٤رواﻩ أحمد .
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ينطق به اللسان ،وهو كث ،ABوالبدانيه Opء من عمل الجوارح ،وما تقAsفه الجوارح كاليد ،والرجل،
والعBن ،ؤالاذن....
الجملة الثانية  " :لكل امرىء ما نوى" :
ب-
ً
هذﻩ الجملة اسمية مركبة ،حيث ورد املسند إليه ٔالاول " املبتدأ " فا اسما موصوال ً"ما" ،وقد
اتصلت به جملة فعلية "نوى" تممت معناﻩ ،واملسند فا الفعل " نوى" واملسند إليه " الفاعل" ضمAB
مست Asتقديرﻩ "هو" يعود ع;ى "امرئ" .أما املسند "الخ "Aللمسند إليه ٔالاول " ما" !ي الجملة الرئيسة
ً
ً
فقد جاء شبه جملة)جا ّ ًرا ومجرو ًرا ( " ّ
لكل" ،أو اسما مقدرا تعلق به الجار واملجرور ،وبذلك تكون هذﻩ
الجملة قد اشتملت ع;ى إسنادين لتمام معناها :أحدهما جملة اسمية ،وÔي الجملة الرئيسة ،والثاني
جملة فعلية " نوى" وÔي جملة فرعية.
وقد ّدلت الجملة بصيغا الاسمية ع;ى ثبات الحكم فا واستمرارﻩ ،وهو ثبوت نسبة املسند إ[ى املسند
إليه.
ج -الجملة الثالثة "فمن كانت هجرته إى ﷲ ورسوله فهجرته إى ﷲ ورسوله":
وÔي جملة شرطية مركبة ٕالاسناد ،فا جملة فعل الشرط " كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله" وجملة
جواب الشرط " :هجرته إ[ى ﷲ ورسوله " وجاء املسند إليه فا اسم الشرط "من" ،واملسند جماع
جمل Ocالشرط وجوابه ،واملسند إليه هنا يفيد التعميم ،فأيما شخص كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله،
فحكمه أن هجرته هلل ورسوله دون تقييد بزمان أو مكان ،فتثبت بذلك نسبة املسند إ[ى املسند إليه،
ّ
وتستمر.
وتدوم
د – الجملتان الرابعة والخامﺴة  " :هجرته إى ﷲ ورسوله" ) (١و" هجرته إى ﷲ ورسوله"ٔ :الاو[ى
جملة فعل الشرط والثانية جوابه ،وكل مما جملة اسمية ،تكرر فما املسند واملسند إليه أنفسهما،
ً
ً
وثبت !ي كلتما نسبة املسند إ[ى املسند إليه ع;ى الدوام وباستمرار ،حكما قاطعا ال انقطاع له ،وال
تغي ABعليه.
هـ  -الجملة الﺴادسة" :ومن كانت هجرته لدنيا يصيÈا ،أو امرأة ينكحها ،فهجرته إ[ى ما هاجر إليه"
هذﻩ جملة شرطية أخرى ،وÔي عكس ٔالاو[ى !ي املع ،¯Pولكا مثلها !ي ٕالاسناد فا ،حيث جاء املسند
إليه اسم شرط "من" ،وهو يفيد التعميم كذلك ،واملسند جماع جمل Ocالشرط وجوابه " :هجرته لدنيا
يصيÈا ،أو امرأة ينكحها" ،و" هجرته إ[ى ما هاجر إليه" وبذلك تكون نسبة املسند إ[ى املسند إليه ثابتة
ومطردة ،ال ّ
يحدها زمان ،وال ينقضها مكان.
و -الجملة الﺴابعة "كانت هجرته لدنيا يصيW%ا أو امرأة ينكحها):(٢
هذﻩ جملة اسمية ،املسند فا شبه الجملة "لدنيا" ،واملسند إليه "هجرته" وÔي جملة فعل الشرط،
وقد أفادت بصيغا الاسمية ثبوت نسبة املسند إ[ى املسند إليه ،ودوام هذا الحكم واستمرارﻩ ،مع

 - ١ع;ى اعتبار أن " كان " ناقصة ،وهو ٔالارجح ،وقد تكون تامة ،فتكون الجملة فعلية.
 - ٢هذا ع;ى اعتبار أن " كان" !ي الجملة ناقصة ال تامة  ،وهو ٔالارجح كذلك.
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مالحظة أن هذﻩ الجملة اشتملت ع;ى جملتBن فعليتBن هما" :يصيÈا" و" ينكحها" ،وجاءت كل مما
ً
صفة أو نعتا السم نكرة قبلها" :دنيا" و"امرأة " ،مما يعزز حكم الجملة الاسمية !ي الثبات والاستمرار.
ز -الجملة الثامنة " :هجرته إى ما هاجر إليه " :
وهذﻩ جملة جواب الشرط ،وÔي جملة اسمية كسابقا ،املسند إليه فا هو " هجرته" ،واملسند شبه
الجملة الجار واملجرور " إ[ى ما " ،والحكم فا ثابت مطرد بثبوت نسبة املسند إ[ى املسند إليه ودوامها،
كما يالحظ وجود جملة فعلية !ي هذﻩ الجملة Ôي جملة صلة املوصول " هاجر إليه" ،مما جعل جملة
جواب الشرط جملة مركبة و!ي ذلك تأكيد لثبات الحكم واستمرارﻩ.
أنماط الجملة ]ي الحديث
ويمكن تلخيصه وفق ٓالاتي:
الجدول رقم ) :(١نمط الجملة الاسمية ]ي الحديث
نوع
ٕالاسناد
نوعه
املﺴند
اسمية /أم مركب املﺴند إليه
الرقم الجملة
أم
فعلية
بﺴيط
بالنيات
بسيط ٔالاعمال
اسمية
إنما ٔالاعمال بالنيات
-١
لكل امرئ
مركب مانوى
إنما لكل امرئ ما نوى
اسمية
-٢
نوى
نوى
بسيط الضمAB
فعلية
-٣
املست" Asهو"
مركبة اسم الشرط جملتا فعل
من كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله اسمية
-٤
الشرط
"من"
فهجرته إ[ى ﷲ ورسوله
وجوابه
إ[ى ﷲ
بسيط هجرته
من كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله /اسمية
-٥
ورسوله
فعل الشرط
ﷲ
إ[ى
بسيط هجرته
هجرته إ[ى ﷲ ورسوله/جواب اسمية
-٦
ورسوله
الشرط
مركب اسم الشرط جملتا فعل
من كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو اسمية
-٧
الشرط
"من"
امرأة ينكحها فهجرته إ[ى ما هاجر
وجوابه
إليه
لدنيا أو امرأة
بسيط هجرته
كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة اسمية
-٨
ينكحها
يصيÈا
بسيط الضمAB
فعلية
يصيÈا
-٩
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-١٠

ينكحها

فعلية

بسيط

-١١

هجرته إ[ى ما هاجر إليه

اسمية

مركب

-١٢

هاجر إليه

فعلية

بسيط

املست" Asهو"
الضمAB
املست"Asهو"
هجرته
الضمAB
املست" Asهو"

ينكحها
إ[ى ما هاجر
إليه
هاجر

ً
ثانيا :أسلوب الجملة الخiية :
من طبيعة الجملة الخAية مثبتة كانت أم منفية ،أ³ا تقريرية ،أي أ³ا تفيد الحكم بمضمو³ا مباشرة،
ً
فال تAsك مجاال للشك أو التساؤل ،ع;ى الرغم من تعريف البالغيBن املتأخرين لها ع;ى أ³ا " الجملة الOc
تحتمل الصدق أو الكذب لذا®ا".
ّ
ولعل هذا ٔالاسلوب التقريري أك Aمالءمة لنقل املعلومة وتثبيا لدى املتلقي ،ال سيما !ي سياق التعليم
والتوجيه ،والوعظ وٕالارشاد ،وإعطاء معلومة جديدة ،ليس للمتلقي سابق علم Çا أو معرفة.
ّ
وإذا استعرضنا جمل الحديث وجدناها كلها من هذا النوع من الكالم ،أع OPالكالم الخAي ،وليس ّثمة
جملة إنشائية واحدة .فالرسول-ص;ى ﷲ عليه وسلم -يخ Aأمته بأمر خط ،ABفينقل عن رّبه -عزوجل-
أن عمل ٕالانسان !ي الدنيا مرهون بالنية من عبادات وأعمال دنيوية منوط بنيته ،عمل القلب،
ً
ً
واللسان ،والجارحة ،وما يAsتب عليه من مص :ABثوابا أو عقابا ،وما يكون عليه الحال من القبول أو
الرفض ،وٕالاحباط أو ٕالاهمال مرهون بالنية .كيف ال واملخ Aهو املصطفى -عليه أفضل الصالة وأتم
ً
التسليم_ الحريص ع;ى مصلحة كل فرد !ي ٔالامة ومصABﻩ ،ناقال عن ربه ،الذي يعلم خائنة ٔالاعBن وما
تخفي الصدور غABﻩ ؟! الذي " يعلم ّ
السر وأخفى" ) " (١وإن تبدو ما !ي أنفسكم أو تخفوﻩ يحاسبكم به
ﷲ ،فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وﷲ ع;ى كل Opء قدير" ).(٢
ّ
ٌ
وقد تنوعت أضرب الخ! Aي الحديث بBن الابتدائي والطل O°وٕالانكاري ،فحBن يتعلق ٔالامر بالنية
ً
ً
!ي العمل ،وبقبول العمل أو رفضه ،واملحاسبة أو الجزاء عليه :ثوابا أو عقابا ،ذلك كله هلل –عز وجل-
ال غ ،ABفيكون التوكيد بأداة من أدوات التوكيد أو أك ،Aإضافة إ[ى التعب ABبالجملة الاسمية ،كما !ي
قوله -ص;ى ﷲ عليه وسلم" :-إنما ٔالاعمال بالنيات" ،وقوله" :إنما لكل امرئ ما نوى" ،حيث ّ
أكد ٔالاو[ى
بـ "إنما" ،والثانية Çا ،وبالقصر بطريق تقديم ما حقه التأخ" ABلكل امرئ ما نوى".
أما حينما يتعلق ٔالامر بما يعرفه ٕالانسان من نفسه ،فكان الن – O°ص;ى ﷲ عليه وسلم-
يكتفي بنمط الجملة الاسمية دون توكيد ،كما !ي قوله –عليه الصالة والسالم " :-فمن كانت هجرته
 - ١سورة طهٓ :الاية ). (٧
 - ٢سورة البقرة ٓ:الاية ).(٢٨٤
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لدنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها فهجرته إ[ى ما هاجر إليه" ،لعلم ٕالانسان اليقي OPبتثبيته !ي عمله وقصدﻩ
منه من جهة ،ولكون هذﻩ ٔالاخبار نتائج مؤكدة ملقدمات سابقة من جهة ثانية.
وواضح أن ٔالاخبار كلها !ي الحديث جاءت للتبص ABوالتحذير ،ولبيان امل¤لة بBن املنازل ،و!ي ذلك وعظ
ّ
ً
ً
ً
ً
وإرشاد كذلك ،كما أن فيه ترغيبا وترهيبا ،ووعدا ووعيدا .وقد سيقت هذﻩ املعاني كلها بنمط الجملة
ً
ً
الخAية التقريرية املباشرة ،فكانت أك Aوقعا وتأثABا !ي عقل املتلقي ووجدانه.
والجدول ٓالاتي )الجدول رقم )ّ ((٢
يبن أضرب الخ] iي الحديث أو أنواعه.
الجدول رقم ) : (٢أضرب الخ /iأنواعه
ضرب مالحظات
الرقم الجملة الخiية
الخi
مؤكد بمؤكد واحد "إنما"
طلO°
إنما ٔالاعمال بالنيات
-١
إنما لكل امرىء ما نوى
إنكاري مؤكد بمؤكد " إنما" ،والقصر بطريق
-٢
تقديم ماحقه التأخAB
خال من أدوات التوكيد
من كانت هجرته إ[ى ﷲ ابتدائي
-٣
ٍ
ورسوله فهجرته إ[ى ﷲ
ورسوله
خال من أدوات التوكيد
من كانت هجرته لدنيا ابتدائي
-٤
ٍ
يصيÈا أو امرأة ينكحها
فهجرته إ[ى ما هاجرإليه
ّ
مع مالحظة أن الجمل الفرعية ال Ocجاءت !ي سياق أسلوب الشرط )! (٤،٣ي الجدول أعالﻩ كلها من
ّ
ضرب الخ Aالابتدائي لخلو كل ما من أي مؤكد ،وأن بعضها بنمط الجملة الاسمية ،مثل " هجرته إ[ى
ﷲ ورسوله" ،و"كانت هجرته لدنيا" و"هجرته إ[ى ما هاجر إليه" ،وبعضها بنمط الجملة الفعلية ،مثل
"يصيÈا" و"ينكحها" و"هاجر إليه".
أما الجدول رقم ) (٣فيبBن معاني الخ Aأو أغراضه !ي الحديث
الجدول رقم ) :(٣معاني الخ / iأغراضه
املع /الغرض مالحظات
الرق الجملة الخiية
البال+ي
م
وفيه من بعد ذلك تبص ABوإرشاد
فائدة الخA
إنما ٔالاعمال بالنيات
-١
إنما لكل امرىء ما نوى
وفيه تذك ABووعظ
فائدة الخA
-٢
وفيه مدح وتعظيم وإغراء وترغيب
من كانت هجرته إ[ى ﷲ بيان امل¤لة
-٣
ووعد
ورسوله
وفيه ذم وتحق ABوتحذير وترهيب ووعيد
من كانت هجرته لدنيا يصيÈا بيان امل¤لة
-٤
أو امرأة ينكحها فهجرته إ[ى ما
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هاجرإليه
ً
ثالثا :نمط التوكيد ]ي الحديث :
َ
سبق أن ّبBن الباحث ّأن الحديث موضوع الدرس قد اعتمد نمط الجملة الاسمية الخAية أسلوبا
للتعب ،ABوأن هذا النمط من الجمل ّ
بحد ذاته يفيد التوكيد ،وزيادة !ي التوكيد فقد اشتمل الحديث
ع;ى أساليب وأدوات توكيد أخرى تقوي الحكم وتثبته فعلّ :إن ،أسلوب القصر إنما وبتقديم ما حقه
التأخ ،ABوالتكرار اللفظي ،والفعل املا ،OpÚويمكن إجمال ذلك !ي الجدول رقم ): (٤
الجدول) :(٤أساليب التوكيد وأدواته
الرقم
املالحظات
أسلوب التوكيد أداة
الجملة
املتﺴلﺴل
التوكيد
ّإن
القصربـ"إنما"
إنما ٔالاعمال بالنيات
-١
القصربـ "إنما" وبـ" ّإن
تقديم التأخ.AB

-٢

إنما لكل امرىء ما نوى

-٣

إنما ٔالاعمال بالنيات وإنما تكرار لفظ "إنما"
لكل امرىء ما نوى
وتكرار املع! ¯Pي
الجملتBن.
كانت هجرته إ[ى ﷲ التعب ABبالفعل
املا"OpÚكان"
ورسوله

-٥

كانت هجرته لدنيا يصيÈا التعب ABبالفعل
املا " OpÚكان"
أو امرأة ينكحها
التعب ABبالفعل
هاجر إليه
املا " OpÚهاجر "

-٤

-٦

حيث قدم املسند "لكل
امرىء" ع;ى املسند إليه
"ما" !ي الجملة بغرض
القصر.
ٔالارجح أن الجملتBن ال
تكرار بيما فاألو[ى
كالسبب والثانية نتيجة.

يتضح من الجدول السابق أن الحديث – ع;ى وجازته وقصرﻩ -مفعم بالتوكيد باألساليب ؤالادوات
ً
املختلفة ،ويأتي ذلك كله خدمة للموضوع ،وتثبيتا للفكرة واملع! ،¯Pي سياق التعليم والتوجيه ،والنصح
وٕالارشاد.
ً
رابعا :أسلوب القصر ]ي الحديث:
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ً
الحبس ْ
القصر لغةْ :
واملنع ،واصطالحا  :هو تخصيص Opء ب×Opء دون غABﻩ من ٔالاشياء بطريقة
ْ
وللقصر أربع طرق اصطالحيةÔ ،ي :
من طرق القصر الاصطالحية،
 -١النفي والاستثناء.
-٢إنما.
-٣تقديم ماحقه التأخ.AB
-٤العطف بـ" بل" و"ال" و"لكن".
وطريقة النفي والاستثناء Ôي أم الطرق ،والطرق ٔالاخرى جميعها تؤول إ[ى هذﻩ الطريق.
ّ
ويكتسب أسلوب القصر أهميته من كونه موج ًزا ،إذ ّ
مسد جملتBن !ي تأدية املع ¯Pاملراد ،ومن
يسد
كونه يفيد تقوية املع ¯Pوتوكيدﻩ.
ّ
ْ
وقد ورد !ي الحديث – ع;ى وجازته -طريقان من طرق
القصر هما" "إنما" مكررة وتقديم ما حقه
التأخ.AB
ّ
أ -القصر بـ " إنما"  :وقد ورد منه !ي الحديث جملتان !ي مطلعه ،هما " :إنما ٔالاعمال بالنيات" ،و" إنما
لكل امرىء ما نوى ".
" -١إنما ٔالاعمال بالنيات"  :هذﻩ جملة اسمية كما سبق ،دخلت علا "إن" الناسخة ،ال Ocاتصلت Çا "
ّ
ما " الكافة ،فصارت – كما يقول النحويون " -إنما" كافة ومكفوفة ،أي أن "ما" كفت " إن" عن عملها
املعروف !ي الجملة الاسمية ،مع استمرار عملها !ي التوكيد أما عند البالغيBن و" إنما" ذات شأن أسلوب
ْ
القصر ،فالناظر !ي عبارة الحديث "إنما
خطAB؛ حيث اكتسبت " ّإن" بدخول "ما " علا إفادة مع¯P
ً
ً
ٔالاعمال بالنيات" يدرك فرقا هائال !ي الداللة بيا وبBن قولنا ٔ ":الاعمال بالنيات" ،وليست ٔالاعمال ب×Opء
ً
ً
آخر ،وهاتان جملتانٔ :الاو[ى مثبتة ،والثانية منفية ،وهما بمع ¯Pواحد ،مع اختالف الصيغة إثباتا ونفيا،
وكون الجملتBن بمع ¯Pواحد فقد ّ
عدت الثانية بمثابة التوكيد لألو[ى ،مما أكسب حكم نسبة املسند "
ً
بالنيات" إ[ى املسند إليه " ٔالاعمال" قوة ،بدال من هذﻩ ٕالاطالة والتكرار !ي املع ،¯Pجاءت عبارة الحديث
مختصرة !ي جملة واحدة بإسناد بسيط ،مع داللا التامة ع;ى املع ¯Pاملقصود نفسه ،وذلك هو ٕالايجاز،
وتلك Ôي البالغة إذ البالغة Ôي ٕالايجاز كما يقول البالغيون ،حيث قصرت " ٔالاعمال" !ي العبارة النبوية
ع;ى كو³ا بالنيات ،سواء كان ذلك الحكم باعتبار القبول أو الرفض ،أو باعتبار الحساب بالثواب أو
العقاب ،من قبل قصر املوصوف ع;ى الصفة باعتبار الطرفBن :املقصور واملقصور عليه ،ومن قبيل
القصر ٕالاضا!ي باعتبار الحقيقة والواقع ،أما باعتبار حال املتلقي ،فيصلح أن يكون القصر هنا قصر قلب
ً
أو تعيBن أو إفراد تبعا ،للحال ال Ocيكون علا املتلقي أو املخاطب :مضاددة ملا يعتقدﻩ املبدع أو املتكلم،
ً
ً
ً
أو ترددا وتشككا !ي الحكم فال يستطيع الجزم ب×Opء ،أو اعتقادا للشراكة فيه بBن عدة أطراف.
ولعل من املفيد ٕالاشارة إ[ى أن " أل" !ي " ٔالاعمال" استغراقية ،وÔي بذلك تفيد مع ¯Pالقصر،
والتوكيد ،كذاك ،وإن لم تكن من طرق القصر الاصطالحية.
ليس هذا فقط ،بل إن تخصيص ٔالاعمال بالنيات ،دون غABها من ٔالاشياء يكسب الحكم ّ
مرة التوكيد،
مما يؤدي إ[ى حصر املقصور بأفرادﻩ !ي املقصود
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ّ
عليه دون أن يتجاوزﻩ إ[ى Opء آخر غABﻩ ،فال ّ
إال بالنيات ،وهذﻩ مزية أخرى
يصح الحكم إ[ى ٔالاعمال
ألسلوب القصر تضاف إ[ى مزيته ٔالاو[ى " ٕالايجاز".
ويبقى أن نتنبه إ[ى داللة أخرى تفيدها " إنما" !ي الAsكيب ،ف OÛتفيد التعريض ،وهو من البالغة
ّ
كذلك ،ومعناﻩ ٕالايماء إ[ى املع ¯Pمن بعيد ،وال يفهم ذلك إال من السياق ،و!ي ذلك ما فيه من ٕالاشارة
الخفية واللمحة الذكية للمع ،¯Pحيث يخلص املبدع نفسه وغABﻩ من ٕالاحراج مما يقصد وال جناح
عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كنتم !ي أنفسكم ولكن ال تواعدوهن س ٍرا إال أن تقولوا
ً
ً
)(١
قوال معروفا * واعلموا أن ﷲ يعلم ما !ي أنفسكم فاحذروﻩ* واعلموا أن ﷲ غفور رحيم ".
وهكذا فقد حقق أسلوب القصر !ي الحديث ثالث مزايا عظيمة :
ٕالايجاز ،والتوكيد ،والتعريض.
 " -١إنما لكل امرئ ما نوى " :
وهذﻩ الجملة اسمية أخرى ،طرأ ع;ى نظمها متغABانٔ ،الاول تقديم املسند " لكل امرئ " ع;ى
ّ
املسند إليه الذي تعاورﻩ فا طريقان " إنما" ،وتقديم ما حقه التأخ ،"ABحيث قصر !ي الجملة "
مانوى" ع;ى " لكل امرئ" ،فاملقصود عليه هو الاسم املوصول "ما" واملقصورعليه وهو شبه الجملة
الجار واملجرور " لكل" ،فخ ّ
ص ال×Opء الذي نواﻩ ٕالانسان ،أو عاقبته وحسابه به ،من قبيل قصر
املوصوف ع;ى الصفة إضافة ال حقيقة..
وقد سدت هذﻩ الجملة ّ
مسد جملتBن ،ف OÛبمثابة قولنا :ما نواﻩ املرء له .وما نواﻩ املرء ليس ألحد ؛
ً
فاتصفت عبارة الحديث باإليجاز ،فضال عما فا من تقوية الحكم وتوكيد املع ،¯Pوعما فا من
ّ
تعريض ،ع;ى غرار ما ورد بيانه وتوضيحه !ي الجملة ٔالاو[ى " إنما ٔالاعمال بالنيات".
ً
وإذا كان ٕالاسناد !ي الجملة ٔالاو[ى بسيطا ،فإنه !ي هذﻩ الجملة مركب ،بورود جملة الصلة واملوصول "
ال Ocاتصلت بـ"ما" ،وتممت معناها بجملة فعلية ،املسند فا هو الفعل"نوى" واملسند إليه ضمAB
مست Asعائد ع;ى " امرئ" ،تقديرﻩ "هو" ،وهذﻩ الجملة ليست من القيود أو الفضالت !ي هذا السياق،
كو³ا صلة املوصول كما أسلفنا.
ّ
ب -القصر بتقديم ما حقه التأخ.
وقد ورد منه !ي الحديث جملة واحدة Ôي " :لكل امرئ مانوى" ،حيث تقدم املسند إليه ،كما سبق
بيانه ،إلفادة مع ¯Pالقصر ،فما ينويه ٕالانسان حسابه عليه ال ع;ى غABﻩ ،وال يتعداﻩ إ[ى سواﻩ ،فإن
َ
ً
خABا فخ ABحيث يثاب عليه ،وإن شرا ً◌ فسر حيث يعاقب عليه .ولو جاء نظم الجملة بالAsتيب الطبيÙي
ً
للجملة الاسمية  :املسند إليه فاملسند ،هكذا " :ما نواﻩ كل امرئ له " ،لضاع مع ¯Pالقصر أوال ،ألن
الجملة Çذا الAsتيب الطبيÙي تفيد أن ما نواﻩ ٕالانسان تكون عاقبته له وربما لغABﻩ ،بخالف الAsتيب
النبوي الذي أفاد قصر ال×Opء الذي ينويه كل إنسان ع;ى نفسه ،وال يتعداﻩ إ[ى غABﻩ من قبيل قصر
ً
فضال عما ّ
يصور النظم الطبيÙي للجملة من ركاكة وضعف ،وإطالة ال طائل
املوصوف ع;ى الصفة،
 -١سورة اليقرة ٓ :الاية ). (٢٣٥
448

تحا ع;ى عكس ما حققته الجملة بAsتيÈا !ي الحديث من إيجاز ،وتوكيد ،ورقة وسالسة ،وحسن
نظم ،ولك أن تتصور الجملة كاملة بAsتيÈا الطبيÙي "إنما ما نواﻩ كل امرئ له" فيصدمك هذا الAsتيب
بعقابيله الصوتية ،فيثقل ع;ى لسانك حBن تقرؤﻩ ،ويصك أذنيك حBن تسمعه ،ويلتبس عليك فهمه،
فال تسبغه ،فأبن هذا من ذاك؟! بل أبن الAى من ّ
الAيا ؟!
ّ
وما يستوقفنا !ي نظم هذﻩ الجملة الحديثية ومفردا®ا الالم !ي " لكل" ال Ocتفيد امللكية واملصاحبة،
ّ
والالتصاق ،فكأنما عاقبة نية املرء تكون له ع;ى سبيل التملك ،ف OÛمالزمة له ومصاحبة بل ملتصقة
به.
والجدول رقم ) (٥يلخص أنماط القصر !ي الحديث
الجدول رقم ) : (٥أنماط القصر ]ي الحديث
املقصور
املقصور
القصر
نوع
طريق
الرق عبارة القصر
باعتبار الطرفن
عليه
القصر
م
ّ
ع;ى
موصوف
بالنيات
ٔالاعمال
ٔالاعمال إنما
"إنما
-١
صفة
بالنيات"
لكل امرئ
ما نوى
ع;ى
موصوف
"وإنما لكل امرئ إنما
-٢
صفة
مانوى"
لكل امرئ
"لكل امرئ ما نوى " تقديم ما مانوى
ع;ى
موصوف
-٣
صفة
حقه
التأخAB
ً
خامﺴا  :التقديم والتأخ
ً
يقصد بالتقديم والتأخ ABهنا ترتيب عناصر الكالم !ي الجملة أو الجمل ،تبعا لAsتيÈا !ي ذهن
ً
ً
املبدع ،وفقا للمعاني ؤالاغراض ال Ocيريدها ،ع;ى أن يكون ذلك كله متوافقا مع قواعد النحو ،كما
يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي ّ
ع Aعن ذلك بـ " النظم" ،وقصد به "تآGي مفردات الكلم وفق
معاني النحو" ).(١
ً
فالAsتيب الطبيÙي للجملة الاسمية مثال أن يتقدم املسند إليه ع;ى فاملسند وأن يتقدم كل
مما ع;ى متعلقاته أو معموالته والعكس !ي الجملة الفعلية .حيث يتقدم املسند ع;ى املسند إليه،
ويتقدم كل مما ع;ى متعلقاته أو معموالته .وقد يحدث انزياح أو اختالف !ي هذا الAsتيب الطبيÙي،
ً
َ
لغرض بال5ي بقصدﻩ املبدع ،وال خ ْ! ABي ذلك مادام ٔالامر موافقا ملعاني النحو .وكال الوضعBن !ي ترتيب
ً
عناصر الكالم مقصود بالغيا.

 - ١الجرجاني ،عبد القاهر – دالئل ٕالاعجاز  ،تحقيق محمد رشيد رضا ،الطبعة الخامسة )١٣٧٢هـ( ،دار املنار؛مصر ،ص ٢٧٤وما بعد .
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وهناك نوع آخر من التقديم والتأخ ABيتعلق باملعاني ال باأللفاظ واملفردات داخل الAsكيب ،وهو شأن
ً
بال5ي مهم أيضا.
ونجد !ي حديث النية أمثلة لنوûي التقديم والتأخ ABاملذكورين.
أ -التقديم والتأخ بن عناصر ال)كيب :ومن أمثلته ]ي الحديث :
 " -١إنما لكل امرئ ما نوى.
حيث تقدم !ي هذﻩ الجملة الاسمية املسند " لكل امرئ " ع;ى املسند إليه " مانوى" كما سبق ،بغرض
ْ
القصر ،أي تخصيص املسند إليه ،باملسند والAsتيب الطبيÙي لهذﻩ الجملة ،إنما ما نواﻩ كل امرئ له "
ولكن شتان بBن هذا الAsتيب وذاك كما أسلفنا ،ع;ى الرغم من كون هذا هو ٔالاصل .إال أن هذا ٔالاصل
ال يحقق ما قصدﻩ الن – O°ص;ى ﷲ عليه وسلم -وﷲ أعلم فصار الAsتيب الذي جاء عليه الAsكيب !ي
الحديث الز ًما ،اقتضاﻩ املع .¯Pوصار التقديمً ،
بناء ع;ى ذلك هو ٔالاصل ،فهو تقديم ال ع;ى نية التأخAB
ً
ً
ً
كما يقول البالغيون ،وإن كان ذلك جائزا نحويا ال واجبا ،فإن هذا الAsتيب بتقديم املسند ع;ى املسند
إليه واجب وال يجوز العدول عنه إ[ى ٔالاصل ،ألن ٔالاصل ال يحقق ما !ي ذهن املبدع ،وال يخدم الغرض،
ً
فضال عن أنه ال يؤدي املع.¯P
ً
ً
هذا هو النظم الذي تحدث عنه عبد القاهر الجرجاني !ي " دالئل ٕالاعجاز" ،وأقام له شأنا كبABا،
ألهميته ،حيث يكون الاعتبار !ي الكالم و!ي اختيار ٔالالفاظ ،ووضعها !ي مواضعها من الجملة أو
الAsكيب ،بتقديم هذﻩ اللفظة أو تأخ ABتلك ،وهذا هو مصدر الحسن والجمال !ي الكالم ،وهذا هو مناط
ّ
واملعول عليه !ي التقديم والتأخ.AB
القبول والرفض،
" إنما ٔالاعمال بالنيات " :
-٢
جاء الAsتيب !ي هذﻩ الجملة الاسمية ع;ى ٔالاصل ،حيث تقدم املسند إليه " ٔالاعمال" ع;ى املسند "
بالنيات" ،بخالف الجملة السابقة ،وهذا الAsتيب ٔالاص;ي بحد ذاته مقصود كذلك ،حيث أريد قصر
املسند إليه ع;ى املسند ،وتخصيصه به دون غABﻩ.
وملا كانت النيات خافيه مستقرة ،ؤالاعمال ظاهرة واضحة ،فقد قدمت ٔالاعمال ع;ى النيات !ي الجملة،
لصعوبة إدراك النيات أو استحالة ذلك عليه ،فالنيات ال يعلمها إال ﷲ ،وال يمكن الاستدالل علا ح¯c
ّ
باألعمال إال من قبيل الظن والتخمBن،كما !ي ٔالاثر " :فهال شققت عن صدرﻩ" ،فقدم الواضح البBن ع;ى
غ ABالواضح هنا ،وهذا من قبيل ترتيب املعاني ال املفردات أو ٔالالفاظ ،كما سيأتي.
و!ي هذﻩ العبارة يتناسق نوعا الAsتيب :ترتيب ٔالالفاظ وترتيب املعاني ،ويتناسبان ،مع نمط الجملة
الاسمية ،ومع ما فا من جمع وتعريف ،لتأدية غرض أرادﻩ الرسول -عليه الصالة والسالم -بعبارة
ّ
موجزة بليغة ،وهذا ال يتأتى لبشر إال لن O°أوتي جوامع الكلم ،فكان أفصح العرب بيد أنه من قريش.
ب -ترتيب املعاني :وما ورد منه ]ي الحديث ما يأتي :
" إنما ٔالاعمال بالنيات" :
-١
حيث تقدم لفظ " ٔالاعمال" ع;ى " النيات" ،من قبيل تقديم الواضح ع;ى غ ABالواضح ،وهذا أمر منطقي
ً
!ي عرض ٔالاشياء ،ال سيما !ي سياق التعليم والوعظ وٕالارشاد ،حيث يحقق ذلك مبدأ تربويا مهما
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يقت Op2بالبدء بالواضح املفهوم والانتقال منه إ[ى الغامض ،والبدء باملحسوس والانتقال منه إ[ى
املعقول أو املجرد ،أو من املادي إ[ى املعنوي أو الذه.OP
" إنما ٔالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " :
-٢
بدأ الن -O°ص;ى ﷲ عليه وسلم -بجملة " إنما ٔالاعمال بالنيات " وث ¯Pبـ " إنما لكل امرئ ما نوى" ،حيث
ّ
حدد !ي ٔالاو[ى املعيار الذي تقاس به ٔالاعمال ،سواء !ي الحكم علا بقبولها أو رفضها ،أو !ي املجازاة
علا بالثواب أو العقاب ،وحدد !ي الثانية نصيب ٕالانسان وفق نيته ،فكانت الاو[ى بمثابة السبب،
والثانية بمثابة النتيجة ،وهذا ٔالامر منطقي.
هذا من جهة .ومن جهة ثانية ،فإن الجملة ٔالاو[ى عامة ،والثانية أخص ما ،فقدمت الاو[ى ع;ى
ً
الثانية ،مراعاة ملبدأ تربوي مهم أيضا ،وهو البدء بالعام ،والانتقال إ[ى الخاص ،حيث روûي !ي ترتيب
الجملتBن تقديم العام ع;ى الخاص.
ً
ً
ً
ً
ومن جهة ثالثة فإن الجملة ٔالاو[ى أعطت حكما نظريا قاعديا ،ثم جاءت الثانية مثاال وتطبيقا عليه،
فيكون قد روûي !ي ترتيب الجملتBن مبدأ منطقي آخر ،وهو تقديم النظرية أو املبدأ ع;ى املثال.
وهكذا تضافرت هذﻩ ٔالاغراض كلها !ي ترتيب الجملتBن لتقديم صورة ناصعة !ي الفصاحة ،بل Ôي آية
!ي البالغة.
فمن كانت هجرته إى ﷲ ورسوله فهجرته إى ﷲ ورسوله" :
-٣
ً
جاءت هذﻩ الجملة وكذا ال Ocبعدها ،تمثيال ع;ى ما سبق !ي الجملتBن " إنما ٔالاعمال بالنيات" و" وإنما
لكل امرئ ما نوى " ،والقاعدة تسبق املثال ،والتفصيل يأتي بعد ٕالاجمال ،حيث كانت الجملتان
الاوليان بمثابة القاعدة لآلخريBن :الثالثة والرابعة.
ؤالاوليان مجملتان بالقياس إ[ى ٔالاخريBن .فاجتمع هنا تقديم القاعدة أو النظرية ع;ى املثال ،والعام ع;ى
ّ
املفصل ،أو املÈم ع;ى الواضح ،و!ي ذلك منت ¯Ûالدقة ،وغاية الAsتيب.
الخاص أو املجمل ع;ى
 " -٤ومن كانت هجرته لدنيا يصيW%ا أو امرأة ينكحها فهجرته إى ما هاجر إليه ":
تأخرت هذﻩ الجملة عن ال Ocقبلها ،وعطفت علا ،وقد روûي !ي ترتيب هاتBن الجملتBن أمر مهم ومع¯P
سام ،فالهجرة إ[ى ﷲ ورسوله Ôي ٔالامر املعت Aؤالاشرف ،وÔي ٔالاهم من غABها ،أما الهجرة للدنيا
بمظاهرها املختلفة فليست ذات بال بالقياس إ[ى سابقا ،ح ¯cوإن كانت ألمر مشروع ،أو عمل حالل،
أو هدف مباح ،فقدمت ٔالاو[ى ع;ى الثانية من باب تقديم ٔالاهم ع;ى املهم ،وروûي شرف العمل ّ
وسموﻩ
!ي التقديم والتأخ.AB
وهذا غاية !ي الذيب ،والنصح ،وٕالارشاد ،والدعوة إ[ى التعلق باألهداف السامية ،والغايات النبيلة،
ولآلخرة خ ABذلك من الاو[ى " ،ولسوف يعطيك ربك ف.(١) "¯pÚAs
وكلتا الجملتBن السابقتBن ) (٥،٤بأسلوب الشرط الذي البد فيه من فعل الشرط وجوابه مع
ً
ً
ٔالاداة ،ذكرا أو تقديرا وقد روûي !ي ترتيب كلتا الجملتBن ٔالاصل !ي أسلوب الشرط ،حيث تقدم فعل
 - ١سورة الض²ى ٓ :الايتان ). (٥،٤
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الشرط ع;ى جوابه ،ففي ٔالاو[ى تقدمت جملة فعل الشرط " كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها
" ع;ى جملة الجواب " فهجرته إ[ى ما هاجر إليه" ،مراعاة ملنطق ٔالاشياء ،فالسبب مقدم ع;ى املسبب أو
النتيجة.
ً
ً
وهكذا يأتي ترتيب الكالم !ي هذا الحديث محكما ،ونظمه مرصوفا ،وحبكته متقنة ،ح ¯cإذا
ذهبت تقدم أو تؤخر ،اتضح لك الخلل فيما تحاول ،والعبث فيما تقصد.
الجدول رقم ) : (٦التقديم والتأخ ]ي الحديث
الغرض
املؤخر
نوع التقديم املقدم
الرقم الجملة
لفظي/معنو
ي
الفصر
)املسند(
)املسند إليه(
لفظي
ٔالاعمال بالنيات
-١
معنوي
السببية
النيات
ٔالاعمال
-٢

لكل امرئ ما نوى

لفظي

لكل
)املسند(

امرئ مانوى
)املسندإليه(

القصر

)جواب الشرط( مراعاة
)فعل الشرط(
لدنيا لألصل
الهجرة إ[ى ﷲ الهجرة
ٔالافضلية
يصيÈا أو امرأة
ورسوله
)جواب الشرط( مراعاة
)فعل الشرط(
الألصل
امرأة
دنيا
البدء بالعام

من كانت هجرته إ[ى لفظي
-٣
ﷲ ورسوله فهجرته معنوي
إ[ى ﷲ ورسوله
ومن كانت هجرته لفظي
-٤
لدنيا يصيÈا أو امرأة لفظي
ينكحها فهجرته إ[ى ما
هاجر إليه
ً
سادسا :أسلوب الشرط:
استخدام الن – O°ص;ى ﷲ عليه وسلم -أسلوب الشرط مرتBن !ي الحديث ،بقوله" :فمن كانت
هجرته إ[ى ﷲ ورسوله فهجرته إ[ى ﷲ ورسوله" ،وقوله "ومن كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة
ً
ً
ينكحها فهجرته إ[ى ما هاجر إليه" مستعمال اسم الشرط "من" !ي كلتا الجملتBن ،ومعتمدا ع;ى نمط
الجملة الاسمية !ي الشرط والجزاء !ي كلتما كذلك.
ً
ً
ً
ولعل أسلوب الشرط هو ٔالانسب !ي سياق الحديث ،فرهن ٔالاعمال بالنيات ،قبوال ورفضا ،ثوابا
ً
ً
وعقابا ،ورهن كل امرئ بما نوىْ :إن خAً Bا فخْ ،AB
وإن شرا فشر ،هو بمثابة الشرط !ي املع ،¯Pألن
ٕالاخالص !ي النية يAsتب علا قبول العمل ،والعكس بالعكس ،وألن كل امرئ مجازى ّ
بنيته ،وفيما يأتي
تفصيل لنمطي الشرط !ي الحديث:
أ" -من كانت هجرته إى ﷲ ورسوله فهجرته إى ﷲ ورسوله"
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ب OPأسلوب الشرط !ي هذﻩ الجملة ع;ى اسم الشرط "من" وجملة فعل الشرط "كانت هجرته إ[ى ﷲ
ورسوله" ،وجملة جواب الشرط " هجرته إ[ى ﷲ ورسوله" ،واسم الشرط "من" اسم عام،ينضوي تحته
كل فرد من أفراد جنسه ،وهذا يناسب التعميم والشمولية !ي مطلع الحديث" إنما ٔالاعمال بالنيات،
ّ
وإنما لكل امرئ ما نوى" فهناك انسجام بBن داللة الجمع !ي ٔالاعمال والنيات ،ولكل امرئ ما نوى ،وبBن
داللة اسم الشرط هذا ،وبينه وبBن داللة الاسم املوصول "ما" !ي عبارة "ما نوى".
أما جملة فعل الشرط "كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله" ففا من التوكيد لتحقق وقوعه ما يكفي ،من
التعب ABبالفعل املا " OpÚكان" ،والجملة الاسمية الدالة ع;ى الثبات والاستقرار والدوام ،ومثلها جملة
الشرط ال Ocجاءت بصيغة جملة فعل الشرط ومعناها ،مقAsنة بفاء الجزاء.
ب_ " من كانت هجرته لدنيا يصيW%ا أو امرأة ينكحها فهجرته إى ما هاجر إليه"-:
ب OPأسلوب الشرط !ي هذﻩ الجملة ع;ى غرار بناء الجملة السابقة ،مع اختالف يس ABملوافقة
السياق العام !ي الحديث ،حيث استخدم اسم الشرط "من" بالداللة نفسها ،وجاءت جملة فعل
الشرط بصيغة الجملة الاسمية ،مع بعض ٕالاضافات ،وكذلك الحال !ي جملة جواب الشرط ،مع
ً
اللجوء إ[ى ٕالاضمار بدل ٕالاظهار كما سيأتي بيان ذلك الحقا واستخدام الاسم املوصول "ما" وفيه إÇام
وعموم.
ً
ً
وقد جاء نمط الشرط !ي الحديث نتيجة منطقية ،وتطورا طبيعيا للمقدمات السليمة ال Ocبدأ Çا،
ً
ومنسجما مع فكرة الحديث الرئيسة وموضوعه ٔالاسا ،OpËبأسلوب فيه مقابلة وموازنة بBن الجمل،
واختيار موفق لأللفاظ ،ومرادفة بBن ٕالاظهار وٕالاضمار ،وبرهنته ع;ى صحة الفكرة وقو®ا
وسالما ،مما يؤدي إ[ى ٕالاقناع وٕالامتاع ،ويدعو ّ
املتلقي إ[ى إخالص النية ،وتمحيض القصد ،وتسديد
التوجه كي يقبل عمله ،ويثاب عليه ،ال إن يحبط ،ويعاقب عليه ،وإن أجهد نفسه فيه"،من يعمل
ً
ً
ً
مثقال ذرة خABا يرﻩ ،ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرﻩ" ١جهادا كان ذلك العمل أم علما ،أم فقه ،فمن
قاتل لتكون كلمة Ôي العليا فهو !ي سبيل ﷲ.
والجدول رقم ) (٧يوضح نمط الشرط !ي الحديث
الجدول رقم ) :(٧أسلوب الشرط ]ي الحديث
جواب الشرط
أداة الشرط فعل الشرط
الرقم أسلوب الشرط
كانت هجرته إ[ى ﷲ هجرته إ[ى ﷲ ورسوله
من كانت هجرته إ[ى من
١
ورسوله
ﷲ ورسوله فهجرته
إ[ى ﷲ ورسوله
كانت هجرته لدنيا هجرته إ[ى ما هاجر إليه
من كانت هجرته لدنيا من
٢
يصيÈا أو امرأة
يصيÈا أو امرأة
ينكحها
ينكحها فهجرته إ[ى ما
 ١سورة الزلزلة ٓ :الايتان ).(٧،٨
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هاجر إليه
ً
سابعا :أسلوب الوصل ]ي الحديث:
ً
الوصل لغة :الربط ،واصطالحا هو العطف بBن الجمل بحرف العطف الواو ،والوصل بحث بال5ي مهم،
ح ¯cجعل بعضهم البالغة معرفة الوصل من الفصل ،لدقة مسلكه ،إذ الفصل !ي الاصطالح هو
عكس الوصل ،أي ترك العطف بBن الجمل بحرف العطف الواو ،وقد يختلط ٔالامر ع;ى املرء ،فيصل
حيث يجب الفصل ،أو يفصل حيث يجب الوصل ،فيفسد املع ،¯Pبل قد يؤدي إ[ى عكس ما يريد
ً
املبدع دون قصد ،كما !ي القصة املشهورة عن أبي بكر الصديق ر OpÚﷲ عنه حينما لقي إعرابيا
ً
ً
يحمل ثوبا ،فسأله أبو بكر أتبيع هذا الثوب؟ فأجاب ٔالاعرابي :ال جزاك ﷲ خABا ،فنÈه أبو بكر قائال :ال
ً
تقل هكذا ،بل قل  :ال وشكرا ،والبون شاسع بBن العبارتBن ،فهما ع;ى طر!ي نقيض !ي داللتما،
ً
ً
ً
والسبب !ي ذلك الواو ذكرا وحذفا بBن الجملتBن " :ال" و" جزاك ﷲ خABا".
و]ي الحديث موضعان للوصل هما:
إنما ٔالاعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما نوى"
أ-
فقد عطفت الجملة الثانية" إنما لكل امرئ ما نوى ع;ى الجملة ٔالاو[ى" إنما ٔالاعمال بالنيات" التفاق
الجملتBن !ي الصيغة الخAية ،ووجود مناسبة معنوية بيما ّ
تسوغ هذا العطف أو الوصل ،وÔي
السببية ،إذ أن الجملة ٔالاو[ى سبب !ي الثانية ،فلما كانت ٔالاعمال يحكم علا بالقبول أو الرفض،
والثواب والعقاب ،فقد تقرر أن لكل امرئ ما نوى من حسن نية أو سوòا.
ً
وهذا الوضع بBن الجملتBن بالوصل يرجح أن الجملة الثانية ليست تكرارا لألو[ى ،بل Ôي غABها ،بخالف
ّ
ما يراﻩ بعض ّ
متحدين أو املتصلBن
شراح الحديث ،ومن املعلوم أن العطف يكون بBن متغايرين ،ال
يكون بمثابة Opء واحد ،وال×Opء ال يعطف ع;ى نفسه ،لذا لو لم يوصل بBن الجملتBن لظن أن الثانية
Ôي عBن ٔالاو[ى أو بيان لها ،أو بدل ما أو تفس ABلها ،وليس ٔالامر كذلك؛ فسبحان ﷲ الذي ّأدب نبيه
فأحسن تأديبه ،وعلمه فأحسن تعليمه.
ب_" فمن كانت هجرته إى ﷲ ورسوله فهجرته إى ﷲ ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيW%ا أو
امرأة ينكحها فهجرته إى ما هاجر إليه"
هاتان جملتان شرطيتان ،وكل مما اشتملت ع;ى اسم الشرط وفعل الشرط وجوابه ،وقد عطفت
الثانية" من كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها فهجرته إ[ى ما هاجر إليه" ع;ى الجملة ٔالاو[ى":من
كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله فهجرته إ[ى ﷲ ورسوله" بحرف العطف الواو ،هذا موضع يجب فيه
الوصل بBن الجملتBن هكذا؛ التفاقهما !ي الصيغة الخAية ونمط الشرط ،ووجود مسوغ للوصل بيما
أو امرأة ينكحها ضد من كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله ،ومن ثم فإن عاقبة الثاني عكس عاقبة ٔالاول،
ً
لذا كان الو صل بBن الجملتBن واجبا ،وعكس ذلك يكون من القولّ ،برئ الن -O°ص;ى ﷲ عليه وسلم-
ً
ّ
الحقا ،وقد ُح ّق ألبي بكر – ر OpÚﷲ عنه -وهو ّ
الفهامة النسابة ،أن
منه وهذب فكان أفصح العرب
يندهش لفصاحة الن O°ويتعجب من بالغته.
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ويمكن تلخيص نمط الوصل !ي الحديث بالجدول رقم )(٨
الجدول رقم ) : (٨نمط الوصل ]ي الحديث
الﺴبب
الرقم الجمل املوصولة
إنما ٔالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اتفاق الجملتBن الخAية ،مع وجود
-١
مسوغ للوصول ،السببية
ومن كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة اتفاق الجملتBن !ي الصيغة الخAية،
-٢
مع وجود ّ
مسوغ للوصل " التضاد !ي
ينكحها فهجرته إ[ى ما هاجر إليه
املع"¯P
ً
ثامنإ :الايجاز وٕالاطناب:
ٕالايجاز تأدية املع ¯Pالكث ABباللفظ القليل ،وٕالاطناب تأدية املع ¯Pالقليل باللفظ الكث ،ABوذلك
لغرض بال5ي ،وكال ٔالاسلوبBن بليغ !ي موضعه ،ح ¯cقبل :البالغة Ôي ٕالايجاز ،كما قيل :البالغة Ôي
ٕالاطناب.
وقد اشتمل الحديث ع;ى هذا وذاك بال تناقض ،بل !ي انسجام تام ،وتناسق وتكامل ،إذ لكل
مقام مقال ،وفيما يأتي بيان لذلك:
ٕالايجاز:
أ.
ً
قيل !ي هذا الحديث إنه ثلث العلم ،وإنه يدخل !ي سبعBن بابا من الفقه ،وإنه أحد أصول ٕالاسالم
الثالثة ،وإنه أحد أربعة ٔالاحاديث ال Ocعلا مدار ٔالاحاديث املسندة وعددها أربعة آالف).(١
ولن كانت أقوال العلماء هذﻩ _ مهما اعAsاها من مبالغة_ تش ABإ[ى أهمية هذا الحديث
ومكانتهّ ،
تدل داللة واضحة ع;ى ٕالايجاز فيه ،فأي حديث هذا ّ
فإ³ا ّ
يؤدي ثلث العلم ،ويدخل !ي
ً
سبعBن بابا من الفقه ،ويكون أحد أصول ٕالاسالم الثالثة ،ويغ OPعن ألف حديث أو أك ،Aبألفاظ
ّ
ً
ّ
حقا! ّ
ومما أوتيه الن_ O°ص;ى ﷲ عليه وسلم_ مع القرآن
قليلة ،وتراكيب يسABة؟! إنه من جوامع الكلم
العظيم! وسيحاول الباحث فيما يأتي مقاربة القول !ي ذلك.
"إنما ٔالاعمال بالنيات":
.١
جملة بسيطة ،قوامها بضع كلمات ،لكا غزيرة املع ،¯Pسامية الفكرة ،بما انطوت عليه من نظم
ّ
عجيب ،جمع أعمال ٕالانسان كلها من قلبية وقولية وفعلية !ي كلمة واحدة "ٔالاعمال" ،جاءت بصيغة
ومعرفة بـ "أل" الاستغراقية ،أو العهدية !ي رأي بعض ّ
ّ
شراح الحديث) ،(٢لتشمل كل عمل
الجمع،
يجAsحه ٕالانسان ،أو´م به ،أو يتلفظ به ،وهات أن يح ¯pqذلك ٕالانسان ،إال أن يكون من امللك
الديان ،الذي ال يعزب عنه مثقال ذ ّ ة ،وال يغيب عنه Opء" ،إنا نحن نح÷ Oاملوتى ونكتب ما ّ
قدموا
ر
وأثارهم وكل Opء !ي إمام مبBن" ).(٣
 . ١ينظر !ي ذلك كتاب جامع العلوم والحكم ،البن رجب الحنب;ي ،ج ،١ص.١٢
ً
 - ٢يميل الباحث إ[ى الاعتقاد بأن املقصود باألعمال ليس مقصورا ع;ى العبادات ،وأن " أل" فا تفيد الاستغراق .
 - ٣سورة يس ٓ :الاية ). (١٢
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ّ
ومن ثم تقصر هذﻩ ٔالاعمال كلها ،بقضها وقضيضها ،وكبABها وصغABها ،عظيمها وحقABها ع;ى "
النيات" بصيغة الجمع ،لتناسب صيغة " ٔالاعمال " بالجمع كذلك ،أو " ّ
النية" باإلفراد – !ي بعض
روايات الحديث لتعمم جنس ّ
النية ،حيث تكون " أل " التعريف فا للجنس ،ومسبوقة بالباء ال Ocقد
ّ
تكون للمصاحبة أو الالتصاق أو السببية أو لذلك كله ،وال يكتفي النظم باختيار صيغة الجمع ،و"أل"
الاستغراقية ،أو العهدية ،أو الجنسية ،لشمول أفراد الجنس فتثبت وتنفي ،كي ال ّ
يند من أفراد الجنس
Opء ،وال يخرج عن الحكم املAم املحكم ،واملص ABاملحتوم.
" إنما " تلك ال Ocجمعت فأوعت ،وضمت فحفظت ،تفيد مع القصر التوكيد وتقوية الحكم ،كما تفيد
التعريض ،إضافة إ[ى داللة الجملة الاسمية نفسها ع;ى التوكيد ،وإفاد®ا الثبات والاستقرار والدوام.
هذا هو إيجاز القصر ،حيث تكون الجملة قصABة بذا®ا ومفردا®ا ،دون أن يحذف ما Opء ،لكن
املع ¯Pفا يزيد ع;ى اللفظ ،وحسبك من جملة الحديث هذﻩ غزارة مع ،¯Pوقلة مفردات بال حذف)،(١
وقد اشرت هذﻩ العبارة ع;ى ألسن الناس ،وشاعت بيم ،وسارت سABورة عظيمة ،ملا فا من سمو
املعاني ؤالافكار ،وسهولة ٔالالفاظ ووضوحها.
وإن لم يكن ٕالايجاز !ي الجملة من قبيل إيجاز القصر ،فهو من قبيل إيجاز الحذف ،ع;ى تقدير بعض
ً
ّ
الشراح ،حيث ّ
محذوفا قبل " ٔالاعمال" تقديرﻩ " ّ
صحة" أو " قبول" أو " سالمة" أو " جزاء"،
يقدر بعضهم
ً
كما يقدر بعض النحويBن محذوفا تعلق به الجار واملجرور " بالنيات" ،والتقدير " معتAة" أو " مجازاة" أو
" ّ
مقدرة ".
ً
وملا كانت العبارة واضحة ومفهومة بال تقدير محذوف ،فعدم التقدير أو[ى؛ تبعا لقواعد النظم،
ومعاني النحو.
ً
و!ي حال القول بالحذف !ي العبارة ،واللجوء إ[ى التقدير ،فإن املحذوف قليل جدا ،والسياق دال
ّ
عليه ،فحذفه أو[ى من ذكرﻩ ،كما يقرر علماء البالغة !ي حاالت الذكر والحذف ،لئال يؤدي ذكر
املحذوف إ[ى ركاكة !ي ٔالاسلوب ،أو سماجة !ي الAsكيب ،أو تضييق لواسع ،أو تقييد ملطلق يتطلبه
السياق.
ً
ويبقى ٔالامر ،مع هذا وذاك ،قائما ع;ى ٕالايجاز ،بالحذف كان أم بالقصر ،وتبقى هذﻩ العبارة من
جوامع الكلم ،ومن نتائج القريحة النبوية ّ
املؤيدة بالو'ي.
 " -٢إنما لكل امرئ ما نوى "):(٢
ما قيل عن الجملة ٔالاو[ى من ٕالايجاز بالقصر أو الحذف ،يمكن أن يقال عن هذﻩ الجملة الاسمية ،مع
التذك ABباجتماع طريقي " إنما " وتقديم ما ّ
حقه التأخ " :"ABلكل امرئ ما نوى" !ي هذﻩ الجملة الاسمية،
حيث تقدم املسند ع;ى املسند إليه ،إلفادة مع ¯Pالقصر ،وتوكيد الحكم بصورة أقوى ،وتكث ABللمع¯P
مع قلة ٔالالفاظ ،وإحاطة للحكم بما اشتمل عليه نظم هذﻩ الجملة كذلك ،إضافة إ[ى ما سبق ،من

 - ١يميل الباحث إ[ى أن الجملة لم يحذف ما Opء ،وذلك أجدر بداللا الشاملة للتقديرات املختلفة !ي حال القول بالحذف .
 - ٢يرى بعض ّ
شراح الحديث أن هذﻩ الجملة تكرار لل Ocقبلها ،وليس ٔالامر كذلك .
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إفادة العموم بـ "كل" والاسم املوصول الذي يفيد ٕالاطالق ع;ى العموم " ما" ،وصلته ال Ocجاءت جملة
ماض "نوى" ،وأضمر فا
فعلية فعلها ٍ
ً
الفاعل " هو" العائد ع;ى " امرئ" ،وحذف ما املفعول به إيجازا ،والتقدير " نوى عمله" أو " نواﻩ"،
واقAsان لفظ العموم " كل" بحرف الجر الالم الذي يفيد التملك أو امللكية ،لإلسهام !ي ثبات الحكم
واستمراﻩ ،وإشراك لهذﻩ الجملة مع ال Ocقبلها !ي حكم السببية.
ً
بعضا! ،ي رصف عجيب ،ونظم غريب ،مع غ! ¯Pي املعّ ،¯P
وسمو !ي الفكرة،
فصار الكالم يشد بعضه
ً
بألفاظ قليلة ،لكا غّ AB
مقصرﻩ أو مخلة ،وحسبك هذا البيان بيانا.
 " -٣فهجرته إى ماهاجر إليه " :
لقد اختصرت جملة جواب الشرط هذﻩ ،ما سبق !ي جملة فعل الشرط نفسه ،من " دنيا " يصيÈا أو
"أمرأة" ينكحها " – اختصرته !ي كلمة واحدة Ôي اسم املوصول " ما "؛ فالدنيا بعامة بصورها وأشكالها
ً
ومفاتا ومالذها أيا كانت ،واملرأة فا بخاصة بصفا®ا وأخالقها وأثرها – كل ذلك ُع ّ Aعنه !ي الجملة
بكلمة عامة مÈمة " ما " ،لكا واضحة الداللة ع;ى املقصود الذي ال يحيط بذكرﻩ كتب وأسفار ،وال
روايات وأخبار ،حيث جاء الجزاء من جنس العمل ،بعبارة موجزة لم تبلغ مفردا®ا عدد أصابع
اليدين ،مع تقدير محذوف تعلق به ،وخ Aاملبتدأ أو املسند " إ[ى ما هاجر إليه " ،إذ قد يكون تقدير
الجملة " فهجرته صائرة أو موكولة " إ[ى ماهاجر إليه ".
ّ
نحس بالجزاء
وال يخفى ما !ي الجملة من إيجاز بالقصر والحذف ،دون إخالل باملع ،¯Pبل إننا نكاد
ً
ٔالاو!ى لذاك الذي ّ
تغرﻩ الدنيا ،فينغمس فا طوال حياته ،ظانا دوام تلك الحال ،فسرعان ما يأتي
الجزاء مختص ًرا ،من ّ
ن O°عالم باملآل "ما ضل صاحبكم وما غو" ،وما ينطق عن الهوى إن هو إال و'ي
ّ
يو'ى ،علمه شديد القوى ،ذو مرة فاستوى).(١
وتكاد هذﻩ الجملة تحصر أفراد جنس الهجرة إ[ى الدنيا ،ع;ى ك®Aا ّ
وتنوعها ،بـ "ما".
بٕ .الاطناب:
يراوح الحديث بBن ٕالايجاز ،الصفة العامة له ،وٕالاطناب حيثما اقت ¯p2املقام هذا أو ذاك؛
فالبالغة مطابقة الكالم املقت ¯p2الحال مع فصاحته.
ويعرض الباحث فيما يأتي بعض صور ٕالاطناب !ي الحديث:
" .١فمن كانت هجرته إى ﷲ ورسوله فهجرته إى ﷲ ورسوله":
ّ
تكرر !ي الحديث جملة "هجرته إ[ى ﷲ ورسوله" ،حيث وردت !ي فعل الشرط وجوابه ،فاتحد فعل
الشرط وجزاؤﻩ.
َ
وقد ُيظ ّن للوهلة ٔالاو[ى أن هذا تكرار ال داûي له ،وأنه يمكن الاستغناء عنه !ي جواب الشرط ،لورودﻩ
!ي فعله ،ويشار إليه بأحد أسماء ٕالاشارة ،أو بموصول وصلته ،كما !ي الجملة ٔالاخABة من الحديث:
"هجرته إ[ى ما هاجر إليه".
 . ١سورة النجمٓ :الايات ).(٦-٢
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ولكن هات؛ فشتان بBن هذا وذاك! فقد كرر الن_ O°ص;ى ﷲ عليه وسلم_ ملا !ي ذلك من تأكيد ع;ى
إخالص النية هلل !ي الفعل والجزاء ،وللتلذذ بذكر ﷲ ورسوله ،والتشرف !ي استحضارهما بالقلب
ّ ً
مكررا ،ولبيان
واللسان ،ولتشريف الرسول _ص;ى ﷲ عليه وسلم_ بإضافته إ[ى ضم ABﷲ !ي " رسوله"
الجزاء ٔالاو!ى ع;ى ٕالاخالص ،وتعظيم م¤لة املخلص ّ
فأنى تتحقق هذﻩ املعاني الجليلة لو لم يكن
التكرار.
 " .٢ومن كانت هجرته لدنيا يصيW%ا أو امرأة ينكحها فهجرته إى ما هاجر إليه" :
ّ
!ي الجملة مظهران من مظاهر ٕالاطناب :تمثل ٔالاول !ي إتباع كل من كلم " Ocدنيا" و" امرأة" جملة "
يصيÈا" و"ينكحها" ع;ى التوا[ي ،لتكون كل مما صفة للنكرة قبلها .وقد يخطر بالبال أنه ال داûي لهذﻩ
الصفة !ي ّ
كل ،إذ يمكن الاستغناء عن الجملتBن ،والاقتصار ع;ى الكلمتBن نكرتيBن ،أو معرفتBن ،ال
ً
خالف ،قياسا ع;ى ما !ي جملة الشرط السابقة " فمن كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله ،"...حيث ذكر " ﷲ
ً
ً
ورسوله" مجردين من أي وصف ،ولكن هذا ال يصلح بالغيا ،إن جاز نحويا؛ فالبالغة اقتضت !ي هذا
السياق وصف كلمة " دنيا" بجملة " يصيÈا" ،وكلمة " امرأة " بجملة "ينكحها" ،فكان ذلك من قبيل
ٕالاطناب ،حيث يو'ي جملة " يصيÈا بمع ¯Pالكسب الحالل ،وٕالاصابة والصواب !ي الكسب الدنيوي،
كما تو'ى كلمة "ينكحها" ،بمع ¯Pالزواج املشروع ،فيكون ذلك من باب تتميم املع ¯PوالاحAsاس فيه،
ح ¯cال تفهم ٔالالفاظ ع;ى خالف مايريد املبدع ،وهذا غرض بال5ي مهم ،فالهجرة إذا كانت لغ ABﷲ
ورسوله ،أيا كان العمل ،فأمر صاحÈا موكول إ[ى نيته غ ABالخالصة هلل ورسوله ،ح ¯cلو كانت لعمل
ّ
صالح ومشروع " ،واتبع فيما آتاك ﷲ الدار ٓالاخرة " ،وأحسن كما أحسن ﷲ إليك).(١
والجدول رقم ) (٩يلخص أنماط ٕالايجاز وٕالاطناب !ي الحديث
الجدول رقم )ٕ : (٩الايجاز وٕالاطناب ]ي الحديث
ٔالاسلوب
مظهرﻩ  /شكله
الرقم الجملة
إيجاز أم إطناب
 صيغة الجمع " ٔالاعمال"،وطريق القصر بـ "إنما" ،وق َ
صر العبارة دون حذف ،وتقدير
إيجاز قصر
ِ
املحذوف قبل " ٔالاعمال" ،قيل" :صحة" أو "
قبول" أو " مجازاة".
إنما ٔالاعمال بالنيات
-١
تقدير خ Aمحذوف أو مسند تعلق به الجارإيجاز حذف
واملجرور" بالنيات".
ق َ
صر العبارة.
إيجاز قصر
-٢
ِ
َ
الق ْ
إنما لكل امرئ ما نوى
صر بـ " إنما" ،وبتقديم ما حقه التأخ.AB
ورود بعض ألفاظ العموم ،مثل  " :كل"
 - ١سورة القصصٓ :الاية ). (٧٧
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إيجاز حذف
-٣

-٤

-٥

"فمن كانت هجرته إ[ى ﷲ إطناب
ورسوله " ،فهجرته إ[ى ﷲ
ورسوله "
ومن كانت هجرته لدنيا إطناب
يصيÈا أو امرأة ينكحها
هجرته إ[ى ما هاجر إليه

إيجاز قصر

و"ما".
حذف املفعول به من جملة " نوى "
تكرار لفظ " هجرته إ[ى ﷲ ورسوله "

التتميم والاحAsاس بإيراد جملة "يصيÈا"
صفة ل " دنيا"،وجملة "ينكحها" صفة لـ
"امرأة"
التعب ABباالسم املوصول " ما" كناية عن
الدنيا واملرأة.

ً
تاسعإ :الاظهار وٕالاضمار :
ٕالاظهار هو التعب ABباالسم الظاهر !ي موضع التعب ABعنه بالضم ABوٕالاضمار هو التعب ABبالضم! ABي
موضع يمكن التعب ABعنه باالسم الظاهر.
واليكون هذا وذاك إال لغرض بال5ي يفهم من السياق ،وقد ورد !ي الحديث نمط لكل من هذين
ٔالاسلوبBن.
إٔ -الاظهار ]ي موضع ٕالاضمار :ورد !ي قول الن" O°ص;ى ﷲ عليه وسلم":
ً
فمن كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله" !ي موضع كان يمكن التعب ABعنه باإلضمار إيجازا ،ألن اللفظ
سبق ذكرﻩ !ي فعل الشرط .ولكن ملا كان الجزاء من جنس العمل أو الفعل ،فقد اشتمل الفعل
ع;ى أشرف ٔالالفاظ " ﷲ ورسوله" ،مما اقت ¯p2إعادة هذا اللفظ للتAك والتلذذ ،وللتشرف
بالتلفظ به ،وألظهار حسن الجزاء وإبراز شرفه ،وبيان م¤لة صاحبه ،فهذا املهاجر !ي كنف ﷲ
ً
ً
ً
ورسوله ،وكأنما هو!ي حضرة ﷲ ورسوله دائما ،وقديما قيل " :من أحب شيئا أك Aمن ذكرﻩ" ،وأي
Opء أحب إ[ى املؤمن من ذكر ﷲ ورسوله؟!
إذا كان التعب! ABي هذا املوضع باإلظهار ،ولو جاء باإلضمار لغات الخ ABكله " ﷲ ورسوله" ،وألدى
ذلك إ[ى انتقاص الAكة والرفعة والشرف والشعور بالطمأنينة" ،الذين آمنوا وتطمن قلوÇم بذكر
)(١
ﷲ أال بذكر ﷲ تطمن القلوب "
بٕ -الاضمار ]ي موضع ٕالاظهار :
ورد !ي قول الن- O°ص;ى ﷲ عليه وسلم " :-فهجرته إ[ى ما هاجر إليه" ،حيث كان من املتوقع
ً
إعادة لفظ " دنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها " ،قياسا ع;ى ما سبق !ي أسلوب الشرط ٔالاول ،حيث
ً
ً
أعيد ذكر " ﷲ ورسوله" ،ولكن رسول ﷲ – ص;ى ﷲ عليه وسلم -أضمر بدال من ٕالاظهار ،تحقABا
 - ١سورة الرعد ٓ :الاية ). (٢٨
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لشأن املهاجر إليه هنا " دنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها " فالدنيا مهما أبدت من زينة لصاحÈا املفتون
Çا ،وكيفما بدت جميلة جذابة ،ف OÛحقABة ،ال تساوي جناح بعوضة ،ولو كانت تساوي جناح
بعوضة ما سقى الكافر ما شربة ماء ،والدنيا متاع ،وخ ABمتاعها املرأة ،ال سيما إن كانت زوجة
صالحة ،بل إن املرأة الصالحة خ ABما استفاد املرء بعد تقوى ﷲ – عز وجل – واملرأة نصف دين
الرجل ،والنساء شقائق الرجال ،ولكن ذلك كله وغABﻩ اليقدم واليؤخر !ي قيمة الدنيا ،مقابل
ٓالاخرة ،أو مقابل " ﷲ ورسوله" ،فاستحقت بما فا مفاتن ومحاسن وبما فا من حالئل ،التحقAB
ً
والاستبعاد باإلضمار ،وعدم إظهارها ع;ى القلب أو ترددها ع;ى اللسان ،وإن كان كسÈا حالال
ً
وصوابا ،أو كانت املرأة حليلة ويكتمل Çا دين الرجل ،وتنشأ ٔالاسرة.
ً
واختصارا ملا تقدم ،يمكن بيان اسلوبي ٕالاظهار وٕالاضمار !ي الحديث بالجدول رقم ).(١٠
الجدول رقم )ٕ : (١٠الاظهار وٕالاضمار ]ي الحديث
الحالة
الرقم
أم مالحظات
إظهار
الجملة
املتﺴلﺴل
إضمار
أعيد ذكر " ﷲ ورسوله" باالسم الظاهر.
إظهار
فهجرته إ[ى ﷲ ورسوله
-١
أضمر الكالم عن الدنيا واملرأة ،حيث لم
إضمار
فهجرته إ[ى ما هاجر إليه
-٢
يعد ذكرهما ،بل أش ABإلما بعبارة " ما
هاجر إليه"
عاشرا  -املقابلة :
املقابلة فن بديÙي يع OPأن يأتي !ي الكالم جملتان متضادتان !ي املع ،¯Pحيث تشتمل كل مما
ع;ى مفردات متضادة أو متقابلة ،فاملقابلة بBن الجمل ،والطباق بBن املفردات ،وما يعنينا !ي هذا املقام
هو املقابلة بBن الجملتBن ٓالاتيتBن !ي قول الرسول _ص;ى ﷲ عليه وسلم_ :
"فمن كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله فهجرته إ[ى ﷲ ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة
ينكحها فهجرته إ[ى ما هاجر إليه".
فقد قابل _ص;ى ﷲ عليه وسلم_ بBن قوله :فمن كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله فهجرته إ[ى ﷲ
ورسوله" ،وقوله" :ومن كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها فهجرته إ[ى ما هاجر إليه" ،فجملة
فعل الشرط ٔالاول "من كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله" تقابلها جملة فعل الشرط الثاني" :من كانت
هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها" ،وفعل الهجرة واحد !ي الجملتBن؛ إذ كال املهاجرين ´اجر ،ويبذل
ً
جهدا ،ولكن الغاية لكلما مختلفة ،والهدف لكلما مغاير ،ونية الثاني تعاكس نية ٔالاول ،والدنيا
الدانية أو ّ
الدنية مخلوقة ،وÔي متاع زائل ،واملرأة خ ABمتاعها ،ومظهر محبب من مظاهرها ،وقد " ّ
حبب
ّ
إ[ي من دنياكم الطيب والنساء " ،ولكا كالدنيا ،ولكن أين هما من ﷲ الخالق ،ورسوله أشرف
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الخلق؟! بل أين الهالك الفاني من ال²ي الذي ال يموت القيوم البا*ي ،ومن رسوله صاحب الوسيلة
والفضيلة ،والد جة العالية الرفعية ،واملقام املحمود ،والكوثر؟! فكيف ّ
يكد ٕالانسان ويتعب وال يكون
ر
ً
قلبه معلقا باألع;ى؟! بل كيف ير ¯pÚعاقل لنفسه امل¤لة الدنيا ع;ى ما يبذل من جهد؟! "فما لكم كيف
تحكمون")" (١اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خ(٢)"AB؟!
وقد وفرت هذﻩ املقابلة فرصة ملعرفة الفضائل واملنازل ،والوقوف ع;ى املراتب والدرجات ،وإدراك
املصائر واملآالت ،وبضدها تعرف ٔالاشياء وتتمايز ،وذلك كله يدفع ذا العقل السليم ،إ[ى سلوك الطريق
القويم ،بنية خالصة هلل رب العرش العظيم ،ح ¯cيقبل عمله وينجح مسعاﻩ ،وتكون هجرته إ[ى ﷲ
ورسوله .والجدول رقم ) (١١يلخص أسلوب املقابلة !ي الحديث.
الجدول رقم ) :(١١أسلوب املقابلة ]ي الحديث
الرقم
التقابل
الجهة املقابلة
الجملة
ورسوله
من كانت هجرته إ[ى ﷲ من كانت هجرته لدنيا ﷲ
.١
مقابل :دنيا يصيÈا أو امرأة
يصيÈا أو إمرأة ينكحها
ورسوله
ينكحها
ﷲ ورسوله
هجرته إ[ى ما هاجر إليه
هجرته إ[ى ﷲ ورسوله
.٢
مقابل :ما هاجر إليه من الدنيا
ً
وتلخيصا ملا سبق من القول !ي السمات الفنية للحديث يمكن إجمال ذلك !ي الجدول ٓالاتي:
الجدول رقم ) :(١٢الﺴمات الفنية للحديث
الرقم
الﺴمة الفنية ومظهرها
املجمل
ً
أوال

ٔالافكار واملعاني

ً
ثانيا

العبارة والتعبAB

 السمو والعمق. الجدة والطرافة. التحديد والوضوح. التسلسل والAsابط. إنتقاء ٔالالفاظ. سهولة الAsاكيب وسالسا. حسن التقسيم وصحته. املوازنة بBن الجمل. -الرقة والعذوبة.

 . ١سورة يونسٓ :الاية).(٣٥
 . ٢سورة البقرةٓ :الاية).(٦١
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ً
ثالثا

الخيال والتصوير

 املوسيقى وٕالايقاع. ٕالايجاز وحسن ٕالاشارة الخيال الك;ي بتصوير الهيئات ؤالاحوال. الحيوية !ي نقل املشاهد واملواقف. التصوير الجزئي. املجاز املرسل. ٔالاستعارة. -التعريف.

املبحث الثاني
الﺴمات الفنية ]ي الحديث
بعد هذا التطواف !ي ثنايا الحديث ،يحسن بالباحث أن يقف عند بعض السمات الفنية ال Ocيمكن
استنباطها من الحديث نفسه ،وÔي من الكAة بحيث ال يحاط Çا،ومن العظمة بحيث التدرك كلها،
ولكن ما ال يدرك كله ال يAsك جله ،السيما ونحن مع كالم أفصح العرب ،ذاك الن O°العربي ٔالامي الذي
ّ
أعطي جوامع الكلم ،وأوتي القران ومثله معه ،ولعل حديث ٕالاخالص أو النية أنموذج واضح للبيان
النبوي ،ومثال صريح لإلعجاز البشري !ي الكالم ،ورحم ﷲ شيخ العربية وآداÇا ،مصطفى صادق
الرافÙي ،إذ يقول واصفا البالغة النبوية" هذﻩ Ôي البالغة ٕالانسانية ال Ocسجدت ٔالافكار آليا ،وحسرت
ُ
العقول دون غايا ،لم تصنع وÔي من ٕالاحكام كأ³ا مصنوعة ،ولم ُيتكلف لها وÔي ع;ى السهولة بعيدة
ممنوعة ،ألفاظ ً
النبوة يعمرها قلب متصل بجالل خالقه ،ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه...
محكمة الفصول ...محذوفة الفضول ...وكأنما Ôي !ي اختصارها وإفاد®ا نبض قلب يتكلم ،وإنما Ôي !ي
سموها وإجاد®ا مظهر من خواطرﻩ )ص;ى ﷲ عليه وسلم().(١
ويرجع الرافÙي) (٢هذﻩ البالغة النبوية الفائقة املتم¤Bة إ[ى أمرين:
 -١التوفيق ٕالال ،OÛوٕالالهام الرباني ،ح ¯cال يعيا بقوم إن وردوا عليه ،وال يحصر أن سألوﻩ ،وال يكون
ً
!ي كل قبيل إال مم ،لتكون الحجة به أظهر ،والAهان ع;ى رسالته أوضح ،وليعلم أن ذلك له
خاصة من دون العرب.
 -٢الفطرة الخاصة املم¤Bة ال Ocفطر ﷲ عليا نبيه ،بما فا من فضائل خلقية وخلقية ،كقوة الفطرة
ً
الحسن ،ونفاذ البصABة ،واستقامة ٔالامر كله "وليس !ي العرب قاطبة
واستمرارها وتمكا ،وصفاء
من جمع ﷲ فيه هذﻩ الصفات ،وأعطاﻩ الخالص ما ،وخصه بجملا ،وأسلس له مآخذها،
ً
وأخلص له أسباÇا" ،فضال عما للنشأة اللغوية من شأن ،وما للطبيعة واملخالطة واملحاكاة من
أثر ،وما لسمو الفطرة وقو®ا من دور !ي اكتساب املنطق واللغة ،وكأنما وضع الن) O°ص;ى ﷲ
وعليه وسلم( يدﻩ ع;ى قلب اللغة ينبض تحت أصابعه".
 - ١مصطفى صادق الرافÙي ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،الطبعة الثانية ،مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) (١٩٦٥ص .٣١٢
 -٢ينظر الرافÙي ،مصدر سابق ،ص -٣١٦ص .٣١٩
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ويمكن اختصار القول فيما ورد من بالغة نبوية !ي الحديث موضوع الدرس !ي عدة نقاط ،تتمحور
حول فكر الحديث ،وعبارته ،وما فيه من تصوير ،وعاطفة ،وهذا يكفي ملعرفة سمات أسلوب النO°
_ص;ى ﷲ عليه وسلم_ !ي هذا الحديث ،ألن عناصر ٔالاسلوب كما حددها النقد املعاصر -ثالثةÔ ،ي:
).(١
الفكرة والصورة والعبارة ،أما العاطفة فقاسم مشAsك بيا"
وفيما يأتي أهم الﺴمات البيانية ]ي هذا الحديث:
أوال ]ي ٔالافكار واملعاني:
ّ
ليس ٔالادب مجرد كالم يرصف ،أو مفردات تؤلف ،بل هو شكل ومضمون ،لفظ ومع ،¯Pصورة
ومحتوى ،فإذا خال الكالم من فكرة سامية ،ومع ¯Pطريف ،كان مجرد ألفاظ منمقة ال قيمة لها،
ّ
وهياكل فا غة ال أثر لها !ي ّ
املتلقBن ،وسماعها ال يكاد يجاوز الاذان ،وال تعدو أن تكون جعجعة ال ِطحن
ر
فا ،وÇرجة ال وزن لها ،والكالم البليغ غايته ٕالاقناع ،ووسيلته ٕالامتاع ،وهما صفتان متالزمتان لألدب
املل¤sم بقضايا ٕالانسان ،والذي هو تعب ABصادق وجميل عن انفعال ٕالانسان بالكون من حوله.
لذا فإن الفكرة أو املع ¯Pهو أساس !ي العمل ٔالادبيّ ،
وتقدر الفكرة فيه بقدر ما فا من قوة ،وجدة،
ٌ
وتحديد ،وتسلسل ،ولهذﻩ الصفات حظ كب ،ABونصيب وافر !ي حديث ٕالاخالص ،وفيما يأتي بيان ذلك:
أ -سمو الفكرة وقوWüا:
موضوع الحديث وفكرته الرئيسة ٕالاخالص !ي النية والعمل ،والتوجه إ[ى ﷲ_عز وجل_ !ي كل Opء،
والقصد إليه !ي العبادات والطاعات واملباحات .وأي فكرة تداني هذﻩ الفكرة ال Ocتربط ٕالانسان
ْ
بخالقه ،وتأطرﻩ ع;ى منهج الن _O°ص;ى ﷲ عليه وسلم_ وتجعله ينظر دائما إ[ى ٔالامام ،ويتطلع إ[ى
املستقبل ،ويسÙى إ[ى الهدف ٔالاسم¯ ،ويجعل الدنيا مزرعة لألخرى ،ويرنو إ[ى املأل ٔالاع;ى ،واملقام
ٔالاس ،¯Pفتصفو نفسه ،وتخلص نيته ،ويطهر قلبه ،وتزكو روحه ،ويصلح عملهّ ،
ويفر إ[ى ﷲ ،فيهجر
املعا( Opوٓالاثام ،ويكون !ي حفظ ﷲ ورعايته ،وبصحبة الن– O°ص;ى ﷲ عليه وسلم -ومعيته؟!،
ْ
وشتان بBن ُمخ ِلد إ[ى ٔالارض ملتصق بالدنيا ومتاعها ،وبBن متعلق باألخرى ،محب هلل ورسوله ،ساع
لنيل الدرجات العال ،بما أضمر ونوى ،وبما عمل وسÙى!.
ومع ّ
سمو هذﻩ الفكرة قوة ،ففي حBن كان العرب يصطرعون ألتفه ٔالاسباب ،ويحAsبون ع;ى حطام
الدنيا وفتا®ا ،من ماء وكالء ،أو سمعة زائفة ،وشهرة كاذبة ،ويتوجهون إ[ى ٔالاصنام ؤالاوهام يقدسو³ا
و ْ
يستشABو³ا ،جاء نٕ O°الاسالم _عليه أفضل الصالة والسالم_ ودعا بحديثه هذا إ[ى الAsفع عن ذلك،
وإخالص النية والعمل هلل الواحد ٔالاحد ،خالق ٔالاشياء كلها ومدبرها ،وموجها لبصائر ؤالابصار إ[ى ما
فيه سعادة ٕالانسان !ي الدارين ،وعزته ومنعته.
ب_ جدة الفكرة وطرافWXا:

 -١البيومي ،محمد رجب ،البيان النبوي ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،املنصورة ،مصر ،الطبعة ٔالاو[ى )١٤٠٧هـ ١٩٨٧ ،م( ص
.٢١٦
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لم يكن العرب قبل ٕالاسالم أمة موحدة ح! ¯cي عباد®م ،بل كانوا يتخذون أصنامهم وسيلة تقرÇم إ[ى
ﷲ ،ومقولم !ي ذلك" :مانعبدهم إال ليقربونا إ[ى ﷲ زلفى") ،(١فكانت عقيد®م فاسدة ،ونواياهم غAB
ّ
فصحح العقيدة،
سليمة ،وعباد®م مشوهة ،فلم يكونوا يعرفون الدين الحق ،ح ¯cجاء ٕالاسالم
ّ
وخلص النية" ،وما أمروا إال ليعبدوا ﷲ مخلصBن له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك
دين القيمة") (٢وملا كان ٔالامر كذلك فإن فكرة ٕالاخالص !ي النية والعمل ال Ocتضما الحديث فكرة
ً ُ
جديدة تماما ،ألهمها الرسول _عليه أفضل الصالة والسالم_ من ربه ،واستمدها من القرآن ،ولذلك
ّ
والتفرد" ،أجعل ٓالالهة
كان عجب الكفار من هذا ٔالامر التوحيدي الذي ألaى التعدد ،وأقر الوحدانية
ً
ً
إلها واحدا إن هذا ل×Opء عجاب" ،وانطلق املأل مم أن امشوا واصAوا ع;ى آلهتكم ّإن هذا ل×Opء
)(٣
يراد"
فال شك أن قرن العمل بالنية أمر جديد ،ومجازاة ّ
كل يوم القيامة بما نوى !ي الدنيا ،كذلك أمر جديد،
ٍ
والربط بBن صالح النية وحسا وبBن حسن املآل واملص ABأمر جديد ،والربط كذلك بBن فساد النية
وسوòا ،وبBن سوء املص ABواملآل أمر جديد.
ج -تحديد الفكرة ووضوحها:
فكرة الحديث واضحة ال تشوÇا شائبة ،ومحددة املعالم ال يخالطها Opء ،وال تلتبس ب×Opء ،ويجعل
الدكتور محمد رجب البيومي صفة تحديد املعاني " من سمات املفكر املطمن الذي يجيل النظر طويال
!ي ٔالاشياء والخواطر ،ليقرن النظ ABإ[ى النظ ،ABويجمع بBن ٔالامور املتقاربة !ي أحكام تتشابه ع;ى قدر ما
بيا من الاتفاق").(٤
فالفكرة العامة !ي ٕالاخالص !ي النية والعمل ،وهناك أفكار جزئيه أخرى ،وÔي
 -١املرء يجازى بما ينوي.
 -٢الهجرة الخالصة هلل ورسوله جزؤها القرب من ﷲ ورسوله.
 -٣الهجرة إ[ى غ ABﷲ جزاؤها من جنسها ،وتزيد صاحÈا بعدا من ﷲ.
وهذﻩ جميعها أفكار واضحة ومحددة ،وÔي بسيطة ال تلتبس ع;ى أحد؛ ألن رسول ﷲ_ ص;ى ﷲ عليه
وسلم _ حدد الفكرة العامة والتفصيلية بدقة متناهية ،فتنماز الفكرة عن ٔالاخرى ،ولكا !ي الوقت
نفسه تتحد مع غABها وتتكامل ،لAsسم حدود املوضوع العام ،والفكرة الرئيسية ،بمنت ¯Ûالوضوح،
ووحدة املوضوع.
د -تﺴلﺴل ٔالافكار:
بدأ الرسول _ص;ى ﷲ عليه وسلم_ بفكرة عامة "إخالص النية" ،وأتبعها بفكرة الجزاء ع;ى النية،
ً
ً
منتقال من العام إ[ى الخاص ،ومن السبب إ[ى النتيجة ،انتقاال منطقيا ،وانتقل من التنظ ABإ[ى التمثيل،
 - ١سورة الزمر ٓ :الاية ).(٣
 - ٢سورة البينةٓ :الاية ).(٥
 -٣سورة صٓ :الايتان )(٦٫٥
 -٤البيان النبوي ،مصدر سابق ،ص .٢٢٢
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ً
وضوحا ،وتقوى !ي ذهن ّ
امللتقي وتثبت بصورة أكيدة،
أو إعطاء املثل !ي ³اية الحديث ،كي تزداد الفكرة
الت¤sعزع وال ®¤s؛ ألن النسق النبوي !ي اطرادﻩ املتسلسل ،وتالحقه املتتابع ال يحتاج إ[ى تعقيب ،فهو
من وضوحه الساطع بحيث تغمرﻩ أشعة الشمس بأمواج الضياء").(١
وليس أدل ع;ى سمو أفكار الحديث ،وقو®ا ،وسالما ،وجد®ا ،وطرافا ،وتحديدها ،ووضوحها،
وتسلسلها _ليس أدل ع;ى ذلك من سABورة هذا الحديث_ السيما مطلعه" إنما ٕالاعمال بالنيات" وهذا
يكشف من جهة أخرى عن حسن مطلع الحديث .أو براعة الاسالل ،وسالمة العرض ،وحسن الختام،
ً
فال اضطراب وال تخلخل ،بل إن النص مAsابط !ي معانيه ،ومتماسك !ي مبانيه ،فيبدو الكالم آخذا
ً
ً
ً
ً
ً
ً
بعضه برقاب بعض ،مرتبا ترتيبا رائقا ،ومنسقا تنسيقا فائقا ،فال تستطيع التقديم أو التأخ ،ABوال
التبديل أو التغي.AB
ً
ثانيا] :ي العبارة والتعب:
ً
يقول الدكتور محمد رجب البيومي واصفا تعب ABالن_ O°ص;ى ﷲ عليه وسلم_ وعبارته" :كان بيان محمد
_ص;ى ﷲ عليه وسلم_ سهل املأخذ ،قريب املتناول ،موجز العبارة") ،(٢وإذا تذكرنا أن الن_ O°ص;ى ﷲ
عليه وسلم_ داعية ومعلم ،أدركنا مدى حاجة أسلوب َمن هذﻩ مهمته إ[ى صفات الوضوح والسهولة
ّ
وٕالايجاز ،السيما أنه _ص;ى ﷲ عليه وسلم_ يعلم أن من سمعه سيبلغ عنه ،وصدقت عائشة أم
املؤمنBن _ر OpÚﷲ عنه_ حBن قالت ":ما كان رسول ﷲ يسرد كسردكم ولكن كان يتكلم بكالم ِّبBن
ً
فصل ،يحفظه من جلس إليه") ،(٣و!ي رواية " :كان رسول ﷲ _ص;ى ﷲ عليه وسلم _ يحدث حديثا لو
ّ
عدﻩ ّ
العاد ألحصاﻩ" ،وفيما يأتي إجمال لبعض سمات التعب ABالنبوي :
أٔ -الالفاظ املنتقاة:
وهذﻩ صفة تجري ع;ى لسان رسول ﷲ _ص;ى ﷲ عليه وسلم_ ملا فطرﻩ ﷲ عليه ،وبحكم تكوينه
ونشأته ،ومن مظاهر ٔالالفاظ املنتقاة !ي هذا الحديث:
 -١كلمة "ٔالاعمال" وتقابلها كلمة "النيات" حيث وردت كلتا الكلمتBن بالجمع وبالتعريف الاستغرا*ي أو
الجن Op-أو العهدي ،إلفادة العموم والشمول ،السيما كلمة "ٔالاعمال" حيث تستوعب ٔالاعمال كلها
من أفعال وأقوال وهم نف ،Op-كما أ³ا تشمل العبادات وغABها ،وÔي كلمة سهلة ومأنوسة
وواضحة.
 -٢كلمة "امرئ" :تشمل الذكر ؤالان ،¯8وقد أعطت داللة عامة السيما باقAsان لفظ "كل" Çا ،كما أ³ا
تو'ي باملروءة.
 -٣كلمة "دنيا" :ف_ OÛع;ى بساطا_ جمعت مظاهر الدنيا وأشكالها املختلفة ،وقد أفادها ذلك
ً
التنك ،ABمع ما فا من داللة ع;ى الدنو والدناءة ،وقلة الشأن ،وهذا مناسب تماما للسياق.
 -٤كلمة "يصيÈا" دلت ع;ى مع ¯Pالكسب الحالل ،وصواب السÙي إليه ،ومشروعيته.
 -١البيومي  ،مرجع سابق ،ص .٢٢٦
 -٢البيومي ،مصدر سابق  ،ص .٢٤٧
 -٣املصدر السابق ،والصفحة نفسها.
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" -٥امرأة" وقد ذكرت املرأة هنا ألهميا من الدنيا ،ف OÛخ ABمتاعها ،ولكو³ا خ ABما يستفيد املؤمن
بعد تقوى ﷲ _عز وجل_ وÔي النصف الثاني للرجل ،وعلا تبٔ ¯Pالاسرة ،وÇما تض ،وما أيس
الشيطان من ابن ادم من Opء إال أتاﻩ من قبل امرأة".
ً
" -٦ينكحها" :ال يكون النكاح إال بدخول الرجل باملرأة دخوال شرعيا ،ومن هنا يتبBن لنا أهمية الكلمة
ومدى مناسبا للكشف عن سالمة القصد من املرأة ،ومع ذلك فإن الهجرة بنية النكاح ،دون أن
يكون ذلك هلل ،ال تكون معتAة أو مقبولة ،ومن باب أو[ى أن تكون الهجرة بنية كسب دنيوي آخر
كذلك.
ب_ وضوح ال)اكيب وسالمة النظم:
وقد اتضح ذلك عند الحديث عن أنماط الجملة الاسمية ،ؤالاسلوب الخAي والتوكيد ،وأسلوب
القصر ،والتقديم والتأخ ،ABوالشرط ،والوصل ،وٕالايجاز ،وٕالاطناب ،واملقابلة ،كما بينا !ي املبحث
ٔالاول ،حيث روûي !ي ذلك كله معاني النحو والبالغة ،والسالمة اللغوية ،بيسر وبسهولة ووضوح ،ح¯c
يظن الناظر أو السامع للوهلة ٔالاو[ى أنه يستطيع ٕالاتيان بمثل ذلك ،ولكنه يرتد كسABا.
وليست السهولة رديفة السذاجة أو الابتذال ،كما أن السهولة ال تمنع التعمق !ي الفكرة ،وسداد الرأي
والنظرة ،بل إ³ا الرقة ال Ocتتناسب واملوضوع ،وتتناسق !ي السياق ،فما أعظم قول الن_ O°ص;ى ﷲ
عليه وسلم _  ":إنما ٔالاعمال بالنيات"! وما أعظم قوله  ":وإنما لكل امرئ ما نوى "! فألفاظ العبارتBن
ظروف شفافة ،ناطقة بمعانا بال غموض أو غرابة ،وصائبة مقاصدها بال التباس أو حABة ،ولذلك
ذهبت هاتان العبارتان مذهب ٔالامثال ،وسارتا بBن الناس سABورة واسعة ،ناهيك عما فما من كناية أو
تعريض عند التمثل Çما !ي سياقات مماثلة).(١
ج_ العفوية والبعد عن التكلف:
ّ
املتشدفBن واملتفقBن ،كما نفى ﷲ عن نبيه _ص;ى ﷲ عليه
لقد ذم رسول ﷲ _ص;ى ﷲ عليه وسلم_
وسلم _ ذلك "وما أنا من املتكلفBن") ،(٢لذلك كان حديث رسول ﷲ _ص;ى ﷲ عليه وسلم_ ينساب
ً
انسيابا ،يخرج من القلب ،فيدخل ٓالاذان بال استئذان ،ويستقر !ي القلب ،وما ورد !ي حديثه_عليه
الصالة والسالم_ من ألوان البديع فإنما جاء عفو الخاطر ،واقتضاﻩ املقام.
ً
ففي الحديث موضوع الدرس نجد املقابلة ،مثال !ي ³ايته بBن نموذجBن للمهاجرين :أحدهما هلل
ولرسوله ،والثاني لدنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها ،وملا كان الحديث عن ٔالاعمال وقبولها ،أو احتساÇا
بالنيات ،فقد اقت ¯p2املقام املقابلة بBن هذين النموذجBن بعبارات سهلة واضحة ،ونظم متBن دون أن
يحس املتلقي أي أثر للتكلف.
وهذا أمر بدÔي لصاحب رسالة يحرص ع;ى إيصالها واضحة ،وتأديا كاملة ،همه الصدق !ي القول،
وٕالاخالص !ي العمل ،وهو أمر مفهوم لن O°أعدﻩ ﷲ واصطفاﻩ لحمل أمانة ثقيلة ،وتبليغ رسالة خطABة،
 -١تذكر بعض الروايات أن الرسول _ص;ى ﷲ عليه وسلم_قال هذا الحديث جواب عن سؤال من سأل عن مهاجر أم قيس ،ولم يثبت
ذلك.
 - ٢سورة ص آية .٨٦
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وهو أمر طبيÙي المرئ نشأ هذﻩ النشأة السليمة !ي قريش ،وب OPسعد ،حيث اجتمعت الفطرة القويمة،
والنشأة السليمة ،واملهمة العظيمة !ي شخص الن) O°ص;ى ﷲ عليه وسلم(.
 _٣حﺴن التقﺴيم وصحته:
من ٔالامور الخاصة بالعبارة والتعب ABحسن التقسيم ،ويع OPذكر متعدد وإضافة ما لكل إليه ع;ى
التعيBن) ،(١وقد ورد منه !ي الحديث موضوع البحث قول الن_ O°ص;ى ﷲ عليه وسلم_":فمن كانت
هجرته إ[ى ﷲ ورسوله فهجرته إ[ى ﷲ ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها
فهجرته إ[ى ما هاجر إليه" بعد قوله " :وإنما لكل امرئ ما نوى") ،(٢حيث قسم الهجرة والنية_ وÔي
متعدد_ إ[ى قسمBن:
هجرة خالصة هلل ورسوله ،وهجرة لغرض دنيوي ،وقد ع Aعن ذلك بأسلوب يتسم بتوازن الجمل
وتساو´ا ،إضافة إ[ى ما فا من املقابلة قد سبقت ٕالاشارة إلا ،وهذﻩ الصفة !ي الكالم تدل ع;ى
سالمة العقل ،وصحة التفك ،ABورجاحة الرأي ،وذلك مما يزين اللفظ ،ويقوي املع ،¯Pويثبته !ي
ّ
ً
ٔالاذهان ،ويركزﻩ !ي العقول ،وما يجعل التقسيم قبوال مع حسنه وصحته ،فاملهاجر ال يكون إال أحد
اثنBن ذكرهما الرسول _عليه الصالة والسالم – فإما إ[ى ﷲ ورسوله وإما إ[ى الدنيا ومباهجها ،ومن ثم
يكون الجزاء قسمBن كالعمل.
-٤املوسيقى وحﺴن ٕالايقاع :
قد يتوافر للن Aموسيقى وإيقاع كما !ي الشعر ،وإن لم يكن !ي الن Aوزن وقافية ،ويتأتى ذلك من
املوازنة بBن الجمل ،واملساواة بيا ،بما تشتمل عليه من موسيقى داخلية وخارجية ،ففي الحديث أربع
جمل أساسية ،كل اثنتBن ما ع;ى نسق واحد ،وبيما موازنة ،فالجملة ٔالاو[ى "إنما ٔالاعمال بالنيات "
ع;ى نسق الثانية "وإنما لكل امرئ مانوى" .والثالثة "فمن كانت هجرته إ[ى ﷲ ورسوله فهجرته إ[ى ﷲ
ورسوله" ع;ى نسق الرابعة "ومن كانت هجرته لدنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها فهجرته إ[ى ما هاجر إلا".
وذلك النسق يAsك للمتلقي فرصة للتأمل ،كما أن هذا التوازن والتقابل يسهل الحفظ ع;ى من أراد،
وال نن! ¯p-ي خضم ذلك انسياب ٔالالفاظ ورقا ،وسالسة العبارات والAsاكيب وسهولا ،وتآلف
الحروف ؤالاصوات ،وحسن الازدواج بBن الجملٔ ،الاساسية ما والفرعية ،وانظر كم يAsك قوله " :لدنيا
يصيÈا أو امرأة ينكحها " من أثر !ي النفس؟
وقد تكرر !ي الحديث بعض املفردات من قبيل رد ٔالاعجاز ع;ى الصدور ،أي إعادة لفظة بعيا أو
ببعض مشتقا®ا !ي ثنايا الجملة أو !ي آخرها ،وكانت قد ذكرت !ي بدايته ،مثل "النيات" و"نوى"،
ً
و"هجرته" و"هاجر" ،و!ي ذلك توزيع لفظي وصوتي ،وتناسق معنوي ،يزيد املتلقي إمتاعا.
ج] -ي الصورة والتصوير:

 -١الحمالوي ،الشيخ أحمد  ،زهر الربيع !ي املعاني والبيان والبديع ،مطبعة مصطفى البابي الحل O°وأوالدﻩ ،مصر ،الطبعة السابعة
)١٣٩١ه١٩٧١ ،م(.
 -٢يمكن ّ
عد هذا من قبيل التفصيل بعد ٕالاجمال ،فيدخل !ي أسلوب ٕالاطناب.
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يمتاز ٔالادب بجمال التعب ،ABإضافة إ[ى صدق العاطفة ،فيكون أوقع !ي النفس ،وأشد !ي التأث ،ABمما
يأسر اللب ،ويملك القلب ،فال يجيد املتلقي عن ٕالاقتناع بفكرة املبدع ،والانجذاب إليه ،وامليل معه.
ويقوم جمال التعب ABأو التصوير !ي الكالم ع;ى ما فيه من خيال ك;ي وجزئي ،ويقصد بالخيال الك;ي
تصوير الحالة أو الهيئة ،ونقلها إ[ى املتلقي واضحة جلية ،بعبارة متأنقة حسنة النظم ،أما الخيال
الجزئي فهو ما يشتمل عليه الكالم من تشبات واستعارات ومجازات مرسلة وعقلية وكنايات ،وال
يقصد بالخيال هنا الوهم أو الكذب والاختالق ،بل القدرة ع;ى عرض الواقع بصورة مؤثرة ،تبدو
جديدة للمتلقي ،وكأنه يراها أول مرة ،وقد يخلو الكالم من الصور الجزئية ،ولكنه ال يعدم الخيال
الك;ي أو الصور الكلية ،بحسن التنظيم والAsتيب ،وجودة العرض.
وقد توافر لحديث ٕالاخالص القدر املناسب من الخيال الك;ي لخدمة الفكرة ،وإيضاح املع ،¯Pوتوصيله
ً
ً
ً
ً
بدقة ،فهاÔي النية ،وÔي أمر خفي تنعكس ع;ى العمل ،صحة وكماال ،ورفضا وقبوال ،وثوابا وعقابا،
وهاهو ما نواﻩ كل شخص يتمثل عاقبة له ماثلة بBن يديه ،وها هو املهاجر !ي سبيل ﷲ ولنيل رضاﻩ
ينت OÛبه املطاف إ[ى الحضرة ٕالالهية ،والصحبة النبوية ،فينجح مسعاﻩ ،ويرتقي سلم املجد ،ويتسلم
من النجاح ذراﻩ ،فAsاﻩ يحلق !ي آفاق الرضا ٕالال ،OÛويتقلب !ي النعيم الرباني ،مع ٔالانبياء والصديقBن.
وع;ى الجانب ٓالاخر نجد صورة ذلك املهاجر للدنيا بمفاتا ،يغرق !ي أوحالها ،ويعلق !ي حبالها ،فال
ً
يستطيع الارتقاء ،بل كلما ³ض خبا ،وحيثما سار كبا ،فوي !ي مهاوي الردى ،ويسقط عائدا ملا بدا،
فال ترى له قامة ،وال ترتفع له هامة.
وشتان بBن هاتBن الصورتBن املتقابلتBن ،فمن يعدل هلل ورسوله بدنيا يصيÈا أو امرأة ينكحها إال من
سفه نفسه ؟!
والنعدم !ي الحديث بعض الخيال الجزئي الذي تمثل !ي بعض الصور البيانية ،كاملجاز املرسل الذي
عالقته السببية !ي لفظ "ما نوى" ،حيث ذكر ال×Opء الذي نواﻩ املرء ،وأراد نتيجته أو عاقبته ،فذكر
السبب وأريد املسبب ،وكاملجاز املرسل الذي عالقته الكلية !ي لفظ "دنيا" حيث ذكرت الدنيا ،وأريد
بعضها ،كما دل عليه لفظ امرأة بعد ذلك ،فذكر الكل وأريد الجزء ،ويمكن توجيه لفظ "دنيا" هنا
كذلك ع;ى سبيل الاستعارة املكنية ،حيث شÈت الدنيا بغرض مادي يمكن تحصيله أو كسبهُ ،
فح ِذف
ُ
املشبه به وذ ِكر Opء من لوازمه" يصيÈا" ع;ى سبيل الاستعارة املكنية ،وال نن ¯p-ما !ي التعب ABبـ"إنما"
ً
من مع ¯Pالتعريض كما أشرنا سابقا.
ويتمم ما ذكر من سمات فنية للحديث عاطفة صادقة ،ال تشوÇا شائبة ،ومشاعر إنسانية نبيلة،
تتمثل !ي الحرص الشديد ع;ى سعادة ٕالانسان !ي الدارين ،وإحساس عميق باملسؤولية امللقاة ع;ى
عاتق الن_ O°ص;ى ﷲ عليه وسلم_ !ي الدعوة إ[ى الخ ،ABوالAsغيب فيه ،والتحريض عليه ،والتنف ABمن
الشر ،والAsهيب من عواقبه ،والتحذير من الوقوع فيه .وهكذا تتضافر هذﻩ الظواهر الفنية !ي مجاالت
الفكرة والعبارة والصورة والعاطفة ،إلنتاج هذا النص املمتع املقنع.

468

)(١

*ما يرشد إليه الحديث:
!ي الحديث مجموعة من القيم ال Ocيمكن إبرازها كما يأتي :
ً
 -١النية سبب صالح العمل أو إفسادة ،فلتكن نية املرء صالحة ،ليكون عمله صالحا.
ٕ -٢الاخالص !ي ّ
النية كله  -تعا[ى – أمر واجب !ي أعمال العبد كلها.
ّ -٣
النية وسيلة للتفريق بBن العادة والعبادة ،وÇا يصبح كل عمل عبادة.
 -٤نية املؤمن خ ABمن عملة ،لذا فإن املرء يؤجر حسب نيته ،فنيه بالعمل خ ABمن عمل يالقيه.
 -٥ضرورة مراقبة ٕالانسان نفسه !ي كل عمل يعمله وأثناءﻩ ،للتأكد من ٕالاخالص فيه.
 -٦التحذير فتنة الدنيا بعامة واملرأة بخاصة.
 -٧الحرص ع;ى تطبيق الشريعة وحفظ الدين ونشرﻩ ،ولو اقت ¯p2ذلك الهجرة إ[ى مكان آخر.
 -٨إعراض القلوب عن الدنيا ومفاتا ،مع الحرص ع;ى العمل الحالل والكسب املشروع.
ٕ -٩الاخالص أحد جنا'ي العمل املقبول ،وموافقته للشر
الخاتمة :
بعد هذﻩ الرحلة مع حديث ٕالاخالص والنية ،للوقوف ع;ى أهم ٔالانماط ؤالاساليب البيانية املتبعة فيه،
وع;ى أهم السمات والخصائص الفنية ،لتلك ٔالانماط ؤالاساليب ،توصل الباحث إ[ى مجموعة من
النتائج والتوصيات ال Ocقد ال تكون جديدة ،ولكا تنضم إ[ى جهود سابقة ،وتستض همم الباحثBن
إلجراء مزيد من الدراسات املماثلة ،وتطوير أدوات هذﻩ الدراسة وتحسيا خدمة لكتاب ﷲ ،وحديث
نبيه ،واللسان العربي.
وكما بدأت أختم ،فآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملBن ،والصالة والسالم ع;ى سيد ٔالانبياء واملرسلBن
!ي ذكرى مولدﻩ الكريم ،٢و!ي كل وقت وحBن.
النتائج والتوصيات :
ً
أوال :النتائج
ّ
ّ
السنية ،بنظمه وبيانه،
استحق حديث ٕالاخالص هذﻩ امل¤لة الرفيعة وامل¤لة العالية ،والقيمة
.١
وشكله ومضمونه ،ولفظه ومعناﻩ ،وبما اشتمل عليه من فرائد معنوية وفوائد لغوية.
 .٢الحديث -ع;ى وجازته -مكت ¤باألفكار السامية ،واملعاني النبيلة ،والقيم العالية ّ
املرببة.
 .٣اشتمل الحديث ع;ى مجموعة من ٔالاساليب البيانية الراقية ال Ocجاءت مناسبة للمعاني
والافكار ،ومتناسقة فيما بيا.
 .٤الحديث سديد املع ،¯Pمحكم املب ،¯Pمع سهولة !ي العبارة ،وبساطة !ي الصورة ،وواقعية !ي
النظرة ،ونقاوة !ي العاطفة.
 .٥الحديث من جوامع الكلم.
 - ١ينظر كتاب " البيان !ي شرح ٔالاربعBن النووية" – لخالد البيطار ،الطبعة ٔالاو[ى " ١٤٠٧هـ ١٩٨٧ -م " مكتبة املنار  /الزرقاء ٔ /الاردن .
وكتاب " شرح ٔالاربعBن النووية " ألبي صفية  ،مرجع سابق ،ص . ٢١-٢٠
 ٢وافق الفراغ من البحث حلول ذكرى املولد النبوي) ١٢ربيع ٔالاول ١٤٣٣ه ( ص;ى ﷲ عليه وسلم.
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 .٦أسلوب الحديث سهل ممتنع.
 .٧أفاد الحديث من القرآن الكريم !ي املع ¯Pواملب ،¯Pوالغرو !ي ذلك فالقرآن هو ٔالاستاذ ٔالاول للنO°
)ص;ى ﷲ عليه وسلم(.
ً
ثانيا :التوصيات
يو( ¯pالباحث بما يأتي خدمة للغة العربية ،والحديث النبوي ،والقرآن الكريم:
 .١إجراء مزيد من البحوث والدراسات املتخصصة حول لغة الحديث النبوي.
 .٢ربط الدراسات اللغوية بالحديث النبوي الشريف والقرآن الكريم.
 .٣توظيف املعارف اللغوية !ي فهم ٔالاحاديث النبوية وتوجيه معانا.
 .٤إدخال مادة " البيان النبوي" !ي الخطط الدراسية ألقسام اللغة العربية والدراسات ٕالاسالمية
!ي الجامعات العربية وٕالاسالمية.
 .٥مبادرة إحدى الجامعات ٕالاسالمية واملؤسسات ٔالاكاديمية والعلمية ٔالاخرى إ[ى إصدار دورية
علمية محكمة متخصصة !ي " البيان النبوي".
ٕ .٦الافادة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة !ي نشر املزيد من أساليب البيان النبوي.
 .٧إنشاء موقع إلكAsوني باسم "البيان النبوي" ،تتبناﻩ إحدى الجامعات أو الهيئات ٕالاسالمية ذات
العالقة ،وتشرف عليه هيئة متخصصة.
 .٨الاستشهاد بالحديث النبوي الصحيح !ي اللغة وآداÇا ،وإفساح املجال للبيان النبوي! ،ي الكتب
واملناهج املدرسية ،وكذا !ي املقررات الدراسية ،بدور العلم ومؤسسات التعليم !ي العالم
ٕالاسالمي.
املصادر واملراجع
ً
أوال :القرآن الكريم
ً
ثانيا :كتب الﺴنة :
أ -صحيح البخاري
ب -صحيح املسلم
ت -مسند ٕالامام أحمد
ث -سن أبي داود
ج -مسند ابن ماجه
ح -سن النسائي
ً
ثالثا :مصادر ومراجع أخرى :
 -١البيطار ،خالد – البيان !ي شرح ٔالاربعيBن النووية ،الطبعة ٔالاو[ى١٤٠٧ ) ،هـ = ١٩٨٧م( ،مكتبة
املنار ،الزرقاءٔ -الاردن.
 -٢البيومي ،محمد رجب – البيان النبوي ،الطبعة ٔالاو[ى١٤٠٧ ) ،هـ = ١٩٨٧م( ،دار الوفاء
للطباعة والنشر والتوزيع ،املنصورة ،مصر.
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 -٣الجرجاني ،الشيخ عبد القاهر -دالئل ٕالاعجاز ،الطبعة الخامسة )١٣٧٢هـ( دار املنار ،مصر.
 -٤الحمالوي ،الشيخ أحمد -زهر الربيع !ي البيان واملعاني والبديع ،الطبعة السابقة
)١٣٩١هـ=١٩٧١م( مطبعة مصطفى البابي الحل O°وأوالدﻩ بمصر.
 -٥الرافÙي ،مصطفى صادق -إعجاز القرآن والبالغة النبوية -الطبعة الثانية ،مطبعة الاشتقاق
بالقاهرة)١٩٦٥م(.
 -٦السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر -مفتاح العلوم )ضبطه وشرحه ٔالاستاذ نعيم زرزور(،
دار الكتب العلمية ،بABوت ،لبنان ،الطبعة ٔالاو[ى ) ١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م(.
 -٧أبو صفيه ،عبد الوهاب رشيد صالح ،شرح ٔالاربعBن النووية !ي ثوب جديد ،الطبعة
الثالثة)١٩٩٥م= ١٤١٦هـ( ،دار البش – ABعمان.
 -٨صنوبر ،إبراهيم محمود -من أحاديث رسول ﷲ) جمع وتحقيق( ،من منشورات قسم
املطبوعات الAsبوية ،وزراة الAsبية والتعليم )١٩٦٧م=١٣٨٧هـ( ،مطبعة الجيش العربئ ،الاردن.
 -٩عز الدين ،كمال – الحديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية ،الطبعة ٔالاو[ى،
)١٤٠٤هـ=١٩٨٤م( ،دار اقرأ ،بABوت ،لبنان.
 -١٠فنسنك ،ازي – مفتاح كنوز ّ
السنة ) ترجمة محمد فؤاد عبد البا*ي( ،مطبعة معارف الهو،
)١٣٩٧هـ=.(١٩٧٧
 -١١القضاﻩ ،شرف – الحديث النبوي لطلبة كليات املجتمع ،مطابع الشركة الجديدة للطباعة
والتجليد ،عمان ) ١٤١٠هـ=١٩٨٩م(.
 -١٢املنذري ،الحافظ – الAsغيب والAsهيب.
-١٣ابن منظور ،جمال الدين أبو الفضل عمر بن مكرم-لسان العرب ،طبعة جديدة محققة
ومشكولة ،دار املعارف – مصر.
 -١٤النووي ،أبو زكريا يح÷¯ بن شرف – رياض الصالحBن،دار السالم ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة ٔالاو[ى )١٤١٨هـ١٩٩٨ -م(.
ً
رابعا :مواقع إلك)ونية
أ -ع;ى قوقل:
 -١منتديات عربكو التكنولو&ي.
 -٢منتديات مشكاﻩ.
ب -ع;ى الياهو:
 -١مقاالت إسالم ويب.
 -٢املنتدى ٕالاسالم !ي العام.
 -٣منتدى سفينة النصح.
 -٤منتديات الدكتور طارق السويدان.
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ٔ .٣٢الالفاظ الدالة عى الرحمة ]ي الحديث النبوي :دراسة داللية سياقية
الدكتور كمال أحمد املقابلة
)أستاذ مﺴاعد ،جامعة آل البيت /مركز اللغات(
امللخص:
ج ــاء الرسـ ــو ُل ص ــ;ى ﷲ عليـ ــه وس ــلم رحمـ ـ ًـة للع ــاملBن ،وقـ ــد ب ــدت مظـ ـ ُ
ـاهر رحم ِت ــه عليـ ــه الصـ ــالة
ُ
ﱡ
ـوال
ـابق ب ــBن أق ـ ِ
ـواطن الانس ـ ِ
ـس م ـ ِ
والس ــالم ! ــي أقوال ــه و! ــي أفعال ــه ،وت ــذهب الدراس ــة إ[ ــى تحس ـ ِ
ـجام والتط ـ ِ
ـياقية اســتعمل فــا عليــه الســالم
ـالل دراسـ ٍـة دالليـ ٍـة سـ ٍ
الرســو ِل صــ;ى ﷲ عليــه وســلم وبــBن ِ
أفعالــه مــن خـ ِ
َ
َ
َ
ّ َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ـياق
ـياق ،واســتعمل لفــظ الرأفـ ِـة !ــي سـ ٍ
ٔالالفــاظ الدالــة ع;ــى الرحمــة ،حيــث اســتعمل لفــظ الرحمـ ِـة !ــي سـ ٍ
َ ﱠ
الشــفقة !ــي ســياق ثالــث ،لــذا جــاءت ّ
الدراســة !ــي ثالثــة مباحــث تبــBن دالالت ألفــاظ
آخــر ،واســتعمل لفــظ
ٍ
ِ
ٍ
ُ
ُ
الرحمــة !ــي ســياقا®ا املختلفــة ،وخلصــت الدراســة إ[ــى جملـ ٍـة مــن النتــائج ُ
ّ
أهمهــا :وجــود عالقــة دالليــة بــBن
ِ
ٔالالفاظ ّ
الرحمة وبBن ّ
الد ّالة ع;ى ﱠ
ياق الذي قيلت فيه.
ِ
الس ِ
مقدمة:
الحمــد هلل رب العــاملBن ،والصــالة والســالم ع;ــى املبعــوث رحمــة للعــاملBن محمــد بــن عبــد ﷲ وع;ــى
آله وصحبه الطيبBن الطاهرين ،وبعد؛
فـ ــإن مـ ــن رحمـ ــة ﷲ تعـ ــا[ى بخلقـ ــه أن أرسـ ــل إلـ ــم نبيـ ــا يتصـ ــف بالرحمـ ــة ،لقولـ ــه تعـ ــا[ىَ  :و َمـ ــا
ً ّْ َ
َْ َ َْ َ ﱠ
اك ِإال َر ْح َم ــة ِلل َع ـ ِـامل َBن]ٔالانبي ــاء .[١٠٧ :فالرس ــول  ج ــاء رحم ــة لإلن ــس والج ــن ،رحم ــة لألع ــداء
أرس ــلن
ؤالاصــحاب ،رحمــة للكــافر واملســلم ،للكبBــ Aوالصــغ ...ABوهــو الــذي علــم النــاس دروس ٔالاخــالق الفاضــلة،
وأكسÈم الصفات املحمودة ،لينقلهم من ظلمة الكفر إ[ى نور ٕالاسالم.
ومظـ ــاهر رحمتـ ــه  !ـ ــي حياتـ ــه كثBـ ــAة ،إن ع;ـ ــى مسـ ــتوى السـ ــلوك ؤالافعـ ــال ،وإن ع;ـ ــى مسـ ــتوى
ٔالالفاظ ؤالاقوال.
وملا كانت مظاهر رحمته  معلومة !ي فعله و!ي سلوكه ،وظهرت جليـة !ـي سـABته العطـرة ،ارتـأى
الباحث أن يدرس مظاهر الرحمة النبوية !ي قوله ! ،ي محاولة لبيان جوانب التطـابق والانسـجام بـBن
م ــا فعل ــه  وب ــBن م ــا قال ــه ! ــي مج ــال الرحم ـة .حي ــث اتب ــع الباح ــث م ــنهج الاس ــتقراء والوص ــف والتحلي ــل
واملقارنة وصوال إ[ى النتائج.
وقــد قصــرت بح8ــ Oع;ــى ألفــاظ ثالثــة مــن ٔالالفــاظ الدالــة ع;ــى الرحمــة !ــي الحــديث النبــوي متتبعــا
الص ــحيح من ــه م ــع تخ ــريج ٔالاحادي ــث وتوثيقه ــا ،ل ــذا وق ــع البح ــث ! ــي ّ
مقدم ـ ٍـة ،وتمهي ـ ٍـد ،وثالث ـ ِـة مباح ـ ٍـث،
وخاتمة ،سيعرض ّ
الت ُ
مهيد لخصائص البيان النبوي ،وجاء املبحـث ّ
ٔالاول بعنـوان :الرحمـة ،ويشـتمل ع;ـى
ٍ
ّ
ثالث ــة مطال ــب .أم ــا املبح ــث الث ــاني فج ــاء بعن ــوان :ﱠ
الرأف ــة ،ويش ــتمل ع; ــى ثالث ــة مطال ــب ،ويتن ــاول املبح ــث
ّ
ّ
الثالـ ــث لفـ ــظ الشـ ــفقة ،ويشـ ــتمل ع;ـ ــى ثالثـ ــة مطالـ ــب ،أمـ ــا الخاتمـ ــة فسـ ــأجمل فـ ــا أهـ ــم النتـ ــائج الcـ ــO
ستتوصل إلا ّ
الدراسة .وآخر دعوانا أن الحمد هلل ر ِ ّب العاملBن.
تمهيد :خصائص البيان النبوي:
ُ
ﱡ
َ
ُي ِّ ُ
ّ
ـالمي بع ــد الق ـرآن الك ــريم ،ومل ــا ك ــان الق ـر ُآن
مث ــل الح ــديث النب ــوي املص ــدر الث ــاني للتش ــريع ٕالاس ـ ِ
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ً
َ
ً
َ
ُ َ ّ
ـوص العربيــة فصــاحة وبيانــا؛ فمــا مــن شـ ٍّـك أن الحــديث النبــو ﱠي يقــع !ــي املرتبـ ِـة الثانيـ ِـة
الكــريم أكــ Aالنصـ ِ
بعــد القـرآن !ــي الفصــاحة والبيــان .ﱠ
فالرســو ُل  أفصـ ُـح العــرب كمــا أخــ Aعــن نفســه عليــه الســالم .ونحــن
فصاحة الن O°عليه الصالة والسالم ،فهذا أمر ال يختلف فيـه اثنـان،
إثبات
!ي هذﻩ الدراسة لسنا بصدد ِ
ِ
ّ ﱡ
ُ
َ
ّ
ﱠ
عرض
لكن البحث ´دف إ[ى
الدراس ِـة ،الcـ OتسـÙى
ٍ
ـائص البيـان النبـو ِي لتعلقهـا بمضـمون ِ
جملة من خص ِ
ِ
وبخاصــة !ــي مجــال اســتعمال ٔالالفــاظ ّ
ّ
ّ
ّ
ـورة ّ
الدالـ ِـة ع;ــى
عامــة،
إلبـر ِاز القيمـ ِـة الدالليــة للحـ ِ
ـديث النبــوي بصـ ٍ
ِ
ِ
الرحمة ومناسبا ّ
للسياق الذي ِقيلت فيه.
ِ
وق ــد ذك ــر علم ــاء اللغ ــة والبالغ ــة خص ــائص البي ــان النب ــوي ّ
وفص ــلوا الق ــول ف ــا ،رأي ــت أن أنق ــل
َ
ﱠ
نصــBن لعـ ِـاملBن متخصصــBن ،أحــدهما مــن املتقــدمBن ،وثانمــا مــن املتــأخرين :أمــا ٔالاول فهــو الجــاحظ !ــي
كتابــه البيــان والتبي ــBن ،حيــث ق ــال" :ثــم لــم يﺴــمع النــاس بكــالم قــط أعــم نفعــا ،وال أقصــد لفظــا ،وال
أع ــدل وزن ــا ،وال أجم ــل م ــذهبا ،وال أك ــرم مطلب ــا ،وال أحﺴ ــن موقع ــا ،وال أس ــهل مخرج ــا ،وال أفص ــح
مع ،وال أبن فحوى ،من كالمه ").(١
ﱠ ٌ ﱠ ُ
ُ
ـظ ُم َ
قت َ
صـ ٌـد ال إطالــة
فــانظر إ[ــى تدقيقــه !ــي الوصــف ،فاملنفعــة !ــي كــالم الرســول  عامــة ،واللفـ
فيــه وال فضــول ،ووزن كالمــه  معتــدل ،ومذهبــه جميــل ،ومطلبــه كــريم ،ووقعــه عن ـد املتلقــي حســن ال
نف ــور في ــه ،ومخرج ــه س ــهل ،ومعن ــاﻩ فص ــيح ،أي ّ
دال وب ـ ّـBن ،واض ــح ال غم ــوض في ــه ،ومجم ــل حديث ــه 
واضح ،ومغزاﻩ مفهوم ال رمز فيه.
أمــا الـ ﱡ
ـنص الثــاني فهــو ملصــطفى صــادق ﱠ
الرافÙــي !ــي كتابــه إعجــاز الق ـرآن والبالغــة النبويــة ،حيــث
َ
يق ــول" :إن ــك إذا نظ ــرت إ ــى الك ــالم النب ــوي م ــن جه ــة الص ــناعة اللغوي ــة رأيت ــهُ :م َﺴ ـ ﱠـد َد اللف ـ ِـظ ُمحك ـ َـم
َ ﱠ
َ َْ ﱠ
ال)كيــبُ ،متناس َـب ٔالاجـزاء ]ــي تــأليف الكلمـاتَ ،ف ْخـ َـم الجملــة ،واض َـح ّ
الوض ِـع جــزل
الصـ ِـلة َبـ ِّـن اللفـ ِـظ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ً ُ َ ً
َﱠ
ﱠ
ً ُ ْ َ ً
ﱠ
ُ
ـأليف والنﺴـ ِـق ،ث ــم ال تــرى في ــه حرف ــا مضــط ِربا ،وال لفظ ــة مﺴ ــتدعاة
ومعنــاﻩ واللف ــظ وضــريبة ] ــي الت ـ ِ
ُ ْ َ ً
ﱡ
ً
ًّ ّ
ً ُ
لﺴرﻩ ]ي
الاستعمال").(٢
ِ
ملعناها أو مﺴتكرهة عليه ،وال كلمة غها أتم مWZا أداء للمع وتأتيا ِ
ولــم يبتعــد ﱠ
الرافÙــي كث BـAا عمــا أوردﻩ الجــاحظ ،فهــو متفــق معــه !ــي ســالمة اللفــظ وقــوة العبــارة
وفصــاحة املعPــ¯ ،وتناســب الكلمــات ،وحســن وقــع ذلــك كلــه ! ـي نفــس املتلقــي .وهــذا مــا الحظتــه الدراســة
ّ
ﱠ ﱠ
الدالة ع;ى الرحمة.
ع;ي العينة املدروسة من أحاديث الرسول  فيما يتعلق باأللفاظ
املبحث ٔالاو ًل :الرحمة :وفيه ثالثة مطالب:
املطلب ّ
ٔالاول :داللة ّ
الرحمة:
ً
ّّ
أصل ُ
ُ
ُ
واحد ّ
وامليم ٌ
لغة :مشتقة من الفعل ) َر ِح َم( ،قال ابن فارسّ " :
الرقة
يدل ع;ى
والحاء
الر ُاء
ّ
ّّ
ﱠ
ُ
(
٣
)
والرأفةُ ،يقال :رحمه يرحمـه إذا رق لـه وتعطـف عليـه" .وجـاء !ـي لسـان العـربّ " :
والعطف ّ
الرحمـة :الرقـة
ّ
والتعطفّ .
والرحمة :املغفرة").(٤
) (١البيان والتبيBن ،١٨-١٧/٢ :تحقيق عبد السالم هارون ،دار الفكر .بدون تاريخ.
) (٢إعجاز القرآن والبالغة النبوية .٣٤٥-٣٤٤ :دار الكتب العلمية ،بABوت ،ط٢٠٠٠ /١م.
) (٣ابن فارس :مقاييس اللغة ،مادة ) َر ِح َم( .٨٤٩/٢ :
) (٤ابن منظور :لسان العرب ،مادة ) َر ِح َم(.
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ً ّ
ً
بمع ¯Pواحد").(١
وقال ابن دريدَ " :ر ِحمته َر ْحمة ً و ُر ْحمة ً و ُرحما ً َوم ْرحمة :كلها
ً ﱠ ٌ
 اص ــطالحا :رق ــة وحن ـ ّـو يج ــدﻩ ٕالانس ــان ! ــي نفس ــه عن ــد رؤي ــة مبت; ـ ًـى ،أو ص ــغ ،ABأو ض ــعيف يحمل ــه ع; ــىوالرفق به ّ
ٕالاحسان له ،واللطف ّ
والسÙي !ي كشف ما به"). (٢
ّ
َ ً
ً
عيفا أو ً
مبت;ى.
فالرحمة قدرة متعلقة بإيصال الخ ABلآلخر ،وٓالاخر قد يكون صغABا أو ض
ّ
ُ ّ
اللســان بـ ّ
الرحمــة تكــون مــن القــوي إ[ــى ّ
ـأن ّ
الضــعيف بــالتعطف عليــه) ، (٣لقولــه
وقــد ذكــر صــاحب
ْ
َ
َ
َ
ُ َ َ
ان م َن ﱠالذ َ
الص َْ Aوت َو َ
ين َآم ُنوا َوت َو َ
اص ْوا ب ﱠ
اص ْوا ِبامل ْر َح َم ِة]البلد.[١٧ :
ِ
تعا[ى:ث ﱠم ك ِ
ِ
ِ
ّّ
ُ
ً
ً
والرحم ــة تقت 2ــٕ Opالاحس ـ َ
ّ
الرق ــة املج ـ ّـردة ،وت ــارة ! ــي ٕالاحس ــان
ـان إ[ ــى املرح ــوم ،وتس ــتعمل ت ــارة ! ــي
ّّ
ّ
الرقة ،وذلك مع الباري).(٤
املجرد عن
ً
ٌ
إذا ٌ
ّ
جامع يشمل العطف والنعمة وٕالاحسان.
اسم
فالرحمة
ّ
الثاني :القيمة ّ
الداللية ملصطلح الرحمة:
املطلب
ٌ
ُ
ّ
إذا أنعمنــا النظــر فيمــا تقــدم مــن تعريــف ّ
للرحمــة نجــد ّأ³ــا عاطفــة ُمشــرقة ،وفضــيلة محمــودة،
ٌ
والرف ــق والش ــفقة .وجميعه ــا أخ ـ ٌ
والر ّق ــة ،والحن ــان وامل ـ ّ
ـودةّ ،
ـاف عدي ــدة كالرأف ــة ّ
ـالق
وخليق ــة جامع ــة ألوص ـ ٍ
دعا ٕالاسالم إ[ى َ
التح;ي Çا.
ّ
ّ
ات أخـرى ،فÛـّ O
ومع ّأن ّ
موجهـة ٌ
الرحمة تمتاز عـن مAsادفا®ـا بعمـوم الداللـة إال أ³ـا اكتسـبت مBـٍ ¤
) (٥ﱠ ُ
ـالرزق وتقت2ــٕ Opالاحسـ َ
ّ
ـف باالســتمرار ﱠ
ّ
ّ
والتجـ ﱡـد ِد
ـان إ[ـى املرحــوم وتتصـ
ِ
مـن القــوي إ[ــى الضــعيف ،وتتصـل بـ ِ ِ
ُ
وعدم الانقطاع)ّ ، (٦
والر ّ◌حمة فا َس َعة كما قال ابن جّ Pـ .(٧)Oفـال ُب ّـد للـراحم أن يكـون رقيـق القلـب)،١٠(٨
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
والرحمة تتنا!ى مع القسوة ،فقد ينعت قاËـ Opالقلـب بالشـفيق أو ّ
ّ
ـرف مـا ،ولكـن ال يمكـن أن
الرقيـق !ـي ظ ٍ
ُين َع َت ّ
بالرحيم.
وذك ــر العس ــقالنيّ " :أن ّ
ـOpء آخ ــر")،(٩
الرحم ــة ب ــBن الن ــاس تك ــون بس ــبب أخ ـ ّـوة ٕالايم ــان ال بس ــبب  ـ ٍ
وقـال !ــي معــرض تعليقـه ع;ــى حــديث "الرحمـة مائــة جــزء"ّ :
الرحمـة رحمتــان :رحمــة مـن صــفة الــذات ،وÔــي
تتعدد ،ورحمة من صفة الفعل ،وÔي الّ Oc
ال ّ
تتعدد").(١٠
ً ّْ َ
ََ َْ َ َْ َ ﱠ
ُ
اك ِإال َر ْح َمة ِلل َع ِامل َBن]ٔالانبياء.[١٠٧ :
ونجد ذلك !ي قوله تعا[ى:وما أرسلن
ّ
) (١ابن دريد :الجمهرة ،١٤٤ /٢ ،مكتبة الثقافة الدينية ،شارع بور سعيد.
) (٢املناوي :فيض القديرُ ،٤٢٢ /٦ :وينظر :فرح آل طه :الرفق بالحيوان !ي ٕالاسالم ص،٣ ٥
دار وائل ،ط ،١عمان ٢٠٠٣ /م.
َ
َ
) (٣ابن منظور :لسان العرب ،مادة )ر ِحم(.
ّ
)ّ (٤
الراغب ٔالاصفهاني :املفرداتُ ،...وينظر :عبد الحميد السيدٔ :الافعال !ي القرآن الكريم ص ،٥ ٦ ٠دار الحامد ،ط ،١عمان٢٠٠٧ ،م.
)ُ (٥ينظر :ابن منظور :لسان العرب :مادة ) َر ِح َم(.
) (٦الزمخشر ّي :الكشاف :١٧-١٦/١ :تحقيـق محمـد عبـد السـالم شـاهBن ،دار الكتـب العلميـة ،بBـAوت ط ٢٠٠٣ ،٣مُ .وينظـرّ :أيـوب الكفـوي:
ّ
الكليات :تحقيق :عدنان درويش ومحمد املصري ٣٧٠/٢ :وزارة الثقافة دمشق /ط١٩٨٢ /٢م.
)ُ (٧ينظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة ) َر ِح َم(.
)ُ (٨ينظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة ) َر ِح َم(.
)ُ (٩ينظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة ) َر ِح َم(.
) (١٠أبو ّ
حيان ٔالاندل :Op-البحر املحيط.
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ّ
الثالثّ :
ّ ّ
الداللة ّ
ي:
الرحمة ]ي
للفظ
املطلب
ِ
ِ
الﺴياقية ِ
ِ
الحديث النبو ِ
ً
ّ
ّ
لعبادﻩ ،أو بBن عبادﻩ بعضهم يرحم بعضا.
للرحمة مجاالت ِعدة !ي حياة ٕالانسان ،فتكون من ﷲ ِ
قال ابن منظورّ " :
الرحمة !ي ب OPآدم ّرقة القلب وعطفه ،ورحمة ﷲ عطفه وإحسانه ورزقه").(١
وتكــون ّ
الرحمــة مــن ﷲ لعبــادﻩ !ــي إرادة الخBــ Aلهــم ،ومــنحهم الثــواب ع;ــى صــالح ٔالاعمــال والعفــو
عن الزلة ،وكشف الكرب ،وقضاء الحاجة والنجاة من العذاب).(٢
ً
وتكـون ّ
الرحمـة أيضــا بـBن الخلــق؛ فتكـون مــن ٓالابـاء باألبنـاء ،وأثرهــا التقبيـل واملعانقــة ،كمـا صــنع
الرســول  بالحســن عنــدما أنكــر عليــه ٔالاقــرع بــن حــابس ،وقــال لــهّ " :إن [ــي عشــرة مــن ٔالابنــاء مــا ّ
قبلـ ُـت
ً
واحدا مم"ّ .
فرد عليه  بقوله" :من ال َيرحم ال ُي َ
رحم").(٣
ّ
وتعطفه عليه وجلب املنفعة إليه ودفع ّ
املضرة عنه.
ورحمة الوالد للولد Ôي شفقته
والرحمة تكون باألبناء بالتأديب والAsبية وإجابة ّ
ّ
الرغائب -ما دامت !ي سبيل املصلحة.
وتكــون باآلبــاء ؤالامهــات وأثرهــا القــول الكــريم ،وصــنع الجميــل ،وطاعــة !ــي غBــ Aمعصــية ،وخدمــة
َ ً
َ
ُ
ص ِغABا]ٕالاسراء.[٢٤ :
صادقةَ  :وقل ﱠر ِ ّب ا ْر َح ْم ُه َما ك َما َرﱠب َيا ِني
ّ ).(٤
وتكون باألقرباء ،وأثرها ّبر وصلة وزيارة ّ
ومودة ،وسÙي !ي مصلحة ودفع ملضرة
والرحمة تكون بBن الزوج وزوجته ،وأثرها عشرة باملعروف وإخالص متبادل.
ُ ّ
وتك ــون بأه ــل دين ــك ترش ــدهم إ[ ــى الخ Bــ ،Aوتعلمه ــم م ــا تعلم ــت ،وتأخ ــذ  Çــم ع ــن اللم ــم ،وتعم ــل
ّ
ّ
لعزهم ودفع املذلة عم.
ً
وتكون بالناس جميعا ،فتحب لهم ما تحب لنفسك وتكرﻩ لهم ما تكرﻩ لها.
ّ
ّ
ً
ً
وتكون بالحيوان فتقدم له أكله وشربه وتداوي جرحه وال تكلفه عسABا وال تحمله ثقيال).(٦) .(٥
فــإن كانــت ّ
الرحمــة خليقتــك رحمــك النــاس ورحمــك الــرحمن الــرحيم "فــارحم تــرحم ،وكــن للنــاس
ّ
يكونوا لك ،وتخلق بخلق ﷲ يرفع شأنك ،وﷲ ال يضيع أجر املحسنBن").(٧
الرحمن ّ
ّ
والرحيم:
ذكر أهل اللغة والتفسّ AB
بأن ) ّ
الرحمن( ّيدل ع;ى رحمة كثABة لكـا منقطعـةّ ،أمـا )الـرحيم( فت ّـد ُل
ع; ــى حم ــة كث BــAة ّ
متص ــلة؛ ذل ــك أن )رحم ــان( ع; ــى زن ــة فع ــالن ،و Ôــي ّ
للص ــفات املكتس ــبة مث ــل عطش ــان،
ر
غضبان ،سكران.
).(١
ّ
الغريزية مثل :كريم ،شريف ،عزيز
ّأما )رحيم( فع;ى زنة )فعيل( ال Ocتستعمل للصفات
) (١ابن حجر العسقالني :فتح الباري !ي شرح صحيح البخاري،كتاب ٔالادب /باب ّ
الرحمة.٤٤٠/١ :
) (٢محمد الخو[ئ :الادب النبوي :ص.١ ٦ ٨
) (٣محمد الخو[ئ :الادب النبوي :ص.١ ٦ ٨
) (٤محمد الخو[ئ :الادب النبوي :ص.١ ٦ ٩
) (٥أيوب الكفويّ :
الكليات :ص + ٣٧١ص ،٣٧٢سابق.
) (٦ابن منظور :لسان العرب ،مادة ) َر ِح َم(.
) (٧ابن دريد :جمهرة اللغة ،١٤٤/٢ ،سابق.
) (١أيوب الكفويّ :
الكليات :ص + ٣٧١ص ،٣٧٢سابق.
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ّ
ّ
بأنـه حم ٌـن حـيم فرحمتـه منقطعـة عـن الفاسـقBن ّ
ومتصـلة بـاملؤمنBن ،وقـال
من هنا اتصف ﷲ
ر
ر
ْ ّ َ
ْ
ُ
بعض ــهم" :ال ـ ّـرحمن خ ـ ٌ
ـاص ب ــاهلل وال ـ ّـرحيم هلل ولعب ــادﻩ") ،(١ومن ــه قول ــه تع ــا[ى :ق ـ ِـل ا ْد ُع ــوا الل ـ َـه أ ِو ْاد ُع ــوا
َ ً َ ْ ََ َ
ْ
ﱠ
الر ْح َم َـن أ ّيا ﱠما ت ْد ُعوا فل ُه ٔالا ْس َماء ال ُح ْس َٕ]¯Pالاسراء.[١١٠ :
والرحيم للعطف ع;ى خلقه ّ
الرحمن للرفقّ ،
وقال آخرونّ " :
بالرزق").(٢
وق ــال فري ــق" :ال ـ ّـرحمن ع ـ ٌ
ـام بجمي ــع خلق ــه ي ــرحمهم ب ـ ّ
ـالرزق واملع ــاش والحي ــاةّ ،أم ــا )ال ـ ّـرحيم( فه ــو
ر ٌ
فيق باملؤمنBن ّ
خاصة يس Asعلم ذنوÇم !ي العاجل ،ويرحمهم !ي ٓالاجل").(٣
ً
واستنادا إ[ى ما ّ
تقدم فإن )الـرحيم( أبلـغ مـن )ال ّـرحمن( وأمـدح مـا؛ ألن الصـفات الغريزيـة أقـوى
!ي الداللة من الصفات املكتسبة.
ّأما ]ي الحديث النبوي:
ّ
فق ــد ورد لف ــظ ) َر ِح ـ َـم( ومش ــتقاته ! ـي مواض ــع عدي ــدة ،مم ــا يؤك ــد مالزم ــة ه ــذﻩ الص ــفة الحمي ــدة
لشـ ــخص الرسـ ــول  ولدعوتـ ــه ،فرحمتـ ــه  نالهـ ــا أعـ ــداؤﻩ َق ْبـ ـ َـل أصـ ــحابه ،وأحـ ـ ّ
ـس Çـ ــا الحيـ ــوان قبـ ــل
ََ َْ َ َْ َ ﱠ
اك ِإال
ٕالانسان ،وهذا ليس بغريب ٍ ع;ى نّ °ـ Oخاطبـه البـاري ع ّـز وج ّـل !ـي كتابـه الحكـيم بقولـه :ومـا أرسـلن
ً ّْ َ
َر ْح َمة ِلل َع ِامل َBن]ٔالانبياء.[١٠٧ :
ً
ً
).(٤
خ ABلكم ،وموتي ٌ
حمة لقوله " :حياتي ٌ
خ ABلكم"
فكانت حياته  رحمة ،ومماته ر
كما قال عن نفسه " :أنا رسول ّ
الرحمة".
ً
وهــو رحــيم  بالبشـ ّـرية قاطبــة :بــاإلنس والجـ ّـن ،بــاملؤمن والكــافر "طالــت رحمتــه املــؤمن Çدايتــه،
وطالـت رحمتــه املنــافق بأمانــه مــن القتــل ،وطالــت رحمتـه الكــافر بتــأخ ABعذابــه...وشــملت رحمتــه النــاس !ــي
الابتداء والاناء! ،ي الدنيا والعق.(٥)"¯°
وبعــد اســتقراء ٔالاحاديــث النبويــة الcــ Oشــملت ع;ــى لفــظ )رحــم( ومشــتقا®ا ،الحظــت الدراســة ّأن
الرحمة !ي الحديث النبو ّي ّ
لفظ ّ
يدل ع;ى أحد ثالثة أشياء:
 ال ّرحمة ع;ى عمومها! ،ي دالال®ا ومجاال®ا ،وفق ما ُو ِض َعت له !ي أصل اللغة.ّ
 ّوالرحمة !ي مجال الرزق وما يتعلق به.
 والرحمة بالصغ ABوالضعيف.وتفصيل ذلك !ي البنود ٓالاتية:
الرحمة عى العموم ّ
البند ٔالاول :داللة لفظ ّ
والﺴ َعة:
أشـ ــا ت ّ
الدراسـ ــة !ـ ــي مقـ ـ ّـدما إ[ـ ــى أ ّن لفـ ــظ ) ّ
الرحمـ ــة( يمتـ ــاز عـ ــن مAsادفاتـ ــه بـ ــالعموم والشـ ــمول
ر
) (١رواﻩ ّ
ال¤ار بإسناد صحيح والحارث بن أبي أسامة !ي مسندﻩُ ،وينظر :وهبة الزحي;ي :شمائل املصطفى.
) (٢وهبة الزحي;ي :شمائل املصطفى :ص ،٢١دار الفكر ،دمشق ،ص ،١٩دار الفكر ،دمشق،
ط.٢٠٠٦ ،١
) (٣رواﻩ أبو هريرة ،وذكرﻩ مسلم !ي صحيحه ،رقم.(٢٥٩٩) :
) (٤رواﻩ أبو سعيد الخدري ،وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم.(١٨٤) :
) (٥رواﻩ جرير بن عبد ﷲ ،وأخرجه الAsمذي !ي سننه ،رقم ، (١٩٢٢) :وقال حسن صحيح.
وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،كتاب الفضائل -باب رحمة الصبيان ،١٨٠٩/٤ ،حديث رقم ).(٢٣١٩
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ّ
والس َعة والاستمرارّية.
الرحمــة بداللتــه ع;ــى العمــوم ّ
ومــن ٔالاحاديــث الcــ Oاشــتملت ع;ــى لفــظ ّ
والسـ َـعة قولــه " :قيــل يــا
ﱠ ً
ّ
انا وإنما ُب ُ
سول ﷲ! ُ
عثت رحمة"). (١
ادع ع;ى املشركBن .قال :إني لم أ بعث لع
ر
فكلمــة رحمــة !ــي الحــديث تـ ّ
ـدل ع;ــى عمــوم ّ
الرحمــة وشــمولها فÛــ Oتطــال املشــركBن ،حيــث حــرص
ّ
الرسول  ع;ى أن ال يدعو علم بالشر الشتمالهم برحمة الن O°محمد .
الج ﱠنـ ـ َـة .ي ــدخل مـ ــن يشـ ــاء برحمت ــه .ويـ ــدخل أهـ ــل ّ
وم ــا قولـ ــه ُ " :يـ ـ ْـدخ ُل ُ
الج ﱠنـ ــة َ
ﷲ أه ـ َـل َ
النـ ــار
ِ
ِ
ّ
الرحمة يؤكد داللة العموم لكلمة ) ّ
النار") .(٢فاستعمال الرسول  الاسم املوصول ) َمن( مع ّ
الرحمة(.
الرحم ــة هن ــا ّ
وم ــا قول ــه " :م ــن ال ي ــرحم الن ــاس ال يرحم ــه ﷲ") .(٣فواض ــح أن ّ
موجه ــة لجمي ــع
ّ
الناس.
وم ــن مؤش ـرات العم ــوم ! ــي الح ــديث النب ــوي ،قول ــه َ ) :م ــن( الاس ــم املوص ــول ي ـ ّ
ـدل ع; ــى العم ــوم
تدل ع;ى عموم ّ
وكذلك كلمة ) ّ
الناس( الّ Oc
الناس.
الرحمة بBن الناس بسبب ّ
وقد ذكر العسقالني ّأن " ّ
أخوة ٕالايمان ال بسبب ـOpء آخـر") ، (٤ويؤكـد
هــذا قولــه " :يــدخل ﷲ أهــل الجنــة الجنــة ،يــدخل مــن يشــاء برحمتــه .ثــم يقــول :انظــروا مــن وجــدتم !ــي
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوﻩ").(٥
ّ
يؤكـ ُـد داللــة ُ
العمــوم !ــي اســتعمال الرســول للفــظ ّ
الرحمــة قولــه  لألقــرع بــن حــابس الــذي
وممــا
ِ
أنكــر ع;ــى الرســول تقبيــل الحســن بــن ع;ـ ّـي ،فقــال لــه َ " :مــن ال َيــرحم ال ُيــرحم") . (٦فواضــح أن الرحمــة
هن ــا تحم ــل دالل ــة العم ــوم بقرين ــة الاس ــم املوص ــول ) َم ـ ْـن( وم ــن ث ــم الفع ــل املب Pــ Oللمعل ــوم ال ــذي ل ــم ُي ــذكر
ً
مفعوله ،وبعد الفعل املب OPللمجهول الذي لم ُي ﱠ
سم مفعوله أيضا.
ً
وم ــا أيض ــا ً قول ــه ّ " :إن هلل مائ ــة رحم ــة .أن ــزل م ــا رحم ــة واح ــدة ب ــBن الج ـ ّـن وٕالان ــس وال Èــائم
فالرحمــة غريــزة فطريــة أودعهــا ﷲ قلــوب ّ
والهـ ّ
ـوام ،فÈــا يتعــاطفون ،وÇــا يAsاحمــون")ّ .(٧
النــاس حcــ¯ الجـ ّـن
والÈـائم ،ليAsاحمـوا فيمـا بيـم .واملقصـود بالرحمـة الواحـدة املـذكورة !ـي الحـديث الشـريف هـذﻩ الغريزيــة
الرحمة أو نوعها ،وهذا ال ّ
بمع ¯Pجنس ّ
يدل ع;ى التقليل ،وإن كانت رحمة ﷲ Ôي ٔالاوسع ؤالاعظم.
وقــد ذكــر العســقالني !ــي شــرحه لهــذا الحــديث " ّأن الرحمــة رحمتــان :رحمــة مــن صــفة الــذات وÔــي
ّ ).(١
ال Ocال تتعدد ،ورحمة من صفة الفعل وÔي ال Ocتتعدد"
) (١فتح الباري !ي شرح صحيح البخاري ،كتاب ٔالادب٤٥٥٫٢٧-٤٥٢/١٠ :
) (٢رواﻩ أبو سعيد الخدري ،وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(١٨٤
) (٣رواﻩ أبو هريرة ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم.(٥٩٩٧) :
) (٤رواﻩ أبو هريرة ،وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم ، (٢٧٥٢) :كما أخرجه البخاري !ي صحيحه رقم ).(٦٤٦٩
) (٥فتح الباري !ي شرح صحيح البخاري ،كتاب ٔالادب.٤٥٥-٤٥٢/١٠ :
) (٦القرطٔ :O°الاس! ¯Pي شرح أسماء ﷲ الحس ،٧٠/١ :¯Pتحقيق :محمد جبل وطارق محمد،
دار الصحابة للAsاث ،طنطا /ط١٩٩٥ /١م.
) (٧رواﻩ أبو مالك ٔالاشجÙي ،وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(٢٦٩٧
) (١رواﻩ أبو مالك ٔالاشجÙي ،وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(٢٦٩٧
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ومثــل ذلــك قــال القرط°ـ ّـ ،Oوزاد بـ ّ
ذاتيــة ويمكــن أن تكــون ّ
ـأن رحمــة ﷲ يمكــن أن تكــون ّ
فعليــة")،(١
ّ
ّ
ّ
والفعلية ما طالب عبادﻩ وخلقه.
فالذاتية ما اتصف به من رحمة
ومــن خــالل مــا تقـ ّـدم يتبـ ّـBن لنــا ّأن الرحمــة صــفة جامعــة تـ ّ
ـدل ع;ــى العمــوم !ــي مجاال®ــا والشــمول
بجميــع املخلوقــات مــن إنــس وجـ ّـن وحيــوان ،كمــا ّأ³ــا تشــتمل ع;ــى مرادفا®ــا مــن باÇــا ّ
كالرأفــة والشــفقة
والحنان والعطف...
ّ
و!ــي جميــع أحوالهــا فإ³ــا تقت2ــ Opتحقيــق املصــلحة للمرحــوم وترجــو زيــادة الخBــ Aلــه .وال شــك ّأ³ــا
®دف إ[ى ّ
التوسع !ي تحقيق املصلحة واستمرار الخ ABوديمومته ع;ى املرحوم.
الرحمة عى ّ
البند الثاني :داللة ّ
الرزق:
وردت لفظ ــة ) ّر ِح ـ ّـم( ومش ــتقا®ا ! ــي الح ــديث النب ــو ّي بمع Pــ¯ ال ـ ّـرزق وم ــا ّيتص ــل ب ــه م ــن أس ــباب
ـالرزق ومـا ي ّ
املعاش ،أو مقAsنة ب ّ
ـدل عليـه .وبمـا أن ٕالانسـان املسـلم ُيـرزق !ـي الـدنيا كغBـAﻩ مـن خلـق ﷲ !ـي
الجنة من خلق ﷲ سABزق فـا أيضـا ً؛ ف ّ
حياته ومعاشه ،وبما ّأن من يدخل ّ
ـإن الحـديث ّ
عـ Aعـن هـاتBن
ِ
الحالتBن:
الرحمــة( تـ ّ
الـ ّـرزق !ــي الــدنيا والــرزق !ــي ٓالاخــرة .وبمــا ّأن ) ّ
ـدل ع;ــى الـ ّـرزق !ــي جانــب مــن اســتعماال®ا
!ي الحديث النبو ّي ،ارتأت الدراسة تقسيم هذا املطلب إ[ى قسمBن:
الرزق ]ي ّ
الرحمة عى ّ
ٔالاول :داللة ّ
الدنيا:
وقــد ورد ذلــك !ــي أحاديــث عـ ّـدة أهمهــا قولــه  للرجــل الــذي قــال لــه :يــا رســول ﷲ! كيــف أقــول
حBن أسأل رّبي؟ قال" :قل اللهم اغفر [ي وارحم ،OPوعاف OPوارزق.(٢)"OP
ً
ً
ّ
فمعل ـ ٌ
العربي ــة ّأن م ــن مع ــاني )س ــأل( :طل ــب م ــاال أو طعام ــا .وج ــاء البي ــان النب ــو ّي ! ــي إجاب ــة
ـوم ! ــي
ً
ـحابي ب ــأن ق ــرن علي ــه الص ــالة والس ــالم ب ــBن ّ
الص ـ ّ
الرحم ــة وال ـ ّـرزق دالل ــة ع; ــى ّأن ﷲ س ــبحانه إنم ــا ي ــرحم
عبادﻩ برزقه ّإياهم.
ُ ّ
عل ــم أص ــحابه ال ـ ّـدعاء أن يق ــرن ب ــBن ّ
الرحم ــة وال ـ ّـرزق ،وم ــن
وك ــان م ــن ع ــادة الرس ــول  عن ــدما ي
ذلك قوله !ي تعليم مـن أسـلم" :اللهـم اغفـر [ـي وارحمPـ Oواهـدني وارزقPـ .(٣)"Oومـن بـاب الجمـع بـBن ّ
الرحمـة
الرجــل الــذي جــاء إ[ــى رســول ﷲ يســأله طعامـ ًـا ،فأرســل  إ[ــى نســائه فلــم يجــد عنـ ّ
والـ ّـرزق حــديث ّ
ـدهن
ً
ش ــيئا فق ــال " :أال رج ـ ٌـل ُيض ـ ّـيفه ه ــذﻩ الليل ــة ،يرحم ــه ﷲ") .(٤فق ــام رج ـ ٌل م ــن ٔالانص ــار فق ـ ّـدم ل ــه ق ــوت
َُ ْ ُ َ ََ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌ
عياله ،وهو الذي نزل ّ
اصة]الحشر.[٩:
بحقه قوله تعا[ى :ويؤ ِثرون ع;ى أنف ِس ِهم ولو كان ِِ Çم خص
ولك ــن انظ ــر إ[ ــى البي ــان النب ــوي كي ــف اس ــتعمل ) ّ
الرحم ــة( بقول ــه) :يرحم ــه ﷲ( ! ــي مقاب ــل الطع ــام
ّ
والرزق ) ّ
الرجل ّ
وكأنه  يدعو ملن ُيكرم هذا ّ
ّ
بالرزق.
يضيفه(.
وقــد اســتعمل الحــديث النبــوي ) ّ
الرحمــة( مقAsنــة مــع الصــدقة ،والصــدقة بــاب مــن أبــواب الـ ّـرزق،
) (١رواﻩ أبو هريرة ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم ).(٤٨٩٩
) (٢رواﻩ أبو هريرة ،وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(١٠١٤
) (٣الراوي علقمة البلوي ،ذكرﻩ البخاري !ي التاريخ الكب.٤٠/٧ :AB
) (٤رواﻩ عبد ﷲ بن مسعود ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم ).(٤٣٣٦
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م ــن ذل ــك قول ــه " :م ــا تص ـ ّـدق أح ـ ٌـد بص ــدقة م ــن طي ــب ...إال أخ ــذها ال ـ ّـرحمن بيمين ــه ،وإن كان ــت ثم ــرة،
ّ
فAsبو !ي كف الرحمن ح ¯cتكون أعظـم مـن الجبـل") .(١فـانظر إ[ـى حـرص الرسـول  ع;ـى اسـتعمال اسـم
ّ
) ّ
الرحمن( هلل دون غABﻩ؛ ذلك ّأن سياق الحديث يتعلق بالصـدقة ،والصـدقة رزق ،بـل الصـدقة بـاب مـن
أبواب الAكة ّ
والنماء !ي ّ
الرزق.
ً
ومـن هـذا البـاب قولــه " :رحـم ﷲ َع ْمـرا" فقـال الـ ّـراوي :مـن عمـرو يـا رســول ﷲ ،قـال :عمـرو بــن
الع ــاص ،ق ــالوا :م ــا بال ــه؟ ق ــال ذكرت ــه ،كن ــت إذا َن ـ َـد ْب ُت ّ
ّ
ـاس ﱠ
الن ـ َ
ـدقة ب ــأك Aمم ــا
ـدقة ج ــاء م ــن الص ـ ِ
للص ـ ِ
ّ
ألن ــه ق ــام بعم ــل م ــن ُمتعلقات ــه وه ــو ّ
بالرحم ــة دون غABه ــا؛ أي ب ـ ّ
أق ــول") .(٢حي ــث دع ــا ل ــه ّ
الص ــدقة،
ـالرزق
ٍ
وحــديث الرســول " :مــا نقــص مـ ٌ
ـال مــن صــدقة" معــروف .ومنــه قولــه  بعــد قســمة ُحنــBن" :رحــم ﷲ
موËــ ¯pلقــد أوذي بــأك Aمــن هــذا فصــ ،(٣)"Aوجــاء الحــديث !ــي ســياق ّا®امــه  بمجافــاة العــدل !ــي قســمة
الرحمة !ي ّ
الغنائم ،والغنائم رزق ،فاستعمل الرسول  كلمة ّ
الدعاء ملو ¯pËعليه السالم.
ّ
الرزق قوله " :إذا كان رمضـان فتحـت أبـواب ّ
الرحمة( ع;ى ّ
ومن دالالت ) ّ
الرحمـة") ،(٤وكـأني بـه
الرزق؛ ذلك ّأن رمضان ٌ
باب من أبواب الAكة والنماء !ي ّ
 أراد أن يقول :فتحت أبواب ّ
الرزق.
ومــن داللــة ّ
الرحمــة ع;ــى الـ ّـرزق اقAsا³ــا باملــاء ،وقــد كــ Aهــذا !ــي الحــديث النبــو ّي ،ومنــه قولــه :
"يــرحم ﷲ ّأم إســماعيل لــوال ّأ³ــا عجلــت لكــان زمــزم عينـ ًـا معينـ ًـا") ،(٥فــدعاء الرســول  لهــا ّ
بالرحمــة جــاء
ً
مقAsنا بماء زمزم وهو مما يقتات به املسلم.
الرحمــة واملطــر ،ومــن ذلــك قولــهّ ...":
وكث Bـ ًAا مــا نجــد الرســول  يقــرن بــBن ّ
فأمــا مــن قــالُ :مطرنــا
).(٦
برحمة ﷲ ،وبرزق ﷲ ،وبفضل ﷲ فهو مؤمن بي ،كافر بالكواكب"
ّ
فـانظر إ[ــى هـذا البيــان النبـو ّي !ــي الـربط بــBن ّ
الرحمـة واملطــر ،بـل إنــه  كـان يصــف املطـر بقولــه:
"رحمة") .(٧وكان  إذا استسقى قال" :اللهم اسق عبادك وÇائمك وانشر رحمتك وأح÷ Oبلدك ّ
امليت".
ِ
وك ّـأني بــه عليـه الصــالة والســالم أ اد أن يقـول :وانشــر رزقـك؛ ّ
ألن الرحمــة !ــي هـذا ّ
الســياق ال تــدلّ
ر
َ
َ
ْ
ع;ـى ال ّـرزق القAsا³ـا بسـقاية العبــاد والÈـائم وإحيـاء البلـد ّ
امليـت .ويعضــد هـذا املعPـ¯ قولـه تعـا[ى :فــأخ َر َج
ْ ً ﱠُ
َ ﱠ
ات ِرزقا لك ْم]البقرة [٢٢:فاملاء رزق للعباد.
ِب ِه ِمن الث َم َر ِ
ً
وهناك الكث ABمن ٓالايات ال Ocتربط بBن املاء ّ
والرزق بوصفهما رحمة من ﷲ.
ومـ ــن ٔالاحاديـ ــث الcـ ــ Oقرنـ ــت بـ ــBن ّ
الرحمـ ــة والـ ـ ّـرزق ع;ـ ــى عمومـ ــه قولـ ــه " :إذا أوى أحـ ــدكم إ[ـ ــى
فراش ــه ...ث ـ ّـم ليق ــل :باس ــمك رّب ــي وض ــعت جن °ــ Oوب ــك أرفع ــه ،إن أمس ــكت نف -ــ Opف ــاغفر له ــا ،وإن أرس ــلا

) (١رواﻩ أبو هريرة ،وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(١٠٧٩
) (٢رواﻩ عبد ﷲ بن ّ
عباس ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم ).(٢٣٦٨) + (٣٣٦٢
) (٣رواﻩ زيد ُ
الج¯ ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم ).(٤١٤٧
) (٤روته عائشة ،وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(٨٩٩
) (٥رواﻩ أبو هريرة ،وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(٢٧١٤
) (٦رواﻩ أبو هريرة ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم ).(٤٨٥٠
) (٧رواﻩ أبو سعيد الخدري ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم ).(٦٥٢٠
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).(١

فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحBن ،و!ي رواية :فإن أحييت نف Op-فارحمها"
فانظر كيف َ
الرحمة والحياة مما يؤكد ّأن ّ
قر َن الحديث النبو ّي بBن ّ
الرحمة هنـا مـا Ôـي إال ال ّـرزق
الذي هو ق ُ
الحياة.
وام
ِ
ِ
الرحمة( عى ّ
الثاني :داللة ) ّ
الرزق ]ي ٓالاخرة:
ّ ُ
الرحمــة ومــا ُأعـ ﱠـد للمســلم مــن ُنـ ُـزل !ــي ّ
بط بــBن ّ
الجنــة !ــي الحــديث النبــو ّي ،مــن ذلــك قولــه
ورد الــر
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
والنـار" :قـال ﷲ تبــا ك وتعـا[ى ّ
الجنـة ّ
 فيمـا يرويـه عـن ّبـه !ـي حــديث حجـاج ّ
للجنـة :أنـت رحمcـ ،Oأرحـ ُـم
ر
ر
ّ
ّ
(
٢
)
بـ ِـك َمــن أشـ ُـاء مــن عبــادي"  .ورحمــة ﷲ بعبــادﻩ !ــي الجنــة تكــون برزقــه ّإيــاهم؛ ذلــك أن أهـ ّـم مــا ينصــرف
الرزق الذي ّ
إليه الذهن عند ذكر ّ
الجنة هو ّ
أعدﻩ ﷲ لهم فا.
وم ــن ذل ــك قول ــه " :تك ــون ٔالارض ي ــوم القيام ــة خ ـ ًـ¤ة واح ــدة يتكفؤه ــا ّ
الجب ــار بي ــدﻩ كم ــا يكف ــأ
الســفرُ ،نــزال ً ألهــل ّ
أحــدكم خ¤تــه !ــي ّ
الجنــة") .(٣فــأتى رجــل مــن الــود فقــال :بــارك الـ ّـرحمن عليــك يــا أبــا
القاسم.
فس ــكوت الرس ــول  ع ــن اس ــتعمال الرج ــل ال ـ ّ
ـودي الس ــم )ال ـ ّـرحمن( دالل ــة ع; ــى موافقت ــه ع; ــى
ذلــك وإق ـرارﻩ منــه نصــيحة اســتعمال هــذا الاســم دون غBــAﻩ !ــي هــذا ّ
الســياق .وبمــا أن الاق sـAان تحقــق بــBن
الرحمـة وكـون ٔالا ض خ ًـ¤ة يـوم القيامـة ف ّ
ـإن هـذا ليؤكـد داللـة ّ
ّ
الرحمـة ع;ـى ال ّـرزق !ـي ٓالاخـرة وبخاصـة ّأن
ر
ّ
ّ
يعد للضـيف ،ومـا أهـل ّ
الطعام الذي ّ
الرسول  َخ َتم حديثه بقوله " ُنزال ً ألهل ّ
الجنـة
الجنة" وال¤ل هو
ٌ
ضيوف ع;ى ّ
الرحمن.
إال
قد يقـول قائـل ملـاذا اسـتعمل الرسـول  اسـم الجبـار مـع الفعـل )يتكفؤهـا( فنقـول :للداللـة ع;ـى
ُ
ض ال يقوى ع;ى حملها بيد واحدة إال ُ
والقوة ،والعظمة؛ ّ
ّ
ّ
ألن ٔالار َ
خالقها ّ
جل جالله.
الشدة،
ٍ
ٍ
ِ
َ
قرنت بBن ّ
الرحمة والـ ّرزق !ـي ٓالاخـرة قولـه َ " :مـن أح ّـب لقـاء ﷲ ،أح ّـب ﷲ
ومن ٔالاحاديث الOc
لقـاءﻩَ .ومــن كــرﻩ لقـاء ﷲ ،كــرﻩ ﷲ لقــاءﻩ ،فقلـت )الـ ّـراوي عائشــة( :يـا ن°ـ ّـ Oﷲ! أكر ّ
اهيــة املـوت؟ فكلنــا يكــرﻩ
ّ
بشـر برحمـة ﷲ ورضـوانه ّ
وجنتـه ،أح ّـب لقـاء ﷲ ،فأح ّـب ﷲ
املوت .فقال :لـيس كـذلك .ولك ّـن املـؤمن إذا
ّ
لقائهّ ،
وإن الكافر إذا بشر بعذاب ﷲ وسخطه ،كرﻩ لقاء ﷲ ،وكرﻩ ﷲ لقائه").(٤
ّ
ّ
ّ
فاملتأمـل !ــي بيــان الرسـول  ملعPــ¯ حـ ّـب اللقــاء يالحـظ ّأن الــذي ُيرغــب املــؤمن بلقـاء رّبــه إنمــا Ôــي
أعدها ﷲ لعبادﻩ !ي ّ
الرحمة الّ Oc
الرحمة ّإال ّ
الجنة ،وما هذﻩ ّ
ّ
الرزق الذي َو َعـد ﷲ بـه عب َـادﻩ املـؤمنBن !ـي
ّ
الجنة.
البند الثالث :اق)ان داللة ّ
الرحمة بالصغ:
ُ
ّ ً
ٌ
ّ
ك ــان ّ
النبوي ــة ال cــ Oت ــدعو إ[ ــى
خاص ــة ! ــي حي ــاة الرس ــول  ،وق ــد ك ــAت ٔالاحادي ــث
للص ــغار مكان ــة
العناي ــة  Çــم ورع ــايم؛ وم ــن ب ــBن ّ
التوج ــات ال cــ Oأرش ــدنا إل ــا املص ــطفى  لرعاي ــة ّ
الص ــغار معاملت ــه
) (١روته عائشة ،وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(٢٦٨٤
ّ
) (٢عفيف ّ
النبوية ،ص ،٥ ٦دار العلم للماليBن ،بABوت ١٩٨٤ /م.
طبارة :الحكمة
) (٣أخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(٢٣١٦
) (٤رواﻩ أبو هريرة ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم ).(٥٩٩٧
480

ً
ً
ـالحا "وبقــدر مــا نعامـ ُـل ّ
ّ
الصـ َ
فالصــغ ABبحاجـ ٍـة إ[ــى ّ
ـغAB
الرحمــة للعنايــة بــه كــي ينشــأ مواطنــا صـ
برحمــة ولــBن؛
ً
ً
ٌ ُ
ٌ
معاملة فا رحمة وعطف ،نسهم !ي تنشئته مواطنا ً صالحا").(١
تصرف َمن ُيعامل ّ
من هنا استنكر الرسول  ّ
الصغار بقسوة؛ لذا قال عنه أنـس بـن مالـك :
"ما أ ُ
يت أحدا ً كان أرحم بالعيال من رسول ﷲ "). (٢
ر
)(٣
َ
ّ
النبوية ال Ocقرنت بBن ّ
الرحمة والصغ ABقوله َ " :من ال يـرحم ال ُيـرحم"  .وذلـك
ومن ٔالاحاديث
!ي حوارﻩ مع ٔالاقـرع بـن حـابس الـذي أنكـر ع;ـى ّ
الرسـول  تقبيـل الحسـن بـن ع; ّـي ،وقـال للرسـولّ :إن [ـي
ً َ َ
قب ُ
عشرة من الولد ما ّ
لت مم أحدا) . (٤ف َنظ َر إليه الرسو ُل  وقال لهَ " :من ال َيرحم ال ُيرحم".
ٌ
الرحمة جاءت !ي سياق ّ
فواضح ّأن كلمة ّ
الرحمـة بالصـغ ،ABو!ـي روايـة عائشـة رÚـ Opﷲ عـا ّأن
ّ ّ
يؤكد ّأ³ا ّ
الرسول  قال له" :أو أملك أن َن َز َع ﷲ من قلبك ّ
الرحمة بالصغار.
الرحمة") ، (٥والنص
ّ
ّ
الربط بـBن ّ
ويتج;ى البيان النبو ّي !ي ّ
والصـغار !ـي حـديث عمـر بـن الخطـاب عـن املـرأة الcـO
الرحمـة
ً
وجــدت اب ــا !ــي الس ــ O°فألصــقته ببط ــا وأرضــعته ،فق ــال رســول ﷲ " :أت ــرون هــذﻩ طارح ــة ولــدها ! ــي
ّ
النـ ــار؟ قلنـ ــا :ال وﷲ! وÔـ ــي تقـ ــدر ع;ـ ــى أن ال تطرحـ ــه .فقـ ــال رسـ ــول ﷲ " :هلل أرحـ ــم بعبـ ــادﻩ مـ ــن ه ـ ــذﻩ
بولدها") . (٦فـانظر كيـف ربـط الرسـول  بـBن رحمـة ﷲ بعبـادﻩ ورحمـة ٔالام بابـا ،وكيـف اختـار الرسـول
ّ
 كلمــة )أرح ــم( !ــي ه ــذا ّ
الســياق ال ــذي يؤكــد أك ــ Aص ــفة تمثلــا امل ـرأة البــا و Ôــي ّ
وبخاص ــة أ ³ــا
الرحمــة
).(٧
ّ
ضمته إ[ى بطا !ي أجواء قاسية ما بعد املعركة
ومن ٔالاحاديث الcـ Oتـدخل !ـي هـذا ّ
السـياق مـا ورد عـن الرسـول  مـع إحـدى بناتـه عنـدما دعتـه
إ[ ــى اب ــا ! ــي امل ــوت ،فق ــال الن °ـ ّـ  Oومع ــه س ــعد ب ــن ُعب ــادة ومع ــاذ ب ــن جب ــلَ ،ف ـ ُـد ِف َع إلي ــه الص ـ ّ
ـ O°ونفس ــه
ٌ
تقعقع ّ
كأ³ا ّ
ُ
شن) ،(٨ففاضت عيناﻩ ،فقال له سعد :يا رسـول ﷲ مـا هـذا؟! فقـال" :هـذﻩ رحمـة جعلهـا ﷲ
ّ
عبادﻩ ّ
الرحماء").(١
!ي قلوب عبادﻩ ،وإنما يرحم ﷲ ِمن ِ
الرحم ــة ّ
الرحم ــاء" يش ــ ABإ[ ــى ّأ ³ــا ّ
فقول ــه ّ " :إنم ــا ي ــرحم ﷲ م ــن عب ــادﻩ ّ
بالص ــغ ABوالعط ــف علي ــه
ٌ
ّ
ألنـه  َ
ص َـدر عـن عاطفـة تجـاﻩ هـذا الصـغ ABالـذي ت ّـو!ي ،وتكـون النتيجـة رحمـة ِمـن ﷲ بمــن
والحـزن لـه؛
) (١رواﻩ أبو هريرة ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم ).(٥٩٩٧
) (٢روته عائشة ر OpÚﷲ عا ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم ).(٥٩٩٨
) (٣رواﻩ عمر بن الخطاب ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم ) ، (٥٩٩٩ومسلم !ي صحيحه
رقم ).(٢٧٥٤
ُ
ُ
) (٤هذﻩ الحادثة وقعت بعد غزوة حنBن و!ي وادي حنBن.
َ
ّ
ُ
القربة الخ ِلقة اليابسة ،ينظر :فتح الباري
) (٥القعقعة :صوت ال×Opء اليابس إذا تحرك ،والشنِ :
للعسقالني.١٨٥ /٣ :
) (٦رواﻩ أســامة بــن زيــد ،وأخرجــه البخــاري !ــي صــحيحه ،كتــاب التوحيــد،٢٦٨٦/٦ :حــديث رقــم ) .(٦٩٤٢وبــاب عيــادة الصــبيان ،٢١٤١/٥
حديث رقم ) .(٥٣٣١وأخرجه مسلم !ي كتاب الجنائز ،باب البكاء ع;ى ّ
امليت ،٦٣٥/٢ ،حديث رقم ).(٩٢٣
) (٧رواﻩ أبــو زيــد املــدني ،وأخرجــه البخــاري !ــي التــاريخ الصــغ ،ABرقــم  ،٦٤/٢وأخرجــه الAsمــذي بروايــة جــد عمــرو بــن شــعيب ،رقــم )(١٩٢٠
وقال حسن صحيح.
) (٨رواﻩ أبو هريرة ،وأخرجه البخاري !ي صحيحه ،رقم ).(٦٠٠٠
) (١رواﻩ أبو هريرة ،وأخرجه مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(٢٧٥٢
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يرحم ّ
الصغار.
وقريـ ٌـب مــن هــذا قولــه " :لــيس ّ
منــا مــن لــم يــرحم صــغABنا ولــم يعــرف شــرف كبABنــا") . (١فظــاهر
ّ
ّ
السياق يحث ع;ى رحمة الصغ.AB
الربط بBن ّ
ولم يقف الحديث النبو ّي !ي ّ
الرحمة والصغار عنـد ٕالانسـان بـل تجـاوزﻩ إ[ـى الحيـوان،
ففي حديث )جعل ﷲ ّ
الرحمـة !ـي مائـة جـزء( قـال " :حcـ¯ ترفـع الفـرس حافرهـا عـن ولـدها ،خشـية أن
تصيبه") ، (٢و!ي رواية" :وÇا تعطف الوحش ع;ى ولدها"). (٣
وعطف الوحش ع;ى ولدها رحما ّإياﻩ.
و Çــذا نك ــون ق ــد أتين ــا ع; ــى آخ ــر ه ــذا الب ــاب فيم ــا ورد ! ــي الح ــديث النب ــو ّي م ــن ألف ــاظ ) ّ
الرحم ــة(
ودالال®ا ،حيث ّبينت الدراسة داللة ّ
الرحمة ع;ى العطف بعمومه ع;ى الخلق و!ي مختلف املجاالت.
وقــد ّبينــت ِّ ُ ّ ّ َ ّ
ّ
زق خاصــة ،وتقsــAن بــه ،وهــذا أســلوب مــألوف عنــد
الدراســة أن الرحمــة تــدل ع;ــى الــر ِ
ُ
أصل واحد وإن كان املع ¯Pواحدا ً ،كقول الشاعر:
العرب حيث يجمعون بBن لفظBن مشتقBن من ٍ
" َ ...م َْ ¯cأد ُن منه َي َنأ ّ
َ ُ ُ ). (٤
ع OPويبعد "
الرحمـة ّ
كما أشارت الدراسة !ـي هـذا املبحـث إ[ـى عالقـة ّ
بالصـغار !ـي الحـديث النبـو ّيَ ،و َس َـعت إ[ـى
الرحمة( من خالل ّ
كشف ّ
مقومات البيان النبوي !ي استعماله كلمة ) ّ
السياق الذي جاءت فيه.
املبحث الثاني :الرأفة :وفيه ثالثة مطالب:
املطلب ّ
ٔالاول :داللة الرأفة:
ً
َ َ
أف بمعPــ¯ َر ِحـ َـم ،نقــولُ :رؤفــت ّ
بالرجــل ورأفـ ُـت بــه .٥وقــال ابــن فــارس !ــي مقــاييس اللغــة :الـ ّـراء
 لغــةِ :مــن رَ َْ ُ ْ ُ
َْ ٌ
والهمــزة والفــاء كلمــة واحــدة تـ ّ
ـدل ع;ــى ّرقــة ورحمــة ،وÔــي ّ
الرأفــة) .(٦قــال تعــا[ىَ  :وال تأخــذكم َِ ِ Çمــا َرأفــة ِ!ــي
ﱠ
ّ
ِد ِين الل ِه]ال ّنور .[٢ :وقال الشاعر):(٧
ً
ً
نطيع ُ ّ
هو ّ
الرحمن كان بنا رؤوفا
نبينا ونطيع رّبا
َ
ً
ً
ُ
ٌ
وقــال اب ــن دري ــد ! ــي الجمه ــرة :رأف ــت ّ
بالرج ــل أرأف وأرؤف رأف ــا ورأف ــة فأن ــا رؤوف ب ــه :إذا تعطف ــت
عليه).(١
ً
َ َ
ٌ َ ٌ
ٌ
ٌ
ُ ُ
ود َع ــة ،وتـ ـرأف علي ــه أو ب ــه رحم ــه وعط ــف
 اص ــطالحا Ô :ــي دماث ــة الخل ـ ِـق ،وس ــماحة ،ولط ــف ،ورف ــق،ٌ ٌ
ٌ
فالرأفة ٌ
إشفاق ّ
ٌ
ولذة !ي جميع الوجوﻩ)ّ .(٣
نوع من ّ
عليه)ّ .(٢
وتوج ٌـع ومي ُـل
والرأفة
خاص ،وÔي نعمة
الرحمة
) (١القرطٔ :O°الاس! ¯Pي شرح أسماء ﷲ الحس ،٧٠/١ :¯Pسابق.
) (٢رواﻩ أبو هريرة ،ينظر صحيح البخاري حديث رقم ).(٦٠٠٠
)ُ (٣ينظر صحيح مسلم حديث رقم ).(٢٧٥٢
) (٤البيت من معلقة طرفة بن العبد وصدرﻩ )فما [ي أراني وابن ّ
عم Oمالكا(...
) (٥ابن منظور :لسان العرب ،مادة )رأف(.
) (٦٥ابن فارس :مقاييس اللغة.٤٧١ /٢ :
ُ
) (٦٦الشاعر هو كعب بن مالك ٔالانصاري ،ينظر مقاييس اللغة ،٤٧١ /٢ :اللسان )رأف(.
) (٦٧ابن دريد :جمهرة اللغة ،٢٥١ /٣ :سابق.
) (٦٨ريارت دوري :تكملة املعاجم العربية ،٥٤ /٥ :ترجمة محمد سليم النعيم ،Oمنشورات وزارة الثقافة العراقية /بغداد.١٩٨٢ /
) (٦٩القرطٔ :O°الاس! ¯Pي شرح أسماء ﷲ الحس ،١٧٣ /١ :¯Pسابق.
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ّ ٌ
تحمل العبء مع ُح ّب ّ
ف من أجل املرؤوف به عن ّ
وود !ي نفس ّ
الراحم له).(١
طبع ،وتعط
ٍ
قّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وقــال اب ــن منظ ــور :الرأفــة أر م ــن الرحم ــة ،وال تك ــاد تق ـع ! ــي الكراه ــة ،أم ــا الرحمــة فق ــد تق ــع ! ــي
الكراهة ملصلحة).(٢
ّ
الثاني :القيمة الداللية للفظ ّ
الرأفة:
املطلب
ً
ٌ
ضرب من ّ
الحظنا من خالل تعريف ّ
الرحمة.
الرأفة لغة واصطالحا ّأ³ا
الرأفة Ôي ّ
ولكن هل ّ
الرحمة؟
ُ ٌ
ُْْ
ب ــالطبع ال .ودلي ــل ذل ــك ّأن الق ـرآن الك ــريم جم ــع بيم ــا ،وذل ــك ! ــي قول ــه تع ــا[ىِ  :ب ــاملؤ ِم ِن َBن َرؤوف
ﱠر ِحـ ٌ
ـيم]التوبــة [١٢٨ :والق ـرآن ال ت ـرادف فيــه ،وقــد ُأثــر عــن ع;ــي بــن أبــي طالــب  ّأنــه قــالّ " :
الرحمــة !ــي
ّ
ً
َ
ً
ّ
)(٣
الكبدّ ،
ـفة مكانـا مسـؤوال عـا !ـي جسـم ٕالانسـان ،فالب ّـد مـن
والرأفة !ي الطحـال" ممـا يؤكـد أن لك ّـل ص ٍ
ِ
م¤Bة داللية لكلمة ) ّ
الرأفة( ،فما Ôي؟
ذكر صاحب اللسان ّ
الرأفة ّ
الرأفة أر ّق من ّ
بأن ّ
أشد مـن ّ
القرطّ " :O°
ّ
الرحمـة وأك ُـA
الرحمة) .(٤وقال
ما").(٥
ّ
ّ ٌ ّ
الخطـابيّ " :
برقـة") ،(٦وقـال الف ّـراء" :ش ّـدة ّ
وقال ٔالاحفش" :تعطف
الرأفـة فعـل مـا
الرحمـة") .(٧وقـال
)(٩
(
٨
)
الرأف ــة أك ــ Aم ــن ّ
ال كراه ــة في ــه مم ــا في ــه املص ــلحة"  .وق ــال عم ــرو ب ــن الع ــالءّ " :
الرحم ــة"  .وق ــال اب ــن
ً
ً
ـيالّ ،
ّ
الرأفة صفة ٌ شاملة الستصالح العبـاد ّ
الحصارّ " :
والنظـر لهـم بمـا
والرفـق Çـم !ـي تـربيم جملـة وتفص
ً
ه ــم علي ــه م ــن ّ
إذا درج ـ ٌـة عالي ـ ٌـة م ــن ّ
الض ــعف والحاج ــة واملس ــكنة والفق ــر")ّ .(١٠
الرحم ــة وتقت 2ــOp
فالرأف ــة
اهة ،بل يرافقها لذة.
املصلحة باملرؤوف به ،وال تقع !ي كر ٍ
ّأم ــا ّ
الرحم ــة فق ــد تك ــون مؤمل ــة ! ــي الح ــال ويكـ ــون ! ــي عقباه ــا ل ــذة ،ومث ــال ذل ــك :ح ــديث مـ ــرض
الط ــاعون ال ــذي روت ــه عائش ــة-ر Úــ Opﷲ ع ــا -حي ــث اس ــتعمل  كلم ــة ) ّ
الرحم ــة( ب ــاملؤمنBن ول ــم يق ــل
الرأفــة؛ ذلــك ّأن املــرض مـ ٌ
ّ
ـؤلم عنــد حلولــه ،ولكـ ّـن عاقبتــه للصــابرين واملحتســبBن مثــل أجــر الشــهيد كمــا
جاء !ي الحديث النبو ّي).(١
وقــال القرط°ــ" :Oصــفة ّ
الرأفــة إذا انســدلت ع;ــى مخلــوق لــم يلحــق بــه مكــروﻩ ،ونقــول ملــن أصــابه
بالء !ي ّ
ٌ
الدنيا و!ـي ضـمنه خBـ! Aـي ٔالاخـرىّ :إن ﷲ قـد رحمـه Çـذا الـبالء .ونقـول ملـن أصـابه عافيـة !ـي ال ّـدنيا
) (٧٠القرطٔ :O°الاس! ¯Pي شرح أسماء ﷲ الحس ،١٧٣ /١ :¯Pسابق.
) (٧١ابن منظور :لسان العرب ،مادة )رأف(.
)] (٧٢صحيح ٔالادب املفرد لأللباني.[٤٢٥/
) (٧٣ابن منظور :لسان العرب ،مادة )رأف(.
) (٧٤القرط :O°الجامع الحكام القرآن١٠٦ /٢ :
) (٧٥القرطٔ :O°الاس! ¯Pي شرح أسماء ﷲ الحس.١٧٣ /١ :¯P
) (٧٦القرطٔ :O°الاس! ¯Pي شرح أسماء ﷲ الحس.١٧٣ /١ :¯P
) (٧٧القرطٔ :O°الاس! ¯Pي شرح أسماء ﷲ الحس.١٧٣ /١ :¯P
) (٧٨القرطٔ :O°الاس! ¯Pي شرح أسماء ﷲ الحس.١٧٣ /١ :¯P
) (٧٩القرطٔ :O°الاس! ¯Pي شرح أسماء ﷲ الحس.١٧٣ /١ :¯P
) (٨٠روته عائشة وأخرجه البخاري !ي صحيحه رقم ).(٣٤٧٤
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ً
َ
ً
ً
ً
و!ي ضما ٌ
خ! ABي ٔالاخرى ،واتصلت له العافية أوال وآخرا ،ظاهرا وباطناّ :إن ﷲ قد َرأف به").(١
ﱠ ّ َ ﱠ َ َُ ٌ
وف ﱠر ِحـ ٌ
ـيم]البقــرة /١٤٣ :الحــجّ .[٦٥ :
فالرحمــة تكــون
ـاس لــرؤ
لــذلك قــال ﷲ تعــا[ىِ  :إن اللــه ِبالنـ ِ
ّ
الرأفة ّ
ببالء وبدونهّ ،أما ّ
فإ³ا تقع !ي البالء وال تقع !ي الكراهة إنما ترافقها اللذة وٕالامتاع واملصلحة.
والرحمــة بيمــا تقــا ٌب دال[ـ ٌـي حيــث يشــAsكان !ــي ّ
والرأفــة ّ
ّ
الداللــة ع;ــى العطــف وٕالاحســان ،إال ّأن
ر
اس ـ ــم )ال ـ ـ ّـرحيم( اس ـ ــم ج ـ ــامع يش ـ ــمل العط ـ ــف كم ـ ــا يش ـ ــمل ّ
النعم ـ ــة وٕالاحس ـ ــان .و)ال ـ ــرؤوف( أخ ـ ـ ّ
ـص م ـ ــن
ّ
ّ
الرحمة ّ
ألنه ّ
يدل ع;ى ّ
) ّ
يستحقها").(٢
القوية ال Ocتعطى ملن
الرحيم(؛
الﺴ ّ
املطلب الثالث :الداللة ّ
ياقية للفظ ّ
الرأفة ]ي الحديث النبوي:
ّ
ونفصلها !ي البنود ٓالاتية:
الرأفة ّ
شدة ّ
البند ٔالاولّ :
الرحمة:
الرحمـةّ ،
ذكرنا فيما ّ
الرأفـة َ
الرأفـة ش ّـد ُة ّ
وأن ّ
ض ْـر ٌب مـن ّ
تقدم ّأن ّ
الرحمـة ،فÛـ Oمرحلـة دقيقـة !ـي
الرأفة Çذﻩ الداللة ،قارنا ّإياها ّ
الرحمة ،من هنا وجدنا الحديث النبو ّي استعمل ّ
ّ
بالرحمة ،نجـد ذلـك !ـي
قولــه ّ " :إن ﷲ عـ ّـز وجـ ّـل يقــول :أنــا ﷲ ال إلــه إال أنــا ،مالــك امللــك ،ومالـ ُـك امللــوك ،قلــوب امللــوك بيــدي
ّ
والرحمـة وإذا عصـوني ّ
وإن العباد إذا أطاعوني ّ
بالرأفة ّ
حولت قلوب ملوكهم علم ّ
حولـت قلـوب ملـوكهم
علم ّ
بالسخط والنقمة").(٣
فهن ــاك رحم ـ ٌـة يحتاجه ــا العب ــاد ،وهن ــاك رأف ـ ٌـة  Ôــي أش ـ ّـد م ــن ّ
الرحم ــة وأك ــ Aعناي ــة  Çــم ،وه ــم أك ــA
حاجة لها من ّ
الرحمة.
ومن ذلك حديث ّ
شق ّ
الصدر ،عندما سأل أبو هريـرة رسـو َل ﷲ  عمـا رأى مـن أمـر النب ّـوة )أي
ْ
ّ
م ــن عالما® ــا( فاس ــتوى رس ــول ﷲ  وق ــال " :لق ــد س ــأل َت أب ــا هري ــرة ،إنــي لف ــي ص ــحراء اب ــن عش ــر س ــنBن
وأشـهر وإذا بكــالم فـوق رأËــ Opوإذا برجــل يقـول :أهــو هــو ،قـال :نعــم .فاسـتقبالني بوجــوﻩ لــم أرهـا ع;ــى أحـ ٍـد
ًّ
بع ُ
كل واحد مما َ
قط فأقبال ّ
إ[ي يمشيان حَ ¯cأ َخ َذ ﱡ
مسا فقال أحـدهما لصـاحبه:
ضدي ال أجد ألخذهما
ٍ
أض ــجعه ،فأض ــجعاني ب ــال قص ــد وال هص ــر ،فق ــال أح ــدهما لص ــاحبه :افل ــق ص ــدرﻩ ،فه ــوى أح ــدهما إ[ ــى
َ
والحسـ َـد فــأخرج شــيئا ً كهيئــة العلقــة ثـ ّـم
صــدري ففلقهــا فيمــا أرى بــال دم وال وجــع فقــال لــه :أخــرج الغـ ّـل
َ ْ
ّ
الرأفـة ّ
نبـذها فطرحهـا ،فقـال لـه :أدخـل ّ
الفضـة ثـم ه ّـز إÇـام رج;ـي
والرحمـة ،فـإذا مثـل الـذي أخ َـر َج يشـبه
اليم ¯Pفقالُ :
اغدْ ،
اس َلم ،فرجعت Çما أغدو ر ّق ًة ع;ى ّ
الصغ ABورحمة ً للكب.(١)"AB
ً
بالرأف ــة ّ
وإذا تأملن ــا الح ــديث نج ــدﻩ ّكل ــه ممت; ـ ٌـئ ّ
والرحم ــة ب ــدءا بخط ــاب الرس ــول  ألب ــي هري ــرة
ً
ّ
وندائ ــه ل ــه بكنيت ــه ،ث ـ ّـم ح ــوار امللك ــBن مع ــا ،ووص ــف الرس ــول  لجم ــال وجهم ــا ورق ــة روحم ــا وأناق ــة
ّ
ثياÇما ،ورقة معاملما له  )بال قصر وال هصر( ،وفلقهما صدرﻩ برفق وبال دم وال وجع.
والرحمــة ،فالغـ ﱡـل شـ ّـدة الحسـ ِـد ّ
الرأفــة ّ
ثــم أخرجــا منــه الغـ ﱠـل والحسـ َـد وهمــا مقابــل ّ
والرأفــة شـ ّـدة
) (٨١القرطٔ :O°الاس! ¯Pي شرح أسماء ﷲ الحس ،١٧٣ /١ :¯Pسابق.
٢٧٤
ُ
) (٨٢محمد داوود :معجم الفروق الداللية !ي القرآن الكريم ،ص  ،دار غريب القاهرة ،٢٠٠٨ /وينظر :التحرير والتنوير.٢٥ /٢ :
) (٨٣رواﻩ أبو الدرداء ،وذكرﻩ أبو نعيم !ي حلية ٔالاولياء  ،٤٤١ /٢وقال :غريب من حديث مالك.
) (٨٤رواﻩ أبي بن كعب ،وصححه ٔالالباني !ي السلسلة الصحيحة ،٦٠ /٤ :وذكرﻩ الهيثم! Oي مجمع الزوائد.٢٢٥ /٨ :
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الرحمة ،ﱠ
ّ
والرأفة من مقدمات ّ
والغل من مقدمات الحسدّ ،
ّ
ثم انظر إ[ى آخر الحـديث ،وهـو ثمـرة
الرحمة،
والرحمــة !ــي شــخص ّ
الرأفــة ّ
هــذﻩ الحادثــة ،وهــو الغايــة ٔالاســم¯ مــن إيــداع ّ
الرســول  و!ــي جوفــه تطبيــق
ّ
هــاتBن الصــفتBن !ــي التعامــل مــع ٓالاخــرين ولــيس الاتصــاف Çمــا فحســب ،فقــد خــتم الرســول  حديثــه
ً
ًّ
بقوله " :فرجعت Çما أغدو رقة ع;ى الصغ ABورحمة للكب."AB
والرحمة ع;ى الكبÔ ABي أثر ّ
الرأفةّ ،
أثر ّ
فالرقة ع;ى الصغÔ ABي ُ
ّ
الرحمة.
خاص ــة ،ورحم ـ ٌـة ُم ّرك ــزة يحتاجه ــا ّ
الرأف ــة معامل ــة ّ
ونخل ــص م ــن ه ــذا إ[ ــى ّأن ّ
الص ــغار ،أم ــا الكب ــار
الرحمــة !ــي الحــديث النبــوي؛ ّ
فيكفــم ّ
ألن ّ
الرأفــة تقــدمت ع;ــى ّ
الرحمــة .ثـ ّـم الحــظ ّأن ّ
منــا ّ
الرأفــة خاصــة
عامة ّ
ّ
الرحمة فّ OÛ
وبالصغار ّأما ّ
بالناس وبالكبار.
باملؤمنBن
البند الثانيّ :
الرأفة باألقاربٔ) :الاهل /العشة(:
ً
تس ــتعمل الرأف ــة للخ ـ ّ
ـاص ك ــاملؤمنBن ؤالاطف ــال ،ولك ــا تس ــتعمل أيض ــا ! ــي العم ــوم إذا ك ــانوا م ــن
ّ
ٔالاهل وذوي ُ
القربى ،ومن ذلك مـا جـاء !ـي حـديث فـتح مكـة بعـد أن َأم َـر الرسـول  ٔالانصـار بقتـل أوبـاش
ُ
ّ
مكــة !ــي الــوادي ملــواجهم لهــم ،فجــاء أبــو ســفيان فقــال :يــا رســول ﷲ أبيــدت خض ـر ُاء قــريش ،ال قــريش
بعد اليوم ،فقال رسول ﷲ" :من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ،ومن ألقـى السـالح فهـو آمـن ،ومـن أغلـق
ٌ
ٌ
بابــه فهــو آمــن" ،فقالــت ٔالانصــارّ :أمــا ّ
الرجــل فقــد أخذتــه رأفــة بعشــABته ،ورغبــة !ــي قريتــه .ونــزل و'ـ ٌـي ع;ــى
ً
رس ــول ﷲ  ،فق ــال" :قل ــتم ّأم ــا ّ
الرج ــل فق ــد أخذت ــه رأف ــة بعش ــABته ورغب ــة ! ــي قريت ــه أال فم ــا اس ــم Oإذا
ٌ
)ثالث مرات( أنا
محمد عبد ﷲ ورسوله").(١
قﱠ
ّ
ّ
فالن ــاظر ! ــي الح ــديث يج ــد أن ٔالانص ــار اس ــتعملوا كلم ــة ّ
الرأف ــة منس ــوبة ألب ــي س ــفيان عن ــدما ر
ألقربائه وأهل عشABتهّ ،
ثم أعادهـا الرسـول  بعـدما أو'ـي إليـه ،وهـذﻩ ّ
الرحمـة جـاءت !ـي سـياق الداللـة
ّ
ع; ــى العش ــABة وذوي القرب ــى ،أي ع; ــى عم ــوم أقارب ــه م ــن أه ــل مك ــة ،واس ــتنكار الرس ــول  لك ــالم ٔالانص ــار
ّ
ٌ
لــدفع الا®ــام عنــه  بـ ّ
ـالف ملبــدأ ّ
الرأفــة ،ودعوتــه !ــي ٔالاســاس قائمــة ع;ــى مبــدأ
ـأن فعلــه !ــي فــتح مكــة مخـ
ً ّْ َ
ََ َْ َ َْ َ ﱠ
ُْْ َ َ ُ ٌ
ـيم و! ــي ك ــل ٔالاح ــوال ف ـ ّ
وف ﱠر ِح ـ ٌ
الرأف ــة ّ
ّ
اك ِإال َر ْح َم ــة ِلل َع ـ ِـامل َBنِ  ،ب ــاملؤ ِم ِنBن رؤ
ـإن
والرحم ــة وم ــا أرس ــلن
الرأفــة حال ــة خاصــة م ــن ّ
ّ
الرحم ـة تس ــتعمل لعم ــوم ٔالاهــل والقرب ــى كمــا تس ــتعمل لرحمــة الطف ــل وامل ــؤمن
ّ
خاصة.
ّ
ويتصل Çذا قوله " :أرأف أم Ocبأم Ocأبو بكـر") .(٢لش ّـدة رفقـه رÚـ Opﷲ عنـه ّ
بعامـة املسـلمBن،
وكأ³م من أالحامه وذوي قرباﻩ.
ّ
الثالثّ :
الرأفة بالزوج:
البند
الرسول  كلمة ّ
استعمل ّ
الرأفة !ي تعامل املرأة مع زوجها ،وذلك !ـي قولـه " :خُ Bـ Aنس ٍـاء َر ِك ْـ َن
ّ
ُ
َ
ـريش أحنــاﻩ ع;ــى ولــدﻩ !ــي صــغرﻩ ،وأرأفــه بــزوج ع;ــى قلــة ذات يــدﻩ ،ثـ ّـم قــال أبــو هريــرة وقــد
ٕالابــل نســاء قـ ٍ
علم رسول ﷲ  أن ابنة عمران لم تركب ٕالابل"). (١
) (٨٥رواﻩ أبو هريرة ،وذكرﻩ مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(١٧٨٠
) (٨٦صححه ٔالالباني *ي صحيح الجامع ) (٨٦٨برواية عبدﷲ بن عمر ،وذكرﻩ البقي !ي السن الكAى  ٢١٠ /٦برواية أنس.
) (٨٧رواﻩ أبو هريرة ،وذكرﻩ الهيثم! Oي مجمع الزوائد ،٢٧٤ /٤ :وابن كث! ABي البداية والاية.٥٥/٢ :
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ّ
والشـاهد !ـي الحــديث قولـه  "وأرأفـه بــزوج ع;ـى قلـة ذات يــدﻩ" وذلـك !ـي ســياق ثنائـه ع;ـى نســاء
قــريش ونعتــه  لهـ ّـن بــأ³ن خBــ Aنســاء ركــن ٕالابــل ،و!ــي هــذا اســتثناء ملــريم ابنــة عم ـران؛ أل³ــا لــم تركــب
ٕالاب ــل كم ــا ج ــاء ! ــي ذي ــل الح ــديث ،ولك ــن انظ ــر اس ــتعماله  لكلم ــة ) ّ
الرأف ــة( حي ــث اس ــتعملت م ــع حال ــة
ّ
ّ
خاصــة وÔــي قلــة ذات اليــد ،فــالزوج !ــي هــذﻩ الحالــة ال يكــون بحاجــة رحمــة زوجتــه إنمــا هــو بحاجــة إ[ــى مــا
ً
الرحمــة وهــو ّ
هــو أشـ ُـد مــن ّ
الرأفــة حيــث تبــذل الزوجــة جهــدا أكــ! Aــي عطفهــا مــع زوجهــا ورقــا لــه بالصــA
ً
ّ
ّ
وبخاصة ما كان خارجا عن أساسـيات العـيش .وقـد الحـظ 
والتحمل ،والتخفيف من متطلبات الحياة
ّأن ه ــذﻩ الص ــفة متـ ـ ّـوفرة ! ــي نسـ ــاء ق ــريش ،وذكـ ــر ٕالاب ــل ّ
أل³ـ ـ ّـن يش ــAsكن Çـ ــذﻩ ّ
الص ــفة مـ ــع ّ
بقي ــة النسـ ــاء
باستثناء مريم ابنة عمران ّ
لحنوها ع;ى ابا سيدنا عي ¯p-عليه السالم.
ً
الثالثّ :
الرفق :وفيه ثالثة مطالب:
املبحث
املطلب ٔالاول :داللة ّ
الرفق:
ً
 لغــة :ضـ ّـد العنــف ،نقــول :رفــق بــاألمر ولــه عليــه) .(١وقــال ابــن ف ـارس" :الـ ّـراء والفــاء والقــاف :أصـ ٌـل واحــد،ّ
موافقة ومقار ٍبة بال عنف"). (٢
يدل ع;ى
ٍ
ً
َ
وقــال ابــن دريــدّ " :
الرفــق ضــد الخــرق والصــعوبةَ ،رفـ َـق يرفـ ُـق رفقــا فهــو رفيــق بكــذا ورافــقَ :ح َسـ ُـن
ُ ُ
ً
ّ
وص َل إليه رفقا").(٣
الصنيع به مع اللطف .وأ ُرفقه أ ِ
ً
الرف ــق أث ـ ٌـر م ــن آث ــار ا ّلرحم ــة ،والز ٌم م ــن لوازمه ــا ،ومظه ـ ٌـر ٌ
دال ع; ــى وجوده ــا؛ ّ
ـطالحاّ :
فالرحم ــة تحم ــل
 اص ـٌ
ّ
)(٤
ّ
ع;ى الرفق وتتسبب !ي حصوله"  .وذكر صاحب اللسان أن" :الرفق لطف ولـBن الجانـب ولطافـة الفعـل،
ُ
ُ َ
ُ
واملنفعة ،ومرافق ّ
غتسـلَ ،وكنيـفَ ،
ّ
والرفق العون
وح ْـو ٍش ،ونحـوﻩ.
م
ـن
م
ـا

إقام
ع;ى
عينة
امل
توابعها
ار
الد
ٍ
ٍ
والرفــاق :حبــل ُتشـ ّـد بــه ّ
الســفر ّ
والرفي ــق :الصــاحب !ــي ّ
الناقــة يع ــBن صــاحÈا علــا فــال ®ــربّ .
ّ
خاصــة فه ــو
يعــBن رفيقــه ٓالاخــر  َو َح ُسـ َـن ُأ َول ـ ِئ َك َر ِفيقـ ًـا]النســاءّ ،[٦٩ :
والرفقــة تكــون !ــي مجلــس واحــد ومســ ABواحــد،
تفرقوا ذهب اسم ّ
فإذا ّ
الرفقة").(٥
وذكر ابـن فـا س ّأن ا ّلرفـق "يـدعو إ[ـى احـة وموافقـة ،ومرفـق ٕالانسـان س ّـم Oكـذلك؛ ّ
ألن ٕالانسـان
ر
ر
ّ
يسAsيح !ي الاتكاء عليه.
ٌ
ٌ
ّ
والرفق ــة :جماع ــة ترافقه ــا ! ــي س ــفرك وف ــا دالل ــة ع; ــى املوافق ــة") .(١ودلي ــل ذل ــك رض ــاك وقبول ــك
ّ
السفر معهم.
ّ
العربيةَ " :ر َ
فق به وعليه :سـاعدﻩ ،وحمـاﻩ ،وص َ
ّ
ـاح َبه وتلطـف معـه ،وانتفـع
وجاء !ي تكملة املعاجم

) (٨٨ابن منظور ) ٧١١هـ(  :لسان العرب مادة )رفق(  ٢٧٣ /٥ ،دار إحياء الAsاث العربي ،ط ،٣بABوت.١٩٩٩ ،
) (٨٩أحمد بن فارس ) ٣٩٥هـ(  :مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون ،٤١٨ /٢ ،دار الفكر .١٩٧٩
) (٩٠ابن دريد ) ٣٢١هـ(  :جمهرة اللغة ،٣٩٨ /٢ ،مكتبة الثقافة الدينية ،شارع بورسعيد.
) (٩١فرح آل طه :الرفق بالحيوان !ي ٕالاسالم ،ص ،٣٥دار وائل /ط  /١عمان.٢٠٠٣ /
) (٩٢ابن منظور :لسان العرب ،مادة )رفق( .٢٧٥ - ٢٧٣ /٥ :
) (٩٣ابن فارس :معجم مقاييس اللغة ،٤١٨ /٢ :سابق.
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به واستعان به").(١
املطلب الثاني :القيمة الداللية للفظ ّ
الرفق:
ذكرنــا بـ ّ
للرفــق عــن ّ
الرحمــة ،وعليــه البـ ّـد مــن وجــود دالالت ُم ّمBــ¤ة ّ
الرفــق أثـ ٌـر مــن آثــار ّ
ـأن ّ
الرحمــة،
ً
ّ
ـطالحا نالح ــظ ّأن الرفـ َـق تطبي ـ ٌـق عم; ـ ﱞـي ّ
وبــالنظر ! ــي مفه ــوم ّ
للرحمــة يتس ــم بل ــBن الجان ــب،
الرفــق لغ ــة واص ـ
َ
َ
َ
ولطاف ــة الفع ــل ،كم ــا ّأن ّ
الرف ـ َـق يقت 2ــ Opالع ــون ،واملنفع ــة ،واملس ــاعدة ،والحماي ــة ،ومن ــه َمراف ـ ُـق ال ـ ّـد ِار،
ُ
الرفـ ُـق ب ــاملريضّ ،
ورفـ ُ
ـاق ّ
والرفي ــق !ــي ّ
ـف معــه ،ق ــال " :أن ــت ّ
الس ــفر ،ومن ــه ّ
الناق ـ ِـةّ ،
الرفي ــق وﷲ
والتلط ـ
ِ
ِ
َِ ﱠ َ
َْ
ََ
َ
الطبيب" ،ومرفق ٕالانسان ،ومنه :ارتفق :أي توكأ ع;ى ِمرف ِق ِيد ِﻩ ،قال أع× ¯pبأهله:
ً
ٌ
ُ
ّ
ّ
ُ
كأن نومي اليوم ّ
محجوز
ع;ي
والعBن ساهرة
فبت مرتفقا
ً
ََ ً
َ
َْ ﱠ
الث َو ُ
اب َو َح ُسن ْت ُم ْرتفقا]الكهف [٣١ :أي ُمتكأ.
وقال تعا[ىِ  :نعم
ولكـ ّـن أهــم مــا ّ
يمBــ ¤كلمــة ّ
الرفــق ّأ³ــا تســتعمل للداللــة ع;ــى اللطــف واللــBن مــع ٓالاخــرين !ــي حالــة
َس ــفرّ ،
ألن لط ــف املعامل ــة أك ـ ُـ Aم ــا َيحت ـ ُ
ـافر ،وس ــAى تفص ـ َ
ـاج إلي ــه املس ـ ُ
ـيل ذل ــك ! ــي الح ــديث النب ــو ّ ِي ! ــي
شاء ُ
املبحث القادم إن َ
ﷲ.
ِ
ِ
ﱠ
ّ
ّ
الﺴياقية للفظ الرفق ]ي الحديث النبوي:
املطلب الثالث :الداللة ِ
وردت كلمة ّ
الرفق !ي الحديث النبوي !ي أحاديث كثABة ،وبعد استقراء ٔالاحاديـث الcـ Oاسـتعملت
ّ
معان ،وجعلناها !ي ثالثة بنود:
هذﻩ الكلمة وجدناها موزعة !ي ثالثة ٍ
البند ٔالاولّ :
الرفق !ي لطافة الفعل ولBن املعاملة:
ومن ــه قول ــه  لعائش ــة ر Úــ Opﷲ ع ــا ":ي ــا عائش ــة ّإن ﷲ رفي ــق يح ـ ّـب ّ
الرف ــق ! ــي ٔالام ــر كل ــه")،(٢
وذلــك !ــي ســياق ّروهــا ع;ــى الــود الــذين ألقــوا ّ
الســالم ع;ــى الرســول  بقــولهم :الســام علــيكم ،فقالــت
لهم :بل عليكم السام واللعنة.
ّ ّ
والســام هــو املــوت ومــع ّأن ّ
الرســول  فقــه كالمهــم Çــذﻩ الداللــة إال أنــه طلــب مــن عائشــة رÚــOp
ﷲ عا معاملم برفق ولBن؛ أل³م ليسوا بقدوة للمسـلمBن .و!ـي روايـة أخـرى :أنـه قـال لهـا  بعـد ذلـك:
وإياك والعنف والفحش" فجعل العنف والفحش مقابال ً للرفق.
" ِ
ً
ويتصــل Çــذا قولــه  لعائشــة رÚــ Opﷲ عــا أيضــا " :يــا عائشــة ارفقــي ،إذا أراد ﷲ بأهــل بيــت
خAً Bا أدخل علم ّ
الرفق").(٣
الرفـق ُيحـرم الخBــ ،(١)"Aفقـد ربـط بــBن ّ
وقولـه" :مـن ُيحــرم ّ
الرفـق وجلـب الخBــ Aواملنفعـة ،ومـن ذلــك
الرفــق ،ويعطــي ع;ــى ّ
قولــه" :يــا عائشــة! ّإن ﷲ رفيــق يحـ ّـب ّ
الرفــق مــا ال ُيعطــي ع;ــى العنــف") (٢و!ــي روايــة
ّ َ
"يح ّـب ّ
السـف ُل أرفــق")،(٣
الرفـق ويعـBن عليــه" ومنـه قولـه  ألبـي ّأيــوب ٔالانصـار ّي عنـدما أسـكنه !ــي بيتـه" :
) (٩٤ريارت دوري :تكملة املعاجم العربية ،١٧٨ /٥ ،ترجمة محمد سليم ّ
النعيم ،Oسابق.
) (٩٥روته عائشة وذكرﻩ البخاري !ي صحيحه ،رقم ).(٦٩٢٧
) (٩٦روته عائشة وذكرﻩ الهيثم! Oي مجمع الزوائد.٢٢ /٨ :
) (٩٧رواﻩ جرير بن عبد ﷲ ،وذكرﻩ مسلم !ي صحيحه رقم )(٢٥٩٢
) (٩٨روته عائشة وذكرﻩ مسلم !ي صحيحه رقم )(٢٥٩٣
) (٩٩رواﻩ أبو أيوب ٔالانصاري ،وذكرﻩ مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(٢٠٥٣
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ّ
أي سك! OPي ال ّدور ٔالاول يحقق ّ
وبالصحابة ِوب َك يا أبا ّأيوب.
الرفق بي
َ ْ ُ
َُ ﱡ ْ
ط وال َي ْع ُ
ض ُـد ِح َم ًـ¯ ولكـن ´
ومنه ما جاء !ي وصفه " :ال يخ ِـب
ـش ِبرف ٍـق") ،(١أي ال يخـبط بعصـاﻩ
ً
ّ
ـش ع;ــى النبــات والـ ّـزرع بلطــف ولــBن ممــا يـ ّ
محميـ ًـا ألحــد ولكــن كــان ´ـ ّ
ـدل ع;ــى لطافــة فعلــه
وال يقطــع نباتــا
ولBن معاملته  ح ¯cمع النباتات.
ّ
ومنـ ــه قولـ ــه  !ـ ــي دعـ ــوة الصـ ــحابة ملعاملـ ــة )وائـ ــل بـ ــن حجـ ــر(" :ارفقـ ــوا بـ ــه فإنـ ــه حـ ــديث عهـ ــد
ُ
بامللك").(٢
ّ
الرفق !ي ّ
الثانيّ :
السفر:
البند
ُ
ّ َ
ذكرنــا فيمــا تقـ ّـدم بـ ّ
ـأن مــن أهـ ّـم مــا ّ
يمBــ ¤كلمــة ّ
الســفر،
الرفــق ّأ³ــا تســتعمل !ــي الغالــب !ــي موضــع
وقــد ُك ــ Aاس ــتعمالها ! ــي ه ــذا املوض ــع ! ــي الح ــديث النبــوي ،س ـ ً
ـواء ! ــي دالل ــا ع; ــى ّ
الرف ــق ! ــي املعامل ــة أثن ــاء
الرفقة )مجموعة املسافرين( !ي ّ
ّ
السفر ،أو !ي داللا ع;ى ّ
السفر ،وسيكون بيان ذلك !ي ٓالاتي:
أوال :الداللة ع;ى لطف املعاملة:
ّ
مــن ذلــك أنــه كــان  !ــي مســ ABلــه ،فحــدا الحــادي ،فقــال الن°ــ" : Oارفــق يــا أنجشــة -ويحــك -
ّ
بــالقوارير") .(٣فالحــظ ّأنــه  كــان !ــي مســ ABأي !ــي ســفر واســتعمل كلمــة ّ
الرفــق بــالقوارير أي النســاء الالتــي
ُكـ ﱠـن !ــي الهــوادج ع;ــى ظهــور ٕالابــلّ ،
فغPــ¯ الحــادي )قائــد ٕالابــل( فأســرعت ٕالابــل !ــي ّ
الســ ،ABفطلــب الرســول
ّ
ّ
ّ
 من ــه أن يتلط ــف ! ــي قي ــادة ٕالاب ــل ح cـ¯ ال تت ــأذى النس ــاء ،والح ــظ وص ــفه للنس ــاء ب ــالقوارير دالل ــة ع; ــى
ّ
ّ
احتمالهن ّ
الس ABالعنيف.
رقن وعدم
ّ
و!ــي قولــه  لعائشــة Úــ Opﷲ عــا" :يــا عائشــة ا فقــي فـ ّ
ـإن ّ
الرفــق ال يكــون !ــي ــOpء إال زانــه وال
ر
ر
ّ
ّ
ُي ــ¤ع م ــن  ــOpء إال ش ــانه") .(٤وبع ــد النظ ــر ! ــي ه ــذا الح ــديث ! ــي س ــياقه املق ـ ّ
ـامي نج ــد أن الرس ــول  أراد
البــداوة مـ ّـرة فأ ســل إ[ــى ناقــة ُم َح ﱠرمــة مــن إبــل الصــدقة ،فركبــت عائشــة Úــ Opﷲ عــا وكانــت !ــي ّ
الناقــة
ر
ر
ٍ
ُ
ُ
ُ
ّ
ّ
صعوبة فجعلت ت َر ِ ّد ُدها) (٥أي ®مزها وتعنفهـا فطلـب مـا رسـول ﷲ  معاملـة الناقـة برفـق ،والحـال !ـي
سفر.
ّ
ويتصــل Çــذا قولــه ّ " :إن ﷲ رفيــق يحــب ّ
الرفــق ويرضــاﻩ ُويعــBن عليــه مــا ال ُيعــBن ع;ــى العنــف،
فإذا كانت ٔالارض جدبة فانجوا علا ّ
بنقا").(١
الرفق ّ
بالدواب !ي حالة ّ
ّ
يحض صحابته ع;ى ّ
ّ
السفر.
فالرسول 
وق ــد ّ
فس ــر الرس ــول  جوان ــب ّ
الرف ــق ! ــي معامل ــة ال ـ ّـدواب حي ــث أخ ـ َـّ Aأ ³ــا عجم ــاء ال ت ـ ّـتكلم وال
ّ
ّ
ُ
ض
تس ــتطيع التعب Bــ Aع ــن مراده ــا ،ث ــم ّ طل ــب م ــم أن ي¤لوه ــا منازله ــا أي يعطوه ــا حقه ــا ف ــإذا نزل ــوا ب ــأر ٍ
) (١٠٠رواﻩ جابر بن عبد ﷲ ،وذكرﻩ الذه! O°ي م¤Bان الاعتدال.٤٤٥ /١ :
) (١٠١رواﻩ وائل بن حجر ،وذكرﻩ الهيثم! Oي مجمع الزوائد.٣٧٦ /٩ :
) (١٠٢رواﻩ أنس بن مالك ،وذكرﻩ البخاري !ي صحيحه رقم ).(٦٢٠٩
) (١٠٣روته عائشة ،وذكرﻩ مسلم !ي صحيحه رقم ).(٢٥٩٤
ُ
) (١٠٤رواﻩ شريح ،وذكرﻩ أبو داود !ي سننه رقم ).(٢٤٧٨
) (١٠٥رواﻩ خالد بن سعدان ،وذكرﻩ ابن عبد ال! Aي التمهيد ،١٥٦ /٢٤ :وذكرﻩ أيضا ً !ي الاستذكار.٥٤٤ /٧ :
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ُمعشبة منحوها فرصة الطعام "فانجوا علا ّ
بنقا".
الرفـق مـع الحيـوان !ـي لغـة العـرب فنجـدهم دائمـا ً يقولـون ) ّ
وقد ارتبطت كلمـة ّ
الرفـق بـالحيوان(
الرأفـ ــة وال العط ـ ـف؛ ذلـ ــك ّأن الحيـ ــوان يكـ ــون أكـ ــ Aمالزمـ ـ ًـة لإلنسـ ــان !ـ ــي حـ ــال ّ
الرحمـ ــة وال ّ
لـ ــيس ّ
السـ ــفر
ّ
ألنــه أكــ Aمــا يكــون محتاجــا ً إليــه مــن ٕالانســان !ــي ّ
الرفــق بــالحيوان نــابع مــن ّ
فارتبــاط ّ
الســفر لــBن
الســفر،
املعاملة.
ُ ّ
الرفــق !ــي ّ
ومــن ّ
الســفر ،قولــه ّ " :إن هــذا الــدين متــBن فأوغــل فيــه برفــق وال تــبغض إ[ــى نفســك
ً
ً
ّ ُ
ـإن امل ْن َب ـ ﱠـت ال أرض ــا قط ـ َـع وال ظه ـرا أبق ــى") (١فالح ــديث ُيش ـ ِّـبه م ــن ي ــرتبط بال ـ ِّـد ِين باملوغ ـ ِـل ! ــي
عب ــادة ﷲ ف ـ
َ
ُ َ َ
ً
الر ُ
ّ
السفر ،فإذا كان شديدا ع;ى ركوبته أهلكها وهل َك ،فما عليه إال ّ
فق ح ¯cيحقق هدفه.
ِ
ّ
الرفق ع;ى لطف املعاملـة !ـي ّ
السـفر مـا جـاء !ـي الح ّ
ـاملتو!ى س ً
ـض ع;ـى ّ
ومن داللة ّ
ـواء عنـد
الرفـق ب
ُ
احتضــارﻩ أو عنــد دفنــه ،مــن ذلــك قولــه  مللــك املــوت عنــد رأس رجــل مــن ٔالانصــار" :يــا ملــك املــوت ا ْرفــق
ً ّ ً
ّ
ّ
ّ
ـؤمن رفيــق") (٢فرأفـة الن°ــO
بصـاح O°فإنـه مــؤمن ،فقـال ملــك املـوتِ :طــب نفسـا وقــر عينـا واعلــم أنـي بكــل م ٍ
 ورحمته بصاحبه هو ما دفعه إ[ى أن يطلب من ملك املوت ّ
الرفـق بـه عنـد قـبض روحـه ،ولكـن كيـف
نربط ذلك ّ
بالسفر؟
ـفر مـن ال ّـدنيا إ[ـى ٓالاخـرة ،أو ّ
أقولّ :إن املوت س ٌ
السـفر !ـي ال ّـدنيا فهـو الانتقـال مـن مكـان إ[ـى آخـر ومـن حـال
إ[ى غABﻩ ،فاملوت ٌ
سفر مجاز ّي.
ّ
ويتصــل Çــذا قــول ابــن ّ
عبــاس !ــي جنــازة ميمونــة رÚــ Opﷲ عــا عنـدما ّتوفيــت ِب َسـ َـر ٍف ،قــال :هــذﻩ
الرفـق مقابـل ّ
زوجة الن  O°فإذا رفعتم نعشها فال ُتزعزعوا وال ُتزلزلوا وارفقوا" .فاستعمل  ّ
الزعزعـة
ّ
والزلزلة.
ثانياّ :
الرفقة !ي ّ
الداللة ع;ى ّ
السفر:
الص ــاحب مش ـ ّ
ذكرن ــا ب ـ ّ
الرفي ــق بمع Pــ¯ ّ
ـتقة ! ــي أص ــلها م ــن ) ّ
ـأن ّ
الرف ــق( ،وم ــا ك ــان ذل ــك إال لحاج ــة
الرفــق ولــBن الجانــب .وقــد ّ
املســافرين !ــي ُ
صـ ْـحبم إ[ــى ّ
عــ Aالحــديث النبــوي عــن هــذﻩ الداللــة !ــي أحاديــث
ّ
عدة ،ما:
َ
ّ َ ُ
َ َْ
ـوات ِرفقـ ِـة ٔالاشــعريBن بــالقرآن حــBن يــدخلون بالليــل ،وأعــرف منــازلهم
قولــه " :إنــي ألعـ ِـرف أصـ
لم َأر منا َلهم َ
من أصوا®م بالقرآن بالليل ،وإن ُ
حBن نزلوا ّ
كنت ْ
بالار").(٣
ز
ِ
ِ
فالرسول  استعمل كلمة )رفقة( للداللـة ع;ـى جماعـة ٔالاصـحاب !ـي ّ
ّ
السـفر ،ودلي ُـل ذلـك قولـه
لم َأر منازلهم حBن نزلوا ّ
  ) :منازلهم !ي الليل ( ،وقولهْ ) :
بالار (.
ّ
ّ
َ
ّ
ار.
وتبدل ٍ
حال !ي ِ
سفر ِ
الليل وال ِ
مما يدل ع;ى أن القوم !ي ٍ
وما قوله  لذؤيب الخزاûي !ي شأن ّ
الناقة" :فانحرهـا ،ث ّـم اغمـس نعلهـا !ـي دمهـا ث ّـم اضـرب بـه

ُ
) (١٠٦رواﻩ جابر بن عبد ﷲ وذكرﻩ الدار قط! OPي املقاصد الحسنة رقم ) (٤٥٨والبقي !ي شعب ٕالايمان.١٤٢٤ /٣ :
) (١٠٧رواﻩ الخزرج والد الحارث ،وذكرﻩ الهيثم! Oي مجمع الزوائد.٣٢٨ /٢ :
) (١٠٨رواﻩ أبو مؤ ¯pËالاشعري ،وذكرﻩ البخاري !ي صحيحه ،رقم ) ، (٤٢٣٢وذكرﻩ مسلم !ي صحيحه رقم ).(٢٤٩٩
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)(١
َ
ٌ
القوم كانوا !ي حالة سفر.
فواضح ّأن
صفحا ،وال تطعمها أنت وال أحد من أهل رفقتك"
وم ــا قول ــه " :ال تص ــحب املالئك ــة رفق ـ ًـة ف ــا كل ــب وال ج ــرس")ّ (٢
والرفق ــة هن ــا تك ــون ! ــي س ــفر
بقرينة قوله )تصحب(.
ً
َ َ
ّ
وم ـ ــا ح ـ ــديث أب ـ ــي هري ـ ــرة" :كن ـ ــا م ـ ــع رس ـ ــول ﷲ  ! ـ ــي س ـ ــفر فبص ـ ــر يرفق ـ ــه كث Bـ ـAا ب ـ ــBن املغ ـ ــرب
والعشاء").(٣
الرفقة ّ
وظاهر الحديث يربط بBن ّ
والسفر.
ّ
الثالثّ :
الرفق بمع العون واملﺴاعدة:
البند
ّ
ذكرنـ ــا !ـ ــي تعريـ ــف ّ
الرفـ ــق ّأن مجاالتـ ــه العـ ــون واملنفعـ ــة واملسـ ــاعدة ،وقـ ــد تج;ـ ــى هـ ــذا املعPـ ــ¯ !ـ ــي
الحــديث النبــوي !ــي مــواطن عـ ّـدة ،مــا؛ ّأن رســول ﷲ  ســمع صــوت خصــوم بالبــاب عاليــة أصــوا®ما
وإذا أحـ ُـدهما يستوضـ ُـع ٓالاخـ َـر ويسـ ُ
ـAsفقه !ــي ــOpء وهــو يقــول :وﷲ ال أفعــل ،فخــرج علمــا رســول ﷲ 
فق ــال" :أي ــن املُت ـ ّـأ[ي ع; ــى ﷲ ال يفع ــل املع ــروف" ،فق ــال :أن ــا ي ــا رس ــول ﷲ ،ول ــه ّ
أي ذل ــك أح ــب) .(٤فأح ـ ُـد
ِ
ُ َّ
َ
َ
ُ
َ
ّ
الرجلBن اسAsفق ٓالاخـر :أي طلـب منـه العـون واملسـاعدة وملـا سـمعه رسـول ﷲ  وصـفه باملتـأ ِ[ي ع;ـى ﷲ
َ
َ
صاحبه.
وطلب منه مساعدة
ِ
ومــن ذلــك حــديث عائشــة ،قالــت :ســمعت رســول ﷲ  ،يقــول !ــي بيcــ Oهــذا" :اللهــم! َمــن و[ــي مــن
ً
ً َ َ
شيئا َف َر َف َـق Çـم فـارفق بـه") .(٥ف ّ
أمر أم Ocشيئا فش ّق علم فاشقق عليهَ .ومن و[ي من أمر أمOc
ـالرفق هنـا
َ
ْ
طف إال ّأنه ّيد ﱡ
مساعدة ّ
حيا®م.
!ي
م
وعو³
عية
الر
ع;ى
أكA
ل
بل
املعاملة
داللة
وإن كان يحمل
ٍ
أمور ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ويتص ــل  Çــذا ح ــديث مع ــاذ ب ــن جب ــل ،ق ــال :مل ــا بعث Pــ Oرس ــول ﷲ  إ[ ــى ال ــيمن ق ــال" :إذا ق ـ ِـدمت
ّ
ّ
الص ــالحة َوأ ْنف ـ ْـذ ف ــم أم ـ َـر ﷲ َوأ ْن ــزل ّ
وعلمه ــم ٔالاخ ــالق ّ
الن ــاس
عل ــم فعلمه ــم كت ــاب ﷲ وأحس ــن أد Çــم
ِ
ِ ِ
َ
َ
ّ
والش ّر وال ُت َ
حابBن !ي أمر ﷲ ّ
ٔالامانة !ي ّ
كل قليل وكث ،ABوعليـك ب ّ
فق وال ِع ﱠف ِـة
ـالر
إلم
وأد
الخAB
من
هم
ل
منا
ز
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
)(٦
ّ
ّ
ُ
للحق ح ¯cيقو َل
الجاهل :قد ترك من حق ﷲ" .
!ي ٍ
غ ABترك ِ
ُ
ّ
ّ
ّ
عق َب بقولـه ! :ـي غBـA
فالرفق هنا يحمل داللة العون واملساعدة؛ ذلك أنه ارتبط بالعفو ،ثم أ ِ
ٌ
ُ
ترك ّ
بأمور الدنيا دون
هضم حقو ٍق ألحد.
للحق ،فاملساعدة مشروطة
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ّ
ـدين ع; ــى عه ــد
وملع ــاذ  ح ــديث آخ ــر ! ــي اس ــتعمال الرف ــق بمع Pــ¯ املس ــاعدة ،حي ــث ك ــان أدان ب ـ ٍ
ُ
ﷲ  ،فقــال معــاذ :يــا رســو َل ﷲ
بمالـه ،وكــان معــاذ مــن جلسـ ِـاء رسـو ِل ِ
رسـول ﷲ  ،حcــ¯ أحــاط ذلــك ِ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ ْ
ـالم فـأبقى ذلـك ع; ّـي
ما جعلت !ي نف Op-حـBن أسـلمت أن أبخ َـل بم ٍـال ملكتـه ِ
وإنـي أنفقـت مـا[ي !ـي َأمـر ٕالاس ِ
َد ْينــا ً عظيمـ ًـا فــادعو غرمــائي فأسـ ْ
ـAsفقهم ،فــإن أرفقــوني فســبيل ذلــك ،وإن أ َبــوا فــاجعل OPلهــم مــن مــا[ي،

) (١٠٩رواﻩ ذؤيب الخزامي ،وذكرﻩ مسلم !ي صحيحه رقم ).(١٣٢٦
) (١١٠رواﻩ أبو هريرة ،وذكرﻩ مسلم !ي صحيحه ،رقم ).(٢١١٣
) (١١١رواﻩ أبو هريرة ،وذكرﻩ ابن ّ
عدي !ي الكامل !ي الضعفاء رقم .٣٣٤ /٤
) (١١٢روته عائشة ،وذكرﻩ البخاري !ي صحيحه رقم ).(٢٧٠٥
) (١١٣روته عائشة ،وذكرﻩ مسلم !ي صحيحه رقم ).(١٨٢٨
) (١١٤رواﻩ معاذ بن جبل ،وذكرﻩ الخطيب البغدادي !ي أوهام الجمع والتفريق.٣٤٤ /٢ :
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َ
ُ
فدعا رسـول ﷲ  غرم َـاءﻩ فعـرض علـم أن يرف ُقـوا بـه ،فقـالوا :نحـن نح ﱡـب أموالنـا ،فـدفع إلـم رسـو ُل
ﱠ
ﷲ َ
معاذ كله").(١
مال ٍ
ـو³م ومسـ ـ َ
فواضـ ــح مـ ــن سـ ــياق الحـ ــديث ّأن قـ ــول معـ ــاذ  )فأسـ ــAsفقهم( :أي أطلـ ــب عـ ـ َ
ـاعد®م
برضاهم .وقوله أيضا :فإن أرفقوني :أي فإن أعانوني وساعدوني.
قـد يقــول قائــل هــذا الكــالم ملعــاذ  لــيس للرسـول  ،فــأقول هــذا مــن ُ
السـ ّـنة التقريريــة فمعــاذ
ّ
يتكلم والرسول يسمع ولم ُي ّ
صحته وموافقة الرسول  عليه.
عدل !ي حديث معاذ  مما يؤكد
ّأمــا !ــي آخــر الحــديث فقــد عــرض الرســول  ع;ــى أصــحاب ٔالامــوال أن يرفقــوا بمعــاذ  أي أن
يساعدوﻩ فأبوا.
ﱡ
وم ــن اس ــتعماالت الرس ــول  لكلم ــة ّ
الرف ــق بمع Pــ¯ الع ــون واملس ــاعدة قول ــه للطفي ـ ِـل ب ـ ِـن َعم ــرو
ّ
الدوËــ Opعنــدما أســلم وعــاد إ[ــى قومــه فلــم يـ ّ
ـتمكن مــن إقنــاعهم جميعــا ً باإلســالم فعــاد إ[ ـى الرســول 
ً
وقــال :يــا رســول ﷲ لقــد غلبPــ Oع;ــى دوس ّ
الزنــا فــادع ﷲ علــم فقــال " :اللهــم اهـ ِـد دوســا ،ارجــع إ[ــى
ُ
قومك ُ
فادع ُهم وا ْرف ْق Çم").(٢
ِ
فطل ــب الرس ــول  م ــن الطفي ــل أن يع ــود إ[ ــى قوم ــه ويرف ــق  Çــم ي ـ ّ
ـدل ع; ــى مع ــاملم بل ــBن دون
ّ
َ
ـريفهم واملُط ـ َ
قس ــوة ،وم ــن ث ـ ّـم ع ــو³م ومس ــاعد®م وع ــدم ّ
ـاع
التخ; ــي ع ــم وبخاص ــة أن ــه ك ــان س ـ ّـي َدهم وش ـ
فم.
ّ
ونخلص من هذا الباب إ[ى أن ّ
الرفق يكون مـن الس ّـيد أو الحـاكم لرعيتـه بـالعون واملسـاعدة بعـد
أن يكون يلBن الجانب واللطف !ي املعاملة.
وبع ــد :فه ــذﻩ ألف ــاظ ثالث ــة اس ــتعملها الرس ــول ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلو ! ــي أحادي ــث مختلف ــة ،و! ــي
ّ
ســياقات متعـ ّـددة ،جميعهــا تلتقــي !ــي حقــل دال[ــي واحــد هــو ) ّ
الرحمــة ( ،ولكنــه اتضــح مــن خــالل دراســا
ٍ
ّ
ّ
دراســة دالليــة وفــق ّ
ّ
الســياقات املختلفــة الcــ Oأطر®ــا ،اتضــح أن ٔالالفــاظ الثالثــة :الرحمــة ،الرأفــة ،الرفــق،
ُ
عمل فيــه ،وســنبBن جوانــب هــذﻩ الخصوصــية مــن
أخــذ كـ ﱡـل لفــظ خصوصــيته متــأثرا بالســياق الــذي اســت ِ
توصلت إلا ّ
خالل النتائج الّ Oc
الدراسة.
النتائج:
توصلت ّ
ّ
الدراسة إ[ى جملة من النتائج ّ
أهمها:
 ّاتسـم البيـان ّالنبــوي بق ّـوة العبــارة ،وتناسـب الكلمـات ،والاقتصــاد بـاللفظ ،وعمــوم املنفعـة ،وحســن
الوقع عند املتلقي؛ لفصاحة معناﻩ ،ووضوح مغزاﻩ ،وسهولة مخرجه.
ّ
ّ
بأنــه اخـ ّ
 امتــاز لفــظ ّـتص برحمــة القــوي للضــعيف ،وبأنــه ّيتصــل بــالرزق !ــي
الرحمــة !ــي حقلــه الـ ّـدال[ي
ّ
ّ
الدنيا وٓالاخرة ،فضال عن أنه يقتٕ Op2الاحسان للمرحوم.
بالسعة ،وتتنا!ى مع القسوة ،وتتصف باالستمرار ّ
الرحمة ّ
 تمتاز ّوالتجدد وعدم الانقطاع.
) (١١٥رواﻩ كعب بن مالك ،وذكرﻩ الهيثم! Oي مجمع الزوائد.١٤٦ /٤ :
) (١١٦رواﻩ محمد بن إسحق ،وذكرﻩ ابن كث! ABي البداية والاية.٩٧ /٣ :
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ّ
وظــف الحــديث النبــوي لفــظ ّ
الرحمــة وفــق إطــارﻩ اللغــوي والاصــطال'ي ،وكــان أكــ Aبيانــا ،حيــث جــاء
ُم ّ
عAا عن العمومّ ،
والرزق ،وٕالاحسان إ[ى املرحوم.
ّ
بأنـه نـوع خ ﱡ
الرحمـة ،وÔـي أر ﱡق مـاّ ،
ـاص مـن ّ
 تمتاز ّوالرأفـة ال تكـاد تقـع !ـي الكراهـة ع;ـى خـالف
الرأفة
الرحمة ال Ocقد تقع الكراهة ملصلحة.
ّ
ّ
ّ
الرأف ــة قارن ــا إياه ــا ّ
 اس ــتعمل الح ــديث النب ــوي ّبالرحم ــة مم ــا يؤك ــد تمايزهم ــا ! ــي الدالل ــة ،وق ــد أك ــد
الرأفة ّ
الاستعمال ّ
وأخص ما ،كما جاء !ي حديث ّ
شق ّ
ّ
النبوي ع;ى ﱠأن ّ
الصدر.
أشد من الرحمة
ّ
 بـ ّـBن الحــديث النبــوي أن داللــة ّالرأفــة تتعلــق باألهــل ؤالاقــارب ،وذوي ٔالارحــام أكــ Aمــن مAsادفا®ــا !ــي
حقلها ّ
الدال[ي.
ّ
الرحم ــة ،ومظه ــر م ــن مظاهره ــاّ ،
الرف ــق أث ــر م ــن آث ــار ّ
 ّوالرف ــق يتس ــم بل ــBن الجان ــب ،ولطاف ــة الفع ــل،
السفر؛ ّ
ويقت Op2العون والحماية وبخاصة !ي أحوال ّ
ألن ذلك أك Aما يحتاجه املسافر.
الرفق ةفق املقاييس اللغوية والاصطالحية ،حيث ُ
ع Aالحديث ّ
ّ
النبوي عن داللة ّ
استعملت !ي الحديث
ّ
ّ
النبوي للداللة ع;ى لطافة الفعل ،ولBن املعاملة ،وبخاصة !ي أحوال ّ
السفر ،ومن ذلك قوله ص;ى ﷲ
ّ
عليه وسلم " :ياأنجشة  -ويحك  -ارفق بالقوارير ".
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 .٣٣جهود املﺴتشرقن ]ي الفهرسة اللغوية للقرآن والحديث :عرض وتقويم
د .عبد العزيز بن حميد الحميد
)جامعة ٕالامام محمد بن سعود ٕالاسالمية بالرياض ،السعودية(
توطئة:
الحمد هلل ر ّب العاملBن والصالة والسالم ع;ى أشرف ٔالانبياء واملرسلBن ،نبينا محمد وع;ى آله وصحبه
أجمعBن.
ً
ً
يأتي هذا البحث كاشفا بعضا من جهود املستشرقBن !ي فهرسة مصدري التشريع !ي ٕالاسالم؛ القرآن
الكريم والحديث الشريف ،ومع أن الندوة متجهة !ي أغلب محاورها إ[ى الحديث الشريف ،لك OPآثرت
الربط بBن القرآن والحديث !ي بح O8للصلة الوثيقة بيما.
وألهمية الفهرسة اللغوية للكتب العلمية لتسهيل مراجعا فقد أوالها املستشرقون عناية كبABة  -مع
مالحظة سبق املسلمBن إلا !ي عصور ماضية -وهو ما دفع بعض العلماء العرب إ[ى الاعAsاف بأهمية
أعمال املستشرقBن !ي ميدان الفهرسة !ي العصر الحديث ،ومم الشيخ أحمد شاكر رحمة ﷲ فقد
ً
مثنيا ع;ى أعمالهمّ ":
ومما امتازت به مطبوعات املستشرقBن ْأن ُعنوا بوضع الفهارس املرشدة
قال
ّ ً
أتم عناية! ،ي أغلب أحيا³مّ ،
بة ع;ى حروف املعجم … وهذا عمل ّ
للقارئ ّ
قيم
وتفننوا !ي أنواعها ،مرت
ّ
إال من ُ
ابت;ي بالعناء !ي البحث واملراجعة ،وعجز أو وصل إ[ى ما يريد
جليل ،ال يدرك خطرﻩ وفائدته،
البحث عنه").(١
ألهمية هذﻩ ٔالاعمال يجدر بنا معرفا ودراسا ثم الحكم علا ،والاستفادة من مناهجهم ،ومالحظة
ً
جوانب الضعف فا ،ثم البناء ع;ى تلك ٔالاعمال للوصول إ[ى أعمال أك Aجودة ما.
فيما ي;ي دراسة للفهرسة اللغوية ومناهج املستشرقBن فا مع دراسة تطبيقية ع;ى ثالثة من أعمالهم.
ّ
اللغوية :
الفهرسة
ّ
ّ
ّ
املعجمية ،تحمل
املعجمية ،ف OÛنوع من الصناعة
اللغوية !ي مكانة كبABة بBن ٔالاعمال
تأتي الفهرسة
ً
منهجا مختا ًا ،يس ABعليه املفهرس ليبلغ به الهدف من عملهّ ،
لكنه يختلف !ي بعض جوانبه عن
ر
صناعة املعجم اللغو ّي.
ّ
ُ
ملؤلف ما يصلح ملعجمه ،فيكون جمع ّ
ّ
املادة
لفظية ،يختار ما ا
معجم تحتاج إ[ى ثروة
ْإن كانت صناعة
ٍ
َ
ً
أساسي ًا فاّ ،
صناعة فهرس لغو ّي تحتاج إ[ى القدرة ع;ى الاختيار من ّ
ّ
موجودة لدى
ماد ٍة
فإن
عنصرا
ٍ
ٍ
ّ
ْ
ّ
املؤلف !ي كتاب أو ّ
وتتمثل ﱠ
أهمية العمل !ي وضع منهج واضح الختيار كلمات الفهرس ِوفق
عدة كتب،
ٍ
الغرض منه.
ً
ّ
ّ
اللغوية،
والاختالف بBن صناعة املعجم والفهرسة ليس كبABا ،فهما يشAsكان !ي الحاجة إ[ى املادة
أسس
واملداخل ،والAsتيبّ ،أما الشرح فال يحتاج الفهرس إليه !ي أغلب أحواله ،ويمكننا Çذا وضع
ٍ
للفهرسة ،مع الاختصار !ي ذكرها دون الحاجة إ[ى شرح وتفصيل ،ثم يأتي التفصيل عا !ي دراسة:
) (١ينظر  :تصحيح الكتب وصنع الفهارس املعجمة وكيفية ضبط الكتب وسـبق املسـلمBن ٕالافـرنج !ـي ذلـك -أحمـد شـاكر ص  ، ٤١اعتPـ¯ بـه
عبد الفتاح أبو غدة ،الطبعة الثانية ١٤١٥هـ ،مكتبة السنة ،القاهرة.
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) نجوم الفرقان !ي أطراف القرآن ( ،و ) املعجم املفهرس أللفاظ الحديث النبو ّي ( ،و ) مفتاح كنوز
السنة (.
أسس الفهرسة :
ّ
ّ
ّ
اللغوية ّ
املعجمية من
نتعرف أسس الفهرسة ،وكما استنبطنا أسس الصناعة
من الاطالع ع;ى الفهارس
أعمال املستشرقBن نستنبط أسس الفهرسة من أعمالهم ،فمن فهارسهم املدروسة هنا نلحظ ٔالاسس
التالية :
ٔالاول ّ :
ّ
املادة :
ٔالاهمية للفهرس لجمعها لتكون ّ
ﱠ
مادته ،وبحسب نوع الفهرس يكون نوع
ويكون بتمي ¤Bالكلمات ذوات
ّ
اللغويةٔ ،الاعالم ،الحيوان.
الكلمات املفهرسة ،والفهارس أنواع كثABة ،مثل  :الكلمات
ّ
ّ
ّ
كتب ،أو
كتاب
ٍ
واحد ،أو عد ِة ٍ
وما يعنينا هنا الفهرسة اللغوية ال Ocتتناول فهرسة ٔالالفاظ اللغوية !ي ٍ
محدد من أصناف الكالم ،كالشعر !ي عصر ّ
ألفاظ صنف ّ
محد ٍد أو غABﻩ ّ
مما يقبل الفهرسة.
ٍ
ٍ
ٍ
الثاني  :املداخل
ً
جذر ّ
ويكون باختيار املداخل ال Ocتقع تحا الكلمات ٔالاخرى ،واملدخل إما أ ْن يكون َ
املادة ،أو يكون كلمة
ً
ٔالاصلية والزائدة ،بحسب املنهج ّ
ّ
املتبع !ي الفهرس.
كاملة بحروفها
الثالث  :ال)تيب
ّ
ً
ّ ً
ويكون بAsتيب املداخل ترتيبا محددا يرتضيه املؤلف ويس ABعليه ،وقد تكون املداخل Ôي الكلمات
ّ
ّ
ّ
ّ
املشتقات تحا مرتبة
ٔالاصلية فتأتي
املواد
املفهرسة ،دون ذكر مشتقا®اّ ،أما إذا كانت املداخل من
ع;ى ترتيب ّ
معBن.
العربية ،حيث كان للعرب جهود كثABة !ي الفهرسة !ي ّ
ّ
ش ¯cأنواعها  :لألعالم
والفهرسة عريقة !ي
والحيوانات والنباتات واملواضع واللغة.
ً
ّ
ّ
املعجمية
لكن الذي يعنينا هنا جهود املستشرقBن ومناهجهم فا ،لكو³ا جهدا يضاف ع;ى أعمالهم
ٔالاخرى.
ً
ّ
لثالثة من معاجمهم !ي الفهرسة  :ونجوم الفرقان
ولكي ّتتضح معالم مناهجهم !ي الفهرسة أقدم دراسة
ٍ
!ي أطراف القرآن ،واملعجم املفهرس أللفاظ الحديث النبوي ،ومفتاح كنوز السنة.
ً
ً
واضحة عا ،وفيما ي;ي من الصفحات ّ
ّ
أقدم
لعل هذا املختصر عن أسس الفهرسة لد´م أعطى صورة
ً
ّ
عميقة ّ
اللغوية وÔي ) :نجوم الفرقان !ي أطراف القرآن ( ،و ) املعجم املفهرس
ألهم فهارسهم
اسات
در ٍ
أللفاظ الحديث النبو ّي ( و ) مفتاح كنوز السنة (.
نجوم الفرقان ]ي أطراف القرآن) - (١املﺴتشرق ٔالاملاني جوستاف فلوجل Gustav Flugel

ّ
) (١طبــع املعجــم للمـ ّـرة ٔالاو[ــى عــام ١٨٤٢م ،ثـ ّـم أعيــد طبعــه !ــي ليــ¤ج عــام ١٨٩٨م ،وÔــي النســخة الcــ Oاعتمــدت علــا !ــي دراســ ،Ocواملؤلــف
مستشرق أملاني درس اللغات الشرقية !ي جامعة لي¤ج ،ودرس ع;ى الفرن Op-سلفس Asدي سا! OpËي باريس ،وقام بـرحالت علميـة عديـدة !ـي
بالد ّ
أوربية .ينظر  :موسوعة املستشرقBن ص  ٢٨٥وما بعدها.
494

ُي ّ
عد فلوجل )  ( ١٨٧٠–١٨٢٠من كبار املستشرقBن ٔالاملان ،وفهرسه اللغو ّي أللفاظ القرآن الكريم من
اللغوية للمستشرقBن ،فقد نشرﻩ !ي النصف ّ
ّ
ٔالاول من القرن التاسع عشر ،بينما صدر
أقدم الفهارس
ّأول جزء من املعجم املفهرس أللفاظ الحديث النبوي !ي عام ١٩٣٦م ،فبBن املعجمBن قرابة القرن،
وهو دليل ع;ى قيمة معجم فلوجل ،لسبقه غABﻩ من املعاجم املفهرسة.
ً
محمد فؤاد عبد البا*ي !ي ّ
قال ّ
مقدمة ) املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم() (١معAsفا بسبق فلوجل
ُّ
ً
ْ
استيعابا !ي هذا ّ
الفن ،دون منازع وال معارض ،هو كتاب
!ي هذا امليدان  ":وإذ كان خ ABما ألف وأكAﻩ
ّ
ملؤلفه املستشرق فلوجل ٔالاملاني ،الذي طبع ّ
ألول ّ
مرة عام
) نجوم الفرقان !ي أطراف القرآن (
ً
ّ
ميالدية ،فقد اعتضدت به وجعلته أساسا ملعجم ،" Oوإقرار ّ
محمد فؤاد عبد البا*ي بقيمة هذا
١٨٤٢
ً
ً
ّ
ّ
ّ
املعجم ّ
وبخاصة للقرآن الكريم ،واعAsافه دليل ع;ى
اللغوية،
يدل ع;ى أنه نهج نهجا جديدا !ي الفهرسة
ً
مدى ما استفادﻩ منه !ي منهجهْ ،
وإن كان ّ
صوب كثABا من ٔالاخطاء ال Ocوقع فا فلوجل.
وملعجم فلوجل شهرة واسعة بBن املستشرقBن ،فتعدادﻩ لآليات – مع ما فيه من ٔالاخطاء – هو املشهور
ّ
الاتفاق ع;ى تعداد واحد !ي العالم ٕالاسالمي !ي وقتهّ ،
وممن ّنبه إ[ى شهرة تعداد فلوجل
لد´م ،لعدم
بBن املستشرقBن املستشرق ٔالاملاني برجسAsاسر).(٢
املداخل :
ً
ً
ً
أساسيا إذا كانت الكلمة قد ُ
اشت ّق ماْ ،
وإن لم ُي ّ
ّ
شتق ما لكو³ا اسما أو
جعل الفعل املا OpÚمدخال
ً
ً
حرفا جعل صور®ا ال Ocوردت Çا مدخال.
ّ
ٔالالفبائي املعروف ،لكنه ّ
املضعف العBن والالم !ي بداية ّ
ّ
ّ
املادة ،ع;ى
قدم
ورتب املداخل ع;ى الAsتيب
طريقة عدد من املستشرقBن) ،(٣ومن ٔالامثلة عليه من معجم فلوجل :
َ
ّ
ص ٦٨
قدم ) َد ﱠك ( ع;ى ) َدك َر (
َ
ﱠ
ص ٨٣
= ) َرق ( ع;ى ) َرق َب (
َ
َ
ص ١٧٢
= ) ل ﱠج ( ع;ى ) ل َجأ (
ص ٤٢
= ) َج ﱠد ( ع;ى ) َج َدث (
ص ٢٨
= ) َب ﱠر ( ع;ى ) َب َرأ (
َ
ص ٤٤
= ) َج ﱠل ( ع;ى ) َجلب (
َ
َ ﱠ ّ ْ
ص ٩٤
ثم ) َسل َسل ( ع;ى ) َسلب (
= ) سل (
َ
َ
ص ١٣٥
= ) غ ﱠر ( ع;ى ) غ َرب (
َ
َ
ص ١٥٠
= ) ق ﱠر ( ع;ى ) ق َرأ (
ّ
ومن الاطالع ع;ى املعجم يمكننا تصنيف مداخله ع;ى نوعBن :
 ٔالافعال  :جعل املدخل بصيغة املاْ OpÚإن جاء منه فعل ،مثل :
ّ
املصرية عام ١٣٦٤هـ القاهرة ص ) هـ (.
) (٢طبعته دار الكتب
) (٢ينظر  :أصول نقد النصوص ونشر الكتب ص ١١٨
) (٣سلك هذا املسلك واضعو ) املعجم املفهرس أللفاظ الحديث النبوي (Error! Reference source not found..
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َ َ
ص١
أ َب َل ،أتى
َأ ْب َل َ
ص ٣٣
سَ ،ب ِك َم
ص ٤٢
َج ﱠد
ص ٤٣
َجزا
َ
ص ٤٧
جاب
ْ َ
ص ٨٣
َرف َرف
ز َ
ص ٨٧
اجَ ،ز ْم َه َر
َق ْر َط َ
ص ١٥١
س
َ
ص ١٧٢
ل َح َد
ّ
يشتق ما ،سواء ٔالاسماء والحروف ،مثل :
 غ ٔالافعال  :وÔي الكلمات ال Ocلم
ص١
إبريق ،إبرهيم
ّ
ص ٣٣
َبكة
ص ٤٢
َج َدث
ّ
ص ٤٧
جهنم
ص ٨٧
زنجبيل
َ ْ
ص ١٠٧
صخر
ص ١٥٢
ِق ْسطاس
ْ
ص ١٥٣
ِقطمAB
ص ١٨٧
َم ْهما
َه ْلّ ،
ص ٢٠٥
هلم
الكلمات تحت املداخل:
وضع تحت املداخل الكلمات الواردة !ي القرآن ع;ى صور®ا ال Ocوردت فيه ،دون ذكر ٓالاية أو جزء
ً
ما ،وهو ّ
مما زاد من صعوبة معرفة ٓالاية املقصودة ،حيث ذكر أمام الكلمة رقم السورة متبوعا برقم
ٓالاية أو ٓالايات الواردة فا تلك الكلمة.
ً
ّ
لكنه رقم ٓالايات دون
اعتماد ع;ى علم واضح فا ،فقد طبع مصحفا ألجل عمله !ي املعجم ،واعتمد
ٍ
ع;ى ترقيمه الذي وضعه لنفسه ،وعنوان طبعته للقرآن الكريم.(١) Corani textus arabicis :
ّ
ونبه ّ
محمد فؤاد عبد البا*ي إ[ى الاختالف !ي آالف املواضع بBن ترقيم فلوجل لآليات والAsقيم الذي
ُر ّقمت به ٓالايات !ي مصحف امللك فؤاد ّ
ٔالاول.

) (١الطبعــة ٔالاو[ــى !ــي ليــ¤ج  ،١٨٣٤والثانيــة عــام ١٨٤٢م ،والثالثــة عــام ١٨٥٨م ،وصــارت هــذﻩ الطبعــة Ôــي املعتمــدة عنــد املستشــرقBن !ــي
ترقيم ٓالايات .ينظر  :موسوعة املستشرقBن ٢٨٦
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وعند ذكرﻩ الكلمات تحت املداخل ّ
فرق بBن صورها املختلفة ،من حيث ٕالافراد والتثنية والجمع،
واتصالها بالضمائر ّ
املتنوعة ْإن كانت أسماء ،وتصريفات الفعل املختلفة مع الضمائر املختلفة ،أي
بإيراد الكلمات ع;ى ّ
كل الصور ال Ocوردت علا والتفرقة بيا.
أمثلة عى املداخل وما تحWXا من الكلمات :
ّ
ّ
أساسية والكلمات ال Ocتحا ،كما وردت !ي معجم فلوجل لالطالع ع;ى
أورد هنا أمثلة ع;ى مداخل
نموذج من املعجم :
املثال ّ
ٔالاول من باب ٔالالف :
َ
ًّ
وأبا
أ ﱠب /
َ
َ ً
أ َب َد  /أ َب َدا
إبريق  /وأباريق
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
وإبرهيم.
إبرهيم،
وإبرهيم،
إلبرهيم،
بإبرهيم،
إبرهيم،
إبرهيم /
َ
أ َب َق /
َأ َب َل ْ /
ٕالاب ِل ،أبابيل.
ٕالاب ِل،
ِ
َ َ
َ
ً
أباَ ،أبت ،أبوك ،أبوهما ،وأبونا ،أبوهم ،ألبيه ،وأبيه ،أبينا ،أبيكم ،أبمُ ،
ٌ
أباﻩ،
با،
أ
ي،
ب
أل
ي،
أب
/
ب
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
أبانا ،أباكم ،أباهم ،أبواﻩ ،أبويك ،أبويه ،وإلبويه ،أبويكم ،آباؤنا ،وآباؤنا ،أوآباؤنا ،آباءكم ،وآباؤكم،
آباؤهم ] وضع الهمزة ع;ى السطر !ي الكلمات الثالث ٔالاخABة [ ،آبائي ] وضع الهمزة ع;ى السطر [َ ،
آبائك،
ّ
آباءهمَ ،
آباءكمَ ،
باءناَ ،
آباòن ،آ َ
وآباءهم .ص ١
آبائنا ،بآبائنا ،آبائكم ،آباòم ،آلباòم،
املثال الثاني من باب الجيم :
ً
ﱠ
َجذ ُ /جذاذا ،مجذوذ.
َ
ُ
ْ
ْ
َجذ َع ِ /جذ ِعِ ،بجذ ِعُ ،جذ ِوع.
ْ
َجذا َ /جذ َو ٍة.
َج ﱠر ُ /
يج ﱡر ُﻩ.
روحَ ،
والج َ
اج َAsحواُ ،
َج َر َح َ /ج َر ْحتمْ ،
وارح.
الج
ِ
َج َر َد  /جر ٌاد ،والجر َاد.
ً
َج َر َز ُ /
الج ُر ِزُ ،ج ُرزا.
َج َر َع َ /يت َج ّر ُع ُه.
َ
َج َرف ُ /ج ُر ٍف.
ً
ُ
ُ
ُ
َج َر َم َ /ي ْجر ّ
أجرمواْ ،
منكمْ ،
أج ْرمنا ،تجرمونَ ،ج َر َم ،إجرامي ،امل ْجرمُ ،م ْجرماُ ،م ْجرمون ،امل ْجرمون،
ِ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُم ْجرمBن ،املجرمBن ،باملجرمBن ،كاملجرمBن ،مجرما .ص ٤٣–٤٢
من ٔالامثلة املاضية ّ
يتبBن ما ي;ي :
 ّ
قدم ٔالافعال ع;ى ٔالاسماء ،مثل تقديمه ) جرحتم ،اجAsحوا ( ع;ى ) والجروح ،الجوارح ( !ي ّ
مادة
مادة ) جرم ( ّ
) جرح ( ،وكذا !ي ّ
قدم ٔالافعال ع;ى ٔالاسماء.
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فقدم ) جرحتم ( الثالثي ع;ى ) اجAsحوا ( الخماّ ،OpË
 ّتب كل نوع من ٔالافعال ؤالاسماءّ ،
وقدم
ر
ّ
ّ
) يجرمنكم ( الثالثي ع;ى ) أجرموا … ( الرباûي !ي ٔالافعال ،و!ي ٔالاسماء قدم ) جرم ( الثالثي ع;ى مصدر
ثم جمعه بصور مختلفة ،فهو ّ
ثم اسم الفاعل من الرباûي ) املجرم (ّ ،
الرباûي ) إجرامي (ّ ،
قدم الاسم
ثم املثّ ¯P
املفرد ّ
ثم الجمع.
وإليضاح طريقته !ي ترتيب الكلمات ال Ocتحت املداخل من ٔالافعال ؤالاسماء ،أورد هذﻩ ٔالامثلة :
 !ي ّ
مادة ) َ
جاب ( ذكر تحا الصورة الوحيدة الواردة بصيغة املا ) OpÚجابوا (.
ً
ثم ٔالامر ّ
مدخال ّ
مبني ًا للمعلومّ ،
ثم املضارع ّ
فرعي ًا مع ّأنه ملع ¯Pآخر ،فذكر املاّ OpÚ
ثم
وذكر بعدها الرباûي
َ
ُ
ُ
جب ،أجيبوا ،أ ْ
يبُ ،ن ْ
جب ،أج ُ
جيبُ ،ت ْ
املب OPللمجهول ،ع;ى النحو التا[ي  ) :أ َج ْبتمُ ،ي ُ
ّ
جيبت،
ذكر ماOpÚ
ِ
ُأج ْ
بتم (.
ِ
ثم ذكر السدا ) OpËاستجاب ( بصورﻩ املختلفة ،املا OpÚواملضارع ؤالامر ،مع الضمائر املختلفة.
ثم ذكر الاسم ) جواب ( ّ
ثم اسم الفاعل ) مجيب ( وجمعه .ص٤٧
ََ
ََ
َْ
َْ
َ
 !ي ّ
مادة ) دخل ( ذكر تحا املا OpÚبصورﻩ العديدة ) َدخلَ ،دخل ْتَ ،دخل َت ،دخلواَ ،دخلتمَ ،دخله،
َ
َ
َدخلوﻩَ ،دخلتموﻩ (.
ُُ
ً
ُ
ثم ذكر املضارع أيضا  ) :يدخل ،لتدخل ّن ،يدخلون ،سيدخلونِ ،ول َيدخلوا ،تدخلوا ،يدخ ّلا ،يدخلو³ا،
َ
يدخلوها ،تدخلوها ،ندخلها (.
دخل ،ادخ;ي ،ادخال ،ادخلوا ،ادخلوها (.
ثم ذكر ٔالامر  ) :ا ِ
َ
ثم ماّ OpÚ
املب OPللمجهول ُ ) :د ِخل ْت (.
ثم الرباûي مثل الثالثيّ ،
ثم ٔالاسماء …
ً ّ ّ ً
 !ي مادة ) َ
متصال بالضمائر ) صAوا ،فصAوا ،وصAوا،
ص َ ( Aذكر املا OpÚالثالثي مجردا ،ثم
ً
ً
صAتمَ ،
متصال بالضمائر  ) :يصAواَ ،أت ْ
صّ ( A
ص َ ْAنا (ّ ،
مجردا ) َويص َْ ،Aت ُ
صAون،
ثم
ثم املضارع
نص ،Aولنصّ Aن ( ّ
َ
ْ
ْ
ثم ٔالامر ) ْ
واص ،AاصAوا ،فاصAوا ،واصAوا (.
فاص،A
اص،A
تصAوا،
َ
ثم أمر الخماْ ) OpË
ثم أفعل التعجب ) أ ْ
ص َ َAهم (ّ ،
ثم جاء أمر الرباûي ) وصابروا (ّ ،
واص ْ
ط.( A
ً
ّ
ثم املصدر ) َ
صَ Aك (ّ ،
فص ْ ٌ ،Aبالص ،Aص ًAاُ ،
املتعددة ) صابرا،
ثم اسم الفاعل للمذكر بحاالته
ِ
صابرون ،الصابرون ،الصابرين ،والصابرين ،للصابرين (ّ ،
ثم اسم الفاعل للمؤنث ) صابرة،
ثم صيغة املبالغة ) ّ
والصابرات (ّ ،
صب ٍار (.
وهو هنا ّ
ّ
التعجب ) أصAهم ( بBن أمر الرباûي وأمر الخما ،OpËمع
قدم املذكر ع;ى املؤنث ،ووضع أفعل
ّ
ماض .ص ١٠٦
أنه ٍ
ّ
ويتضح من ٔالامثلة السابقة ما ي;ي :
 البدء باألفعال قبل ٔالاسماء.
الرباعية ،وهكذاّ ،
ّ
ّ
الثالثية ّأو ًالّ ،
املبنية
ثم
 ترتيب ٔالافعال ع;ى النحو التا[ي  :املا ،OpÚاملضارعٔ ،الامر،
للمعلومّ ،
ثم املب OPللمجهول بتصريفاته.
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ّ
ّ
 التفرقة بBن الصور
الصرفية للكلمة كاملاOpÚ
اللفظية للكلمة ،فال يكتفي بالتفرقة بBن الصيغ
ّ
واملضارع ؤالامر ،وإنما ّ
يفرق بBن املا OpÚبحسب اتصال الضمائر وحروف العطف ونحوها ،فال يدمج
بيا كما يفعل العرب ،وإنما يجعل كل صورة ع;ى حدةْ ،
وإن كان الفارق بيا حرف عطف.
ّ
للمؤلف ما ظهر به من َج َلد !ي استقصاء مواضع الكلمة املفهرسةْ ،
ّ
وإن كانت الكلمة ال
ومما ُيحمد
ً
ً
ﱠ
أهمية لها لكو³ا كثABة الورود أو ضمABا أو حرفا ونحوﻩ ،ومن ٔالامثلة عليه ما ي;ي :
ّ
مجردة فبلغت قرابة ٔالالف موضع بأرقام آيا®اّ ،
 استق ¯pqمواضع ) !ي ( ّ
ثم مواضع اتصالها بحروف
العطف ونحوها ،وهو دليل ع;ى جلدﻩ .ص١٤٧ –١٤٥
 استق ¯pqمواضع ) ع;ى ( كاستقصائه املواضع السابقة .ص١٣١ –١٣٠
املآخذ عى املعجم :
ً
ال ّ
يشك منصف !ي قيمة عمل فلوجل ،فقد ّ
تم ¤Bعمله من بBن املعاجم املفهرسة ،وسبق كثABا من
ً
ً
ً
أعجميا ّ
ّ
وباألخص لكونه عمال يعتمد
فإن الوقوع !ي الزلل ليس غريبا،
العرب إ[ى هذا العمل ،ولكونه
ّ
ع;ى معرفة أصول الكلمات ،فهو لم يرتب الكلمات ع;ى صور®ا الÔ Ocي علا – كمعاجم اللغات
ّ
ّ
الاشتقا*ي ،وهو ما سار عليه العرب.
الغربية – بل ع;ى أصلها
املواد ّ
ّ
ّ
يخص أصول
فإن الوقوع !ي الخطأ لم يسلم منه بعض العرب ،للحاجة إ[ى معرفة
وفيما
ّ
ٔالاصلية والزائدة ،لكي توضع الكلمة !ي موضعها الصحيح ،ولذا فمن الاطالع ع;ى املعجم ّ
ّ
تتبBن
الحروف
ّ
تخص هذا الجانب :
بعض املآخذ الOc
ّ
 لم ّ
املواد بالنظر إى معانWÑا ،ولذا رّتÈا بالنظر إ[ى امل ّ
جرد واملزيد دون فصل بBن املعاني
يفرق بن
ًّ
ً
ً
أساسيا ،ووضعه الفعل الرباûي
املختلفة ،والذي جعله مأخذا هو وضعه الفعل املا OpÚالثالثي مدخال
ّ
تحته ،وكأنه من مشتقاته ،وكان الصحيح وضع مشتقات الثالثي من أسماء وأفعال متوالية ،مع
ً
ّ
خاص باملا OpÚالرباûي قياسا ع;ى الثالثي ،أو
التفرقة بBن كل مع ¯Pوآخر ،بل كان ٔالاو[ى وضع مدخل
جعل الجذر ٔالاص;ي هو املدخل ٔالاسا ،OpËلكي ّ
يصح وضع جميع الصيغ تحته.
من ٔالامثلة ع;ى هذا املأخذ ما ي;ي :
ً
 عدم تفريقه بBن مادتBن  ) :جابوا ( بمع ¯Pقطعوا ،وتصريفات ) َ
أجاب ( من ٕالاجابة ،فذكرها جميعا
تحت ) َ
جاب ( ،دون التفرقة بيا ،وهو موهم ّأ³ا راجعة إ[ى مع ¯Pواحد ،والذي ألجأﻩ إ[ى هذا وضعه
ً
ّ
املواد تحت الفعل املا ،OpÚولو أنه جعل املصدر مدخال لكانت كلها تحت الواو ّي ) جوب ( ،فاألو[ى
أجاب ( ر ّ
الثالثي ،والثانية ) َ
) جابوا ( من ) َ
ّ
باعية.
جاب (
ً
َ
مسفوحا ( من الثالثي ) ُسف َح (ّ ،
ثم اسم الفاعل ) مسا ِفحBن،
 ذكر تحت ) َسف َح ( اسم املفعول )
ِ
َ
حات ( من الرباûي ) ساف َح ( ،مع الاختالف بBن مع ¯Pالثالثي والرباûي .ص ٩٣
مسا ِف ٍ
ً
َ
َ
َ
َ
 ذكر تحت ) َسف َر ( ما OpÚالرباûي ) ْ
ثم الاسم الثالثي ) َسفر ،وسفراَ ،سفرنا ( ّ
أسف َر (ّ ،
ثم جمعه
ٍ
ِ
ثم ) َس َف َرة ( جمع ) سافر ( أي كاتبّ ،
) أسفارنا ،أسفا ًرا (ّ ،
ثم اسم الفاعل ) ُم ْس ِف َرة ( .ص ٩٣
ِ
ِ
ّ
معان  :السفر ،والكتابة ،وٕالاشراق ،دون أي تفرقة بيا.
وهو هنا جمع بBن ثالثة ٍ
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 ذكر تحت ) َ
ثم املضارع بصورﻩ العديدةّ ،
ساق ( ما OpÚالثالثي ّ
ثم الاسم ) الساق ( بحاالته املختلفة،
ثم ) سائق ( اسم فاعل الثالثيّ ،
ثم ) ٔالاسواق ( جمع ) ُسوق (ّ ،
ّ
ثم ) املساق ( من الثالثي .ص ٩٨
فجمع هنا بBن ّ
عدة معان َ :
الس ْوق ،وساق ٕالانسانُ ،
والس ْوق ،دون تفرقة بيا.
ٍ
ً
ثم ذكر الاسم ) َ
فيسبواَ ،ت ّ
ّ
ُ
سبوا (ّ ،
ٔالاسباب،
ٔالاسباب،
بس َب ٍبَ ،س َببا،
 تحت ) َس ﱠب ( ذكر املضارع )
ِ
َ
َ
ٔالاسباب ( .ص ٨٩
أسباب،
وج;ي هنا ّأن املعنيBن ليس بيما صلة ،ولم ّ
ّ
يبBن هذا الاختالف.
ثم املضارع ّ
 مخالفته منهجه ]ي ترتيب بعض املشتقات ،مثل الفعل املاّ OpÚ
ثم ٔالامر ،ومن ٔالامثلة
عليه ما ي;ي :
َ
َ
ثم أمر الرباûي ) أ ْسر ،فأ ْسر (ّ ،
 تحت ) َس َرى ( ذكر مضارع الثالثي ) َي ْسر (ّ ،
ثم ما OpÚالرباûي
ِ
ِ
ِ
ً
) ْ
أسرى (ّ ،
ثم الاسم ) َس ِرّيا ( .ص ٩٣
وخالف منهجه هنا !ي تقديمه ٔالامر ع;ى املا ،OpÚولعله ّ
توهم ّأن ٔالامر للثالثي ،لعدم تفريقه بBن همزة
َ
الوصل ألمر الثالثي ) ْ
اس ِر ( ،وهمزة القطع ألمر الرباûي ) أ ْس ِر (.
 وضع بعض الكلمات ]ي مداخل غ مداخلها ،بسبب عدم معرفته الحروف ٔالاصول من الزوائد،
ومن ٔالامثلة عليه ما ي;ي): (١
ؤص َدة ( تحت ) َأ َ
 وضع ) ُم َ
ص َد ( ص ٩
ّ
أصلية أخطأ !ي موقعها ،والصحيح ّأن موضعها ) َو َ
لتوهمه ّأن الهمزة ّ
ص َد (.
َْ
فاست َبقوا ( تحت ) َب ِق َي ( ص ٣٣
 وضع )
والصحيح ّأ³ا فعل خما OpËمن ) َس َب َق ( ،فموضعها ) َس َبق (.
ْ
ْ
ََ
 وضع ) ٔالاتقى ،أتقاكم ( تحت ) تقى ( ص ٣٨
ّ
فلتوهمه أصالة التاء أخطأ !ي أصلها ،والصحيح وضعها تحت ) َو*ى (.
 وضع ) َ
كالجواب ( تحت ) َ
جاب ( ص ٤٧
ِ
ّ ّ
ّ
َ
جاب َية ( ،فكان موضعها
توهم أن الكلمة من ) جاب ( من الجواب أي ٕالاجابة ،والصحيح أ³ا جمع ) ِ
الصحيح تحت ) َج َ.( ¯°
َ
 وضع ) املَ ُ
خاض ( ص ٦٤
خاض ( تحت )
وÔي من املخض ،فامليم ّ
أصلية ،فموضعها الصحيح تحت ) مخض (.
َ
َ
 وضع ) ّادك َرُ ،م ّد ِكر ( تحت ) َدك َر ( ص ٦٨
) (١أغلب املآخذ عن الخطأ !ي وضع ٔالالفاظ !ي موضعها سبق OPإلا ّ
محمد فـؤاد عبـد البـا*ي رحمـه ﷲ ،فقـد ذكـر أنـه راجـع معجـم فلوجـل
كلمة كلمة ،باالستعانة بعدد من العلماء ،فجمع الكلمات ال Ocأخطأ فلوجل !ي مواضعها ،لكنه عند ذكرﻩ تلـك ٔالالفـاظ ذكـر الجـذر الثالثـي
ً
الذي أوردها فلوجل تحتـه ،والجـذر الصـحيح الـذي يجـب أن توضـع تحتـه ،مـع أن فلوجـل لـم يـذكر الجـذر الثالثـي مـدخال وإنمـا ذكـر املاÚـOp
الثالث ــي – كم ــا س ــبق ذك ــرﻩ – ،ول ــذا فحينم ــا آخ ــذ ّ
محم ــد عب ــد الب ــا*ي فلوج ــل ع; ــى الخل ــط ب ــBن ال ــواوي والي ــائي فإن ــه ذك ــر الج ــذرين ال ــواوي
واليــائي ،لبيــان الجــذر الــذي أخطــأ فلوجــل !ــي وضــع الكلمــة تحتــه ،والجــذر الصــحيح الــذي هــو موضــعها ،وكــان ٔالاو[ــى محاكمــة فلوجــل ع;ــى
منهجه الذي سلكه وارتضاﻩ !ي معجمه .ينظر  :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ص ) و ،ز (.
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ََ
ُ
ْ
ً
وهما من ) ذك َر ( ع;ى وزن ) اف َت َعلُ ،م ْف َت ِعل ( ،ولكن قلبت الذال مع تاء الافتعال دالا ،فبسبب جهله
ّ
الصرفية أخطأ !ي هذا املوضع ،وكان الصحيح وضعهما تحت ) ذكر (.
هذﻩ القاعدة
َ
 وضع ) َم ْر ،¯pÚامل ْر ( ¯pÚتحت ) َر ِ ( Oَ pÚص ٨٣
ً
فبسبب ّ
توهمه ّأن امليم زائدة أخطأ !ي موقعهما ،فوضعهما مع ) َم ْر ِض ّيا… ( ،وكان الصحيح وضعهما
تحت ) َم ِرض (.
َ َ
َ َ
 وضع ) َوق ْرن ( تحت ) ق َرن ( ص ١٥١
َ
فبسبب عدم معرفته زيادة النون لكو³ا للنسوة أخطأ !ي موضعها ،والصحيح ّأن موضعها تحت ) ق ّر (.
 وضع ) َم ْه ِل َك ( تحت ) َم َه َل ( ص ١٨٧
ّ
بسبب ّ
ّ
مشتقة من
أصلية ،فOÛ
توهمه زيادة الكاف وأصالة امليم ،والصحيح ّأن امليم زائدة والكاف
َ
) َهل َك ( ،فالصحيح وضعها تحا.
َ
َ
 وضع ) َو ْأهل َك ( تحت ) َهل َك ( ص ٢٠٥
َ
فقد ّ
ماض رباûي ،والصحيح ّأ³ا ) أ ْهل ( مضافة إ[ى كاف املخاطب ،ووردت هنا مع واو
توهم ّأ³ا فعل
ٍ
َ َ
ً
ً
العطف !ي موضعBن !ي القرآن الكريم ،وذكر قبلها ) أ ْهل َك ( بدون واو !ي موضعBن !ي القرآن فعال ماضيا
باعي ًا ،ولذا فلتطابق الصورة فما ّ
ر ّ
توهم ّأن ) وأهلك ( فعل رباûي.
ً
 وضع عددا من الكلمات !ي غ ABموضعها الصحيح ،حيث خلط بBن القاف والفاء ،فقرأ بعضها
بالقاف وÔي بالفاء ،وقرأ بعضها بالفاء وÔي بالقاف ،وسبب وقوعه !ي الخطأ قراءته القاف ً
فاء،
وعكسها ،لتقارب رسمهما ،ومن ٔالامثلة عليه :
ل¤Bل ُق َ
ْ
ونك ( بالفاء تحت ) زلف ( ص ٨٧
وضع ) ِ
َ ً
وضع ) َزلقا ( بالفاء تحت ) زلف ( ص ٨٧
ْ ً
وضع ) إلحافا ( بالقاف تحت ) لحق ( ص ١٧٢
ًّ
ً
ّ
أساسيا ،وذكر تحته مشتقات الثالثي والرباûي
 سبق بيان أن فلوجل جعل املا H¨Øمدخال
ً ً
ّ
سببا !ي ّ
عدة مآخذ عليه:
والخما OpËوالسدا OpËمن ٔالاسماء ؤالافعال ،وكان اتخاذﻩ املا OpÚمدخال
ّ
ّ
َ
والخماسية
الرباعية
ٔالاصل للمزيد من املشتقات
كان ٔالاو[ى ْأن يكون املدخل هو الجذر الثالثي ،لكونه
ً
ّ
ّ
يصح منه ْأن يكون املا OpÚالثالثي أصال للرباûي وما بعدﻩ ،فما OpÚالثالثي أصل
والسداسية ،فال
ً
ّ
ّ
الرباعية،
الثالثية ،فكان ٔالاو[ى – ع;ى منهجه – وضع ما OpÚالرباûي مدخال للمشتقات
للمشتقات
وكذا الخما OpËوالسدا.OpË
ّ
مرة للواوي ّ
مرتBنّ ،
وترتب ع;ى منهجه السابق ْأن ال¤sم !ي الفعل ٔالاجوف ْأن يذكر املاّ OpÚ
ومرة لليائي،
ّ
ً
ّ
وتسبب بوقوعه !ي بعض ٔالاخطاء ،كوضع الكلمة !ي الواوي وÔي !ي
وهو ما يحدث لبسا عند املطلع،
ً
ّ
اليائي ،أو عكسه ،ولو أنه جعل الجذر مدخال لسلم من هذﻩ ٔالاخطاء ،ومن املواضع ال Ocذكر فا
مدخلBن للواوي واليائي :
ًّ
 ذكر ) َ
عار ( الواوي ،ثم ذكر اليائي مستقال .ص ١٣٤
والفرق بيما ّيتضح !ي املضارع واملصدر.
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 ذكر ) َ
سار ( الواوي ص  ،٩٨ثم ذكر اليائي ص ٩٩
 ذكر ) َ
طار ( الواوي ص  ،١١٦ثم اليائي ص ١١٧
ّ
ولسلوكه هذا النهج فقد أخطأ !ي وضع كث ABمن ٔالالفاظ بBن الواوي واليائي ،فقد كان اتحادهما !ي
ً
صورة املا OpÚسببا !ي وقوع الخلط بيما ،ومن صور الخلط ما ي;ي :
ّ
الواوية ّ
 ذكر )ز َال ْت( ّ
التامة.ص٨٨–٨٧
اليائية الناقصة تحت )زال(
ً
ّ
ساب ( الواوي ،والصحيح ّأ³ا ّ
 ذكر ) سائ َبة ( تحت ) َ
يائية ،ولكنه لم يذكر مدخال لليائي ألنه لم
ِ
ّ
يضع إال هذﻩ الكلمة تحت املدخل .ص ٩٨
َ
ٌ
 ذكر ) طا ِئف ( تحت ) طاف ( اليائي ،والصحيح وضعها تحت الواوي.ص ١١٨–١١٧
ْ ً
دا ( تحت ) َ
عاد ( اليائي ،والصحيح وضعها تحت الواوي .ص ١٣٤
 ذكر ) ِعي
َ
وأعان ُه ( تحت ) َ
عان ( اليائي ،والصحيح وضعها تحت الواوي .ص ١٣٥–١٣٤
 ذكر )
 ذكر ) قائلون ( تحت ) قال ( .ص ١٥٧
ّ
ولم يذكر إال صورة واحدة جمع تحا الواوي واليائي ،وهو خلل !ي منهجه الذي سار عليه بوضع
مدخلBن ،و ) قائلون ( ّ
يائية من ) قال يقيل ( ،فكان ٔالاو[ى – ع;ى منهجه – فصلها عن ) قال يقول (.
ّ
العربية ضعيف ،فقد َج ِهل معرفة أصول
ألفاظ
من تلك املآخذ يظهر ّأن علم فلوجل بأصول ٔالالفاظ
ٍ
مشهورة !ي اللغة ،وهو دليل ع;ى ّأن ّ
يأت من إجادته العلم باأللفاظ وأصولها ،وإنما
تفوقه !ي عمله لم ِ
ٍ
ّ
ما سلكه من منهج الفهرسة اللغوية ،وقد كانت ألفاظ القرآن الكريم بحاجة إ[ى فهرس يجمعها ،فكان
َ
عمل فلوجل من ٔالاعمال القليلة ال Ocل ّب ْت هذﻩ الحاجة.
ّ
ّ
الع ع;ى أحد جهود املستشرقBن ،وهو ٌ
اط ٌ
كبّ AB
جهد ٌ
تم ¤Bبدقته وعمقه !ي
و!ي دراستنا هذا النموذج
ً
ّ
جوانب مع عدم ّ
اللغوية تناوال ينظر إ[ى
خلوﻩ من ٔالاخطاء ،وال غرابة فيه فهذا العمل تناول ٔالالفاظ
ّ
ألنه ّ
ّ
أعجمي ًا يزول ٌ
صنف !ي غ ABلغته ،ويبقى بعد ذلك الجهد الكبAB
كث ABمن العجب
أصولها ،ولكونه
املشهود !ي معجمه.
مداخل املعجم :
جعل مداخله غّ AB
مجردة من الزوائد وإنما بتمامها ،ووضعها من عندﻩ بحسب موضوع الحديث املشار
ّ
إليه ،ولذا فال وجود للحديث أو جزء منه ،بل Ôي مداخل موضوعة وتحا مداخل ّ
فرعية غ ABمرتبة ,
وتحا ٕالاشارة إ[ى مواضع الحديث !ي الكتب.
ً
ً
ً
ّأما عن نوعها فلم يل¤sم بنوع ّ
معBن من الكلمات ،ولذا جاءت أنواعا ،أذكر بعضا ما ،محاوال تصنيفها
تحت ّ
عدة أنواع ،ما :
 أعالم ،مثل :
ابن خطل ص ١٠
ص١
آدم عليه السالم
ابن صياد ص ١٠
ص٧
أبراهام
أبو أيوب ص ١١
ص ١٠٩
جAيل
مدائن صالح ص ٤٦٠
ص ٢٢٦
زينب بنت خزيمة
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ذات السالسل ص ٢٠٠
ص ٥٧
ﷲ
عبد املطلب بن هاشم ص ٣٢٩
ص ٣٨١
الفجار
ِ
ّ
 معرف باأللف والالم  ) :يسقطهما !ي الAsتيب (
ُ
الح ّب ص ١٣٩
ص ٣٢
) مفردات ( ٔ :الارض
اللباس ص ٤٢٣
ص ٢١٧
الريق
الصفوف ص ٢٦٦
ص٢
) جموع ( ٓ :الانية
الخياطون
الفرائض ص ٣٨٤
ص ١٨٣
العقوبة ص ٣٤٩
ص ٥٦
) مصادر ( ٔ :الاكل
الدعاء ص ١٨٨
ص ٢٢
ٕالاحرام
الحمدلة ص ١٦٣
ص ٢٣٨
السÙي
ص ٧٧
البسملة
ترتيب املداخل :
ً
ّ
ّ
خاص مخالفا ) املعجم املفهرس ( !ي بعض املسائل ،ويمكننا ذكر أهم
رتب فنسنك معجمه ع;ى ترتيب
أسس ترتيبه املداخل :
ًّ
ً
ّ
 رتب املداخل ترتيبا ألفبائيا.
ّ
 أغفل ٔالالف والالم !ي الAsتيب ،ورتب الكلمات ع;ى ما بعدهما من حروف.
 راûى ما يضاف إ[ى ٔالاعالم مثل ) أبو ( و ) ّأم ( و ) ابن ( ،فأدخلها !ي الAsتيب ،وللتمثيل عليه أورد
بعض ٔالامثلة :
▪ وضع ) ابن ( !ي ٔالالف والباء بعد ) إبليس ( ،فجاء بعدﻩ ) ابن آدم ( ) ،ابن ّأم مكتوم ( ) ،ابن خطل (،
ُ
) ابن ّ
صياد ( ) ،ابن عباس ( ) ،أ ْب … ( ¯Pص ١١–١٠
▪ وضع ) أبو ( !ي ٔالالف والباء بعد ) ٔالابواء ( ،فجاء بعدﻩ ) أبو أيوب ( ) ،أبو بكر ( ) ،أبو جهل ( ) ،أبو
حازم ( … ص ١٥–١١
▪ وضع ) أم ( !ي ٔالالف وامليم بعد ) ٔالامراء والسالطBن ( ،فجاء بعدﻩ ) ّأم سلمة (ّ ) ،أم سليم (ّ ) ،أم
عمارة ( ) ،أم كلثوم بنت ّ
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ( … ص ٦٢–٦١
مضعف العBن والالم !ي بداية ّ
ّ
املادة ،بل وضعه !ي مكانه
 لم يسلك مسلك املستشرقBن !ي تقديم
ّ
الصحيح ،مع أنه سلك !ي املعجم املفهرس مسلكهم ،وقد يكون السبب !ي طريقته هنا ّأن مداخله
ً
أسماء ليست أفعاال ،وللتمثيل عليه أورد بعضها :
▪ وضع ) العقيقة ( بعد ) العقل (ّ ،
ثم ) العقوبة ( .ص ٣٤٩–٣٤٧
فك الرقبة ( قبل ) الفكر ( !ي بداية الفاء والكاف ،وهو Çذا ّ
▪ وضع ) ّ
قدم املضعف ع;ى غABﻩ ،والذي
ّ
يظهر [ي أنه نظر إ[ى صورة الكلمة وÔي الفاء والكاف والراء !ي ) فك الرقبة ( .ص ٣٨٥
ً
ً
 لم يسلك طريقا واضحا !ي املداخل ،من حيث لزومها صورة واحدة !ي ٕالافراد والجمع ،فقد تأتي
ً
بعضها مفردة وبعضها جمعا دون سبب مقنع ،ومن أمثلته :
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ّ
الفرعية باإلفراد .ص ٤٦٧
▪ وضع ) املساجد ( بالجمع ،مع ّأن العناوين
ّ
الفرعية ) املسجد ٔالاق ) ،( ¯pqاملسجد الحرام ( ) ،املسجد
ولكنه وضع بعد املدخل السابق بعناوينه
النبوي ( .ص ٤٧١
▪ وضع ) املسلمون ( بالجمع ،وعناوينه بالجمع واملفرد .ص ٤٧٢
مثال من املعجم :
ً
ثم ّ
ّ
الفرعيةّ ،
عدة مداخل ّ
مجردة،
لكي ّتتضح طريقته !ي ترتيب املداخل أورد مدخال مع موضوعاته
ً
ً
لتكون مثاال واضحا من املعجم :
بدأ الكتاب بـ ) آدم عليه السالم ( ّ
موضوعات تحته ،وتحت ّ
كل موضوع أحاديثه بأرقامها
ثم ذكر
ٍ
ومواضعها ،وموضوعاته ع;ى النحو التا[ي :
احتجاج آدم ومو.¯pË
آدم !ي السماء ٔالاو[ى.
ما كان من عذب ٔالارض !ي خلقه وما كان من مالحها.
كيف صنع ﷲ بطينته.
ُ
!ي يوم جمعة خلق آدم وأسكن الجنة وأهبط ما.
طول قامته.
ً
ّ
ال تقتل نفس ظلما إال كان ع;ى ابن آدم ّ
ٔالاول كفل من دمها.
خلقه من قبضة قبضها ﷲ من جميع ٔالارض.
وإذ أخذ ربك من ب OPآدم من ظهورهم ذريم.
ً
هبة آدم لداود أربعBن عاما من عمرﻩ.
تسليم آدم ع;ى املالئكة وتسليمهم عليه.
ّ
هبوطه من الجنة واجتماعه بحواء وحجه إ[ى مكة ونسكه.
الشجرة ال Ocأكل ما Ôي الكرم.
آدم ّأول ٔالانبياء.
ّ
بناؤﻩ املحراب بمكة.
خ Aأوالدﻩ.
وفاته ودفنه.
ّ
الفرعية ،يأتي ما يليه من املوضوعات ،وتحت ّ
كل
وبعد موضوع ) آدم عليه السالم ( بموضوعاته
ً
موضوع موضوعات ّ
فرعية ،وسأسرد عددا من املوضوعات التالية للموضوع السابق دون ذكر ما تحا
من موضوعات ّ
فرعية :
آل ّ
محمد ص
آدمي
آمBن
آمنة
ٔالائمة
ٓالانية
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ٔالابدال – انظر  :بدل
ٔالاب
إبراهيم الخليل عليه السالم
أبراهام – هو إبراهيم
أبرهة ٔالاشرم
إبراهيم بن الن O°ص
إبليس
ٕالابل
ّ
وهكذا تتوا[ى املوضوعاتّ ،
ويتضح ّأ³ا من وضع املؤلف ،وليست من كلمات الحديث كما !ي املعجم
املفهرس).(١
ّ
قال أحمد ّ
محمد شاكر !ي تعريفه بالكتاب  ":وقد رتب ٔالاستاذ فنسنك كتابه ع;ى املعاني واملسائل
يخيةّ ،
ّ
العلمية ؤالاعالم التار ّ
ّ
التفصيلية املتعلقة بذلكّ ،
وقسم ّ
ثم
كل مع ¯Pأو ترجمة إ[ى املوضوعات
رّتب عناوين الكتاب ع;ى حروف املعجم ،واجد !ي جمع ما يتعلق ّ
بكل مسألة من ٔالاحاديث وٓالاثار
الواردة !ي هذﻩ الكتب ").(٢
خاتمة
ما م ¯p2من الدراسة كشف بعض مناهج املستشرقBن !ي الفهرسة اللغوية للقرآن الكريم والحديث
الشريف ،ويمكن الخروج من دراسة الكتب الثالثة فا بعدد من النتائج أجملها فيما ي;ي:
ّ
اللغوية لدى املستشرقBن ّ
عرفتنا بطرقهم !ي اختيار مداخل الفهرسة،
 دراسة مناهج الفهرسة
ّ
العربية وترتيÈا ،ومعرفة أصولها والحروف الزوائد فا.
ومناهج ترتيÈا ،ومعالجم لأللفاظ
 عرفنا من دراسة أعمالهم ما وقعوا فيه من ٔالاخطاء الناتج أكAها من عجمم وجهلهم بأصول
العربية.
 من أبرز ما ّ
يم ¤Bتلك ٔالاعمال اتكاؤها ع;ى مناهج ّ
علمية Ôي !ي مجملها تسÙى إ[ى ضمان الس ABع;ى
خطى واضحة !ي البحث العلم ،Oومع سبق علماء املسلمBن إ[ى بعض مالمح تلك املناهج ّ
لكن
املستشرقBن اعتنوا بتطبيقها !ي أعمالهم الحديثة ،وهو ما ّم¤Bها عن العديد من أعمال العرب !ي
بدايات الحركة العلمية !ي العصر الحديث.
 ألهمية اللغة العربية تأتي أهمية النظرة اللغوية عند الحكم ع;ى ٔالاعمال العلمية املتصلة بالقرآن
تبBن من البحث ّأن الضعف !ي اللغة ّ
الكريم والحديث الشريف ،وقد ّ
يؤدي إ[ى أخطاء علمية.
 عند دراسة أعمال املستشرقBن املتصلة بالنصوص العربية – والقرآن والحديث ما -تأتي أهمية
النظرة العميقة إلبصار جوانب ٕالاجادة لالستفادة ما ،وجوانب الضعف ّ
لتجنÈا ،مع الحاجة إ[ى مزيد
من الدراسات العلمية ّ
املعمقة للكشف عن املزيد ما.
ً
ً
لعل فيما سبق ما ّ
يسد حاجة قائمة إ[ى الدراسات العلمية املنصفة ألعمال املستشرقBن للنصوص
ً
وجل ْأن ينفع Çذا الجهد القليلْ ،
إسهاما يسAً Bا !ي ّ
الشرعية .أسأل ﷲ ّ
ّ
عز ّ
وأن يكون
العربية علينا،
حق
وص;ى ﷲ وسلم ع;ى ّ
نبينا ّ
محمد وع;ى آله وصحبه أجمعBن.
مصادر البحث
) (١ينظر عن املداخل السابقة  :مفتاح كنوز السنة ص  ،٨–١ط مركز النشر !ي مكتب ٕالاعالم ٕالاسالمي – صفر ١٤٠٤هـ.
) (٢السابق ص ) غ (.
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 .١أصول نقد النصوص ونشر الكتب – برجسAsاسر  -دار املريخ للنشر – الرياض عام ١٤٠٢هـ،
١٩٨٢م .
 .٢أضواء ع;ى أخطاء املستشرقBن !ي املعجم املفهرس أللفاظ الحديث النبوي – د .سعد املرصفي،
ط ٔالاو[ى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م ،دار القلم للنشر والتوزيع – الكويت .
 .٣تصحيح الكتب وصنع الفهارس املعجمة وكيفية ضبط الكتب وسبق املسلمBن ٕالافرنج !ي ذلك-
أحمد شاكر ،اعت ¯Pبه عبد الفتاح أبو غدة ،الطبعة الثانية ١٤١٥هـ ،مكتبة السنة ،القاهرة.
 .٤سن أبي داود – كتاب السنة ،رقم الحديث )  ( ٤٦٨٢الجزء )  ( ٤ص  ،٢٢٠راجعه ّ
محمد مح÷O
الدين عبد الحميد – املكتبة ٕالاسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،إستنبول – تركيا.
 .٥صحيح البخاري بشرح الكرماني – الجزء )  ( ٤كتاب الصالة ص  ،١٠٣ط الثانية ١٤٠١هـ
ّ
العربي – بABوت.
١٩٨١م ،دار إحياء الAsاث
 .٦صحيح مسلم بشرح النووي – الجزء ) (٦ص  ،١٣٣دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠١هـ
١٩٨١م.
 .٧كتاب املوطأ – مالك بن أنس ص  ،٢٤٤منشورات دار ٓالافاق الجديدة – بABوت ،ط الثانية
١٤٠١هـ ١٩٨١م.
 .٨املعجم املفهرس أللفاظ الحديث النبوي – فنسنك وآخرون – سبعة أجزاء  -مكتبة بريل – ليدن
١٩٦٩-١٩٣٦م .
ّ
 .٩املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ّ -
املصرية ١٣٦٤هـ
محمد فؤاد عبد البا*ي ،دار الكتب
القاهرة.
 .١٠مفتاح كنوز السنة – فنسنك – ترجمة محمد فؤاد عبد البا*ي ،ط مركز النشر !ي مكتب ٕالاعالم
ٕالاسالمي – صفر ١٤٠٤هـ .
 .١١موسوعة املستشرقBن – د .عبد الرحمن بدوي ،ط الثانية ١٩٨٩م – دار العلم للماليBن – بABوت.
 .١٢بحث )ترجمة املقدمات الفرنسية للمعجم املفهرس أللفاظ الحديث النبوي -د .أحمد الطيب(
مجلة مركز بحوث السنة والسABة – العدد )١٤٠٤ (١هـ ١٩٨٤م ص ٢٩٥–٢٣٩
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 .٣٤أسلوب الن] Hي الحديث النبوي الشريف دراسة نحوية داللية
د .عي بن فايز أبوهاشم الشهري
)عميد كلية العلوم وٓالاداب !ي بلقرن ،جامعة امللك خالد  -اململكة العربية السعودية(
مقدمة
قرر النحويون أن الحديث النبوي هو املصدر الثاني بعد القرآن الكريم للتقعيد النحوي ،وإن لم يل¤sم
النحويون ٔالاوائل عمليا Çذا التقرير ،فنجد استشهادهم بالحديث النبوي !ي التقعيد النحوي قليال،
َ
يضاÔي اعتمادهم ع;ى الشعر ،ومع ذلك يظل الحديث النبوي الشريف مقصدا
وال يمكن بحال أن
لدار OpËاللغة العربية والباحثBن فا ،لكونه مصدرا خصبا يحوي مادة لغوية ثرية ،تمثل املقام الرفيع
!ي الفصاحة والبيان ،يدركها من كانت له فطرة لغوية سليمة ،أو أوتي ذوقا رفيعا.
وقد اشتمل البحث ع;ى دراسة أسلوب الن OÛدراسة نحوية وداللية ،ونعلم ﱠأن "الدرس الحديث ي¤ع
إ[ى عدم التفرقة بBن الجانب النحوي والجانب الدال[ي ،إذ أصبحت الداللة جزءا من النظرية
)(١
النحوية".
اكيب محددة َ
والدراسة الداللية ال تعتمد ع;ى تر َ
الداللة ،بل ال بد من تأث ABالسياق ،مثل وجود عناصر
ِ
لغوية سابقة أو الحقة! ،ي تحديد داللة الجملة ،والحديث النبوي م;يء بالسياقات اللغوية ال Ocتسهم
ٌ
ٌ
!ي تحديد داللة الجملة ،فقد تأتى سابقة أو الحقة تصرف َداللة الAsكيب عما هو معهود له.
لذا قصدت الحديث النبوي الشريف مجاال لتطبيق هذﻩ الدراسة ،فاخAsت عددا من أحاديث
املصطفى الصحيحة ،املشتملة ع;ى أساليب النOÛ؛ Çدف الكشف عن هذا ٔالاسلوب !ي أقواله ص;ى
ﷲ عليه وسلم ،وقد اقتصرت !ي اختياراتي ع;ى الصحيحBن ،صحيح البخاري وصحيح مسلم.
ويحوي هذا البحث مبحثBن  ،أولهما !ي الكالم ع;ى الن OÛوصيغته وما يتعلق Çا من أحكام ،وقد
حاولت !ي هذا املبحث أن أستشهد ببعض ٔالاحاديث النبوية ع;ى ما قررﻩ النحويون من قواعد !ي هذا
الباب.
وثانما !ي الكالم ع;ى نظام جملة الن! OÛي الحديث النبوي الشريف ،تناولته !ي نمطBن هما :النOÛ
املؤكد ،والن OÛغ ABاملؤكد ،مع ذكر الصور املتعددة لكل نمط مما ،وتحليل هذﻩ الصور الواردة !ي
أقوال الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم.
ويقوم التحليل ع;ى بيان نظام تركيب جملة الن ،OÛمع الكشف عن الوظيفة السياقية ،الشكلية
والداللية ،وتحديد املوقع السيا*ي لجملة الن ،OÛمع ٕالاشارة إ[ى الظواهر السياقية املصاحبة للن ،OÛالOc
ً
ً
تؤثر فيه أو تتأثر به لفظيا أو دالليا.
واشتملت خاتمة البحث ع;ى أبرز النتائج ال Ocأفرز®ا الدراسة.
املبحث ٔالاول
تعريف الن: OÛ
) (١النحو والداللة مدخل لدراسة املع ¯Pالنحوي الدال[ي.٤٥ :
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معناﻩ !ي اللغة :املنع ،ومنه ُس ّم Oالعقل َُ ْ ³ية؛ ﱠ
ألنه ين ¯Ûصاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب
ِ
ويمنعه) ،(١ﱠ
والن OÛمن أنواع ٕالانشاء الطل ،O°وهو ضد ٔالامر.
ّ
عرفه النحويون ﱠ
ُ
ُ ّ
الامتناع عنه ع;ى وجه الاستعالء وٕالالزام).(٢
الكف عن الفعل ،أو
بأنه :طلب
ِ
وي ِ
ُويقسم الن OÛإ[ى قسمBن:
أ-الن OÛالحقيقي :وهو الن OÛالصادر من ٔالاع;ى مرتبة إ[ى ٔالادنى ،نحو قوله تعا[ىَ ) :يا َأ ﱡ´ َا ﱠالذ َ
ين َآم ُنوا ال
ِ
ﱠ َ
َ
َ َ
َ ُ ُ َ
َ َ
َ َ )(٤
َي ْسخ ْر ق ْو ٌم ِّمن ق ْو ٍم َع َ ¯p-أن َيكونوا خ ْAً Bا ِّم ْ ُ ْم() ، (٣وقوله تعا[ى) :فال ت ْد ُع َم َع الل ِه ِإل ًها آخر(  ،وقوله
َ َﱡَ ﱠ َ َ ُ ْ َ َْ ُُ ْ َّ َ ْ َ ً ﱡ َ َ َ ً
اعفة(). (٥
الربا أضعافا مض
تعا[ى) :يا أ´ا ال ِذين آمنوا ال تأكلوا ِ
ب-الن OÛاملجازي :وهو خروج الن OÛمن معناﻩ الحقيقي إ[ى مع ¯Pمجازي ليفيد غرضا من ٔالاغراض ما:
-١الالتماس :وهو ﱠ
الن OÛالصادر بBن مرتبتBن متساويتBن ،كقول الشاعر):(٦
َ
َ َْ
َ ْ
ُُ
َ
وتأتي ِمثل ُه َع ٌار عل ْي َك إذا ف َعل َت َع ِظي ُـم
ال ت ْن َه َع ْن خل ٍق
ﱠ َ َ
َﱠ َ َ ُ َ ْ َ
اخذنا ِإن ن ِﺴينا أ ْو
-٢الدعاء :وهو صدور الن OÛمن ٔالادنى إ[ى ٔالاع;ى نحو قوله تعا[ى) :ربنا ال تؤ ِ
َ ْ ََْ
أخطأنا() ، (٧وقول الشاعر):(٨
ُ َّْ َ ّ ُ ﱞ ﱠ
بالذي َق ْد َ
كان ِم ِ ّOP
إل OÛال تع ِذب ِ OPف ِإ ِني م ِقر
وله صيغة واحدة Ôي املضارع املقرون ب)ال الناهية( الجازمة.
وتختص )ال( الناهية بالدخول ع;ى الفعل املضارع فتجزمه) ،(٩قال تعا[ىَ ) :رﱠب َنا َال ُت َؤاخ ْذ َنا إن ﱠنس َينا َأوْ
ِ ِ ِ
) (١القاموس املحيط :ن ،OÛولسان العرب :ن.OÛ
) (٢مغ OPاللبيب ،٣٢١ :وعلم املعاني ،عبدالعزيز عتيق.٩٠ :
)ُ (٣
الح ُجرات.١١:
) (٤الشعراء.٢١٣:
) (٥آل عمران.١٣٠:
) (٦ينسب ألبي ٔالاسود الدؤ[ي ولحسان بن ثابت ولألخطل.
انظر :ديوان أبي ٔالاسود الدؤ[ي ،١٣٠ :وكتاب سيبويه ،٤٢/٣ :وشرح أبيات سيبويه البن السABا!ي.١٨٨/٢ :
) (٧البقرة.٢٨٦:
) (٨ينسب ألبي العتاهية كما !ي "معاهد التنصيص ع;ى شواهد التلخيص".٢٩٧/٢ :
وهناك معان أخرى يذكرها البالغيون ،ما:
الديد والتحذير ،نحو قوله تعا[ى) :ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء( ]آل عمران .[٢٨:وقوله تعا[ى) :وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء
سبيال(]ٕالاسراء.[٣١:
ٕالارشاد ،نحو قوله تعا[ى) :وال تمش !ي ٔالارض مرحا( ]ٕالاسراء.[٣٦:
الدوام ،نحو قوله تعا[ى) :وال تحسن ﷲ غافال عما يعمل الظاملون( ]إبراهيم.[٤٢:
بيان العاقبة ،نحو قوله تعا[ى) :وال تحسن الذين قتلوا !ي سبيل ﷲ أمواتا(]آل عمران.[١٦٩:
التيئيس ،نحو قوله تعا[ى) :ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم( ]التوبة.[٦٦:
التم ،OPمثل :يا ليلة ٔالانس ال تنق.Op2
الكراهة ،مثل :ال تلتفت وأنت !ي الصالة.
الائتناس ،نحو قوله تعا[ى) :ال تحزن إن ﷲ معنا(]التوبة.[٤٠:
التحق ،ABنحو قول الشاعر :دع املكارم ال ترحل لبغيا واقعد فإنك أنت الطاعم الكا.OpË
) (٩علل النحويون جزمها بالحمل ع;ى فعل ٔالامر ،ألنه ضد الن ،OÛوال×Opء يحمل ع;ى ضدﻩ ،كما يحمل ع;ى نظABﻩ ،ؤالامر مب OPع;ى
الوقف فجعل نظABا له !ي اللفظ .أسرار العربية ،١٧٢ :ومفتاح العلوم.٣٢٣:
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َ ْ ََْ
أخطأنا(). (١
وتسم¯ )ال( الطلبية) ،(٢وتجزم املضارع بشرطBن  :أولهما عدم وجود فاصل بيا وبBن الفعل ،وثانما
أال تسبقها ْإن الشرطية أو إحدى أخوا®ا من أدوات الشرطْ ،
فإن ُسبقت أصبحت نافية غ ABجازمة).(٣
وال ُيفصل بيا وبBن مجزومها إال بالفضلة ،نحو :ال اليوم تضرب زيدا ،وهو قليل ،وخصه بعضهم
بالضرورة الشعرية ،نحو قول الشاعر:
)(٤
تخشع لظالم عزيز وال ذا َ
ْ
حق قومك تظلم
وقالوا أخانا ال
و)ال( الناهية أصل بنفسها ع;ى الراجح).(٥
وتدخل كثABا ع;ى املضارع املب OPللمعلوم للمخاطب ،قال تعا[ىَ ) :يا َأ ﱡ´ َا ﱠالذ َ
ين َآم ُنوا ال َت ﱠت ِخ ُذوا َع ُد ّ ِوي
ِ
ُ َ
َو َع ُد ﱠوك ْم أ ْوِل َياء(). (٦
ُْ َ
َ ُ َ ّ ُ َ ْ َ ْ َ ََ ُ َ ّ ُ ُ ُ ُ
ﱠ
وه ْم َوقولواَ ) :آم ﱠنا ِبالل ِه َو َما أن ِز َل ِإل ْي َنا(").(٧
اب وال تك ِذب
وقال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال تص ِدقوا أهل ال ِكت ِ
َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ َْ ُ ّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ﱠ ُ ْ
)(٨
اب أن يتخلفوا
وع;ى املب OPللمعلوم
للغائب  ،نحو قوله تعا[ى) :ما كان ِأله ِل امل ِدين ِة ومن حولهم ِمن ٔالاعر َ ِ
َ
ْ
ْ
ﱠ
الله َو َال َي ْر َغ ُب ْوا بأ ُنفسه ْم َعن ﱠن ْفسه() . (٩وقوله تعا[ى ) :ﱠال َي ﱠتخذ املُ ْؤم ُنو َن ال َكافر َ
َ ُ
ين أ ْوِل َياء ِمن ُدو ِن
ِ
ِ ِ
عن ﱠرسو ِل ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ ْ َ ٌ َ ََ ََ َ ُ َ
َ
ُْْ
َ )(١٠
اجشوا َوال َي ِز َيد ﱠن َع;ى َب ْي ِع أ ِخ ِيه َوال
اضر ِلب ٍاد وال تن
املؤ ِم ِنBن(  ،وقوله ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال ي ِبع ح ِ
ْ
ْ ُ
َ
َ َ َ َْ َ ُ ََ ُ ْ َ ْ
َ
َيخط َ ﱠن َع;ى ِخط َب ِت ِه َوال ت ْسأ ْل امل ْرأة طال َق أخ ِ َا ِلت ْس َتك ِف َئ ِإن َاء َها").(١١
ُ ْ
وتدخل )ال( الناهية ع;ى الفعل املب OPللمجهول سواء أكان ملتكلم أو غائب أو مخاطب ،نحو :ال أخ َر ْج،
وال ُت ْخ َر ْج ،وال ُي ْخ َر ْج زيد ،وتدخل كثABا ع;ى املب OPللمعلوم للمخاطب  ،ﱠ
ألن املنُ OÛ
غ ABاملتكلم ،وهو
الفاعل املحذوف النائب عنه ضم ABاملتكلم).(١٢
َ ُْ
َ ُ
ودخولها ع;ى املب OPللمعلوم للمتكلم قليل) ،(١٣نحو قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم ":ال أل ِف َ Bﱠن أ َح َدك ْم ُم ﱠت ِك ًئا
َ
ََ َ َ َْ
ﱠ
ٔالا ْم ُر م ْن َأ ْمري م ﱠما َأ َم ْر ُت به َأ ْو َْ َ ³ي ُت َع ْن ُه َف َي ُقو ُل َال َن ْدرى َما َو َج ْد َنا !ي ك َ
اب الل ِه
ت
يه
ت
أ
ِِ
ع;ى أ ِريك ِت ِه ي ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ

) (١لقمان.١٣:
) (٢الج ¯Pالداني  ،٣٠٠:ورصف املباني ،٣٣٩ :ومغ OPاللبيب.٣٢٣ :
) (٣النحو الوا!ي.٤٠٩/٤ :
) (٤شرح الكافية الشافية  ،١٥٧٨/٣وشرح ٔالاشموني ،١٠/٤:وهمع الهوامع.٥٦،٧١/٢ :
ﱠ
) (٥من النحويBن من زعم أن أصلها الم ٔالامر زيد علا ألف ،فانفتحت الالم ألجلها ،ويرى السهي;ي أ³ا )ال( النافية ،وأن الجزم !ي الفعل
بالم ٔالامر مضمرة قبلها ،وحذفت كراهة اجتماع المBن !ي اللفظ.
مغ OPاللبيب  ،٢٤٨/١وارتشاف الضرب  ، ،١٨٥٨-١٨٥٧/٤والج ¯Pالداني،٣٠٠وشرح ٔالاشموني ،٥٧٤/٣ :وهمع الهوامع.٥٦/٢ :
) (٦املمتحنة.١:
) (٧صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٤١٢٥) :
) (٨البحر املحيط.١١٢/٥ :
) (٩التوبة.١٢٠:
) (١٠آل عمران.٢٨:
) (١١صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٢٥٢٢) :
) (١٢شرح ٔالاشموني.٩/٤ :
) (١٣التسهيل ،٢٣٥ :وشرح التسهيل ،٦٢/٤ :والبحر املحيط .٤٤/٤
509

ﱠات َب ْع َن ُاﻩ").(١
َ
وهو من الجواز ﱠ
بالن OÛعن الفعل املقصود به !ي الحقيقة إ[ى ما يلزمه ،نحو :ال أ َرَي ﱠن َك َه ُه َنا – قال
الر" :OpÚوقد جاء !ي املتكلم قليال وذلك كقولهم :ال َأ َرَي ﱠن َك َه ُهنا؛ ﱠ
ّ
املن! OÛي الحقيقة هو املخاطب ،أي:
ألن
َ
َُ
ال تك ْن َه ُهنا ح ¯cال أراك").(٢
فاملع! ¯Pي الحديث املتقدم ن OÛاملخاطبBن عن ذلك الفعل ح ¯cال يراهم ع;ى تلك الحالة.
ومن ذلك قول النابغة الذبياني):(٣
ْ
َ ْ َ ْ َْ َ ً ُ ْ ً َ َ ُ ُ َ ﱠ َ ََ ْ َ
اب أك َو ِار
ق
ال أع ِرفن ربربا حورا مد ِامعها مردف ٍ
ات ع;ى أع ِ
وقول الشاعر):(٤
إذا ما َخ َر ْج َنا م ْن د َم ْش َق َفال َن ُع ْد َل َها َأ َب َد ًا ما َد َام ف ْ َا ُ
َ
اض ُم
ر
الج
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ
ْ
ُ
ويضعف دخولها ع;ى املب OPللمعلوم للغائب ،نحو  :ال يخرج زيد.
َ
ُوت َخ ِّل ُ
ص ال )الناهية( الفعل املضارع لالستقبال ،فإن قلت  :ال ت ْف َعل ٓالان ،فع;ى مع ¯Pتقريب املستقبل
إ[ى الحال ).(٥
ُ
َ
ﱠ
وجوز ابن عصفور وأبو الحسن ٔالا ﱠبذي حذف الفعل بعدها إذا دل عليه دليل وتبعته )ال( ،نحو:
ً
يدا ْإن أساء ْ
وإن ال فال ،أي :فال َت ْ
ض ِرْب ُه ) ،(٦ومن شواهد الحديث النبوي ع;ى ذلك ما ورد !ي
اضرب ز
َ ُ َْ َ َْ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ﱠ
)(٧
ْ
حديث الراهب ،من قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم" :قالوا نب ِ OPصومعتك ِمن ذه ٍب قال ال ِإال ِمن ِط ٍBن" .
قال ابن مالك!" :ي قول جريج) :ال إال من طBن( شاهد ع;ى حذف املجزوم ب)ال( ال Ocللن ،OÛﱠ
فإن مرادﻩ :ال
تبنوها إال من طBن").(٨
ويختلف مع ¯Pال الناهية بحسب ما توجه إليهْ ،
فإن كان الطلب موجها من أع;ى درجة إ[ى أدنى درجة
سميت بالناهية ،وإن كان موجها من ٔالادنى إ[ى من هو أع;ى سميت دعائية).(٩
ً
ُ
وت ْس َت ْع َمل )ال( الناهية !ي الدعاء كثABا ،قال سيبويه":واعلم ّأن هذﻩ الالم و)ال( !ي الدعاء بم¤لما !ي
ْ
ٔالامر والن ،OÛوذلك كقولك" :ال َي ْق َطع ُ
ﷲ َي ِم َينكَ ،ول َي ْج ِز َك خABا").(١٠
ﱠ
َ َ
الل ُه ﱠم َأ ْمض َأل ْ
ص َح ِابي ِه ْج َرَ® ُ ْم َوال ت ُر ﱠد ُه ْم
ومن الشواهد من الحديث النبوي قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم":
ِ ِ
) (١سن أبي داود . ٤٦٠٠
) (٢شرح الكافية للر ،٨٩/٤ :OpÚارتشاف الضرب.١٨٥٨/٤ :
) (٣ديوانه ،١٢٣ :وينظر أوضح املسالك ،١٩٨/٤ :وحاشية الصبان.٤/٤ :
) (٤ينسب للوليد بن عقبة وللفرزدق ،شرح التسهيل ،٦٣/٤ومغ OPاللبيب.٢٤٧ :
) (٥مغ OPاللبيب  ،٣٢٣ :ورصف املباني.٢٦٨ :
) (٦املقرب ،٣٠٤ -٣٠٣ :وهمع الهوامع.٤٤٥/٢ :
) (٧صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٣١٨١) :
) (٨شواهد التوضيح والتصحيح.١٩٧ :
) (٩رصف املباني ،٢٦٩ :والنحو الوا!ي .٤٠٨/٤
) (١٠الكتاب  ٤٠٨/١بوالق.
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َ َ َ
َع;ى أ ْعق ِاْ ِ Çم).(١
ويجوز دخول )ال( ال Ocللدعاء ع;ى املا OpÚويكون معناﻩ إذ ذاك الاستقبال ،نحو :ال غفر ﷲ لزيد وال
رحمه ،قال الشاعر:
َ
َ
)(٢
ُ
ُ
ُ َْ
َ َ
َ
ّ
جال
الر ِ
أال ال بارك ﷲ !ي سهي ٍل إذا ما ﷲ بارك !ي ِ
ومثل قولهم :ال خيبك ﷲ ،وال رحم الكافر).(٣
وإحالة ال الناهية لسياق الجملة إ[ى زمن املستقبل غالبا ما يكون قريبا من الحال ،ولذلك ف OÛتدل
ع;ى املستقبل البسيط).(٤
قد يتوجه الن! OÛي اللفظ إ[ى Opء ويكون املراد ن OÛاملخاطب عن طريق املجاز من باب ذكر املسبب
َ َ َ َ َ َْ َﱠ ُ ُ ﱠ
الش ْي َط ُ
ان() ،" (٥فقد ن ¯Ûالشيطان ،واملراد نOÛ
وإرادة السبب نحو قوله تعا[ى) :يا ب ِ OPآدم ال يف ِتننكم
املخاطبBن عن ٕالاصغاء إ[ى الشيطان.
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ﱠ
َ ْ َْ ُ َ
َ
ْ
ْ
ﱠَ
اب
ومثله قول الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال تغ ِلبنكم ٔالاعراب ع;ى اس ِم صال ِتكم ال ِعش ِاء ف ِإ³ا ِ!ي ِكت ِ
َ ْ
ُ
ﱠ ْ َ
الل ِه ال ِعش ُاء َوِإ ﱠَ ³ا ت ْع ِت ُم ِب ِحال ِب ِٕالا ِب ِل").(٦
فالن! OÛي الحديث حقيقة موجه إ[ى املخاطبBن ،وليس إ[ى ٔالاعراب.
وتحتمل )ال( !ي بعض املواضع ْأن تكون ناهية ْ
وأن تكون نافية.
فإذا و[ي ْأن الصالحة للتفس ABمضارع معه )ال( جاز رفعه ع;ى تقدير )ال( نافية ،وجزمه ع;ى تقديرها
ً
ً
ُ َ َ َْ
ً
نافية ْ
ُ
وأن مصدرية) ،(٧نحو قوله تعا[ى) :ق ْل ت َعال ْوا أت ُل
ونصبه ع;ى تقدير ال
ناهية ،وتكون ْأن مفسرة،
ُ َ ُ َ ﱠُ ْ ُ ْ َ ً
َما َح ﱠر َم َرﱡبك ْم َعل ْيك ْم أال تش ِركوا ِب ِه ش ْيئا().(٨
َ ْ
ومنه ما ورد !ي حديث أم املؤمنBن عائشة ر OpÚﷲ عا ،أن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم قال " :فاف َع ِ;ي
َ ْ
ْ
َ َْ َ ُ ْ َ ﱡ َ َ َ َ ُ
ما يفعل الح
اج غ ْ Aَ Bأ ْن ال تط ِو!ي ِبال َب ْي ِت َح ﱠ ¯cتط ُه ِري").(٩
ففي قوله" :ال تطو!ي" ،يجوز نصب الفعل ع;ى تقدير ال نافية ،وجزمه ع;ى تقديرها ناهية.
ويشار هنا إ[ى ﱠأن ٔالادوات النحوية ال تحمل مع! ¯Pي ذا®ا ،وإنما يتحدد معناها !ي إطار الجملة الواردة
فا ،والسياق هو ما يبBن املعاني املجازية لها.
وقد ترد ال الناهية !ي سياقات تخرجها عن معناها الحقيقي املوضوعة له ،وال يمكن التعرف ع;ى
) (١صحيح البخاري ،الحديث رقم ،(١٢١٣) :وصحيح مسلم ،الحديث رقم.(٣٠٧٦):
) (٢رصف املباني  ،٢٧٠الخصائص ،١٣٤/٣ :املمتع.٦١١ :
) (٣نتائج الفكر ،١٤٥ :ورصف املباني.٩٢ :
) (٤الداللة الزمنية !ي الجملة العربية ،ع;ي جابر املنصوري ،الدار العلمية الدولية ،ط ،١عمان ٔالاردن٢٠٠٢ ،م ،ص.٩٤
)ٔ (٥الاعراف.٢٧:
) (٦صحيح مسلم ،الحديث رقم .(١٠١٩) :قال السيوطئ" :الاعراب يسمو³ا العتمة لكو³م يعتمون بحالب ٕالابل أي يؤخرونه إ[ى شدة
الظالم وإنما اسمها !ي كتاب ﷲ العشاء !ي قوله تعا[ى) :ومن بعد صالة العشاء(]النور ."[٥٨:شرح صحيح مسلم.٢٨٧/٢ :
) (٧مغ OPاللبيب  ،٢٤٨/١وارتشاف الضرب  ، ،١٨٥٨-١٨٥٧/٤والج ¯Pالداني .٣٠٠وانظر معاني القرآن للفراء ،٣٦٤/١ :والبيان !ي غريب
إعراب القرآن البن ٔالانباري ،٣٤٩/١ :والتبيان للعكAي.٥٤٨/١:
)ٔ (٨الانعام.١٥١:
) (٩صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٢٩٣) :
511

املع ¯Pاملراد ما وÔي بمعزل عن السياق).(١
نظام جملة الن] Hي الحديث النبوي
ويقصد به الAsكيب النحوي  ،وال يخلو من ) :ال الناهية  +الفعل املضارع( ،ولهذا النظام نمطان
رئيسان ،ولكل نمط صور متعددة ،يحاول البحث اكتشافها من خالل نصوص الحديث النبوي
الشريف ،وبيان تغ ABداللة الن! OÛي الصور املختلفة.
النمط ٔالاول لجملة الن :OÛالن OÛاملؤكد وله صور:
 -١ال الناهية  +الفعل املضارع الالزم.
َ
َ
ﱠ
ُ
مثال :الن OÛللغائب املعلوم ،نحو قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال َي ُب ْول ﱠن أ َح ُدك ْم !ي املاء ﱠ
الدا ِئ ِم ال ِذي ال
ِ
ُ َْ
َي ْج ِري ،ث ﱠم َيغت ِس ُل فيه").(٢
َ
ﱠ
ﱠ
ال الناهية َ +ي ُب ْول ﱠن )فعل مضارع الزم للغائب مؤكد بالنون الثقيلة(  +فاعل )اسم ظاهر معرفة( +جار
ومجرور.
ٔالاثر ٕالاعرابي ألداة الن OÛهنا هو الجزم للفعل املضارع ،وهذا ٔالاثر ليس ظاهرا ،ألن الفعل جاء مبنيا
ع;ى الفتح التصال نون التوكيد به.
الداللة الزمنية هنا ع;ى املستقبل ،والزمن املقصود هو املستقبل القريب ،يضاف إ[ى ذلك ﱠأن نون
التوكيد الثقيلة ،قد لحقت املضارع مع ال الناهية فخلصته لالستقبال ،ﱠ
أل³ا إنما تتصل باملضارع
ُ ّ
ؤكد وقوعه مستقبال.
فت ِ
والوظيفة السياقية للجملة هنا Ôي التأسيس ملع ¯Pالن ،OÛوفيما يتعلق باملوقع السيا*ي لجملة الن! OÛي
هذا الحديث فقد جاءت جملة الن OÛاستفتاحيةُ ،ب ِد َئ Çا الكالم.
والظاهرة السياقية املصاحبة املؤثرة !ي هذا النمط Ôي نون التوكيد ،ولها تأث! ABي ٕالاعراب و!ي الداللة،
أما تأثABها ٕالاعرابي ف OÛسبب بناء الفعل املضارع ع;ى الفتح ،وأما التأث! ABي الداللة ف OÛتوكيد النOÛ
وتقويته.
أمثلة أخرى ع;ى الن OÛللغائب املعلوم:
َ
َ
ُ
 قال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال َي ْت ُفل ﱠن أ َح ُدك ْم َب َْ Bن َي َد ْي ِه َوال َع ْن َي ِم ْي ِن ِه").(٣ال الناهية  +فعل مضارع الزم مب OPع;ى الفتح  +نون التوكيد الثقيلة  +فاعل )اسم ظاهر(  +ظرف
مكان + ...واو العطف  +ال الناهية  +فعل مضارع مقدر كما !ي الجملة ٔالاو[ى
ﱠ ٌَ ﱠ
َ َ ُ
َ ُْ ﱠ
 وقال ص;ى ﷲ عليه وسلم " :ال َيخل َون َر ُج ٌل ِب ْام َرأ ٍة َوال ت َس ِاف َرن ْام َرأة ِإال َو َم َع َها َم ْح َر ٌم").(٤ال الناهية  +فعل مضارع الزم  +نون التوكيد الثقيلة  +فاعل )اسم ظاهر نكرة(  +جار ومجرور.
ُ َ ْ
وقال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال َي ْب َق َ Bﱠن !ي ْاملَ ْسج ِد ٌ
باب أ ِبي َبك ٍر").(١
باب إال ُس ﱠد ِإال
ِ
) (١دراسات !ي أسرار اللغة  ،أحمد حامد. ٥ :
) (٢صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٢٣٢) :
) (٣صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٣٩٥) :
) (٤صحيح البخاري ،حديث رقم ،(٢٧٨٤) :وصحيح مسلم ،الحديث رقم.(٢٣٩١):
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ّ
نلحظ ﱠأن الن OÛهنا لغ ABالعاقل ،وهو قوله " :باب" ،والن! OÛي الحقيقة موجه للمخاطبBن ،بأال ُي ْبقوا
ً
ْ
بابا َ
باب أبي َبك ٍر ر OpÚﷲ عنه).(٢
غAB
ِ
ضر ُب َب ْع ُ
ض ﱠال ًال َي ْ
وقال ص;ى ﷲ عليه وسلمَ " :أ َال َف َال َت ْرج ُعوا َب ْعدي ُ
اب َب ْ
ض ُك ْم ر َق َ
ض").(٣
ع
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ال الناهية  +فعل مضارع الزم  +فاعل )ضم ABمتصل(
سبقت جملة الن OÛبأداة التنبيه أال ،و!ي ذلك داللة ع;ى خطر املن OÛعنه.
 -٢ال الناهية  +الفعل املضارع املتعدي.
َ
ُ
َ ٌ َ
ْ
َ ْ
َ َ
ُ
مثال :الن OÛللمتكلم املعلوم ،قال ص;ى ﷲ عليه وسلم":ال أل ِف َ Bﱠن أ َح َدك ْم َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َع;ى َرق َب ِت ِه شاة ل َها
ُ َ ٌ ََ َََ َ َ ٌ َ
ٌ
ﱠ َ ْ
س ل ُه َح ْم َح َمة َي ُقو ُل َيا َر ُسو َل الل ِه أ ِغث ِ.(٤)"... OP
ثغاء ع;ى رقب ِت ِه فر
ال الناهية  +فعل مضارع متعد مب OPع;ى الفتح  +فاعل )ضم ABمست Asللمتكلم(  +مفعول به  +ظرف
زمان.
جاء الن OÛهنا للمتكلم وهذا قليل ،ن ¯Ûالن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم نفسه أن يراهم ع;ى تلك الحالة،
واملراد هنا ³م عن تلك الحالة ع;ى سبيل املبالغة.
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
مثال :ن OÛاملخاطب املعلوم ،قال ص;ى ﷲ عليه وسلم " :ال تAُ sك ﱠن أ َح ًدا َيل َح ُق ِب َنا ").(٥
ن OÛالغائب املعلوم ،قال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال َي ْم َن َع ﱠن َأ َح َد ُك ْم َأ ْو َأ َح َد ًا م ْن ُك ْم َأ َذ ُ
الل ِم ْن
ب
ان
ِ
ِ ٍ
َس ُح ْو ِر ِﻩ").(٦
الن OÛهنا !ي الحقيقة للمخاطبBن.
 ومن أمثلة ن OÛاملخاطب املعلوم:ما ورد !ي حديث معاذ بن جبل ر OpÚﷲ عنه قال :ملا بعث OPرسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم إ[ى اليمن
قال":ال َت ْقض َ Bﱠن وال َت ْفص َل ﱠن إال بما تعلمْ ،
أمر فقف حَ ¯cت َب ﱠي َنه أو تكتب ﱠ
فإن أشكل عليك ٌ
إ[ي فيه").(٧
ِ
ِ
ال الناهية  +فعل مضارع الزم  +نون التوكيد الثقيلة  +فاعل )ضم ABمست Asللمخاطب(  +واو العطف +
ال الناهية  +فعل مضارع الزم  +نون التوكيد الثقيلة  +فاعل )ضم ABمست Asللمخاطب(  +أداة الاستثناء
)إال(! .ي هذا الحديث جملتان للنٔ ،OÛالاو[ى قوله" :ال تقضBن" ،ووظيفا السياقية التأسيس للن،OÛ
ّ
تفصلن" ،وظيفا السياقية تأكيد
وموقعها السيا*ي بدء الكالم ،ف OÛاستفتاحية ،والثانية قوله" :وال
الن ،OÛوموقعها السيا*ي بعد واو العطف ،ف OÛجملة معطوفة.
) (١صحيح البخاري :الحديث رقم.(٤٤٦) :
باب مرفوعا ع;ى ﱠأنه فاعل ،وال ُيقال :كيف ن ¯Ûالباب عن البقاء وهو غ ABمكلف؟ ،ألناﱠ
) (٢قال العي! OPي عمدة القاري )حديثٌ ...": (٦٦٤
َ
ألن عدم البقاء الزم للن OÛعن ٕالابقاء ،ﱠ
نقول :ﱠإنه كناية؛ ﱠ
فكأنه قال :ال يبقيه أحد ،ح ¯cال يبقى ،وذلك كما ُيقال :ال أ َرَي ﱠن َك َه ُهنا ،أي :ال
تقعد عندي ح ¯cال أراك".
) (٣صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٤٠٥٤):
) (٤صحيح البخاري ،الحديث رقم .(٢٨٤٤):
) (٥صحيح البخاري ،الحديث رقم .(٣٦٢١) :
) (٦صحيح البخاري ،الحديث رقم .(٥٨٦) :
) (٧سن ابن ماجة ،حديث رقم.(٥٠) :
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َ
ُ
َ
الاستثناء بإال ،والاستثناء مفرغ ،وهنا ُيق ﱠدر املستث ¯Pمنه بالعموم ،والتقدير:
الن! OÛي الحديث
وصاحب
ال تق Op2شيئاّ ،
أي Opء ،والاستثناء يوجب الن OÛعن املستث ¯Pمنه ،ويخرج املستث ¯Pمن هذا الن.OÛ
النمط الثاني :الن OÛغ ABاملؤكد وله صور:
 -١ال الناهية  +الفعل املضارع الالزم:
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
قال ص;ى ﷲ عليه وسلمَ " :ال َت ْكذ ُبوا َع; ﱠي فإ ﱠن ُه َم ْن ك َذ َب َع; ﱠي فل َيل ْج ﱠ
الن َار").(١
ِ
ِ
ِ
الن OÛهنا للمخاطبBن ،وهو للعموم ،جاء بعد ال الناهية فعل مضارع الزم ،والفاعل ضم ABمتصل،
وصاحب جملة الن OÛجملة تبBن عاقبة من ال يمتثل لهذا الن.OÛ
َ
ُ
ضر ُب َب ْع ُ
ومثله قوله ص;ى ﷲ عليه وسلمَ " :ال َت ْرج ُعوا َب ْعدي ُك ﱠفا ًرا َي ْ
اب َب ْ
ضك ْم رق َ
ض").(٢
ع
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
و!ي حديث الرجل الذي ُي ﱠ
خيل إليه أنه يجد ال×Opء !ي الصالة ،فقال الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال
ص ْو ًتا َأ ْو َيج َد ر ً
صر ْف َح ﱠَ ¯cي ْس َم َع َ
َي ْن َفت ْل َأ ْو َال َي ْن َ
يحا").(٣
ِ
ِ
ِ ِ
ال الناهية  +الفعل املضارع الالزم  +الفاعل )ضم ABمست.(As
الن OÛهنا للمفرد الغائب ،وهو ن OÛلكل من تنطبق عليه هذﻩ الحالة ،وصاحب الن OÛهنا ح ¯cالOc
بمع ¯Pإال؛ أي :ال ينصرف إال أن يجد صوتا أو ريحا.
 -٢ال الناهية  +الفعل املضارع املتعدي:
َ
َ
مثال :الن OÛللمخاطب املعلوم ،وهو ٔالاك Aورودا ،نحو قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم " :ال َت ُ
ص ُ
وموا َح ﱠ ¯cت َر ْوا
َ
ْ َ َ ُ
ال ِهال َل َوال ت ْف ِط ُروا َح ﱠ ¯cت َر ْو ُﻩ").(٤
ال الناهية  +فعل مضارع الزم مجزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من ٔالافعال الخمسة  +فاعل
)ضم ABمتصل(  +واو العطف  +ال الناهية  +فعل مضارع الزم  +فاعل )ضم ABمتصل(.
جملة النٔ OÛالاو[ى مؤسسة للن ،OÛاستفتاحية بدئ Çا الكالم ،وجملة الن OÛالثانية مؤكدة للنOÛ
معطوفة ع;ى ٔالاو[ى ،والن OÛهنا ليس مطلقا لكنه مقيد ،فأجل الن OÛمرتبط برؤية الهالل.
َ
ََ َ َ ُ َْ َ ْ ُ
َ
َ
َ
ﱠ
وقال ص;ى ﷲ عليه وسلمَ ":ال َت ُس ﱡبوا َأ ْ
ص َح ِابي فل ْو أ ﱠن أ َح َدك ْم أنف َق ِمث َل أ ُح ٍد ذ َه ًبا َما َبلغ ُمد أ َح ِد ِه ْم
َ َ َ
َوال ن ِصيف ُه").(٥
ال الناهية  +فعل مضارع متعد مجزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من ٔالافعال الخمسة  +فاعل
)ضم ABمتصل(  +مفعول به.
َ
ْ َ َ َ ََ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
وقال ص;ى ﷲ عليه وسلمَ ":وإ ﱠن َم ْن ك َ
ان ق ْبلك ْم كانوا َي ﱠتخذون ق ُب َ
ور أنب َياْ òم َو َ
ص ِال ِح ِم مس ِاجد ،أال
ِ
ِ
ِ ِِ
َ ّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ )(٦
َف َال َت ﱠتخ ُذوا ْال ُق ُب َ
ور َم َس ِاجد ِإ ِني أ³اكم عن ذ ِلك" .
ِ
ال الناهية)مسبوقة بالفاء(  +فعل مضارع متعد  +فاعل )ضم ABمتصل(  +مفعول به أول  +مفعول به
) (١صحيح البخاري ،الحديث رقم ،(١٠٣) :وصحيح مسلم ،الحديث رقم.(٢) :
) (٢صحيح البخاري ،الحديث رقم ،(١١٨) :وصحيح مسلم ،الحديث رقم.(٩٨) :
) (٣صحيح البخاري ،الحديث رقم.(١٣٤) :
) (٤صحيح البخاري ،حديث رقم.(١٧٧٣) :
) (٥صحيح البخاري ،حديث رقم ،(٣٣٩٧) :وصحيح مسلم ،الحديث رقم.(٤٦١٠) :
) (٦صحيح مسلم ،الحديث رقم.(٨٢٧):
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ثان.
َ
ٌ
نلحظ !ي هذا الحديث أن جملة الن OÛقد ُسبقت بأداة التنبيه )أال( ،ثم أعقبت جملة الن OÛجملة
مؤكدة للن ،OÛع Aفا عن الن OÛبلفظه الصريح ،مع التوكيد ﱠ
بإن )إني أ³اكم عن ذلك( ،وهذﻩ الظواهر
السياقية املصاحبة لها داللا ع;ى أهمية املن OÛعنه وعظيم خطرﻩ.
ومن أمثلة الن OÛللغائب املعلوم ،ما ورد !ي حديث أم سلمة من قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي شأن
َ
ُ َ َُ َ ُ
املخنثBن" :ال َي ْدخل ﱠن َهؤال ِء َعل ْيك ﱠن").(١
الفاعل هنا للغائب ،لكن الن OÛللمخاطبات ،واملع :¯Pال يكن منكن سماح فيدخلوا عليكن.
مDيء املضارع ع;ى صورة املرفوع بعد ال الناهية
جاء الفعل املضارع بعد ال الناهية ع;ى صورة املرفوع !ي عدد من أحاديث الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم،
َ ْ
َ َ َ
َ َ
َ َ َْ َ َ
ص َدق ِت َك َوِإ ْن أ ْعطاك ُه ِب ِد ْر َه ٍم ف ِإ ﱠن ال َعا ِئ َد ِ!ي
من ذلك قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم ":ال تشAِ sي َوال ت ُع ْد ِ!ي
َ َ َ ْ
َ
ص َدق ِته كال َعا ِئ ِد ِ!ي ق ْي ِئ ِه").(٢
ويقرر اللغويون ﱠأن "ال" النافية ،قد تفيد الن- OÛدون ْأن تجزم -إفادة أقوى من إفادة "ال" الناهية ،وقد
َ
جاء ذلك !ي الحديث الشريف كما !ي الحديث السابق ومثله قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال ُي ِش ُAB
َ َ ُ ُ ْ ََ َ
َّ َ ﱠُ َ َْ يََ ﱠ ﱠ
الش ْي َط َ
ان َي ُْ ¤ع !ي َيدﻩ َف َي َق ُع !ي ُح ْف َرة م ْن ﱠ
الن ِار").(٣
ل
ع
ل
ر
د
ي
ال
ه
ن
إ
ف
ح
ال
الس
ب
يه
خ
أ
ٍ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
أحدكم ع;ى ِ ِ ِ ِ ِ ِ
قال النووي رحمه ﷲ !ي شرحه لهذا الحديث" :هكذا هو !ي جميع النسخ :ال ُ
يش ،ABبالياء بعد الشBن،
َ ُ َ ﱠ َ َ ٌ ََ َ َ َ َ ُْ ٌ ﱠ َ
ود ل ُه ِب َول ِد ِﻩ() ، (٤وقد
وهو صحيح ،وهو ن OÛبلفظ الخ ،Aكقوله تعا[ى) :ال تضار و ِالدة ِبول ِدها وال مول
قدمنا مرات ﱠأن هذا أبلغ من لفظ الن.(٥)"OÛ
قال عباس حسن معلقا" :ألن مع ¯Pالن OÛهو :طلب الكف عن Opء ،...فهو محض طلب مجرد؛ ال يفيد
وجزم ﱠ
ٌ
بأن
بذاته ّأن الكف سيتحقق أو ال يتحقق ،بخالف النفي؛ ففيه قطع بعدم حصول ال×Opء،
املع ¯Pال سبيل إ[ى تحققه؛ لثقة املتكلم ّأن السامعBن واملخاطبBن لن يخالفوا ما يقررﻩ").(٦
ﱠ ْ
ْ ََ ْ
َ ْ َ َ ْ
ان ُيؤ ِم ُن ِبالل ِه َوال َي ْو ِم ٓالا ِخ ِر فال ُيؤ ِذي َجا َر ُﻩ").(٧
وكذا قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم" :من ك
قال النووي" :وأما قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم) :فال يؤذي جارﻩ( فكذا وقع !ي ٔالاصول )يؤذي( بالياء !ي
آخرﻩ ،وروينا !ي غ ABمسلم )فال يؤذ( بحذفها ،وهما صحيحان ،فحذفها للن ،OÛوإثبا®ا ع;ى أنه خ Aيراد
َ ُ َ ﱠ َ َ ٌ ََ َ َ َ َ ُْ ٌ ﱠ َ
ود ل ُه ِب َول ِد ِﻩ() ، (١ع;ى قراءة من
به الن ،OÛفيكون أبلغ ،ومنه قوله تعا[ى) :ال تضار و ِالدة ِبول ِدها وال مول
) (١صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٥٤٣٧) :
) (٢صحيح البخاري ،الحديث رقم.(١٣٩٥) :
) (٣صحيح البخاري ،الحديث رقم ،(٦٥٤٥) :وصحيح مسلم ،الحديث رقم.(٤٧٤٢) :
) (٤البقرة .٢٣٣ :
) (٥املاج شرح صحيح مسلم.١٧٠/١٦ :
) (٦النحو الوا!ي .٤١٢/٤ :
) (٧صحيح البخاري ،الحديث رقم ،(٤٧٨٧) :وصحيح مسلم ،الحديث رقم.(٦٨) :
) (١البقرة .٢٣٣ :
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رفع ،ومنه قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال يبيع أحدكم ع;ى بيع أخيه" ،ونظائرﻩ كثABة").(١
َ
َ
َّ
وقوله ص;ى ﷲ عليه وسلمَ " :ال َيب ُيع َب ْع ُ
ض ُك ْم َع َ;ى َب ْيع َب ْع َ َ َ َ ﱠ ْ
السل َع َح ﱠَ ْ ´ُ ¯cبط َِ Çا ِإ[ى
ض وال تلقوا ِ
ٍ
ِ
ِ
ﱡ
السو ِق").(٢
مDيء الفعل املضارع بعد ال النافية ع;ى صورة املجزوم
ورد املضارع بعد ال النافية ع;ى صورة املجزوم !ي عدد من ٔالاحاديث ،من ذلك قوله ص;ى ﷲ عليه
َ َ ﱡ
َ َْ َُ
ُْ
اب أك ُت ْب لك ْم ِك َت ًابا ال ت ِضلوا َب ْع َد ُﻩ").(٣
وسلم" :ائتو ِني ِب ِكت ٍ
وأش ABهنا إ[ى أن الكوفيBن لم يشAsطوا للجزم بـ"ال" أن تكون طلبية؛ ويصححون الجزم بعد "ال" النافية
؛ ولكن بشرط ْأن يصح وقوع "كي" التعليلية قبلها مع استقامة املع¯P؛ حكى الفراء عن بعض العرب
قولهم" :ربطت الفرس ال ينفلت" ،بجزم املضارع وبرفعه ،فالجزم ع;ى توهم وتقدير جملة شرطية؛ أي:
ْ
ينفلت ،وما اشAsطوﻩ متحقق هنا فيمكن وضع" :كي" قبل" :ال" من غْ ABأن يفسد
ألني ْإن لم أربطه
املعْ ،¯P
بأن يقال :ربطت الفرس كي ال ينفلت) ،(٤وقد تحقق الشرط !ي هذا الحديث فيصح وقوع "كي"
التعليلية قبل "ال" دون أن يختل املع.¯P
َ َْ ْ َ َ َ ﱠ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ﱠ ُْ ُ َ َ ْ ُْ
ْ َ َ ُ َ َْ
وقال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال يأ ِت ابن آدم النذر ِب×ٍ Opء لم يكن قد قدرته ول ِكن يل ِق ِيه القدر وقد
ْ
َ ُ َ َ ْ
ق ﱠد ْرت ُه ل ُه أ ْس َتخ ِر ُج ِب ِه ِم ْن ال َب ِخ ِيل").(٥
قال ابن حجر" :ال يأت ،بغ ABياء وليس بلحن؛ ألنه قد سمع نظABﻩ من كالم العرب").(٦
مDيء )ال( محتملة للناهية وللنافية
َ
َ َ ُ َْ ُُ َ
 قال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال ي ِبيع بعضك ْم َع;ى َب ْي ِع أ ِخ ِيه").(٧
َ
َ
َ ْ
َ َ
ُ َ
َََ
 وقال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال َي ْقت ِس ُم َو َرث ِِ Ocد َينا ًرا َوال ِد ْر َه ًما َما ت َرك ُت َب ْع َد نفق ِة ِن َسا ِئي َو َمئون ِةَ ُ َ َ َ َ ٌ )(٨
َع ِام ِ;ي فهو صدقة".
َْ َ ُ َْ َ َ َ
َ ْ َ َ َ ﱠ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ )(٩
َ َُ
اش ُر امل ْرأة امل ْرأة ف َت ْن َع َ َا ِلزو ِجها كأنه ينظر ِإلا".
 وقال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال تب ِﱠ
َ َُْ َ َ َ ْ َََ
ﱠ )(١
ات ِإال ِ!ي َح ٍّد ِم ْن ُح ُد ِود الل ِه".
 وقال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال ُيجلد ف ْوق عش ِر جلد ٍ) (١املاج شرح صحيح مسلم.٢٠/٢ :
) (٢صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٢٠٢٠) :
) (٣صحيح البخاري ،الحديث رقم.(١١١) :
) (٤يرى عباس حسن أن من الخ ABاليوم عدم ٔالاخذ Çذﻩ اللغة ،وعدم القياس ع;ى القليل الوارد Çا؛ منعا لفو ¯pÚالتعب ،ABوما يAsتب
عليه -بغ ABداع -من اضطراب الفهم واختالفه .النحو الوا!ي .٤١٢/٤ :
) (٥صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٦١١٩) :
) (٦فتح الباري .٥٧٨/١١
) (٧صحيح البخاري ،الحديث رقم.(١٩٩٥) :
) (٨صحيح البخاري ،الحديث رقم ،(٢٥٦٩) :وصحيح مسلم ،حديث رقم.(٣٣٠٦) :
) (٩صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٤٨٣٩) :
) (١صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٦٣٤٢) :
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َ ُ َ َْ
ُ َْ َ ُ
ُ ْ َ ُ َ ْ ْ
 وقال ص;ى ﷲ عليه وسلم :ال ت ْنك ُح ٔالا ِّي ُم َح ﱠ ¯cت ْس َتأ َم َر َوال ت ْنك ُح ال ِبك ُر َح ﱠ ¯cت ْس َتأذ َن قالوا َياَ ُ َ ﱠ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ )(١
رسول الل ِه وكيف ِإذ³ا قال أن تسكت".
!ي ٔالاحاديث السابقة جاءت ال محتملة للناهية وللنافية ،ويختلف إعراب الفعل بحسب تقدير ال ،فإن
قدرت ناهية جزم الفعل بعدها ،وإن قدرت نافية رفع ،واملع ¯Pاملفهوم ما !ي الحالBن هو الن ،OÛومDيء
الن OÛع;ى صورة الخ Aأبلغ كما ذكر آنفا.
مDيء ال النافية بمع ¯Pالناهية
ﱠ ﱠ َ َ َ َ َ ْ َ ﱠ َ ْ َ َ َ ﱠ َ َ ََْ َ ُ َ ُ َ ُْْ َ َ ﱠَ َ
 قال ص;ى ﷲ عليه وسلمِ " :إن الله حبس عن مكة ال ِفيل وسلط علا رسوله واملؤ ِم ِنBن ف ِإ³ا الَ
َ
ََ َ َ َْ َ ﱠ ُ ﱠ ْ
َ َ
اع ًة م ْن ََ ³ار َوإ ﱠَ ³ا َال َتح ﱡل َأل َح ٍد َب ْعدي َف َال ُي َن ﱠف ُر َ
ص ْي ُد َها َوال
ِ
ِ ِ
ت ِح ﱡل ِألح ٍد كان قب ِ;ي وِإَ ³ا أ ِحلت ِ[ي س ِ
ٍ ِ
َ ﱠ ُْ
ْ َ َ ُ َ َ
)(٢
ُيخ َت;ى ش ْوك َها َوال ت ِح ﱡل َس ِاقط ُ َا ِإال ِملن ِش ٍد".
ﱠ ْ
َ َ ُ ُ َْ َ ُ ُ َ
)(٣
وم امل ْرأة َو َب ْعل َها ش ِاه ٌد ِإال ِب ِإذ ِن ِه".
 وقال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال تصَ
ْ
َْ َ َ
َ ُ َّ
ُ
ﱠ
َ َ ْ َ ْ ٌ )(٤
س َع;ى عا ِتقي ِه Opء"
ص ِ;ي أ َح ُدك ْم ِ!ي الث ْو ِب ال َو ِاح ِد لي
 وقال ص;ى ﷲ عليه وسلم" :ال ي)(٥
 وقال ص;ى ﷲ عليه وسلمَ " :ال ُيق ُالر ُج َل ِم ْن َم ْج ِل ِس ِه ُث ﱠم َي ْج ِل ُ
الر ُج ُل ﱠ
يم ﱠ
س ِف ِيه".
ِ
 وقال ص;ى ﷲ عليه وسلمَ " :ال َي ْم×َ Opأ َح ُد ُك ْم !ي َن ْعل َواح َد ٍة ل ُي ْحفه َما َجم ًيعا َأ ْو ل ُي ْنع ْل ُهماَ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ ِِ
ً )(٦
َج ِميعا".
!ي ٔالاحاديث السابقة جاءت ال نافية ،بمع ¯Pالناهية ،وال يمكن تقديرها ناهية ألن الفعل املضارع
جاء بعدها مرفوعا ،وال يمكن تقدير الجزم فيه ،فالجزم يغ ABشكل الفعل ،بحذف حرف ،بخالف
ما رأينا !ي ٔالافعال املذكورة !ي ٔالاحاديث ال Ocجاءت فا ال محتملة للنافية وللناهية.
الخاتمة
ورد أسلوب الن! OÛي كالم الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم من خالل ٔالاحاديث املروية !ي صحي²ي البخاري
ومسلم !ي مواضع كثABة ،و!ي الغالب ال يخرج مع ¯Pالن OÛعن أحد أمرين :التحريم أو الت¤يه.
ولعل أبرز ثمرة لهذا البحث ما لحظته من ثراء لغوي غ ABمحدود !ي الحديث النبوي الشريف ،وجاءت
املسائل املتناولة !ي البحث !ي أسلوب الن! OÛي حديث الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم متوافقة مع قواعد
النحو املقررة ،بل ﱠإن !ي الحديث ما يغ OPعن غABﻩ !ي باب الاستشهاد لبعض قواعد النحو.
وقد وجد البحث اتساعا !ي الوظيفة السياقية ألسلوب الن! OÛي الحديث النبوي ،فليست وظيفة )ال(
الناهية مقصورة ع;ى العمل الشك;ي !ي الفعل بعدها ،بل إن الوظيفة ٔالابرز لها Ôي التأث ABالدال[ي !ي
السياقات ال Ocوردت فا ،وتبBن من البحث أن الظواهر السياقية املصاحبة للن OÛلها تأث ABدال[ي
) (١صحيح البخاري ،الحديث رقم ،(٤٧٤١) :وصحيح مسلم ،حديث رقم.(٢٥٤٣) :
) (٢صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٢٢٥٤) :
) (٣صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٤٧٩٣) :
) (٤صحيح البخاري ،الحديث رقم ،(٣٤٦) :وصحيح مسلم ،حديث رقم.(٨٠١) :
) (٥صحيح البخاري ،الحديث رقم ،(٥٧٩٨) :وصحيح مسلم ،حديث رقم.(٤٠٤٤) :
) (٦صحيح البخاري ،الحديث رقم.(٥٤٠٨) :
517

واضح.
املصادر واملراجع:
 ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبوحيان ٔالاندل ،Op-تحقيق رجب عثمان محمد ،القاهرة ،ط،١١٤١٨هـ.
 أسرار العربية ،أبو الAكات ٔالانباري ،تحقيق فخر صالح قدارة ،ط ،١دار الجيل ،بABوت١٩٩٥ ،م. أوضح املسالك إ[ى ألفية ابن مالك ،ابن هشام ٔالانصاري ،تحقيق محمد مح÷ Oالدين عبدالحميد،ط ،٥املكتبة العصرية ،بABوت ١٩٧٩م.
 البحر املحيط !ي التفس ،ABأبوحيان ٔالاندل ،Op-دار الفكر ،بABوت١٩٩٢ ،م. البيان !ي غريب إعراب القرآن البن ٔالانباري ،تحقيق طه عبدالحميد طه ،القاهرة١٤٠٠ ،هـ. التبيان !ي إعراب القرآن ،أبو البقاء العكAي ،ط ،١املكتبة التوفيقية ،القاهرة١٩٧٩ ،م. تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ،ابن مالك ،تحقيق محمد كامل بركات ،دار الكتاب العربي،القاهرة١٩٦٨ ،م.
 الج ¯Pالداني !ي حروف املعاني ،الحسن بن أم قاسم املرادي ،تحقيق فخر الدين قباوة ،ط،٥.١٩٩٥
 حاشية الصبان ع;ى شرح ٔالاشموني ،محمد بن ع;ي الصبان ،ط الحل ،O°القاهرة ،د .ت. الخصائص ،أبوالفتح عثمان بن ج ،OPتحقيق محمد ع;ي النجار ،ط ،٣الهيئة املصرية العامةللكتاب ،القاهرة١٩٨٦ ،م.
 الداللة الزمنية !ي الجملة العربية ،ع;ي جابر املنصوري ،الدار العلمية الدولية ،ط ،١عمانٔالاردن٢٠٠٢ ،م.
 ديوان أبي ٔالاسود الدؤ[ي ،تحقيق محمد حسن آل ياسBن ،بغداد١٣٨٤ ،هـ. ديوان النابغة الذبياني ،شرح وتقديم عباس عبدالساتر ،بABوت١٤٠٥ ،هـ. رصف املباني !ي حروف املعاني ،أحمد بن عبد النور املالقي ،تحقيق أحمد الخراط ،دار القلم،دمشق.
 سن أبي داود  ،أبو داود سليمان بن ٔالاشعث السجستاني ،دار الكتاب العربي ،بABوت ،د .ت. سن ابن ماجة ،محمد بن يزيد القزوي ،OPتحقيق محمد فؤاد عبدالبا*ي ،ط الحل ،O°القاهرة،د.ت.
 شرح أبيات سيبويه البن السABا!ي ،تحقيق محمد الريح هاشم ،ط ،١دار الجيل  ،بABوت١٤١٦ ،هـ. شرح ٔالاشموني ع;ى ألفية ابن مالك ،ع;ي بن محمد ٔالاشموني ،ط الحل ،O°القاهرة ،د.ت. شرح التسهيل ،ابن مالك ،تحقيق عبدالرحمن السيد وبدوي املختون ،ط ،١دار هجر ،القاهرة،١٩٩٠م.
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 شرح الكافية الشافية ،ابن مالك ،تحقيق عادل عبداملوجود ومحمد معوض ،ط ،١دار الكتبالعلمية ،بABوت٢٠٠٠ ،م.
 شرح كافية ابن الحاجب ،ر OpÚالدين الاسAsاباذي ،دار الكتب العلمية ،بABوت١٩٩٨ ،م. شرح صحيح مسلم للسيوطي شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح ،ابن مالك ،مكتبة القد ،OpËالقاهرة،د.ت.
 صحيح البخاري ،ط ،٢املجلس ٔالاع;ى للشؤون ٕالاسالمية ،القاهرة١٩٩٠ ،م. الجامع الصحيح املسم¯ صحيح مسلم ،أبو الحسBن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشABيالنيسابوري ،دار الجيل بABوت ودار ٔالافاق الجديدة  ،بABوت ،د .ت.
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العي ،OPط ،١الحل ،O°القاهرة١٩٧٢ ،م. فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالني ،تحقيق عبدالعزيز بن باز ،ط ،١دارالكتب العلمية ،بABوت١٩٨٩ ،م.
 كتاب سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن ،Aتحقيق عبدالسالم هارون ،ط ، ٣عالم الكتب،القاهرة١٤٠٣ ،هـ - .لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور ٔالافريقي املصري ،دار صادر ،بABوت،
ط ،١د.ت.
 معاني القرآن ،أبوزكريا الفراء ،تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد ع;ي النجار ،دار السرور .د.ت. معاهد التنصيص ع;ى شواهد التلخيص ،للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العبا،OpËتحقيق محمدمح÷ Oالدين عبد الحميد ،عالم الكتب ،بABوت ١٣٦٧هـ١٩٤٧ ،م.
 مغ OPاللبيب عن كتب ٔالاعاريب ،ابن هشام ٔالانصاري ،تحقيق محمد مح÷ Oالدين عبدالحميد،املكتبة العصرية ،بABوت١٩٩١ ،م.
 مفتاح العلوم ،أبو يعقوب السكاكي ،ط ،٢الحل ،O°القاهرة.١٩٩٠ ، املقرب البن عصفور ٕالاشبي;ي ،تحقيق عادل عبداملوجود وع;ي وعوض ،ط ،١دار الكتب العلمية،بABوت١٩٨٨ ،م.
 املمتع !ي التصريف ،ابن عصفور ٕالاشبي;ي ،تحقيق فخر الدين قباوة ،ط ،١مكتبة لبنان ،بABوت،١٩٩٦م.
 املاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا يح÷¯ بن شرف النووي ،دار إحياء الAsاث العربي،بABوت ،ط١٣٩٢ ،٢هـ.
 نتائج الفكر !ي النحو ،أبوالقاسم عبدالرحمن السهي;ي ،تحقيق عادل عبداملوجود وع;ي معوض،ط ،١دار الكتب العلمية ،بABوت١٩٩٢ ،م.
 النحو الوا!ي ،عباس حسن ،ط ،٣دار املعارف ،القاهرة ،د.ت.519

 النحو والداللة مدخل لدراسة املع ¯Pالنحوي الدال[ي ،د .محمد حماسة عبد اللطيف  ،دارالشروق ،ط.١،٢٠٠٠
 همع الهوامع شرح جمع الجوامع ،جالل الدين السيوطي ،تحقيق أحمد شمس الدين ،ط ،٢دارالكتب العلمية ،بABوت١٩٩٨ ،م.
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 .٣٥جهود املحدثن ]ي تأويل مختلف الحديث
د .محمد بن عبد العزيز الجمعان
)أستاذ السنة وعلومها املساعد !ي جامعة طيبة(
المقدمة
إن الحمد هلل نحمدﻩ ونستعينه ونستغفرﻩ ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من
´دﻩ ﷲ فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال ﷲ وحدﻩ ال شريك له ،وأشهد أن
َ
ً
َ
َْ
َ ُ
َُ
ين َآم ُنوا ﱠات ُقوا َ
محمدا عبدﻩ ورسولهَ ،ي َاأ ﱡ´ َا ﱠالذ َ
ﷲ َح ﱠق تق ِات ِه َوال ت ُموت ﱠن ِإال َوأن ُت ْم ُم ْس ِل ُمون )َ ،(١ياأ ﱡ´ َا
ِ
ََ
ُ ﱠ
ً َ
َََ ُ
ﱠ
َ
ﱠ
الن ُ
س َو ِاح َد ٍة َوخل َق ِم ْ َا َز ْو َج َها َو َبث ِم ْ ُ َما ِر َجاال ك ِث ًABا َو ِن َس ًاء َو ﱠات ُقوا
اس ﱠات ُقوا َرﱠبك ُم ال ِذي خلقك ْم ِم ْن ن ْف
ٍ
َ َ
َ ﱠ َ َ ُ َ
َ ُ ُ َ ً
ﷲ َك َ
ٔالا ْر َح َام إ ﱠن َ
ان َع َل ْي ُك ْم َرق ًيبا)َ ،(٢يا َأ ﱡ´ َا ﱠالذ َ
ن
ﷲ َوقولوا ق ْوال
ين َآم ُنوا ﱠات ُقوا
و
ه
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ﷲ ال ِذي تساءلو َ ِ
َ
َ
َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َْ
ُ
ُ
ُ
َ ً ُ ْ َُ
ُ
ْ
ُ
ً
ً )(٣
َ
ْ
َ
ص ِل ْح لك ْم أ ْع َمالك ْم َويغ ِف ْر لك ْم ذن َوبك ْم َو َمن ُي ِط ِع ﷲ ورسوله فقد فاز فوزا ع ِظيما .
س ِديدا ي
أما بعد :
ُ
ٌ
َ
ُ
وشر ٔالامور محدثاتـها َ ،
وخ ABالهدي ُ
ﷲَ ،
محمد َ ،
محدثة بدعة
وكل
هدي
فإن أصدق
ٍ
ٍ
ِ
الحديث كالم ِ
ِ
ِ
ٌ
ضاللة َ ،
َ ،
النار.
وكل
بدعة
ٍ
وكل ٍ
ضاللة !ي ِ
إن السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع ال Ocتكفل ﷲ بحفظها وصيانا عن كل عيب ونقص
وزلل ،كيف ال؛ وÔي و'ي ﷲ إ[ى نبيه محمد  ،قال ﷲ تعا[ى :وما ينطق عن الهوى إن هو إال و ي
يو ى ).(٤
ف OÛمAأة من كل عيب ،خالية من أي نقص ،م¤هة عن التناقض والاضطراب ،فال نجد !ي السنة
ً
النبوية الصحيحة ما يناقض بعضه بعضا بل كل ما جاء !ي السنة النبوية فهو متماثل ،يؤيد بعضه
ً
ً
ً
ً
بعضا ،قال تعا[ى :ولو كان من عند غ ﷲ لوجدوا فيه اختالفا كثا ) ،(٥وهذا وإن كان مرادا به
ً
كتاب ﷲ ع;ى وجه الخصوص ،إال أن السنة النبوية داخلة !ي عموم ذلك؛ لكو³ا وحيا من عند ﷲ
 ،عن عبد ﷲ بن عمرو  قال :كنت أكتب كل Opء أسمعه من رسول ﷲ  أريد حفظه ،فتOP
قريش ،وقالوا :تكتب كل Opء سمعته من رسول ﷲ  ،ورسول ﷲ  ،بشر يتكلم !ي الغضب
ُْ
والرضا ،فأمسكت عن الكتاب ،فذكرت ذلك لرسول ﷲ  ،فأومأ بإصبعه إ[ى فيه ،وقال) :اكت ْب،
َ
ْ ﱠ
َ ﱠ َْ
ف َوال ِذي نف ِ¨ِ Hب َي ِد ِﻩ َما خ َر َج ِمن ُه ِإال َح ﱞق( ).(٦
ً
إال إنه قد يرد !ي السنة النبوية ما قد يظنه بعضهم تعارضا ً◌ ،وإن كان !ي حقيقة ٔالامر متوافق غAB
متعارض ،وقد استغل أعداء ٕالاسالم منذ القدم هذا ٔالامر كمدخل لهم للطعن !ي ٕالاسالم عامة ،و!ي
) (١سورة آل عمرانٓ ،الاية.١٠٢ :
) (٢سورة النساءٓ ،الاية.١ :
) (٣سورة ٔالاحزابٓ ،الايتان.٧١-٧٠ :
) (٤سورة النجمٓ ،الاية.(٤-٣) :
) (٥سورة النساءٓ ،الاية.(٨٢) :
) (٦أخرجه أحمد ،١٩٢/٢ :وأبو داود ،رقم ،(٣٦٤٦) :والدارمي ،رقم ،(٤٨٤) :وإسنادﻩ صحيح.
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السنة النبوية خاصة ،فأخذوا يشككون !ي السنة النبوية ،ومدى صحا ،وثبو®ا ،ومصداقيا بأنواع
من الشبه الزائفة ،وبدءوا يضربون ٔالاحاديث بعضها ببعض بقصد إظهار تناقضها ،والوصول إ[ى عدم
حجيا.
فانAى لهم علماء كبار من املحدثBن والفقهاء وسائر أئمة ٕالاسالم للدفاع عن هذﻩ الشبه الواهية،
وبيان زيفها ،و®الكها ،وبينوا ما يدفع هذا الاختالف الظاهري بBن أحاديث املصطفى  ،سواء أكان
ذلك بالتوفيق بBن ٔالاحاديث ،أو الAsجيح بأي من املرجحات املعتAة !ي هذا الباب.
واجد علماء املسلمBن !ي هذا الباب ،وتطور العمل !ي هذا الشأن خالل حركة تدوين علوم السنة،
ً
ً
فأفرد املحدثون أبوابا !ي كتÈم للتوفيق بBن ٔالاحاديث ،وأفرد املصنفون !ي علوم السنة أبوابا !ي تأصيل
ً
وتقعيد هذا العلم ،وأسموﻩ )مختلف الحديث( ،كما أفرد بعض أهل العلم كتبا مستقلة !ي هذا العلم،
للجمع بBن ٔالاحاديث الواردة !ي هذا الباب ،وبيان أصول وقواعد هذا العلم.
وكان أول من أفرد هذا العلم بالتصنيف ٕالامام محمد بن إدريس الشافÙي ،املتو!ى سنة ٢٠٤هـ ،وهذا
يدلك ع;ى اهتمام العلماء Çذا الفن !ي وقت مبكر من زمن التدوين للسنة وعلومها.
ثم تتابع العلماء ع;ى التأليف والتصنيف !ي هذا العلم؛ لبيان أصوله وقواعدﻩ ،وذكر ٔالاحاديث الOc
توهم الاختالف ،ح ¯cتطور شأن هذا العلم ،وتعددت املؤلفات فيه.
أهمية مختلف الحديث:
ً
تAز أهمية هذا املوضوع من جهة كونه دفاعا عن السنة النبوية مما ألصقه Çا املغرضون من
التناقض والاضطراب املتوهم بBن أفرادها.
كما أن فيه تجلية لبعض ما قد يقع لبعض املسلمBن من توهم الاختالف الواقع بBن ٔالاحاديث ،سوء
تلك املتعلقة باألحكام الفقهية ،مما يوردﻩ بعض الفقهاء أثناء سياق الاختالف !ي مسألة من مسائل
الفقه ،أو غABها من أحاديث العقائد والتفس ABوأمثالها.
كما أن فيه بيان ألسباب توهم وقوع الاختالف بBن ٔالاحاديث ،وإيضاح املراد من ٔالاحاديث مما يدفع
توهم التعارض بيا ،وإزالة اللبس !ي ذلك.
هدف هذﻩ الدراسة
ومن هنا جاءت هذﻩ الدراسة إلبراز دور املحدثBن !ي دفع ما يوهم الاختالف بBن ٔالاحاديث النبوية،
وبيان أصول وقواعد هذا العلم ال Ocاجد املحدثون !ي وضعها؛ لرفع توهم التعارض بBن أقوال النO°
 ،ودراسة مؤلفا®م !ي هذا الباب ،وبيان جهودهم ال Ocقاموا Çا !ي تلك املصنفات.
خطة البحث:
وقد رتبت هذﻩ البحث ع;ى النحو التا[ي:
مقدمة :ذكرت فا أهمية مختلف الحديث ،وهدف البحث وخطته.
املبحث ٔالاول :تعريف مختلف الحديث.
املبحث الثاني :نشأة علم مختلف الحديث.
املبحث الثالث :تدوين مختلف الحديث.
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املبحث الرابع :جهود املحدثBن !ي وضع قواعد دفع التعارض بBن مختلف الحديث.
املبحث الخامس :دراسة أهم املصنفات !ي مختلف الحديث ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب ٔالاول :كتاب اختالف الحديث.
املطلب الثاني :كتاب تأويل مختلف الحديث.
املطلب الثالث :شرح مشكل ٓالاثار.
الخاتمة :ذكرت فا نتائج البحث.
املراجع.
الفهرس.
وبعد :
ً
ً
ً
فهذا جهد املقل تعبت فيه أشهرا عدة ،ولم آل فيه جهدا ،أسال ﷲ أن يجعله خالصا لوجه الكريم،
وما كان فيه من صواب فمن ﷲ وحدﻩ ،وما كان فيه من خطأ فمن نف ،Op-ورحم ﷲ من نظر فيه
فاغتفر قليل الزلل !ي كث ABالصواب .
املبحث ٔالاول
تعريف مختلف الحديث
ً
أوال :التعريف اللغوي:
ً
الاختالف !ي اللغة مصدر اختلف ،والاختالف هو املضادة ،وقد خالفه مخالفة ،وخالفا إذا ضادﻩ
وعارضه ،وتخالف ٔالامران :لم يتفقا ،وكل ما لم يتساو فقد تخالف ،واختلف ).(١
َ
واملختلف بفتح الالم وكسرها ،فع;ى ٔالاول يكون اسم مفعول ،وع;ى الثاني يكون اسم فاعل،
واملختلف
ِ
ْ َ ً َْ
َ
ََ ْ َ َ َ ﱠ ﱠ
ََ ْ َ
الل َه َأ ْن َز َل م َن ﱠ
ات ُمخت ِلفا أل َو ُاَ ³ا َو ِم َن
ومنه قول ﷲ تعا[ى ﴿ ألم تر أن
الس َم ِاء َم ًاء فأخ َر ْجنا ِب ِه ث َم َر ٍ
ِ
َ
ْ
َ ﱠ َ ّ َ َْ َ ُ ْ َ ٌ
ٌ َ ٌُْ ُ َْ ٌ
َ
ود )َ (٢٧وم َن ﱠ
يب ُس ٌ
ْالج َبال ُج َد ٌ
ف أل َو ُاَ ³ا َوغ َراب ُ
اب ؤالانع ِام مخت ِلف
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ل
ت
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م
ح
و
يض
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ِ
ِ
َ ِ ِ
اس والدو ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠُ ْ َ
َ
َْ
ﱠ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
َْ ُُ
َ
ْ ُ َ َ ُ ﱠ ﱠ َ َ ٌ َ ُ ٌ َ )(٢
ْ
َ َ
َ
﴿إنكم ل ِفي قو ٍل
ألوانه كذ ِلك ِإنما يخ× ¯pالله ِمن ِعب ِاد ِﻩ العلماء ِإن الله ع ِزيز غفور◌﴾  ،وقوله تعا[ىِ :
ُ َْ
ف﴾ ) (٣أي" :مضطرب ،ال يلتئم وال يجتمع" ).(٤
مخت ِل ٍ
ً
ثانيا :التعريف الاصطال ي:
ً
واملقصود به !ي مصطلح الحديث :علم يبحث !ي التوفيق بBن ٔالاحاديث املقبولة املتعارضة ظاهرا ،أو
الAsجيح بيا ).(٥
ومن هنا فكل ما يأتي !ي هذﻩ الدراسة من لفظ املختلف ،أو املتضاد فاملقصود به !ي الظاهر ،ال !ي
حقيقة ٔالامر.
) (١انظر :مادة )خلف( :لسان العرب ،٩٠/٩ :،القاموس املحيط ،١٠٧٦/٢ :تاج العروس.٢٧٩/٢٣ :
) (٢سورة فاطر.٢٨-٢٧ :
) (٣سورة الذاريات.٨ :
) (٤تفس ABالقرآن العظيم.٣٥٩/٤ :
) (٥انظر :مقدمة ابن الصالح ،ص ،٢٧١ :نخبة الفكر ،ص ،١٠٣فتح املغيث.٦٦/٤ :
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وشرطه :صحة ٔالاحاديث املتعارضة ،فأما إذا لم يصح أحد الحديثBن املتعارضBن فال اختالف حينئذ؛
لسقوط الضعيف ما ،ولذا ذكرت !ي التعريف لفظ" :املقبولة"؛ ليخرج بذلك ما لم يصح من
ٔالاحاديث ال Ocتخالف ٔالاحاديث الصحيحة فإ³ا حينئذ ال ُتعد َ
معا ِرضة لها لسقوط شرط الصحة.
الفرق بن مختلف الحديث ومشكل الحديث:
وأما مشكل الحديث ،فهل هو بمع ¯Pمختلف الحديث ،أم هو غABﻩ؟
ً
فيقال جوابا عن ذلك :أن مشكل الحديث هو أعم وأشمل من مختلف الحديث؛ ألن مشكل الحديث
يشمل عدة أنواع ،ما:
ٔ -١الاحاديث املتعارضة فيما بيا !ي الظاهر.
ٔ -٢الاحاديث ال Ocتعارض القرآن !ي الظاهر.
ٔ -٣الاحاديث ال Ocتعارض صريح العقل !ي الظاهر.
ً
 -٤كما يشكل أنواعا أخرى غ ABهذﻩ.
بينما مختلف الحديث ال يشمل إال النوع ٔالاول ما ،ومن خالل ذلك يتضح أن مشكل الحديث أعم
وأشمل من املختلف.
قال الدكتور عبد املجيد محمود ) :وأما مشكل الحديث أو ٓالاثار فهو أعم من اختالف الحديث ،ومن
ً
ً
الناسخ واملنسوخ؛ ألن ٕالاشكال ـ وهو الالتباس والخفاء ـ قد يكون ناشئا من ورود حديث يناقض حديثا
آخر من حيث الظاهر ،أو من حيث الحقيقة ونفس ٔالامر ،وقد ينشأ ٕالاشكال من مخالفة الحديث
للعقل ،أو للقرآن ،أو للغة( ).(١
الفرق بن مختلف الحديث والناسخ واملنﺴوخ:
وأما الناسخ واملنسوخ فهو أخص من مختلف الحديث ،إذ إن من طرق دفع الاختالف بBن ٔالاحاديث أن
ً
ً
ً
يجعل املتأخر ناسخا للمتقدم ـ !ي حال معرفة تاريخهما ـ ،إال أن الناسخ واملنسوخ أصبح نوعا وعلما
ً
مستقال بذاته ،وقد ألفت فيه مؤلفات مستقلة.
قال السخاوي ) :وكان ٔالانسب عدم الفصل بينه ـ يع OPمختلف الحديث ـ وبBن الناسخ واملنسوخ ،فكل
ناسخ ومنسوخ مختلف ،وال عكس( ).(٢
املبحث الثاني
نشأة علم مختلف الحديث
ظهر هذا العلم !ي زمن مبكر شأنه شأن سائر العلوم ٕالاسالمية ،فقد نشأ هذا العلم !ي زمن الن O°
ع;ي يد الصحابة  ،وأقرهم الن  O°ع;ى ذلك.
ويوضح ذلك ما حدث بعد غزوة ٔالاحزاب عندما أمر الن  O°الصحابة بالتوجه إ[ى ب OPقريظة ،ففي
الصحيحBن ـ واللفظ ملسلم ـ عن أنس  قال ) :نادى فينا رسول ﷲ  يوم انصرف من ٔالاحزاب) :أن
) (١أبو جعفر الطحاوي وأثرﻩ !ي الحديث.٢٦٠ :
) (٢فتح املغيث.٦٦/٤ :
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ال يصلن أحد الظهر إال ]ي ب Hقريظة( ،فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون ب OPقريظة ،وقال:
ً
آخرون :ال نص;ي إال حيث أمرنا رسول ﷲ  وإن فاتنا الوقت ،قال :فما عنف واحدا من الفريقBن( ).(٣
ففي هذﻩ الواقعة فهم بعض الصحابة من ن OÛالن  O°عن الصالة إال !ي ب OPقريظة إن ذلك دال ع;ى
تأخ ABالصالة ح ¯cالوصول إ[ى ب OPقريظة وإن خرج وقت الصالة.
وهذا الفهم يعارض عموم ٔالاحاديث ال Ocأمر فا بأداء الصالة لوقا ،كحديث ابن مسعود !ي
الصحيحBن قال ) :سألت رسول ﷲ  :أي العمل أحب إ[ى ﷲ ـ تعا[ى ـ؟ قال) :الصالة عى وقWXا( ).(٤
وحديث عبادة بن الصامت ،قال :أشهد أني سمعت رسول ﷲ  يقول) :خمس صلوات اف)ضهن ﷲ
 ،من أحﺴن وضوءهن وصالهن لوقWXن ،وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عى ﷲ
عهد أن يغفر له ،ومن لم يفعل فليس له عى ﷲ عهد ،إن شاء غفر له ،وإن شاء عذبه( ).(٥
ففي واقعة ٔالاحزاب أتى الصحابة توجيه نبوي كريم لهم بأن ال يصلBن أحد الظهر إال !ي ب OPقريظة،
والطريق إ[ى ب OPقريظة طويل ،فلما كانوا !ي الطريق ولم يصلوا إ[ى ب OPقريظة ،وخ× Opأصحاب النO°
 خروج وقت الصالة ،ورأوا أن هذا التوجيه يخالف !ي ظاهرﻩ ما سبق من أمر الن  O°لهم بأداء
الصالة !ي وقا ،فانقسم الصحابة إ[ى فريقBن !ي دفع هذا الاختالف الظاهري:
فأما الفريق ٔالاول :فذهبوا إ[ى ترجيح ٔالاحاديث الدالة ع;ى وجوب الصالة ع;ى وقا ،وحملوا هذا
الحديث ع;ى الحض ع;ى سرعة امل Op2إ[ى ب OPقريظة دون أن يلزم من ذلك تأخ ABالصالة عن وقا،
ولذا فقد صلوا !ي الطريق مخافة فوات الوقت.
وأما الفريق الثاني :فذهبوا إ[ى العمل بظاهر هذا الحديث ،وإن أدى ذلك إ[ى تأخ ABالصالة عن وقا،
وجعلوا هذا الخطاب من الخاص الذي يخص به عموم ٔالاحاديث الدالة ع;ى وجوب الصالة !ي وقا،
فلم يصلوا الظهر إال !ي ب OPقريظة ،وإن خرج وقت الصالة.
ً
وقد صوب الن  O°عمل الفريقBن ،ولم يعنف أيا مما ،فدل هذا ع;ى صحة مسلك الفريقBن !ي دفع
التعارض عن ٔالاحاديث النبوية ،واعتبار هذين املسلكBن !ي رفع التعارض املتوهم بBن ٔالاحاديث النبوية،
وهما مسلك الAsجيح ،ومسلك التوفيق.
وقد استمر الصحابة والتابعون من بعدهم !ي دفع التعارض املتوهم بBن ٔالاحاديث النبوية بطرق ش¯c
من التوفيق أو الAsجيح دون أن يدون ذلك العلم !ي املصنفات ،شأنه شأن سائر العلوم ال Ocكانت
ً
ُ
تتناقل شفاها !ي العصور ٔالاو[ى من ٕالاسالم ،ح ¯cجاء عصر التدوين للسنة النبوية ،فدون هذا العلم
!ي الكتب كما دون سائر علوم الحديث النبوي ،ووضعت قواعدﻩ ،وبينت مسالكه ،وصنفت املؤلفات
املستقلة !ي هذا العلم.

) (٣أخرجه البخاري ،رقم ،(٩٠٤) :ومسلم ،رقم ،(١٧٧٠) :واللفظ له ،و!ي لفظ البخاري قال) :العصر( بدل )الظهر(.
) (٤أخرجه البخاري ،رقم ،(٨٥) :ومسلم ،رقم.(٥٠٤) :
) (٥أخرجه :مالك ،رقم ،(٢٦٨) :وأبو داود ،رقم ،(٤٢٥) :وابن ماجه ،رقم ،(١٤٠١) :والنسائي ،رقم ،(٤٦١) :وابن حبان ،رقم،(١٧٣١) :
وصححه ٔالالباني !ي صحيح الAsغيب والAsهيب ،ص.(٢٣٢) :
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املبحث الثالث
تدوين مختلف الحديث
ً
كان هذا النوع من أنواع علوم الحديث يتناقل ع Aالعصور شفاها كسائر العلوم ٕالاسالمية املختلفة
كأصول الفقه ومصطلح الحديث ،ثم مع بزوغ حركة التدوين ،وانتشار املؤلفات املدونة !ي الصحف
ظهرت بعض املؤلفات ال® Ocتم Çذا النوع ،وقد انقسمت هذﻩ املؤلفات إ[ى قسمBن:
القﺴم ٔالاول :املؤلفات غ املﺴتقلة.
وÔي مؤلفات لم تفرد هذا النوع بالتصنيف ،وإنما أشارت إ[ي Opء منه أثناء إيراد بعض ٔالاحاديث
املختلفة ،أو أثناء شرح بعض ٔالاحاديث النبوية ،أو عند الكالم ع;ى مسألة فقهية وردت فا أحاديث
متعارضة.
وهذﻩ املؤلفات كثABة متنوعة ،ال يمكن حصرها؛ ف OÛمتعددة فنجد ذلك !ي كتب الصحاح والسن
والشروح وكتب الفقهاء وغABها ،كل هذﻩ الكتب تجد فا إشارة إ[ى هذا النوع من علوم الحديث،
وتتفاوت !ي ذكر ذلك كAة وقلة.
ً
وهذﻩ الكتب غ ABمقصودة !ي هذﻩ الدراسة؛ لصعوبة حصرها ،وعدها ،فضال عن دراسا ،وبيان
مناهج مؤلفا.
ومن أك Aمن له عناية بذلك ٕالامام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة ،صاحب الصحيح ،وقد نقل
عنه ابن الصالح وغABﻩ قوله ) :ال أعرف أنه روي عن الن  O°حديثان بإسنادين صحيحBن متضادين،
فمن كان عندﻩ فليأت OPألؤلف بيما( ).(١
القﺴم الثاني :املؤلفات املﺴتقلة.
ً
وÔي مؤلفات صنفت استقالال !ي هذا النوع ،وسأذكر !ي هذا املقام ما توصلت إ[ى معرفته من
املصنفات املطبوعة وغ ABاملطبوعة ،وأسماء العلماء الذين ذكر أ³م ألفوا !ي هذا النوع ،وال نعرف
أسماء مؤلفا®م ،ولم نقف علا.
ثم أعقب ذلك بدراسة مفصلة ع;ى ما وقفت عليه من تلك املؤلفات.
فمن املؤلفات !ي هذا النوع:
 -١اختالف الحديث ،لإلمام محمد بن إدريس الشافÙي ،املتو!ى سنة ٢٠٤هـ ،وهو أول من
ً
صنف استقالال !ي هذا املوضوع ،وستأتي دراسة مفصلة عن كتابه !ي املبحث الرابع.
 -٢تأويل مختلف الحديث ،لإلمام أبي محمد عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،املتو!ى
سنة ٢٧٣هـ ،وستأتي دراسة مفصلة عن كتابه !ي املبحث الرابع.
 -٣مشكل ٓالاثار ،لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ،املتو!ى سنة ٣٢١هـ ،وستأتي
دراسة مفصلة عن كتابه !ي املبحث الرابع.

) (١مقدمة ابن الصالح ،ص.(٢٧١) :
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هذﻩ Ôي املؤلفات املستقلة ال Ocوقفت علا !ي هذا املوضوع ،وقد ذكر بعض أهل العلم أسماء بعض
ً
من ألف !ي هذا املوضوع أيضا إال أن مؤلفا®م لم تصل إلينا ـ فيما نعلم ـ ،ومن أولئك:
ٕ -١الامام محمد بن جرير الطAي ،املتو!ى سنة ٣١٠هـ ،فقد ذكر السخاوي أنه صنف !ي مختلف
ً
الحديث ) ،(١وكذا الكتاني !ي الرسالة املستطرفة ) ،(٢ولم أقف ع;ى مصنفه هذا ،علما بأن له
ً
كتاب اختالف الفقهاء ،فهل هو ما عناﻩ السخاوي والكتاني؟ أم أ³ما يقصدان كتابا آخر .ﷲ
أعلم.
 -٢أبو يح÷¯ زكريا بن يح÷¯ السا&ي ،املتو!ى سنة ٣٠٧هـ ،ذكرﻩ الكتاني !ي الرسالة املستطرفة )،(٣
ولم أقف عليه.
 -٣أبو محمد القصري ،وهو عبد الجليل بن مؤ ¯pËالاندل ،Op-املشهور بالقصري ،ذكر السخاوي أن
ً
له كتابا !ي مختلف الحديث ) ،(٤وسماﻩ عمر كحالة !ي معجم املؤلفBن بـ ) تنبيه ٔالافهام !ي مشكل
أحاديثه ( ) ،(٥وال أعلم أهو خاص بمختلف الحديث ،أم أنه يناول مشكل الحديث بعمومه
ع;ى ما سبق بيانه !ي الفرق بيما ).(٦
 -٤ابن حزم ٔالاندل ،Op-وهو ع;ي بن أحمد بن حزم الظاهري ،املتو!ي سنة ٤٥٦هـ ،إمام الظاهرية !ي
ً
عصرﻩ ،ذكر الذه (٧) O°والسخاوي ) (٨أن له كتابا !ي مختلف الحديث ،وسماﻩ الذه! O°ي الس:AB
) ٓالاثار ال Ocظاهرها التعارض ونفي التناقض عا( ) ،(٩وقال ) :يكون عشرة آالف ورقة لكن لم
يتمه( ).(١٠
كتب غ داخلة ]ي الدراسة:
 -١مشكل الحديث وبيانه:
ً
ألف محمد بن الحسن بن فورك ،املتو!ى سنة ٤٠٦هـ ،كتابا اسمه) :مشكل الحديث وبيانه( ،وقد
ً
طبع هذا الكتاب قديما بالهند سنة ١٣٦٢هـ ،ثم طبع !ي حلب سنة ١٤٠٢هـ ،نشر دار الوûي ،بتحقيق
عبد املعطي قلعDي.
وهذا الكتاب غ ABداخل !ي هذﻩ الدراسة؛ ألنه ال يبحث !ي علم مختلف الحديث؛ بل هو متعلق
باألحاديث ال Ocيعتقد املؤلف أ³ا توهم التشبيه والتجسيم بناء ع;ى مذهبه ،وهو مذهب ٔالاشاعرة،
) (١انظر :فتح املغيث.٦٦/٤ :
) (٢انظر :الرسالة املستطرفة.١٥٨ :
) (٣انظر :الرسالة املستطرفة.١٥٨ :
) (٤انظر :فتح املغيث.٦٦/٤ :
) (٥معجم املؤلفBن.٨٤/٥ :
) (٦انظر :ص.١٠ :
) (٧انظر :س ABأعالم النبالء.١٩٤/١٨ :
) (٨فتح املغيث.٦٦/٤ :
) (٩س ABأعالم النبالء.١٩٤/١٨ :
) (١٠س ABأعالم النبالء.١٩٤/١٨ :
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فيقوم املؤلف بنفي ذلك التوهم املعتقد.
قال ابن فورك !ي مقدمة كتابه ) :أما بعد :فقد وفقت ـ أسعدكم ﷲ بمطلوبكم ووفقنا إ[ى ٕالاتمام بما
ابتدأنا به ع;ى تحري النصح والصواب ـ إ[ى إمالء كتاب نذكر فيه ما اشر من ٔالاحاديث املروية عن
رسول ﷲ  مما يوهم ظاهرة التشبيه مما يتسلق به امللحدون ع;ى الطعن !ي الدين( ).(١
ً
وهذا يدل ع;ى أن الكتاب ال يدخل !ي مختلف الحديث ،وإن كان داخال !ي عموم مشكل الحديث ع;ى
ما سبق !ي املبحث ٔالاول ).(٢
ً
ً
كما أن املؤلف بضاعة مزجاة !ي الحديث جدا ،ولذا تراﻩ أحيانا يتكلف تأويل بعض ٔالاحاديث وÔي
ضعيفة أو موضوعة ،وكان يكفيه بيان درجا من الصحة والضعف ).(٣
 -٢مشكالت ٔالاحاديث النبوية وبيا Wا:
ً
ألف عبد ﷲ القصيم) Oمن املعاصرين( كتابا سماﻩ )مشكالت ٔالاحاديث النبوية( ،وقد طبع هذا
ً
الكتاب قديما بال تاريخ ،ولعله طبع !ي املطابع السعودية ،ثم طبع بعد ذلك طبعة حديثة !ي دار
القلم ،عام ١٤٠٥هـ !ي بABوت ،مراجعة وتحقيق الشيخ خليل امليس.
وقد يظن البعض أن هذا الكتاب داخل !ي كتب مختلف الحديث ،ولذا ذكرته هنا لبيان موضوعه.
ولبيان موضوعه يمكن القول بأن الكتاب ال يدخل !ي الكتب املؤلفة !ي مختلف الحديث ،وإنما هو !ي
مشكل الحديث ،حيث أن املؤلف يتناول ٔالاحاديث املشكلة !ي بعض معانا ،أو ال Ocتتعلق بما ظهر من
مكتشفات حديثة !ي هذا العصر.
أو تلك ال Ocيظن أ³ا تتعارض مع علوم العصر ،ومحاولة التدليل ع;ى صحا ببعض العلوم املعاصرة.
قال املؤلف !ي مقدمة كتابه ) :أما بعد فهذا بيان ألحاديث نبوية صحيحة قد أشكلت ع;ى كبار العلماء،
ً
ً
ً
ً
ً
قد أشكل بعضها طبيا ،وبعضها فلكيا ،وبعضها علميا ،وبعضها حسيا ،وبعضها دينيا( ).(٤
ومما ذكرﻩ !ي كتابه ) (٥حديث) :إذا وقع الذباب ]ي شراب أحدكم فليغمﺴه ثم ليOعه فإن ]ي إحدى
جناحيه داء ؤالاخرى شفاء( املخرج !ي صحيح البخاري ).(٦
ً
ً
وذكر الطعن !ي هذا الحديث ،وأن قوما أنكروﻩ طبيا ،وقالوا :إن الذباب يقع ع;ى ٔالاقذار ؤالاوساخ
امللوثة بالجراثيم ،فكيف فيه دواء ،،وهذا ينا!ي كون الن  O°قد قاله.
ثم شرع !ي الدفاع عن الحديث وبيان أن ما ذكرﻩ الن  O°من أن !ي أحد جنا'ي الذباب داء ،و!ي
ٔالاخر دواء قد ثبت بالعلم الحديث ،وأثبت الطب صحة ما جاء !ي الحديث ،فليس !ي حديث الن O°
) (١مشكل الحديث وبيانه ،ص.١٧ :
) (٢انظر :ص.١٠ :
) (٣انظر :مقدمة محقق الكتاب ،ص.١٠ :
) (٤مشكالت ٔالاحاديث النبوية) ٩ :ط.دار القلم(.
) (٥انظر :مشكالت ٔالاحاديث النبوية.٧٢-٦٧ :
) (٦أخرجه :البخاري ،رقم (٣١٤٢) :ط .البغا ،باب إذا وقع الذباب !ي شراب أحدكم فليغمسه فإن !ي إحدى جناحيه داء و!ي ٔالاخرى
شفاء.
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ما يعارض العلم.
املبحث الرابع
جهود املحدثBن !ي وضع قواعد دفع التعارض بBن مختلف الحديث
اجد املحدثون !ي وضع قواعد دفع التعارض املتوهم بBن ٔالاحاديث النبوية ،وكان لهم عناية !ي ذلك،
ومن أوائل من وضع تلك القواعد لدفع التعارض ٕالامام الشافÙي !ي كتابيه "مختلف الحديث"،
و"الرسالة" ،فقد كان له عناية بالغة بذلك.
وهذا ٕالامام ابن خزيمة يقول ) :ال أعرف أنه روي عن الن  O°حديثان بإسنادين صحيحBن متضادين،
فمن كان عندﻩ فليأت OPألؤلف بيما( ).(١
وقد سلك املحدثون !ي دفع التعارض املتوهم بBن ٔالاحاديث أربعة مسالك:
املﺴلك ٔالاول :الجمع والتوفيق
ويراد به :حمل الحديثBن املتعارضBن ع;ى معنيBن مختلفBن ،فيعمل بكل ما ع;ى وجهه ،فيجمع بذلك
بيا دون إهمال أي ما ،كأن يحمل أحدهما ع;ى العموم ،وٓالاخر ع;ى الخصوص ،أو يكون أحدهما
ً
ً
مطلقا ،وٓالاخر مقيدا ،وغ ABذلك.
وذلك أن إعمال الحديثBن أو[ى من إهمالهما أو أحدهما ،وال يمكن إعمالهما إال بالجمع والتوفيق بيما،
وال يتأتى هذا إال بحمل كل واحد مما ع;ى مع ¯Pغ ABما أريد به الحديث ٓالاخر.
ً
ً
قال الشافÙي ) :وكلما احتمل حديثان أن يستعمال معا استعمال معا ،ولم يعطل واحد مما ٓالاخر( ).(٢
وبBن العلماء !ي مصنفات علوم الحديث أن أول مسلك يتوجه إ[ى املحدث عند توهم التعارض بBن
ٔالاحاديث هو التوفيق والجمع بBن النصBن املنعارضBن ،قال ابن الصالح ) :اعلم أن ما يذكر !ي هذا
الباب –يع OPمختلف الحديث -ينقسم إ[ى قسمBن :
أحدهما  :أن يمكن الجمع بBن الحديثBن ،وال يتعذر إبداء وجه ينفي تنافما ،فيتعBن حينئذ املص ABإ[ى
ً
ذلك ،والقول Çما معا( ).(٣
قال الشنقيطي ) :املقرر !ي علم ٔالاصول وعلم الحديث أنه إذا أمكن الجمع بBن الحديثBن وجب الجمع
ً
بيما إجماعا ،وال ُيرد غٔ ABالاقوى مما باألقوى; أل³ما صادقان ،وليسا بمتعارضBن ،وإنما أجمع أهل
ً
العلم ع;ى وجوب الجمع بBن الدليلBن إن أمكن؛ ألن إعمال الدليلBن معا أو[ى من إلغاء أحدهما كما ال
يخفى( ).(٤
املسلك الثاني :النسخ
حBن ال يمكن الجمع بBن الحديثBن املختلفBن بوجه من أوجه الجمع ،ويعرف تاريخها يجعل املتأخر
) (١علوم الحديث ،ص.(٢٧١) :
) (٢اختالف الحديث ،ص.(٦٤) :
) (٣علوم الحديث ،ص.(٢٧٠) :
) (٤أضواء البيان.٣٦٠/٤ :
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ً
ناسخا للمتقدم.
قال الشافÙي ) :فإذا لم يحتمل الحديثان إال الاختالف ،كما اختلفت القبلة نحو بيت املقدس والبيت
ً
ً
الحرام ،كان أحدهما ناسخا ،وٓالاخر منسوخا( ).(١
وقال ابن الصالح ) :القسم الثاني :أن يتضادا ،بحيث ال يمكن الجمع بيما ،وذلك ع;ى ضربBن:
ً
ً
أحدهما :أن يظهر كون أحدهما ناسخا ،وٓالاخر منسوخا ،فيعمل بالناسخ ويAsك املنسوخ( ).(٢
املسلك الثالث :الAsجيح
وذلك حBن يتعذر الجمع بBن ٔالاحاديث ،وال يعرف تاريخ املتقدم ع;ى املتأخر يصار إ[ى الAsجيح بBن
الحديثBن ،قال الشافÙي ) :وما ما ال يخلو من أن يكون أحد الحديثBن أشبه بمع ¯Pكتاب ﷲ ،أو أشبه
بمع ¯Pسن الن  O°مما سوى الحديثBن املختلفBن ،أو أشبه بالقياس ،فأي ٔالاحاديث املختلفة كان هذا
فهو أوالهما عندنا أن يصار إليه( ).(٣
وقال ابن الصالح ) :القسم الثاني :أن يتضادا ،بحيث ال يمكن الجمع بيما ،وذلك ع;ى ضربBن_ :فذكر
الAsجيح كما سبق ،ثم قال_:
والثاني :أن ال تقوم داللة ع;ى أن الناسخ أ´ما واملنسوخ أ´ما ،فيفزع حينئذ إ[ى الAsجيح  ،ويعمل
باألرجح مما ؤالاثبت( ).(٤
املسلك الرابع :التوقف
إذا تعذر الجمع بBن ٔالاحاديث ،ولم يعرف الناسخ من املنسوخ ،ولم يمكن الجمع لم يبق إال التوقف
عن العمل بالحديثBن املتعارضBن ح ¯cيتبBن للعالم أي من الوجوﻩ الثالثة السابقة ،فالتوقف أمر وقOc
ً
عندما ال يظهر للعالم مسلك يحمل عليه مختلف الحديث ،قال السخاوي ) :إن لم يجد املجد مرجحا
توقف عن العمل بأحد املتنBن ح ¯cيظهر( ).(٥
ً
قال ابن حجر ) :فصار ما ظاهرﻩ التعارض واقعا ع;ى هذا الAsتيب:
 (١الجمع إن أمكن.
 (٢فاعتبار الناسخ واملنسوخ.
 (٣فالAsجيح إن تعBن.
 (٤ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثBن.
والتعب ABبالتوقف أو[ى من التعب ABبالتساقط؛ ألن خفاء ترجيح أحدهما ع;ى ٓالاخر إنما هو بالنسبة

) (١اختالف الحديث ،ص.(٦٤) :
) (٢علوم الحديث ،ص.(٢٧٢) :
) (٣اختالف الحديث ،ص.(٦٤) :
) (٤علوم الحديث ،ص.(٢٧٢) :
) (٥فتح املغيث.٦٩/٤ :
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ُ
للمعت! Aي الحالة الراهنة ،مع احتمال أن يظهر لغABﻩ ما خفي عليه ،وﷲ أعلم( ).(١
املبحث الخامس
دراسة أهم املصنفات ]ي مختلف الحديث
سأخصص هذا املبحث لدراسة أهم املصنفات ال Ocوقفت علا !ي مختلف الحديث ،وÔي ثالثة كتب
مطبوعة ،وأما املخطوط فلم أقف ع;ى كتاب !ي مختلف الحديث له نسخ مخطوطة ـ حسب بحO8
املتواضع .ـ
واملصنفات ال Ocسأتناولها !ي هذا املبحث Ôي:
 -١اختالف الحديث للشافÙي.
 -٢تأويل مختلف الحديث البن قتيبة.
 -٣شرح مشكل ٓالاثار للطحاوي.
وقد سبق ٕالاشارة إ[ى أن هذا البحث ال يتناول كتابBن قد يظن أ³ما من كتب مختلف الحديث ،ولكن
بعد دراس Ocلهما تبBن [ي أ³ما من كتب مشكل الحديث ال مختلفه ع;ى ما سبق بيانه !ي الفرق بBن
مختلف الحديث ومشكله ،وهذا الكتابان هما:
 -١مشكل الحديث وبيانه ،البن فورك.
 -٢مشكالت ٔالاحاديث النبوية ،للقصيم.O
وقد سبق الكالم ع;ى هذين الكتابBن ،وبيان سبب عدم دخولهما !ي كتب املختلف !ي املبحث الثالث.
املطلب ٔالاول
كتاب اختالف الحديث
ً
أوال :املؤلف.

اسمه ونسبه:
هو ٕالامام أبو عبد ﷲ الشافÙي ) ،(٢محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن
عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن املطلب بن عبد مناف القر Opاملطل O°املكي ،أحد أئمة ٕالاسالم،
والفقهاء ٔالاعالم ،تبوأ امل¤لة الرفيعة بBن علماء ٕالاسالم ،وشهد له بالفضل والعلم والورع والتقى ،أحد
ٔالائمة ٔالاربعة أصحاب املذاهب املتبوعة.

والدته ونشأته:
ولد بغزة سنة خمسBن ومائة ،وحمل إ[ى مكة وهو ابن سنتBن.
قال ابن عبد الحكم :ملا حملت أم الشافÙي به رأت كأن املشAsي خرج من فرجها ح ¯cانقض بمصر،
) (١نزهة النظر ،ص.(١٠٩) :
) (٢انظر :ترجمته !ي حلية ٔالاولياء ،٦٣/٩ :تاريخ بغداد ،٥٦/٢ :س ABأعالم النبالء ،٥/١٠ :تذكرة الحفاظ® ،٣٦١/١ :ذيب الكمال:
 ،٣٥٥/٢٤البداية والاية ،٢٥١/١٠ :طبقات الحفاظ للسيوطي ،١٥٧/١ :شذرات الذهب ،٩/٢ :وغABها ،وقد صنف !ي مناقبه مؤلفات
مستقلة ما :مناقب الشافÙي للبقي ،ومناقب الشافÙي للرازي ،وتوا[ي التأسيس بمعا[ي ابن إدريس البن حجر ،وانظر :طبقات الشافعية
ً
للسبكي ٣٤٣/١ :فقد عدد كثABا املؤلفات املصنفة !ي مناقب الشافÙي.
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ً
ثم وقع !ي كل بلد منه شظية ،فتأوله املعAون بأ³ا تلد عاملا ،يخص علمه أهل مصر ثم يتفرق !ي سائر
البلدان ).(١
نشا بمكة ،وكتب العلم Çا ،وبمدينة الرسول  ،وقدم بغداد مرتBن ،وحدث Çا ،وخرج إ[ى مصر ف¤لها
إ[ى حBن وفاته.

شيوخه وتالميذﻩ:
روى عن :عمه محمد بن ع;ي ،وأبي أسامة ،وسعيد بن سالم القداح ،وابن عيينة ،ومالك ،وابن علية،
وابن أبي فديك ،وخلق كث.AB
وحدث عنه :ابنه أبو عثمان محمد ،وٕالامام أحمد بن حنبل ،وأبو ثور ،وأبو عبيد القاسم ،واملزني،
والربيع بن سليمان املرادي ،والربيع بن سليمان الج¤Bي ،ويونس بن عبد ٔالاع;ى ،وخلق ال يحصون.

ثناء العلماء عليه:
قال أحمد ) :إن ﷲ تعا[ى يقيض للناس !ي رأس كل مائة سنة من يعلمهم السن وينفي عن رسول ﷲ
 فنظرنا فإذا !ي رأس املائة عمر بن عبد العزيز ،و!ي رأس املائتBن الشافÙي(.
وقال ابن مهدي) :ما أص;ي صالة إال وأنا أدعو للشافÙي فا(.
وقال هارون بن سعيد ٔالاي;ي ) :لو أن الشافÙي ناظر ع;ى هذا العمود الذي هو من حجارة أنه من خشب
لغلب القتدارﻩ ع;ى املناظرة(.
وكان الحميدي يقول ) :حدثنا سيد الفقهاء الشافÙي(.
وقال إسماعيل بن يح÷¯ ) :سمعت الشافÙي يقول :حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنBن ،وحفظت املوطأ
وأنا ابن عشر(.
وقال الربيع بن سليمان ) :كان الشافÙي يف Ocوله خمس عشرة سنة ،وكان يح÷¯ الليل إ[ى أن مات(.
ً
وقال أبو ثور ) :كتب عبد الرحمن بن مهدي إ[ى الشافÙي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن،
ويجمع قول ٔالاخيار فيه ،وحجة ٕالاجماع ،وبيان الناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة فوضع له كتاب
الرسالة(.
وقال الخطيب البغداديٕ ) :الامام زين الفقهاء وتاج العلماء( ).(٢
وقال الحافظ الذهٕ ) :O°الامام عالم العصر ناصر الحديث فقيه امللة( ).(٣
وقال الحافظ املزي ) :إمام عصرﻩ ،وفريد دهرﻩ( ).(٤
وقال السيوطي ) :إمام ٔالائمة ،وقدوة ٔالامة( ).(١
) (١انظر :تاريخ بغداد ،٥٨/٢ :س ABأعالم النبالء.١٠/١٠ :
) (٢تاريخ بغداد.٥٦/٢ :
) (٣س ABأعالم النبالء.٥/١٠ :
)® (٤ذيب الكمال.٣٥٦/٢٤ :
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مؤلفاته:
له مؤلفات منيفة جليلة ما :كتاب ٔالام ،وكتاب الرسالة وهما كتابان الرسالة القديمة ،والجديدة،
وكتاب اختالف الحديث ،وغABها ،وقد ذكر له بعض أهل العلم مؤلفات كثABة تزيد ع;ى املائة ،بل
ً
أح ¯pqله الحسن بن زوالق نحوا من مائ Ocجزء ) ،(٢وذكر املروزي إن للشافÙي مائة وثالثة عشر
ً
ً
كتابا ) ،(٣وعد ياقوت الحموي مائة وسبعة وأربعBن كتابا من كتب الشافÙي ) ،(٤وذكر ابن النديم !ي
الفهرست مائة وستة كتب ) ،(٥و!ي الكتب ال Ocذكرها ابن النديم ما لم يذكرﻩ الحموي ،وÔي ستة
ً
ً
وعشرين كتابا ،فيكون مجموع ما ذكراﻩ مائة وثالثة وسبعBن كتابا ،وكث ABمن هذﻩ الكتب داخلة ضمن
كتاب ٔالام.
وقد ألف الشافÙي غالب كتبه !ي آخر حياته بمصر ،قال الربيع ) :أقام الشافÙي ـ بمصر ـ أربع سنBن،
ً
فأم;ى ألفا وخمسمائة ورقة ،وخرج كتاب ٔالام ألفي ورقة ،وكتاب السن ،وأشياء كثABة !ي مدة أربع
ً
سنBن ،وكان عليال شديد العلة ،وربما خرج الدم وهو راكب ح ¯cتمت;ئ سراويله وخفه( ) ،(٦وبسبب هذﻩ
العلة مات ـ رحمه ﷲ ـ.
وقد امتازت مؤلفاته بقوة العبارة ،والسبك املحكم لها ،وجزالا ،ف OÛتحتاج إ[ى قراءة Çدوء وروية،
ح ¯cيفهم مقصودﻩ ،ورغم ذلك قال الربيع ) :لو رأيت الشافÙي وحسن بيانه وفصاحته؛ لعجبت ،ولو
أنه ألف هذﻩ الكتب ع;ى عربيته ال Ocكان يتكلم Çا معنا !ي املناظرة لم تقدر ع;ى قراءة كتبه؛
لفصاحته ،وغرائب ألفاظه ،غ ABأنه كان !ي تأليفه يوضح للعوام( ).(٧

وفاته:
مرض الشافÙي بمرض البواس ،ABوأشتد عليه املرض ،ولم ينقطع ال¤يف عنه ،ح ¯cكان الدم يخرج
منه وهو راكب ح ¯cتمت;ئ سراويله وخفه ،فمات ملا اشتد عليه ال¤ف !ي مصر بعد صالة العشاء !ي آخر
يوم من رجب سنة أربع ومائتBن من الهجرة عن أربع وخمسBن سنة.
وملا مات رآﻩ الربيع !ي املنام ،فقال ) :يا أبا عبد ﷲ ما صنع ﷲ بك؟ قـال الشافÙي :أجلس OPع;ى كرOpË
من ذهب ،ون Aﱠ
ع;ي اللؤلؤ الرطب( ).(٨
ً
ثانيا :الكتاب.
وهو ) كتاب اختالف الحديث( ،وهو أول كتاب ألف !ي هذا الفن ،قال العرا*ي ) :أول من تكلم فيه ٕالامام
) (١طبقات الحفاظ.١٥٧/١ :
) (٢انظر :شذرات الذهب.١٠/٢ :
) (٣انظر® :ذيب ٔالاسماء واللغات.٥٣/١ :
) (٤انظر :معجم ٔالادباء.٤٢٣/١٧ :
) (٥انظر :الفهرست.٢٦٤ :
) (٦توا[ي التأسيس ،ص.٨٣ :
) (٧س ABأعالم النبالء.٧٤/١٠ :
) (٨صفة الصفوة.١٤٧/٢ :
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الشافÙي  !ي كتابه اختالف الحديث ،ذكر فيه جملة من ذلك ينبه Çا ع;ى طريق الجمع( ).(١
ولعل قصد العرا*ي من قوله ) :أول من تكلم( أي !ي كتاب مستقل ،وإال فهذا العلم موجود من قبله.
وقال السخاوي ) :وأول من تكلم فيه إمامنا الشافÙي  ،وله فيه مجلد جليل من جملة كتب ٔالام( ).(٢
ولم يكن قصد الشافÙي ـ رحمه ﷲ ـ استيفاء الكالم ع;ى مختلف الحديث؛ بل ذكر ما تيسر له ما،
ً
مبينا طريقة الجمع بيا ،قال النووي ) :وصنف فيه ٕالامام الشافÙي ،ولم يقصد ـ رحمه ﷲ ـ استيفاءﻩ
بل ذكر جملة ينبه Çا ع;ى طريقه( ).(٣
ً
وذكر العرا*ي ) (٤أن هذا الكتاب ليس مستقال ،بل هو جزء من كتاب ٔالام ،وتبعه ع;ى ذلك
السخاوي ) ،(٥والسيوطي ).(٦
ؤالاظهر أنه كتاب مستقل عن كتاب ٔالام ككتاب الرسالة ،ويدل ع;ى ذلك أمور ما:
 -١أن ٕالامام البقي ذكرﻩ ككتاب مستقل للشافÙي ،والبقي من أعرف الناس بالشافÙي ومؤلفاته،
ً
وأعلم من هؤالء جميعا بذلك ،وهو قد ذكر كتاب اختالف الحديث ضمن كتب الشافÙي الOc
تجمع ٔالاصول وتدل ع;ى الفروع ،ثم ذكر كتاب ٔالام ضمن الكتب املصنفة !ي الفروع ).(٧
 -٢كما أن ابن النديم قد ذكرﻩ ضمن مؤلفات الشافÙي ككتاب مستقل ) ،(٨وابن النديم أقدم مم،
مم ،وأك Aمعرفة باملؤلفات ،ويظهر ذلك من خالل فهرسته.
 -٣كما أن ظاهر كالم النووي !ي التقريب يدل ع;ى أنه كتاب مستقل ،فقد قال ) :وصنف فيه ٕالامام
الشافÙي ،ولم يقصد ـ رحمه ﷲ ـ استيفاءﻩ( ) ،(٩وظاهر هذا الكالم يدل ع;ى أنه كتاب مستقل
عن ٔالام ال جزء منه.
ً
ً
 -٤كما أن الناظر !ي كتاب اختالف الحديث يظهر له كونه كتابا مستقال؛ ألنه ابتدأﻩ بحمد ﷲ
ً
والثناء عليه بما هو أهله ،ثم اتبع ذلك بمقدمة طويلة ذكر فا أصوال نفيسة !ي الاحتجاج
بالسنة ،والنسخ ،والتوفيق بBن ٔالاحاديث املتعارضة ،ثم شرع !ي مقصودﻩ من ذكر ٔالاحاديث
املختلفة ،والتوفيق بيا.
أما كتب ٔالام فإن الشافÙي يشرع فا مباشرة بعد ذكر اسم الكتاب دون مقدمة تذكر ،ومن قارن
ً
ً
بBن كتاب ٔالام وما فيه وبBن كتاب اختالف الحديث تبBن له كون ٔالاخ ABكتابا مستقال عن كتاب

) (١شرح التبصرة والتذكرة ،ص.٣٢٩ :
) (٢فتح املغيث.٦٦/٤ :
) (٣التقريب مع التدريب.٦٥٢/٢ :
) (٤انظر :شرح التبصرة والتذكرة ،ص.٣٢٩ :
) (٥انظر :فتح املغيث.٦٦/٤ :
) (٦انظر :تدريب الراوي.٦٥٢/٢ :
) (٧انظر :مناقب الشافÙي للبقي.٢٤٦/١ :
) (٨انظر :الفهرست.٢٦٤ :
) (٩التقريب مع التدريب.٦٥٢/٢ :
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ٔالام.
قال الشيخ أحمد شاكر ) :وزعم السيوطي !ي التدريب أن الشافÙي لم يقصدﻩ بالتأليف ،وإنما تكلم
ً
عليه !ي كتاب ٔالام؛ ولكن هذا غ ABجيد ،فإن الشافÙي كتب !ي ٔالام كثABا من أبحاث اختالف
ً
ً
الحديث ،وألف فيه كتابا خاصا Çذا الاسم ،وهو مطبوع Çامش الجزء السابع من ٔالام ،وذكرﻩ
محمد بن إسحاق النديم !ي كتاب الفهرست ضمن مؤلفات الشافÙي ص ،(٢٩٥) :وابن النديم
من أقدم املؤرخBن الذين ذكروا العلوم واملؤلفBن ،فإنه ألف كتاب الفهرست حوا[ي سنة ٣٧٧هـ،
وقد ذكرﻩ ابن حجر !ي ترجمة الشافÙي ال Ocسماها » توا[ي التأسيس بمعا[ي ابن إدريس « ،ضمن
ً
مؤلفاته ال Ocسردها نقال عن البقي ،ص ) ،(٧٨والبقي من أعلم الناس بالشافÙي ،وكتبه،
ً
وذكرﻩ ابن حجر أيضا !ي شرح النخبة( ).(١
منهج ٕالامام الشافõي ]ي كتاب اختالف الحديث:

ً
أوال :املقدمة:

بدأ الشافÙي ـ رحمه ﷲ ـ كتابه بمقدمة مطوله افتتحها بحمد ﷲ ،والثناء عليه بما هو أهله ،ثم
ذكر عدة قواعد وأصول مهمة ،وتلك ٔالاصول ال Ocذكرها:
 -١حجية السنة ،وم¤لا من القرآن ،وأ³ا تبيان للكتاب يبBن فا الرسول  عدد ما فرضه ﷲ !ي
ً
ً
كتابه ،أو ما كان لفظه عاما وأراد به الخاص ،أو ما كان أمرا وأريد به ٕالاباحة أو ٕالارشاد ،ونحو
ذلك.
 -٢حجية خٓ Aالاحاد ،ووجوب العمل به دون عرضه ع;ى القرآن.
 -٣أقسام الخ Aمن عام وخاص ،ومتواتر وآحاد.
ً
 -٤نزول القرآن بلسان عربي مبBن ،والسنة مثله !ي ذلك ،وهما جميعا يحمالن ع;ى ما يدل عليه
لسان العرب من العموم والخصوص ونحوهما ،وأنه ال يجوز تأول الخ Aإال ع;ى ما يحتمله لسان
ً
ً
العرب احتماال جائزا.
ً
 -٥ثم ذكر صورا من التعارض املتوهم بBن القرآن والسنة ،وبBن وجهه ،وأطال !ي الرد ع;ى من عمل
بالقرآن وحدﻩ ،وترك ما يخص عمومه ،أو يقيد مطلقه من السنة النبوية.
 -٦ثم تكلم عن النسخ ،وكيفية معرفة الناسخ واملنسوخ ،وم ¯cيحكم ع;ى النص بالنسخ.
ثم ختم هذﻩ املقدمة بكالم موجز يبBن من خالله منهجه !ي التوفيق بBن ٔالاحاديث املختلفة ،ويمكن
بيان هذا املنهج وفق ما ي;ي:
ً
 -١التوفيق بBن ٔالاحاديث املتعارضة ما أمكن ،وإعمالهما جميعا؛ ألن إعمال الدليلBن أو[ى من
ً
ً
ً
إهمالهما ،قال ـ رحمه ﷲ ـ مبينا ذلك ) :وكلما احتمل حديثان أن يستعمال معا استعمال معا ،ولم
ً
يعطل واحدا مما ٓالاخر( ).(٢
) (١الباعث الحثيث.٤٨٠/١ :
) (٢اختالف الحديث ،ص.٦٤ :
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ً
 -٢إذا تعارض الدليالن ولم يمكن الجمع بيما وعرف تاريخهما كان املتأخر ناسخا للمتقدم ،قال
ـ رحمه ﷲ ـ ) :فإذا لم يحتمل الحديثان إال الاختالف كما اختلفت القبلة نحو بيت املقدس والبيت
ً
ً
الحرام كان أحدهما ناسخا ،وٓالاخر منسوخا( ).(١
ثم بBن ـ رحمه ﷲ ـ كيفية معرفة الناسخ واملنسوخ فقال ) :وال يستدل ع;ى الناسخ واملنسوخ إال
بخ Aعن رسول ﷲ ،أو بقول ،أو بوقت يدل ع;ى أن أحدهما بعد ٓالاخر ،فيعلم أن ٓالاخر هو
الناسخ ،أو بقول من سمع الحديث ،أو العامة كما وصفت( ).(٢
 -٣إذا لم يعرف التاريخ يصار إ[ى الAsجيح بBن ٔالاحاديث املتعارضة بأي من املرجحات املعتAة ،قال
ـ رحمه ﷲ ـ ) :وما ما ال يخلو من أن يكون أحد الحديثBن أشبه بمع ¯Pكتاب ﷲ ،أو أشبه بمع¯P
سن الن  O°مما سوى الحديثBن املختلفBن ،أو أشبه بالقياس ،فأي ٔالاحاديث املختلفة كان هذا
فهو أوالهما عندنا أن يصار إليه( ).(٣
ثم بBن ـ رحمه ﷲ ـ بعض ما يرد من ٔالاحاديث ويظا البعض من املختلف وليست Ôي منه ،إنما Ôي عام
ورد تخصيصه ،أو مطلق ورد تقييدﻩ ،وهذا جار !ي لسان العرب ،وال يعدونه من التناقض !ي Opء،
ً
ً
قال الشافÙي ـ رحمه ﷲ ـ ) :وما ما عدﻩ بعض من ينظر !ي العلم مختلفا..ما جاء جملة وآخر مفسرا،
وإذا جعلت الجملة ع;ى أ³ا عامة عليه ُرويت بخالف املفسر( ،ثم بBن رأيه !ي مثل هذا فقال ـ رحمه
ً
ً
ﷲ ـ ) :وليس هذا اختالفا؛ إنما هذا مما وصفت من سعة لسان العرب ،وأ³ا تنطق بال×Opء منه عاما
ً
تريد به الخاص ،وهذان يستعمالن معا( ).(٤
ثم بBن ـ رحمه ﷲ ـ شرط املختلف ،وأنه ال يحكم باالختالف والتضاد بBن الحديثBن ما لم يكونا
صحيحBن ثابتBن ،فقال ـ رحمه ﷲ ـ ) :وجماع هذا أن ال يقبل إال حديث ثابت ،كما ال يقبل من الشهود
ً
ً
إال من عرفت عدله ،فإذا كان الحديث مجهوال ،أو مرغوبا عن من حمله كان كما لم يأت؛ ألنه ليس
بثابت( ).(٥

ً
ثانيا :أبواب الكتاب:

ثم بعد اناء الشافÙي ـ رحمه ﷲ ـ من ذكر املقدمة ،شرع !ي مقصودﻩ من الكتاب ،ويمكن بيان منهجه
!ي بقية الكتاب من خالل النقاط التالية:
ً
 -١رتب كتابه ع;ى ٔالابواب ،فيسوق !ي كل باب مجموعة من ٔالاحاديث واحدا تلو ٓالاخر ،ثم يبBن هل
هو من املختلف أم من غ ABاملختلف ،وإذا كان من املختلف حاول التوفيق أو الAsجيح بيا.
ومن خالل هذا يتبBن لنا أن الشافÙي ـ رحمه ﷲ ـ يذكر !ي بعض ٔالابواب أحاديث ليست من
) (١اختالف الحديث ،ص.٦٤ :
) (٢اختالف الحديث ،ص.٦٤ :
) (٣اختالف الحديث ،ص.٦٥ :
) (٤اختالف الحديث ،ص.٦٥ :
) (٥اختالف الحديث ،ص.(٦٥) :
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املختلف عندﻩ؛ ولكن لتوهم البعض أنه من املختلف ذكرﻩ ،وبBن عدم كونه من املختلف ،مثال
ذلك :ما ذكرﻩ !ي باب القراءة !ي الصالة ) ،(١حيث ذكر بإسنادﻩ عن عمرو بن حريث  قال:
سمعت الن  O°يقرأ !ي الصبح :والليل إذا عﺴعس ) ،(٢وحديث زياد بن عالقة عن عمه قال
سمعت الن!  O°ي الصبح يقرأ :والنخل باسقات ) ،(٣وحديث عبد ﷲ بن السائب  قال
ص;ى لنا رسول ﷲ  الصبح !ي مكة فاستفتح بﺴورة املؤمنن(..الحديث ).(٤
وهذا ال يعد من املختلف؛ لعدم التعارض بيما؛ الحتمال تعدد الوقائع ،ولكن ملا ظن بعضهم
ً
ً
أنه من املختلف املتعارض أوردﻩ الشافÙي ـ رحمه ﷲ ـ ،وقال ) :وليس نعد شيئا من هذا اختالفا؛
ً
ً
ألنه قد ص;ى الصلوات عمرﻩ ،فيحفظ الرجل قراءته يوما ،والرجل قراءته يوما غABﻩ ،وقد أباح
ﷲ !ي القرآن بقراءة ما تيسر منه ،وسن رسول ﷲ  أن يقرأ بأم القرآن وما تيسر ،فدل ع;ى
أن الالزم !ي كل ركعة قراءة أم القرآن ،و!ي الركعتBن ٔالاوليBن ما تيسر معها( ).(٥
 -٢يسوق ٔالاحاديث ال Ocيوردها !ي الكتاب بإسنادﻩ !ي غالب الكتاب؛ ولكن قد يورد بعض ٔالاحاديث
بدون إسناد ـ وهو قليل ـ ،ومثاله ما ذكرﻩ !ي باب قتل ٔالاسارى واملفادة Çم واملن علم ،حيث
قال ) :وأخAني عدد من أهل العلم من قريش وغABهم من أهل املغازي أن رسول ﷲ أسر النضر
ً
بن الحارث العبدري يوم بدر ،وقتله بالبادية ،أو بBن البادية ؤالايثل صAا( ) ،(٦وقال !ي باب
التيمم ) :روي عن عمار أن الن  O°أمرﻩ أن ييمم وجهه وكفيه( ).(٧
 -٣لم يرتب ٔالابواب وفق ترتيب معBن ،يسلسل ٔالابواب املتماثلة ،وال Ocتنضم تحت سلك كتاب ما،
ً
ككتاب الطهارة ،وإنما يسرد ٔالابواب حسب ما يتفق له ،ولذا نجدﻩ يذكر بابا عن القراءة !ي
ً
الصالة ) ،(٨ثم عن التشهد ) ،(٩ثم عن الفطر !ي السفر ) ،(١٠ثم يعود فيذكر بابا عن التيمم )،(١١
ً
ً
ً
ً
التيمم ) ،(١١ثم يعود أيضا للصالة ،فيذكر بابا عن صالة ٕالامام جالسا ومن خلفه قياما )،(١٢
وهكذا.
 -٤كتابه ال يحتوي إال ع;ى ٔالاحاديث املختلفة !ي أبواب الفقهية من العبادات واملعامالت ،وال يوجد
) (١اختالف الحديث ،ص.(٦٩) :
) (٢سورة أخرجه
) (٣سورة أخرجه
) (٤أخرجه
) (٥اختالف الحديث ،ص.(٧٠) :
) (٦اختالف الحديث ،ص.(٨٩) :
) (٧اختالف الحديث ،ص.(٩٧) :
) (٨انظر :اختالف الحديث ،ص.(٦٩) :
) (٩انظر :اختالف الحديث ،ص.(٧٠) :
) (١٠انظر :اختالف الحديث ،ص.(٧٥) :
) (١١انظر :اختالف الحديث ،ص.(٩٥) :
) (١٢انظر :اختالف الحديث ،ص.(٩٨) :
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فا أحاديث متعلقة العقائد أو التفس ABأو ٓالاداب وغABها مما ال يعد من ٔالابواب الفقهية.
املطلب الثاني
كتاب تأويل مختلف الحديث
ً
أوال :املؤلف.
هو ٕالامام عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة ) ،(١أبو محمد الدينوري ،نسبة إ[ى دينور ،وÔي بلدة من بالد
الجبل ،وقيل :إن أباﻩ مروزي.
روى عن :إسحاق بن راهويه ،ومحمد بن زياد بن عبيد ﷲ الزيادي ،وزياد بن يح÷¯ الحساني ،وأبي
حاتم السجستاني ،وغABهم.
وروى عنه :ابنه القا OpÚأحمد بن عبد ﷲ ،وعبيد ﷲ السكري ،وعبيد ﷲ بن أحمد بن بكر ،وعبد ﷲ
بن جعفر بن درستويه النحوي  ،وغABهم.
ً
ً
قال الخطيب ) :كان ثقة دينا فاضال ،وهو صاحب التصانيف املشهورة ،والكتب املعروفة( ،وقال
ً
الذه ) :O°العالمة الكب ABذو الفنون( ،وقال أيضا ) :صاحب التصانيف ،صدوق قليل الرواية( ،قال ابن
ً
خلكان  ) :كان فاضال ثقة(.
ً
تو[ي قضاء الدينور ،وكان عاملا اللغة العربية ،وعلومها ،وباألخبار وأيام الناس ،قال الذه ) :O°والرجل
ليس بصاحب حديث وإنما هو من كبار العلماء املشهورين عندﻩ فنون جمة وعلوم مهمة(.
له عدة تصانيف ،ما:
 -١كتاب تأويل مشكل القرآن.
 -٢كتاب تأويل مختلف الحديث.
 -٣غريب القرآن.
 -٤غريب الحديث.
 -٥كتاب املعارف.
 -٦كتاب أدب الكاتب.
 -٧كتاب عيون ٔالاخبار.
 -٨كتاب طبقات الشعراء.
 -٩كتاب الرؤيا.
 -١٠كتاب إعراب القرآن.
ً
ً
ً
وغABها ،وقد عقد الذه O°ملؤلفاته !ي الس ABبابا ذكر فيه قريبا من عشرين مؤلفا.
تو!ي !ي شهر ذي القعدة سنة ٢٧٠هـ ،وقيل! :ي شهر رجب سنة ٢٧٦هـ ،وهو ٔالاشهر.

) (١انظر :ترجمته !ي تاريخ بغداد ،١٧٠/١٠ :املنتظم ،١٠٢/٥ :وفيات ٔالاعيان ،٤٢/٣ :تذكرة الحفاظ ،٦٣٣/٢ :س ABأعالم النبالء،٢٩٦/١٣ :
البداية والاية ،٤٨/١١ :شذرات الذهب.١٦٩/٢ :
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ً
ثانيا :الكتاب.
ً
بدأ كتابه بمقدمة طويلة جدا ابتدأها بذكر سبب تأليفه للكتاب ،حيث أتاﻩ كتاب أحدهم يعلمه
ً
ً
بمقاالت أهل الكالم !ي ثلب أهل الحديث ،وروايم املتناقض والكذب ،وذكر أنه وجد كالما جيدا البن
قتيبة !ي دفع التناقض عن بعض ٔالاحاديث !ي كتابه غريب الحديث ،وطلب منه تأليف كتاب جامع !ي
ذلك ،قال ابن قتيبة ـ رحمه ﷲ ـ ) :أما بعد ،ـ أسعدك ﷲ تعا[ى بطاعته وحاطك ووفقك للحق برحمته
وجعلك من أهله ـ فإنك كتبت إ[ي تعلم OPما وقفت عليه من ثلب أهل الكالم أهل الحديث ،واما³م،
وإسهاÇم !ي الكتب بذمهم ،ورمم بحمل الكذب ،ورواية املتناقض ،ح ¯cوقع الاختالف ،وكAت
ً
النحل ،وتقطعت العصم ،وتعادى املسلمون ،وأكفر بعضهم بعضا ،وتعلق كل فريق مم ملذهبه
بجنس من الحديث( ).(١
ثم ذكر ما كتبه ذلك الرجل من مقاالت كث ABمن أصحاب املذاهب املبتدعة كالخوارج واملرجئة والقدرية
ً
واملفوضة وغABهم ،وما احتجوا به من ٔالاحاديث وأطال !ي ذلك ح ¯cبلغ قريبا من سبع صفحات ،ثم
قال بعد ذكر مقاال®م ) :هذا ما حكيت من طعم ع;ى أصحاب الحديث ،وشكوت تطاول ٔالامر Çم ع;ى
ذلك من غ ABأن ينضح عم ناضح ،ويحتج لهذﻩ ٔالاحاديث محتج ،أو يتأولها متأول ح ¯cأنسوا بالعيب،
ورضوا بالقذف ،وصاروا باإلمساك عن الجواب كاملسلمBن ،وبتلك ٔالامور معAsفBن.
ً
ً
وتذكر أنك وجدت !ي كتابي املؤلف !ي » غريب الحديث « بابا ذكرت فيه شيئا من املتناقض عندهم،
َ
َ
وسألت أن
فأملت بذلك أن تجد عندي !ي جميعه مثل الذي وجدته !ي تلك من الحجج،
وتأولته،
ً
ُ
ُ
ذكرت !ي كت O°من هذﻩ ٔالاحاديث؛
وأعدت ما
أتكلف ذلك محتسبا للثواب بمبلغ علم ،Oومقدار طاق،Oc
ً
ً
ليكون الكتاب تاما جامعا للفن الذي قصدوا الطعن به..وأرجو أن ال يطلع ذو الن ¯Ûم OPع;ى تعمد وال
إيثار لهوى وال ظلم لخصم وع;ى ﷲ أتوكل فيم أحاول وبه أستعBن( ).(٢
ثم بعد املقدمة افتتح الكتاب بباب )ذكر أصحاب الكالم وأصحاب الرأي( ) ،(٣خصصه لوصف أهل
الكالم ،وبيان الفرق بيم وبBن أهل الحديث ،فقد قال ـ رحمه ﷲ ـ! :ي آخر مقدمته ) :وقدمت قبل ذكر
ٔالاحاديث وكشف معانا وصف أصحاب الكالم وأصحاب الحديث بما أعرف به كل فريق( ).(٤
بعض من عقائد أهل الكالم وزيفها ،وأبان عن بعض معتقدات أهل الحديث
وقد ذكر !ي هذا الباب
ٍ
ً
ً
الصحيحة ) ،(٥وأوضح أن الفرق بBن الطائفتBن عظيم ،كما أن املبتدعة مختلفBن اختالفا كبABا ،فيما
ال يسوغ الاختالف فيه ،وال يمكن لهم الاجتماع ،فقال ـ رحمه ﷲ ـ ) :ولو كان اختالفهم !ي الفروع
والسن ،التسع لهم العذر عندنا ـ وإن كان ال عذر لهم مع ما يدعونه ألنفسهم ـ كما اتسع ألهل الفقه،
) (١تأويل مختلف الحديث ص.(٥) :
) (٢تأويل مختلف الحديث ص (١٢) :باختصار يس.AB
) (٣انظر :تأويل مختلف الحديث ص.(١٢) :
) (٤تأويل مختلف الحديث ص.(١٢) :
) (٥أشار باختصار إ[ي بعض معتقدا®م ص ،١٥-١٤:وقد خصص الباب التا[ي لهذا الباب !ي الكالم املفصل عن أصحاب الحديث،
والدفاع عم ،وسيأتي وصف هذا الباب.
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ووقعت لهم ٔالاسوة Çم؛ ولكن اختالفهم !ي التوحيد ،و!ي صفات ﷲ ـ تعا[ى ـ ،و!ي قدرته ،و!ي نعيم أهل
الجنة ،وعذاب أهل النار ،وعذاب الAزخ ،و!ي اللوح ،و!ي غ ABذلك من ٔالامور ال Ocال يعلمها ن O°إال
بو'ي من ﷲ ـ تعا[ى ـ( ).(١
كما ذكر أقوال بعض املبتدعة ،وخاصة ما يتعلق بآراòم الفاسدة تجاﻩ السنة النبوية والصحابة ،
ً
فذكرها بالتفصيل وردها واحدا تلو ٓالاخر ،وممن ذكر أقوالهم النظام ) ،(٢وأبو الهذيل العالف )،(٣
وعبيد ﷲ بن الحسن ) ،(٤والجاحظ ) ،(٥وغABهم ).(٦
ثم أعقب هذا الباب بباب) :ذكر أصحاب الحديث( ) ،(٧بBن فيه أصلهم العظيم الذي تمسكوا به
فاهتدوا وهو سنة الن ، O°وOpء من صفا®م ،وبعض ما طعنه فم الطاعنون ،ورد تلك الطعون.
ومن تلك الطعون ال Ocذكرها:
•

حملهم الضعيف ،وطلÈم الغريب.

• أنه ربما ن Op-الرجل مم ما حدث به ،وحفظ عنه ،فإذا حدث به لم يعرفه ،ثم يرويه عن
من حدثه به عن نفسه.
• قلة املعرفة ملا يحملونه ،وكAة اللحن والتصحيف.
• كتابم الحديث عن مخالفم ،وامتناعهم الكتابة عن مثلهم.
ثم شرع ابن قتيبة ـ رحمه ﷲ ـ بعد ختام هذا الباب بما قصدﻩ من هذا الكتاب ،ويمكن بيان منهجه !ي
بقية الكتاب ع;ى النحو التا[ي:
 -١لم يقتصر كتابه ع;ى مختلف الحديث ،بل أدخل !ي كتابه مشكل الحديث ،وقد ذكر !ي أول
كالمه ع;ى ٔالاحاديث املختلفة ،أنه سيذكر ثالثة أنواع ):(٨
أٔ -الاحاديث ال Ocادûي علا التناقض.
بٔ -الاحاديث ال Ocادûي أ³ا تخالف كتاب ﷲ تعا[ى.
جٔ -الاحاديث ال Ocادûي أنه يدفعها النظر وحجة العقل .
ً
ً
كما أنه ذكر أيضا أنواعا غ ABهذﻩ وÔي من املشكل كاألحاديث ال Ocادûي أ³ا تناقض ٕالاجماع ) ،(٩أو
القياس ) ،(١٠وغABهما.
) (١تأويل مختلف الحديث ص.(١٤-١٣) :
) (٢ذكر أقواله !ي الصفحات.٣٢-١٥:
) (٣ذكر أقواله !ي الصفحات.٣٣-٣٢ :
) (٤ذكر أقواله !ي الصفحات.٣٤-٣٣:
) (٥ذكر أقواله !ي الصفحات.٤٢-٤١:
) (٦انظر :تأويل مختلف الحديث ص.٥٠ -١٥ :
) (٧انظر :تأويل مختلف الحديث ص.٥١ :
) (٨انظر :تأويل مختلف الحديث ص.٥٩ :
) (٩انظر :تأويل مختلف الحديث ص.٦٤ :
) (١٠انظر :تأويل مختلف الحديث ص.٩٨ :
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 -٢ال يل¤sم بذكر أسانيد ٔالاحاديث !ي الغالب ،ولكن قد يذكر أسانيد بعض ٔالاحاديث ،ومن ذلك ما
ً
ذكرﻩ عند التوفيق بBن حديث عائشة :ما بال رسول ﷲ  قائما قط ،وحديث حذيفة :أنه بال
ً
قائما ،ثم بدأ بالتوفيق بBن الحديثBن ،وذكر !ي آخر كالمه إسناد حديث حذيفة فقط ،فقال:
) حدث OPمحمد بن زياد الزيادي ،قال :أنا عي ¯p-بن يونس ،قال :أنا ٔالاعمش ،عن أبي وائل ،عن
حذيفة قال.(١) (..
 -٣لم يرتب كتابه ع;ى كتب أو أبواب ،سوى ما ذكرﻩ !ي أول الكتاب عندما ذكر باب !ي ذكر أصحاب
الكالم ،وباب !ي ذكر أصحاب الحديث ،وأما !ي سائر الكتاب ،فهو يسرد ٔالاحاديث متتالية دون
تقسيمها ع;ى أبواب ،وال يزيد ع;ى قوله !ي بداية الكالم ع;ى كل حديث أو حديثBن ،بقوله ) :قالوا:
حديث يخالف كتاب ﷲ( ) ،قال حديثBن متناقضBن( ،وهكذا.
 -٤لم يرتب ٔالاحاديث وفق ترتيب معBن يجمع شمل ٔالاحاديث املتقاربة املع ،¯Pأو ال Ocتنظم تحت
موضوع واحد كالصالة أو الصيام ،ونحوهما.
 -٥كما أنه لم يفصل بBن مختلف الحديث ومشكله ،وقد ذكر !ي أول شروعه !ي مقصود الكتاب أن
ٔالاحاديث ال Ocسيذكرها ع;ى ثالثة أنواع كما سبق !ي الفقرة ٔالاو[ى ،إال أنه لم يفصل كل نوع عن
ً
ٓالاخر بل مزجها جميعا ،فتجدﻩ يذكر حديثBن من املختلف ،ثم يذكر حديثا ادûى مخالفته
ً
لكتاب ،ثم يذكر حديثBن من املختلف ،ثم حديثا يدفعه العقل أو غABﻩ ،ثم يعود للمختلف
وهكذا بال ترتيب معBن.
 -٦أغلب ٔالاحاديث ال Ocذكرها !ي كتابه Ôي من املختلف ،إذ إ³ا تبلغ أك Aمن نصف الكتاب ،وربما
تصل إ[ى ثلثيه بينما بقية الكتاب لألنواع ٔالاخرى مما سبق ذكرﻩ !ي الفقرة ٔالاو[ى.
والكتاب يحتاج إ[ى ترتيب وفق منهج معBن لتسهل الاستفادة منه؛ ألن الكتاب يصعب الاستفادة منه
ً
Çيئته الحالية؛ لعدم ترتيبه ،فلو أراد الباحث حديثا معا ملا سهل الاستدالل عليه ،ويمكن أن يغ OPعن
ً
ترتيبه وضع فهارس تفصيلية للكتاب ،إال أن هذا أيضا غ ABموجود ،فسائر طبعات الكتاب ـ فيما وقفت
عليه ـ غ ABمزودة بفهارس تفصيلية لألحاديث ،وٓالاثار ،ؤالاعالم ونحو ذلك.
املطلب الثالث
شرح مشكل ٓالاثار
ً
أوال :املؤلف.
هو ٕالامام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي ٔالازدي ) ،(٢وأمه مزنية ،وÔي أخت املزني تلميذ
تلميذ ٕالامام الشافÙي.
وهو منسوب إ[ى قرية تسم¯ ) طحا( ،بالصعيد ٔالادنى !ي مصر.
) (١تأويل مختلف الحديث ص.٦٣ :
) (٢انظر ترجمتهٔ :الانساب ،٢١٨/٨ :تاريخ دمشق ،٣١٧/٧ :املنتظم ،٢٥٠/٦ :وفيات ٔالاعيان ،٧١/١ :س ABأعالم النبالء ،٢٧/١٥ :تذكرة
الحفاظ ،٨٠٨/٣ :البداية والاية ،١٧٤/١١ :شذرات الذهب.٢٨٨/٢ :
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ولد سنة ٢٣٩هـ !ي العصر الذه O°للسنة النبوية ال Ocظهر فا كبار املحدثBن ،وجهابذة الحفاظ ،وفا
ظهرت الكتب الستة ،وأك Aاملصنفات السيارة !ي علم الحديث ،مما كان له ٔالاثر الكب! ABي غزارة علمه،
وتنمية فكرﻩ.
وفد نشأ الطحاوي !ي بيت علم ،و!ي بيئة شافعية ،فقد كان خاله املزني من كبار أصحاب الشافعية،
كما أن أمه معدودة من أصحاب الشافعة الذين كانوا يحضرون مجلسه.
وقد تفقه ع;ى خاله املزني ،وروى عنه كتب الشافÙي ،وسمع منه مختصرﻩ ،ثم ملا بلغ العشرين من
عمرﻩ تحول من مذهب الشافÙي إ[ى مذهب أبي حنيفة ،ورحل الشام وأفاد من علماòا.
وقد تلقى العلماء عن جميع كب ABمن العلماء ،ومم خاله إسماعيل بن يح÷¯ املزني ،والربيع بن
سليمان ،وهما من أجل أصحاب الشافÙي ،وأبو خازم عبدالحميد بن عبد العزيز السكوني ،والقاOpÚ
بكار بن قتيبة ،والحافظ أبو عبدالرحمن النسائي صاحب السن ،وقد أك Aمن الرواية عنه ،وأبو زرعة
الدمشقي ،وغABهم مما يصعب حصرﻩ.
وروى عنه عدة ،من أشهرهم :الحافظ الحسBن بن أحمد الصفار صاحب املستخرج ع;ى صحيح
مسلم ،والحافظ سليمان بن أحمد الطAاني صاحب املعاجم الثالثة ،والحافظ أبو أحمد عبد ﷲ بن
ُ
عدي صاحب الكامل ،والحافظ محمد بن جعفر امللقب بغ ْن َدر ،والحافظ محمد بن القا OpÚبن زبر
الربÙي صاحب كتاب الوفيات ،وغABهم من أهل العلم.
وقد صنف مؤلفات منيفة ،وكتب سيارة ،ما:
 -١شرح معاني ٓالاثار.
 -٢شرح مكل ٓالاثار.
 -٣اختالف الفقهاء.
 -٤سن الشافÙي.
 -٥الشروط الكب.AB
 -٦الشروط ٔالاوسط.
 -٧الشروط الصغ.AB
 -٨أحكام القرآن.
وغABها من املؤلفات.
وفاته :تو!ي !ي ذي القعدة سنة ٣٢١هـ ،بمصر ،بالقرافة الصغرى !ي تربة بٔ OPالاشعث.
ً
ثانيا :الكتاب.

م¤لته:
يعد كتاب الطحاوي من أجمع الكتب املؤلفة !ي باب مختلف الحديث من حيث حجمه وكAة ما فيه
من أحاديث ،إذ إن كل واحد من الكتابBن السابقBن ـ كتاب الشافÙي وابن قتيبة ـ ال يوازي حجمه عشر
كتاب الطحاوي.
كما أنه يتم ¤Bعن الكتابBن السابقBن بشموله إذ أن كتاب الشافÙي اختص باألحاديث الفقهية ،كما أن
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كتاب ابن قتيبة أك Aمن ٔالاحاديث املتعلقة بمسائل الاعتقاد ،أما كتاب الطحاوي فهو أعم مما ،ففيه
ٔالاحاديث املختلفة سواء أكانت تلك ٔالاحاديث !ي العقائد أو التفس ABأو اللغة أو الفقه أو غABها.
سبب تأليفه:
ملا رأى من خفاء معرفة التوفيق بBن بعض
ألف أبو جعفر الطحاوي كتابه رغبة !ي ثواب ﷲ
ً
مختلف الحديث ع;ى كث ABمن الناس ،فرغب !ي بيا³ا وحل مشكلها خدمة للسنة النبوية ،وتعليما
للناس ،قال ـ رحمه ﷲ ـ ) :وإني نظرت !ي ٓالاثار املروية عنه ٔالاسانيد املقبولة ال Ocنقلها ذوو التثبت
فا ،ؤالامانة علا ،وحسن ٔالاداء لها ،فوجدت فا أشياء مما يسقط معرفا والعلم بما فا عن أكA
الناس ،فما قل O°إ[ى تأملها ،وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها ،ومن استخراج ٔالاحكام ال Ocفا ،ومن
ً
نفي ٕالاحاالت عا ،وأن أجعل ذلك ع;ى أبواب أذكر !ي كل باب ما كذلك ،ملتمسا ثواب ﷲ
عليه( ).(١
منهجه:
ً
ابتدأ كتابه بمقدمة موجزة ذكر فا م¤لة السنة النبوية ،وكو³ا وحيا من ﷲ  ،ؤالامر باتباع
ً ً
الرسول  أمرا و³يا ،وعدم مخالفا.
ثم ذكر سبب تأليف الكتاب ،وعقب ذلك بخطبة الحاجة وأسانيدها.
ً
ثم شرع !ي مقصودﻩ من تأليف الكتاب ،فبدأ يذكر ٔالابواب واحدا تلو ٓالاخر ،ويمكن بيان ماجه !ي
كتابه من خالل النقاط التاليه:
 -١رتب كتابه ع;ى ٔالابواب ،حيث يسوق !ي كل باب ٔالاحاديث املتعارضة ،وقد يكونا حديثBن أو أك.A
ً
ً
 -٢لم يل¤sم ترتيبا معينا لألبواب ال Ocيذكرها بحيث يضم أبواب الصالة إ[ى بعضها ،وأبواب الصيام،
وهكذا.
ً
) ويمكن أن يعتذر له عن ذلك :أن كتابه هذا ليس مقصورا ع;ى استخراج ٔالاحكام ح ¯cيرتبه ع;ى
ً
أبواب الفقه ،أو أن كثABا من بحوثه ال يوجد لها نظائر تنظم إلا( ) ،(٢أو ) أن كل حديث قائم
بنفسه مستقل بمعناﻩ ،ال ارتباط له بغABﻩ( ).(٣
ً
 -٣يسوق ٔالاحاديث بأسانيدها،كما أنه يسوق كثABا من أقوال الصحابة والتابعBن باألسانيد ).(٤
 -٤يورد ٔالاسانيد ،ويسرد الطرق والروايات ،والاختالف !ي ٔالالفاظ.
 -٥شمل كتابه ٔالاحاديث املشكلة !ي أبواب الفقه ،والعقائد ،والتفس ،ABوالقراءات ،والفضائل،
وغABها ،ولم يقصرﻩ ع;ى علم بعينه ،فنجدﻩ افتتح كتابه بـ ) باب ما قد روي عن رسول ﷲ 

) (١شرح مشكل ٓالاثار.(٦/١) :
) (٢انظر :مقدمة محقق الكتاب.٨/١ :
) (٣مشكالت ٔالاحاديث النبوية ،وبيا³ا ،ص.٩ :
) (٤انظر ع;ى سبيل املثال :شرح مشكل ٓالاثار.٣٠٥-٣٠٣ ،١٣٢ ،١١٩ ،١١٠/١ :
543

ً
!ي أشد الناس عذابا يوم القيامة( ) ،(١ثم ) باب بيان ما أشكل علينا مما قد روي عنه  من
العشر الخواتم من سورة آل عمران( ) ،(٢ثم ) باب بيان مشكل ما روي عنه فيما يقال عند
املساء مما ال ُيضر معه قائله لدغة ُحمة ح ¯cيصبح( ) ،(٣ثم بعد عدة أبواب يذكر ) باب مشكل
ما روي !ي السبب الذي فيه نزلت :وهو الذي كف أيدWûم عنكم( ) ،(٤ثم بعد عدة أبواب ذكر
) باب بيان مشكل ما روي عنه  !ي ٔالاعداد من الزمان ال Ocلو وقفها من مر بBن يدي املص;ي
ً
كانت خABا له من مرورﻩ من بBن يديه( ) ،(٥وهكذا فهو ال يس ABوفق ترتيب معBن ،وإنما يذكر ما
يشكل من ٔالاحاديث حسب ما اتفق له.
والاستفادة من كتاب الطحاوي فا Opء من الصعوبة بسبب عدم ترتيبه وضخامة حجم الكتاب،
وكAة ٔالاحاديث ال Ocيوردها ،ولذا فهو يحتاج إ[ى أمرين لتسهيل الاستفادة منه:
ٔالاول :ترتيب الكتاب وفق أسلوب يمكن الباحث من الاستفادة منه ،وسهولة الوصول للحديث املراد
البحث عنه.
الثاني :اختصار الكتاب ،و®ذيبه ،فإن !ي كالم الطحاوي Opء من ٕالاطناب الذي يمكن اختصار بدون
فقد املع.¯P
وقد اختصر الكتاب أبو الوليد البا&ي ،املتو!ى سنة ٤٧٤هـ ،فحذف أسانيدﻩ ،وقلل طرقه ،وهذبه
ورتبه ،وضم كل نوع إ[ى نوعه ) ،(٦كما اختصر هذا املختصر أبو املحاسن يوسف بن مو ¯pËالحنفي،
ً
ً
وقد طبع الكتاب قديما بالهند سنة ١٣٦٢هـ ،ثم أعادت دار عالم الكتب !ي بABوت طباعته حديثا.
الخاتمة
الحمد هلل وحدﻩ والصالة والسالم ع;ى من ال ن O°بعدﻩ  ...أما بعد :
فإني أحمد ﷲ الذي ال إله سواﻩ ع;ى ما يسر من إتمام هذا البحث ،الذي ما كان ليتم لوال فضل ﷲ
ورحمته وتيسABﻩ .
و!ي هذﻩ الخاتمة سأسوق أهم النتائج ال Ocتوصلت لها من خالل بح O8ب×Opء من ٕالايجاز:
ً
 -١مختلف الحديث هو علم يبحث !ي عن التوفيق بBن ٔالاحاديث املتعارضة ظاهرا ،أو الAsجيح بيا.
 -٢وشرطه :صحة ٔالاحاديث املتعارضة ،فأما إذا لم يصح أحد الحديثBن املتعارضBن فال اختالف
حينئذ؛ لسقوط الضعيف ما.
 -٣ومشكل الحديث هو أعم وأشمل من مختلف الحديث.
 -٤وأما الناسخ واملنسوخ فهو أخص من مختلف الحديث.
) (١انظر :مشكل ٓالاثار.١٠/١ :
) (٢انظر :مشكل ٓالاثار.١٤/١ :
) (٣انظر :مشكل ٓالاثار.١٨/١ :
) (٤انظر :مشكل ٓالاثار.٤٩/١ :
) (٥انظر :مشكل ٓالاثار.٨٢/١ :
) (٦انظر :نشأة علوم الحديث ،وتدوينه ،ملحمد عجاج الخطيب ،ص.٢٦١ :
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 -٥ظهر هذا العلم !ي زمن مبكر شأنه شأن سائر العلوم ٕالاسالمية ،فقد نشأ هذا العلم !ي زمن النO°
 ع;ي يد الصحابة  ،وأقرهم الن  O°ع;ى ذلك.
 -٦إال أن تدوينه تأخر ح ¯cجاء عصر التدوين للسنة النبوية !ي أواسط القرن الهجري الثاني ،فدون
هذا العلم !ي الكتب كما دون سائر علوم الحديث النبوي ،ووضعت قواعدﻩ ،وبينت مسالكه،
وصنفت املؤلفات املستقلة !ي هذا العلم.
 -٧وقد سلك املحدثون !ي دفع التعارض املتوهم بBن ٔالاحاديث أربعة مسالك:
املسلك ٔالاول :الجمع والتوفيق.
املسلك الثاني :النسخ .
املسلك الثالث :الAsجيح.
املسلك الرابع :التوقف.
 -٨وأول من صنف !ي مختلف الحديث ٕالامام محمد بن إدريس الشافÙي ،املتو!ى سنة ٢٠٤هـ! ،ي
كتابه "اختالف الحديث".
 -٩ثم تتابع التصنيف من بعدﻩ ،فألف فيه عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،املتو!ى سنة
٢٧٣هـ ،وأبو يح÷¯ زكريا بن يح÷¯ السا&ي ،املتو!ى سنة ٣٠٧هـ ،وٕالامام محمد بن جرير الطAي،
املتو!ى سنة ٣١٠هـ ،وٕالامام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ،املتو!ى سنة ٣٢١هـ،وأبو محمد
عبد الجليل بن مؤ ¯pËالاندل ،Op-املشهور بالقصري ،وع;ي بن أحمد بن حزم الظاهري ،املتو!ي
سنة ٤٥٦هـ ،وغABهم.
 -١٠إال أنه لم يصلنا إال القليل ما ،ولم يطبع إال كتاب الشافÙي وابن قتيبة ،والطحاوي.
 -١١امتاز كتاب الشافÙي بعدة مم¤Bات ما املقدمة الضافية عن كيفية رفع الاختالف بBن ٔالاحاديث،
وشرط الاختالف ،وسوقه ٔالاحاديث بأسانيدها ،واقتصارﻩ ع;ى أحاديث الفقه ،وغ ABذلك ،إال أنه
ً
لم يرتب كتابه ترتيبا يسهل الاستفادة منه.
 -١٢كما امتاز كتاب ابن قتيبة بدفاعه عن أهل الحديث ،وردﻩ مقولة أهل الكالم والرأي !ي القدح
Çم ،ورفع ٕالاشكال الوارد !ي كث ABمن ٔالاحاديث ،وترك¤Bﻩ ع;ى جوانب الاعتقاد ،إال أنه لم يرتب
ً
كتابه ترتيبا يسهل الاستفادة منه ،كما أن باعه !ي الحديث قليل ،ولم يسق ٔالاحاديث بأسانيدها.
 -١٣وأما كتاب الطحاوي فقد امتاز بعدة مم¤Bات من أهمها :ك Aحجمه ،وكAة ٔالاحاديث ال Ocأوردها،
وال Ocتقارب عشرة أضعاف كل واحد من الكتابBن السابقBن ،كما أنه يسوق ٔالاحاديث
بأسانيدها ،وهو من أهل الحديث الذين يم¤Bون صحيحه من سقيمه ،إال أنه لم يرتب كتابه
ً
ترتيبا يسهل الاستفادة منه كالكتابBن السابقBن ،ولذا يحتاج إ[ى ترتيب ،وOpء من الاختصار
والذيب.
ً
ً
وختاما أسأل ﷲ أن يكون عم;ي خالصا لوجه الكريم ،وأن يجعل ما فيه حجة [ي ال ع;ي ،وما كان
فيه من صواب فهو من ﷲ وحدﻩ ،وما كان فيه من خطأ أو تقص ABفمن نف ،Op-ومن الشيطان،
واستغفر ﷲ منه .
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املراجع
 (١القرآن الكريم.
 (٢أبو جعفر الطحاوي وأثرﻩ !ي الحديث :لعبد املجيد محمود ،الهيئة املصرية للكتاب ،القاهرة،
١٣٩٥هـ.
ٕ (٣الاحسان !ي تقريب صحيح ابن حبان :لعالء الدين ع;ي بن لبان الفار ،OpËاملتو!ى سنة ٧٣٩هـ،
تحقيق شعيب ٔالارناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة ٔالاو[ى١٤١٢ ،هـ.
 (٤اختالف الحديث :ملحمد بن إدريس الشافÙي ،املتو!ى سنة ٢٠٤هـ ،تحقيق أحمد حيدر ،مؤسسة
الكتب الثقافية ،بABوت ،الطبعة الثانية١٤١٣ ،هـ.
 (٥أضواء البيان !ي إيضاح القرآن بالقرآن :ملحمد ٔالامBن بن محمد املختار الشنقيطي ،املتو!ى سنة
١٣٩٣هـ ،دار الفكر ،بABوت١٤١٥ ،هـ.
 (٦الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث :ألحمد شاكر ،تحقيق :ع;ي حسن عبد الحميد ،دار
العاصمة ،الرياض ،الطبعة ٔالاو[ى١٤١٤ ،هـ.
 (٧البداية والاية :لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كث ABالدمشقي ،املتو!ى سنة ٧٧٤هـ ،دار إحياء
الAsاث العربي ،بABوت١٤١٣ ،هـ.
 (٨تاج العروس من جواهر القاموس :ألبي الفيض محمد بن محمد الزبيدي ،املتو!ى سنة ١٢٠٥هـ،
دار الفكر ،بABوت.
 (٩تاريخ بغداد :ألبي بكر أحمد بن ع;ي الخطيب البغدادي ،املتو!ى سنة ٤٦٣هـ ،دار الكتاب العربي،
بABوت.
 (١٠تاريخ دمشق :ألبي القاسم ع;ي بن الحسن بن هبة ﷲ املشهور بابن عساكر ،تحقيق عمرو
العمروي ،دار الفكر ،بABوت١٤١٥ ،هـ.
 (١١تأويل مختلف الحديث :ألبي محمد عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة ،املتو!ى سنة ٢٧٦هـ ،دار الكتاب
العربي ،بABوت.
 (١٢تدريب الراوي !ي شرح تقريب النواوي :لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،املتو!ى
سنة ٩١١هـ ،تحقيق نظر محمد الفاريابي ،مكتبة الكوثر ،الرياض ،الطبعة الثانية١٤١٥ ،هـ.
 (١٣تذكرة الحفاظ  :ملحمد بن أحمد بن عثمان الذه ،O°املتو!ى سنة ٧٤٨هـ ،تحقيق عبدالرحمن بن
يح÷¯ املعلم ،Oالدار النظامية ،الهند١٣٣٤ ،هـ.
 (١٤تفس ABالقرآن العظيم :ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كث ،ABاملتو!ى سنة ٧٧٤هـ ،دار الفكر،
الطبعة الثانية١٤٠٨ ،هـ.
 (١٥التقريب والتيس ABملعرفة سن البش ABالنذير :مل²ي الدين بن شرف النووي ،املتو!ى سنة ٦٧٦ :هـ،
)مع تدريب الراوي( ،تحقيق نظر محمد الفاريابي ،مكتبة الكوثر ،الرياض ،الطبعة :الثانية،
١٤١٥هـ.
® (١٦ذيب ٔالاسماء واللغات :ألبي زكريا يح÷¯ بن شرف النووي ،املتو!ى سنة ٦٧٦هـ ،دار الكتب
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العلمية ،بABوت١٤١٢ ،هـ.
®ذيب الكمال !ي أسماء الرجال :ألبي الحجاج يوسف بن الزكي املزي ،املتو!ى سنة ٧٤٢هــ ،تحقيق
د .بشار عواد  ،مؤسسة الرسالة ،بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى١٤٠٠ ،هـ.
توا[ي التأسيس معا[ي محمد بن إدريس :للحافظ أبي الفضل أحمد بن ع;ي بن حجر العسقالني،
املتو!ى سنة ٨٥٢هـ ،تحقيق عبد ﷲ القا ،OpÚدار الكتب العلمية ،بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى،
١٤٠٦هـ.
الجامع الصحيح املختصر :ألبي عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري ،املتو!ى سنة ٢٥٦هـ ،مع
فتح الباري ،ترقيم :محمد فؤاد عبد البا*ي ،دار الريان ،القاهرة ،الطبعة ٔالاو[ى١٤٠٧ ،هـ.
الجامع الصحيح :ألبي عي ¯p-محمد بن عي ¯p-الAsمذي ،املتو!ى سنة ٢٧٩هـ ،تحقيق  :أحمد
شاكر ،وآخرون ،دار الحديث ،القاهرة.
الجامع املسند :ملسلم بن الحجاج النيسابوري ،املتو!ى سنة ٢٦١هـ ،مع شرح النووي ،ترقيم:
محمد فؤاد عبد البا*ي ،دار قرطبة ،القاهرة ،الطبعة ٔالاو[ى١٤١٢ ،ه ـ.
حلية ٔالاولياء وطبقات ٔالاصفياء :ألبي نعيم أحمد بن عبدﷲ ٔالاصÈاني ،املتو!ى سنة ٤٣٠هـ،
مطبعة السعادة١٣٩٤ ،هـ.
الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة :ألبي عبدﷲ محمد بن أبي الفيض
الكتاني ،املتو!ى ١٣٤٥هـ ،دار الكتب العلمية١٤٢٨ ،هـ.
سن ابن ماجه :ملحمد بن يزيد بن ماجه القزويـ ،OPتحقيق محمد فؤاد عبد البا*ي ،دار الحديث،
القاهرة.
سن أبي داود :ألبي داود سليمان بن ٔالاشعث السجستاني ،املتو!ى سنة ٢٧٥هـ ،ترقيم  :م²ي الدين
عبد الحميد ،املكتبة العصرية ،بABوت .
سن الAsمذي :انظر الجامع الصحيح.
سن الدارمي :لعبدﷲ بن عبد الرحمن الدارمي ،املتو!ى سنة ٢٥٥هـ ،تحقيق فواز زمر[ي ،وخالد
السبع ،دار الريان ،القاهرة ،الطبعة ٔالاو[ى١٤٠٧ ،هـ.
سن النسائي :ألحمد بن شعيب النسائي ،املتو!ى سنة ٣٠٣هـ ،ترقيم عبد الفتاح أبو غدة ،دار
املطبوعات ٕالاسالمية ،حلب ،الطبعة ٔالاو[ى.
س ABأعالم النبالء :لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذه ،O°املتو!ى سنة ٧٤٨هـ ،تحقيق
شعيب ٔالارنؤوط ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤٠٢ ،هـ.
شذرات الذهب !ي أخبار من ذهب :ألبي الفالح عبد ال²ي بن العماد الحنب;ي ،املتو!ى سنة ١٠٨٩هـ،
مكتبة القدس ١٣٥٠ ،هـ.
شرح التبصرة والتذكرة :ألبي الفضل عبدالرحيم بن الحسBن العرا*ي ،املتو!ى سنة ٨٠٦هـ ،دار
الكتب العلمية ،بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى١٤١٣ ،هـ.
شرح مشكل ٓالاثار :ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدامللك الطحاوي ،املتو!ى سنة
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٣٢١هـ ،تحقيق شعيب ٔالارنؤوط ،دار الرسالة ،الطبعة ٔالاو[ى١٤١٥ ،هـ.
صحيح ابن حبان :انظر ٕالاحسان !ي تقريب صحيح ابن حبان.
صحيح البخاري :انظر الجامع الصحيح املختصر.
صحيح الAsغيب والAsهيب :ملحمد ناصر الدين ٔالالباني ،مكتبة املعارف ،الرياض.
صحيح مسلم :انظر الجامع املسند.
صفة الصفوة :ألبي الفرج عبدالرحمن بن ع;ي بن الجوزي ،املتو!ى سنة ٥٩٧هـ ،دار الكتب
العلمية ،بABوت١٤٠٨ ،هـ.
طبقات الحفاظ :لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بABوت،
١٤٠٣هـ.
طبقات الشافعية الكAى :لتاج الدين عبد الوهاب السبكي ،املتو!ى سنة ٧٧١هـ ،مطبعة
الحسينية ،مصر.
علوم الحديث :لعثمان بن عبد الرحمن بن الصالح ،املتو!ى سنة ٦٤٣هـ ،مؤسسة الكتب
الثقافية ،بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى١٤١١ ،هـ.
الفهرست :ألبي الفرج محمد بن إسحاق الوراق ،املشهور بابن النديم ،املتو!ى سنة ٤٣٨هـ ،تحقق
إبراهيم رمضان ،دار املعرفة ،بABوت ،الطبعة الثانية١٤١٧ ،هـ.
القاموس املحيط :ألبي طاهر محمد بن يعقوب الفABوزآبادي ،املتو!ى سنة ٨١٧هـ ،دار إحياء
الAsاث ،بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى١٤١٧ ،هـ.
لسان العرب :ملحمد بن مكرم بن منظور ،املتو!ى سنة ٧١١هـ ،دار صادر ،بABوت ،الطبعة الثالثة،
١٤١٤هـ.
املسند :ألحمد بن محمد بن حنبل ،املتو!ى سنة ٢٤١هـ ،بABوت ،دار إحياء الAsاث ومؤسسة التاريخ
العربي ،الطبعة ٔالاو[ى١٤١١ ،هـ.
مشكل الحديث وبيانه :ألبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ٔالاصÈاني ،املتو!ى سنة ٤٠٦هـ،
تحقيق مو ¯pËمحمد ،عالم الكتب ،بABوت ،الطبعة الثانية١٩٨٥ ،هـ.
مشكالت ٔالاحاديث النبوية :عبدﷲ القصيم ،Oدار القلم ،بABوت.
معجم ٔالادباء :ألبي عبد ﷲ ياقوت الحموي ،املتو!ى سنة ٦٢٦هـ ،دار صادر ،بABوت١٣٩٧ ،هـ.
معجم املؤلفBن :لعمر رضا كحاله ،دار إحياء الAsاث العربي ،بABوت.
املوطأ :ألبي عبد ﷲ مالك بن أنس ٔالاصب²ي ،املتو!ى سنة ١٧٩هـ ،تحقيق محمد فؤاد عبد البا*ي،
اسطنبول.
نخبة الفكر شرح نزهة النظر :للحافظ أبي الفضل أحمد بن ع;ي بن حجر العسقالني ،املتو!ى
سنة ٨٥٢هـ ،دار ابن الجوزي ،الدمام ،الطبعة ٔالاو[ى.
نشأة علوم الحديث ،وتدوينه ،ملحمد عجاج الخطيب ،دار الكتب ،بABوت.

(٥١
 (٥٢وفيات ٔالاعيان وأنباء أبناء الزمان :ألبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان الAمكي ،املتو!ى سنة ٦٨١هـ.
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 .٣٦أدب الحديث النبوي ٔالاردي :دراسة و تقويم
د .محمد ثناء ﷲ الندوي
)القسم العربي ،جامعة ع;ي كرﻩ ،أوترابراديش ،الهند(
توطئة
ظهور ٕالاسالم )باملولد النبوي الكريم عام ٥٧٠م( مثل نقطة تحول أك Aلإلنسانية بوجه عام،
ً
ً
وكان هذا التحول كبABا بالنسبة للهند ،وذلك لتواصل وتبادل تألفت هيكلما سياسيا و اجتماعيا و
دينيا و ثقافيا !ى شبه الفارة الهنديةٔ .الاحداث السياسية من أمثال ظهور أول أسطول مسلم !ي املياﻩ
الهندية عام  ٦٣٦م وفتح ربيع بن زياد الحارثي ملناطق السند )الفهرج( وإنشاء أول دولة إسالمية !ي
ً
السند ع;ى أيدي محمد بن قاسم الثقفي عام  ٩٢هجريا ) ٧١١امليالدي( تشكل البنية السف;ى لهذا
املدلول الجديد ،١بينما املستوطنات العربية ع;ى سواحل الهند الجنوبية وفا مالك بن دينار ومالك
بن حبيب اللذان نزال مع عائلما بماالبار عام ٨٣٣م ،ووفود التجار العرب ع;ى ديبل و®انه وماالبار
وسرنديب وكارومندال وجزر الهند ٔالاخرى ،٢والعصر الذه O°للعالقات التجارية بBن الهند وبBن العالم
العربي بعد القرن السابع امليالدي ،وتأسيس ٕالاسالم السيا! OpËي الهند !ي العهود العربية )٣٨٧-٩٢
ً
ً
ً
ً
هجريا( والغزنوية ) ٥٤٧-٣٨٧هجريا( والغورية ) ٦٠٢-٥٨٢هجريا( واململوكية ) ٦٨٩-٦٠٢هجريا(
ً
ً
ً
والخلجية ) ٧٢٠-٦٨٩هجريا( والتغلقية ) ٨١٥-٧٢٠هجريا( واملغولية ) ١٢٧٣-٩٣٣هجريا( وغABها من
ً
ً
عهود الدويالت من أمثال الدويالت !ي بنجالة ) ٩٨٤-٥٩٩هجريا( وجونبور ) ٩٠٥-٧٩٦هجريا( وبيجابور
ً
ً
ً
) ٩٣٧-٨٠٤هجريا( وغجرات ) ٩٨٠-٧٩٩هجريا( وبرهانبور ) ١٠٠٨-٨٠١هجريا( وكرناتك )٩٣٣-٧٤٨
ً
ً
ً
ً
هجريا( وبيجابور ) ١٠٩٦-٨٩٥هجريا( وكول كندﻩ ) ١٠٩٨-٩١٨هجريا( وأحمد نجر ) ١٠٠٤-٨٩٦هجريا(
وكشم ( -٧١٥ABشكلت البنية العليا لكيان متواصل أساسه ٕالاسالم واللغة العربية )بجنب العناصر
الAsكية والفارسية( ومعطيا®ا العقيدية ومدلوال®ما الثقافية الحية.٣
 ١أﻨظر :ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن اﻷﻝواﺌﻲ :اﻝدﻋوة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺘطورﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ اﻝﻘﺎرة اﻝﻬﻨدﻴﺔ )دﻤﺸق :دار اﻝﻘﻠم اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ١٩٨٦م( ،٦٠-٥٣ ،ﺴﻴد ﺴﻠﻴﻤﺎن
اﻝﻨدوي:ﻋرب وﻫﻨد ﻜﻲ ﺘﻌﻠﻘﺎت )أﻋظم ﻜرﻩ :ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﻌﺎرف١٩٩٢ ،م( ،ص  ،٢٥-٧ﻤﺤﻤد إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﻨدوي :ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺼﻼت ﺒﻴن اﻝﻬﻨد واﻝﺒﻼد
اﻝﻌرﺒﻴﺔ )ﺒﻴروت :دار اﻝﻔﺘﺢ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ،دون ﺘﺎرﻴﺦ( ،اﻝﻘﺎﻀﻲ أطﻬر اﻝﻤﺒﺎرﻜﺒوري :رﺠﺎل اﻝﺴﻨد واﻝﻬﻨد )ﺒوﻤﺒﺎﺌﻲ :اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺤﺠﺎزﻴﺔ،
١٩٨٥م( اﻝﻘﺎﻀﻲ أطﻬر اﻝﻤﺒﺎرﻜﺒوري :اﻝﻌﻘد اﻝﺜﻤﻴن ﻓﻲ ﻓﺘوح اﻝﻬﻨد وﻤن ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ واﻝﺘﺎﺒﻌﻴن )ﺴراﺌﻲ ﻤﻴر :اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺤﻤﻴدﻴﺔ،
١٩٦٧م( ،اﻝﻘﺎﻀﻲ أطﻬر اﻝﻤﺒﺎرﻜﻔوري :ﻫﻨدوﺴﺘﺎن ﻤﻴن ﻋرﺒون ﻜﻲ ﺤﻜوﻤﺘﻴن )دﻝﻬﻲ :ﻨدوة اﻝﻤﺼﻨﻔﻴن( ﺒدون ﺘﺎرﻴﺦ
 .٢راﺠﻊ:ﺠورج ﻓﻀﻠو ﺤوراﻨﻲ :اﻝﻌرب واﻝﻤﻼﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻬﻨدي ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ وأواﺌل اﻝﻘرون اﻝوﺴطﻰ ﺘرﺠﻤﺔ :اﻝﺴﻴد ﻴﻌﻘوب ﺒﻜر )اﻝﻘﺎﻫرة،
١٩٥٨م(
)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
أﻨظر ﻋﺒد اﻝﺤﻲ اﻝﺤﺴﻨﻲ :اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻬﻨد )دﻤﺸق :ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ١٩٨٣ ،م( ،ﻋﺒد اﻝﺤﻲ اﻝﺤﺴﻨﻲ:
.٣
اﻹﻋﻼم ﺒﻤن ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻬﻨد ﻤن اﻷﻋﻼم )ﺤﻴدرآﺒﺎد :داﺌرة اﻝﻤﻌﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ( ﺴﻴد أﺒو ظﻔر اﻝﻨدوي :ﻤﺨﺘﺼر ﺘﺎرﻴﺦ ﻫﻨد )أﻋظم ﻜرﻩ :ﻤطﺒﻌﺔ
اﻝﻤﻌﺎرف اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ١٩٨٩ ،م( ،ﻤﻨﻬﺎج ﺴراج :طﺒﻘﺎت ﻨﺎﺼري )ﻜﺎﺒل١٩٦٤ ،م( ،ﻓﻴروز ﺸﺎﻩ ﺘﻐﻠق:ﻓﺘوﺤﺎت ﻓﻴروز ﺸﺎﻫﻲ )ﻋﻠﻲ ﻜرﻩ،
 ،(١٩٥٤ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺒن ﺤﺎﻤد اﻝﻜوﻓﻲ :ﺠﺞ ﻨﺎﻤﻪ )ﺤﻴدرآﺒﺎد :ﻤﺠﻠس ﻤﺨطوطﺎت ﻓﺎرﺴﻴﺔ١٩٤٩ ،م( ،ﻤﻨﺸﻲ ﻤﺤﻤد ﻜﺎظم :ﻋﺎﻝﻤﻜﻴر ﻨﺎﻤﻪ )ﻜﻠﻜﺘﺔ،
١٩٦٨م(
)Abdul Rashid, Society and Culture in Medieval India (Calcutta, 1969: Firma KL Mukhopadyaya
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هذا البعد املتفاقم !ي هيكله الزماني املمتد إ[ى أك Aمن ألف عام وحجمه الجغرا!ي الذي يكون
ً
ً
ً
شبه قارة استطاع بطبيعة حاله أن يبدع مشهدا عمليا وثقافيا تجري !ي شراييا دماء ٕالاسالم
ً
والعروبة ،وأن يرسم أطيافا من جمال الشعور والتعب ABوالتفس ABاملؤلف !ي ماليBن من الصفحات —
ً
ً
ً
ً
ً ً
نظما كالميا ونAا !ى كافة العلوم العربية و ٕالاسالمية ،وتشييدا هندسيا ،وتأسيسيا اجتماعيا ً— ال
يمكن انتشالها من سياق أرضية وسماوية ترادف ٕالاسالم ،إال وفسدت كيمياؤها واختلت هندسا
العامة.
ترجمة الحديث النبوي إى ٔالاردية و الجهات املعنية WÚا
ً
ً
لم يغادر املسلم الهندي صغABا أو كبABا من كتب ٕالاسالم ٔالاساسية )الحديث والتفس ABوالسABة
والAsاجم والتاريخ وعلم الكالم والفقه والطب ؤالادب والشعر والنقد( إال وحاول نقله إ[ى لغته  /لغاته،
ففى الحديث النبوي الشريف ترجمت الصحاح الستة بكاملها إ[ى ٔالاردوية ،ولصحيح البخاري ٢٦
ترجمة ،وأشهرها الAsجمات ال Ocعملها أبو الحسن )الهور  ١٣١٣هجرية( ،ووحيد الزمان الحيدرآبادي
) ١٣٠٥هجرية( وأبو داؤود راز ) ١٣٨٥هجرية( ولكل من جامع الAsمذي وسن أبي داؤد وسن النسائي
وسن إبن ماجة ترجمات أردوية عديدة عملها أفاضل هنديون من أمثال فضل أحمد الدالوري )١٣٠٩
هجرية( وعبد ٔالاول )١٩٥٠م( ووحيد الزمان الحيدرآبادي ) ١٣٠٥هجرية( ،وعبد الدائم الجال[ي )١٣٥٥
هجرية( ،كما ترجمت مجموعات أخرى من ٔالاحاديث النبوية الشريفة من أمثال مشكاة املصابيح،
ومشارق ٔالانوار ،وشرح معاني ٓالاثار ،وبلوغ املرام من أدلة ٔالاحكام ،وسن الدارمي ،ومنتقي ٓالاثار،
ومسند ٕالامام أبي حنيفة ،ورياض الصالحBن ،والشفاء للقا OpÚعياض ،ؤالادب املفرد للبخاري،
ومنÈات إبن حجر العسقالني ،ومؤطأ ٕالامام مالك ،ومسند ٕالامام أحمد ،وغABها من املجموعات .ع;ى
أن اللغة العربية لم تكن لغة الدولة !ي الهند إال !ي فAsة ٕالامارة العربية !ي السند بعد الفتح العربي له
ع;ى أيدي محمد بن قاسم.
كAت الهيئات واملؤسسات واملدارس الحكومية وغABها وال Ocلها مساهما القيمة !ي ميدان
الAsجمة من العربية !ي الهند !ى العلوم ٕالاسالمية ،و ما ٔالاحاديث النبوية الشريفة ،و من أشهر الجهات
املعنية بالAsجمة :دار العلوم بديوبند )أنشئت عام ١٨٦٦م( ،ومظاهر العلوم بسهارنبور ،ودار العلوم
التابعة لندوة العلماء بلكناؤ )أنشئت عام ١٨٩٨م( ،الجامعة السلفية ببنارس )أنشئت عام  ،(١٩٦٣و
جامعة دار السالم بعمر آباد )أنشئت عام ١٩٢٤م( ،ولكل ما أبناء هم جزء هام من مسABة التأليف
والAsجمة !ي الهند ،وهناك مئات من املدارس ٕالاسالمية ٔالاخرى ال Ocلها خدما®ا !ي هذا املجال .١وعرفت

)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
 ١أﻨظر :ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم اﻝﻨدوي :ﻤراﻜز اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻬﻨد )ﻤدراس :ﻤطﺒﻌﺔ ﻨوري ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ١٩٦٧ ،م( ،أﺒو اﻝﺤﺴﻨﺎت اﻝﻨدوي:
ﻫﻨدوﺴﺘﺎن ﻜﻲ إﺴﻼﻤﻲ درس ﻜﺎﻫﻴن )أﻋظم ﻜرﻩ :ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﻌﺎرف١٩٧١ ،م( ،ﻗﻤر اﻝدﻴن :ﻫﻨدوﺴﺘﺎن ﻜﻲ دﻴﻨﻲ درس ﻜﺎﻫﻴن )ﻜل ﻫﻨد ﺴروي(،
دﻝﻬﻲ١٩٩٦ ،م ،ﻤﻨﺎظر أﺤﺴن ﻜﻴﻼﻨﻲ :ﻫﻨدوﺴﺘﺎن ﻤﻴن ﻤﺴﻠﻤﺎﻨون ﻜﺎ ﻨظﺎم ﺘﻌﻠﻴم وﺘرﺒﻴت )دﻝﻬﻲ :ﻨدوة اﻝﻤﺼﻨﻔﻴن١٩٤٤ ،م(
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الجامعة السلفية اعتنت بخدما®ا !ى حقل الحديث النبوي الشريف ، ١واشرت جامعة دار السالم
عمر آباد إلسهامها !ى خدمة العلوم ٕالاسالمية ٢،و عرفت الجامعات الهندية )مثل جامعة عليكرﻩ
ٕالاسالمية ،وجامعة دل ،OÛوالجامعة امللية ٕالاسالمية بدل ،OÛوالجامعة العثمانية وجامعة سيفل بحيدر
آباد ،وجامعة كاليكوت ،وجامعة كشم ،ABوغABﻩ( بمساهما !ى خدمة العلوم العربية و ٕالاسالمية ،و ما
ترجمة ٔالاحاديث النبوية الشريفة أو إجرآء دراسات جامعية فا.
أما املؤسسات واملجاميع الحكومية املعنية بالAsجمة فأشهرها :دار الAsجمة ال Ocأنشئت عام
ً
١٩١٧م بحيدرآباد ،و نشرت  ٣٥٦كتابا إ[ى ³اية عام ١٩٤٦م !ى مختلف العلوم ٕالاسالمية ،بينما كانت
ً
ً
٣
 ٥٨كتابا قيد الطبع و ٨٦كتابا قيد الAsجمة والتأليف.
وفيما ي;ي سرد لألعمال ال Ocترجمت إ[ى ٔالاردوية !ي موضوع الحديث النبوي الشريف:
ترجمات وشروح الجامع الصحيح للبخاري باللغة ٔالاردوية:
 -١أنوار الباري شرح أردو صحيح بخاري ،ملوالنا أحمد رضا البجنوري.
ً
 -٢إيضاح البخاري ،ملوالنا فخر الدين ) ١٣جزءا ،ديوبند :مجلس قاسم املعارف(
 -٣بخاري شريف أردو ترجمة ،للشيخ عبد الحكيم خان أخ Asالشاهجهانبوري )ثالثة أجزاء ،دل:OÛ
اعتقاد ببلشنك هاؤس ١٤٠٣ ،هجرية(
 -٤ترجمه بخاري شريف ،ملوالنا عبد الدائم الجال[ي )ثالثة أجزاء ،دل :OÛاملطبعة الحميدية ،بدون
تاريخ(
 -٥ترجمه تجريد البخاري :لعبد الدائم الجال[ي )دل :OÛمكتبة إشاعة العلوم ،بدون تاريخ(
 -٦ترجمه جامع صحيح بخاري ،لو[ي ﷲ شاﻩ )قاديان،بدون تاريخ(
 -٧تسهيل القاري ترجمه أردو صحيح بخاري ،للشيخ وحيد الزمان الحيدرآبادي )املطبعة
الصديقية ،الهور ١٣٠٧ ،للهجرة(
ً
 -٨تفهيم البخاري ،للشيخ عبد الرؤوف والشيخ ظهور الباري ٔالاعظم) OثالثBن جزءا ،مكتبة
حسان القرآن(
 -٩تلخيص بخاري شريف ،ملوالنا محمد يعقوب القاسم) Oسهارنبور :مطبعة طالب١٣٩٨ ،
هجرية.
 -١٠توفيق الباري ،ملوالنا عبد الرحمن أبو البقاء )آكرﻩ :مطبعة مفيد عام ١٣٠٦ ،هجرية(
ً
 -١١تيس ABالباري مكاتب جزء ترجمه بخاري ،للشيخ وحيد الزمان الحيدرآبادي ،ثالثBن جزءا،
 ٣٥٤٨ص )املطبعة ٔالاحمدية الهور ١٣٢٣ ،للهجرة(
١

مقتدى حسن األزھري في مجلة ثقافة الھند ،المجلد  ،٤٢العدد  ،٣-٢عام ١٩٩١م ،مجلة صوت األمة ،العدد  ,٩المجلد
 ٣٢ونذير أحمد رحماني دھلوي :مطبوعات جامعة سلفية بنارس إيك نظر مين )بنارس١٩٩٥ ،م(.

٢

راﺠﻊ :ﺤﺒﻴب اﷲ ﺨﺎن :اﻝﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻬﻨد ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل )دﻝﻬﻲ :دار ﺴﻠﻤﺎن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر١٩٩٧ ،م( ،ص .١٠٨-١٠٤

٣

ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻝﻴف ﻤﺠﻴب اﻹﺴﻼم :دار اﻝﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻲ ﻋﻠﻤﻲ وأدﺒﻲ ﺨدﻤﺎت )دﻝﻬﻲ ،ﺒدون ﺘﺎرﻴﺦ( ،وﺴﻠطﺎن ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن :ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ
وﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻵﺼﻔﺠﺎﻫﻴﺔ )رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻤﺨطوطﺔ ،اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﺤﻴدرآﺒﺎد١٩٨٧ ،م(
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 -١٢درس بخاري ،ملوالنا شب ABأحمد عثماني )داÇيل :الجامعة ٕالاسالمية(
 -١٣زبدة البخاري أردو ترجمة صحيح بخاري ،ملحمد رفيق آغا )كرات× :Opمطبعة حاوية١٩٦٥ ،م(
 -١٤صحيح بخاري أردو ترجمة ،للشيخ أمجد ع;ي والشيخ أبو الفتح سبحان محمود )ثالثة
مجلدات ،كرات× Opبدون تاريخ(
ً
 -١٥صحيح بخاري أردو ترجمة ،للشيخ داؤود راز )ثالثBن جزءا ،دل :OÛمؤسسة نور ٕالايمان(
 -١٦صحيح ومكمل أردو ترجمة بخاري ،ملرزا حABت الدهلوي )ثالثة أجزاء ،املكتبة الحميدية ديوبند
بدون تاريخ(
 -١٧عBن البخاري ترجمه صحيح بخاري ،ملحمد هدايت ﷲ اللكنوي )املطبعة الاحتشامية مرادآباد،
 ١٣٠٥للهجرة ،مجلدان(
 -١٨غنية القاري ترجمه ثالثيات بخاري ،لنواب صديق حسن خان )الهور :املطبعة املحمدية،
 ١٢٩٢هجرية(
 -١٩فضل الباري ترجمه صحيح البخاري ،ملوالنا فخر الدين أحمد الحنب;ي )خمسة مجلدات،
الهور :تاج الهند ١٣٠٥ ،هجرية(
 -٢٠فضل الباري ترجمه صحيح بخاري ،للشيخ فضل أحمد ٔالانصاري الدالوري )مطبعة تاج الهند،
الهور(
ً
 -٢١فيض الباري ترجمة بخاري ،للشيخ أبي الحسن ،ثالثBن جزءا ،طبعت باملطبعة املحمدية عام
 ١٣١٣للهجرة.
 -٢٢فيوض الباري !ي شرح صحيح بخاري ،للسيد محمود أحمد الرنوي )ثمانية مجلدات ،الهور:
مكتبة رضوان(
 -٢٣منح الباري ترجمه صحيح البخاري ،ملوالنا أبو سعيد بن شيخ عبد الرحيم )الهور :مطبعة
من× Opكوبند سهائي(
 -٢٤نزهة القاري شرح صحيح بخاري ،للشيخ محمد شريف الحق ٔالامجدي )أربعة مجلدات،
كهو :OpËدائرة الAكات١٩٨٤ ،م(
 -٢٥نصر الباري ترجمه صحيح بخاري ،ملوالنا أبو إدريس محمد عبد الغفور )مطبعة نور ٕالاسالم،
أمرتسر ١٣٢٥ ،للهجرة(.
ترجمات وشروح صحيح مﺴلم:
 -١إنعام املنعم ترجمه صحيح مسلم ،ملAsجم مجهول )أمرتسر :مطبعة القرآن والسنة١٣٢٥ ،
هجرية(
ً
 -٢تفهيم املسلم ،ملوالنا فضل الرحمن هالل العثماني ) ٢٢جزءا ،ديوبند :املكتبة الهاشمية ،بدون
تاريخ(
 -٣جواهر الحديث من صحيح مسلم ،ملوالنا قاسم بن خالد بن محمد سعيد الصديقي )أمرتسر:
سعيد م¤ل١٩٥٤ ،م(
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 -٤شرح صحيح مسلم ،ملوالنا غالم رسول السعيدي )الهور :فريد بك استال ،بدون تاريخ(
 -٥صحيح مسلم أردو ،ملوالنا عبد الدائم الجال[ي )أربعة أجزاء ،دل :OÛاملطبعة الحميدية ،بدون
تاريخ(
 -٦صحيح مسلم شريف ترجمه أردو ،ملوالنا داؤود راز )جزءان ،دل :OÛإدارة نور ٕالايمان١٣٨٥ ،
هجرية(
 -٧املعلم ترجمه صحيح مسلم ،ملوالنا وحيد الزمان الحيدرآبادي )أربعة أجزاء ،الهور :املطبعة
املحمدية ١٣٠٥ ،هجرية.
ترجمات وشروح جامع ال)مذي وشمائله:
 -١أنوار محمدي شرح شمائل ترمذي ،ملوالنا كرامت ع;ي الجونبوري) ،كلكته :املطبعة املحمدية،
 ١٢٥٢هجرية(  ٤٨٤ص.
 -٢ترجمة جامع ترمذي ،ملوالنا فضل أحمد الدالوري )لكناؤ :مطبعة نورلكشور ١٣٠٩ ،هجرية(
 -٣ترمذي شريف أردو ،ملحمد عبد ﷲ )دل :OÛاملكتبة الربانية ،بدون تاريخ(
 -٤جائزة الشعوذي ترجمه جامع ترمذي ،ملوالنا بديع الزمان )دل :OÛاملطبعة املرتضوية( جزءان،
 ٨٦٤ص.
 -٥جامع ترمذي أردو ،ملوالنا سيد نائب حسBن )الهور :غالم ع;ي وأوالدﻩ١٩٦٣ ،م(
 -٦جامع ترمذي ،ملوالنا محمد صديق سعيدي الهزاروي )الهور :فريد بك استال١٩٨٤ ،م(
 -٧خصائل نبوي شرح شمائل ترمذي ،ملوالنا محمد زكريا السهارنبوري )ديوبند :مركز ٓالاداب١٣٦٠،
هجرية(
 -٨رباني ترمذي شريف ،ملAsجم مجهول )دل :OÛاملكتبة الربانية١٩٧٣ ،م( جزءان.
 -٩شمائل ترمذي مAsجم أردو ،ملوالنا سيد محمد أم ABشاﻩ الكيالني )كرات× :Opإدارة تصنيفات إمام
أحمد رضا١٩٨٦ ،م(
 -١٠معارف مدنية شرح جامع ترمذي ،ملوالنا حسBن أحمد املدني ،تحقيق طاهر حسBن )أمروهة،
ً
مرادآباد :مجلس معارف مدينة ،بدون تاريخ(  ١٢جزءا.
ترجمات وشروح سن أبي داؤود:
 -١ترجمة سن أبي داؤود ،ملAsجم مجهول )أربعة أجزاء ١٢٤٦ ،ص(
 -٢ترجمة سن أبي داؤود ،ملوالنا عبد ٔالاول )دل :OÛاملطبعة الحميدية١٩٥٠ ،م(
 -٣سن أبي داؤود ،ملوالنا عبد الحكيم الشاهجهانبوري )الهور :فريد بك استال١٩٨٥ ،م(
 -٤سن أبي داؤود ،ملوالنا عبد الدائم الجال[ي )جزءان ١١٤٤ ،ص(
 -٥هدى املحمود لAsجمة سن أبي داؤود ،ملوالنا وحيد الزمان )الهور :املطبعة الصديقية١٢٩٧ ،
هجرية(
ترجمات وشروح للبقية من الصحاح الﺴتة:
 -١إبن ماجة أردو ،ملوالنا عبد الدائم الجال[ي )دل :OÛاملطبعة الحميدية ،بدون تاريخ( ٧٢٠ ،ص.
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 -٢أردو ترجمة مؤطا إمام مالك ،لنذير الحق )دل :OÛمكتبة دار الفرقان( ٥٣٧ ،ص.
 -٣تنوير املمجد ع;ي مؤطا إمام محمد ،ملوالنا عطاء ﷲ )الهور :محمد أشرف الكت ،O°بدون تاريخ(،
 ٤١٠ص.
 -٤رفع العجاجة عن سن إبن ماجة ،ملوالنا وحيد الزمان )الهور :املطبعة الصديقية ١٣١٠ ،هجرية،
ثالثة أجزاء(
 -٥روض الربي من ترجمة املجت) ¯°سن النسائي( ،ملوالنا وحيد الزمان )الهور :املطبعة الصديقية،
 ١٣٠٢هجرية(
 -٦سن إبن ماجة ،ملوالنا عبد الحكيم أخ Asالسهارنبوري )الهور :فريد بك استال ١٤٠٣ ،هجرية(
 -٧سن نسائي عربي أردو ،ملوالنا الحافظ عبد الستار السعيدي )ثالثة أجزاء ١٢٧٢ ،ص ،الهور:
املكتبة القادرية١٩٨٢ ،م(
 -٨كشف الغطا عن املؤطا إمام مالك ،ملوالنا وحيد الزمان )الهور املطبعة الصديقية١٣٠٩ ،
هجرية(  ٦٢٠ص.
 -٩مؤطا إمام مالك مAsجم أردو ،ملوالنا عبد الحكيم أخ Asالشاهجهانبوري )الهور :فريد بك استال،
١٩٨٣م( ٨١٠ ،ص.
 -١٠مؤطا إمام محمد مAsجم أردو ،لخواجه عبد الوحيد )كرات× :Opمحمد سعيد وأوالدﻩ ،بدون تاريخ(،
 ٤٥٦ص.
 -١١مؤطا إمام محمد مAsجم أردو ،للحافظ نذير أحمد )دل :OÛاعتقاد ببليشنك هاؤس ،بدون تاريخ(،
 ٥٨٤ص.
ترجمات وشروح مشكوة املصابيح:
 -١أنوار املصابيح ترجمة أردو مشكوة املصابيح ،ملوالنا أبىالحسنات سيد عبد ﷲ )حيدرآباد :نيشنل
فائن برينتنك ١٣٧٢ ،هجرية(  ٤٤٢ص.
 -٢أنوار املصابيح ترجمة أردو مشكوة املصابيح ،ملوالنا عبد السالم البستوي )دل :OÛاملكتبة
ً
املسعودية ١٣٧٨ ،هجرية( ١١ ،جزءا ٤٨٩٨ ،ص.
 -٣ترجمة أشعة اللمعات شرح مشكوة ،ملوالنا محمد سعيد أحمد النقشبندي )دل :OÛاعتقاد
ببلشنك هاؤس١٩٨٨ ،م( ٣،أجزاء ٢٥٨٨ ،ص.
 -٤تقرير مشكوة شريف ،ملنصور أحمد )ديوبند :املطبعة املحبوبية( ١٤٨ ،ص.
 -٥الرحمة املهداة ترجمة مشكوة ،لعبد ٔالاول الغزنوي )الهور :املطبعة ٔالاحمدية ١٣٢٠ ،هجرية( ٤
أجزاء ١٢٥٠ ،ص.
 -٦طريق النجاة !ي الصحاح من املشكوة ،ملوالنا إبراهيم بن عبد الع;ي ٓالاروي )طبعت عام ١٣٣٢
هجرية( ٣ ،أجزاء ٤١٣ ،ص.
 -٧فضائل قرآن مشكوة شريف ،ملوالنا أبىاألع;ى املودودي ،تحقيق حفظ الرحمن أحسن )رامبور:
إدارة الحسنات١٩٧٣ ،م(
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 -٨كتاب الصوم مشكوة شريف ،ملوالنا أبىاألع;ى املودودي ،تحقيق حفظ الرحمن أحسن )رامبور:
إدارة الحسنات١٩٨٣ ،م(
 -٩مرآة املناجيح ترجمة وشرح مشكوة املصابيح ،ملوالنا أحمد يار خان ،عملها عام ١٩٥٩م ٨ ،أجزاء،
 ٣٨٦٣ص.
 -١٠مشكوة املصابيح مAsجم أردو ،ملوالنا عبد الحكيم أخ Asالشاهجهانبوري )دل :OÛاعتقاد ببلشنك
هاؤس١٩٨٧ ،م( ٣ ،أجزاء ١٦١٨ ،ص.
 -١١مشكوة شريف ترجمة هندي ،ملوالنا أحمد ع;ي الالهوري )املطبعة ٕالاسماعيلية ١٢٧١ ،هجرية(،
 ٥٥٩ص.
 -١٢مشكوة شريف كامل أردو ،آلغا رفيق الدهلوي )دل :OÛدار الفرقان ،بدون تاريخ( ١٠٠٠ ،ص.
 -١٣مشكوة شريف مAsجم أردو ،ملوالنا زين العابدين الحيدرآبادي ،جزءان ٥٦٠ ،ص.
 -١٤مشكوة شريف مAsجم أردو ،ملوالنا محمد إسماعيل )طبعت من املطبعة ٕالاسالمية السلفية( ٤٧٦
ص.
 -١٥مظاهر حق ترجمة مشكوة شريف ،لنواب محمد قطب الدين الدهلوي )لكناؤ :مطبعة نولكشور(،
 ٤أجزاء ٢٢٧٨ ،ص.
 -١٦مظاهر حق جديد ،ملوالنا عبد ﷲ جاويد )ديوبند :إدارة إسالميات١٩٦٢ ،م(
 -١٧معارف املشكوة مظاهرحق جديد ،ملوالنا عبد الرؤوف العا[ي )ديوبند ،بدون تاريخ(  ٨مجلدات.
 -١٨امللتقات ع;ى شرح املشكوة ،ملAsجم مجهول )الهور :املطبعة ٔالاحمدية ،بدون تاريخ( ٤ ،أجزاء،
 ١٤٠٠ص.
ترجمات كتب الحديث النبوي الشريف ٔالاخرى:
 -١أخبار الن) O°للجزري( ترجمة ميالد شريف ،ملوالنا فتح محمد نائب )دل :OÛاملطبعة املجتبائية،
 ١٣٢٠هجرية( ١٠٠ ،ص.
ٔ -٢الادب املفرد ،ملAsجم مجهول )آكرﻩ :مطبعة مفيد عام ١٣٠٦ ،هجرية( ٣١٩ ،ص.
 -٣أذكارمسنونة )إبن القيم( ،ملوالنا خليل أحمد الحامدي )دل :OÛمركزي مكتبة إسالمي١٩٦٦ ،م(،
 ٢٨٨ص.
 -٤الاستدراك الحسن مع أردو ترجمة ،لظفر أحمد الانوي )®انة Çون :أشرف املطابع١٣٤٤ ،
هجرية(  ١٨٤ص.
ٔ -٥الاعمال املاثورة !ي ٔالايام املشهورة ترجمة ما ثبت بالسنة باأليام والسنة ،للشيخ عبد الحق
الدهلوي ،ترجمة موالنا سبحان بخش )دل :OÛاملطبعة املجتبائية ١٣٠٩ ،هجرية( ٢١٠ ،ص.
 -٦أعمال اليوم والليلة )إبن الس ،(OPملوالنا محمد عصمت )Çيوندي :املكتبة الرضوية١٩٨٧ ،م(،
 ٢٦٠ص.
 -٧انتخاب الAsغيب والAsهيب ،ملوالنا محمد عبد ﷲ الدهلوي )دل :OÛندوة املصنفBن١٩٧٣ ،م(٤ ،
أجزاء ١٥٥٧ ،ص.
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بلوغ املرام من أدلة ٔالاحكام ،ملAsجم مجهول )ديوبند :املكتبة ٔالاشرفية ،بدون تاريخ( ٤٣٩ ،ص.
بلوغ املرام من أدلة ٔالاحكام ،ملAsجم مجهول )الهور :املطبعة ٔالاحمدية١٩٤٠ ،م( ٣٠٥ ،ص.
بلوغ املرام من أدلة ٔالاحكام ،ملوالنا خدا بخش وموالنا محمد )الهور :املطبعة الصديقية١٣٠٦ ،
هجرية( ٣٨٠ ،ص.
تحفة ٔالاخيار ترجمة مشارق ٔالانوار ،ملوالنا خرم ع;ي البلهوري،عملها عام  ١٢٤٩هجرية )لكناؤ:
مطبعة جالب سينج ١٣١١ ،هجرية( ٥٣٣ ،ص.
تعليم ٔالاحكام من بلوغ املرام ،ملوالنا أبو ٕالاسالم محمد صديق )سركودها :إدارة أحياء السنة
النبوية( ٢١٠ ،ص.
تفريح ٔالاحباب !ي مناقب ٓالال ؤالاصحاب ،للحافظ محمد رحيم بخش )لكناؤ :أكمل املطابع(
تقوية ٕالايقان بشرح حديث حالوة ٕالايمان ،لنواب صديق حسن خان القنو&ي )آكرﻩ :مطبعة
مفيد عام(
تيس ABالوصول تلخيص الصحاح ،ملوالنا أبو الحسن محمد م²ي الدين )الهور :املطبعة
الصديقية( ٦ ،أجزاء ٢٠٨٩ ،ص.
جوامع الكلم سيد ٔالاممم ،ملوالنا إسحاق )مطبعة رفيق حسBن ،بدون تاريخ( ٢٥ ،ص.
حصن حصBن ترجمة أردو ،ملوالنا محمد إدريس )دل :OÛمكتبة منظور( ٣٤٠ ،ص.
حصن حصBن ،ملوالنا محمد صديق الهزاروي )الهو :ضياء القرآن ببليكيش١٩٨٧ ،¤م(٣٢٠ ،
ص.
حياة ٔالانبياء ترجمة أردو أنبياء ٔالازكياء ،ملرزا محمد نذير )الهور :املطبعة الحميدية١٣٢٨ ،
هجرية(
خ ABالكالم !ي ترجمة جالء ٕالافهام ،ملوالنا شاكر حسBن )بجنور :مطبعة مدينة١٩٣٠ ،م(٢٥٦ ،
ص.
خ ABمتBن ترجمة حصن حصBن ،ملوالنا عبد ٔالاحد )دل :OÛاملطبعة املجتبائية ١٣١١ ،هجرية(
دارمي شريف أردو ،ملرزاحABت الدهلوي )دل :OÛمطبعة كرزن( ٤٦٩ ،ص.
رياحBن العابدين ترجمة رياض الصالحBن ،ملوالنا أبى إدريس عبد الغفور بن محمد بن عبد ﷲ
الغزنوي )جزءان ٧٩٠ ،ص(
رياض الصالحBن )ٕالامام النووي ( ،ملوالنا إدريس املABت) OÛدل :OÛشركة تاج ،بدون تاريخ(
رياض الصالحBن عربي أردو ،ملوالنا عابد الرحمن الصديقي )كرات× :Opقرآن محل( ،جزءآن٩٨٣ ،
ص.
رياض الصالحBن عربي أردو ،ملوالنا محمد صديق الهزاروي )الهور :فريد بك إستال١٤٠٤ ،
هجرية( ،جزءآن ٩١٦ ،ص.
زاد سفر ترجمة رياض الصالحBن ،ألمة ﷲ تسنيم )لكناؤ :مكتبة إسالم١٩٨١ ،م( ،جزءان٨٤٢ ،
ص.
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سن دارمي شريف ،ملحمد سعيد )كرات× :Opقرآن محل( ٤٩٦ ،ص.
شرح معاني ٓالاثار ترجمة أردو ،ملوالنا أحمد ع;ي الالهوري )الهور :املطبعة ٕالاسالمية١٣٠٩ ،
هجرية( ٤ ،أجزاء ٢٣٠٨ ،ص.
شميم الرياض شرح شفاء قا OpÚعياض ،للحافظ محمد إسماعيل الكاندهلوي )لكناؤ :مطبعة
نولكشور١٩١٣ ،م( جزءآن ٣٧٢ ،ص.
صحيفة همام بن منبه  ،ترجمة د .محمد حميد ﷲ )كرات×١٩٩٨ ،Opم(
طب نبوي )إبن القيم( ،للحكيم عزيز الرحمن ٔالاعظم) Oبومبائي :الدار السلفية١٩٨٥ ،م(٧٤٢ ،
ص.
ظفر جليل ترجمة حصن حصBن ،ملوالنا قطب الدين خان الدهلوي )لكناؤ :مطبعة نامي١٣٠١ ،
هجرية(
فيض الستار !ي شرح كتاب ٓالاثار ،ملوالنا عبد الستار )الهور :مطبعة كلزار محمدي١٣٠٩ ،
هجرية( ٣٣٦ ،ص.
فيض الكالم مع شرح أردو ،للمف Ocإظهار ٕالاسالم ٤٤٨ ،ص.
قول متBن ترجمة وشرح حصن حصBن ،ملوالنا عبد العليم الندوي )ديوبند١٩٧٤ ،م( ٥١٥ ،ص.
كتاب ٓالاثار ترجمة أردو ،ملوالنا أبىالفتح صغ ABالدين )ديوبند :إدارة فكر إسالمي( ٣٦٨ ،ص.
كشف الظلمة ترجمة نور اللمعة ،ملولوي محمد ع;ي املرادآبادي )مرادآباد :مطبع العلوم١٢٥٨ ،
هجرية( ١٤٨ ،ص.
مجالس ٔالابرار مع ترجمة أردو ،للقا OpÚإبراهيم )كانبور :املطبعة املجيدية ١٣٣٢ ،هجرية(٥٨٠ ،
ص.
مختار ٔالاحاديث ،ملوالنا املف Ocعبد املنان ٔالاعظم ،Oعمله عام ١٩٧٤م(
مذهب مختار ،ملوالنا عزيز الرحمن البجنوري )دل :OÛاملطبعة النعمانية١٩٧٨ ،م( ٦٠٨ ،ص.
مرآة ٔالانوار شرح أردو مشكوة ٓالاثار ،ملوالنا نسيم أحمد املظاهري )دل :OÛمطبعة أم ABع;ي،
١٣٩٩هجرية(.
مسند أبي حنيفة ترجمة منيفة ،ملوالنا حبيب الرحمن بن مولوي أحمد ع;ي )لكناؤ :املطبعة
اليوسفية ،بدون تاري( ١٤٨ ،ص.
مسند أبي حنيفة ترجمة منيفة ،ملوالنا عابد بن أحمد ع;ي.
مسند إمام أحمد ،ملوالنا دوست محمد )دل :OÛاعتقاد ببليشنك هاؤس١٩٨٧ ،م(
مسند إمام أعظم ترجمة أردو ،ملAsجم مجهول )ديوبند١٩٧٣ ،م( ٤٣١ ،ص.
معارف السنة ،ملAsجم مجهول ٩٦ ،ص.
معجزات ن O°الورى ترجمةخصائص كAى ،ملوالنا عبد الجبار خان ٓالاصفي )آكرﻩ :مطبعة نامي(،
 ٧٧٤ص.
منÈات إبن حجر ،للحافظ محب ﷲ )كانبور :املطبعة النظامية ١٢٨٤ ،هجرية( ١٣٠ ،ص.
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 -٥٠منتقي ٔالاخبار أردو ترجمة وشرح ،ملوالنا محمد داؤود راغب الرحماني )نشرته الدار السلفية،
بدون تاريخ(
 -٥١نصيحة املسلمBن بأحاديث خاتم النبيBن ،ملوالنا مختار أحمد الندوي )بومبائي :الدار الفلسفية،
 ١٩٨٠م(
³ -٥٢اية التحقيق شرح مسند أبي بكر الصديق )مسند أحمد بن حنبل( ،ملوالنا شب ABأحمد أزهر
املABت ،OÛطبعت عام ١٩٦٤م ٥٧٢ ،ص.
املجموعات ٔالاردوية لألحاديث النبوية الشريفة:
 -١اتباع السنة !ي جملة أيام السنة ،ملAsجم مجهول ،طبع سنة  ١٣٠٥هجرية.
ٔ -٢الاحاديث النبوية !ي الفتنة النجدية ،للسيد محمد كريم العظيم آبادي )بار :مطبعة فيض،
بدون تاريخ(
 -٣أحاديث رسول ،للسيد حامد ع;ي )إدارة شهادة حق١٩٨٥ ،م(
 -٤أحاديث قدسية ،ملوالنا خليل الرحمن الAهانبوري )دل :OÛاملطبعة املجتبائية ١٣١٥ ،هجرية(
ٔ -٥الاخالق املحمدية ،ملوالنا سعيد أحمد الفارو*ي )ع;ي كرﻩ ،املطبعة ٔالاحمدية ١٣٠١ ،هجرية(
 -٦أردو حديث ،ملف Ocشوكت ع;ي فهم) Oدل :OÛدين دنياببليشنك هاؤس ،بدون تاريخ(
 -٧إزالة النكاويح !ي مقدار الAsاويح ،ملولوي شاﻩ محمد )أمرتسر :مطبعة جشمة أنوار١٣١٨ ،
هجرية(
 -٨أسباق حديث ،ملAsجم مجهول ،مطبوع.
 -٩اعتصام السنة !ي قمع البدعة ،ملوالنا عبد ﷲ )كانبور :مطبعة نور ١٢٩٢ ،هجرية(
 -١٠انتخاب حديث ،لعبد الغفار حسن الرحماني )دل :OÛاملكتبة ٕالاسالمية١٩٦٧ ،م(
 -١١انتخاب صحاح ستة ،بتحسBن وتزيBن موالنا أمجد ع;ي )ديوبند :مالك ببليشرز١٩٧٠ ،م(
 -١٢انتخاب صحاح ستة ،ملولوي نياز ع;ي )الهور١٩٢٥ ،م(
 -١٣أنوار الحديث ،ملوالنا جالل الدين ٔالامجدي )بس :Ocمال حنيف١٩٧١ ،م(
 -١٤أنوار نعمانية ،ملوالنا فضل الدين الكجراتي )الهور :املطبعة ٕالاسالمية ١٣٠٧ ،هجرية(.
 -١٥أنوار هداية !ي إظهار أحكام شريعة ،ملوالنا أبى البش ABسيد هادي حسن )دل :OÛمطبعة جمال،
بدون تاريخ(
 -١٦بشارة الفساق ،ملAsجم مجهول )آكرﻩ :مطبعة مفيد عام ١٣٠٢ ،هجرية(
 -١٧البالغ املبBن !ي اتباع خاتم النبيBن ،للشيخ م²ي الدين )الهور املطبعة الصديقية ١٣٠٦ ،هجرية(
Ç -١٨شت كي كنجيان ،ملوالنا عبد املصطفى ٔالاعظم ،Oطبع سنة ١٩٨٤م.
 -١٩تحفة ٔالاتقياء فضائل سيد ٔالانبياء ،ملوالنا عبد الواحد الغازيبوري )دل :OÛاملطبعة املجتبائية،
 ١٣٣٢هجرية(
 -٢٠تحفة حديث ،ملحمد أمٔ ABالاثري) ،بومبائي :الدار السلفية١٩٠٩ ،م(
 -٢١تحفة علم وحكمة ،ملوالنا أبو عامر محمد إسحاق خان )راولبندي :ايس تي برنAsز١٤٠٠ ،
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هجرية(
ترجمان الحديث ،للسيد محمود حسن ،طبع عام ١٩٨٥م.
ترجمان السنة ،ملوالنا بدر عالم املABت) OÛدل :OÛندوة املصنفBن ،بدون تاريخ(
التشرف بمعرفة أحاديث التصوف ،للشيخ أشرف ع;ي الانوي )حيدرآباد :إدارة اللجنة العلمية،
بدون تاريخ(
تنبيه الغافلBن ،للحاج عبد ﷲ )كانبور :مطبعة نولكشور ١٢٩٤ ،هجرية(
جامع املناقب ،ملولوي حافظ رحمت ﷲ )لكناؤ :مطبعة نامي ١٣٢٠ ،هجرية(
جالء العينBن !ي إثبات رفع اليدين عن رسول الثقلBن ،ملولوي شاﻩ محمد )أمرتسر :مطبعة
جشمة أنوار١٣١٨ ،هجرية(
جواهر الحديث ،لشمس بABزادﻩ )بومباي :إدارة دعوة القرآن١٩٨٣ ،م(
جواهر الحديث ،ملوالنا عبد املصطفى ٔالاعظم ،Oطبع سنة ١٩٨٤م.
جواهررسالت ،ملوالنا أبو تمكBن افتخار أحمد )كرات× ١٣٧٢ ،Opهجرية(
حديث رهنمائي تربيت ،ملAsجم مجهول ،طبع سنة  ١٣٠٩هجرية.
حكم الن O°بكفر من ال يص;ي ،ملوالنا أبو طاهر العثماني )الهور :املطبعة الصديقية١٣٢٠ ،
هجرية(
خطبات محمدي ،ملوالنا محمد بن إبراهيم )كرات× :Opاملكتبة املحمدية ،دون تاريخ(
خلق عظيم ،مل ABو[ي ﷲ )الهور :مطبعة كا Opرام ١٩٢٦ ،م(
الدارالس! OPي أحاديث ليس منا ،للسيد محمد عبد القادر )ج Oبور :مطبعة صدر راج١٣٠٣ ،
هجرية(
درس حديث ،ملAsجم مجهول )دل :OÛمكتبة الحسنات ،بدون تاريخ(
الدين الحنيف ،ملوالنا حماد أحمد الصديقي )لكناؤ :مطبعة يونBن١٩٧٣ ،م(
راﻩ عمل ،ملوالنا جليل أحسن الندوي )رامبور :إدارة الحسنات١٩٧٧ ،م(
رسول ﷲ كي بيش كوئيان ،ملوالنا عاشق إل) OÛلكناؤ :مطبعة يونBن ١٣٧٢ ،هجرية(
رسول كي باتBن ،ملوالنا أحمد سعيد )دل :OÛمطبعة كمال ،بدون تاريخ(
رياض السنة ،ملوالنا محمد جعفر شاﻩ الÈلواروي )الهور :إدارة ثقافة إسالمية ١٩٥٤ ،م(
زاد راﻩ ،ملوالنا جليل أحسن الندوي )دل :OÛمركزي مكتبة إسالمي١٩٧٨ ،م(
سبيل الرشاد ملا يحتاج إليه العباد ،لنواب صديق حسن خان )آكرة :مطبعة مفيد عام١٣٠٢ ،
هجرية(
سفر السعادة أردو ،ملوالنا مجدل الدين )الهور :املطبعة الصديقية ١٣٠٢ ،هجرية(
سفينة نجاة ،ملوالنا جليل أحسن الندوي )دل :OÛمركزي مكتبة إسالمي١٩٨٢ ،م(
سواء الطريق ،ملوالنا الحافظ عبد العزيز الرحيم آبادي )دربنجة :املكتبة الفلسفية١٩٨٤ ،م(
طب نبوي ،ملAsجم مجهول) ،ديوبند :مالك ببليشرز١٩٧٠،م(
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عالمة القيامة ،ملوالنا محمد خليل الرحمن الAهانبوري )لكناؤ :مطبعة نولكشور ١٣١٤ ،هجرية(
الفتح املبBن بشرح الخمسBن ،ألبي أحمد جك وا[ي )الهور :مطبعة رفاﻩ عام ١٣٢٩ ،هجرية(
الفرج بعد الشدة ،للمف Ocمحمد شفيع الديوبندي )ديوبند :مطبعة أنوري ١٣٥٨ ،هجرية(
فرمودات ختم الرسل ،ملوالنا واصل العثماني )كرات× :Opمطبعة إيجوكيشنل ،بدون تاريخ(
فضائل درود شريف ،ملوالنا محمد زكريا السهارنبوري )ديوبند :مطبعة محبوب ،بدون تاريخ(
فضائل ذكر ،ملوالنا محمد زكريا السهارنبوري )دل :OÛإدارة إشاعة دينيات ،بدون تاريخ(
فضائل رمضان ،ملوالنا محمد زكريا السهارنبوري )دل :OÛإدارة إشاعة دينيات ،بدون تاريخ(
فضائل قرآن ،ملوالنا محمد زكريا السهارنبوري )دل :OÛإدارة إشاعة دينيات ١٣٨٢ ،هجرية(
فضائل نماز ،ملوالنا محمد زكريا السهارنبوري )دل :OÛإدارة إشاعة دينيات ،بدون تاريخ(
فيض الكالم ،ملف Ocإظهار ٕالاسالم ،طبع سنة  ١٣٩٩هجرية.
قواطع البشر عن أنواع الشر ،لنواب صديق حسن خان )آكرﻩ :مطبعة مفيد عام١٣٠٤ ،
هجرية(
قويمة !ي أحاديث الن O°الكريمة ،ملوالنا سخاوت حسBن الجونبوري )بنارس :املطبعة الصديقية،
 ١٣٠٣هجرية( ٥٢٢ ،ص.
قيامت كب آئيكي ،ملوالنا عبد املصطفى ٔالاعظم ،Oطبع سنة ١٩٨٠م.
كتاب الحجج ،ملوالنا إكرام الدين أحمد )لكناؤ :مطبعة نامي١٣٧٢،هجرية(
كتاب الصلوة ما يلزم Çا ،للشيخ جواد ع;ي )طبع !ي كرات×(Op
كحل العينBن !ي ترك رفع اليدين ،للقا OpÚمحمد رحمة ﷲ الرانديري )دل :OÛمطبعة تحفة
الهند ١٣٣٢ ،هجرية(
كالم نبوة ،ملحمد فاروق خان )دل :OÛمركزي مكتبة إسالمي١٩٧٠ ،م(
كلدستة صد أحاديث ،للشيخ أحمد ع;ي )الهور :أنجمن خدام الدين١٣٥٢ ،هجرية(
كلستان حديث ،ملوالنا محمد جعفر شاﻩ الÈلواروي )الهور :إدارة ثقافة إسالمية ،بدون تاريخ(
كٓ ¤الاثار عن الن O°املختار وأصحابه ٔالاخيار ،ملرزا محمد نذير )الهور ١٩٣٠ ،م(
كٔ ¤الاخالق ألهل ٓالافاق ،ملولوي عبد الرحمن )مABته :شوكت املطابع ،بدون تاريخ(
مجمع البحرين ،ملوالنا محمد جعفر شاﻩ الÈلواروي )الهور :إدارة ثقافة إسالمية ،بدون تاريخ(
مخزن تحقيق ملقب با تحفة حنفية ،مAsجم مجهول )بتنة :املطبعة الحنفية ١٣٩٥ ،هجرية(
مطالعة حديث ،ملحمد فاروق خان )دل :OÛمركزي مكتبة إسالمي١٩٧٨ ،م(
معارف الحديث ،ملوالنا محمد منظور النعماني )لكناؤ :إدارة الفرقان ،طبعات عديدة( ،سبعة
مجلدات ٢٤٥٤ ،ص.
معارف حديث ،ملوالنا عبد العزيز )إله آباد :مكتبة باسبان١٩٦٨ ،م(
معالم السنة ،ملوالنا كوثرالندوي )إله آباد :تاج أفسيت١٩٨٤ ،م(
نصائح رسول كريم ،لعاشق إل OÛالبلند شهري )دل :OÛمحبوب املطابع ،بدون تاريخ(
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 -٧٦نظام ٕالاسالم ،ملولوي وجيه الدين )لكناؤ :مطبعة نولكشور١٨٦٨ ،م( ١٥٦ ،ص.
كتب ٔالاربعن باللغة ٔالاردوية:
 -١أربعBن حنيفة ،ملوالنا محمد شريف السيالكوتي )أمرتسر :مطبعة الفقيه ،بدون تاريخ(
 -٢أربعBن سكندري ،للشيخ إكرام الدين أحمد )برتابكرﻩ :سكندرم¤ل ١٣٧٢،هجرية(.
 -٣أربعBن نووي ،للشيخ محمد صديق الهزاروي )ما نشهرﻩ ،باكستان :املكتبة ٕالاسالمية السعيدية،
١٩٨٩م(
 -٤إسماع ٔالاربعBن !ي شفاعة سيد املحبوبBن ،ملوالنا أحمد رضا خان الAيلوي )مبارك بور :املجمع
ٕالاسالمي ،بدون تاريخ(
 -٥بردة شرûي كي جهل حديث ،للسيد نور أحمد )كرات× ١٣٧١ ،Opهجرية(
 -٦تعليم Oجهل حديث ،ملوالنا وحيد الدين )دل :OÛأم ABع;ي ١٣٩٩ ،هجرية(
 -٧تعليم Oجهل حديث ،ملوالنا وحيد الدين القاسم) Oدل :OÛمطبعة امبABيل١٩٨٢ ،م(
 -٨جاليس حديثBن ترجمة ٔالاربعBن النووية ،ملوالنا فاروق خان )دل :OÛفردوس ببليكيش ،¤بدون
تاريخ(
 -٩جاليس حديثBن ،لخواجة عبد ال²ي الفارو*ي )دل :OÛمكتبة جامعة ،بدون تاريخ(
 -١٠جاليس حديثBن ،ملوالنا نثار أحمد الرضوي ٔالاعظم) Oجريا كوت :شعبة إشاعة ،دار العلوم
القادرية١٩٨٧ ،م(
 -١١جهل أنوار رسالت ،للشيخ إبراهيم رضا )كلكتة :مطبعة نيشنل آرت ،بدون تاريخ(
 -١٢جهل جديث ،ملولوي محمد عبد الرب )دل :OÛاملطبعة ٔالاحمدية ،بدون تاريخ(.
 -١٣جهل حديث للسيد أصغر حسBن )دل OÛاملطبعة الجمالية ١٣٥٦ ،هجرية(
 -١٤جهل حديث معروف به إسالمي أخالق ،ملوالنا سيد حسن الديوبندي )دل :OÛمحبوب املطابع،
 ١٣٦١هجرية(
 -١٥جهل حديث ،للشاﻩ و[ي ﷲ الدهلوي ،ملAsجم مجهول )الهور :املطبعة النظامية ١٢٩٢ ،هجرية(
 -١٦جهل حديث،ملوالنا وارث ع;ي )كلكتة :مطبعة سينAsل ١٣٩٥ ،هجرية(
 -١٧حديث أربعBن مع حاشية تحفة املسلمBن ،للحاج نص ABالدين املABت) OÛآكرﻩ :املطبعة ٔالابو
العالئية ،بدون تاريخ(
 -١٨حديث رسول ،ملوالنا محمد يوسف )رامبو :مكتبة ذكرى١٩٧٨ ،م(
 -١٩رحمة املحدثBن )أربعBن( ،ملولوي حكيم محمد حفاظت حسBن )كانبور :املطبعة النظامية١٢٩١ ،
هجرية(
 -٢٠رسائل مسواك مع جهل حديث ،للسيد ظهور الدين ٔالانبيوي )سهارنبور :مطبعة اتحاد ،بدون
تاريخ(
 -٢١زجر العا( Opعن قرب املعا( ،Opملوالنا إل OÛبخش )الهور :املطبعة الصديقية ،بدون تاريخ(
 -٢٢شمع حرم ،ملوالنا محمد يوسف )رامبو :مكتبة ذكرى١٩٨٣ ،م(
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 -٢٣ظفر مبBن ترجمة أربعBن ،ملولوي محمد حكيم حفاظت حسBن)كانبور :املطبعة النظامية١٢٩١ ،
هجرية(
 -٢٤فضائل قرآن جهل حديث ،للشيخ محمد زكريا السهارنبوري )سهارنبور :مكتبة Çبود١٣٤٨ ،
هجرية(
 -٢٥الفوائد السنية !ي شرح أربعBن النووية ،ملوالنا عاشق إل ،OÛمطبوع !ي باكستان.
 -٢٦الفيض الباري !ي شرح ٔالاربعBن ملال ع;ي القاري ،ملوالنا نور الحسن )لكناؤ:املطبعة املجتبائية،
 ١٣٢٧هجرية(
 -٢٧كلدستة حديث ،ملوالنا محمد يوسف )رامبو :مكتبة ذكرى١٩٨٢ ،م(
 -٢٨منÈات إبن حجر العسقالني ،ملAsجم مجهول )مطبوع باملطبعة املصطفائية ،بدون تاريخ(
 -٢٩نصاب حديث )أربعBن( ،ملوالنا معBن الدين )دل :OÛمركزي مكتبة إسالمي١٩٨٤ ،م(
 -٣٠نوادر الحديث ،ملوالنا عبد املصطفى ٔالاعظم) Oإله آباد :مطبعة نيشنل آرت ١٣٩٥ ،هجرية(
 -٣١نور الفوائد جهل حديث ،ملولوي محمد أحمد )مدراس :املطبعة الشمسية ،بدون تاريخ(
 -٣٢هدية الرابعBن من ٔالاحاديث ٔالاربعBن ،للشيخ رستم ع;ي )مABته :مطبعة خليق مشBن ،بدون تاريخ(
مناهج وآليات ال)جمة
!ي سياق غياب أحادية تنظABية !ي ساحة الAsجمة واملنمطة تعاريفها وتفاصيلها !ي الرصيد
ٔالاوروبي واستقطاب جهات أكاديمية أملانية وإنكل¤Bية وفرنسية وروسية !ي مناقشا®ا لعمل /فن الAsجمة
أو أبعادها املتصلة بازدواجية العلم والفن يمكن الباحث اخ¤sال املرتكز الرؤيوي وهو يرصد لعمل
الAsجمة من العربية وإلا !ي الهند ،فيكون ع;ى وûي بما قاله الجاحظ "وينبaي أن يكون أعلم الناس
باللغة املنقول ما واملنقول إلا ح ¯cيكون مما سواء وغاية"  ،١كما يجب عليه أن ال ´مل ما أشار
إليه الصفدي ٢من طرق الAsجمة ال Ocاستخدمها يوحنا بن البطريق وابن ناعمة الحم! Opqي العصر
العبا ،OpËوطريقة حنBن بن اسحاق والجوهرئ ،الاو[ى واجهت مشكالت حBن غياب الكلمات املتقابلة
!ي لغتBن وبالتا[ي كان علا اللجوء إ[ى التعريب ،بينما الثانية مذهب التطابق والتقريب من غ ABاللجوء
إ[ى فلسفة العBن للعBن والسن للسن ،واملذهبان – كما يقول سليمان البستاني – هما املعول علما !ي
النقل ح ¯cيومنا ٣،وإذا كانت الAsجمة مظهرا من مظاهر السلوك اللغوي عند ٕالانسان فبحكم فهم
ٕالانسان لألشياء !ي جوهرها وإستبدال رموز لغوية برموز أخرى يحوي هذا السلوك مجرى سيكولوجيا
وحضاريا ومصادقة تعبABية تعكس صورة غ ABمحرفة لألفكار املتضمنة !ي النص ٔالاص;ي ،بجنب محاولة
مخلصة لالبتعاد من سلبيات ناجمة من التغائر النف Op-والسلوكي بBن املAsجم واملAsجم ،وÇذا السياق
يتفاقم حجم مسائل أمانة الكلمات وخيانة املAsادفات وخطوات احتياطية يتخذها املAsجم بغية مجانبة
أي إخالل بجماليات ٕالايقاع والتأث ABالذي ينبض به النص حياة ،فهناك أبعاد حضارية للAsجمة !ي
 ١الجاحظ :كتاب الحيوان ،٥١/١ ،طبعة مكتبة الھالل.
 ٢مقتبس من الكشكول للبھاء العاملي ،تحقيق أحمد الزادي )دار إحياء الكتب العربية(
 ٣مقتبس من كتاب في الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة للدكتور صفاء خلوصي ،ص .١٠
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١

جوانÈا العلمية والفنية والقومية والسياسية والاجتماعية.
كان إسالم املAsجم الهندي من²ى إيجابيا خفف عليه من وطأة الانكسار السيا*ي الدي OPأو بعد
التنسيق الحضاري مما شكل دعما طبيعيا يصون متلقى الAsجمة من أخطار الاغAsاب الدال[ي أو التحAB
!ي سرداب الAsم ¤BالتاريLي والعقيدي ،وح ¯cجانب الاجتماع فيه لم يكن مشاكسا مشاكسة
اجتماعيات وثنية تغاير أصوليا من اجتماعيات غ ABوثنية ،اللهم إال حاالت استثنائية نجد فا املAsجم
٢
هندوسيا وهو يAsجم القران الكريم إ[ى لغته )البنجالية والهندية والسنسكريتية مثال(.
إن إشكاليات الAsجمة من العربية !ي الهند اختلفت من شخص إ[ى آخر ،ومن موضوع إ[ى
موضوع اختالف جوانÈا ٕالايقاعية بعضها من بعض ،إن مAsجم¯ الكتب الدينية )القرآن والحديث
والفقه وما إلا( اختلفت مزايا ترجمم العلمية ؤالادبية !ي وفاق مع خلفية ثقافم.
خاتمة
هيكلة الهوية الشعبية لشبه القارة الهندية ال ¯cلم تكن فا اللغة العربية لغة دولة تتصدرها
جماليات ٕالاسالم لغة و عقيدة و ثقافة وهندسة اجتماعية  ،و كانت الAsجمة – و ال تزال -منAا يعتليه
التصاعد الكم Oو الكيفي لتطور الشعور الدي! OPى الهند.
الشعب الهندي املسلم لديه أك Aمن  ٤٥٠ترجمة وتفس ABللقرآن الكريم نظما )أربع و عشرين
ترجمة منظومة! ( و نAا !ي إحدى لغاته العديدة وÔي ٔالاردوية ،و نقل معظم كتب ٔالاحاديث النبوية
الشريفة ،و ما الصحاح الستة إ[ى اللغة ٔالاردية ،و نقلت كمية كبABة من كتب ٕالاسالم ٔالاساسية و
اللغة العربية )التفس ABوالسABة والAsاجم والتاريخ وعلم الكالم والفقه والطب ؤالادب والشعر والنقد( ،و
أنشأت مئات من املؤسسات ؤالاكاديميات والجامعات واملدارس – الحكومية و غABها  -ملعائشة الرصيد
املحبب .
ٕالاسالم واللغة و الثقافة الدينية ثالوث الكيان املسلم الهندي  ،يرهصه التاريخ و يصوغ منه الحال
خطابه الثقا!ي و يتؤم به مستقبله املرجو.

١

أﻨظر :ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﺼﺎﺒر :ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة )اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب ،طراﺒﻠس( ،ص.٩٤-٨٥ .

٢

ﻷﺜر اﻹﺴﻼم ﻋﻠﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻬﻨدﻴﺔ أﻨظرTara Chand, Inflence of Islam on Indian Culture (Allahabad, 1963) :
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 .٣٧توكيد الجملة الاسمية ]ي الحديث الصحيح أنموذجا )صحيح مﺴلم(
د .ابتﺴام ثابت العاني  -جامعة بغداد ،العراق
البحث كما يي:
ﱠ
ﱠ
املبحث ٔالاول :التوكيد بـ )إن( و )أن( املشددتBن
املبحث الثاني :التوكيد بـ ) ْإن( و ) ْأن( املخففتBن
املبحث الثالث :التوكيد بـ ) ّأما( املفتوحة الهمزة مشددة امليم
املبحث الرابع :توكيد الجملة الاسمية بـ )كأن( املشددة
املبحث الخامس :الجملة الاسمية بـ ) ّ
لكن( املشددة
املبحث السادس :التوكيد بـ )الم التوكيد(
املبحث ٔالاول
إن( و) ﱠ
) ﱠ
أن( املشددتن
) ﱠ
إن( املكﺴورة الهمزة املشددة:
ً
ـدا منطل ـ ــق ،زي ـ ــد منطل ـ ــق ﱠ
وإن دخل ـ ــت
اتف ـ ــق النح ـ ــاة ع; ـ ــى ا ³ـ ــا تفي ـ ــد التوكي ـ ــد " الن مع Pـ ــ¯ ﱠإن زي ـ ـ
ﱠ ْ
َ َ َ
)(٢
﴿إنا أن َز َلن ُاﻩ ِ!ي ل ْيل ِة الق ِّد ِر﴾
توكيدا") (١وجاء !ي القران التوكيد Çا !ي قوله تعا[ى:
ﱠ
وإن" :من ٔالاحرف املشبه بالفعل و يبدأ Çا ،لقو®ا ،لكو³ا عاملة" كذا قاله الاخفش).(٣
وذه ــب فري ــق م ــن العلم ـاء) (٤إ[ ــى أن قولن ــا  :إ ﱠن زي ــدﴽ منطل ـ ٌـق ج ــواب للق ــول  :مازي ــد بمنطل ــق .و ان
زيدﴽ ملنطلق جواب ملن قال  :ما زيد منطلق.
وقــال أهــل املعــاني " :إذا ألقيــت الجملــة ا[ــى مــن هــو خــا[ي الــذهن اســتغ ¯Pعــن مؤكــدات الحكــم،
فيق ــال زي ـ ٌـد ذاه ـ ٌـب ...واذا القي ــت ا[ ــى طال ــب له ــا ،م sــAدد ! ــي الحك ــم حس ــن تقوي ــة الحك ــم بمؤك ــد .وذل ــك
ٌ
ذاهب ،او الالم نحو لزيد ذاهب....و اذا القيت ا[ى منكـر للحكـم وجـب توكيـدها
بادخال ) ﱠإن( نحو :إ ﱠن زيدﴽ
بحسب الانكار ،فتقول :إني صادق ملن ينكر صدقك و ال يبـالغ فيـه ،وانـي لصـادق ملـن يبـالغ !ـي إنكـارﻩ "...و
َ
ْ
َ ْ
ُ
ْ ْ َُ َ َ ً ْ َ َ َ
الق َري ـ ــة ْإذ َ
جاء َه ـ ــا امل ْر َس ـ ـ ُـلون *إذ أ ْر َس ـ ـ َـلنا إل ـ ـ ِـ ْم اث َن ـ ـ ِـBن
علي ـ ــه قول ـ ــه تع ـ ــا[ى} :و اض ـ ـ ِـرب له ـ ــم م ـ ــثال أص ـ ــحاب
ِ
ُ
ّ َ ُْ
ُ َ َ
ْ
ْ
َف َكـ ﱠـذ ُب ُ
وهما َف َع ﱠز ْز َنــا ب َثالـ ٍـث َف َقـ ُـالوا ﱠإنــا َإلـ ْ
ـيكم ُم ْر َســلون* قــالوا مــا أنـ ُـتم إال َبشـ ٌـر ِمثل َنــا َو َمــا أنـ َـز َل الـ ﱠـر ْح َم ُن ِمـ ْـن
ِ ِ
َ
َ
ْ ُْ ّ َ
كذ ُبون{) " ،(٦)"(٥ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الانكار و ضعفه " ).(٧
Oٍ pء إن أنتم إال ت ِ
) (١الكتاب  ،١٤٤ /٢وينظر :الجمل ص  ،٥١وحروف املعاني ص  ،٣٠أوضح املسالك ،٢٣٧ /١مغ OPاللبيب  ،٣٧ /١الجامع الصغ ABص
.٦٢
) (٢سورة القدرٓ :الاية ).(١
) (٣الج ¯Pالداني .١٣٠ /
) (٤مم ثعلب وقوم من الكوفيBن  ،ينظر :الج ¯Pالداني.١٣١-١٣٠ /
) (٥سورة يسٓ :الاية ).(١٣
) (٦الج ¯Pالداني.١٣١-١٣٠ /
)ٕ (٧الاتقان .١٩٣ /٣
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ويؤيــد ذلــك جــواب ثعلــب للكنــدي عــن قولــه :ﱠإنPــ Oأجــد !ــي كــالم العــرب حشــوﴽ :يقولــون عبــد ﷲ
قــائم ،ثــم يقولــون :ﱠإن عبــد ﷲ قــائم ،ثــم يقولــون :ﱠإن عبــد ﷲ لقــائم ،و املعPــ¯ واحــد فقــال  -أي ثعلــب –
بــل املعــاني مختلفــة الخــتالف ٔالالفــاظ ،فعبــد ﷲ قــائم إخبــار عــن قيامــه ،ﱠ
وأن عبــد ﷲ قــائم جــواب عــن
سؤال سائل و ﱠإن عبد ﷲ لقائم جواب عن إنكار منكر قيامـه) .(١وممـا تقـدم يتضـح ﱠإن التوكيـد ﱠإنمـا &ـيء
به لغرض ٕالايجاز الن قولنا :ﱠإن عبد ﷲ قائم أوجز من تكرار الجملـة مـرتBن وان عبـد ﷲ لقـائم أوجـز مـن
تكرارها ثالث مرات.
وقــد وردت ! ــي الصــحيح أحادي ــث تضــمنت ه ــذا النــوع م ــن التوكيــد م ــا :مــا ج ــاء عــن أب ــي هري ــرة
) Øــ¨ Hﷲ عنــه( ان ســول ﷲ )صــى ﷲ عليــه وســلم( قــال] :ال تجعلــوا بيــوتكم مقــابر } ،ﱠ
إن{ الشــيطان
ر
ر
)(٢
ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة[ .
وعـن ام كلثــوم بنــت ابـي بكــر ،وقــد أخ®Aـا عائشــة قالــت  :اعـتم الن°ــ Oذات ليلــة حcـ¯ ذهــب عامــة
ْ ُ
ﱠ
الليل .وح ¯cنام أهل املسجد ثم خرج فص;ى .فقال} ] :إنه{ لوقWXا لوال أن أش ﱠق عى أم.(٣)[ HI
مواضع كﺴر همزة ) ﱠ
إن( املشددة
"تتعBن ) ﱠإن( املكسورة حيث ال يجوز ان يسد املصدر مسدها ومسد معمولا").(٤
وكســر الهمــزة لهــا مواضــع ذكرهــا الرمــاني " :ﱠ
إلن املكســورة ثالثــة مواضــع :الابتــداء والحكايــة بعــد
القول و دخول الالم !ي الخ ،Aفاالبتداء نحو :ﱠ
﴿إن َ
ﷲ َسم ٌيع َعل ٌ
ـيم﴾) ،(٥وإمـا الحكايـة بعـد القـول فنحـو
ِ
ِ
فنح ــو قول ــك :ﱠإن زي ــدﴽ منطل ـق ،وام ــا دخ ــول ال ــالم ! ــي الخ ــ Aنح ــو :ق ــد علم ــت ان زي ــدﴽ ملنطل ــق") .(٦وق ــد زاد
ﱠ ْ َ َ
والع ْ
الحري ـ ــري موض ـ ــعBن آخ ـ ــرين" :اح ـ ــدهما بع ـ ــد القس ـ ــم نح ـ ــو قول ـ ــه تع ـ ــا[ى  ﴿:ﱠ
إن ٕالان َﺴ ـ ــان ل ِف ـ ــي
ص ـ ـ ِـر*
ُ
َ َ ُ َ ُُ ُ
ـوز م ـ ــا ﱠ
إن َم َفات ُح ـ ـ ُـه َل َت ُن ـ ـ ُ
ـوء
خ ْﺴ ـ ـ ٍـر﴾) ،(٧وٓالاخ ـ ــر :أن ت ـ ــأتي ص ـ ــلة ] ـ ــي قول ـ ــه تع ـ ــاى ﴿ :وآتين ـ ــاﻩ ِم ـ ــن الكن ـ ـ
ِ
ب ُ
الع ْ
صـ َـب ِة﴾) .(٩)"(٨لكــن ابــن مالــك جعلهــا عشــرة مواضــع) ،(١٠حيــث زاد مواضــع ا[ــى مواضــع ســابقيه ،وÔــي:
ِ
ْ
وÔــي :مــا ت;ــي حيــث نحــو :جلســت حيــث ﱠإن زيــدﴽ جــالس ،ومــا ت;ــي )إذ( نحــو :جئتــك إذ ﱠإن زيــدﴽ أمBــ ،Aاو تقــع
َ ََ
َ
َ ّ ﱠ َ ً َ ُ
َ َ ْ َ َ َ َﱡ َ ْ َ َ
ؤمنن لكا ِر ُهون﴾).(١١
حاال نحو ﴿ ،كما أخرجك ربك ِمن بي ِتك ِبالح ِق وإن ف ِريقا ِمن امل ِ
ﱠ ّ َ ُ
ين َآمنــوا
او صــفة نحــو :مــررت برجــل انــه فاضــل ،او خــAﴽ عــن اســم نحــو :قولــه تعــا[ى﴿ :إن الـ ِـذ
) (١ينظر :دالئل ٕالاعجاز  ،٢٤٢الج ¯Pالداني .١٣١
) (٢صحيح مسلم  ٥٣٩ /١ك  ،صالة املسافرين وقصرها ب  ،استحباب صالة النافلة !ي بيته وجوازها !ي املسجد.
) (٣صحيح مسلم  ، ٤٤٣ /١ك  ،املساجد ب  ،وقت العشاء وتأخABها.
) (٤أوضح املسالك .٢٤١ /١
) (٥سورة الحجراتٓ :الاية ).(٢
) (٦رسالتان !ي اللغة :الحدود ص .٥٧
) (٧سورة العصرٓ :الاية ) ١و .(٢
) (٨سورة القصص ٓ :الاية ).(٧٦
) (٩شرح ملحة ٕالاعراب.١٤٣ /
) (١٠أوضح املسالك  ،١٢٤ /١وينظر :الجامع الصغ ABص .٦٦
) (١١سورة ٔالانفالٓ :الاية ).(٥
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ّ
َُ َ ﱠ َ ْ ُ
َ َُ َ َ ّ
ﱠ َ َْ
ﱠ َ ﱠ
والــذ َ
ين َهـ ُ
والن َ
الق َ
يامـ ِة﴾).(١
صـ َـارى واملجـ
ـادوا والصـ ِـاب ِئن
ـوس والـ ِـذين أشـ َـركوا إن ﷲ يف ِصـ ُـل بيــWZم يــوم ِ
ِ
ونحو  :ز ٌيد ) ﱠإنه قائم(.
مواضع كﺴرها ]ي الصحيح
ً
أوال] :ي الابتداء
 -١مواضع ) ﱠ
إن( ]ي أول الحديث حقيقة
ّ
عــن ابــن عمــر عــن الن°ــ) Oصــى ﷲ عليــه وســلم( قــال} ] :إن{ ٕالاســالم بــدأ غريبــا و ســيعود غريبــا
)(٢
كما بدأ[....
أمــا الحــديث !ــي إثبــات حــوض نبينــا محمــد )صــى ﷲ عليــه وســلم( ففيــه روايــات متعــددة أولهــا
ع ــن جن ــدب )ر Øــ¨ Hﷲ عن ــه( يق ــول س ــمعت الن °ــ) Oص ــى ﷲ علي ــه وس ــلم( يق ــول ] :أن ــا ف ــرطكم ع ــى
ّ
ٌ
الحـ ــوض (٣)[....حcـ ــ¯ آخـ ــر روايـ ــة أم سـ ــلمة زوج الن°ـ ــ) Oصـ ــى ﷲ عليـ ــه وسـ ــلم( ] إنـ ــي لكـ ــم فـ ــرط عـ ــى
الحــوض ،(٤)[...فشــاهد الحــديث ) ﱠ
إن( املكﺴــورة املؤكــدة وقــد أكــد الحــديث WÚــا و الضــم ABاملتصــل Çــا
َُ
اســمها و)فــرط( خAهــا نتبــBن مــن التــدرج !ــي الروايــات نقــل آخرهــا الخــ Aمؤكــدا ب ـ ) ﱠإن( ردﴽ ع;ــى ناكريــه .و
مع Pــ¯ الح ــديث )) :س ــابقكم إلي ــه كاملهي ــأ ل ــه(() (٥يري ــد ان ــه ش ــفيع يتق ــدم العب ــاد و ان ه ــذا م ــن رحم ــة ﷲ
للعبــاد ان ُي ْقـ َـبض نبــا قبلهــا و لشـراح الحــديث وقفــة مــم املــازري انــه قــال" :قــال الهــروي  :انــا أتقــدمهم
ْ ْ َ َ
إليه") ،(٦ومنه قوله تعا[ى﴿:أن َيف ُرط َعل ْينا﴾).(٧
وعــن انــس بــن مالــك – ملــا تــو!ي اب ـراهيم بــن الرســول )صــى ﷲ عليــه وســلم( – قــال رســول ﷲ
ّ
)صى ﷲ عليه وسلم( } ] :ﱠ
إن{ إبراهيم اب Hوإنه مات ]ي الثدي.(٨)[...
ففــي الحــديثBن املــذكورين أفــادت ) ﱠإن( معPــ¯ !ــي الجملــة اي أكــدت خAهــا الــوارد فــا فيقــول عــا
ابن هشام  " :ﱠإن تكون حرف توكيـد") (٩ويمكـن تحليلهـا :دخلـت ) ﱠإن( ع;ـى الجملـة الاسـمية )ٕالاسـالم بـدأ ( و
!ي الثانية ) إبراهيم اب ( OPفتغABت حركة املبتدأ وأصبحت الجملة مؤكدة ملن هو ع;ى درجة مـن الsـAدد !ـي
تقبل الخ ،Aؤالامثلة املشاÇة كثABة).(١٠
مواضع ) ﱠ
إن( ]ي أول الحديث حكما
عـد النحــاة مــا جــاء بعــد بعــض الحــروف !ـي أول الكــالم ،ﱠإن الحــروف الcــ Oال محــل لهــا إعرابيــا! ،ــي
) (١سورة الحجٓ :الاية ).(١٧
ً
ً
) (٢صحيح مسلم  ١٣١ /١ك ٕ ،الايمان ب  ،بيان ان ٕالاسالم بدا غريبا وسيعود غريبا.
) (٣صحيح مسلم  ١٧٩٢ /٤ك  ،الفضائل ب  ،إثبات حوض الن) O°ص;ى ﷲ عليه وسلم(.
) (٤صحيح مسلم  ١٧٩٥ /٤ك الفضائل.
) (٥شرح النووي ع;ى الصحيح .١٧٩٢ /٤
) (٦املعلم .٣٥٣ /١
) (٧سورة طهٓ :الاية ).(٤٥
) (٨صحيح مسلم  ،١٨٠٨ /٤ك الفضائل  ،ب رحمة الن) O°ص;ى ﷲ عليه وسلم( الصبيان والعيال وتواضعه.
) (٩مغ OPاللبيب .٣٧ /١
) (١٠صحيح مسلم .٣٨٠ ،٣٧٦ ،٣٦٥ ،٣٦١ ،٣٤٧ ،٣٣٨ ،٣١٩ ،٣١٧ ،٣١١ ،٣١٠ ،٣٠٨ /١
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حكــم الابتــداء .يقــول الاشــموني ! ":ــي الابتــداء حكمــا") (١فقــد ســبقت ) ﱠإن( املكســورة حــروف لكــا لــم تلــغ
ابتدائي ــة الهم ــزة املكس ــورة م ــن ه ــذﻩ الح ــروف ال cــ Oج ــاء  Çــا الح ــديث ،ح ــرف الاس ــتفتاح والتنبي ــه )أال( و
ﱠ
الاسم املالزم للنداء كـ )الل ُه َم ( ،والنداء بـ)يا( ،وحروف الجواب كـ )اجل( و )كال( و)ال(.
َ
 -١بعد ) أال(
جاء ما رواﻩ ابو مسعود انه قال :أشار الن) O°ص;ى ﷲ عليه وسلم( بيـدﻩ نحـو اليمـBن ،فقـال ] :أال
} ﱠإن{ ٕالايمــان ههنــا .و ان القســوة و غلــظ القلــوب !ــي الفــدادين عنــد أصــول أذنــاب ٕالابــل حيــث يطلــع قرنــا
الشيطان !ي ربيعة ومضر[).(٢
} ﱠإن ٕالايم ــان {...جمل ــة ) ﱠإن( املكس ــورة ج ــاءت ! ــي أول الح ــديث حكم ــا بع ــد )الا( الاس ــتفتاحية وق ــد أف ــادت
) ﱠإن( توكي ــد مع Pــ¯ الجمل ــة .ي ــرد ال ـرأي ال ــذي ص ــرف نس ــبة ٕالايم ــان ا[ ــى ال ــيمن ع ــن ظ ــاهرة) ،(٣يوافق ــه اب ــن
الصــالح الـرأي فيقــول" :لــو جمــع ابــو عبيــد ،ومــن ســلك ســبيله طــرق الحــديث بألفاظــه كمــا جمعهــا مســلم
غBــAﻩ وتأملوهــا ...ملــا تركــوا الظــاهر ،ولقضــوا بــأن امل ـراد بــذلك :الــيمن و أهــل الــيمن ا[ــى مــا هــو مفهــوم مــن
إطالق ذلك ؤالانصار من جملة املخاطبBن...وال مانع من إجراء الكالم ع;ى ظاهرﻩ وحملـه ع;ـى أهـل الـيمن
حقيقــة...و هكــذا كــأن الحــال أهــل الــيمن حينئــذ !ــي ٕالايمــان ،وحــال الوافــدين مــم !ــي حياتــه )صــى ﷲ
عليه وسلم( و!ي أعقاب موته كأويس القرني).(٥)"(٤
 -۲بعد حروف الجواب
أ ) -ﱠ
إن( املكﺴورة املشددة بعد )كال(
يقول ابن هشام)" :كال( وÔي عنـد سـيبويه والخليـل واملـAد والزجـاج و اكـ AالبصـريBن حـرف معنـاﻩ
)الــردع والزجــر()! .(٦ــي الحــديث عــن عمــر بــن الخطــاب قــد حــدث الرســول )صــ;ى ﷲ علي ـه وســلم( ملــا كــان
ي ــوم خي ــ Aاقب ــل نف ــر م ــن ص ــحابة الن °ــ) Oص ــى ﷲ علي ــه وس ــلم( يش ــABون ا[ ــى ه ــذا و ذاك يع ــدو³م م ــن
الشــهداء و بعــد ٕالاشــا ة إ[ــى احــدهم وهــو مقتــول نفــي الرســول )صــ;ى ﷲ عليــه وســلم( اعتقــادهم ﱠ
بأنــه مــن
ر
ّ
)(٧
الشهداء وذلك بقوله )ص;ى له عليه وسلم( ] :كال } ِإني{ رأيته ]ي النار ]ي بردة غلها او عباءة[ .
فـ } ﱠإن{ املكسورة الهمزة أكدت الجملة الاسمية وقد أكدت الخ Aو السيما قد اخ Aبه الصادق ٔالامBن.
ب ) -ﱠ
إن( املكﺴورة املشددة بعد )ال(
ان )ال( :تك ــون جواب ــا مناقض ــا ل ــنعم) ،(٨ع ــن س ــلمه اب ــن الاك ــوع إن رس ــول ﷲ )ص ــى ﷲ علي ــه
) (١حاشية الصبان ع;ى شرح ٔالاشموني .٢٧ /١
) (٢صحيح مسلم  ٧١ /١كٕ ،الايمان  ،ب تفاضل أهل ٕالايمان فيه.
) (٣ينظر :شرح النووي ع;ى الصحيح .٧١ /١
) (٤هو أويس بن عامر القرني من ب OPقر بن درمان أدرك الن) O°ص;ى ﷲ عليه وسلم( ولم يرﻩ ،تو!ي سنة سبع وثالثBن .قال ابن حجر عنه
سيد التابعBن ،وقال الذه) :O°من أولياء ﷲ الصادقBن( ترجمته !ي حلية ٔالاولياء  ،٧٩ /٢وتاريخ ابن عساكر  ،١٥٧ /٣ينظر :صيانة صحيح
مسلم من الاخالل والغلط ص .٢١٣
) (٥صيانة صحيح مسلم من الاخالل والغلط .٢١٣ ،٢١٢
) (٦مغ OPاللبيب .١٨٨ /١
) (٧صحيح مسلم  ، ١٠٧ /١ك ٕالايمان  ،ب غلظ تحريم الغلول وانه ال يدخل الجنة إال املؤمنون.
) (٨أوضح املسالك .٢٤٢ /١
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وسلم( قال] :من ضى منكم فال ُي ْ
ص ِب َحن ]ي بيته ،بعد ثالثة شيئا[) ،(١فلما كـان !ـي العـام املقبـل قـالوا
 :يــا رس ــول ﷲ !نفع ــل كم ــا فعلن ــا ع ــام أول ؟ فقــال ]ال } ﱠإن{ ذاك ك ــان ع ــام الن ــاس في ــه بجه ــد .ف ــأردت ان
يفشو فم [).(٢
تصدرت ) ﱠإن( حكما بعد حرف الجواب )ال( وقد نقل الخ Aمؤكدا و قد وضح الرسـول )صـ;ى ﷲ
عليه وسلم( سبب اختالف الحكم بBن العامBن حرصا ع;ى الناس.
ج ) -ﱠ
إن( املكﺴورة املشددة بعد )أجل(
َ
يقول ابن هشام )" :أجل( بسكون الالم حرف جواب مثل )ن َع ْم( ،فيكون تصديقا للمخـ Aوإعالمـا
للمسـ ــتخ Aووعـ ــدﴽ للطالـ ــب "..وقيـ ــد املـ ــالقي الخـ ــ Aباملثبـ ــت ،والطالـ ــب بغBـ ــ AالنÛـ ــ ،Oو قيـ ــل ال تDـ ــيء بعـ ــد
َ
َ
الاس ــتفهام ،وع ــن الاخف ــش  Ôــي بع ــد الخ ــ Aأحس ــن م ــن ن َع ــم و ن َع ـ ْـم بع ــد الاس ــتفهام احس ــن م ــا ،و قي ــل :
يخــتص بــالخ ،Aوهــو قــول الزمخشــري ،وابــن مالــك و جماعــة ،وقــال ابــن خــروف" :أكــ Aمــا تكــون بعــدﻩ")،(٣
وق ــد ورد الح ــديث ٓالات ــي م ــن ب ــBن أحادي ــث الص ــحيح فق ــد روي عــن ج ــابر ب ــن عب ــد ﷲ عن ــد دخول ــه ع; ــى
رســول ﷲ )صــى ﷲ عليــه وســلم( وهــو يوعــك فمسســته بيــدي فقلــت  :يــا رســول ﷲ انــك َل ُت َ
وعــك وعكــا
ّ
شديدﴽ فقال رسول ﷲ)ص;ى ﷲ عليه وسلم( ] :اجل } ِإني{ أوعك كما يوعك رجالن منكم[).(٤
} ﱠإن{ تصــدرت الحــديث حكمــا بعـد حــرف الجــواب )أجــل( و!ــي الحــديث توكيــد ع;ــى ان ﷲ الرســول )صــى
عليـه وسـلم( يتعــرض بعـوارض البشـر لكنــه يفـوقهم !ــي شـدة املـرض وقــوة التحمـل ،هـذا مــا أفـاد التوكيــد
!ي الحديث.
َ
د ) -ﱠ
َ
إن( املكﺴورة املشددة بعد )نع ْم(
نعــم) :حــرف تصــديق ووعــد وإعــالم() .(٥عــن عائشــة مــن الرضــاعة؛ فقالــت عائشــة :يــا رســول ﷲ !
حي ًـا ) لعمهـا مـن الرضـاعة ( دخــل َع َ; ﱠـي؟ قـال سـول ﷲ )صـى ﷲ عليـه وسـلم( ]:نعــم } ﱠ
لـو كـان ف ٌ
ـالن ﱠ
إن{
ر
ُ
ُ
الرضاعة ت َح ّ ِرم ما ت ﱠح ِرم الوالدة[).(٦
َ
} ﱠإن{ تصدرت الحديث حكما بعد حرف الجواب )ن َعم(! ،ي جواب رسول ﷲ)ص;ى ﷲ عليه وسـلم( تقريـر
ش ــرûي يوض ــحه القا Úــ Opعي ــاض فيق ــول " :قي ــل :و! ــي أحادي ــث عائش ــة حج ــة ﱠإن قلي ــل الرض ــاعة و كثABه ــا
يح ــرم ،اذا ل ــم يق ــع ف ــا س ــؤال ع ــن ع ــدد الرض ــعات ،واكتف ــى ف ــا بأن ــه ع ــم م ــن الرض ــاعة مجم ــال ول ــم
يفصل").(٧
والحـديث عـن انـس بــن مالـك بعـد ان صــالحت قـريش الرسـول )صــ;ى ﷲ عليـه وسـلم( فاشــAsطوا
) (١صحيح مسلم .١٥٦٣ /٣
) (٢صحيح مسلم  ، ١٥٦٣ /٣ك ٔالاضا'ي ب  ،بيان ما كان الن OÛعن أكل لحوم ٔالاضا'ي بعد ثالث !ي أول ٕالاسالم.
) (٣مغ OPاللبيب .٢٠ /١
) (٤صحيح مسلم  ١٩٩١ /٤ك ال Aوالصلة ؤالادب  ،ب ثواب املؤن فيما يصيبه من مرض او حزن او نحو ذلك.
) (٥مغ OPاللبيب .٣٤٥ /٢
) (٦صحيح مسلم  ١٠٦٨ /٢ك الرضاع ب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة.
) (٧إكمال املعلم .٦٢٧ /٤
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عليـه )صـ;ى ﷲ عليــه وسـلم( ان مــن جـاء مــنكم لـم نـردﻩ علــيكم .ومـن جــاءكم منـا رددتمــوﻩ علينـا .فســألوﻩ
)ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم( أيكتب ــون ه ــذا ؟ ق ــال )ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم( ] :نع ــم } ﱠإن ــه{ م ــن ذه ــب من ــا ال ــم،
فأبعدﻩ ﷲ ،من جاءنا مم سيجعل ﷲ له فرجا ومخرجا[).(١
} ﱠإن{ م ــن ) ﱠإن ـ ُـه( املتص ــدرة الح ــديث حكم ــا بع ــد ح ــرف الج ــواب )نع ــم( ،أفادن ــا التأكي ــد ! ــي الح ــديث ! ــي ان
الدخول ا[ى ٕالاسالم مخرج من الكفر و الظلم.
ھ ) -ﱠ
إن( املكﺴـورة املشـددة بعد )النداء(
حدث سـهيل بن سـعيد بعد رؤيته نفر من النـاس يتســاءلون عـن أصـل عــود منـ Aالرسـول )صـ;ى
ً
ﷲ عليه وسلم( وقد أرسل ا[ى امرأة وطلب ما إرسال غالمها النجار ليعمل له أعـوادا يــكلم النـاس علـا
َ ﱠ َ
كـ Aوكـ ﱠـ َ Aالنـاس وراءﻩ وبعـد ان فـرغ مـن صـالته،
ولقد رأيت رسول ﷲ )ص;ى ﷲ عليه وسلم( قام عليـه ف
ّ
َ
ثم اقبل ع;ى الناس فقال ] :يا أ´ا الناس }إني{ صنعت هـذا لتأت ﱡموا بي ،ولتعلموا صـالتي[).(٢
} ﱠإن{ الناص ــبة تص ــدرت حكم ــا بع ــد الن ــداء و املن ــادى )ي ــا أ´ ــا الن ــاس( يفي ــدنا التوكي ــد ! ــي الح ــديث ش ــروع
الرســول )صــى ﷲ عــل وســلم يــه( Çــذا العمــل حcــ¯ يكــون قــدوة نتبعــه ،والحــديث ٔالاخــر حــBن تســاءلت
عائشــة عــن ســبب اللــBن !ــي قــول الرســول )صــى ﷲ عليــه وســلم( مــع الرجــل الــذي اســتأذنوﻩ لل ــدخول
عليــه )صــى ﷲ عليــه وســلم( ] :يــا عائشــة } ﱠ
إن{ شــر النــاس مOلــة عنــد ﷲ يــوم القيامــة ،مــن َو َد َعــه ،او
ٌ َ
تركه الناس اتقاء ف ْحش ُه[).(٣
} ﱠإن{ تؤكــد الجملــة الاســمية الخAيــة لتلقــى ع;ــى ســمع مــن هــو ع;ــى درجــة مــن الsــAدد !ــي تقبــل الخــ ،Aوقــد
تصدرت الحديث حكما بعد النداء واملنادي )يا عائشة(.
و ) -ﱠ
إن( املكﺴورة املشددة بعد )اللهم( الدعائية
وجــاءت مكســورة بعــد )اللهــم() (٤الدعائيــة !ــي حــديث حمــاد بــن زيــد  :كــان رســول ﷲ )صــى ﷲ
علي ــه وس ــلم( اذا دخ ــل الخالء،و! ــي رواي ــة هش ــيم ..دخ ــل الكني ــف ق ــال )ص ــى ﷲ علي ــه وس ــلم(] :الله ــم
ّ
}إنــي{ أعــوذ بــك مــن الخبــث والخبائــث[) ،(٥اذا دخــل املــرء الخــالء وذلــك الن موضــع النجاســة هــو موضــع
تواجد كل خبيث.
} ﱠإن{ تصدرت الحديث حكما بعد )اللهم( و فيه توكيد التعوذ باهلل من الخبث و فاعله.
ثانيا  :كﺴر همزة ) ﱠ
إن( بعد القول
ـال ّإنــي َع ْبـ ُـد َ
قــال ابــن مالــك" :او حكمــت بــالقول") ،(٦نحــو قولــه تعــا[ى َ ﴿:قـ َ
ﷲ ﴾)) ،(٧ومــا يشــتق
ِ
) (١صحيح مسلم  ١٤١١ /٣ك ،الجهاد والس ، ABب صلح الحديبية !ي الحديبية.
) (٢صحيح مسلم  ، ٣٨٧ /١املساجد ومواضع الصالة ب  ،جواز الخطوة والخطوتBن !ي الصالة.
) (٣صحيح مسلم  ٢٠٠٢ /٤ك  ،ال Aوالصلة وٓالاداب  ،ب مداراة من تبقى فخشه.
ً
)) (٤اللهم( Ôي) :ﷲ( زيد علا امليم عوضا عن حرف النداء وذلك ال يجمع بيما ،هذا رأي جمهور النحويBن ،ينظر :الكتاب ،٣١٠/١وشرح
الر ،١٥٧ /١ OpÚوهمع الهوامع  ، ١٧٨ /١واملفهم  ،٨٩ /٢ومعاني النحو .٦٩٧ /٤
) (٥صحيح مسلم  ٢٨٣ /١ك الحيض  ،ب ما يقول إذا اراد دخول الخالء.
) (٦أوضح املسالك .٤٢١ /١
) (٧سورة مريمٓ :الاية ).(٣٠
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منه ،الن مقول القول ال يكـون الا جملـة() .(١وإنـا إن نـل مـن ذلـك النبـع ففـي الحـديث عـن حذيفـة قـال :
كنا مع رسول ﷲ )ص;ى ﷲ عليه وسلم( فقال] :أحصوا [ي كم يلفظ ٕالاسالم[ ،قال ،فقلنـا :يـا رسـول ﷲ
أتخاف علينا ونحن ما بBن الستمائة ا[ى السبعمائة قال }] :ﱠإنكم{ ال تدرون لعلكم أن تبتلوا[).(٢
قال } :ﱠإنكم ال تـدرون{ جملـة ﱠإن املكسـورة جملـة القـول و معمولـا !ـي محـل رفـع مبتـدأ ،يفيـدنا التوكيـد ب ـ
) ﱠإن( !ي الحديث إخبار رسول ﷲ )ص;ى ﷲ عليه وسلم( بـالتنبوء عن الغيب بان املسـلمBن سـوف يبتلـون
!ي حيا®م ملا سيمرون به من الفsن و الويالت.
ثالثا  :موضع همزة ان بعد القﺴم
عــد ابــن هشــام والاشــموني كســرها واجبــا بعــد القســم الصــريح حيــث قــاال" :حيــث يجــب او جوابــا
َ َ
َ ّ ُ
ُ
ّ ْ
)(٣
َ
تاب امل ِبِ Bن ) (٢إنـا أن َز َلن ُـاﻩ ِ!ـي ليل ٍـة ُم َب َارك ٍـة إنـا ك ﱠنـا ُم ْن ِـذرِي َن )،﴾ (٣
لقسم"  ،نحو قوله تعا[ى﴿ :حم )ِ (١
والك ِ
﴾ ،لعب ــارة الح ــديث م ــا موق ــع ،فف ــي الح ــديث ع ــن ان ــس اب ــن مالل ــك ،ع ــن الن °ــ Oق ــال ] :أقيم ــوا الرك ــوع و
ّ
السجود فو ﷲ ! }إني{ ألراكم) (٤من بعدي.[...
و!ي هذا قد خص الجليل حبيبه )ص;ى ﷲ عليه و سلم( بإحراق العادة له )صى ﷲ عليه وسلم(.
يوج ــه القرط °ــ Oالخ ــ Aاملؤك ــد ! ــي الح ــديث فيق ــول" :حم ــل ذل ــك ع; ــى ظ ــاهرﻩ أو[ ــى ويك ــون ذل ــك ! ــي
كرامات الن) O°صى ﷲ عليه وسلم(").(٥
وإني أرى فيه الخ AاليقBن ،فاجتماع القسم و ) ﱠإن( ،زادا الخ Aتأكيدا.
أنماط خ ) iﱠ
إن( املكﺴورة
ً
خ Aاملبتدأ خ Aلـ ) ﱠإن( أيضا كقول ابن الحاجـب" :لخـ Aللمبتـدأ !ـي العـرض") .(٦و!ـي شـرحه يقـول :
" :حكمه حكم املبتدأ! ...ي كونه مفردﴽ و جملة").(٧
والجمل ــة ام ــا تك ــون فعلي ــة او اس ــمية ،و الفعلي ــة إم ــا ان تك ــون ماض ــوية او مض ــارعة ،والجمل ــة
الاسمية ال تتعدد .وشبه الجملة ال يخرج عن كونه ظرفا او جارﴽ ومجرورﴽ.
أوال :خ ) iﱠ
إن( مفردا
يقول ابن مالك" :ومفردا يأتي").(٨
كثBــAة Ôــي ٔالاحاديــث النبويــة الcــ Oجــاء فــا خــ ) Aﱠإن( مفــردا ،نحــو الحــديث  :مــا جــاء عــن جــابر بــن
عب ــد ﷲ ان ــه ق ــال  :س ــمعت الن °ــ) Oص ــى ﷲ عليــه و س ــلم( يق ــول ...] :ان بعض ــكم ع ــى بع ــض }أم ـراء{.
) (١الفوائد الضيائية .٢٣٨ /٢
) (٢صحيح مسلم  ١٣٢ /١كٕ ،الايمان ب الاستتار بااليمان ع;ى الرسول )ص;ى ﷲ عليه وسلم(
) (٣أوضح املسالك .٢٤١/١
ً
) (٤اتفق العلماء ع;ى معناﻩ :أن ﷲ تعا[ى خلف له )ص;ى ﷲ عليه وسلم( إدراكا !ي قفاﻩ يبصر به من ورائه ،ينظر شرح النووي ع;ى
الصحيح .٣١٩ /١
) (٥املفهم .٥٨ /٢
) (٦الجمل ص  ،٥٣وينظر شرح الوافية نظم الكافية ص .١٨٢
) (٧شرح الواقية نظم الكافية ص .١٨٢
) (٨شرح ابن عقيل .٢٠٢ /١
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ََ
تك ِر َمة ﷲ هذﻩ ٔالامة[).(١
}أمراء{ خ ) Aﱠإن( املفرد املؤكد.
وعــن أبــي هريــرة ،عــن النــ Hصــى ﷲ عليــه و ســلم "انــه }وتــر{ يحــب الــوتر"} .وتــر{ خــ ) Aﱠإن( املفــرد
املؤكد.
وجــه ٕالامــام النــووي الحــديث !ــي قولــه" :الــوتر املفــرد .ومعنــاﻩ !ــي حــق ﷲ تعــا[ى ،الواحــد الــذي ال
شــريك لــه و ال نضــ ،ABومعPــ¯ يحــب الــوتر ،تفضــيل الــوتر !ــي ٔالاعمــال و كثBــ Aمــن الطاعــات .فجعــل الصــالة
خمسا ،و الطهارة ثالثا ثالثا ،و الطواف سبعا ،والسÙي سـبعا ،ورمـي الجمـار سـبعا ،وأيـام التشـريق ثالثـا،
والاستنجاء ثالثا ،وكذا ٔالاكفان وجعل كثABا مـن عظـيم مخلوقاتـه وتـرا .مـا السـموات والارضـون والبحـار
وأيام ٔالاسبوع ،وغ ABذلك").(٢
ورد حديث آخر و قد فصل بBن معمو[ي ) ﱠإن( بـ)إذا( و انـه جـواب لسـائليه )صـ;ى ﷲ عليـه وسـلم(
عن الشهيد !ي ٕالاسالم قال ] :ﱠ
إن شهداء أم HIإذﴽ }لقليل{[).(٣
}لقليل{ خ Aﱠإن املفرد دخلت عليه الم التوكيد فزادته توكيدﴽ.
ثانيا :خ ) iﱠ
إن( جملة فعلية
وه ــذا ه ــو ال ــنمط الث ــاني م ــن أنم ــاط خ ــ Aان وفيم ــا ي ــأتي بع ــض ٔالاحادي ــث ال cــ Oج ــاءت ع; ــى ه ــذا
النمط:
أ -خ iان جملة فعلية فاعلها ماض
َ
ﱠ َ َ َ
ﱠ
اك ب َ
الح ِ ّق َب ِش َﴽ َون ِذ َيرﴽ ﴾).(٤
يكون خ Aإن جملة فعلية فعلها ماض نحو قوله تعا[ى ﴿ :إنا أرسلن ِ
وقــد جــاء !ــي الصــحيح أحاديــث كثBــAة ع;ــى نمطــه مــا عــن عائشــة رÚــ Opﷲ عــا وانــه )صــى ﷲ
عليــه وســلم( يخAهــا بــان اختيــا ﻩ لهــا مــن عنــد ﷲ تعــا[ى حيــث قــال لهــا و  ]:ﱠ
إن ﷲ }أرســل {Hمبلغــا ولــم
ر
يرسل Hمتعنتا[).(٥
}أرسل {OPالجملة املاضية خ ) Aﱠإن( املؤكدة.
والح ـ ــديث ع ـ ــن عب ـ ــد ﷲ ب ـ ــن ي ـ ــد ب ـ ــن عاص ـ ــم ،ان س ـ ــول ﷲ )صـ ــى ﷲ علWÑوسـ ــلم ق ـ ــال ] :ﱠ
إن
ر
ز
ّ
إب ـ ـراهيم ح ـ ــرم مك ـ ــة ودع ـ ــا ألهله ـ ــا .وان ـ ــي حرم ـ ــت املدين ـ ــة كم ـ ــا ح ـ ــرم إب ـ ـراهيم مك ـ ــة .وإن ـ ــي دع ـ ــوت ] ـ ــي
صاعها.(٦)[...
ورد خ ) Aﱠإن( جملة ماضية !ي الحديث ثالث مرات حرم وحرمت ودعوت.
ً
) (١صحيح مسلم  ١٣٧ /١ك ٕ ،الايمان  ،ب نزول عي ¯p-بم مريم حاكما بشريعة نبينا محمد )ص;ى ﷲ عليه وسلم
) (٢شرح النووي ع;ى الصحيح .٢٠٦٢ /٤
) (٣صحيح مسلم  ١٥٢١ /٣كٕ ،الامارة ب بيان الشهداء.
) (٤سورة البقرةٓ :الاية ).(١١٩
) (٥صحيح مسلم  ١١١٣ /٢ك ،الطالق ب! ،ي ٕالايالء وإعزال النساء وتخيABهن .ورد الحديث !ي البخاري  ،٥١٩١والAsمذي ،٣٣١٥
والنسائي .١٣٧ /٤
) (٦صحيح مسلم  ٩٩١ /٢ك ،الحج ب ،فضل املدينة ،ودعاء الن) O°ص;ى ﷲ عليه وسلم( فا الAكة ،وبيان تحريمها وتحريم صيدها
وشجرها ،وبيان حدود حرمها .ورد الحديث !ي مسند احمد  ،٤٠ /٤والبخاري .٢١٢٩
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يق ــول القرط °ــ" :Oوه ــذا الح ــديث ن ــص ! ــي تح ــريم ص ــيد املدين ــة و قط ــع ش ــجرها ،...ث ــم ال يل ــزم ان
يكون ذلك فا دائما ،و ال !ي كـل شـخص ،بـل تتحقـق إجابـة دعـاء الن°ـ Oصـ;ى ﷲ عليـه وسـلم") ،(١املعPـ¯
الذي أفاد التوكيد !ي الحديث هو ان دعاء الرسول )صى ﷲ عليه وسلم( مستجاب.
وعــن املغBــAة بــن شــعبة ع ـن ســول ﷲ )صــى ﷲ عليــه و ســلم( قــال ] :ﱠ
إن ﷲ عــز وجــل }حــرم{
ر
عليكم عقوق ٔالامهـات .(٢)[ ......وعقـوق ٔالامهـات مـن الكبـائر باجمـاع العلمـاء ،و قـد تضـاهرت الاحاديـث
الصحيحة ع;ى عدة من الكبائر ،وانما اقتصر هنا ع;ى الامهات الن حرمن ُ
آكد من حرمة ٓالاباء).(٣
والح ــديث وفي ــه ورد الفع ــل املا Úــ Opمب Pــ Oللمفع ــول ان رج ــال ق ــال لعب ــد ﷲ ب ــن عم ــر :أال تغ ــزو ؟
فقال  :اني سمعت سول ﷲ )صى ﷲ عليه و سلم( يقول ] :ﱠ
إن ٕالاسالم } ُب ِ َ {Hعى خمس.(٤)[...
ر
!ي الحديث تاكد اخبار الرسول )صى ﷲ عليه وسلم( ع;ى ان دعائم الاسالم خمس.
يؤك ــد القرط °ــ Oويوض ــح " :ﱠإن ه ــذﻩ الخم ــس اس ــاس دي ــن الاس ــالم ،و قواع ــدﻩ عل ــا تنب Pــ ،Oو Çــا
تق ــوم ...،الن ه ــذﻩ الخم ــس ف ــرض دائ ــم ع; ــى ٔالاعي ــان") .(٥وق ــد روي الح ــديث برواي ــات اخ ــرى م ــا ] :ب ــH
الاسالم عى خمس [) ،(٦ومثله).(٧
ب -خ ) iﱠ
إن( جملة فعلية فعلها مضارع
وردت !ي الصحيح احاديث احتوت خ Aان جملة مضارعية نسقا ع;ى نوعBن :
 -١خ ) iﱠ
إن( جملة فعلية مضارعية مثبتة
نحو الاحاديث ٓالاتية :
سئل ابن عمر كيف سمعت رسول ﷲ )صى ﷲ عليه وسلم( يقول !ي النجوى ؟ قـال :سـمعته
يقول ] :يدني املؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل ،ح Iيضع عليه كنفه فيقررﻩ بذنوبه .فيقول :هـل
تعرف ؟ فيقول :اي رب! اعرف .قال  :فاني قد س®Asا عليك !ي الدنيا وانـي }أغفرهـا{ لـك اليـوم ،فيعطـى
صحيفة حسناته.(٨)[ ....
} أغفره ــا{ يخAن ــا رس ــول ﷲ )ص ــى ﷲ علي ــه وس ــلم( أخب ــار الواث ــق املت ــيقن وه ــذا الاخب ــار ه ــو الجمل ــة
الفعلية خ ) Aﱠإن( املؤكدة.
)يـدني( ،فالــدنو هاهنــا دنــو كرامـة ال دنــو مســافة .الن البــاري !ـي غBــ Aمكــان) .(٩فــاهلل تعـا[ى ســ Asللمــؤمن ذنبــة
) (١املفهم .٤٨١-٤٨٠ /٣
) (٢صحيح مسلم  ١٣٤١ /٣كٔ ،الاقضية ب ،الن OÛعن كAة املسائل من غ ABحاجة والن OÛعن منع وهات وهو الامتناع عن أداء حق لزمه.
ورد الحديث !ي مسند احمد  ،٢٤٦ /١والبخاري .٢٤٠٨
) (٣ينظر :هامش الصحيح .١٣٤١ /٣
) (٤صحيح مسلم  ٤٥ /١كٕ ،الايمان ب ،بيان أركان الاسالم ودعائمه العظام.
) (٥املفهم .١٦٨ /١
) (٦صحيح مسلم .٤٥ /١
) (٧ينظر :صحيح مسلم .١٧٨٢ /٤ ،٥٦٠ /١
) (٨صحيح مسلم  ٢١٢٠ /٤ك ،التوبة ب ،قبول توبة القاتل وان ك Aقتله .ورد الحديث !ي مسند احمد  ،٧٤ /٢والبخاري  ،٢٤٤١وابن
ماجة .١٨٣
) (٩ينظر :إكمال املعلم  ، ٢٧٢ /٨واملفهم .١٦٠ /٨
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!ي الحياة الدنيا ،لكنه سجل عليه طي اكماله ح ¯cيDيء يوم الحساب يوم ال ينفع الانسان الا عمله.
ينقـل ﷲ تعـا[ى البشــرى ا[ـى املــؤمن مجـازاة لــه ملـا عملـه !ــي دنيـاﻩ بقولــه ] و انـي اغفــر لـك اليــوم [.
من هذا أرى أن الخ Aاملؤكد قد جاء بشارة للمؤمن املل¤sم.
والحـديث ٓالاخـر وفيـه الفعـل مبPـ Oللمفعـول :عـن عبـد ﷲ و قـد كـان يسـكت حفصـة الباكيـة ع;ــى
موت ابا فقال :مهال يـا بنيـة ! الـم تعلمـ Oان سـول ﷲ )صـى ﷲ عليـه وسـلم( قـال ] :ﱠ
إن امليـت }يعـذب
ر
ببكاء أهله عليه ؟{ [).(١
) ﱠإن( !ــي الخ ــ Aاملؤك ــد معPــ¯ ،وال يمكنن ــا الاخ ــذ ب ــالخ Aع;ــى ظ ــاهرﻩ وق ــد وجه ــه القاÚــ Opعي ــاض ب ــان الخ ــA
ينبئنا ان العذاب يتوجب!" :ي البكاء بالصوت و الصراخ والنياحة ال !ي بكاء العBن").(٢
و !ي الصحيح مثله كث.(٣)AB
 -۲خ ) iﱠ
إن( جملة فعلية مضارعية منفية
وردت أحاديث !ي الصحيح ادرجها ع;ى الانماط ٓالاتية:
أ -خ) iإن( جملة فعلية مﺴبوقة بال النافية
جاءت !ي الصحيح احاديث ع;ى هذا النمط ما :
ان اب ــا هري ــرة ق ــد س ــمع الرس ــول )ص ــى ﷲ علي ــه وس ــلم( يق ــول ] :م ــن رآن ــي ] ــي املن ــام ق ــد رآن ــي ف ــان
الشيطان }ال يتمثل بي{ [).(٤
}ال يتمث ــل ب ــي{ خ ــ ) Aﱠإن( املكس ــورة املؤك ــدة فق ــد تأك ــد  Çــا الخ ــ Aوه ــو جمل ــة فعلي ــة مض ــارعية منفي ــة .ﱠإن
الواض ــح م ــن الح ــديث ه ــو تأكي ــد رس ــول ﷲ )ص ــى ﷲ علي ــه و س ــلم( ) خ ــ Aﱠإن املؤك ــدة ( و ه ــو ! ــي تمث ــل
الشيطان بصورته )صى ﷲ عليه وسلم(.
يوجه القرط O°فيقول" :بأن الشيطان ال يتصور بصورته ال Ocكان علا") ،(٥ثم يضـيف فيوضـح:
فيوضـح " :فلـو تمكــن الشـيطان مــن التمثـل !ــي ـOpء ممـا كــان عليـه )صــى ﷲ عليـه وســلم( أو نسـب إليــه
ملا صدق مطلقا قوله )فان الشيطان ال يتمثل بي( ،فانه اذا تمثل ببعض صفاته واحوالـه فقـد تمثـل بـه.
فاألو[ى أن ت¤ﻩ رؤيـة الن°ـ) Oصـى ﷲ عليـه وسـلم( او رؤيـة ـOpء مـن احوالـه ،ممـا ينسـب اليـه عـن تمكـن
الش ــيطان م ــن  ــOpء من ــه ونف ــي جمي ــع ذل ــك مطلق ــا ابل ــغ ! ــي الحرم ــة وألي ــق بالعص ــمة ،وكم ــا عص ــم م ــن
الشيطان !ي يقظته !ي كل أوقاته ،كذلك عصم منه !ي منامه مع اختالف حاالته").(٦
ب -خ ) iﱠ
إن( جملة فعلية فعلها مضارع مﺴبوق بـ)لن(
جــاء !ــي الحــديث عــن ابــي قتــادة انــه قــال  :ســمعت رســول ﷲ )صــى ﷲ عليــه و ســلم( يقــول] :
الرؤي ــا م ــن ﷲ ،والحل ــم م ــن الش ــيطان .ف ــاذا حل ــم اح ــدكم حلم ــا يكره ــه فلينف ــث ع ــن يﺴ ــارﻩ ثالث ــا و
) (١صحيح مسلم  ٦٣٨ /٢ك ،الجنائز ب ،امليت يعذب ببكاء اهله عليه.
) (٢إكمال املعلم  ،٣٧٢ /٣وينظر :شرح لنووي ع;ى الصحيح .٦٠٣٨ /٢
) (٣ينظر :صحيح مسلم  ،١٣١ /١و  ،١٧٧٥ /٤و  ،٢١٦٠ /٤و .٢٢١٥ /٤
) (٤صحيح مسلم  ١٧٧٥ /٤ك ،الرؤيا ب ،قول الن) O°ص;ى ﷲ عليه وسلم( من رآني....
) (٥املفهم .٢٣ /٦
) (٦املفهم .٢٣ /٦
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ليتعوذ باهلل من شرها فإ Wا }لن تضرﻩ{[).(١
}لن تضرﻩ{ الجملة املضارعة املسبوقة بـ )لن( جملة خ ) Aﱠإن( املكسورة املؤكدة.
يتبــBن مــن الحــديث تأكيــد الرســول )صــى ﷲ عليــه وســلم( ع;ــى عــدم تــأث ABالضــرر ع;ــى صــاحب الحلــم،
وما شاء ﷲ كان.
ج -خ ) iﱠ
إن( جملة فعلية فعلها مضارع مﺴبوق بـ)لم(
!ـي حــديث عمـرو بــن العـاص انــه قـال  :كنــا مـع رســول ﷲ)صـى ﷲ عليــه و سـلم( ]ــي سـفر فOلنــا
ً
َ
مــOال ...اذ نــادى منــادي رســول ﷲ )صــى ﷲ عليــه وســلم( :الصــالة جامعــة) (٢فاجتمعنــا ا[ــى رســول ﷲ
)صــى (ﷲ عليــه وســلم .فقــال ] :ﱠإنــه } لــم يكـ ْـن ن°ـ ﱡـ Oقب;ــي{ إال كــان حقــا عليــه ان يــدل امتــه ع;ــى خBــ Aمــا
ُي َع ّل َمه َل ْ
هم [).(٣
ِ
ﱠ
} لم يكن{ جملة خ) Aإن( املؤكدة فعلها فعل مضارع مسبوق بـ)لم(.
يوجه القرط O°خ Aالرسول )صى ﷲ عليه وسلم( املؤكد فيقول" :أي :حقا واجبـا :الن ذلـك مـن
طريق النصيحة والاجاد !ي التبليغ والبيان").(٤
وإن ــي أرى خ ــ Aالرس ــول املؤك ــد ! ــي ح ــق الن ــاس ع; ــى رس ــولهم و ل ــم يف ــرد الرس ــول دون اخ ــر فه ــذا
الواجب ع;ى ٔالانبياء والرسل كلهم.
ثالثا :خ ) iﱠ
إن( املكﺴورة جملة اسمية
بع ــد اس ــتقرائي أحادي ــث الص ــحيح وج ــدت لغ ــة الح ــديث ق ــد ج ــاءت بأنم ــاط متباين ــة م ــن الجم ــل
الاسمية خ ) Aﱠإن( وفيما يأتي عرض هذﻩ ٔالانماط:
 -١خ ) iﱠ
إن( جملة اسمية مثبتة منﺴوخة
نحـو :روي الحــديث ،وقــد ُو ِضـ َـح الهـ ُـم والحــزن ع;ــى وجهــه الكــريم )صــى ﷲ عليــه وســلم( فقالــت
ُ
ـتنكرت هيئتـ َـك منــذ اليــوم ،قــال رســول ﷲ )صــى ﷲ عليــه وســلم(] :
لــه ميمونــة :يــا رســول ﷲ ! لقــد اسـ
َ
ْ
ﱠ
إن جiيل } كان َو َعدني أن َيلقا ِني الليلة{ فلم يلق.(٥)[ ...H
ﱠإن الوجــه !ـي خــ ) Aﱠإن( ع;ــى مــا قالــه القاÚــ Opعيــاض بــان امتنــاع جAيــل عليــه الســالم مــن لقــاء املصــطفى
)ص ــى ﷲ علي ــه وس ــلم( ذلك ــم الي ــوم الن املالئك ــة ال ت ــدخل بيت ــا في ــه كل ــب او تماثي ــل او ص ــورة يوافق ــه
القرط O°الرأي ويعلل ذلك الكلب من نجاسته و الصور تشÈا بالكفار).(٦
 -۲خ ) iﱠ
إن( جملة اسمية منفية
ع ــن أب ــي ح ــازم ق ــال :قاع ــدت اب ــي هري ــرة خم ــس س ــنBن ،فس ــمعته يح ــدث الن °ــ) Oصــى ﷲ علي ــه

) (١صحيح مسلم  ١٧٧١ /٤كتاب الرؤيا.
)) (٢الصالة جامعة( Ôي بنصب الصالة ع;ى ٕالاغراء ،ونصب جامعة ع;ى الحال ،ينظر :شرح النووي ع;ى الصحيح .١٤٧٢ /٣
) (٣صحيح مسلم  ١٤٧٣ /٣كٕ ،الامارة ب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء.
) (٤املفهم .٥١ /٤
) (٥صحيح مسلم  ١٦٦٤ /٣ك ،اللباس والزينة ب وإن املالئكة ال يدخلون"...
) (٦ينظر :املفهم .٤٢٢ /٥
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َ ُ ّ ﱠ
وس ُه ُم ٔالانبياءُ .ك ﱠلما َه َ
ائيل َت ُﺴ ُ
وسلم( قال ] :بنو إسر َ
وإنه }ال َن ّ
َ Hبعدي{[).(١
لك ن Hخلفه نH
}ال ن °ــ Oبع ــدي{ ،يوج ــه القرط °ــ ) Oخ ــ Aان املؤك ــدة ( ! ــي الح ــديث فيق ــول " :ه ــذا النف ــي ع ــام ! ــي الانبي ــاء و
َ َ َ
َ
م
ـات
لكـ ـ ْـن َر ُسـ ــو ُل ﷲ وخـ ـ
ٔالانبيـ ــاء﴾) ،(٢ومـ ــن
الرسـ ــل ،الن الرسـ ــول ن°ـ ــ Oو زيـ ــادة .وقـ ــد قـ ــال ﷲ تعـ ــا[ى﴿ :و ِ
ِ
ِ
أس ــمائه ! ــي الكت ــب القديم ــة وفيم ــا أطلقت ــه ه ــذﻩ ٔالام ــة :خ ــاتم ٔالانبي ــاء ،ومم ــا س ــم¯ ب ــه نفس ــه :العاق ــب و
املقفي ،فالعاقب :الذي يعقب الانبياء و املقفي :الذي تقفوهم ،أي :يكون بعدهم").(٣
والحــديث ٓالاخــر :عــن ابــن العبــاس :ﱠإن معــاذا قــال بعثPــ Oرســول ﷲ )صــى ﷲ عليــه وســلم( قــال:
ﱠ
ﱠ
]إن َك ....وات ِق دعوة املظلوم فإنه }ليس بيWZا و بن ﷲ حجاب{[).(٤
خ ) Aﱠإن( املؤكدة جملة اسمية منفية.
و نحوﻩ).(٥
ابعا :خ ) iﱠ
إن( جملة شرطية
ر
من ــه الح ــديث ! ــي احتض ــار روح اب ــي س ــلمة ) رحمــه ﷲ ( ،ع ــن ام س ــلمة قال ــت :دخ ــل رس ــول ﷲ
)صى ﷲ عليه وسـلم( ع;ـى ابـي سـلمة و قـد شـق بصـرﻩ فأغمضـه ثـم قـال ] :ﱠ
إن الـروح }إذا قـبض تبعـه
البصر{[) .(٦فأردفه الن Hصى ﷲ عليه وسلم بالدعاء و رفع درجته !ي املهديBن.
} إذا قبض الروح{ الجملة الشرطية ،الوجه خ Aان املؤكدة.
يذهب القا OpÚعياض ا[ى توجيه الخ Aاملؤكد !ي الحديث ،دليل ان املـوت لـيس بفنـاء وال اعـدام
تام ،و انما هو انتقال وتغ ABحال ،واعدام الجسد دون الروح).(٧
يعقبه القرط O°و يوجه الخ" :Aيدل ع;ى :ان الروح والـنفس عبارتـان عـن معPـ¯ واحـد ،وهـو الـذي
يقبض باملوت").(٨
خامﺴا :خ ) iﱠ
إن( شبه جملة
يشتمل شبه الجملة ع;ى الجار واملجرور او شبه الجملة الظرفية ،نحو قوله تعا[ى !ي وصف خلق نبيه
ﱠ َ َ ُُ
ٔالامBن ﴿ :وإن َك ل َعى خل ٍق َع ِظيم ﴾).(٩
نتائج البحث
بعد هذﻩ الرفقة املمتعة لدراسة الشاهد النبوي ،القـي الضـوء ع;ـى النتـائج الcـ Oظهـرت !ـي الدراسـة،
ول ــو أن الك ــالم ع; ــى البح ــث بمث ــل ه ــذا املوض ــوع يحت ــاج إ[ ــى ألف ــاظ تلي ــق بمقام ــه ،ات ــرك ال BـAاع يخ ــط م ــا
) (١صحيح مسم  ١٤٧١ /٣كٕ ،الامارة ب وجوب بيعة الخلفاء ،ورد !ي البخاري .٣٤٥٥
) (٢سورة ٔالاحزابٓ :الاية ).(٤٠
) (٣املفهم .٤٨ /٤
) (٤صحيح مسلم  ٥٠ /١كٕ ،الايمان ب ،الدعاء ا[ى الشهادتBن وشرائع ٕالاسالم
) (٥ينظر :صحيح مسلم  ،٢٤٥ /١و  ،١٥٧٣ /٣و .١٦٦٤ /٣
) (٦صحيح مسلم  ٦٣٤ /٢ك ،الجنائز ب! ،ي إغماض امليت والدعاء له اذا حضر .ورد الحديث !ي مسند احمد  ،٢٩٧ /٦وأبي داود ،٣١١٥
والنسائي  ،٥-٤ /٤وابن ماجة .١٤٥٤
) (٧ينظر :إكمال املعلم .٣٦١ /٣
) (٨املفهم .٥٧٣ /٢
) (٩سورة القلمٓ :الاية ).(٤
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تمخــض عنــه بح8ــ! Oــي هــذﻩ الدراســة ،وقــد تعمــدت ٕالايجــاز !ــي تلخــيص النتــائج فخBــ Aالكــالم ماقــل ودل،
وع;ى النحو ٓالاتي:
 -١يمثل الحديث النبوي جوامـع الكـالم والقمـة الرفيعـة لبيـان العـرب ،وقـد تبـBن أن الحـديث النبـوي هـو
أصـ ــل القواعـ ــد العربيـ ــة ،بعـ ــد الق ـ ـرآن الكـ ــريم فالحـ ــديث النبـ ــوي هـ ــو املفسـ ــر للق ـ ـرآن ،و املصـ ــدر الثـ ــاني
التشــريÙي بعــد كتــاب ﷲ ،وقــد قــال رب العــزة لنبيــه البليــغ )صــى ﷲ عليــه وســلم( عــن كتابــه املعجــز !ــي
الحــديث الصــحيح  ] :إنمــا بعثتــك ألبتليــك وابتــي بــك وأنزلــت عليــك كتابــا ال يغﺴــله املــاء .تقــرؤﻩ نائمــا
ويقضانا[).(١
و!ي هذا الحديث وصف ﷲ كتابه املعجز بالحفظ !ي الصدور .ال يتطـرق إليـه الـذهاب بـل يبقـى ع;ـى
مر الزمان .فمنه نستنتج صفة امل¤ل إذن كيف يكون كالم املـ¤ل عليـه ؟ ألـم يسـتق كالمـه ممـا انزلـه ﷲ
عليه !ي تفسABﻩ آليات امل¤ل املعجز وإفهامهـا للنـاس إذ حصـرت بعثـة الرسـول )صـى ﷲ عليـه وسـلم( ب ـ)
إنما ( ال Ocأعدها النحاة إحدى أساليب التوكيد.
 -٢عجبــا ملــن يشــك !ــي فصــاحة نــاق;ي حــديث رســول ﷲ )صــى ﷲ عليــه وســلم(  ،ال يحــق لنــا الشــك !ــي
فصــاحة أولئــك املخلصــBن ؛ ألن دوافعهــم إيمانيــة بــاهلل وبرســوله وبكتابــه ،فقــد ألزمــوا بضــوابط وشــروط
حاسمة ح ¯cتقبل مم الرواية.
 -٣إن ع ــدم استش ــهاد علم ــاء اللغ ــة العربي ــة ٔالاوائ ــل بالح ــديث النب ــوي الش ــريف الس ــتخالص القواع ــد،
يشــوبه الغمــوض ،إذ ســكتوا عــن بيــان أســبابه فليســت الروايــة بــاملعÔ ¯Pــي الســبب !ــي ذلــك كمــا لــم يكــن
ع ــدم وج ــود م ــدونات س ــببا ل ــذلك ،فأ ³ــا كان ــت موج ــودة ولس ــت اس ــلم ب ــأن الس ــبب ك ــان تح ــرزا ديني ــا أو
سياسيا أو صراعا فكريا أو مذهبيا أو سياسيا ،كما قال بذلك بعض الباحثBن.
 -٤إن ج ــواز نق ــل الح ــديث النب ــوي بمعن ــاﻩ ل ــم يطلق ــه العلم ــاء املختص ــون ،ب ــل قي ــدوﻩ بش ــروط يس ــتحيل
معها وقوع اللحن فيه.
 -٥إن دراس ــة الح ــديث النب ــوي لغوي ــا يرف ــد قواع ــد لغتن ــا بش ــواهد حقيقي ــة ومقبول ــة أق ــوى م ــن التمثي ــل
بشواهد تمج السمع !ي مواضع ش ¯cوموضوعات متفرقة.
 -٦إن املحدثBن) ،(٢من املشتغلBن بعلوم العربيـة املختلفـة يكـادون يجمعـون ع;ـى أن القـدامى لـم يحسـنوا
يحسنوا صنعا بعدم استنباطهم ٔالاحكام من الحديث ؛ أل³م حرموا العربية مـن الاسـتفادة مـن شـاهد ال
تحكمه الضرورات واملسوغات ال Ocتحكم الشاهد الشعري.
 -٧تصح الدراسة اللغوية بفروعها ،والسيما الدراسة النحوية !ي ٔالاحاديث الصحيحة ،فالحديث أفصح
كالم ،أسم¯ لغة عربية – بعد القرآن – إذ تم ¤Bبغزير املادة ،وواسع الAاء اللفظي ،فقد كان فا اثر
كب! ABي تراكيÈا وأساليÈا ،ونحوها وصرفها .أظهرﻩ الشرح بجالء والسيما القرط! O°ي كتابه ) املفهم فيما
أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( إذ عرض وعالج كث ABمن ألفاظ الحديث ،تارة ينقل آراء اللغويBن
واملختصBن وأخرى تجدﻩ يناقشها.
) (١صحيح مسلم  ٢١٩٧ /٤ك ،الجنة وصفة نعيمھا ب ،الصفات التي يعرف بھا أھل الجنة.
) (٢ينظر :مواقف النحاة من االحتجاج بالحديث ،والحديث النبوي الشربف أثره في الدراسات اللغوية والنحوية.
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 .٣٨أثر قراءة الﺴنة النبوية ]ي Wüذيب الﺴلوك
د .رقية محمد املحارب
)ٔالاستاذ املشارك !ي الحديث وعلومه بجامعة ٔالامABة نورة بالرياض(
الحمد هلل الذي أنزل ع;ى عبدﻩ الكتاب ولم يجعل له عوجا  ،وبعثه بالحق وجعله سراجا منABا - ،ص;ى
ﷲ عليه وع;ى آله وصحبه وسلم  -ﱠأما ُ
بعد:
ْ
َ
ﱠ
ُ
كتاب ﷲ ،وأحسن ال َه ْدي َه ْدي محمد  -ص;ى ﷲ عليه وآله وسلم – وقد أمرنا
أصدق الحديث
فإن
ببالغه وأثبنا عليه ثوابا لم نتأمله ولم نرفع له رأسا؛ كما فعل أسالفنا ففرطنا كثABا ،وأضعنا النضرة
!ي وجوهنا وعقولنا وأرواحنا  ،فاعAsانا الشحوب والزمنا النكد  ،وال مخرج لنا من ذاك إال بالعود
الحميد والعمل الرشيد والقول السديد.
ً
َ
ّ
َ
َ
ُ َ ﱠ
ﱠ
َ
ً
َ
ُ
ُ
ُ
الله َ ":ن ﱠ
ض َر الله ْام َرأ َس ِم َع ِم ﱠنا َح ِديثا ف َح ِفظه َح ﱠُ ¯cي َب ِلغه غ ُْ Aَ Bﻩ ،ف ُر ﱠب َح ِام ِل
وقد كنت أقرأ قول َرسول ِ
َ
ْ َْ َ َ
ََْ
س ِبف ِق ٍيه "  ،ولم أكن أدرك حقيقة الدعوة ومبلغ إجابة
ِف ْق ٍه ِإ[ى َم ْن ُه َو أفق ُه ِم ْن ُهَ ،و ُر ﱠب َح ِام ِل ِفق ٍه لي
رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي أمته ح ¯cبدأت بAنامج قراءة السنة مع ثلة من الطالبات ،ورأيت
النضرة وملسا !ي الوجوﻩ والعقول ؤالاجساد والسلوك  ،فأردت أن أقوم بدراسة لهذﻩ النتيجة دراسة
تطبيقية وقد حددت العينة بأربعBن من القارئات للصحيحBن البخاري ومسلم ألرى ٔالاثر لدعوة النO°
ص;ى ﷲ عليه وسلم وأقرب هذﻩ النتيجة للمدارس التعليمية ؤالاسر واملربBن ؤالافراد؛ لئال يغيب هذا
العالج عن تداوينا !ي عصر كAت فيه ٔالامراض النفسية ،وزادت حاالت الانتحار ،وتخبطت السلوكيات
!ي مجاهل ٔالانانية ،وحب الذات ،والنضرة الشخصية البعيدة عن شق الو'ي ٓالاخر.
وقد نهجت !ي هذا الورقة منهج التحليل والاستقراء ،وجعلت خطته ع;ى مقدمة وتمهيد وثالثة فصول
وخاتمة.
ثم ذيلته بفهارس متنوعة.
أما املقدمة فذكرت فا هدف البحث وأهميته وأسباب اختيار املوضوع وأما التمهيد فذكرت فيه
مبحثBن :
ٔالاول  :م¤لة السنة
املبحث الثاني :أهمية الرواية وتناقل الحديث بBن ٔالاجيال.
أما الفصل ٔالاول :فجعلته لروايات الحديث وطرقه وتخريجه.
أما الفصل الثاني :فجعلته لشرح الحديث وبيان معاني ألفاظه !ي كتب الشروح.
أما الفصل الثالث :فجعلته لدراسة آثار قراءة السنة وإقراòا ع;ى طالباتي ورصد تغ ABسلوكهن ،
مصداقا للحديث وإجابة للدعوة النبوية.
وأما الخاتمة فبينت فا نتاثج البحث املقدم.
وأسأل ﷲ أن ينفع ﷲ به ٔالامة ويكون سببا للعودة للو'ي الثاني "الحديث" دراسة وبالغا واستشفاء.
وص;ى ﷲ وسلم ع;ى نبينا محمد وع;ى آله وصحبه وسلم.
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أسباب اختيار املوضوع:
 حب الباحثة لحديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم.
 الاستجابة للنداء النبوي"بلغوا ع."OP
 رغبة الباحثة !ي إظهار املعجزة النبوية !ي وقوع استجابة دعوة الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم.
 ما تراﻩ الباحثة من إعراض الكث ABمن عامة املسلمBن عن مدارسة السنة.
ً
 يتضمن البحث تمهيديا وثالثة فصول وخاتمة ،ثم فهارس متنوعة.
ً
 يتضمن البحث مقدمة و تمهيديا وفصلBن وخاتمة ،ثم فهارس متنوعة.
 املقدمة و فا هدف البحث ،وأهميته ،وأسباب اختيار املوضوع .أسئلة البحث ،ومنهجه وخطته.
 التمهيد و فيه مبحثان :
 املبحث ٔالاول  :م¤لة السنة النبوية.
 املبحث الثاني  :أهمية الرواية وتناقل الحديث بBن ٔالاجيال.
 الفصل ٔالاول و فيه مبحثان :
 املبحث ٔالاول  :روايات الحديث وطرقه وتخريجه.
 املبحث الثاني :شرح الحديث وبيان معاني ألفاظه.
 الفصل الثاني :دراسة آثار قراءة السنة وإقراòا ع;ى الطالبات الالتي درسن ع;ى يد الباحثة ورصد
تغ ABسلوكهن ،مصداقا للحديث وإجابة للدعوة النبوية.
ثم الخاتمة وفWÑا أهم نتائج الدراسة.
روايات الحديث وطرقه وتخريجه.
أخرج ٕالامام أبو داود قال:
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ُ
َ
َ ﱠ
ْ َ ََُ ْ
َ ﱠََ ُ َ ﱠ ٌ َ ﱠََ َ ْ َ َ ْ َْ
َُُ ُْ ُ َْ
ابَ ،ع ْن َع ْب ِد
حدثنا مسدَد  ،حدثنا َ يح÷¯  ،عن شعبة  ،حدث ِ OPعمر بن سليمان ِمن ول ِد عمر ب ِن الخط ِ
ﱠ
الر ْح َمن ْبن أ َب َ
ان َ ،ع ْن أب ِيه َ ،ع ْن َزْي ِد ْبن َثاب ٍت َ ،ق َ
ﱠ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُسو َل الل ِه  -ص;ى ﷲ عليه وآله وسلم َ -ي ُقو ُل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ
ً َ َ
َّ َ
َ ﱠ ﱠ
ََْ
ض َر الل ُه ْام َرأ َس ِم َع ِم ﱠنا َح ِديثا ف َح ِفظ ُه َح ﱠُ ¯cي َب ِلغ ُه ،ف ُر ﱠب َح ِام ِل ِف ْق ٍه ِإ[ى َم ْن ُه َو أفق ُه ِم ْن ُهَ ،و ُر ﱠب َح ِام ِل ِف ْق ٍه
"ن
َْ َ َ
ليس ِبف ِق ٍيه".
الحكم عى الحديث
الحديث Çذا ٕالاسناد صحيح.
وله شواهد كثABة وروي عن عشرين صحابي ،فهو متواتر ،وإن كان !ي بعض طرقه ضعف لكنه مروي من
وجوﻩ صحيحة !ي الجملة.
معاني الحديث
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 هذا الحديث عظيم !ي أثر حديث رسول ﷲ وتناقله وتعلمه وفقهه ،حيث دعا رسول ﷲ ص;ى ﷲ
ْ
َ َ ﱠ
ال الط ِّي ِ» :Oّ °النضرة الحسن
عليه وسلم ملن سمع حديثه وبلغه ،والدعاء كان بالنضرة مطلقا ،ق
والرونق«.
يل :إ ﱠن ُه إ ْخ َب ٌار َي ْعَ OPج َع َل ُه َذا َن ْ
َ
ض َر ٍة،
ِ
 وهل هذﻩ الجملة )نضر ﷲ( دعاء أم خA؟ قال !ي املرقاةِ » :ق ِ ِ
َ َ ُ َ َ ُ ﱠ ْ َ َْ َ ُ َ ْ
ْ َ ْ ْ ََ ّ ْ َ َ َ َُْ ُ ُ َ ﱠ ْ ُ
ض َرة ِم ْن
النعم ِة ،و ِقيل :املراد هنا الن
و ِق
يل :دع ٌاء له ِبالنض َر ِة و َِ Ôي الب ْهجة وال َُ َ Èاء ِ!ي الوج ِه ِمن أث ِر ِ
ُ ْ
َْ
َح ْيث ال َج ِاﻩ َوالق ْد ِر«.
 قوله )امرءا( :يدخل فيه الذكر ؤالان ¯8والكب ABوالصغ ABوالحر والعبد ،وكل إنسان فهو داخل !ي
هذﻩ الدعوة إذا حمل الحديث وأداﻩ.






)سمع منا( :هل يلزم السماع املباشر أم املقصود سماع الرواية ال Ocتناقلها القوم واحدا عن آخر؟
ﱠ
َ ُ ﱡ َْْ َ َ َ َْْ َ َ ﱠ ََ َ ﱠ ّ َﱠ ﱠ
الل ُه َع َل ْيه َو َس ﱠل َم َ -و َأ ْ
ص َح ِاب ِه َر ِ Oَ pÚالل ُه
الظاهر أنه يعم ٔالاقوال ؤالافعال الص ِادرة ِمن الن ِ - Oِ °ص;ى
ِ
َُ ْ
َ
َع ْ ُ ْم َي ُد ﱡل َعل ْي ِه ِصيغة ال َج ْم ِع ِ!ي ) ِم ﱠنا(.
َ
ً
ودل هذا الحديث أنه ليس من شرط الراوي أن يكون ً
فقا ،وال أن يكون عامال بما روى إذ إن
ْ
ً
ً
داخال فاْ ،
الرواية أداءْ ،
وإن كان ُمطلق العمل داخال !ي العدالة ،وإنما ٔالاداء
وشرط العمل ليس
ْ
ﱠ
يتطلب الضبط وال ِحفظ.
ْ َْ َ َ
قوله ) َو ُر ﱠب َح ِام ِل ِفق ٍه لي
س ِبف ِق ٍيه( :وهذﻩ شهادة منه ص;ى ﷲ عليه وسلم بأن ما كل من صحبه
فقه كالمه ووعاﻩ ع;ى وجهه ،وقد يتوهم أن الجملتBن سواء ! لكن بيما فرق فاألو[ى تنسب الفقه
للسامع ولكن تثبت أن ثمة أفقه منه سيتلقى الخ Aوالثانية تبBن أن بعض السامعBن ال يفقهون
أصال !
وقد دلت الدراسة لحال عدد من القارئات عى أن الانتفاع بﺴماع الحديث وروايته وتبليغه
أثمر ثمرات بالغة ]ي نفوس املتلقيات بالكلية وليس للوجه خاصة ،السيما وقت التلقي والطلب
أو زمن العطاء .

إجراءات البحث امليداني
 مجتمع البحث:
 يشمل مجتمع البحث جميع الطالبات الالتي أB³ن برنامج "مجالس الحديث النبوي" ع;ى يد
الباحثة التابع ملركز النجاح !ي مدينة الرياض وعددهن ) (٤٥طالبة .
 عينة البحث:
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 تتضمن عينة البحث ) (٤٠طالبة من الطالبات الالتي أB³ن برنامج "مجالس الحديث النبوي"
ع;ى يد الباحثة التابع ملركز النجاح !ي مدينة الرياض وÔي تمثل )  (% ٨٨،٩من املجتمع ٔالاص;ي،
و!ي ما ي;ي توصيف لعينة البحث:
أسئلة البحث:
ستجيب الدراسة امليدانية  -بإذن ﷲ  -عن ٔالاسئلة التالية:
.١ما مدى تأثر عينة الدراسة بقراءة الحديث !ي الجانب ٕالايماني.
.٢ما مدى تأثر عينة البحث بقراءة الحديث !ي الجانب الـلـغــوي.
.٣ما مدى تأثر عينة البحث بقراءة الحديث !ي الجانب الس ـلـوكـي.
.٤ما مدى تأثر عينة البحث بقراءة الحديث !ي الجانب الـمـعرفـي.
.٥ما مدى تأثر عينة البحث بقراءة الحديث !ي الجانب الاجـتـمـاûي.
.٦ما مدى تأثر عينة البحث بقراءة الحديث !ي الجانب النف.Op-
.٧هل ملتغABي كل من العمر وطبيعة العمل أثر ع;ى استجابات أفراد العينة.
أداة البحث :
إلجراء البحث امليداني وتحقيق أهدافه استعانت الباحثة بصحيفة "استبيان" ،كأداة رئيسة
ُ
للبحث الحا[ي من إعداد الباحثة ،ومن املعلوم أن "الاستبانة" تعد أداة من أدوات املنهج الوصفي،
وقد تضمنت الاستبانة ستة محاور رئيسية لتحقيق أهداف الدراسة املرجوة.
أساليب املعالجة ٕالاحصائية :
 تم عمل التحليل ٕالاحصائي عن طريق الحاسب ٓالا[ي باستخدام برنامج "الرزمة ٕالاحصائية للعلوم
الاجتماعية" ) ،(BSSوقد استخدمت الباحثة ٔالاساليب ٕالاحصائية التالية !ي املعالجة ٕالاحصائية
والوقوف ع;ى النتائج ال Ocأسفر عا التطبيق امليداني:
 التكرارات  Frequenciesوالنسب املئوية  Percentgesلوصف عينة الدراسة ومحاور ٔالاداة
املختلقة.
 املتوسطات الحسابية  Arithmetic Meanوالانحرافات املعيارية  Standard Deviation,لتصنيف
عبارات ٔالاداة وترتيÈا.

ً
 اختبار "ت"  T.testللكشف عن داللة الفروق بBن استجابات أفراد العينة وفقا ملتغABات الدراسة
حول محاور ٔالاداة.
ً
 تحليل التباين ٔالاحادي  ANOVAلحساب داللة الفروق بBن استجابات أفراد العينة وفقا ملتغABات
الدراسة !ي محاور ٔالاداة.
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 اختبار شيفيه  Scheffe Testللمقارنات البعدية للكشف عن مصادر داللة الفروق بBن متوسطات
استجابات أفراد العينة !ي محاور ٔالاداة.
الخاتمة
أهل الحديث يحملون هذا الشرف ويطمعون !ي الدخول !ي الدعوة املباركة و´نئون بالنضرة !ي الدنيا
وٓالاخرة .ال حرمنا ﷲ من فضله ،وقد ملست أثر هذﻩ الدعوة !ي وجوﻩ قراء الحديث واملبلغBن له من
خالل الAنامج الذي أقمته لقراءة السنة النبوية ،وكلما كانت القارئة متصفة بالتلقي والبالغ للحديث
كلما ظهر ذلك !ي وجهها وأحسته !ي قلÈا وأفاضته ع;ى من حولها ،وقد ظهر من خالل الدراسة
التطبيقية مصداق حديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم) :نضر ﷲ امرءا سمع منا (...الحديث،
وجاءت النتائج بالغة الوضوح ،وهذا وإن كان مسلما به ملن صدق حديث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
وسلم ،لكن !ي التدليل ع;ى ذلك بالدراسة امليدانية التطبيقية إظهار لدالئل النبوة  ،وأهيب بالباحثBن
أن يوجهوا عنايم للحديث النبوي ويظهروا الدالئل النبوية !ي عصرنا الحديث بمقاييس أهله لتقوم
الحجة ويظهر علو هذا الدين وصحته.
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 .٣٩أثر الحديث النبوي ]ي إغناء العربية
)د® .اني بنت محمد الصفدي  -جامعة ٔالام ABسلطان ،الرياض  -اململكة العربية السعودية(
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
املقدمة:
ّإن الحمد هلل نحمدﻩ ,ونستعينه ,ونستغفرﻩ ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ,وسيئات أعمالنا .من
´دﻩ ﷲ فهو املهتدي ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال ﷲ وحدﻩ ال شريك له ،وأشهد ّأن
ً
محمدا عبدﻩ ورسوله.
أمابعد:
فإن من أنفس ما تملكه الفص²ى تلك الAوة اللغوية ال Ocحو®ا أحاديث املصطفى ص;ى ﷲ
عليه وسلم ؛ فقد صار لها مع لغتنا شأن جليل .إذ أسهم الحديث النبوي إسهاما ًكبABا ً!ي حفظ هذﻩ
اللغة العريقة  ,وحفظ لهجا®ا ,وغريÈا ,و!ي إغناòا وزيادة ثراòا !ي أصوا®ا وألفاظها! ,ي تراكيÈا
وأساليÈا! ,ي نحو وتصريفها !,ي بالغا وإعجازها !,ي معجمها وقواميسها ..ومن عظمة هذﻩ اللغة
استجابا وقدر®ا ع;ى مالحقة الحياة بكل تغABا®ا بالتعب ABعا.
وقد اختصت هذﻩ الدراسة بالبحث !ي جانب من الحديث النبوي له بالعربية ودراسا®ا اللغوية
صلة وثقى وأثر بعيد .وألهمية هذين اللونBن البالغة –الحديث واللغة -كان ال بد من مقدمة جامعة
مختصرة أبرز معالم هذا امليدان الفسيح
فمما شك فيه أن موضوع )أثر الحديث النبوي !ي إثراء العربية( جدير بالدراسة العميقة الOc
تقف ع;ى مزاياﻩ ،وجملة ما فيه من قضايا ،وكان مما دفع OPإ[ى البحث فيه أمور ،ما:
ّ
ّ
 تعلق املوضوع باللغة وثراòا ,ؤالاسس الُ Ocبنيت علا ,لذا فهو يتعلق بتأصيل املادة اللغوية ,ودرجةّ
صحا ,وقبولها وتطورها.
ّ
 تعلقه بالحديث النبوي ،وهو ميدان فسيح لكث ABمن العلوم  ,فقد كان جمع الحديث وروايتهوتدوينه ٔالاساس ّ
ٔالاول الذي قامت عليه الحركة العلمية ال Ocشهد®ا البالد ٕالاسالمية بعد عصر
الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم ّ ,
فجل ما وصل إلينا من التأريخ والسABة  ,واملغازي والفتوح ,والAsاجم
والطبقات ,وتفس ABالقرآن وعلوم القراءات ّ ,
تشعب عن جمع الحديث وروايته.أما العلوم اللسانية
العربية فقد رافقت !ي مس®ABا مسABة العلوم ٔالاخرى ,فحظيت بمثل ما حظيت به تلك العلوم من
ً
ً
رعاية وعناية  ,فقد كانت الدواûي متمثلة !ي خدمة الدين الجديد ,قرآنا وحديثا ,ولغة  ,وإعرابا.
ّ
ً ّ
ولكي ّتتضح صورة البحث أورد عرضا لخطته ،ليأخذ املطلع صورة عنه قبل الدخول فيه:
التمهيد:
الحديث !ي التمهيد ينقسم قسمBن:
 -١نبذة عن اللغة :واشتملت ع;ى ما ي;ي:
 مرحلة التدوين :بينت فا املراحل املتداخلة املتعاصرة الّ Ocمر Çا جمع اللغة ,ومصادر جمع اللغة.
الفصل ٔالاول:
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ً
ّ
ليصح الاحتجاج به.
أوال -الاحتجاج اللغوي :تناولت فيه املعاي ABال Ocوضعت لثبوت عروبة اللفظ
ً
ثانيا -حجية الحديث النبوي !ي أصول العربية.
الفصل الثاني:
وضحت فيه كيف أغ ¯Pالحديث النبوي اللغة العربية !ي ألفاظها وتراكيÈا ,و!ي لهجا®ا وغريب
ألفاظها  ,فكانا وحدة واحدة ,قال السيوطي ":علم الحديث واللغة أخوان يجريان من واد واحد".
املزهر ٣١٢/٢
وكان الحديث عن ذلك بالطرق التالية:
املجموعة ٔالاو[ى :نماذج منتقاة من التطور الدال[ي !ي حديث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم.
املجموعة الثانية :نماذج منتقاة من الارتجال والابتكار! ,ي حديث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم.
املجموعة الثالثة :نماذج من تراكيب لم يسبق إلا ص;ى ﷲ عليه وسلم.
ُ
بخاتمة ذكرت فا ّ
أهم النتائج ال Ocظهرت [ي أثناء عم;ي !ي هذا املوضوع الكب.AB
وختمت هذا البحث
ٍ
ّ
ثم وبعد ،فإن هذا العمل جهد بشري يعAsيه النقص والخلل ،وحس O°أني بذلت فيه جهدي وطاقOc
ّ
ً
خالصا لوجهه الكريم ،وأن
أسأل ﷲ بأسمائه الحس ¯Pوصفاته الع;ى أن يجعل ما ُس ِطر !ي هذا البحث
ينفع به ...إن أصبت ففضل من ﷲ وكرم ,وإن أخطأت فقصور ّ!ي ونقص .وآخر دعوانا أن الحمد هلل
رب العاملBن.
التمهيد:
مرحلة تدوين اللغة:
ً
ّ
ّ
إن البحوث اللغوية والنحوية عند املسلمBن لم تكن من الدراسات املبكرة ال Ocخفوا لها سراعا؛
ً
ألن اهتمامهم ّ
ّ
الشرعية؛ كالفقه ،والتفس ،ABوالقراءات ،والحديث النبوي ،فبعد أن
وجه أوال إ[ى العلوم
ّ
ّ
ّ
اللغة ّ
ّ
والنحو)",(١فأك Aاللغة كتبت !ي العصر العباOpË
دونت تلك العلوم اتجه العلماء وجهة أخرى نحو
ّ
ٔالاول ال قبله").(٢
ومن أو[ى محاوالت البحث اللغو ّي ال Ocارتبطت بالقرآن محاولة ابن عباس )ت ٦٨ھ( جمع
الكلمات الغريبة !ي القرآن وشرحها إن ّ
صحت نسبة )غريب القرآن() (٣إليه.
يفسر للناس غريب القرآن ،ويشرح معاني املفردات بما ّ
فكان -ر OpÚﷲ عنهّ -
يوضحها من كالم
ً
ً ً
العرب شعرا ونAا ,وورد عنه قوله":إذا قرأتم شيئا من كتاب ﷲ فلم تعرفوﻩ فاطلبوﻩ !ي أشعار العرب؛
ّ
)(٤
فإن الشعر ديوان العرب"
ّ
بيد أن ٔالامر لم يتوقف ع;ى ما دار حول القرآن الكريم ,بل كان جمع الحديث وروايته وتدوينه
ٔالاساس ٔالاول الذي قامت عليه الحركة العلمية ال Ocشهد®ا الدول ٕالاسالمية بعد عصر الرسول ص;ى
) (١ينظر :تاريخ الخلفاء  ,للسيوطي ص  ,١٧٣والبحث اللغوي عند العرب د .أحمد مختار عمر ص ٨٠-٧٩
) (٢ض²ى ٕالاسالم ٢٣٠/١
) (٣ذكر بروكلمان أنه كانت من كتابه نسخة قبل الحرب العاملية الثانية .ينظر :تاريخ ٔالادب العربي٣٣ /١
) (٤ينظر :العمدة !ي صناعة الشعر ونقدﻩ ,البن رشيق ٢٧/١
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ﷲ عليه وسلم ،فـ"كل ما نعرفه من التأريخ والسABة ،واملغازي والفتوح ،والAsاجم والطبقات ،وح¯c
تفس ABالقرآن وعلوم القراءات،تشعب عن جمع الحديث وروايته.
عاصر ذلك مرحلة نقط املصحف ع;ى يد أبي ٔالاسود الدؤ[ي ,قال ابن سالم" :وكان ّأول من
ّ
أسس العربية ،وفتح باÇا ،وأنهج سبيلها ،ووضع قياسها أبو ٔالاسود الدؤ[ي") ،(١ثم تتابعت الروايات
الكثABة !ي نسبة وضع النحو إليه.
ُ
ّ
ّ
ّ
وس ِج ّل اللغة،
وبظهور ٕالاسالم
استمر حفظ ما أثر من الشعر لغاية جديدة هو أنه ديوان العرب ِ
ً
ً
ّ ً
ّ
العربية ّ
سجال أو ديوانا أللفاظ القرآن
بكل ما فا؛ أي أنه ُحفظ باحتسابه معجما أو
وصورة حيا®ا
ً
ﱡ
الكريم) ،(٢قال أبو عمرو بن العالء" :ما انت ¯Ûإليكم مما قالته العرب إال أقله ،ولو جاءكم وافرا لجاءكم
ٌ )(٣
ٌ
ٌ
وشعر كث"AB
علم
ً
ً
وصار الشعر العربي الجاه;ي مع قرينه ٕالاسالمي مصدرا أساسيا !ي التأليف !ي العلوم العربية
ً
ً
ً
ً
وٕالاسالمية :لغة ونحوا وبالغة وتفسABا.
ّ
القو[ي للعرب  -إن ّ
بناء ع;ى دوافع ّ
صح التعبً - AB
ّ
دينية من
وهكذا بدأ جمع اللغة ،أو الAsاث
ّ
ولغوية من ناحية أخرى).(٤
ناحية,
الفصل ٔالاول:
ً
):(٥
أوال :الاحتجاج اللغوي )ضوابطه الزمانية واملكانية(
ّ
ليصح الاحتجاج به هو ثبوته !ي كالم )من يوثق
املعيار الذي وضع لثبوت عروبة اللفظ
ً
بفصاحته() (٦والشروط ال Ocتحقق ذلك الوثوق :كون قائله عربيا من قبائل بعيا ,ومناطق بعيا! ،ي
عصر زم OPينت OÛعند حد معBن ،وإليضاح ذلك نذكر ما ي;ي:

ّ
) (١طبقات فحول الشعراء ,البن سالم ١٢ /١
) (٢ينظر :البحث اللغوي عند العرب د .أحمد مختار عمر ص ٨٠-٧٩
) (٣الوافر :التام الذي لم ينقص منه Opء .روى ابن سالم الخ! Aي طبقات فحول الشعراء  ,٢٥ /١وابن جPـ! Oـي الخصـائص ،٣٨٧ ،٣٨٦ :١
والسيوطي !ي الاقAsاح ص ٥١
) (٤ينظر :مراحل تطور الدرس النحوي د .عبد ﷲ الخAان ص٣١
) (٥من الدراسات السابقة !ي موضوع الاحتجاج اللغوي:
 الاقAsاح !ي علم أصول النحو ,للسيوطي ص ٨٤ -٢٧ خزانة ٔالادب ّولب لباب لسان العرب ,للبغدادي )هارون( ١٧ -٥ /١
 !ي أصول النحو ,سعيد ٔالافغاني ص ٧٦-٦ الشاهد وأصول النحو !ي كتاب سيبويه ،خديجة الحدي O8ص١١٥ -١٠ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ،خديجة الحدي.O8 مراحل ّتطور الدرس النحوي ص١٧٤ -١٦٣
 الاحتجاج بالشعر !ي اللغة الواقع وداللته .محمد حسن جبل.) (٦الاقAsاح ص ٤٨
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ّ
اللغويون) (١مادة جمعهم فيما ّ
ّ
صح عن العرب ضمن شروط ومعايÔ ABي):(٢
حدد
املكان :الفيصل الذي ّ
حددت بمقتضاﻩ مواطن الفصاحة؛ وسط الجزيرة العربية ,دون ّ
بقية أطرافها؛
لصلا باألمم ٔالاخرى ،و!ي بواد´ا دون الحواضر ال Ocكانت ّ
تعج بحركة الوافدين علا من خارج
الجزيرة ،أو من أطرافها بقصد التجارة ونحوها.
الزمان :الفيصل الذي ّ
حددت بمقتضاﻩ عصور الفصاحة عند منتصف القرن الثاني الهجري بالنسبة
ّ
خاصة لغة الشعر ،و³اية القرن الرابع الهجر ّي بالنسبة لالحتجاج باللغة
لالحتجاج باللغة ٔالادبية
الشفهية املنقولة عن ٔالاعراب.
الفصاحة :الشرط الذي ّ
عربي ّ
حدد بمقتضاﻩ فصاحة اللفظ ,إذا ثبتت نسبته إ[ى ّ
قح ,سواء باملشافهة
أو الرواية الصحيحة .ذلك العربي ّ
القح هو من انطبق عليه شرط الزمان واملكان السابقBن.
وهذا الحرص ع;ى وضع ضوابط دقيقة !ي املادة اللغوية ّ
مردﻩ أمران:
ٔالاول :خشيم أن تبتعد العربية عن خصائصها املعروفة عند نزول القرآن الكريم؛ مما يؤدي إ[ى ظهور
لغة ثانية ذات خصائص مغايرة للغة ٔالاو[ى.
وٓالاخر :الخوف من دخول سيل عارم من ٔالالفاظ ٔالاعجمية إ[ى العربية؛ مما يبعدها عن خصائصها
وعروبا.
ّ
َ
ً
وع;ى ضوء تلك املعايُ ABع ّد كل ما خالف ذلك مولدا ،ف ُق ِ ّسم الشعراء إ[ى طبقات ،والقبائل إ[ى
درجات ،أعالها قبيلة قريش.
ثانيا -حجية الحديث النبوي ]ي أصول العربية:
عند النظر !ي مصادر اللغة نجد ّأ³ا ال تخرج عن أحد املصادر التالية :القرآن الكريم ،والحديث
الشريف ،والشعر ،والن.A
القرآن الكريم:
ً
جميعا
فأما القرآن الكريم فهو مصدر العلوم ٕالاسالمية ال Ocما علم النحو واللغة ,ؤالائمة
ّ
متفقون ع;ى الاحتجاج به؛ فهو ّ
أصح كالم وأبلغه وهو !ي ذروة الذرا !ي الكالم العربي) ,(٣قال الراغب
ٔالاصÈاني ":ألفاظ القرآن Ôي ّ
لب كالم العرب ,وزبدته ,وواسطته ,وكرائمه ،وعلا اعتماد الفقهاء
والحكماء !ي أحكامهم وحكمهم ،وإلا مفزع حذاق الشعراء والبلغاء !ي نظمهم ونAهم").(٤
واللغويون من آياته ّ
ّ
البينات !ي كث ABمما استنبطوﻩ من قواعد نحوية
وقد أفاد النحاة
فحفل)الكتاب( لسيبويه بالشواهد القرآنية الكثABة ،ح ¯cبلغت ما يقرب من أربع وسبعBن وثالثمائة
ً
ّ
) (١أنبه ع;ى أن اللغة والنحو كانا مم¤sجBن ،والعالم بالنحو كـان عاملـا باللغـة ،وإن كـان بعـض العلمـاء أبـرز !ـي اللغـة ،وبعضـهم أبـرز !ـي النحـو ،وكانـت
الع ـراق أســبق ٔالامصــار إ[ــى تــدوين اللغــة والنحــو ،وكــان البص ـريون لهــم الفضــل !ــي ذلــك ،ثــم الكوفيــون ،ثــم البغــداديون .فالبصــرة أول مدينــة
عربية عنيت بالنحو واللغة وتدويما .ض²ى ٕالاسالم ٢١٢/٢
ّ
العربي التاريLي  -د .عبد الع;ي الودغABي )مجلة املعجمية  (٦-٥ص٢٢٤-٢٢٠
)(٢ينظر :قضية الفصاحة !ي القاموس
) (٣ينظرّ :
حجة القـراءات ,البـن زنجلـة ص ،١٢والنشـر !ـي القـراءات العشـر ,البـن الجـزري  ,٩/١والشـاهد وأصـول النحـو !ـي كتـاب سـيبويه ,د.
خديجة الحدي O8ص٤٤
) (٤املفردات !ي غريب القرآن ،للراغب ٔالاصÈاني ص٣
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آية) ,(١وبلغت شواهد الخليل !ي )العBن( من القرآن الكريم أربعمائة وتسعBن آية ,تضما شواهد من
القراءات القرآنية) ,(٢ونهج النحاة البصريون نهج سيبويه !ي الاستشهاد بالقرآن الكريم ،واستنباط ما
فات ٔالاسالف من قواعد ،أو تصحيح ما سبقوا إليه من أصول.
ٔالاول من النحاة أى أن القراءة ّ
متبعة ال ّ
ّأما الاحتجاج بالقراءات القرآنية فإن الجيل ّ
سنة ّ
يصح
ر
ّ
ّ
التعرض لها بتخطئة ,وقالوا :إن كل قراءاته فصيحة ح ¯cالشاذ ما ،ولو أنه ال يقاس علا ,قال الفراء:
ّ
ّ
الحجة من الشعر") ,(٣وقال ابن ج" :OPغرضنا منه أن نري وجه قوة ما
"...والكتاب أعرب وأقوى !ي
ًّ ّ
وأنه ضارب !ي ّ
ّ
صحة الرواية بجرانه ،آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه؛ لئال يرى
يسم¯ ٓالان شاذا,
غض منه أو ®مة له"),(٤كما قال البغدادي" :كالمه ّ -
مرى أن العدول عنه إنما هو ّ
عز اسمه  -أفصح
ّ
ّ
كالم وأبلغه ,ويجوز الاستشهاد بمتواترﻩ ،وشاذﻩ") ,(٥تلك ٔالاقوال تمثل ما انت ¯Ûعليه ٔالامر من ٕالاجماع
ّ
ع;ى الاحتجاج بالقراءات متواترها ،وآحادها وشاذها.
الحديث الشريف:
أما الحديث الشريف فانقسموا إزاء الاحتجاج به فريقBن:
فريق غلب ع;ى ّظنه أن ٔالاحاديث الشريفة رويت بلفظه  – ف! OÛي الذروة العليا من
الفصاحة ,أو روي معناها بألفاظ الصحابة والتابعBن ,وهم داخلون !ي نطاق الاحتجاج فأجازوا
الاحتجاج به.
ًّ
فريق رفض ٔالاخذ به !ي الاستشهاد ع;ى مسائل النحو محتجا بأنه قد سمحت الرواية فيهّ
بمعناﻩ ال بلفظه ,كما أن بعض رواته كانوا من املولدين).(٦
ولعل من أسباب بعد النحويBن ٔالاوائل ،عن الاستشهاد بالحديث ،إيثارهم الابتعاد عن مواطن
تز ّل فيه ٔالاقدام ،بعد شيوع الوضع !ي الحديث !ي العصور ٕالاسالمية ٔالاو[ى ،وكAة ّا®ام بعض الناس
ًّ ًّ
ً
تاما فقد
بعضا Çذا الوضع  ,وال يع OPذلك أن املؤلفات النحوية ٔالاو[ى تخلو من ذكر الحديث خلوا
استشهد سيبويه ,وأبو ع;ي الفار ,(٧)OpËوغABهما بالحديث النبوي الشريف ع;ى كث ABمن مسائل اللغة,
ً
ّ
اللغويBن بالحديث !ي مسائل اللغة أمثال أبي
وإن كان احتجاجهم محدودا .كذلك استشهد قدامى
عمرو بن العالء ،والخليل ،والفراء ،ؤالاصمÙي ،وأبي عبيد ،و ابن ٔالاعرابي ،وابن السكيت ،وأبي حاتم،
وابن قتيبة ،وابن خالويه ،و الجوهري ،وغABهم) ,(٨وبلغت شواهد الخليل بن أحمد الفراهيدي من
) (١ينظر :مراحل تطور الدرس النحوي ص١٧٥
) (٢ينظــر) :مــنهج الخليــل !ــي دراســة الداللــة القرآنيــة !ــي كتــاب العــBن( –د .أحمــد نصــيف الجنــابي ضــمن أبحــاث نــدوة )املعجميــة العربيــة(
املجمع العلم Oالعرا*ي ١٤١٢ھ١٩٩٢ -م بغداد ص ١٩٩-١٦١
) (٣معاني القرآن ,للفراء ١٤ /١
) (٤املحتسب !ي تبيBن وجوﻩ شواذ القراءات وٕالايضاح عا ,البن ج٣٣- ٣٢ /١OP
) (٥خزانة ٔالادب ّ
ولب لباب كالم العرب ,للبغدادي ٩ /١
) (٦الاقAsاح ص  ،٤٠وانظر :الحديث النبوي الشريف وأثرﻩ !ي الدراسات اللغوية والنحوية ،د .محمد ضاري حمادي ص ٣٠٧
) (٧ينظـر :فهــارس كتــاب ســيبويه ،د .عبـد الســالم هــارون  , ٣٢ /٥و فهــارس كتـاب ســيبويه ،عبــد الخــالق عضـيمة ص ,٧٦٣وأبــو ع;ــي الفارËــ Opحياتــه
ومكانته بBن أئمة التفس ABالعربية وآثارﻩ !ي القراءات والنحو ،د .عبد الفتاح إسماعيل شل O°ص٢٠٤-٢٠٠
) (٨ذكر مواضع استشهادهم د .أحمد مختار عمر .ينظر :البحث اللغوي عند العرب ص ٣٨ -٣٧
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الحديث الشريف تسعة وعشرين وثالثمائة حديث).(١
كما أ ّرخت د.خديجة الحدي O8بداية الاحتجاج بالحديث النبوي بأبي عمرو بن العالء ،و الخليل بن
أحمد ،وسيبويه).(٢
ويكاد يجمع الباحثون ع;ى أن ابن خروف ٔالاندل) Op-ت ٦٠٩ھ( له فضل السبق !ي ٕالاكثار من
الاعتداد باألحاديث والاستشهاد Çا) ,(٣وتابعه !ي ذلك ابن مالك صاحب ٔالالفية )ت ٦٧٢ھ( فخطا
ّ
خطوة موفقة حBن جعل الحديث املصدر الثاني من مصادر الاحتجاج بعد القرآن الكريم ,يظهر ذلك
ًّ
جليا !ي كتابه )شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح( إذ احتوى ع;ى مائتBن وستة
ً
وستBن حديثا ,فاستقرأ ٔالاحاديث ,واستخلص ما جاء فا من قواعد جديدة ،فأثبا واستدرك Çا ع;ى
قواعد ّ
النحاة ٔالاوائل مما ورد !ي أسلوب ٔالاحاديث ،ولم يرد مثله !ي آيات الكتاب العزيز ،وال فيما
جمعه النحاة من كالم العرب الفصحاء).(٤
ومن أعالم املانعBن من الاستشهاد بالحديث :ابن الضائع )ت٦٨٠ھ( ,وأبو ّ
حيان )ت ٧٤٥ھ(),(٥
ّ
الشاط) O°ت ٧٩٠ھ( ّ
ّ
فجوز الاحتجاج باألحاديث ال Ocاعت OPبنقل ألفاظها .قال !ي شرح ٔالالفية:
وتوسط
ً
»أما الحديث فإنه خالف !ي الاستشهاد به جميع املتقدمBن ,إذ ال تجد !ي كتاب نحوي استدالال بحديث
منقول عن رسول ﷲ  إال ع;ى وجه أذكرﻩ بحول ﷲ ,وهم يستشهدون بكالم أجالف العرب
)(٦
وسفهاòم وبأشعارهم ال Ocفا الخ ,¯Pوالفحش ..ويAsكون ٔالاحاديث الصحيحة«...
ّ
ّ
فيستدل منه بما ثبت أنه قال ع;ى اللفظ
السيوطي !ي الاقAsاح ,قال» :وأما كالمه -  -
وتابعه
ّ
ً
ًّ
ّ
جدا ,إنما يوجد !ي ٔالاحاديث القصار ع;ى قلة أيضا ,فإن غالب ٔالاحاديث مروي
املروي ,وذلك نادر
ّ
باملع ،¯Pوقد تداولها ٔالاعاجم واملولدون قبل تدويا ,فرووها بما ّأدت إليه عبارا®م ،فزادوا ونقصوا،
ً
ً
مرويا ع;ى أوجه ّ
ش ¯cبعبارات
وقدموا وأخروا ،وأبدلوا ألفاظا بألفاظ ،لذلك ترى الحديث الواحد
)(٧
مختلفة ،ومن ثم أنكر ع;ى ابن مالك إثباته القواعد النحوية باأللفاظ الواردة !ي الحديث«
وتوسع ٕالاسAsاباذي الذي كتب شرحه املشهور ع;ى مsن الكافية البن الحاجب !ي ّ
صحة
) (١ينظر) :من موارد العBن للفراهيدي( د .عبدﷲ الجبوري ص  ٢٦٥مجلة الذخائر العدد الرابع١٤٢١ ،ھ٢٠٠٠/م.
) (٢ينظــر :موقــف النحــاة مــن الاحتجــاج بالحــديث الشــريف ,د .خديجــة الحــدي O8ص  ،٧٧وقــد جمعــت املؤلفــة ملــن يســمون بنحــاة مــا قبــل
ً
ً
ً ً
الاحتجاج سبعة وثمانBن حديثا نبويا ،وتسعة وعشرين حديثا مرويا من آل البيت والصحابة )ص (١٨٩
ً
) (٣ذكــر ذلــك ابــن الضــائع ,قــال" :وابــن خــروف يستشــهد بالحــديث كث BـAا" ينظــر :خزانــة ٔالادب  ,٥/١والاق sـAاح ص  , ٤٣والعربيــة دراســات !ــي
اللغة واللهجات ؤالاساليب ,يوهان فك ص ٢٣
) (٤ينظر :موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ص ٤٢٤
ً
) (٥قالـت د .خديجـة الحـدي! O8ـي موقـف النحـاة مـن الاحتجـاج بالحـديث الشـريف ص  ..) :٤٢٧إنPـ Oأسـتطيع أن أخـالف البـاحثBن جميعــا –
ً
مطلقا؛ ألنـه قـد ثبـت [ـي أنـه ال ي ّ
ـرد ع;ـى ابـن مالـك
قديمBن ومحدثBن – فيما ذهبوا إليه من أن أبا حيان كان يمنع الاحتجاج بالحديث
ّ
ّ
احتجــوا بالحــديث ممــا صــح عنــدﻩ وقبلــه ،وإنمــا يعــرض آراءهــم واحتجــاجهم مــن غBــ Aأن يردهــا ،وقــد يتــابعهم فــا
وال ع;ــى غBــAﻩ ممــن
وي ـ ّ
ـرجح احتج ــاجهم ،وق ــد يح ــتج ه ــو بأحادي ــث يب Pــ Oعل ــا آراء واس ــتعماالت ل ــم يس ــبق أن ق ــال  Çــا أح ــد قبل ــه ,كم ــا وج ــدت أن ــه يج Bــ¤
الاحتجاج بكالم آل البيت والصحابة ر OpÚﷲ عم وفق الشروط ال Ocرآها !ي الحديث النبوي الشريف(.
) (٦املقاصد الشافية !ي شرح الخالصة الكافية ،للشاط ,O°تحقيق د .عياد الثبي٤٠١/٣ Oc
) (٧الاقAsاح ص ٤٠
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الاستشهاد !ي أمور اللغة ح ¯cبأهل البيت ,وÇا طرأ ع;ى العربية ّ
تحول ظاهر .والض ABأن يتدارك
املتأخرون ما فات املتقدين ,بل إن ذلك هو املنتظر .ونش! ABي ختام القول !ي هذﻩ القضية إ[ى أن ال¤اع
ً
ً
كان قائما بBن النحويBن ع;ى الاستشهاد بالحديث !ي النحو ,أما الاستشهاد به !ي اللغة فقد كان أمرا
ّ
ً
مباحا ,لكن ع;ى قلة نسبية) .(١و!ي العصر الحديث نوقشت املسألة مناقشة موسعة انت بتلخيص
ً
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٔالاحاديث ال Ocيصح الاحتجاج Çا فأصدر قرارا Çذا الشأن):(٢
يحتج !ي العربية بحديث ال يوجد !ي الكتب ّ
 -١ال ّ
املدونة !ي الصدر ٔالاول ككتب الصحاح الست النبوية
فما قبلها.
يحتج بالحديث ّ
ّ -٢
املدون !ي هذﻩ الكتب ٓالانفة الذكر ع;ى الوجه ٓالاتي:
أ ٔ -الاحاديث املتواترة املشهورة.
بٔ -الاحاديث ال Ocتستعمل ألفاظها !ي العبادات.
ج ٔ -الاحاديث الّ Oc
تعد من جوامع الكلم.
د  -كتب ّ
الن. O°
ّ
املروية لبيان أنه كان  يخاطب كل قوم بلغم.
ھٔ -الاحاديث
و ٔ -الاحاديث ال Ocعرف من حال روا®ا أ³م ال يج¤Bون رواية الحديث باملع ¯Pمثل القاسم ابن محمد،
و رجاء بن حيوة ،وابن سABين.
ز ٔ -الاحاديث الّ Oc
دو³ا من نشأ بBن العرب الفصحاء.
ّ
املروية من طرق متعدد وألفاظها واحدة.
حٔ -الاحاديث
الشعـر:
بقي لنا من أنوع الكالم الذي هو موضع الاحتجاج اللغو ّي نوعه ٔالاخ ABوهو ما يوثق بفصاحته
ً
نظما ون ًAا قبل بعثته  ,و!ي زمنه ،وبعدﻩ  ,وهذا النوع هو ّ
ٔالاعم ٔالاوسع الذي ال
من كالم العرب
يكاد ّ
يحد.
ّ
والشعر يمثل الدرجة العليا !ي الكالم ،بعد الكالم ٕالال OÛوالكالمي النبو ّي ،فهما فوق كل كالم؛
لبالغما وشرف املتكلم Çما ،وما سوى هذين من كالم العرب فيكون ع;ى مرتبتBن :علياهما النظم؛ ملا جمع
من البالغة والوزن والتقفية ،وسفالهما النA؛ لتعريته من الوزن والتقفية.
أما الشعر فاالحتجاج به أف× ¯pوأشيع كثAً Bا من الاحتجاج بكالم العرب النAيّ ,
ولعل هذا سببه
شيوع حفظ الشعر؛ ألن إيقاعاته تساعد ع;ى ذلك كما أن رواية الشعر أحرى أن تكون أضبط؛ ألن
ً
ً
أصال من أصولهمّ ،
وطبقوا عليه
الضبط يمثل عنصرا من عناصر إيقاعاته .وقد اعتمد ٔالاوائل الشعر
ٔالاسس واملعاي ABالّ Oc
طبقوها ع;ى النقل من القبائل !ي الصدر ٔالاول ,فقبلوا الاحتجاج بأشعار عرب
الجاهلية وفصحاء ٕالاسالم ح ¯cمنتصف القرن الثاني الهجري ،سواء أسكنوا الحضر أم سكنوا
) (١ينظر :املعجم العربي٢١٥/١
) (٢ينظ ــر ! :ــي أص ــول النح ــو ,لس ــعيد ٔالافغ ــاني  ,٥٨ -٤٦والاحتج ــاج بالش ــعر ! ــي اللغ ــة ،محم ــد حس ــن جب ــل ص  , ٧٤-٧٣والق ـرارات النحوي ــة
والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة ،خالد بن سعود العصيم Oص ٦٨٠
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البادية).(١وكان منتصف القرن الرابع أو ربعه ٔالاخ ABهو آخر الاحتجاج بلغة أبناء البادية .وع;ى أساس ذلك
التحديد الزمّ OP
قسم الشعراء أربع طبقات):(٢
الطبقة ٔالاو[ى :الشعراء الجاهليون؛ وهم قبل ٕالاسالم ،كامرئ القيس ،و ٔالاع× ،¯pوزه ،ABوطرفة،
و عمرو بن كلثوم).(٣
ّ
الجاهلية وصدر ٕالاسالم كالخنساء ،و حسان بن
الطبقة الثانية :املخضرمون؛ وهم الذين أدركوا
ثابت و كعب بن زه.AB
الطبقة الثالثة :املتقدمون؛ ويقال لهم ٕالاسالميون :وهم الذين كانوا !ي صدر ٕالاسالم ،كجرير،
والفرزدق ،ؤالاخطل.
ّ
ّ
الطبقة الرابعة :املولدون أو املحدثون؛ وهم الذين يبدؤون !ي العصر العبا OpËببشار بن برد،
وأبي ّنواس.
وقد أجمع علماء اللغة ع;ى أن شعراء الطبقتBن ٔالاوليBن ّ
يحتج بشعرهم بغ ABنزاع).(٤
اللغويBن يرى ّ
ّ
صحة ٔالاخذ بشعر هذﻩ الطبقة غ ABأن بعضهم كان يأبى
أما الطبقة الثالثة فمعظم
الاحتجاج به ,فقد كان أبو عمرو بن العالء ,وعبد ﷲ بن أبي إسحاق ،والحسن البصري ,وعبد ﷲ بن
شAمةّ ,
يلحنون الفرزدق ,و الكميت ,وذا ﱡ
الرمة وأضراÇم؛ أل³م كانوا !ي عصرهم ،واملعاصرة –كما
قالوا-حجاب) ,(٥قال ابن رشيق» :كل قديم من الشعراء فهو محدث !ي زمانه باإلضافة إ[ى من كان قبله،
ّ
وكان أبو عمرو يقول :لقد أحسن هذا املولد ح ¯cلقد هممت أن آمر صبياننا برواية شعرﻩ  -يع OPبذلك
ّ ً
الجاهليBن واملخضرمBن ،وكان ال ّ
ّ
يعد الشعر إال
شعر جرير و الفرزدق  -فجعله مولدا باإلضافة إ[ى شعر
ّ
ّ )(٦
للمتقدمBن ،قال ٔالاصمÙي :جلست إليه عشر حجج فما سمعته ّ
يحتج ببيت إسالمي«
ما كان
أما الطبقة الرابعة فرفض أغلب اللغويBن الاحتجاج ب×Opء من شعرها ،والصحيح أنه ال
ً
يستشهد بكالمها مطلقا .وقيل :يستشهد بكالم من يوثق به مم ،واختارﻩ الزمخشري) (٧الذي استشهد
ّ
ً
ّ
!ي تفس ABأوائل سورة البقرة من )الكشاف( ببيت من شعر حبيب بن أوس ،وعلق قائال" :وهو وإن كان
ّ
ً
محدثا ال يستشهد بشعرﻩ !ي اللغة فهو من علماء العربية ،فأجعل ما يقوله بم¤لة ما يرويه ،أال ترى إ[ى

) (١ينظر :مراحل تطور الدرس النحوي ص ٣١
) (٢ينظر :طبقات فحول الشعراء ٢٤ /١
) (٣يقـ ّـدر مــيالد أقــدم شــاعرين جــاهليBن معــروفBن )مهلهــل بــن ربيعــة ،وعمــرو بــن قميئــة( بأنــه لــيس قبــل ســنة  ٤٥٠م )تــاريخ الsـAاث العربــي.
فؤاد سزكBن– املجلد الثاني )ج (١٣/١وقد ترجم فؤاد سزكBن !ي الجزء الثاني من هذا الكتاب لشعراء العصر الجاه;ي وصدر ٕالاسـالم
ً
حcـ¯ )سـنة ٥٠ھ٦٧٠-م( فبلغـوا ) (٢٨٠شـاعرا  -بينمــا بلـغ عـدد الشـعراء !ـي )معجــم الشـعراء الجـاهليBن واملخضـرمBن( د .ياسـBن ٔالايــوبي
ً
ً
أي :ش ــعراء الق ــرنBن نفس ــما تقريب ــا ) (١١٦٩ش ــاعرا ،ج ـ ّـل ّ◌ ّ◌هم م ــن ش ــعراء عص ــر الاحتج ــاج املنت Ûــ Oح ــوا[ي منتص ــف الق ــرن الث ــاني
الهجري -أي بزيادة قرن ع;ى القرنBن السابقBن.
) (٤ينظر :خزانة ٔالادب ٦ /١
)(٥خزانة ٔالادب ٦ /١
) (٦العمدة !ي صناعة الشعر ونقدﻩ  ،١٣٧ / ١وانظر :خزانة ٔالادب ٦ /١
)(٧ينظر :الاقAsاح ص ٥٥
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قول العلماء :الدليل عليه بيت الحماسة ،فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه") , (١قال السيوطي:
ّ
ّ
"أجمعوا ع;ى أنه ال ّ
يحتج بكالم املولدين واملحدثBن !ي اللغة العربية ,و!ي الكشاف ما يقت Op2تخصيص
ّ
ّ
ذلك بغ ABأئمة اللغة وروا®ا") ,(٢وأجمع العلماء ع;ى أنّ " :أول الشعراء املحدثBن بشار بن برد )ت:
١٦٧ھ() ,(٣ونقل ثعلب عن ٔالاصمÙي قال :ختم الشعراء بإبراهيم بن هرمة ،وهو آخر الحجج") .(٤وكذا
ّ
ّ
وإسالمي ,ومحدث ,قال" :ثم
عد ابن رشيق !ي العمدة طبقات الشعراء أربع؛ هم جاه;ي قديم ,ومخضرم
صار املحدثون طبقات :أو[ى وثانية ع;ى التدريج ,هكذا !ي الهبوط إ[ى وقتنا هذا").(٥وعلم مما ذكرنا من
ّ
الطبقات الّ Oc
يصح الاحتجاج بكالمها – أنه ال يجوز الاحتجاج بشعر أو ن Aال يعرف قائله) ,(٦وعلة ذلك
ّ
ً
ملولد أو ملن ال يوثق بكالمه .ومع ّ
ّ
السيوطي السابق إال ّأن
نص
مخافة أن يكون ذلك الكالم مصنوعا أو
ّ
ّ
البغدادي" :واختارﻩ الزمخشر ّي،
ثمة من قال باالحتجاج بمن يوثق به من شعراء الطبقة الرابعة قال
ّ
ّ
الرٕ OpÚالاسAsاباذي( فإنه استشهد بشعر أبي ّتمام !ي ّ
ّ
عدة مواضع من هذا
املحقق )يعOP
وتبعه الشارح
ّ
الشرح").(٧
النـ÷:
ً
ُ
تأسيسا ع;ى ما سبق ّ
تبBن أ³م لم ّ
يقسموا الشعر ع;ى أساس القبائل بل ارتضوا كل ما نظم من
ً
ً
شعر !ي جميع أنحاء الجزيرة وفق معاي ABمعينة ,لكم عن الن Aسلكوا مسلكا مخالفا لذلك ،فهم
يختلفون !ي الفصيح منه وغ ABالفصيح ،وقد ّ
حددوا قبائل من العرب ,عم نقلت العربية ,وÇم اقتدي,
وعم أخذ اللسان العربي !ي طليعة تلك القبائل قريش) ,(٨قال ابن فارس" :أجمع علماؤنا بكالم العرب،
ّ
ً
العرب ،والرواة ألشعارهم والعلماء بلغا®م وأيامهم ومحالهم :أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم
لغة ،وذلك أن ﷲ جل ثناؤﻩ اختارهم من جميع العرب ،واصطفاهم واختار مم ن O°الرحمة محمدا
ً ّ
 ،فجعل قريشا قطان حرمه ،وجABان بيته الحرام ووالته ،فكانت وفود العرب من حجاجها وغABهم
ّ
ّ
للحج ،ويتحاكمون إ[ى قريش !ي أمورهم ،وكانت قريش تعلمهم مناسكهم ،وتحكم
يفدون إ[ى مكة
بيم ...أال ترى أنك ال تجد !ي كالمهم عنعنة تميم  ,وال عجرفية قيس  ,وال كشكشة أسد ,وال كسكسة
ً
عددا من القبائل ّ
عدوها من أفصح
ربيعة ,وال الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس"),(٩كما ذكروا
ّ
العرب ما قيس ,و تميم وأسد الذين عم أك Aما أخذ ومعظمه ،وعلم اتكل !ي الغريب ,و!ي ٕالاعراب
) (١الكشاف ١١٩/١
) (٢الاقAsاح ص٥٤
ً
) (٣وهــو مــن مخضــرمي الــدولتBن ٔالامويــة والعباســية .ولــد ســنة ٥٩ھ وتــو!ي ســنة ١٦٧ھ أشــعر املولــدين ،عــرف بشــعوبيته وبزندقتــه معــا .لــه
ديوان شعر كب ABيقع !ي ثالث مجلدات .ينظر :الفهرست ص٢٢٧
) (٤الاقAsاح ص ،٥٥وهو من مخضرمي الدولتBن ٔالاموية والعباسية ،اسمه :إبراهيم بن ع;ـي بـن مسـلمة بـن هرمـة الكنـاني .شـاعر غـزل مولـع
مولع الخمر .تو!ي سنة ١٧٦ھ ,ينظر :الفهرست ص٢٢٧
) (٥العمدة ١٧٩/١
) (٦الاقAsاح ص٥٥
) (٧خزانة ٔالادب ٧ /١
) (٨ينظر :املزهر  ,٢١١ /١والاقAsاح ص٤٤
) (٩الصاح O°ص ٣٤ -٣٣
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والتصريف ،ثم هذيل وبعض كنانة ,وبعض الطائيBن ،ولم يأخذ عن غABهم من سائر قبائلهم),(١
ّ
ويستدلون بقول الفارابي !ي معرفة القبائل الّ Oc
يصح ٔالاخذ عا ,والقبائل ال Ocلم يؤخذ عا Ôي):(٢
 -١لخم وجذام؛ ملجاور®م أهل مصر والقبط.
 -٢قضاعة وغسان وإياد؛ ملجارو®م أهل الشام وأكAهم نصارى يقرؤون !ي صال®م بغ ABالعربية.
 – ٣تغلب والنمر؛ ملجاور®م اليونان.
 -٤بكر؛ ملجارو®م للنبط والفرس.
 -٥أهل اليمن؛ ملخالطم الحبشة والهند.
 -٦بنو حنيفة وسكان اليمامة ،وثقيف؛ ملخالطم تجار ٔالامم املقيمBن عندهم.
 -٧عبد القيس؛ أل³م كانوا سكان البحرين.
 -٨حاضرة الحجاز؛ ملخالطم غABهم من ٔالامم ففسدت ألسنم.
ً
وصدر كالم الفارابي ّ
يدل داللة صريحة ع;ى أن قريشا Ôي ال Ocوضعت أسس اللغة الفص²ى؛ لحسن
ّ
ً
ّ
النص يوضح أن اللغة العامية قديمة
نظرها !ي ٔالالفاظ واطالعها ع;ى ما سهل ما ,هذا فضال عن أن هذا
بقدم لغات القبائل ,وقبل أن تكون لغة قريش لغة جميع الشعراء ..وورد !ي بعض املصادر أقوال أخرى
ّ
التفوق !ي الفصاحة إ[ى قبائل أخرى غ ABقريش ,من ذلك ما قاله أبو عمرو بن العالء بأن أفصح
تنسب
ً
العرب لسانا وأعذÇم لغة قبائل السراة) ,(٣كما ورد !ي العBن نص يش ABإ[ى أن أفصح العرب )قعBن
نصر أونصر قعBن() ,(٤وورد نص آخر !ي معاني القرآن للفراء يجعل ب OPأسد هم الفصحاء).(٥
ومن هنا ّ
يتبBن عدم إجماع املصادر ع;ى اختصاص قريش بالفصاحة ,بل بعضها جعل
الاختصاص لقبائل غABها .ولم يكتف ٔالاوائل بالنقل عن قبائل العرب الفصحاء ،بل نقلوا عن منابع
أخرى رأوا أ³ا يتحقق فا سالمة اللغة ما:
 أعراب الحاضرة الذين كانوا يجارو³م ع;ى مشارف الصحراء ،أو الذين استوطنوا البصرة.) (١ينظر :املزهر ٢١١ /١
ّ
) (٢نق ــل قول ــه الس ــيوطي ! ــي كتابي ــه :الاق sـAاح ص ,٤٤واملزه ــر ,٢١١/١ونص ــه م ــن الاق sـAاح " :ق ــال أب ــو النص ــر الف ــارابي ! ــي أول كتاب ــه املس ــم¯
)باأللفاظ والحروف(:
ّ ّ
ً
ً
انتقاء لألفصح من ٔالالفاظ وأسـهلها عنـد النطـق ,وأحسـا مسـموعا ...وبالجملـة فإنـه لـم يؤخـذ عـن حضـري قـط ،وال
كانت قريش أجود العرب
ْ
عــن ســكان ال ـAار ّي ممــن كــان يســكن أط ـراف بالدهــم الcــ Oتجــاور ســائر ٔالامــم الــذين حــولهم ،فإنــه لــم يؤخــذ ال مــن لخــم وال مــن جــذام؛ فــإ³م
كـانوا مجـاورين ألهـل مصـر والقـبط ،وال مـن قضـاعة وال مـن غسـان وال مـن إيـاد فـإ³م كـانوا مجـاورين ألهـل الشـام ,وأكـAهم نصـارى يقـرؤون !ــي
صال®م بغ ABالعربيـة ،وال مـن تغلـب وال النمـر؛ فـإ³م كـانوا بـالجزيرة مجـاورين لليونانيـة ،وال مـن بكـر؛ أل³ـم كـانوا مجـاورين للنـبط والفـرس ،وال
ً
مـن عبـد القـيس؛ أل³ـم كـانوا سـكان البحـرين مخـالطBن للهنـد والفــرس ،وال مـن أزد عمـان؛ ملخـالطم للهنـد والفـرس ,وال مـن أهـل الـيمن أصــال؛
ملخـالطم للهنــد والحبشــة؛ ولــوالدة الحبشــة فــم ,وال مــن بPــ Oحنيفــة وســكان اليمامــة ،وال مــن ثقيــف وســكان الطــائف؛ ملخــالطم تجــار ٔالامــم
املقيمــBن عنــدهم ،وال مــن حاضــرة الحجــاز؛ ألن الــذين نقلــوا اللغــة صــادفوهم حــBن ابتــدؤوا ينقلــون لغــة العــرب قــد خــالطوا غBــAهم مــن ٔالامــم،
ً
ً
وفسدت ألسنم .والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤالء وأثبـا !ـي كتـاب وص ّـABها علمـا وصـناعة هـم أهـل الكوفـة والبصـرة فقـط مـن بـBن
أمصار العرب ".
) (٣ينظر :مراتب النحويBن ص ١٥
) (٤ينظر :العBن ١٦٩/ ١
) (٥ينظر :معاني القرآن ,للفراء ١٤/٣
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 ٔالاعراب الذين كانوا يفدون إ[ى سوق املربد ,وكان نحاة البصرة يشافهو³م ويأخذون عم ,ومن ثمذاع صيت املربد ،وأصبح لها اليد الطو[ى ع;ى كث ABمن الشعراء وأئمة اللغة).(١
 ٔالاخذ ّعمن اشر بالفصاحة ،وع;ى رأس هؤالء التابÙي املشهور :الحسن بن يسار البصري )ت:١١٠ھ(
والحجاج بن يوسف الثقفي )ت٩٥ھ( قال أبو عمرو بن العالء" :ما رأيت أفصح من الحسن
ّ
والحجاج بن يوسف الثقفي .فقيل له :فأ´ما أفصح؟ فقال :الحسن").(٢
البصري،
ّ
وتلك لفتة جيدة من النحاة ٔالاوائل؛ ملراعا®م املستوى الذي تمثله لغة هؤالء وإن لم تنطبق علم
ٔالاسس ال Ocوضعت لتحديد الفصاحة .لكن تلك النظرة الجديدة ال Ocتراûي املستوى لم يؤخذ Çا
ً
!ي املجال التطبيقي فيما تالها من عصور إال قليال.
ً
وقد انتقد الباحثون املحدثون اللغويBن القدامى !ي السماع ,ورأوا أ³م بوضعهم حدودا زمانية
)(٣
ومكانية للفصاحة قد وقعوا !ي أخطاء منهجية ,ما:
• تحديدهم القبائل ال Ocنقلوا عا ،فال يعدم ٔالامر من وجود قبائل فصيحة غ ABالّ Oc
حددوها مما حال دون
ٔالاخذ عن قبيلة بأسرها ,أو من أهل منطقة بأسرها .و!ي ذلك إغفال ملا استعمله هؤالء من ٔالالفاظ
والصيغ ؤالاساليب ,فقد فا®م ذخر لغوي وافر كث ABكشفت عنه ٔالايام بعد ذلك .ولو كانت الغاية الانتقاء
دون النظر إ[ى النطاق الزماني واملكاني والقب;ي لكان أجود !ي نظرهم ,و ّ
لجنبوا أنفسهم الكث ABمن
الجدل حول ما يجوز وما ال يجوز.
• جعلهم اللغة العربية بما فا من لهجات مختلفة لهجة واحدة ,مع أن القبائل تختلف فيما بيا
ً
ً
اختالفا واضحا !ي ٔالالفاظ وٕالاعراب).(٤
ً
جانبا من اللهجات واللغات وإقصاؤها عن مجال البحث والد اية والاستنتاج ،فلم ّ
يعتدوا إال
• عزلهم
ر
ّ
بما كان !ي كبد الصحراء ،قال ابن رشيق" :وقيل :ما تكلمت به العرب من ّ
جيد املنثور أك Aمما
ّ
تكلمت به من ّ
جيد املوزون ,فلم يحفظ من املنثور عشرﻩ ،وال ضاع من املوزون عشرﻩ"),(٥وقد
ً
ً
ّ
ئيسا هو :الغلو !ي الحيطة والحيلولة دون ّ
تسرب
تلمس املنصفون لألوائل من اللغويBن والنحاة سببا ر
الدخيل إ[ى العربية؛ خشية تضييع أصالة اللغة؛ لذا صرفت جهودهم إ[ى البحث عن نقاء اللغة
وفصاحا ،وأصولها العريقة ,مما جعلهم ال يسمعون إال من قبائل معينة عاشت !ي بوادي نجد
والحجاز و®امة ّ
عدت فصيحة ,وعن طريق هذا املصدر؛ وهو السماع نقل الشعر الفصيح ,وتثبت
ً
النحاة من ّ
صحة اللغة ،وعن طريقه أيضا نقلت ٔالامثال ؤالاقوال النAية).(٦

) (١ينظر :الخصائص ١٣/٢
) (٢وفيات ٔالاعيان ٧٠/٢
) (٣ينظ ــر :مراح ــل تط ــور ال ــدرس النح ــوي )بتص ــرف يس ــ (ABص ,١٧٤-١٧٣و)قض ــية الاحتج ــاج للنح ــو واللغ ــة( ص ,٣٢-٣د.حم ــزة ب ــن ق ــبالن
املزي ،OPبحث بمجلة جامعة امللك سعود ،املجلد العاشر )ٓالاداب١٤١٨ (١ھ ١٩٩٨ -م
) (٤ينظر! :ي اللجهات العربية د .إبراهيم أنيس ص ٤٨
) (٥العمدة ١٠/١
)(٦ينظر :مراحل تطور الدرس النحوي ص١٧٤
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الفصل الثاني:
املجموعة ٔالاو[ى :نماذج منتقاة من التطور الدال[ي !ي حديث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم.
املجموعة الثانية :نماذج منتقاة من الارتجال والابتكار! ,ي حديث الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم.
املجموعة الثالثة :نماذج من تراكيب لم يسبق إلا ص;ى ﷲ عليه وسلم.
فصاحة الرسول صى ﷲ عليه وسلم:
لغة الحديث الشريف قمة شامخة !ي البالغة  ,وÔي الذروة الرفيعة !ي الفصاحة وقوة البيان ,إذ Ôي
١
قبس من لغة الو'ي.
ْ
َ
َ
ُ
ٕالاطالق ،فقال) :
أفصح الخلق ع;ى
وال غرو !ي ذلك فقد وصف الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم نفسه بأنه
ً
َ
ُ
أيضا بلفظ ) :أنا َ
ُ
أفص ُح من نطق بالضاد َب ْي َد أني من قريش
وأصحاب الغريب َر َو ْوﻩ
أفصح العرب (،
أنا
٢
(
ّ
ً
وروى َ
الب ْ َقي !ي شعب ٕالايمان عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيم ) :Oأن رجال قال :يا رسول الله
أع َر ُب منك قالّ :
ص َحك ! فما رأينا الذي هو ْ
ما ْأف َ
حق [ي فإنما ُأنزل القرآن ّ
بلسان ّ
عربي مبBن (
ع;ي
ٍ
ٍ
ّ
الل َه ملا َ
وضع رسوله موضع البالغ من َو ْحيه َون َ
صبه َم ْنصب البيان لدينه اختار
قال الخطابي ":اعلم أن
ْ
أفصحها َ
َ
له من اللغات َ
وأبيا ؛ليباشر !ي لباسه مشاهد التبليغ ,وينبذ القول بأوكد
أعرÇا ومن ٔالال ُسن
َ
البيان والتعريف  ,ثم ﱠ
أمدﻩ بجوامع الكلم ال Ocجعلها ر ًّدا لنبوته و علما لرسالته  ,لينتظم !ي القليل ما
علم الكث , ABفيسهل ع;ى السامعBن حفظه و ال يؤودهم حمله  ,و من تتبع الجوامع من كالمه ال يعدم
بيا³ا  ,و قد وصفت ما ضروبا  ,و كتبت لك من أمثلا حروفا تدل ع;ى ما وراءها من نظائرها و
أخوا®ا  ,فما من القضايا و ٔالاحكام قوله " :املؤمنون تكافأ دماؤهم  ,و يسÙى بذمم أدناهم  ,و هم يد
ّ
ُ
تكلم بألفاظ ْاق َت َ
ع;ى من سواهم  ..."٣قالْ :
ض َÈا لم ت ْس َمع من العرب
ومن فصاحته وحسن بيانه أنه قد
ْ ُ
ُ
قبله ولم توجد !ي ُم َتق ّدم كالمها كقوله ) :مات َح ْتف َأ ْنفه ( و) َح َ
املؤمن من ُجحر
م Oالوطيس ( )ال ُيل َدغ
٤
ﱠ
مرتBن ( "
ووصف الجاحظ )ت٢٥٥ :ه( كالم الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم فقال":هو الكالم الذي ّ
قل عدد حروفه
ّ
وجل عن الصنعةّ ،
ّ
ونزﻩ عن التكلف ...,واستعمل املبسوط !ي موضع البسط،
,وك Aعدد معانيه،
ّ
ّ
السو*ي ،فلم ينطق إال عن
الوح× ،Opورغب عن الهجBن
واملقصور !ي موضع القصر ،وهجر الغريب
ّ
ّ
وشيد بالتأييدّ ,
حف بالعصمةّ ،
ويسر بالتوفيق.
مABاث حكمة ،ولم يتكلم إال بكالم قد
ّ
وهو الكالم الذي ألقى ﷲ عليه املحبة ،وغشاﻩ بالقبول ،وجمع له بBن املهابة والحالوة،وبBن حسن
ً
ً
ً
ٕالافهام  ,وقلة عدد الحروف....لم يسمع الناس بكالم قط ّ
أعم نفعا ،وال أقصد لفظا ،و ال أعدل وزنا،
ً
ً
ً
وال أجمل مذهبا ،وال أكرم مطلبا ،وال أحسن موقعا ،وال أسهل مخرجا ،وال أفصح مع ،¯Pوال أبBن عن
 ١من مقدمة كتاب غريب الحديث البن قتيبة ٢٧/١
 ٢الاية !ي غريب الحديث ؤالاثر ١٦٨/١
 ٣رواﻩ أبو دواود من حديث ع;ي٨٠/٣
 ٤غريب الحديث للخطابي ٦٤/١
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١

فحواﻩ من كالمه ص;ى ﷲ عليه وسلم"
َ
قال الزمخشري" :ثم إن هذا البيان العربي كأن ﷲ ﱠ
عز ْت قدرته َمخضه وألقى ُزْبدته ع;ى لسان محمد
َ
مصقع ُيناهزﻩ
عليه أفضل صالة وأوفر سالم ; فما من خطيب يقاومه إال نكص متفكك الرجل ,وما من
ِ
َ
َ
ُ
ٌ
ﱠ ْ
كالAذون مع الحصان املط ﱠهم وال وقع من كالمه
إال رجع فارغ السجل وما ق ِرن بمنطقه منطق إال كان ِ
٢
الوضح !ي ُن ْقبة ْ
Opء !ي كالم الناس إال أشبه َ
ٌ
ٔالادهم ".
وقال مجد الدين ابن ٔالاث) ABت٦٠٦:ه(...":وقد عرفت –أيدك ﷲ وإيانا بلطفه-أن رسول ﷲ ص;ى ﷲ
ً
ً
ً
ً
ّ
وأسدهم لفظا ،وأبيم لهجة
عليه وسلم كان أفصح العرب لسانا ،وأوضحهم بيانا ،وأعذÇم نطقا،
ً
ً
ً
,وأقومهم حجة ،وأعرفهم بمواقع الخطاب ،وأهداهم إ[ى طريق الصواب ،تأييدا ًإلهيا،ولطفا سماويا,
٣
وعناية ربانية ,ورعاية روحانية"....
وقال مصطفى صادق الرافÙي ـ بتصرف" :وال نعلم أن هذﻩ الفصاحة قد كانت له ص;ى ﷲ عليه وسلم
ً
ً
إال توفيقا من ﷲ ،وتوفيقا إذ ابتعثه للعرب ،وهم قوم يقادون من ألسنم،ولهم املقامات املشهورة !ي
البيان والفصاحة،ثم هم مختلفون ع;ى تفاوت ما بBن طبقا®م !ي اللغات،وع;ى اختالف
مواطم.....فكان –ص;ى ﷲ عليه وسلم –يعلم كل ذلك ع;ى حقه ،كأنما تكاشفه أوضاع اللغة
ً
بأسرارها ،وتبادرﻩ بحقائقها ،فيخاطب ّ
كل قوم بلحم،وع;ى مذهÈم،ثم ال يكون إال أفصحهم خطابا,
ً
وأسدهم لفظا ,وأبيم عبارة ,ولم يعرف ذلك لغABﻩ من العرب ،ولو عرف لنقلوﻩ وتحدثوا به،واستفاض
٤
فم "
ما أثمرت بالغة مثل ما أثمرته بالغة السماء !ي القرآن الكريم ,ثم بالغة ٔالارض !ي كالمه ص;ى ﷲ عليه
وسلم ،ولم يأت عن أحد من روائع الكلم مثل ما جاء عنه ص;ى ﷲ عليه وسلم.

الخاتمـة
أحمد ﷲ !ي الختام ،كما حمدت ﷲ !ي ابتداء الكالم  ,فقد كانت غاي Ocاستجالء ٔالاثر الذي كان
للحديث النبوي !ي مsن اللغة العربية و!ي إثراòا ألفاظا وجمال وتراكيبا.فقد وقفنا ع;ى ألفاظ وتراكيب
نقلت مدلوال®ا إ[ى معاني استحد/ا الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم لم يكن للناس Çا من علم من
قديم.وألفاظا مرتجلة لم يسبق الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم أحد إ[ى النطق Çا.
و!ي ذلك منحة للعربية ورافد مهم !ي تعميق مجراها وتوسيعه .أسأل ﷲ بأسمائه الحس¯P
ّ
ً
خالصا لوجهه الكريم ،وأن يجعله !ي م¤Bان الحسنات ،وأن ينفع
وصفاته الع;ى أن يجعل ما ُس ِطر فيه
به إخواني من املسلمBن ،إنه قريب مجيب الدعوات .والحمد هلل رب العاملBن.
مصادر البحث
إتحاف فضالء البشر بالقراءات ٔالاربع عشر ،منتٔ ¯Ûالاماني واملسرات !ي علوم القراءات  -البنا أحمد
 ١البيان والتبيBن ١٨-١٧/٢
 ٢من مقدمة الفائق !ي غريب الحديث٩/١
 ٣مقدمة الاية !ي غريب الحديث ؤالاثر ٨/١
 ٤تاريخ العرب ٢٨٣/٢
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بن عبد الغ Hالدمياطي الشافõي )ت ١١١٧ھ( تحقيق :شعبان محمد إسماعيل ،الطبعة
ٔالاوى ١٤٠٧ھ ١٩٨٧ /م ،مكتبة الكليات ٔالازهرية -القاهرة.
أثر الدخيل عى العربية الفصى ]ي عصور الاحتجاج  -د .مسعود بوبو -منشورات وزارة الثقافة
وٕالارشاد القومي  -دمشق ١٩٨٢م
أثر القرآن !ي أصول مدرسة البصرة النحوية ح ¯cأواخر القرن الثاني الهجري -د .عبد الكيش ،دراسة
تحليلية نقدية ]ي تاريخ النحو القرآني  -الطبعة ٔالاوى ١٤١٢ھ ١٩٩٢/م-منشورات كلية الدعوة
ٕالاسالمية –طرابلس –ليبيا.
الاحتجاج بالشعر ]ي اللغة الواقع وداللته  -د.محمد حسن جبل -دار الفكر العربي  -القاهرة.
إحصائيات جذور معجم لﺴان العرب  -د .ع;ي حلم Oمو ،¯pËمطبوعات جامعة الكويت١٩٧٢ ،م.
أخبار النحويBن البصريBن  -أبو سعيد الحﺴن بن عبدﷲ الﺴا]ي )ت ٣٦٨ھ( تحقيق :محمد البنا،
الطبعة ٔالاوى ١٤٠٥ھ ١٩٨٥ /م ،دار الاعتصام.
أدب الكاتب البن قتيبة  -أبو محمد عبد ﷲ بن مﺴلم )ت ٢٦٨ھ( تحقيق :محمد مي الدين عبد
الحميد)ال توجد معلومات نشر(
ٔالازهري ]ي كتابه Wüذيب اللغة  -رشيد عبد الرحمن العبيدي ،جامعة القاهرة -كلية ٓالاداب ،رسالة
دكتوراﻩ ١٣٩٣/ھ.
أساس البالغة  -جار ﷲ أبو القاسم محمود بن عمر ّ
الزمخشري )ت ٥٣٨ھ( تحقيق :محمد باسل
عيون السود ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤١٩ھ ١٩٩٨ /م.
ً
ّ
الاستدراك عى سيبويه ]ي كتاب ٔالابنية والزيادات عى ما أوردﻩ فيه مهذبا  -أبو بكر ﱡ
الزبيدي )ت
٣٧٩ھ( تحقيق د .حنا جميل حداد ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤٠٧ھ ١٩٨٧/م  -دار العلوم للطباعة
والنشر  -الرياض.
أسرار البالغة ]ي علم البيان  -عبد القاهر الجرجاني ،الطبعة ٔالاو[ى ١٩٨٨م ،دار الكتب العلمية.
الاشتقاق  -ابن دريد )ت ٣٢١ھ( تحقيق عبد السالم هارون ،مؤسسة الخانDي ،مطبعة السنة
املحمدية ١٣٧٨ھ ١٩٥٨/م.
ٔالاعراب الرواة  -د .عبدالحميد الشلقاني -جامعة الرياض -دار املعارف بمصر.
ٔالاعالم  -خّ AB
الدين ّ
الزرك;ي ،دار العلم للماليBن  -بABوت  -الطبعة الثامنة.
أعمال املستشرقBن العربية !ي املعجم العربي  -د .عبدالعزيز الحميد ,جامعة ٕالامام محمد بن سعود
ٕالاسالمية  -رسالة دكتوراﻩ ١٤٢٠ھ.
الاق)اح ]ي علم أصول النحو  -السيوطي )ت ٩١١ھ( قدم له وضبطه وشرحه وعلق حواشيه وفهرسه
أحمد سليم الحم ،Opqومحمد أحمد قاسم  -الطبعة ٔالاو[ى.
الاقتضاب ]ي شرح أدب الكتاب البن الﺴيد البطليو©¨) Hت ٥٢١ھ( تحقيق :محمد باسل عيون
السود  -الطبعة ٔالاو[ى ١٤٢٠ھ ,دار الكتب العلمية _ بABوت.
ٔالالفاظ الكتابية  -عبد الرحمن بن عي ¯p-الهمذاني ،تصحيح :محمد الشاغول ،املكتبة ٔالازهرية
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للAsاث -مصر.
إنباﻩ الرواة ع;ى إنباﻩ النحاة -عي بن يوسف القفطي )ت ٦٤٦ھ( حققه :محمد أبو الفضل إبراهيم،
الطبعة ٔالاوى ١٤٠٦ھ ١٩٨٦/م ،دار الفكر العربي -القاهرة ،مؤسﺴة الكتب الثقافية-
بوت.
ٕالايضاح !ي علل النحو -أبو القاسم الزجا=ي )ت ٣٣٧ھ( تحقيق :مازن املبارك ،الطبعة الرابعة
١٤٠٢ھ ١٩٨٢ /م ،دار النفائس -بوت.
البارع ]ي اللغة -أبو ع;ي إسماعيل القاسم القا[ي البغدادي )ت ٣٥٦ھ( تحقيق :هاشم الطعان ،الطبعة
ٔالاو[ى ،دار الحضارة العربية  -بABوت ١٩٧٥م.
البحث اللغوي عند العرب  -د .أحمد مختار عمر ،الطبعة السابعة ١٩٩٧م  -عالم الكتب  -القاهرة.
البيان والتبيBن  -أبو عثمان عمرو بن محبوب الجاحظ )ت٢٥٥ھ( الطبعة الخامﺴة ١٤٠٥ه -
١٩٨٥م ،مكتبة الخان>ي  -القاهرة.
تاج العروس من جواهر القاموس  -محمد ﱠ
الزبيدي )ت ١٢٠٥ھ( ،الطبعة ٔالاوى ١٣٠٦ھ ،مكتبة
الحياة  -بوت.
تاج اللغة وصحاح العربية  -إسماعيل بن حماد الجوهري )ت ٣٩٦ھ /ع;ى التقريب( تحقيق :أحمد
عبدالغفور عطار ،الطبعة الثالثة ١٤٠٤ھ١٩٨٤/م ،دار العلم للماليBن -بABوت.
تاريخ آداب العرب  -مصطفى صادق الرافõي ،الطبعة الثانية ١٣٩٤ھ١٩٧٤ /م دار الكتاب العربي -
بوت – لبنان.
تاريخ ٔالادب العربي  -كارل بروكلمان ج - ٢ترجمة د .عبد الحليم النجار ،الطبعة الثالثة  -دار املعارف -
القاهرة.
التطور اللغوي مظاهرﻩ وعلله وقوانينه  -د .رمضان عبدالتواب ,الطبعة الثانية ١٤١٥ھ ١٩٩٥/م,
مكتبة الخانDي – القاهرة.
تطور مشكلة الفصاحة  -د.فخر الدين قباوة ،الطبعة ٔالاوى ١٤١٩ھ ١٩٩٩ /م  -دار الفكر املعاصر.
التعريفات  -ع;ي بن محمد الشريف الجرجاني )ت ٨١٦ھ( طبعة جديدة ١٩٨٥م ،لبنان  -بABوت.
®ذيب اللغة  -أبو منصور محمد بن أحمد ٔالازهري )ت ٣٧٠ھ( تحقيق :عدد من املحققن ،الطبعة
ٔالاوى ١٣٨٤ھ ١٩٦٤ /م ،املؤسﺴة املصرية العامة -الدار املصرية.
ثمار القلوب  -أبو منصور الثعال O°النيسابوري ،تحقيق :إبراهيم صالح ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤١٤ھ /
١٩٩٤م ،دار البشائر.
جمهرة اللغة  -ابن دريد محمد بن الحﺴن ٔالازدي البصري )ت ٣٢١ھ( دار صادر ،بوت.
حجة القراءات  -ابن زنجلة ،تحقيق :سعيد ٔالافغاني١٤٠٤ ،ھ١٩٨٤/م ،مؤسﺴة الرسالة -بوت.
الحديث النبوي الشريف وأثرﻩ ]ي الدراسات اللغوية والنحوية ،د .محمد ضاري حمادي ،الطبعة
ٔالاو[ى ١٤٠٢ھ ١٩٨٢ /م اللجنة الوطنية بمطلع القرن الخامس عشر الهجري ،بغداد  -العراق.
خزانة ٔالادب ّ
ولب لباب لسان العرب  -عبد القادر بن عمر البغدادي )ت ١٠٩٣ھ( تحقيق :عبد
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الﺴالم هارون ،الطبعة ٔالاوى ١٤٠٣ھ١٩٨٣ /م ،دار الخان>ي ،القاهرة ،دار الرفاي ،الرياض.
الخصائص -عثمان بن ج) Hت٣٩٢ھ( تحقيق :محمد عي النجار ،الطبعة ١٣٧١ھ ١٩٥٢/م ،دار
الكتاب العربي-بوت.
دراسات ]ي تأريخ اللغة  -ترجمة :حمزة بن قبالن املزي ،OPالطبعة ٔالاو[ى ١٤٢١ھ٢٠٠٠/م دار الفيصل
الثقافية -الرياض.
ّ
دراسات ]ي فقه اللغة  -د.صب²ي ّ
الصالح ،دار العلم للماليBن  -بABوت ،الطبعة الثانية عشرة ١٩٨٩م
دراسات ألسلوب القرآن العظيم -عبد الخالق عظيمة ،دار الحديث  -القاهرة.
دراسة !ي اللهجات العربية القديمة  -د .داود سلوم ،الطبعة ٔالاوى ١٤٠٦ھ١٩٨٦ /م عالم الكتب –
بغداد.
داللة ٔالالفاظ  -إبراهيم أنيس ،مكتبة ٔالانجلو املصرية ،الطبعة الثانية ،سنة .١٩٦٣
ديوان ٔالادب  -أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي )ت٣٥٠ھ( تحقيق :د .أحمد مختار عمر  -مجمع
اللغة العربية بمصر١٣٩٤ -ھ.
رواية اللغة  -د.عبد الحميد الشلقاني  -دار املعارف  -مصر.
ﱠ
الزبيدي ]ي كتابه تاج العروس  -د .هاشم طه شالش ،دار الكتاب العربي -بغداد ١٩٨١م.
الزينة !ي الكلمات ٕالاسالمية  -أبو حاتم الرازي )ت ٣٢٢ھ( تحقيق :حﺴن بن فيض ﷲ الهمداني
اليعiي الحرازي ،الطبعة ٔالاوى ١٤١٥ھ١٩٩٤/م  -مركز الدراسات والبحوث اليم -Hصنعاء
سر صناعة ٕالاعراب  -أبو الفتح عثمان بن ّ
ﱡ
ج) OPت ٣٩٢ھ( ،دراسة وتحقيق :د .حسن هنداوي ،دار
ِ
ّ
القلم  -دمشق ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤٠٥ھ ١٩٨٥ /م.
الشاهد وأصول النحو !ي كتاب سيبويه -د .خديجة الحدي ,Hêمطبوعات جامعة الكويت١٣٩٤ھ
١٩٧٤/م
شذرات الذهب !ي أخبار من ذهب  -ابن العماد الحنبي )ت ١٠٨٩ھ( دار إحياء ال)اث العربي،
بوت.
شرح شافية ابن الحاجب -الرٕ H¨Øالاس)باذي )ت ٦٨٦ھ( مع شرح شواهدﻩ للبغدادي عبد القادر،
تحقيق :محمد نور الحﺴن ومحمد الزفزاف ،ومحمد مي الدين عبد الحميد١٤٠٢ ،ھ /
١٩٨٣م ،دار الكتب العلمية -بوت -لبنان.
شرح غريب الحديث -عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة )ت٢٧٦ھ( تحقيق د .رضا السوي -Op-الدار التونسية
للنشر ١٩٧٩م
الصاح -O°أحمد بن فارس )ت ٣٩٥ھ( تحقيق :أحمد صقر ،عي¨ البابي ،القاهرة.
الصافية !ي شرح شافية ابن الحاجب -يوسف بن عبد امللك الشه بقرﻩ سنان )ت ٨٨٥ھ( -جامعة
ٕالامام محمد بن سعود ٕالاسالمية  -رسالة ماجﺴت – تحقيق ودراسةWü :اني الصفدي.
صحيح البخاري -تحقيق أبي صهيب القرامي  -دار بيت ٔالافكار – لبنان٢٠٠٥ ,ھ.
ّ
عبدالت ّواب،
العربية دراسات ]ي اللغة واللهجات ؤالاساليب  -تأليف :يوهان فك ،ترجمة :د .رمضان
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مكتبة الخانDي بمصر ١٤٠٠ھ ١٩٨٠ /م.
العصر الجاهي -د .شو*ي ضيف ،الطبعة التاسعة،دار املعارف ،القاهرة.
علم اللغة العربية ،مدخل تاري?ي مقارن ]ي ضوء ال)اث واللغات الﺴامية  -د .محمود فهم Oحجازي،
وكالة املطبوعات  -الكويت.
العمدة ]ي صناعة الشعر ونقدﻩ أبو ع;ي الحسن بن رشيق القABواني )ت٤٦٢ھ( تحقيق :النبوي
عبدالواحد شعالن  -الطبعة ٔالاو[ى ١٤٢٠ھ٢٠٠٠ /م مكتبة الخانDي  -القاهرة.
غريب الحديث  -أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي )ت ٢٨٥ھ( املجلدة الخامسة ،تحقيق
ودراسة :د .سليمان بن إبراهيم العايد  -رسالة دكتوراﻩ ,طبع مركز البحث العلم Oوإحياء الAsاث
بجامعة ّأم القرى١٤٠٢ -ھ.
غاية الاية !ي طبقات ﱠ
القراء -محمد بن محمد الجزري )ت ٨٢٢ھ( الطبعة الثانية ١٤٠٠ھ/
١٩٨٠م ،دار الكتب العلمية ،بوت -لبنان.
غريب الحديث  -أبو عبيد القاسم بن سالم )ت ٢٢٤ھ( ،تحقيق محمد عبد املعيد خان ،الطبعة ٔالاو[ى
 ١٣٩٦ھ ١٩٧٦/م دار الكتاب العربي  -بABوت – لبنان.ﱠ
ّ
سالم )ت ٢٢٤ھ(ّ ،
حققه :د .محمد املختار العبيدي  -املجمع
الغريب املصنف  -أبو عبيد القاسم بن
التون Op-للعلوم وٓالاداب والفنون  -الطبعة الثانية ١٤١٦ھ.
الغريبن -أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي )ت ٤٠١ھ( تحقيق :أحمد فريد املزيدي  -مكتبة نزار الباز -
الطبعة ٔالاو[ى ١٤١٩ھ.
فصول ]ي فقه اللغة – د .رمضان عبدالتواب – الطبعة الثالثة – ١٤٠٨ه  -مكتبة الخانDي –
القاهرة.
ّ
ّ
فقه اللغة  -د .ع;ي عبد الواحد وا!ي ،دار ³ضة مصر ،الطبعة الثامنة.
فهارس كتاب سيبويه  -محمد عبد الخالق عضيمة ،الطبعة ٔالاو[ى ١٣٩٥ھ١٩٧٥ /م.
محمد بن أبي يعقوب بن ﱠ
الفهرست  -أبو الفرج ّ
النديم )ت ٣٨٠ھ( دار املعرفة بABوت  -لبنان.
!ي أصول النحو العربي -د .سعيد ٔالافغاني .دار الفكر ١٣٨٣ھ١٩٦٣ /م.
!ي التطور اللغوي  -د .عبد الصبور شاهن ،الطبعة الثانية ١٤٠٥ھ١٩٨٥ /م مؤسﺴة الرسالة -
بوت.
]ي الصناعة املعجمية  -د.إبراهيم السامرائي ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤١٩ھ١٩٩٨ /م دار الفكر -عمان -
ٔالاردن.
]ي اللجهات العربية  -د .إبراهيم أنيس ،الطبعة الثانيةٔ -الانجلو املصرية.
!ي علم اللغة العام -د .عبد الصبور شاهن -الطبعة الﺴادسة ١٤١٣ھ١٩٩٣ /م مؤسﺴة الرسالة -
بوت.
القاموس املحيط -محمد بن يعقوب الفوزآبادي ) ٨١٧ھ( ،إعداد وتقديم محمد عبدالرحمن
املرعشي ،الطبعة ٔالاوى ١٤١٧ھ١٩٩٧ /م  -دار إحياء ال)اث العربي -بوت.
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القاموس املحيط ،تاريخه ،خصائصه ،نقدﻩ -محمد مصطفى إبراهيم ،رسالة ماجﺴت -جامعة
القاهرة ١٣٧٥ھ.
القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة -خالد بن سعود العصيم Oالطبعة
ٔالاو[ى ١٤٢٣ھ٢٠٠٢ /م دار التدمرية  -الرياض.
كتاب ٔالامثال  -أبو عبيد القاسم بن سالم )ت ٢٢٤ھ( حققه :عبد املجيد قطامش ،الطبعة ٔالاو[ى -
١٤٠٠ھ ١٩٨٠/م دار املأمون للAsاث ،دمشق  -بABوت.
ّ
عبدالسالم ّ
محمد هارون،
كتاب سيبويه  -أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن) Aت ١٨٠ھ( تحقيق وشرح:
ّ
الطبعة ٔالاو[ى ١٤١١ھ١٩٩١ /م ،دار الجيل  -بABوت.
الكليات معجم ]ي املصطلحات والفروق اللغوية  -أبوالبقاء أيوب بن مو ¯pËالحسيOP
الكفوي)ت١٠٩٤ھ( قابله ع;ى نسخة خطية ،وأعدﻩ للطبع ووضع فهارسه د .عدنان درويش،
محمد املصري ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤١٢ھ ١٩٩٢ /م مؤسسة الرسالة.
لحن العامة والتطور اللغوي  -د.رمضان عبد التواب  -الطبعة ٔالاوى ١٣٨٧ھ ١٩٦٧ /م
لﺴان العرب  -أبو الفضل جمال ّ
الدين ّ
محمد بن مكرم بن منظور )ت ٧١١ھ( ،دار صادر  -بABوت،
ِ
ّ
الطبعة ٔالاو[ى ١٤١٠ھ١٩٩٠ /م.
اللغة العربية معناها ومبناها -د .تمام حسان ،الطبعة الثالثة ١٤١٨ -ھ١٩٩٨ /م عالم الكتب.
ليس !ي كالم العرب  -الحﺴن بن أحمد ابن خالويه )ت ٣٧٠ھ( تحقيق :أحمد عبدالغفور عطار،
الطبعة الثانية ١٣٩٩ھ١٩٧٩ /م ،دار العلم للمالين ،بوت.
ما تلحن فيه العامة  -أبو الحﺴن عي بن حمزة الكﺴائي )ت ١٨٩ھ( تحقيق :رمضان عبد التواب،
الطبعة ٔالاوى ١٤٠٣ھ١٩٨٣/م ،مكتبة الخان>ي -القاهرة ،دار الرفاي -الرياض.
مجاز القرآن  -أبو عبيدة )ت ٢١٠ھ( تعليق:محمد فؤاد سزكBن _مكتبة الخانDي -مصر.
مجمل اللغة  -أحمد ابن فارس )ت ٣٩٥ھ( تحقيق :زه ABعبد املحسن سلطان  -مؤسسة الرسالة -
الطبعة الثانية ١٤٠٦ھ.
ﱠ
ع;ي بن إسماعيل بن سيدﻩ )ت ٤٥٨ھ( تحقيق :مصطفى ﱠ
املحكم واملحيط ٔالاعظم ]ي اللغة ّ -
السقال
نصار ،معهد املخطوطات بجامعة ّ
ّ
وحسBن ﱠ
الدول
العربية ،الطبعة ٔالاو[ى ١٩٩٨م.
محمد بن دريد وكتابه الجمهرة ،تأليف د.شرف الدين ع;ي الراج²ي ،دار املعرفة الجامعية،
ٕالاسكندرية ١٩٨٥م
املحيط ]ي اللغة  -الصاحب إسماعيل بن عباد )ت ٣٨٥ھ( تحقيق محمد حسن آل ياسBن ،عالم
الكتب  -بABوت ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤١٤ھ.
مختار الصحاح  -محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي )ت ٦٦٦ھ( ١٤٠١ھ١٩٨١/م ،دار الكتاب
العربي ,بوت -لبنان.
ّ
املخصص – أبو الحسن ّ
ع;ي بن إسماعيل بن سيدﻩ )ت ٤٥٨ھ( تحقيق :لجنة الAsاث العربي ،دار
إحياء الAsاث العربي  -بABوت.
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املدخل إى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  -د .رمضان عبد التواب ،الطبعة الثالثة ١٤١٧ھ/
١٩٩٧م ،مكتبة الخانDي -القاهرة.
مدرسة الكوفة ومنهجها ]ي دراسة اللغة والنحو  -مهدي مخزومي ،مصطفى البابي الحل - O°القاهرة،
سنة ١٩٥٨م
مراتب النحوين -أبو الطيب عبد الواحد بن ع;ي اللغوي الحل) O°ت ٣٥١ھ( حققه :محمد أبو الفضل
إبراهيم .مطبعة السعادة -مصر.
مراحل تطور الدرس النحوي -د .عبد ﷲ الخ÷ان -دار املعرفة الجامعية ١٩٩٣م.
املزهر ]ي علوم اللغة وأنواعها  -جالل ّ
السيوطي) ت ٩١١ھ( تحقيقّ :
الدين ﱡ
محمد أحمد جاد املو[ى
ِ
وزميليه  -دار الفكر.
املسائل البغداديات  -أبو عي الفار©¨ ،Hتحقيق :صالح الدين عبد ﷲ الﺴنكاوي ،مكتبة العاني،
بغداد.
مصادر اللغة  -د .عبدالحميد الشلقاني  -عمادة شؤؤن املكتبات  -جامعة الرياض ،الطبعة ٔالاو[ى
١٩٨٠م
ع;ي ّ
املصباح املن  -أحمد بن ّ
محمد بن ّ
الفيومي )ت ٧٧٠ھ( ،مكتبة لبنان  -بABوت ١٩٨٧م.
معاني القرآن  -أبو زكريا يح÷¯ بن زياد الفراء )ت ٢٠٧ھ( الطبعة الثانية ١٩٨٠م ،عالم الكتب -
بABوت.
معاني القرآن  -سعيد بن مﺴعدة املجاشõي ٔالاخفش )ت ٣١٥ھ( ،تحقيق :عبد ٔالام محمد أمن
الورد ،الطبعة ٔالاوى ١٤٠٥ھ ١٩٨٥ /م ،عالم الكتب ،بوت.
معجم ٔالادباء  -ياقوت الحموي )ت ٦٢٦ھ( دار إحياء الAsاث العربي ،بABوت  -لبنان.
معجم ٔالالفاظ الفارسية املعربة  -أدي ش ،ABمكتبة لبنان  -بABوت ١٩٩٠م.
ّ
وتطورﻩ(  -د.حسBن ﱠ
نصار ،دار مصر للطباعة ١٤٠٨ھ١٩٨٨ /م.
املعجم العربي ) نشأته
معجم املقاييس ]ي اللغة  -أبو الحسBن أحمد بن فا س )ت٣٩٥ھ( ّ
حققه :عبدالسالم هارون ،الطبعة
ر
ٔالاو[ى ١٤١١ھ  -بABوت -دار الجيل.
املعجم الوسيط ،قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون  -مجمع اللغة العربية  -مصر -املكتبة العلمية -
طهران.
معجم كتاب العن -الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت١٧٠ھ( تحقيق :د .مهدي املخزومي ،ود .إبراهيم
ّ
السامرائي ،دائرة الشؤون الثقافية والنشر.
املفردات ]ي غريب القرآن -الراغب ٔالاصÈاني )ت ٥٠٢ھ( تحقيق:محمد سيد كيالني -دار املعرفة -
بABوت  -لبنان
ّ
املفصل ،ملحمد
املفصل  -املفصل ]ي علم العربية ،للزمخشري ،وبذيله كتاب املفضل ]ي شرح أبيات
بدر الدين الحل ،Hدار الجيل -بوت.
مقدمة لدراسة ال)اث املعجمي العربي  -د.حلم Oخليل ،الطبعة ٔالاو[ى ١٩٩٧م ،دار الضة العربية -
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بABوت.
موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف  -د .خديجة الحدي ،O8منشورات وزارة الثقافة
وٕالاعالم  -الجمهورية العراقية  -دار الرشيد للنشر ١٩٨١م.
املولد ]ي العربية دراسة ]ي نمو اللغة وتطورها بعد ٕالاسالم  -د.حلم Oخليل ،الطبعة الثانية ١٤٠٥ھ/
١٩٨٥م دار الضة العربية  -بABوت ،لبنان.
النشر ]ي القراءات العشر  -ابن الجزري )٨٣٣ھ( ع OPبنشرﻩ براجسAsاسر  -الطبعة الثالثة١٤٠٢ھ
١٩٨٢/م ،دار الكتب العلمية  -بABوت
نظام الغريب ]ي اللغة  -عي ¯p-بن إبراهيم الربÙي  -تحقيق محمد بن ع;ي ٔالاكوع الحوا[ي ،الطبعة
ٔالاو[ى ١٤٠٠ھ ١٩٨٠/م ،دار املأمون للAsاث  -دمشق – بABوت.
الWZاية ]ي غريب الحديث ؤالاثر -مجد ّ
ّ
الدين أبو ّ
السعادات املبارك بن ّ
محمد بن ٔالاث) ABت ٦٠٦ھ(
ِ
تعليق:صالح بن محمد بن عويضة ،الطبعة ٔالاو[ى ١٤١٨ھ ١٩٩٧ /م دار الكتب العلمية  -بABوت
 لبنان.النوادر !ي اللغة -أبو زيد ٔالانصاري ،تحقيق :محمد عبد القادر أحمد ،الطبعة ٔالاوى ١٤٠١ھ
١٩٨١/م ،دار الشروق ،بوت ،القاهرة.
ّ
العباس شمس ّ
وفيات ٔالاعيان وأنباء أبناء ّ
الزمان  -أبو ّ
الدين أحمد بن ّ
محمد بن خلكان )ت ٦٨١ھ(
ِ
ّ
ّ
حققه :د .إحسان ّ
عباس ،دار الثقافة بABوت  -لبنان.
البحوث واملقاالت
اتجاهات التأليف عند املﺴلمن ح Iالقرن العاشر الهجري  -د .عبدالرحمن بن حمد ،مجلة كلية
ٓالاداب وجامعة القاهرة  -مجلد ) (٦١عدد ) (٢إبريل ٢٠٠١م.
اختصار املعاجم,أهدافه,طرائقه-دراسة !ي مختار الصحاح للرازي -د.ع;ي القاسم -Oمجلة ديوان
العرب ١٨-آذار مارس٢٠٠٦-م
أساس البالغة بن املعاجم  -أمBن الخو[ي ،مقال منشور !ي مقدمة طبعة دار املعرفة  -بABوت
١٩٧٩م ،ص)ھ  /ط(
تاريخ الكلمة العربية وتطورها ]ي الدرس اللغوي عند العرب مع دراسة وصفية تطبيقية من خالل
لﺴان العرب البن منظور -د .هادي ³ر -مجلة املعجمية ،العددان ١٩٨٩ - ٦/٥م.
ً
تراث لحن العامة مصدرا من مصادر املعجم التاري?ي -د .أحمد محمد قدور ،مجلة مجمع اللغة
العربية ٔالاردني ،العدد  ،٤٠السنة الخامسة عشرة جمادى ٔالاو[ى  -شوال ١٤١١ھ ١٩٩١/م.
الدكتور حﺴن نصار والصناعة املعجمية -د .صالح الدين حسنBن ،مجلة علوم اللغة) ،س ،٥ع(٢
٢٠٠٢م.
داللة ٔالالفاظ العربية وتطورها – محاضرات د .مراد كامل ،معهد الدراسات العربية العالية ١٩٦٣م.
دور الفراهيدي ]ي الدراسات اللغوية باألندلس -د.عبد الهادي التازي ،مجلة العرب ،ج ١و٢س،٤٠
رجب وشعبان سنة ١٤٢٥ھ٢٠٠٤ /م.
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رائد التأليف املعجمي ]ي ٔالاندلس أبو عي القاي -د .عمر الدقاق –مجلة الAsاث العربي –دمشق-
العدد التاسع-السنة الثالثة املحرم ١٤٠٣هـ )تشرين أوكتوبر( ١٩٨٢م
الصعوبات املفتعلة عى درب التعريب  -جميل املالئكة ،بحث مقدم ملؤتمر التعريب الخامس ١٩٨٥م.
ظاهرة القلب املكاني ]ي العربية -د .محمد بدوي املختون ،مجلة كلية اللغة العربية بجامعة ٕالامام
محمد بن سعود ٕالاسالمية ،العدد  ،١١سنة١٤٠١ھ.
علم اللغة العربية  -محاضرة للدكتور رمضان عبد التواب نشرت !ي مجلة كلية اللغة العربية العدد
).(١٤ -١٣
عيوب املعاجم العربية وحاجتنا إى معجمين ٔ -الام ABمصطفى الشهابي ،املقتطف  -املجلد الثامن
والتسعون  -مايو ،سنة ١٩٤١م
]ي الداللة والتطور الدالي  -د.أحمد محمد قدور ،مجلة مجمع اللغة العربية ٔالاردني ،العدد ٣٦
السنة الثالثة عشرة١٤٠٩ ،ھ١٩٨٩ /م
]ي املمارسة املعجمية للم)ن اللغوي-د.عباس الصوري –مجلة اللسان العربي –املغرب١٤١٩-هـ-
١٩٩٨م
قضية الاحتجاج للنحو واللغة -د .حمزة بن قبالن املزي ،OPمجلة جامعة امللك سعود  -املجلد
العاشر)ٓالاداب١٤١٨ (١ھ١٩٩٨ /م.
ّ
العربي التاري?ي  -د .عبد الع;ي الودغABي ,مجلة املعجمية )العدد(٦ -٥
قضية الفصاحة ]ي القاموس
القلب املكاني دراسة تاريخية ]ي املفهوم واملصطلح -د.أحمد عبداملجيد هريدي ،مجلة علوم اللغة
)س ،٢ع ٢٠٠٠ (٣م
كتاب العن وموقف علماء اللغة منه حW Iاية القرن الرابع الهجري ،محمد جبار املعيبد )مجلة
مجمع اللغة العربية ٔالاردني( العدد  - ٥١السنة العشرون.
ّ
اللغة َ
الع ّ
َ
الاصطالح ال ِع ّ
ربية َو
وليدسراج -مجلة الAsاث العربي-دمشق العدد  ٤٢و  - ٤٣السنة
لمي  -د.
ِ
 - ١١كانون الثاني ونيسان "يناير وابريل"  - ١٩٩١رجب وشوال ١٤١١هـ
لغة العصر املحكية ]ي التدوين املعجمي-د .عبدالعزيز بن عبدالكريم التويجري ،عالم الكتب ،مجلد
) ٢٦عدد ١٤٢٦ (٦ -٥ھ.
لغة العلم املعاصر  -د .إبراهيم مدكور -بحث مقدم ملؤتمر التعريب الخامس ١٩٨٥م.
ليس للغة قاموس محيط WÚا  -شكيب أرسالن ،مجلة املجمع العلم Oالعربي  -دمشق ،املجلد الحادي
عشر ،كانون الثاني  -شباط ١٩٣١م.
املجد الفوزآبادي والقاموس املحيط -عباس العزاوي ،مجلة املجمع العلم Oالعرا*ي ,املجلد السادس
١٣٧٨ھ ١٩٥٩ /م
مجلة املعجمية ،العددان الخامس والسادس ١٤٠٩ھ١٩٨٩ /م.
مجمل اللغة ألحمد بن فارس –محمد م²ي الدين منيو-مجلة الAsاث العربي,العدد ٢٤السنة
السادسة-تموز-يوليو-١٩٨٦ذوالقعدة ١٤٠٦هـ
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مشكالت الﺴماع وأثرها ]ي التدوين املعجمي،د.عبد الكريم مجاهد -مجلة كلية ٓالاداب ,املجلد ،٦١
العدد٢٠٠١ ،١:م
ّ
اللفظية القديمة  -د .محمد بن سعيد الثبي - Ocمجلة جامعة أم
معالجة املادة املعجمية ]ي املعاجم
القرى ،العدد -٢٢مجلد )(١٣
معجم الشعراء ]ي كتاب العن -صنعه السيد عبدالعزيز إبراهيم ،املورد مجلة  ،١٧العدد الثاني
١٩٨٨م.
املعجم العربي التاري?ي -عبداملنعم عبدﷲ ،مقال بمجلة املعجمية ،العددان الخامس عشر والسادس
عشر ١٤١٠-١٤٠٩ھ.
ّ
املعرب والدخيل ]ي املجالت املتخصصة  -د.ممدوح محمد خسارة ،مجلة املجمع العلم Oالعربي-
دمشق )٢٠٠٠م( مجلد ،٧٥ج.٤
مقاييس الفصاحة ]ي القرن الخامس الهجري  -د .محمود عبدﷲ فجال ،مجلة مجمع اللغة العربية
ٔالاردني ،العدد  ،٣٣السنة الحادية عشرة ،تموز  -كانون ٔالاول ١٩٨٧م.
ملحوظات عى العباب الزاخر واللباب الفاخر -د.هاشم طه شالش ،مجلة املجمع العلم Oالعرا*ي،
املجلد السادس والثالثون ،الجزء ٔالاول ١٤٠٥ھ١٩٨٥ /م.
من قضايا املصطلح العلمي عند ٔالام مصطفى الشهابي  -د .أيمن الشواف ،مجلة الAsاث العربي -
دمشق العددان  ٩٩و - ١٠٠السنة الخامسة والعشرون ١٤٢٦ھ٢٠٠٥ /م
من قضايا املعجمية العربية املعاصرة  -بحث د .عفيف عبدالرحمن! ،ي املعجمية العربية املعاصرة -
دار الغرب ٕالاسالمي  -تونس١٩٨٦ -م.
من موارد العن للفراهيدي -د .عبدﷲ الجبوري ،مجلة الذخائر ،العدد الرابع ١٤٢١ -ھ٢٠٠٠ /م.
منهج ابن منظور ]ي لﺴان العرب  -د نوري حمودي القي .Op-املعجمية العربية ،املجمع العلم Oالعرا*ي،
١٤١٢ھ ١٩٩٢ /م.
منهج الخليل ]ي دراسة الداللة القرآنية ]ي كتاب العن  -د .أحمد نصيف الجنابي ،املعجمية العربية،
املجمع العلم Oالعرا*ي ١٤١٢ھ١٩٩٢ /م بغداد.
منهجية ابن منظور ]ي اللﺴان  -د .عدنان عبدالرحمن الدوري ،املعجمية العربية ،املجمع العلمO
العرا*ي١٤١٢ ،ھ١٩٩٢ /م.
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 .٤٠الطاقة الحجاجية ]ي الخطاب النبوي الشريف
أ .د .نواري سعودي أبو زيد
)كلية الاداب واللغات  -جامعة سطيف الجزائر(
تمهيد:
ن ــزل الق ـرآن الك ــريم فكــان ب ــردا وس ــالما ع; ــى النف ــوس املؤمن ــة ،تحف ــظ من ــه بق ــدر طاق ــا ،وتتب ــع الحف ــظ
بالفهم والفهم بالعمل ،كما يـروي بعـض الصـحابة ،بحيـث كـان الواحـد مـم ال يتجـاوز خمـس آيـات حcـ¯
يحيط Çا فهمـا ووعيـا وتـدبرا ،ثـم يمتثـل لهـا عمـال وسـلوكا ،أل³ـم كـانوا يعلمـون أ³ـم إنمـا يـزدادون تبعـات
وسيسـألون عــا يـوم القيامــة ،وكــان بـاملوازاة مــع نــزول القـرآن نــوع ثــان مـن الــو'ي يجــري ع;ـى لســان الن°ــO
صــ;ى ﷲ عليــه وســلم بلفظــه وتعبBــAﻩ ،ويظهــر !ــي أفعالــه وتقريراتــه ،فكــان الصــحابة يعلمــون أن ذلــك مــن
جهة ﷲ تعا[ى باألصالة لبيان ما يت¤ل ،ولكـم همـوا بكتابـة مـا يقولـه الن°ـ Oصـ;ى ﷲ عليـه وسـلم وتدوينـه
فـ ــاهم عنـ ــه ،ولعـ ــل ذلـ ــك يعـ ــود إ[ـ ــى كراهـ ــة أن يخـ ــتلط الوحيـ ــان ،فيلتـ ــبس الق ـ ـرآن ع; ـ ـى عامـ ــة النـ ــاس
وخاصم ،لكن بعد أن أتم ﷲ الدين ودون القرآن الكـريم توجهـت الهمـة إ[ـى تـدوين مـا حفـظ مـن هـدي
املصــطفى صــ;ى ﷲ عليــه وســلم ،ولقــد قــيض ﷲ لــذلك العمــل رجــاال عرفــوا بــورعهم وعلمهــم وزهــدهم،
فمــازوا صــحيح الحــديث مــن ضــعيفه وصــادق النســبة مــن املكــذوب الــذي اجــد فيــه الوضــاع ،ولعــل مــن
أهم الكتب املصنفة !ي إثبات الصحيح ونفي ما لـيس منـه الصـحيحBن :صـحيح البخـاري وصـحيح مسـلم،
ه ــذا ٔالاخ Bــ Aال ــذي اختص ــرﻩ الح ــافظ زك ــي ال ــدين عب ــد العظ ــيم املن ــذري ،وحقق ــه ح ــديثا العالم ــة املح ــدث
محمــد ناصــر الــدين ٔالالبــاني عليــه رحمــة ﷲ .وألهميــة الكتــاب ورتبتــه بــBن املشــتغلBن بعلــم الحــديث رأيــت
أن أتخ ــذ من ــه مدون ــة لدراس ــة جمل ــة ٔالادوات وٓالالي ــات ال cــ Oت ــم توظيفه ــا ! ــي ٔالاحادي ــث النبوي ــة م ــن أج ــل
اســتقطاب املتلقــي للمض ــامBن الcــ Oتحيــل عل ــا أو تحــول دو³ــا م ــن بــاب الاحتجــاج ،تح ــت طائلــة مقارب ــة
بالغية لسانية حديثة ،فكان العنوان:
الطاقة الحجاجية ]ي الخطاب النبوي الشريف
أوال ٓ :الاليات اللغوية :وقد تنوعت بBن:
 ١ـ ـ ك ــAة الش ــرط :يمث ــل أس ــلوب الش ــرط أح ــد الط ــرق الحجاجي ــة ،وأح ــد أه ــم وس ــائل ٕالاقن ــاع ال cــ Oي ــتم
تداولها !ي اللغة عموما ،وذلك من منطلق مبدأ التعليق الذي يطبعـه ،باعتبـار الداللـة اللغويـة أوال وقبـل
كــل ــOpء ،ألن الشــرط بوصــفه معطــى نحويــا يعPــ Oتعليــق أمــر بــأمر ،وربــط تحقــق قضــية بقضــية أخــرى،
وهو من ٔالاساليب ٕالانشائية ،وع;ى الرغم من كونه غ ABطل O°إال إنه يحقـق مثـل تلـك القـوة الطلبيـة بقـدر
قد يعادل الفعل اللغوي نفسه.
إننا كثABا ما نجد الخطاب النبوي مبنيا كله أو !ي معظمـه ع;ـى مبـدأ املشـارطة ،نحـو قولـه صـ;ى ﷲ عليـه
وســلم "فمــن كانــت هجرتــه إ[ــى ﷲ ورســوله فهجرتــه إ[ــى ﷲ ورســوله ،ومــن كانــت هجرتــه لــدنيا يصــيÈا أو
ام ـرأة ينكحه ــا فهجرت ــه إ[ ــى م ــا ه ــاجر إلي ــه" ،١ال ــذي يلع ــب في ــه الش ــرط املض ــاعف دورا تربوي ــا م ــن خ ــالل
 ١ـ حديث صحيح رواﻩ الشيخان البخاري ومسلمٔ .الاربعBن النووية بشرح ابن دقيق العيد ،دار الهدى ،عBن مليلة ،الجزائر ،ص.٢٨
604

موقع الشـرط ممـا تقدمـه "إنمـا ٔالاعمـال بالنيـات ،وإنمـا لكـل امـرئ مـا نـوى" ،موقـع التفصـيل مـن ٔالاجمـال
مــن جهــة ،وموقــع العلــة مــن املعلــول مــن جهــة ثانيــة ،مــع مــا فيــه مــن التنصــيص ع;ــى أهميــة النيــة وكو³ــا
رأس ٔالامــر اعتقــادا وعبــادة وســلوكا ،مــن خــالل تضــافر الشــرط مــع القصــر ،وإنمــا يكــون الج ـزاء ع;ــى قــدر
النيـة ،والعمـل مبPــ Oهـو ٓالاخــر علـا ،يصــح بصـحا ويفســد بفسـادها ،إ[ــى جانـب املخالفــة بـBن الشــرطBن،
حيث ذكر الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم جزاء الشرط ٔالاول صريحا بلفظه الـذي ذكـرﻩ بـه !ـي الشـرط ،بينمـا
أجمــل !ــي الجـزاء الثــاني وخــالف داخليــا بــBن الطــرفBن ،ففــي الشــرط ذكــر مــا تعلقــت بــه نيــة الهجــرة "دنيــا،
ام ـرأة" ،ولــم يقــل كمــا !ــي الشــرط ٔالاول "فهجرتــه إ[ــى الــدنيا املرجــوة ،وامل ـرأة املطلوبــة" ،بــل أجمــل فقــال
"فهجرتــه إ[ــى مــا هــاجر إليــه" ،مراعــاة للمنــوي ،وأنــه ال قيمــة لــه ع;ــى الحقيقــة ،فاســتحق أن يــذكر بصــيغة
املوصــول الــذي مــن خصائصــه ٕالاÇــام ،حcــ¯ مــن الناحيــة النحويــة ع;ــى الــرغم مــن كونــه مــن املعــارف ،ألن
التعريـف فيـه إنمـا كـان مـن جهـة الصـلة "هـاجر إليــه" ،و!ـي هـذا مـن ال¤sهيـد للمتلقـي !ـي مثـل هـذﻩ ٔالاشــياء
ما فيه ،وحمل له ع;ى إعادة النظر !ي تصرفاته قبل ٕالاقدام علـا ،وإقناعـه بضـرورة تصـحيح النيـة قبـل
مباشرة ٔالاعمال.
إن الخطــاب قــد يتحــول كلــه كمــا يــرد عــن الن°ــ Oصــ;ى ﷲ عليــه وســلم إ[ــى معادلــة شــرطية ،ولــيس جــزءا
كما بينا سابقا! ،ي مثل:
 ١ـ ـ ـ إذا اســتيقظ أحــدكم مــن نومــه فــال يغمــس يــدﻩ !ــي ٕالانــاء حcــ¯ يغســلها ثالثــا ،فإنــه ال يــدري أيــن باتــت
يدﻩ".١
 ٢ـ إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة ،وال تستدبروها ببول أو غائط.٢"..
 ٣ـ من كان يؤمن باهلل واليوم ٓالاخر فليقل خABا أو ليصمت ،ومن كان يؤمن باهلل فليكرم جارﻩ ،ومـن كـان
يؤمن باهلل واليوم ٓالاخر فليكرم ضيفه".٣
غ ABأن طريقة الاستدالل فما مختلفـة ،مـن حيـث كـان !ـي النمطـBن  ١ـ  ٢دالا ع;ـى مـا هـو !ـي حكـم العـادة
املsــAددة بــBن حــالتBن :حالــة مســكوت عــا ماضــية ومســتمرة ومشــمولة بلحظــة صــدور الخطــاب وتلقيــه مــن
قبل السامعBن ،وحالة مرتقبـة الحـدوث بعـد هـذا التوجيـه النبـوي ،حالـة مرضـية ،مـذكورة منـوﻩ ÇـاÔ ،ـي
نقيضـ ــة للمس ـ ــكوت ع ـ ــا ،والس ـ ــكوت تغيي ـ ــب للحال ـ ــة املرغ ـ ــوب ع ـ ــا ،والفع ـ ــل اللغ ـ ــوي الص ـ ــريح "الن Ûـ ــO
املســتوعب لحــاالت الاخــتالء املكروهــة" يعضــد مــن الوضــع املطلــوب ،ولعــل الســكوت أيضــا تعبBــ Aصــادق
عــن منتÛــ¯ ٔالادب النبــوي ،ورقــة صــاحبه صــ;ى ﷲ عليــه وســلم وعطفــه وترفقــه بمــن يعلمهــم ،ألن ظــاهر
الكالم كان يقت Op2تعبABا من نوع:
ـ إن من عاداتكم غمسكم أيديكم !ي ٕالاناء قبل أن تغسلوها فال تفعلوا.
ـ إنكم تستقبلون وتستدبرون القبلة !ي وقت اختالئكم فال تعودوا إ[ى ذلك.
لك ــن املواجه ــة مفس ــدة لأللف ــة ب ــBن املخاط ــب والس ــامع الكفيل ــة بتوطي ــد مب ــدأ التع ــاون وحس ــن التلق ــي
 ١ـ الحافظ املنذري :مختصر صحيح مسلم ،كتاب الوضوء ،ص.٣٨ ،
 ٢ـنفسه ،ص.٣٩ ،
 ٣ـ رواﻩ البخاري ،شرح ٔالاربعBن النووية ،ص.٧٩
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والاقتــداء والانقيــاد العــاطفي ثــم العق;ــي ملــا يقــال ،كمــا أن التصــريح مــدعاة إ[ــى النفــور والفتــور ،وبتعبBــA
آخــر مذهب ــة للغايــة املرج ــوة مــن عملي ــة التخاطــب برم ــا ،ألن الــنفس ت ــأنس بــالطيف وتنف ــر مــن التقري ــع
والل ــوم ،الس ــيما وأن الع ــادة مس ــتحكمة ،وق ــديما قي ــل الع ــادة أم ال ــبالدة ،وكث BـAا م ــا ك ــان الن °ــ Oص ــ;ى ﷲ
عليــه وســلم يفصــل بــBن الحالــة وبــBن الشــخص ،فــال يواجــه املــذنب بالتصــريح بالخطــأ ،بــل يــأتي ذلــك مــن
قبيل وصف الحالة املثالية فحسب إال !ي النادر بما يستوجب.١
لقد وزعت أجزاء القول ع;ى نوعBن من القضايا:
قضية يستدل علا :وÔي مراد املخاطب من الخطاب برمته وألجلـه يحشـد كـل أدواتـه ،وألجلهـا كـان توليـد
املض ــامBن القض ــوية ،بم ــا يعكس ــها م ــن إس ــنادات وإح ــاالت .إ ³ــا القض ــية ٔالاساس ــية املس ــدفة "ض ــرورة
التخفيف".
وقضــية يســتدل Çــا :أو تتخــذ مقــدمات لحمــل املخاطــب ع;ــى قبــول ٔالامــر "فليــوجز" ،بعــد أن تكــون نفســه
قــد ®يــأت لــذلك ،بــBن عمــوم التنبيــه ،وبــBن التح ــذير الحامــل لصــورة التقريــر املؤكــد ،مــع تنكBــ Aموض ــوع
ٕالانكار "منفرين" وعمومه بفعل "من" التبعيضية" أو "البيانية" ،فكأن كل واحد مـم مـم ،وبـBن التعليـل
لألمــر والتخويــف مــن الصــد املعقــب بــه !ــي آخــر الخطــاب ،وهــو ســبب وجيــه !ــي التخويــف "فــإن مــن ورائــه
الكب ABوالضعيف وذا الحاجة".
أي إن مــا ي ـراد ٕالاقن ــاع بــه محص ــور بــBن س ــببBن :ســبب ع ــام للخطــاب كل ــه "ثبــوت التنف Bــ Aمــن ال ــبعض أو
الكـل" ،وسـبب خـاص بـالجواب "تبــاين أحـوال املصـلBن قـوة وضـعفا" ،وبــBن السـببBن يقـف املتلقـي موقــف
املس ــتمع الرا Úــ Opبم ــا يلق ــى إلي ــه م ــن توجي ــه ،إش ــكال "التنف Bــ Aوتف ــاوت الن ــاس" وح ــل ٕالاش ــكال ٔالاوح ــد
"فليخفف".
٢ـ ألفاظ التعليل:
تتنــوع ألفــاظ التعليــل !ــي اللغــة العربيــة بــBن حــروف وأدوات وأســماء ،وإن كانــت تتفــق !ــي تعليــل القضــايا
ال Ocيتم عرضها ،ولقـد وقفنـا ع;ـى جملـة آليـات لغويـة تسـتخدم كلهـا !ـي تعليـل مـا يـتم تناولـه !ـي الخطـاب
النبـوي ،وÔــي عــادة ال تســتعمل وحــدها بــل مــع غABهــا مــن الطــرق زيــادة !ــي ٕالاقنــاع ،و!ــي تصــحيح أو تعــديل
وجهة النظر ،أو !ي إلقاء القضية كاملسلمة ال Ocال ينبaي إنكارها بما يدعمها.
يشــكل التعليــل وســيلة منطقيــة !ــي تAيــر ٔالاحكــام ،وآليــة عقليــة !ــي ترســيخ املضــامBن القضــوية ،ســواء كــان
السامع منكرا ،فيتم إقناعه ،أو مAsددا متسائال ،فيتم إزالـة الغمـوض الـذي يكتنـف تصـورﻩ فيبPـ Oبـذلك
وجهة نظرﻩ ع;ى ٔالاساس الذي نريدﻩ .ولعل من أهم ٔالادوات اللغوية ال Ocوقفنا علـا !ـي الخطـاب النبـوي
الشريف:
 ١ـ عن معاوية بن الحكم ر OpÚﷲ عنه أنه كان يوما يص;ي خلف الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم فعطـس رجـل مـن القـوم فقـال لـه يرحمـك ﷲ
فرمقه القوم ،فقال "واثكل أميـاﻩ ،مـا شـأنكم تنظـرون إ[ـي؟ فجعـل الصـحابة يضـربون بأيـد´م ع;ـى أفخـاذهم ليسـكتوﻩ ،قـال معاويـة "فلمـا
صــ;ى رســول ﷲ صــ;ى ﷲ عليــه وســلم ـ ـ ـ فبــأبي هــو وأمــي ،مــا رأيــت معلمــا قبلــه وال بعــدﻩ أحســن تعليمــا منــه ،فــوﷲ مــا كهرنــي وال ضــرب OPوال
شـتم OPـ ـ ـ ثــم قــال "إن هـذﻩ الصــالة ال يصــلح فـا ــOpء مــن كـالم النــاس ،إنمــا هــو التسـبيح والتكبBــ Aوقـراءة القـرآن" .مختصــر صــحيح مســلم،
ص.٩٥ ،٩٤
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أ ـ تعليل ببيان الغايات :نحو قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم:
"أمهلوا ح ¯cندخل ليال ،كي تمتشط الشعثة وتستحد املغيبة".١
و]كـي[ هنــا ناصــبة للفعـل بعــدها أل³ــا بمعPـ¯ "أن" وÔــي مقAsنــة بـالالم تقــديرا ،٢باعتبــار أ³ـا دالــة ع;ــى انــاء
الغايــة !ــي الزمــان ،أي "إ[ــى أن" مــع معPــ¯ التعليــل ،فالتوجيــه النبــوي بالAsيــث ،فــال يكــون الــدخول إال لــيال،
ليكــون !ــي ذلــك فســحة للنســاء لإلصــالح مــن شــأ³ن ،وذلــك أدûــى إلجابــة ٔالامــر ،لبيــان املصــلحة املرجــوة
منه ،وبيان الغاية مرجح لقبول التوجيه ،ألنه يقطع الطريق ع;ـى السـؤال ،سـواء كـان بريئـا أو غBـ Aبـريء،
كما أن بيان الغاية أو ما سماﻩ السكاكي غرضا من الفعل ،٣يغري بقبوله والتحمس له.
ب ـ تعليل ببيان البواعث وذلك كث ،ABويقع بصور مختلفة ،أهمها:
ـ الفــاء الســببية :٤كمــا ذكرنــا !ــي ص ،٩وÔــي لتعليــل مــا يقــع مــن أفعــال الطلــب ،نحــو قولــه صــ;ى ﷲ عليــه
وسلم لرجل تبعه للقتال وللغنم وهـو مشـرك " :ارجـع فلـن أسـتعBن بمشـرك" ،٥فـاألمر الحقيقـي املـومئ إ[ـى
الاسـتغناء سـببه مـا يقـع بعـد الفـاء ،وهـو كـون املخاطـب ع;ـى الشـرك ،لـذلك فـإن الرجـل رأينـاﻩ ال يعلـق !ـي
كل مرة يسمع
ـ ـ ـ ـ ـ الجملــة الخAيــة املؤكــدة :كمــا ! ـي قولــه صــ;ى ﷲ عليــه وســلم !ــي الغلــول "ال ألفــBن أحــدكم يDــيء يــوم
القيامــة ع;ــى رقبتــه بعBــ Aلــه رغــاء ،يقــول :يــا رســول ﷲ أغثPــ ،Oفــأقول :ال أملــك لــك شــيئا ،قــد أبلغتــك،٦"..
فنفي الشفاعة علته وقوع التبليغ ،وهو زيادة !ي التبكيت وقطع للحجة.
وهنــا قــد يعمــد الخطــاب إ[ــى قلــب الAsتيــب فتقــدم الجملــة املؤكــدة فتجعــل مقدمــة ملــا يAsتــب عــا؛ لكو³ــا
سببا فيه ،نحـو قولـه صـ;ى ﷲ عليـه وسـلم "إنكـم قـد دنـوتم مـن عـدوكم ،والفطـر أقـوى لكـم" ،و!ـي مقـام
آخـر قـال "إنكــم مصـبحو عــدوكم ،والفطـر أقــوى لكـم ،فـأفطروا" ،٧حيــث جعـل !ــي هـذا القســم الثـاني مــن
الخطـاب زيــادة !ــي الAsاتبيـة الســببية ،فــاألمر بــالفطر" ]ٕالاباحـة[ ســببه كونــه مصــدر قـوة ،والســبب !ــي طلــب
القوة مالقاة العدو:
املقدمات :مالقاة العدو تحتاج إ[ى قوة
ومن القوة تناول الطعام
هم !ي رمضان
النتيجة :يجوز لهم الفطر
 ١ـ مختصر صحيح مسلم ،رقم  ،٨٤٧ص.٢١٩
 ٢ـ املرادي :الج ¯Pالداني ،فخر الدين قباوة ،محمد نديم فاضل ،دار الكتب العلمية ،بABوت ،ط ١٤١٣ ،١هـ ١٩٩٢م.٢٦٣ ،
 ٣ـ مفتاح العلوم ،تحقيق عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بABوت ،ط١٤٢٠ ،١هـ ٢٠٠٠م ،ص.١٧١
 ٤ـ وÔي غلبة !ي عطف الجمل والصفات ،نحو "فوكزﻩ مو ¯pËفق ¯p2عليه" ،و "ثم إنكم أ´ا الضالون املكذبون آلكلون من شجر من زقوم
فمالئون ما البطون" ابن هشام :مغ OPاللبيب ،تحقيق محمد مح÷ Oالدين عبد الحميد ،املكتبة العصرية ،بABوت ،ج ،١ص.١٨٥
 ٥ـ مختصر صحيح مسلم ،رقم ،١١٢٩ص.٢٩٤
 ٦ـ مختصر صحيح مسلم ،رقم ،١٢١٣ص.٣٢٥
 ٧الحــديث رقــم  ،٦٠١ص .١٦١ومثــل ه ــذا التقــديم للســبب املؤكــد قول ــه صــ;ى ﷲ عليــه وس ــلم" :إنمــا أنــا بشــر ،وإن ــه يــأتي الخصــم ،فلع ــل
بعضــهم أن يكــون أبلــغ مــن بعــض فأحســب أنــه صــادق فأق2ــ Opلــه ،فمــن قضــيت لــه بحــق مســلم ،فإنمــا Ôــي قطعــة مــن النــار ،فليحملهــا أو
يذرها" رقم  ،١٠٥١ص.٢٧٥
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وÔـ ــي مقـ ــدمات !ـ ــي قيـ ــاس مضـ ــمر لهـ ــا صـ ــفة ٕالاقنـ ــاع ،تفرضـ ــها الطبيعـ ــة البشـ ــرية ،فÛـ ــ Oإذا مـ ــن قبيـ ــل
املس ــلمات ،قائم ــة ع; ــى الخ ــAة واملشـ ــاهدة ألح ــوال الن ــاس ،م ــع العلـ ــم أن الن ــاس مختلف ــون ! ــي الطاقـ ــة
والقدرة ع;ـى التحمـل ،فنـدب الفطـر ملـا فيـه مـن تقويـة لـبعض هـؤالء املخـاطبBن ،وهـو لـيس إلزامـا بـالفطر
بــل رخصــة لهــم ،لــذلك قــال أبــو ســعيد الخــدري رÚــ Opﷲ عنــه للســائل بعــد ذلــك "وكانــت عزمــة فأفطرنــا،
ثم قال :لقد رأيتنا نصوم مع رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم بعد ذلك !ي السفر" فالعلة !ـي هـذﻩ العزمـة
مالقاة العدو.
ـ ـ ـ ـ ـ الجملــة الشــرطية :نظBــ Aقولــه صــ;ى ﷲ عليــه وســلم" :ال يفــرك مــؤمن مؤمنــة ،إن كــرﻩ مــا خلقــا رÚــOp
ما آخر" ،١ألن الكـالم !ـي معPـ¯ بيـان سـبب النÛـ Oعـن الـبغض املـؤدي إ[ـى التطليـق ،وهـو أن فـا الحسـن
كما أن فا القبيح مـن الصـفات ،شـأن كـل النـاس بمـن فـم الرجـل ،وكـأن !ـي الكـالم ضـرب مـن القيـاس
املب OPع;ى مقدمات ونتائج:
بما أن املرأة إنسان.
!ي كل إنسان ما يحب ويكرﻩ من الخصال.
إذا !ي املرأة ما يحب ويكرﻩ.
فال تطلق إذا لذلك.
 ٣ـ ٔالافعال اللغوية
وهو نهج مرسوم لحقيقة الخطاب النبوي أن يبلغ دون أن يملك حمـل املخـاطبBن ع;ـى ٕالايمـان ،ألن ذلـك
ليس إليه !ي Opء.
إن تلك النسبية ال Ocأشرنا إلا آنفا !ي ٔالافعـال اللغويـة Ôـي أصـدق دليـل ع;ـى عـدم وجـود كليـات نمطيـة
للحجـ ــاج ،٢وال قواع ـ ــد له ـ ــا صـ ــفة الاط ـ ـراد والش ـ ــمول ،بسـ ــبب خض ـ ــوع مع ـ ــاي ABاملنـ ــاظرة للمع Pـ ــ¯ واملج ـ ــال
واملقصد .وبتعب ABآخر بحكم ارتباطـه بمكونـات موقـف التـداول املتسـمة بـالتغ ABوعـدم الثبـات؛ ممـا يجعـل
من املحال الحديث عن قواعد ضابطة للفعل التواص;ي الذي من أهم مقوماته املحاججة.
وبالعودة إ[ى املدونة يمكننا الوقوف ع;ى جملة ٔالافعال اللغوية ،وال Ocصنفناها كاآلتي:
ـ الاستفهام :قد يستعمل Çدف استثارة املحاور :من باب التعلـيم ،واسـتاض السـامع ليعـرف أمـرا يجهلـه
بالكلية ،وهو متعلق كل الخABية ،نحو:
"يا معاذ بـن جبـل ،هـل تـدري مـا حـق ﷲ ع;ـى العبـاد؟ قلـت :ﷲ ورسـوله أعلـم"! . ٣ـي معPـ¯ ال أدري وأريـد
أن أعرف.
ثم الجواب حق ﷲ ع;ى العباد أن يعبدوﻩ وال يشركوا به شيئا".
ويدعمـه !ــي تلــك املهمـة الخطابيــة Çــدف زيـادة ٕالاثــارة والتطلــع إ[ــى املعرفـة تكـرار النــداء] :يـا معــاذ بــن جبــل
× [٢قبل الثالثة ال OcاقAsنت بالسؤال.
 ١ـ مختصر صحيح مسلم ،رقم ،٨٤٥ص.٢١٩
 ٢ـ !ي أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ص.٦٧
 ٣ـ مختصر صحيح مسلم ،رقم ،١٣ص.١١
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وهذا ديدن كث ABمن الخطابات النبويـة الcـ Oلـم تكـن تلفظـا مـن طـرف واحـد كمـا هـو شـأن القـرآن املتسـم
بأحاديــة الطــرف الخطابيــة ،بــل أريــد للمخــاطبBن أن يكونــوا طرفــا !ــي بنــاء الخطــاب نحــو "هــل تــدرون مــا
قال ربكم".١
أتدرون من املفلس من أمOc؟
َ
وهنــا نجــد املخاطــب واعيــا لــدورﻩ !ــي بنــاء الخطــاب ،فــال يــدûي مــا لــيس عنــدﻩ؛ فحينمــا يتعلــق ٔالامــر بــأمور
الغيب مما ليس للناس معرفة به يقال" :ﷲ ورسوله أعلم" ،لكـن حينمـا يتعلـق بمعهـود تقـديرات النـاس
واملعاني ال Ocيتداولو³ا ،يجاب بما يتفق وتلك التقديرات ،كما !ي قول الصـحابة عقـب السـؤال" :املفلـس
منا من ال درهم له وال متاع".
وملــا كــان لالســتفهام هــذا الــدور املحــوري !ــي تر*ــي الخطــاب وانبنائــه ،نجــدﻩ أحيانــا يsــAدد بــBن طر!ــي املــتكلم
والس ــامع ! ــي الخط ــاب النب ــوي ،بحك ــم أن ه ــذا الفع ــل اللغ ــوي الت ــوجي OÛأنج ــع أن ــواع ٔالافع ــال اللغوي ــة
احتجاجــا ،ال ألنــه "يمكــن أن يضــخم الاخــتالف حــول موضــوع مــا" ،٢وإن كــان النســق الحــواري املبPــ Oع;ــى
الســؤال والجــواب ،قــد يأخــذ من²ــى تصــاعديا نحــو اكتشــاف الحقيقــة املطلقــة ،كمــا يصــورها الــو'ي ،ال
تص ــادميا ،كم ــا ه ــو ش ــأن بقي ــة أن ــواع الحواري ــة ،وذل ــك راج ــع إ[ ــى س ــبب واح ــد يتمث ــل ! ــي أن الحواري ــة ! ــي
الخطــاب النبــوي ،ومــا حواريــة الســؤال والجـواب ،تنتÛــ Oإ[ــى الحقيقــة املطلقــة ،أمــا !ــي بقيــة ٔالانــواع فــإن
الحقيقـة فـا نسـبيةٔ ،الامـر الـذي قـد سـن مشـروعية املنازعــة مـن قبـل املحـاور ،ومـا يـدعم مـا نـذهب إليــه
الحديث:
ع ــن أن ــس ب ــن مال ــك ر Úــ Opﷲ عن ــه أن رس ــول ﷲ ص ــ;ى ﷲ علي ــه وســلم أت ــى ام ـرأة تبك ــي ع; ــى ص ــ O°له ــا،
فقال لها" :إتقـي ﷲ واصـAي" ،فقالـت :ومـا تبـا[ي بمصـيب ،Ocفلمـا ذهـب ،قيـل لهـا :إنـه رسـول ﷲ صـ;ى ﷲ
علي ــه وس ــلم ،فأخ ــذها مث ــل امل ــوت ،فأت ــت باب ــه ،فل ــم تج ــد ع; ــى باب ــه ب ــوابBن ،فقال ــت :ي ــا رس ــول ﷲ ل ــم
أعرفك ،فقال :إنما الص Aعند أول صدمة ،أو قال :عند أول الصدمة".
فاملحاججــة تتج;ــى !ــي ٔالامــر املضــعف ،واملعارضــة ع;ــى ذلــك كانــت ع;ــى الســن الطبيÙــي املناســب للجهــل
بمصــدر الخطــاب وأنــه مــن واحــد مــن عامــة النــاس ولطبيعــة موقــف الحــزن !ــي املصــاب ،وكــأن الاع sـAاض
داحــض للحجــة الcــ Oتقبــع خلــف ظــاهر ٔالامــر ،أو العلــة مــن ذلــك "تحصــيل ٔالاجــر ورفــع الــدرجات" ،لكــا
حينمـا أدركــت أن املخاطــب هــو واســطة الــو'ي إ[ــى النـاس هرعــت إليــه لتعليــل تلــك املحاججــة املضــادة ،أو
الدحض والاعAsاض ]الجهل به[.
ولعل من النمط الذي بيناﻩ للتسـليم الحـوار الـذي دار بـBن الن°ـ Oصـ;ى ﷲ عليـه وسـلم وبـBن الصـحابة !ـي
موضوع قتل من قال ال إله إال ﷲ:٣
ق ــال مق ــداد ب ــن ٔالاس ــود" :ي ــا رس ــول ﷲ أرأي ــت إن لقي ــت رج ــال م ــن الكف ــار فق ــاتل OPفض ــرب إح ــدى ي ــدي
 ١ـ نفسه ،رقم ،٥٦ص.٢٠
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بالسيف فقطعها ثم الذ م OPبشجرة ،فقال :أسلمت هلل ،أفأقتله يا رسول ﷲ بعد أن قالها؟
فالصــحابي يباشــر مقــدمات تف2ــ Opإ[ــى نتيجــة تبــدو للعقــل منطقيــة ســببية مطلقــة ،وكأنــه يريــد مصــادقة
ع; ــى فع ــل القت ــل مل ــا ن ــال من ــه الرج ــل ،وكأن ــه ع ــد إس ــالمه تحص ــينا لدم ــه بع ــد تل ــك املق ــدمات :الكف ــر،
املقاتلــة ،وقطــع اليــد ،فك ــأن الصــحابي يريــد تزكيــة للقت ــل ،لــذلك فهــو يســمع ق ــول الن°ــ Oصــ;ى ﷲ علي ــه
وسلم بالن OÛالصـريح "ال تقتلـه" ،ثـم يعـاود ذكـر أبـرز مقدماتـه املوجبـة للقتـل "إنـه قـد قطـع يـدي ثـم قـال
ذلــك بع ـد أن قطعهــا أفأقتلــه؟ فــنحن لســنا أمــام اع sـAاض ،ولكــن حيــال تAيــر ملــا يشــبه الاع sـAاض ملــا يقــع
َ
عند املحاور من عدم اتساق ظاهري بBن السبب والنتيجة من منطلق عق;ي عر!ي ال شرûي حكم.O
وق ــد ي *Asــى ذل ــك إ[ ــى مرات ــب أع; ــى ! ،ــي ارتب ــاط املض ــمون الخط ــابي ب ــالواقع ،ف ــإذا ك ــان م ــا س ــبق س ــياقا
افAsاضــيا ،فــإن الح ــدة تظهــر ،والخط ــاب يتصــاعد عن ــدما يتعلــق ٔالامــر بواقع ــة حقيقيــة واقعي ــة ،كمــا ! ــي
حديث أسامة:
"بعثنـا رســول ﷲ صــ;ى ﷲ عليـه وســلم !ــي ســرية فصـبحنا ُ
الحر ُرقــات مــن جهينـة ،فأدركــت رجــال فقــال :ال
إليــه إال ﷲ ،فطعنتــه ،فوقــع !ــي نف-ــ Opمــن ذلــك ،فذكرتــه للن°ــ Oصــ;ى ﷲ عليــه وســلم فقــال رســول ﷲ
صــ;ى ﷲ عليــه وســلم" :أقــال ال إلــه إال ﷲ وقتلتــه؟ ١والاســتفهام لإلنكــار ،أي مــا كــان ينبaــي أن تقتلــه بعــد
قالهــا ،وتــزداد شــحنة ٕالانكــار إذا أدركنــا مكــان أســامة مــن الن°ــ Oصــ;ى ﷲ عليــه وســلم ،فبــادر أســامة رÚــOp
ﷲ عنــه لتAيــر الفعــل ،وبيــان علــة ٕالاقــدام عليــه :يــا رســول ﷲ إنمــا قالهــا خوفــا مــن الســالح" ،فالســؤال
املحــوري ومــا يتولــد عنــه مــن أســئلة بالتنــاوب يحــول فيمــا رأينــاﻩ املقاولــة إ[ــى نــوع مــن املنــاظرة ،ع;ــى أ³ــا
ليست مناظرة ندية ،بل مناظرة ناعمـة بـBن معلـم ومـتعلم ،ع;ـى أن تلـك النعومـة ال تمنـع الاعsـAاض املبPـO
ع; ــى ت ــوهم ص ــحة الاعتق ــادات ٔالاولي ــة املتمثل ــة ل ــدى املع sــAض ! ــي ص ــورة احتجاج ــات منطقي ــة ! ــي هيئ ــة
مق ــدمات ونتـ ــائج وقض ــايا عرفيـ ــة يس ــتند إلـ ــا !ـ ــي تAي ــر ٔالافعـ ــال ،غ Bــ Aأن حجـ ــة الرس ــالة أكـ ــ Aصـ ــمودا،
فتحــدث فعــال !ــي املتلقــي واقتناعــا بــاوي ال ـرأي الشخqــ Opأمــام توجيــه النبــوة ،يــAز مــن خــالل مقــوالت
مرويـة !ــي ســياق الروايــة كقــول أســامة فيمــا ذكرنـاﻩ بعــد الاســتفهام ٕالانكــاري الثــاني مــن الرســول صــ;ى ﷲ
عليه وسـلم "أفـال شـققت عـن قلبـه حcـ¯ تعلـم أقالهـا أم ال" ،أي إن كـان قالهـا صـادقا موقنـا Çـا" :فمـا زال
يكررهــا ع;ــي حcــ¯ تمنيــت أنــي أســلمت يومئــذ" .بمــا يعPــ Oاقتناعــه بعظــم مــا أتــى مــن الفعــل ،لــذلك امتنــع
عنــه وكــف ،وهــو مــا تعكســه عبــارة ســعد "وأنــا وﷲ ال أقتــل مســلما حcــ¯ يقتلــه ذو البطــBن يعPــ Oأســامة"
لعلمه من تلك الواقعة عظم حرمة الدماء فال يتعجل فا.
ومما ورد مـن الاسـتفهام !ـي مقـام التلقـBن والAsبيـة !ـي غBـ Aحواريـة قولـه صـ;ى ﷲ عليـه وسـلم" :أ´ـا النـاس
إن ﷲ طيــب ال يقبــل إال طيبــا  ..ثــم ذكــر الرجــل يطيــل الســفر أشــعث أغــ Aيمــد يديــه إ[ــى الســماء :يــا رب يــا
رب ،ومطعمــه حـرام ،ومشــربه حـرام ،وملبســه حـرام ،وغــذي بــالحرام ،فــأنى يســتجاب لــذلك" ،٢أي كيــف
يس ــتجاب ل ــذلك .غ Bــ Aأن الاس ــتفهام موض ــوع ! ــي غ Bــ Aم ــا ه ــو ل ــه باألص ــل م ــن بي ـان الكيفي ــة ال cــ Oتك ــون  Çــا
ٕالاجابــة ،إذ امل ـراد التعجــب والتعجيــب مــن حــال ذلــك الشــخص ٓالايلــBن إ[ــى نفــي ٕالاجابــة بالكليــة ،والنفــي
 ١ـ نفسه ،رقم ،٧ص٩
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باالســتفهام كمــا هــو معلــوم !ــي البالغــة أبلــغ وآكــد مــن النفــي املباشــر ،فــالنفي خــ Aع;ــى جهــة الســلب ،قــد
يث ABالسامع وقد ال يثBـAﻩ ،أمـا النفـي باالسـتفهام ففيـه ،وإن كـان يحصـل منـه نفـي النسـبة ،إظهـار الخـ! Aـي
صــورة الالمعقــول ،وتحــريش للســامع باملضــمون لينخــرط !ــي الحكــم بالغرابــة الcــ Oيريــدها املــتكلم ،وإغـراء
لـه بالالمعقوليــة املتولـدة فيمــا بــBن مـراد الشــخص املوصــوف"الـدعاء وٕالالحــاح رجــاء ٕالاجابـة" ،وبــBن حالــه
الcــ Oال تنســجم ومـرادﻩ "الاســتغراق !ــي الحـرام !ــي كــل وجــوﻩ العــيش" ،فينتÛــ Oالســامع إ[ــى نفــي النســبة مــع
املــتكلم ،ويقــف مــن ثــم بســهولة ع;ــى مـرادﻩ ،وتنحســر املســافة بيمــا! ،ــي ظــل توجيــه الســؤال تحــت طائلــة
اسم ٕالاشارة املوضوع للبعيد ]ذلك[ ،وكان حق الكالم وأصله أن يقال "له" باإلضمار ع;ى نسق مـا سـبق،
واملخالفة إلخراج ٔالاسلوب ع;ى مع ¯Pتوكيد البعد عن ٕالاجابة وتحصيل املرغوب ،بسـبب ممـا أصـاب مـن
نقائضها.
ٔالامــر :ي ــدل ٔالام ــر !ــي أص ــله ع; ــى طلــب القي ــام بالفع ــل ع;ــى جه ــة ٕالال ـزام ،مــن أع; ــى إ[ ــى أدنــى ،وق ــد يخ ــرج
ألغ ـراض مجازي ــة تس ــتفاد م ــن س ــياق الك ــالم .إن الن ــاظر ! ــي الخط ــاب النب ــوي ،يج ــد في ــه نس ــبة كب BــAة م ــن
ٔالافعال اللغوية التوجية أو ٕالانجازية بسبب طبيعته التعليمية والAsبوية ،ألنـه عمومـا تشـريع ،والتشـريع
أحكام بالفعل أو الكف.
قد يكون الحديث النبوي كله متتالية من ٔالاوامر ،من باب التوجيه:
خالفوا املشركBن أحفوا الشوارب وأعفوا الل²ى".١
إذا تبينا البنية ٔالامرية وجدناها مبنية ع;ى أمر أول عام ،يليه أمران تابعان خاصان:
ـ إما ألن ذلك مب OPع;ى سؤال مقدر :كيف ذلك؟ أو ما تع OPاملخالفـة؟ أو فيمـا تكـون؟ وت¤يـل غBـ Aالسـائل
م¤لـة مـن يسـأل ،وهــذا أحـد أهـم طــرق الحجـاج وٕالاقنـاع ،٢إيفــاء لحقـوق املقاولـة ،وإرعــاء ع;ـى أهـم مبــدأ
!ــي الحــوار وهــو مبــدأ التعــاون الــذي أشــارت إليــه التــداوليات املعاصــرة ،والــذي ال يمكــن حصــرﻩ !ــي تعــاون
ُ
املتلقــي !ــي اســتجابته النوعيــة للخطــاب ،بــل يشــمل ذلــك أيضــا املخاطــب الــذي يراûــي حــاالت مــن يخاطبــه
ضمانا لالستجابة املرجوة ،وÔي هنا حسن التمثل وحصول التبليغ.
ـ وإمــا باعتبــار أن ٔالامــر باملخالفــة أمــر عــام ،يحتــاج إ[ــى تفصــيل لغموضــه ،فكــان البيــان النبــوي بــأن ذلــك
ٔالامــر العــام مــؤداﻩ خصــوص يليــه ،يظهــر !ــي حلــق الشــوارب وإعفــاء اللحيــة ،مراعــاة للفطــرة ،الcــ Oخالفهــا
الكافر اعتقادا بالشرك ،وعمال بإعفاء شاربه مـع لحيتـه مـع غBـ Aنيـة الاقتـداء ،أو مـع حلقهـا بالكامـل ،وهـو
ما بينه حديث عائشة ر OpÚﷲ عا !ي ٔالاعمال ال Ocمن الفطرة.٣
وقد يكون ٔالامر متضافرا مع غABﻩ من ٔالاساليب الcـ Oمـا الاسـتفهام الصـريح والتعجـب املضـمن! ،ـي قولـه
صــ;ى ﷲ عليــه وســلم !ــي حــديث أبــي قتــادة "..فحمــل علــا أبــو قتــادة فعقــر مــا أتانــا ،ف¤لن ـا فأكلنــا مــن
لحمهـا ،فقلنـا :نأكـل لحـم صـيد ونحـن محرمـون ،فحملنـا مـا بقـي مـن لحمهـا ،فقـال ـ أي الرسـول صـ;ى ﷲ
 ١ـ رقم  ،٨٤ص.٥٧
 ٢ـ إ[ى جانب ت¤يل مـن ال ينكـر م¤لـة املنكـر ،واملنكـر م¤لـة مـن ال ينكـر مـن بـاب عـدم الاعتـداد بإنكـارﻩ .حسـن البـاÔي :الحـوار ومنهجيـة التفكBـA
النقدي ،ص.٩٧
 ٣ـ مختصر صحيح مسلم ،رقم ،١٨٢ص.٥٧
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عليه وسلم ـ هل منكم أحد أمرﻩ أو أشار إليه ب×Opء؟ قال :قالوا :ال .قال :فكلوا ما بقي من لحمها".١
ـ التعجيب" :فقلنا :نأكل لحم صيد ونحن محرمون!" لإلنكار الذاتي
ـ الاســتفهام :هــل مــنكم أحــد أمــرﻩ أو أشــار إليــه ب×ــOpء؟ اســتفهام ع;ــى وجهــه ،ألن الحكــم الشــرûي مAsتــب
ع;ى طبيعة الجواب.
ـ ٔالامـر" :فكلـوا مــا بقـي مـن لحمهــا" :الـذي يفيـد ٕالاباحــة ال الوجـوب وٕالالـزام ،وهــو نتيجـة ملقـدمات ،أي بمــا
أنــه لــم يكــن مــنكم أمــر أو إيحــاء لــه بالصــيد ،فــإحرامكم قــائم ولكــم أن تتنــاولوا ممــا صــادﻩ املحــل ،وهــذا
أمر خارج إ[ى الخAية بتأول ،وع;ى قدر ما يحتاجه السائل بعيدا عن أي لـبس ،وهـو أمـر عـام يعـم السـائل
وغ BــAﻩ ،ألن املق ــام مق ــام حك ــم ش ــرûي ،تماش ــيا م ــع م ــا س ــماﻩ الت ــداوليون بقواع ــد الاس ــتلزام الح ــواري أو
التخاط.٢O°
كمــا أننــا واجــدون نمــاذج كثBــAة تنــد عنــد الحصــر مــن ٔالافعــال اللغويــة التوجيــة الناهيــة أو الcــ Oتتقصــد
طل ــب الك ــف ع ــن الفع ــل إم ــا ع; ــى وج ــه الحقيق ــة أو املج ــاز ،ق ــد تك ــون مف ــردة أو متع ــددة متتالي ــة بتع ــدد
القضايا موضوع التداول:
ـ ـ "ال يفرك مؤمن مؤمنة] "..سبق ذكرﻩ[
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "ال تلبس ــوا القم ــص وال العم ــائم وال السـ ـراويالت وال الـ ـAانس وال الخف ــاف ..وال تلبس ــوا ش ــيئا مس ــه
الزعفران وال الورس".٣
ف ــالن OÛمف ــرد ! ــي ٔالاول م ــع إف ـراد موض ــوع الن Ûــ ،Oأم ــا الث ــاني ف ــالن OÛمف ــرد م ــع تع ــدد موض ــوع الن Ûــ ،Oم ــع
اخــتالف مقاصــدﻩ ،ففــي ٔالاول إنمــا الغــرض النصــح بعــدم املعاجلــة !ــي التطليــق ،أمــا الثــاني فــالن OÛيتعلــق
بحكم شرûي ]التحريم[ ،يبBن ما ال ينبaي للمحرم أن يلبسه.
ـ ـ "إن ﷲ تعا[ى :ـ فرض فرائض فال تضيعوها
ـ وحد حدودا فال تعتدوها
ـ وحرم أشياء فال تنكوها
ـ وسكت عن أشياء  ..فال تبحثوا عا".٤
فمب Pــ¯ الخط ــاب مث Pــ¯ مث Pــ¯ ،بحي ــث تتض ــمن ك ــل ثنائي ــة عالق ــة اس ــتلزام & ،ــيء ب ــه م ــن ب ــاب ٕالاحاط ــة ! ــي
التشــريع ،وكــأن ذلــك مــن جوامــع الكلــم الcــ Oتجمــع كــل أبــواب الــ ،Aفــال يبقــى للمســلم بعــد هــذا مــن ــOpء
يخفــى عليــه ،ولعــل بعــض هــذﻩ الثنائيــات ]ســكت عــن أشــياءÔ [..ــي الcــ Oكانــت تقــف وراء كــف الصــحابة
عــن الســؤال ،فــال يســألون إال !ــي مــا ال بــد منــه ،٥وكــان هــو صــ;ى ﷲ عليــه وســلم ،مــن يتــو[ى بعــث الســؤال
 ١ـنفسه ،رقم  ،٦٨٢ص.١٨١
 ٢ـفي أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ص.١٠٣
 ٣ـ مختصر صحيح مسلم ،رقم  ،٦٧٨ص.١٨٠
 ٤ـ ٔالاربعون النووية ،رقم  ،٣٠ص.١٢٦
 ٥ـ يصدقه حديث أبي هريرة "خطبنا رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم فقال :أ´ا الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا .فقال رجل :أكل عـام
يــا رســول ﷲ؟ فســكت ،حcــ¯ قالهــا ثالثــا ،فقــال رســول ﷲ صــ;ى ﷲ عليــه وســلم :لــو قلــت نعــم لوجبــت ،وملــا اســتطعتم .ثــم قــال :ذرونــي مــا
تــركتكم فإنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بكــAة ســؤالهم ،واخــتالفهم ع;ــى أنبيــاòم ،فــإذا أمــرتكم ب×ــOpء فــأتوا منــه مــا اســتطعتم ،وإذا ³يــتكم عــن
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عمــا ينبaــي معرفتــه لهــم ،فيثBــ Aمــا قــد يــدور !ــي خلــدهم ،ومــا قــد يعــرض لهــم مــن بــاب الاســتباق والــتكلم
بالو'ي.
إن تلـك الثنائيــات ترســم معــالم عالقـة املخاطــب بقضــايا الــدين بصـورة مختصــرة ،ســهلة الاســتيعاب ،مــع
كو³ــا تتقqــ ¯pأركــان املوضــوع ،فـال يبقــى للســامع أي لــبس قــد يطــرح الســؤال عنــدﻩ ،ألن الخطــاب أوضــح
فأوعب ،فرسم السلوك املنتظر عندﻩ ،وهو القبـول والتسـليم طواعيـة لـدعوة املخاطـب ،فـاقAsن مـن ثـم،
من منطلق طبيعة العالقة بBن طر!ي الخطـاب ،فعـل الـتلفظ بمضـمون الفعـل املنتظـر ،إن هـذﻩ التقنيـة
 Ôــي أح ــد أه ــم مواض ــيع الAه ــان الخط ــابي ،واملس ــماة "التقس ــيم املستق qــ ،"Opوال cــ Oيس ــÙى امل ــتكلم "إ[ ــى
ٕالايحاء باإلحاطة باملوضوع من كل جوانبه ،لصرف نظر املستمع عن البحث والتق.١"Opq
هذا دون أن نن ¯p-أفعاال لغوية أخرى كالدعاء! ،ي مثل قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم:
ـ ـ " ..فيقال إ³م قد بدلوا بعدك ،فأقول سحقا سحقا".٢
ـ ـ "من تو[ى قوما بغ ABإذن مواليه ،فعليه لعنة ﷲ واملالئكة والناس أجمعBن".٣
ال ــذي يفي ــد تحق ــق الفع ــل بمج ــرد ال ــتلفظ ب ــه ،ف ــالهالك واق ــع ب ــاللفظ نفس ــه ،واللعن ــة أيض ــا تك ــون ق ــد
حاقت بمجرد تو[ي العبـد ملـو[ى آخـر بغBـ Aإذن سـيدﻩ ،وإن يكـن الخطـاب ٔالاول إخبـار عـن مسـتقبل يقيPـ،O
والثاني !ي مع ¯Pالشرط الذي يدل عليه الاسم املوصول كما يقول النحاة.
وكالتعجب !ي قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم:
٤
ـ ـ "ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى" .
ـ ـ"..هل نظرت إلا فإن !ي عيون ٔالانصار شيئا؟ قـال ـأي الرجـل ـ قـد نظـرت إلـا ،قـال :ع;ـى كـم تزوجـا؟
ق ــال :ع; ــى أرب ــع أوراق ،فق ــال الن °ــ Oص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم :ع; ــى أربع ــة أوراق! كأنم ــا تنحت ــون الفض ــة م ــن
ُعرض هذا الجبل! ".٥
فم ــا يس ــتفاد م ــن الAsكي ــب ه ــو مع Pــ¯ التعج ــب وإن يك ــن الخط ــاب ج ــاء ع; ــى غ Bــ Aقي ــاس في ــه ،بحك ــم م ــا
يسـتنبط مـن مكونـات سـياقه ،وكونـه مـن ٔالافعـال اللغويـة مـؤداﻩ إنشـاء فعـل التعجـب مـع حصـول الفعـل
اللغ ــوي ،فك ــأن الفع ــل ذات ــه ه ــو التعج ــب نفس ــه ،ه ــذا بالنس ــبة للنم ــوذج ٔالاول ،أم النم ــوذج الث ــاني ف ــإن
التعجب متولد من قيمة انفعالية صوتية تكون قد صـدرت عـن الن°ـ Oصـ;ى ﷲ عليـه وسـلم حينمـا سـمع
مبلــغ املهــر أو الصــداق ،ألن التلوينــات الصــوتية تــؤدي مــا تؤديــه ٔالادوات اللغويــة تمامــا ،بــل أحيانــا أكــ،A
أل³ـا تعكــس القيمـة الانفعاليــة للمخاطــب وموقفـه حيــال مضــمون الخـ ،AوÔــي قيمــة يـراد لهــا أن تــنعكس
بالقدر نفسه عند املتلقي ،ويؤكد ذلك العبارة التشبية ال Ocأردف Çـا الن°ـ Oصـ;ى ﷲ عليـه وسـلم عبـارة
التعجب "كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل" ،أي إن ذلك كث.AB
Opء فدعوﻩ" مختصر صحيح مسلم ،رقم  ،٦٣٩ص.١٧١
 ١ـ !ي بالغة الخطاب ٕالاقناûي ،ص.٨٠
 ٢ـمختصر صحيح مسلم ،رقم ،١٢٩ص.٤٣
 ٣ـ نفسه ،رقم  ،٨٩٩ص.٢٣٧
 ٤ـ نفسه ،رقم ،٦٨٨ص.١٨٢
 ٥ـ نفسه ،رقم ،٨٠١ص.٢٠٨
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وكالتأكيدات املختلفة ٔالادوات والدرجات ،وال Ocمن صورها:
ثانيـا ـ ـ ٓالاليـات شـبه املنطقيـة :ويمثلهـا السـلم الحجـا&ي بمـا ينـدرج تحتـه مـن آليـات تـؤدي دورا !ـي عمليـة
ٕالاقنــاع بمضــمون الخطــاب ،ويمكــن تعريــف الســلم الحجــا&ي ع;ــى أنــه "مجموعــة غBــ Aفارغــة مــن ٔالاقــوال
مزودة بعالقة ترتيبية ومستوفية للشرطBن التاليBن:
ـ كل قول يقع !ي مرتبة مـا مـن السـلم يلـزم عنـه مـا يقـع تحتـه ،بحيـث تلـزم عـن القـول املوجـود !ـي الطـرف
ٔالاع;ى جميع ٔالاقوال ٔالاخرى.
ـ كل قول !ي السلم كان دليال ع;ى مدلول معBن ،كان ما يعلوﻩ مرتبة دليال أقوى".١
ومن جملة ما رصدنا !ي هذا املنوال:
٢
 ١ـ "أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. "..
 ٢ـ ـ ـ "إن ﷲ تعـا[ى طيـب ال يقبـل إال طيبـا ،وإن ﷲ أمـر املـؤمنBن بمـا أمـر بـه املرسـلBن ،فقـال تعـا[ى ]يـا أ´ــا
الرس ـ ــل كل ـ ــوا م ـ ــن الطيب ـ ــات واعمل ـ ــوا ص ـ ــالحا[ ،وق ـ ــال تع ـ ــا[ى ]ي ـ ــا أ´ ـ ــا ال ـ ــذين آمن ـ ــوا كل ـ ــوا م ـ ــن طيب ـ ــا م ـ ــا
رزقناكم[.٣"..
 ٣ـ "إ³ا ستكون فsن ،أال ثم تكون فsن ،القاعـد فـا خBـ Aمـن املاـ ،Opواملاـ Opفـا خBـ Aمـن السـاûي إلـا،
٤
أال فإذا نزلت أو وقعت ،فمن كان له إبل فليلحق بإبله"..
 ٤ـ "ال يؤمن أحدكم ح ¯cيكون هواﻩ تبعا ملا جئت به".٥
لقــد اتخــذ الخطــاب !ــي النمــوذج ٔالاول مــن صــيغة التفضــيل وســيلة لإلقنــاع! ،ــي قالــب املصــادرة الcــ Oال
يملك السامع دحضها ،من جهة مع ¯Pاملقارنة بBن أمرين:
أع;ى ]فاضل[ :جنس الكالم.
أدنى ]مفضول[ :كلمة واحدة للبيد بن ربيعة "أال كل ما خال ﷲ باطل"
الصفة املشAsكة :الصدق.
وج ــه تص ــديق القض ــية :موافق ــا للح ــق ال ــذي ن ــزل ب ــه الكت ــاب" ،ك ــل م ــن عل ــا ف ــان ويبق ــى وج ــه رب ــك ذو
الجالل وٕالاكرم".٦
ومــن خــالل هــذﻩ العالقــة يتحقــق للســامع التســليم بم ـراد املخاطــب ،ال مــن بــاب ٕالال ـزام ،ولكنــه تصــديق
قــائم ع;ــى الاقتنــاع ،ع;ــى شــاكلة املحاججــة ببيــان الفــروق بــBن ٔالاضــداد ،أو مــا هــو !ـي حكمهــا كاملشــAsك !ــي
أص ــل الص ــفة ،واملختل ــف ! ــي درج ــا ،كال ــذي نح ــن بص ــددﻩ ،ول ــيس يتعل ــق ٔالام ــر بم ــا ه ــو متعل ــق الكلم ــة
]الــذات الcــ Oقالــت :لبيــد[ ،وإال ملــا كــان يــروى عنــه صــ;ى ﷲ عليــه وســلم حينمــا ســمع الشــطر الثــاني "وكــل
 ١ـ !ي أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ص .١٠٥وأبرز ما يم ¤Bالسلم الحجا&ي قوانينه الثالثة :قانون الخفض ،قانون تبديل السلم،
وقانون القلب.
 ٢ـ مختصر صحيح مسلم ،رقم  ،١٥٠٧ص.٣٩٢
 ٣ـ نفسه ،رقم  ،٥٤٠ص.١٤٧
 ٤ـ نفسه ،رقم  ،٢٠٠٤ص.٥٢٧ ،٥٢٦
 ٥ـ ٔالاربعون النووية ،رقم ،٤١ ،ص.١٦٧
 ٦ـ سورة الرحمن.
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نعــيم ال محالــة زائــل" أنــه قــال "كــذبت" لعــدم موافقــة الكلمــة للحـق ،ألن الجنــة نعــيم ،وÔــي مــن ثــم داخلــة
!ي جملة النعيم املشمول بتعب ABالجنس "كل" ،وهو غ ABصائب وال موافق للكتاب.
أمــا !ــي النمــوذج الثــاني فقــد تضــمن الخطــاب ذو الطبيعــة الاســتداللية مــا يمكــن أن يكــون حجــة يســتند
إلــا الحكــم ،ممثلــة ! ــي الاحتجــاج بــالقرآن الكــريم ،ال ــذي يمثــل قيمــة أرفــع ومص ــدرا أع;ــى يحــتكم إل ــا،
وعــادة مــا تمثــل القــيم أساســا !ــي إيجــاد فضــاء مــن الثقــة بــBن أط ـراف املحــاورة ،باعتبــار اليقينيــة املطلقــة
الcــ Oتتصــف Çــا ،فــالحكم "إن ﷲ طيــب ال يقبــل إال طيبــا ،وأن الخطــاب !ــي تحــري الطيــب للمــؤمنBن هــو
ذاته للمرسلBن" ،بدليل ٓالايتBن املذكورتBن كشاهد وحجة ،كل مما فيما ذكرت له.
!ــي حــBن مــا نجــدﻩ !ــي النمــوذج الثالــث هــو ضــرب مــن العــرض للســلم الحجــا&ي خــاص بعــد التلــويح بمــا
سيكون !ي قابل أيام املخـاطبBن ،والcـ Oلـن يشـهدها املـتكلم ،وإنمـا يقـف مـا حيـال أتباعـه موقـف املرشـد
والناصــح الــذي يحــاول جهــدﻩ تــأمBن معــ Aســالك ملــن يحــرص علــم إذا عرضــت لهــم ،ببيــان جملــة أحــوال
ووضــعيات ومواقــع !ــي تلــك الفــsن ،وقــد اســتعBن !ــي ذلــك بطريــق املفاضــلة ،ولكــا مفاضــلة نســبية ،لــن
يسلم فا إال الجالس ،أي من يعرض عا وعن أسباÇا وال يخوض فا ،أما بقية املرا*ي ،فÛـ Oرتـب ينـال
فا الرجل من الوزر بقدر مشاركته فا.
إن هــذﻩ الســلمية تجعــل الســامع يلجــأ إ[ــى عمليــة تصــنيفية عقليــةÇ ،ــدف تبــBن الفــروق ،واتخــاذ موقــف
ما ،من منطلق ٕالاقرار والاقتناع Çذﻩ الحجة ،ويتضـح لـه إيجابيـة السـلمية بـالنظر إ[ـى مجـال ناòـا ،كمـا
يتض ــح ل ــه باملقاب ــل ،م ــن منطل ــق اس ــتدعاء الغي ــاب بالحض ــور ،وه ــو مب ــدأ عق; ــي ،انق ــالب الس ــلمية ! ــي
الوضعية املخالفة:
القاعد الساûي
!ي الفsن :املا Opاملا! Opي الخABات
الساûي القاعد
وهــذا ال يعPــ Oأن وســط التصــنيف ســواء !ــي الحــالBن ،وإنمــا همــا ع;ــى طر!ــي نقــيض ،كمــا يقــف مقاماهمــا
بشــكل متضــاد تضــادا حــادا ،وتلــك الســلمية تمثــل !ــي مجموعهــا صــلب القضــية املطروحــة املــدلول علــا
بالعبــارات الــثالث داللــا إثبــات مرتبــة أحــد مــا مــن النــاس بحســب اســتجابته لــداûي الفــsن املحــذر مــا،
وكقي ــاس عق; ــي ،يمك ــن الح ــديث ع ــن دالل ــة نقيض ــة  Ôــي منت Ûــ¯ الس ــلم املض ــاد ،بوص ــفها متطلب ــا عقلي ــا:
مرتبة أحد من الناس من الخABية بحسب مدى استجابته لداûي الخ! ABي املواقف املختلفة.
ونظ ABهذا !ي السلمية ما ورد !ي قوله ص;ى ﷲ عليه وسلم:
ـ "ابدأ بنفسك فتصدق علا فـإن فضـل ـOpء فألهلـك ،فـإن فضـل عـن أهلـك ـOpء فلـذي قرابتـك ،فـإن
فضل عن ذي قرابتك Opء فهكذا وهكذا".١
ـ " مــن قتــل وزغــة !ــي أول ضــربة فلــه كــذا وكــذا حســنة ،ومــن قتلهــا ! ـي !ــي الضــربة الثانيــة فلــه كــذا وكــذا
حسنة ،لدون ٔالاو[ى ،وإن قتلها !ي الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة ،لدون الثانية".٢
 ١ـ مختصر صحيح مسلم ،رقم  ،٨٨٣ص.٢٣٣
 ٢ـ نفسه ،رقم ،١٥٠١ص.٣٩٠
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فكــون القضــية ٔالاو[ــى ]القتــل !ــي الضــربة ٔالاو[ــى [ حجــة أكــ Aوأســبق !ــي رتبــة ؤالاجــر مــن الثانيــة ،والقضــية
الثانية ]القتل !ي الضـربة الثانيـة[ حجـة أقـوى وأعظـم أجـرا مـن القضـية الثالثـة ،يسـتلزم منـه أن الحجـة
ٔالاو[ ــى أعظ ــم م ــن الثالث ــة ض ــرورة بطري ــق التعدي ــة ،وه ــذا الن ــوع م ــن الس ــلمية  Ôــي ال cــ Oدعاه ــا ط ــه عب ــد
الرحمن "قاعدة تعدي التفاضل".١
وباملقابل نجـد النمـوذج الرابـع يميـل إ[ـى التنصـيص ع;ـى مسـألة الهـوى أو امليـل القل°ـ Oأو املحبـة ،وأ³ـا Ôـي
ش ــرط ٕالايم ــان الص ــحيح الكام ــل ،بمع Pــ¯ أن تحق ــق ٕالايم ــان يش ــAsط تبعي ــة املي ــوالت النفس ــية للتش ــريع
املحم ــدي ،ولك ــن الخط ــاب ع; ــى ص ــورته يحم ــل ظ ــاهرا وباطن ــا ،أم ــا الدالل ــة الظاهري ــة ف ــال Ocتفه ــم م ــن
ٔالالفــاظ مواضــعة ،أو مســتوى القــول ،وأمــا الداللــة الباطنــة فÛــ Oمــا يمكــن توجيــه الخطــاب إليــه ،أو Ôــي
مستوى التضمBن ،أو املسكوت عنه ،أو ما يمكن أن ندعوﻩ بالداللة الاقتضائية.
لكن ما طبيعة العالقة بBن الـداللتBن املنطوقـة واملضـمنة ،وكيـف يـؤثر ذلـك !ـي ٕالاطـار التـداو[ي للخطـاب؟
إن مــا يمكــن قولــه !ــي هــذا الصــدد هــو أن املنطــوق يفصــح عــن نفســه ،وهــو وإن كــان مقصــودا م ـن جهــة
أو[ ــى ،إال أن ــه ل ــيس ك ــذلك بص ــورة قطعي ــة ،ألن ــه مرحل ــة أو[ ــى ال يمك ــن تجاوزه ــا ،وإن كان ــت تلي ــه مرحل ــة
أخــرى !ــي الداللــة Ôــي أعمــق ،إن ٕالايمــان يبــدأ بامليــل القل°ــ Oوال يتوقــف عنــدﻩ ،ألن مجــرد القبــول واملحبــة
دليــل خABيــة ال منتÛــ¯ الخABيــة ،وأن ٕالايمــان مراتــب .إن املحــب يوجــب الاتبــاع !ــي كــل قــول وفعــل! ،ــي كــل
حركــة وســكنة ،و!ــي هــذا عــودة بنــا إ[ــى حــديث النيــات أوال ،ومــا يAsتــب عــا ،فموافقــة العمــل دون مي ــل
ومحبـة ال ينDــي ،كمـا أن امليــل وحــدﻩ دون عمـل ال ينDــي كــذلك ،فالبدايـة الضــرورية ميــل ومحبـة ،ولهــا مــا
يلــا ضــرورة عمــل واتبــاع ،وهــذا لــم يفهــم مــن خــالل اللف ـظ وحــدﻩ ،بــل مقرونــا إليــه داللــة الفحــوى الcــO
يتوصــل إلــا بــالنظر إ[ــى جانــب الاحتكــام إ[ــى الشــبكة املوســعة للســياق التــداو[ي ،ومــا جملــة مــا ورد إلينــا
عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،ومنه:
ـ ٕالايمان ما وقر !ي القلب وصدقه العمل.
ـ ليس ٕالايمان بالتم OPوال بالتح;ي ولكن ما وقر !ي القلب وصدقه العمل.
فذكر الهوى ولم يذكر العمل ،ألن التنصيص ع;ى ٔالاول موقوف به ع;ى الثـاني ،والانتقـال إ[ـى العمـل مـن
الطرف املذكور من باب أو[ى ،تعويال ع;ـى فطنـة السـامع وفهمـه ،وحينئـذ يتحـول أداة !ـي ٕالاقنـاع ووسـيلة
!ــي إل ـزام املحــاور ،وقــد يتــأتى ذلــك أيضــا مــن جهــة املقارنــة الطبيعيــة املعهــودة لــدى الســامع ،فمــا دام لــم
يصدق الاقتصار ع;ى املحبة وحدها إذا تعلق ٔالامر بأمور الدنيا وباملعشوق الفاني:
إن املحب ]إضمارا[ ملن يحب مطيع ]تصديقا وتحقيقا[
فــأو[ى أن ال يصــح ذلــك !ــي أمــور الــدين الcــ Oمجــال الاختبــار فــا اقsـAان املضــمر بــاملظهر ،والنيــة بالعمــل،
وامليل باالتباع ومطلق الاقتداء .وأبرز ما يتمثل هذا الفن من الحجاج قولـه صـ;ى ﷲ عليـه وسـلم" :بينمـا
رجــل يم×ــ Opبطريــق اشــتد عليــه العطــش ،فوجــد بـAا ،فــ¤ل فــا فشــرب ،ثــم خــرج ،فــإذا كلــب يلهــث يأكــل
الــAى مــن العطــش ،فقــال الرجــل :لقــد بلــغ هــذا الكلــب مــن العطــش مثــل الــذي كــان بلــغ مPــ ،Oفــ¤ل البــA
 ١ـ مراتب الحجاج وقياس التمثيل ]مقال[ مجلة كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية ،جامعة سيدي محمد بن عبد ﷲ ،فاس ،املغرب ،ع،٩
 ،١٩٨٧ص.١٤
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فمـأل خفـه مـاء ثــم أمسـكه بفيـه حcــ¯ ر*ـي فسـقى الكلـب ،فشــكر ﷲ لـه فغفـر لــه" قـالوا :يـا رســول ﷲ :وإن
لنــا !ــي هــذﻩ الÈــائم ألج ـرا؟ فقــال!" :ــي كــل كبــد رطبــة أجــر" ،١وقولــه" :عــذبت ام ـرأة !ــي هــرة ســجنا حcــ¯
مات ــت ،٢"..فلق ــد ذك ــر ٔالادن ــى ف ــدل ع; ــى ٔالاع; ــى م ــن ب ــاب أو[ ــى ،ف ــإذا ك ــان ه ــذا الع ــذاب وذاك ٔالاج ــر ! ــي
الحيوان ،فهو !ي ٕالانسان أعظم وأك.A
ومن مقومات السلم الحجا&ي وجملة أدواته الروابط املنطقية:
٣
 ١ـ "أال إن آل أبي ،يع OPفالنا ،ليسوا [ي بأولياء ،إنما ول÷ Oﷲ وصالح املؤمنBن" .
 ٢ـ "بل أرجو أن يخرج ﷲ من أصالÇم من يعبد ﷲ وحدﻩ وال يشرك به شيئا".٤
 ٣ـ "إ³ا ال تصيد صيدا ،وال تنكأ عدوا ،ولكا تكسر السن وتفقأ العBن".٥
ونعتقد أ³ا من أكـ Aالوسـائل اسـتعماال !ـي الخطابـات الاسـتداللية عمومـا ،ودورهـا يكمـن !ـي أ³ـا تتوسـط
قضايا مختلفة ،اختالفا ضديا ،و´دف املتكلم إ[ى اسـتثارة القضـية ٔالاو[ـى الcـÔ Oـي ليسـت مـن قناعتـه !ـي
ـOpء ،ويعتقــد جازمـا أ³ــا غBــ Aصـحيحة ،ويريــد إبـراز عـدم ميلــه إلـا ،ويريــد للســامع بعـد ذلــك أن ينضــوي
تح ــت ه ــذﻩ القناعـ ــة ،م ــن خ ــالل عنصـ ــر ٕالابط ــال الـ ــذي يدخل ــه بفع ــل تلـ ــك الوس ــائط أو الـ ــروابط ذات
الصــورة أو الشــكل اللغــوي ،لكــا ت ـؤدي وظيفــة منطقيــة عقليــة بحتــة ،تتج;ــى !ــي عمليــة النفــي وٕالاثبــات
املمارســة بــBن القضــيتBن ،هــذا !ــي ٔالاصــل ،ألنــه قــد ال نجــد نفيــا صــريحا بــل هــو نفــي ضــم OPكمــا نلحظــه !ــي
النمــوذج الثــاني ،فهنــاك نفــي مقــدر يفهــم بــإدراك العالقــة بــBن كــالم ملــك الجبــال "وقــد بعثPــ Oربــك إليــك
لتأمرني بأمرك ،فما شئت؟ إن شـئت أن أطبـق علـم ٔالاخشـبBن؟ ،وكـالم الن°ـ Oصـ;ى ﷲ عليـه وسـلم "بـل
أرجــو ،"..أي "ال أريــد هالكهــم ،بــل أرجــو أن يكــون مــم ناصــر لهــذا الــدين" ،ولهــذﻩ الوظيفــة ســم¯ النحــاة
]بــل[ حــرف إض ـراب ،٦أي إض ـراب عمــا قبلهــا وإثبــات مــا بعــدها ،فكانــت داللــة ٕالاثبــات معهــا !ــي مثــل هــذﻩ
املقامــات مقــواة ،راقيــة إ[ــى درجــة التوكيــد ]داللــة ٕالابطــال[ ،لكــا تختلــف عــن أنــواع التوكيــد ٔالاخــرى !ــي
ك ــون الس ــامع يتوص ــل إ[ ــى الاقتن ــاع وهض ــم الحج ــة ! ــي حض ــور القض ــيتBن وم ــن خ ــالل التض ــاد الحاص ــل
بيما ،أما التوكيد العادي فهو نوع من ال*Asي !ي ٕالاخبار من درجة إ[ى درجة فحسـب ،دون أن نضـمن أن
يكون املخاطب ع;ى دراية بالقضية النقيضة أو املخالفة مخالفة ضدية.
وهــذﻩ الحجاجيــة Ôــي الcــ Oنقــف علــا !ــي الاســتدراك !ــي النمــوذج الثالــث الــذي تتوســط فيــه "لكــن" بــBن
كالمBن متغايرين نفيا وإثباتا :
الحذف

 ١ـ السابق ،رقم ،١٥٠٥ص.٣٩١
 ٢ـ السابق ،رقم ،١٥٠٣ص.٣٩٠
 ٣ـ رقم  ،٥٩ص٢١
 ٤ـ رقم  ،١١٦٥ص٣٠٨
 ٥ـ رقم  ،١٢٤٦ص.٣٣٢
 ٦ـ مغ OPاللبيب ،ج ،١ص١٣٠ـ الج ¯Pالداني ،ص.٢٣٥
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ال يصيد صيدا تكس ــر السن
]ليس فيه منفعة مرجوة[ ]لكن[ ]ضــرر مـؤكــد[
وال ينكأ عدوا تفقـأ الع ــBن
ولك ــن م ــا ينب aــي مالحظت ــه ه ــو الحال ــة الاس ــتثنائية والخاص ــة ال cــ Oتب ــدو م ــن خ ــالل النم ــوذج ٔالاول ،حي ــث
اعتمـ ــد الخطـ ــاب ٔالاداة "إنمـ ــا" الcـ ــÔ Oـ ــي !ـ ــي ٔالاصـ ــل الـ ــوظيفي دالـ ــة ع;ـ ــى القصـ ــر ،ولكـ ــن تحلـ ــت بداللـ ــة
الاســتدراك مــع داللــة التوكي ـد الcــ Oفــا ،لســبقها بــالنفي املؤكــد بــإن والبــاء املقAsنــة بــالخ ،Aفيكــون معPــ¯
الكـ ــالم ع;ـ ــى تقـ ــدير :ليسـ ــوا [ـ ــي بأوليـ ــاء ولكـ ــن ول÷ـ ــ Oﷲ .أي إن واليcـ ــ Oليسـ ــت آلل فـ ــالن ،بـ ــل هلل وصـ ــالح
املؤمنBن.
واله ــدف إزال ــة الش ــك وترس ــيخ القض ــية ببي ــان نف ــي نقيض ــها أوال ،وه ــو م ــا يؤك ــدﻩ ق ــول الص ــحابي راوي
الح ــديث عم ــرو ب ــن الع ــاص" :س ــمعت رس ــول ﷲ ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم يق ــول جه ــارا غ Bــ Aس ــر يق ــول،"..
اقتناعا بالفكرة ،وإقناعا Çا ليكون قدوة.
ثم إن املخاطب ص;ى ﷲ عليه وسلم عرض القضـية بطرفـا !ـي صـورة ]ٕالاعـالن[ دون مواربـة عـن ]قـرار[
اتخ ــذﻩ ،وموق ــف ر Ëــ ¯pعلي ــه ،وه ــو واق ــع ! ــي ٓالان ال ــذي وق ــع في ــه الخط ــاب دون ت ـراخ وال ت ــأخ ،ABوه ــو م ــا
يدخل ــه ض ــمن دائ ــرة ٔالافع ــال الكالمي ــة ٕالانجازي ــة ،ال ألن ــه ج ــاء ! ــي ص ــورة تأكي ــدات ،وإنم ــا ألن املض ــمون
ً
يتحقـق !ــي الوقـت ذاتــه الــذي تـم فيــه الـتلفظ ،فــاللفيظ إذا يحمــل طاقـة حجاجيــة متضـاعفة! ،ــي صــورة
طبقيــة متضــافرة :الــروابط الحجاجيــة ،مــع التأكيــدات ،إ[ــى جانــب قــوة الفعــل اللغــوي ،كــل أولئــك يحمــل
السامع ع;ى مراجعة الفكرة وتقليب املوقف ،وال يسعه إال أن يعطي ـإن حكم العقل ـ باليد !ي ٔالامر.
ومن ٔالادوات الحجاجية أيضا القياس:
ـ ـ "ع ــن أب ــي هري ــرة ر Úــ ¯pﷲ عن ــه أن ناس ــا ق ــالوا ي ــا رس ــول ﷲ ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم :ه ــل ن ــرى ربن ــا ي ــوم
القيامــة؟ فقــال رســول ﷲ صــ;ى ﷲ عليــه وســلم :هــل تضــارون !ــي القمــر ليلــة البــدر؟ قــالوا :ال يــا رســول.
قال هل تضارون !ي الشمس ليس دو³ا سحاب؟ قالوا :ال ،قال :إنكم ترونه كذلك.١"..
مبPــ¯ الخطــاب النبــوي ع;ــى قيــاس منطقــي :قيــاس الغائــب ع;ــى الشــاهد ،واتخــاذ الشــاهد دلــيال عليــه ،أو
قياس ما ال يدركه الحس الراهن ع;ى ما يدركه الحس بما ييأ للحس مستقبال من قوى تصلح إلدراكه:
ﷲ موجود حقيقة كالشمس والقمر.
أنتم ترون الشمس والقمر.
إذا رؤيته تعا[ى ممكنة ثابتة كما ترون الشمس والقمر ]بشروط الرؤية[؛
إذ ليس ذلك إال للمؤمن ،ألن الكافر ال يراﻩ ،ألن رؤيته ضرب متسـام مـن النعـيم ،ولـو رآﻩ لثبـت لـه نعـيم،
وهــو منتــف ،لــذلك قــال تعــا[ى "لهــم مــا يشــاؤون فــا ولــدينا مزيــد" ع;ــى اعتبــار أن املزيــد املقصــود هنــا هــو
تج;ي ﷲ تعا[ى للصفوة من عبادﻩ ،ورؤيم له.
يــأتي دور القيــاس !ــي الخطــاب مــن ب ـاب تعــاون وتعــاطف املــتكلم مــع الســامع ،تماشــيا منــه مــع قدراتــه !ــي
 ١ـمختصر صحيح مسلم ،رقم ،٨٦ص.٣٠
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ٕالادراك ،والقيـ ــاس تيسـ ــ ABلعمليـ ــة استضـ ــمار املضـ ــمون الخطـ ــابي ،مراعـ ــاة للتـ ــدرج !ـ ــي طبيعـ ــة القضـ ــايا
املعروضة ،فلقد بدأهم بما تقع عليه العBن ،وبما يرتسم !ي الذهن لتكررﻩ ،وعدم تعلق الشـÈة بـه]رؤيـة
الش ــمس والقم ــر ليل ــة تمام ــه ب ــدرا[ ،فص ــار م ــن ث ــم أه ــال ألن يب Pــ¯ علي ــه ،ويعتض ــد ب ــه ،ويتخ ــذ دل ــيال ! ــي
الاستش ــهاد ع; ــى ص ــحة م ــا ل ــم يحص ــل له ــم ب ــه عل ــم وال إحاط ــة ،وه ــو رؤي ــة ﷲ ،م ــع تص ــديقهم بوج ــودﻩ،
وإلحــاقهم بــه كــل صــفات الكمــال الcــ Oوصــف Çــا نفســه ،فحــدث ال*Asــي ع;ــى رجــاء ٕالالحــاق مــع اخــتالف
ٕالادراكـ ــBن ،مـ ــن ب ـ ـاب التحقيـ ــق والتصـ ــديق ،ال مـ ــن بـ ــاب تغليـ ــب الظـ ــن ،١ألننـ ــا بصـ ــدد قـ ــول خطـ ــابي لـ ــه
خصوصيته ،وÔي أنه و'ي ال يتطرق إليه الشك وال الكذب.
ثالثا ـ ٓالاليات البالغية:
ونع Pــ Ç Oــا م ــا يمك ــن توظيف ــه م ــن ط ــرق ! ــي الدالل ــة ع; ــى ص ــدقية الك ــالم ،وتحقي ــق املض ــمون الخط ــابي،
باستعمال ألوان بالغية معينة ،أهمها:
ـ التفصيل بعد ٕالاجمال:
١ـ خمس فواسق يقتلن !ي الحل والحرم :الحية ،والغراب ٔالابقع ،والفأرة ،والكلب العقور ،والحديا".٢
 ٢ـ "تنكح املرأة ألربع :ملالها ،ولحسÈا ،ولجمالها ،ولديا ،فاظفر بذات الدين تربت يداك".٣
 ٣ـ "ثالث من كل شهر ،ورمضان إ[ى رمضان ،فهذا صيام الدهر كله".٤
وفائ ــدة ه ــذﻩ ٓالالي ــة تكم ــن ! ــي ٕالاحاط ــة والاستقص ــاء املت ــأتيBن م ــن ذك ــر قض ــية مجمل ــة تحت ــاج إ[ ــى بي ــان
وتفصيل ،ثم يشرع !ي تتبع أجزاòا ح ¯cتستو!ى ،لتوف ABالجهد ع;ى السامع !ي تبBن ٔالاجـزاء بمفـردﻩ ،وهـو
أمــر قــد يحمــل مــن املزالــق مــا ال يخفــى ،الســيما إذا تعلــق ٔالامــر بقضــايا شــرعية تــرتبط باكتســاب مثوبــة أو
اس¤sادة أجر ،كما أن فا استباقا للسؤال املحتمل مـن املتلقـي ،تـوفABا للجهـد عليـه ،ورفعـا للحـرج عنـه،
وبخاصــة إذا استحضــرنا ®يــب الصــحابة مــن الســؤال ،وقــد ســبق بيانــه ،وهــذا الــذي يســميه البالغيــون
حسن التقسيم ،٥كما هو معلوم من النموذجBن ٔالاولBن ،اللذين &يء فما بالنظم ع;ى أصـله !ـي الوضـع
الت ــداو[ي ،ووف ــق م ــا يقتض ــيه منط ــق العق ــل ،غ Bــ Aأن ــه ق ــد يع ــدل ع ــن ه ــذا ٔالاص ــل إ[ ــى نقيض ــه ،بتق ــديم
التفصــيل ع;ــى ٕالاجمــال لنكتــة ،كمــا نتبينــه !ــي النمــوذج الثالــث ،الــذي أصــله :صــيام الــدهر كلــه :ثــالث مــن
كل شهر ،ورمضان إ[ى رمضان .وإنما قلب النظم لتوليد التطلع لدى املتلقـي ،وزيـادة التشـويق إ[ـى مـا هـو
كــالحكم ع;ــى هــذﻩ التفاصــيل ]كو³ــا صــيام الــدهر[ ،وتــأخ ABاملطلــوب املجمــل لقيمتــه ،ألنــه كالبشــارة الcــO
 ١ـ ـ ألن ٔالاص ــل ! ــي الق ــول الخط ــابي كم ــا يق ــول ح ــازم القرط ــاج OPإنم ــا ه ــو "تقوي ــة الظ ــن ال ع; ــى إيق ــاع اليق ــBن ،الله ــم إال أن يع ــدل الخطي ــب
بأقاويلـه عـن ٕالاقنـاع إ[ــى التصـديق" .مـاج البلغــاء وسـراج ٔالادبـاء ،تحقيـق محمــد الحبيـب بـن الخوجــة ،دار الغـرب ٕالاسـالمي ،بBــAوت ،ط،٣
١٩٨٦م ،ص.٦٢
 ٢ـ مختصر الصحيح ،رقم ،٦٨٣ص.١٦٥
 ٣ـ نفسه ،رقم ،٧٩٨ص.٢٠٧
 ٤ـ نفسه ،رقم ،٦٢٠-ص.١٦٥
 ٥ـ السراج ،ص ،٥٥ويعرفه أبو هالل العسكري بقوله"التقسيم الصحيح أن تقسم الكالم قسمة مستوية تحتوي ع;ى جميع أنواعه ،وال
يخرج ما جنس من أجناسه" الصناعتBن ،تحقيق ع;ي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية ،بABوت١٤١٩ ،هـ
١٩٩٨م.٣٤١ ،
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تعكـس التيسـ ،ABمثالـه كــأن يقـول أحـد ٓالابـاء لولــدﻩ وهـو يناولـه :هـذﻩ ألــف دينـار ،وملجـة سـريعة ،وقبعــة،
ونظـ ــارات شمسـ ــيةÔ ،ـ ــي عـ ــدة ال¤هـ ــة الcـ ــ Oوعـ ــدتك فـ ــانطلق .ليكـ ــون املطلـ ــوب هـ ــو املفاجـ ــأة املقـ ــدم لهـ ــا
بتفاصيلها ،مما يضفي الطابع املنطقي ع;ى القضية برما ،أل³ا صارت بم¤لة املقدمات والنتائج.
وق ــد يتض ــافر م ــع التفس ــ ABألف ــاظ التنبي ــه وألف ــاظ الاس ــتغراق املفي ــدة لإلحاط ــة ،م ــع تكـ ـرار العم ــوم ب ــBن
الاس ــالل والاي ــة للتوكي ــد ،زي ــادة ! ــي بن ــاء الحج ــة Ç ،ــدف إقن ــاع الس ــامع بم ــا يلق ــى إلي ــه ،وبي ــان أهميت ــه
وعظم حرمته ،والتخويف من التقص:AB
 ٤ـ ـ ـ ـ "أال كلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،فــاألم ABالــذي ع;ــى النــاس راع ،وهــو مســؤول عــن رعيتــه،
والرجل راع ع;ى أهل بيته ،وهو مسـؤول عـم ،واملـرأة راعيـة ع;ـى بيـت بعلهـا وولـدﻩ ،وÔـي مسـؤولة عـم،
والعبد ع;ى مال سيدﻩ ،وهو مسؤول عنه ،أال فكلكم راع ،وكلكم مسؤول عن رعيته".١
أزواج املقابالت :تعد املقابلة نوعا من البديع ،وÔي بBن"التقسيم والطباق ،وÔي تتصرف !ي أنـواع كثBـAة،
وأصلها ترتيب الكالم ع;ى ما يجب ،فيعطى أول الكالم ما يليق به أوال ،وآخرﻩ ما يليـق بـه آخـرا ..وأكـ Aمـا
تDيء املقابلة !ي ٔالاضداد ،فإن جاوز الطباق ضدين كان مقابلة".٢
 ١ـ ـ ـ "أمــا بعــد ،فإنمــا أهلــك الــذين مــن قــبلكم أ³ــم كــانوا إذا ســرق فــم الشــريف تركــوﻩ ،وإذا ســرق فــم
الضعيف أقاموا عليه الحد.٣"..
 ٢ـ "مـا مـن غازيـة أو سـرية تغـزو فتغـنم وتسـلم إال كـانوا قـد تعجلـوا ثل8ـ Oأجـرهم ،ومـا مـن غازيـة أو سـرية
تخفق وتصاب إال تم أجورهم".٤
 ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ"إن الح ــالل ب ــBن وإن الح ـرام ب ــBن ،وبيم ــا أم ــور مش ــتÈات ال يعلمه ــن كث Bــ Aم ــن الن ــاس ،فم ــن اتق ــى
الشÈات فقد استAأ لدينه وعرضه ،ومن وقع !ي الشÈات وقع !ي الحرام.٥"..
 ٤ـ"جاء رجل من ب OPالنبيت قبيل مـن ٔالانصـار ،فقـال :أشـهد أن ال إلـه إال ﷲ ،وأنـك عبـدﻩ ورسـوله ،ثـم
تقدم فقاتل ح ¯cقتل ،فقال الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم :عمل هذا يسABا ،وأجر كثABا".٦
فمــن ج;ــي املقابلــة مــا ورد !ــي النمــوذج ٔالاول "الشــريف تركــوﻩ ـ ـ ـ ـ الضــعيف أقــاموا عليــه الحــد" فقابــل بــBن
الشريف والضعيف وبBن تركوﻩ وقطعـوﻩ ،ع;ـى اعتبـار أ³ـا مقابلـة محضـة مبنيـة ع;ـى "مفاجـأة اللفـظ بمـا
يضادﻩ من جهة املع ،٧"¯Pأما ما !ي النموذج الثاني ،فقد قابل بBن ثالثة معان اثنـان مـا صـريحان :تغـنم
تغــنم ـ ـ ـ تخفــق /تســلم ـ ـ ـ تصــاب ،وثال,ــا بتــأول التقابــل والتضــاد :تعجلــوا ثل8ــ Oأجــرهم ]الانتقــاص[ ـ تــم لهــم
 ١ـ ـ مختص ــر الص ــحيح ،رق ــم ،١٢٠١ص .٣٢٢وه ــذا ال ــذي يس ــميه البالغي ــون التفس ــ ،ABوه ــو "أن ي ــورد مع ــاني فيحت ــاج إ[ ــى ش ــرح أحواله ــا"
الصناعتBن ،ص.٣٤٥
 ٢ـ ابــن رشــيق :العمــدة !ــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــدﻩ ،تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي ،املكتبــة العصــرية ،بBــAوت ،ط١٤٢٢ ،١ه ـ ٢٠٠١م،
ج ،٢ص.٢٣
 ٣ـ مختصر الصحيح ،رقم  ،١٠٤٦ص.٢٧٤
 ٤ـ نفسه ،رقم ،١٠٩١ص.٢٨٤
 ٥ـ كتاب ٔالاربعBن النووية ،الحديث السادس ،ص.٥٠
 ٦ـ نفسه ،رقم ،١٠٩٠ص.٢٨٤
 ٧ـ السراج ،ص.٤٨
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ٔالاجــر ]التوفيــة[ .ع;ــى أ³ــا مقابلــة غBــ Aمحضــة ،ألن أحــد طرفــا يتــ¤ل مــن نظBــAﻩ م¤لــة الضــد .وÔــي حــال
النمـوذج الثالـث القـائم ع;ـى تقابـل معنيـBن ،أحــدهما صـريح !ـي مقابـل نظBـAﻩ :اتقـى ـ ـ ـ وقـع ،وٓالاخـر مضــمن
للتقابل :استAأ ـ وقع ،ألن الاستAاء فيه مع ¯Pالحصانة وعدم الوقوع !ي الحرام.
!ي حBن &يء بالنموذج الرابع !ي صورة الطبـاق املـوهم بالتنـاظر بـBن لفظتـBن ال غBـ ،Aاملبنيـة ع;ـى "تخـالف
وض ــع ٔالالف ــاظ لتخ ــالف وض ــع املع ــاني ،ولنس ــبة بعض ــها م ــن بع ــض ،فيق ــع ب ــذلك ب ــBن ج ـزأين م ــن أج ـزاء
الكالم نسبتان متخالفتان ،فيجري مجرى املطابقة !ي ٔالالفاظ املفردة".١
تمث ــل ه ــذﻩ املق ــابالت وغABه ــا رص ــيدا ث ـرا ! ــي تبلي ــغ املع Pــ¯ وٕالاقن ــاع ب ــه بأقص ــر طري ــق م ــع ح ــذف فض ــول
الكــالم ،وهــو مــن مقومــات آلــة البليــغ ،٢الcــ Oيتوصــل مــن خاللهــا إ[ــى إفهــام الســامع بأخصــر عبــارة وأقصــر
طري ــق ،ويكفي ــه ٕالاطال ــة ،ويعم ــل عن ــدﻩ العق ــل ! ــي انتقال ــه م ــن ذك ــر ال× ــOpء إ[ ــى ذك ــر نقيض ــه ،فيض ــع ي ــد
مخاطبــه ع;ــى محــل التنــاقض  ،الــذي يســلمه بــدورﻩ إ[ــى الاهتــداء إ[ــى ٔالاصــوب !ــي القضــية املعروضــة ،وال
شـك !ـي أن هـذا مـن أهـم وسـائل التبليـغ وطـرق الAsبيـة والتعلـيم ،بحيـث يمثـل أمـام املخاطـب! ،ـي وضـعية
ٌ
تقابالت !ي حسن تقسيم ملكونات القضية ،ومن خـالل تلـك التقـابالت تنبثـق الفكـرة املبلغـة ع;ـى أ³ـا
ما،
فك ــرة تمتل ــك م ــن الق ــوة واليقيني ــة م ــا ال يمل ــك العق ــل الس ــليم إال ٕالاذع ــان له ــا مل ــا س ــيندها م ــن حج ــج
وبراهBن ،وهو يمتلك الاختيار عن وûي كامل بكل دعوة وما يAsتب عا.
ــالتصوير :يتس ــاوى ك ــل ٔالاس ــوياء م ــن الن ــاس ! ــي ٕالاحاط ــة بامل ــدركات الحس ــية دونم ــا ص ــعوبة وبغ Bــ Aكلف ــة
عظيمة! ،ي حـBن يتفاضـلون !ـي املـدركات العقليـة قـوة وضـعفا ،وذلـك راجـع إ[ـى أن أعظـم بوابـات ٕالادراك
تـ ــأثABا واشـ ــتغاال إنمـ ــا  Ôـ ــي الحـ ــواس ،الcـ ــ Oتل ـ ــتقط مقابال®ـ ــا ونظائرهـ ــا وتخ³¤sـ ــا ! ـ ــي الـ ــذاكرة بعـ ــد تك ـ ــرر
املحس ــوس وتعزي ــزﻩ ،إذ كلم ــا "تك ــرر مـ ـرات  ــOpء واح ــد ،وص ــورة واح ــدة زال ــت الغرب ــة ،وح ــدث ٔالان ــس،
وص ــارت الص ــورة ،واملقاب ــل له ــا كال× ــOpء الواح ــد" ! .٣ــي ح ــBن يعتم ــد تلق ــي املع ــارف العقلي ــة ع; ــى ن ــوع م ــن
التفك Bــ Aوالقي ــاس ال ــذي وإن ك ــان ´ ــدف إ[ ــى بن ــاء ص ــور مج ــردة متعالي ــة إال أن ــه يحت ــاج إ[ ــى ق ــوى نفس ــية
وإعمــال للعقــل يختلــف عــن آليــة التخــزين الحســية ،ألجــل ذلــك كــان النــاس أميــل إ[ــى كــل مــا مــن شــأنه أن
يبع ــث ! ــي النف ــوس الص ــور الحس ــية ،وكان ــت املع ــارف املج ــردة س ــالكة مس ــلك التص ــوير لتقري ــب املف ــاهيم
وإيقــاع الغريــب أو املجــرد موقــع املــألوف الــذي تنالــه الحــواس .وهــو الــذي قــد يفســر تقــدم املعــاني الحســية
!ـ ــي الكلمـ ــات ع;ـ ــى املعـ ــاني املجـ ــردة ،وتـ ــأخر القضـ ــايا العقليـ ــة ع;ـ ــى القضـ ــايا الحسـ ــية الcـ ــ Oتعـ ــد بمثابـ ــة
التمهيــدات واملقــدمات الضــرورية لهــا ،وألجــل هــذﻩ الغاي ــة ذا®ــا وجــدنا ٔالادبــاء والشــعراء يولعــون ب ــألوان
التصوير املختلفة لدورها !ي التبسيط والتقريب وٕالافهام.
وال شك !ي أن أع;ى الكالم مرتبة وأعذبه موقعا بعد القرآن الكريم  ،وهو الخطاب النبوي الشـريف ،قـد
س ــلك ه ــذا املس ــلك ! ــي التعب Bــ ،Aألن ــه إنم ــا ك ــان يع ــ Aوف ــق س ــن الك ــالم العرب ــي الفص ــيح ،وكان ــت غايت ــه
 ١ـ نفسه ،ص.٥١
 ٢ـ وقد وصف الجاحظ كالم الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم بكالم مطول فيه كل منقبة ،فلABاجع !ي البيان والتبيBن ،تقديم ع;ي أبو ملحم،
دار ومكتبة الهالل ،بABوت ،ط١٤٠٨ ،١هـ ١٩٨٨م ،ج ،٢ص ١٣وما بعدها.
 ٣ـ ابن مسكويه :الهوامل والشموامل ،تحقيق سيد كسروي ،دار الكتب العلمية ،بABوت ،ط١٤٢٢ ،١هـ ٢٠٠١م ،ص.١٤٦
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تحص ــيل الفه ــم ل ــدى املتلق ــي ،ال ــذي ه ــو من ــاط التبلي ــغ بتحص ــيل ٔالاحك ــام الش ــرعية والتوج ــات الرباني ــة
الضامنة لكرامة الحياتBن.
وق ــد تتبعن ــا أل ــوان التص ــوير ! ــي الخط ــاب النب ــوي ،فوج ــدناها تتن ــوع ب ــBن الكناي ــة والاس ــتعارة والتش ــبيه
وض ــرب املث ــل واملج ــاز ،ولك ®Aــا فق ــد اقتص ــرنا ع; ــى عين ــات م ــا ،مح ــاولBن الوق ــوف ع; ــى بع ــض أبعاده ــا
ودورها !ي بناء الحجة ،وٕالاقناع بالقضية:
 ١ـ "..ومــا أنــتم !ــي أهــل الشــرك إال كالشــعرة البيضــاء !ــي جلــد الثــور ٔالاســود ،أو كالشــعرة الســوداء !ــي جلــد
الثور ٔالابيض".١
 ٢ـ "فقــالوا :كيــف تعــرف مــن لــم يــأت بعــد مــن أمتــك يــا رســول ﷲ؟ قــال :أرأيــت لــو أن رجــال لــه خيــل غــر
محجل ــة ب ــBن ظه ــري خي ــل ده ــم  Çــم ،أال يع ــرف خيل ــه؟ ق ــالوا :ب; ــى ي ــا رس ــول ﷲ ،ق ــال :ف ــإ³م ي ــأتون ي ــوم
القيامة غرا محجلBن من الوضوء.٢"..
٣ـ "من أراد أهلها بسوء ـ يريد املدينة ـ أذابه ﷲ كما يذوب امللح !ي املاء".٣
 ٤ـ "ال ت ـزال املســألة بأح ــدكم ،حcــ¯ يلقــى ﷲ ولــيس ! ــي وجهــه مزعــة لحــم" .٤ومثل ــه قولــه صــ;ى ﷲ علي ــه
وسلم":إنما ٕالامام جنة" ]رقم ،١٢٠٦ص.[٣٢٣
٥ـ "..فإن اليد العليا خ ABمن اليد السف;ى".٥
انطالقا من أنس النفس باملحسوس وتطلÈا للمألوف ،فقد عقد املخاطب ص;ى ﷲ عليه وسـلم عالقـات
بBن قضايا يريد للسامع أن يتلقاها عن يقBن ،ويلقي له فا باليد ،وبBن نظائر ذات ارتبـاط بـالواقع الـذي
يتقاســمانه .فأتباعــه صــ;ى ﷲ عليــه وســلم !ــي ســائر النــاس متمBــ¤ون منفــردون بصــفات الكمــال البشــري،
كما تمتاز الشعرة البيضاء !ي عموم شعر الثور ٔالاسود أو الشعرة السوداء !ي عموم شـعر الثـور ٔالابـيض،
وليسـت العــAة بـاللون ٔالابــيض أو ٔالاســود ،وإنمـا بالتعــارض الحاصـل بيمــا ،ألن القصــد هـو إقامــة الــدليل
ع; ــى ص ــحة امل ــذهب ! ــي التم Bــ ¤ع; ــى جه ــة التقري ــب؛ ألن ــه ت ــم التعب Bــ Aبص ــورة امل ــألوف بالنس ــبة للم ــتكلم
وللمخاط ــب كلم ــا ،و! ــي ح ــديث آخ ــر يض ــيف ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم "..أو كالرقم ــة ! ــي ذراع الحم ــار" ،٦أي
كالنتوء البارز ع;ى كلتا يديه من الداخل! ،ي حجم وشكل ولون ال تخطHا معها العBن.
أما النموذج الثاني فيتضمن إجابة عـن سـؤال بطريـق التمثيـل ،فلقـد انصـرف صـ;ى ﷲ عليـه وسـلم عـن
ٕالاجابــة الصــريحة أو املباش ــرة الcــ Oق ــد تطــول ،أو ق ــد تغمــض ع; ــى الســامع ،إ[ ــى مســلك غ Bــ Aمباشــر ،ق ــد
يب ــدو غريب ــا أول ٔالام ــر ،لك ــن س ــرعان م ــا نتب ــBن أث ــرﻩ ،ونستوض ــح مقص ــدﻩ وعالقت ــه بالس ــؤال ،إ ³ــا ح ــال
معروفــة قــارة عنــد الســامع ،حcــ¯ إنــه قــد ال يخلــو مــن أثــر البيئــة :حــال رجــل يمتلــك خــيال محجلــة وأخــرى
دهــم ،بحي ــث يمBــٔ ¤الاو[ ــى عــن الثاني ــة بــأثر التحجي ــل ال ــذي لهــا ،أي إن Pــ Oســأعرف أتب ــاûي مــن أث ــر تحجي ــل
 ١ـ مختصر الصحيح ،رقم ،١٠٢ص.٣٨
 ٢ـ نفسه ،رقم  ،١٢٩ص.٤٣
٣ـ مختصر الصحيح ،رقم ،٧٨٤ص.٢٠٥
 ٤ـ مختصر الصحيح ،رقم  ،٥٥٨ص.١٥١
٥ـ نفسه،رقم ،٥٥٩ص١٥١
 ٦ـ نفسه ،رقم ،١٠٣ص.٣٨:
622

الوضــوء كمــا يعــرف صــاحب الخيــل املحجلــة خيلــه إذا اختلطــت بغABهــا ،فالغايــة إ[ــى إخ ـراج الجــواب إ[ــى
التجســيم والتشــخيص ،املبPــ Oع;ــى املعــروف ،ويزيــد دور التمثيــل !ــي املقايســة ،خطــاب املفــرد غBــ AاملعــBن،
م ــع ك ــون الس ــائل جماع ــة كم ــا ورد ! ــي ال ــنص ،جري ــا ع; ــى نم ــط املحاجج ــة وم ــد القي ــاس ،وك ــأن الكوق ــف
موقف مناظرة.
أمــا املثــاالن الثالــث والرابــع فقــد تضــمنا اســتعارة ومجــازا عقليــا ع;ــى التــوا[ي ،ع;ــى اعتبــار تشــبيه املســألة
بــاملحرض أو املغــري بالســؤال ،غBــ Aأن مــا أريــد التشــبيه بــه محــذوف دلــت عليــه قرينتــه ومــا نــوي معهــا "ال
تـزال" ،وع;ــى اعتبـار ذكــر اليـد الcــÔ Oـي مــن عمـوم البــدن وأريـد Çــا الشـخص ،ولكــن نـص علــا بـذا®ا أل³ــا
Ôي جارحة الكسب والقادرة ع;ى العمل والتحصيل.
إن املتتبع لكالم البالغيBن يالحظ أ³م َي ُن ﱡ
صون ع;ى أن دور مختلف ألوان التصوير إنما هـو إحـداث ٔالاثـر
املرجــو !ــي نفســية املتلقــي ،وســموا ذلــك ســرورا نفســانيا ،ولــم يشــAsطوا مــا اشــAsطوﻩ !ــي ألــوان التعبBــ Aتلــك
إال لبل ــوغ الغاي ــة م ــن ال ــنظم ،نح ــو م ــا نج ــدﻩ عن ــد أب ــي ه ــالل ح ــBن يق ــول "ول ــذلك نو( ــ ! Opــي الاس ــتعارة
بالتصــريح أن يكــون الشــبه بــBن املســتعار لــه واملســتعار منــه جليــا بنفســه ،أو معروفــا ســائرا بــBن ٔالاقــوام،
وإال خرج ــت الاس ــتعارة ع ــن كو ³ــا اس ــتعارة ودخل ــت ! ــي ب ــاب التعمي ــة وٕالالغ ــاز" ،١فاألريحي ــة ال cــ Oيح ــد/ا
التصــوير ناتجــة مــن ٔالانــس بالصــور ومــا تتشــكل ،ومــا تــو'ي بــه أو تــدل عليــه إذ "تجريــد الصــور مــن املــواد
ورد بعضها إ[ى بعض من خاص فعل الـنفس ،فالسـرور بـه سـرور نفسـاني ،فلـذلك يلهـج بـه كمـا يلهـج بمـا
ظفــر إذا كــان طبيعيــا ،بــل هــذا أشــرف وأفضــل" ،٢ألنــه مهمــا تســاوى أثــر الطبيÙــي والنفســاني فــإن الغلبــة
للنفساني بحكم خلو مؤثرﻩ من املادة خالف املؤثر الطبيÙي الذي إنما أثر بمادتـه وصـورته معـا ،وهـذا هـو
عينــه خــالف مــا ب ــBن الجميــل الــذي ي ــدخل ع;ــى الــنفس مــن جه ــا ،ويحتــاج إ[ــى تأم ــل ودقــة فكــر ورفع ــة
ذوق ،وبــBن الجليــل الــذي يحمــل الــنفس ع;ــى الشــعور بــه والانفعــال لــه قهـرا .لــذلك فضــل التعبBــ Aاملجــازي
بكــل ألوانــه الحقيقــة ع;ــى مــا فــا مــن مباشــرة ،ألنــه مــال إ[ــى املبالغــة عــن املعــاني تحقيقــا لهــا !ــي نفــس مــن
يتلقاها ،ح ¯cكأنه يراها رأي العBن ،فال يجد سبيال إ[ى التملص ما ،بل تراﻩ يأنس Çا وترتاح نفسه.
إذا فالتمثيــل !ــي الخطــاب النبــوي يمثــل وســيلة للمقارنــة وتتبــع الحــاالت املشــاÇة ،لــذلك فهــو يقــوم "مقــام
الاســتقراء !ــي املنطــق ،أو هــو اســتقراء بال5ــي" ،٣بحيــث يتحــول الطــرف غBــٔ Aالاصــيل وهــو الطــرف الثــاني !ــي
املشـاÇة إ[ـى دليــل وشـاهد ع;ــى صـحة القولــة" ،وذلـك ال محالـة أبلــغ مـن إثبا®ــا بنفسـها ،وذلــك ألنـه يكــون
سبيلها حينئذ سبيل الدعوى تكون مع شاهد" ،٤وقد ذكر الجرجاني! ،ي الاسـتعارة خاصـة ،أن الحكـم !ـي
!ي املزية ال يعود إ[ى قوة املشـاÇة بـBن ركنـا فحسـب ،كمـا قـد يتـوهم ،بـل إ[ـى أنـه "أفـادك !ـي إثبـات شـدة
الشبه مزية ،وأوجدك فيه خاصة قد غرز !ي طبع ٕالانسان أن يرتاح لها ،ويجد !ي نفسه هزة عندها".٥
 ١ـ مفتاح العلوم ،ص.٤٩٧
 ٢الهوامل والشوامل ،ص.١٥٩ :
 ٣ـ !ي بالغة الخطاب ٕالاقناûي ،ص.٨٢
 ٤ـ الجرجاني :دالئل ٕالاعجاز ،ص .٣٤٣
 ٥ـ نفسه ،ص.٣٤٥
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أما الضرب الثـاني مـن الخطـاب ،والـذي ألجلـه اخAsنـا كـإجراء مDـي صـرف النظـر عـن مصـطلح الحـديث،
فهــو الخطــاب النبــوي غBــ Aاللفظــي ،ونقصــد بــه جملــة الحركــات أو ٕالايمــاءات أو املالمــح أو أوضــاع الجســد
الش ــريف ،وال cــ Oتك ــون إم ــا مقAsن ــة ب ــاللفظ كالعاض ــد ل ــه واملق ــوي ،وإمـ ـا باالس ــتغناء  Çــا ع ــن غABه ــا م ــن
الوسائط التواصلية اللفظية " ،فالصوت لغـة ،ؤالاشـكال املرسـومة لغـة ،ؤالاجسـام والحركـات الجسـمية
لغــة ،وٕالاشــارات البصــرية والســمعية لغــة" .١فكــل مــا مــن شــأنه تســهيل الوصــول إ[ــى املقصــد الــذي نريــد
التعب ABعنه لغة ،مع التحفظ ع;ى توسعة املصطلح ،يستحق هو أيضا البحث والتنقيب كاللغة تماما.
لقــد عمــد الن°ــ Oصــ;ى ﷲ عليــه وســلم !ــي مقامــات تنــد عــن الحصــر إ[ــى جملــة أدوات غBــ Aلغويــة ملكانــا !ــي
الدالل ــة ع; ــى الغ ــرض ،ومل ــدى أهلي ــا ! ــي الت ــأث ABوالAهن ــة ع; ــى م ــا يري ــد ،م ــن ذل ــك م ــا أث ــر عن ــه م ــن مالم ــح
وحركات منفردة أو مؤتلفة:
١ـ عن عائشة ر OpÚﷲ عا قالت" :دخل ع;ي رسول ﷲ وعندي رجل قاعد ،فاشـتد ذلـك عليـه ،ورأيـت
الغضـب !ــي وجهــه ،فقلــت :يــا رســول ﷲ إنــه أGــي مــن الرضــاعة .٢" ..وذلــك شــأنه صــ;ى ﷲ عليــه وســلم أنــه
كان يرى الغضب !ي وجهه إذا تعلق ب×Opء يكرهه أو فيه اناك لحد مـن حـدود ﷲ ،كمـا Ôـي الحـال هنـا،
وقد كان املسلمون يعرفون ذلك منـه ،وهـو مـا أدركتـه أمنـا عائشـة رÚـ Opﷲ عـا ،فراحـت تـAر تصـرفها،
بعدما أدركت سبب انزعاج الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وعن أبي سعيد الخـدري رÚـ Opﷲ عنـه أنـه قـال:
"كان رسول ﷲ أشذ حياء من العذراء !ي خدرها ،وكان إذا كرﻩ شيئا عرفناﻩ !ي وجهه".٣
 ٢ـ حينمــا اطلــع الن°ــ Oصــ;ى ﷲ عليــه وســلم ع;ــى املســلمBن وهــم يصــلون بصــالة أبــي بكــر !ــي املــرض الــذي
تو!ي فيه ،فأراد أبو بكر أن يتن²ى له ،فأشار إليه بيدﻩ ص;ى ﷲ عليه وسـلم ،فلـزم مكانـه رÚـ Opﷲ عنـه،
فكانت ٕالاشارة باليد مؤذنة بقول نحو :اثبت وابق كما أنت.
 ٣ـ "أنــا وكافــل اليتــيم كهــاتBن"مــن بــاب الجمــع بــBن اللغــة اللفظيــة واللغــة غBــ Aاللفظيــة ،زيــادة !ــي التأكيــد
وبخاصة !ي ٕالاحالة بأداة التشبيه ع;ى الحركة ]املشبه به[ ،وبيانا بأن املصاحبة الحاصـلة بينـه صـ;ى ﷲ
عليــه وســلم وبــBن كافــل اليتــيم لــيس وجــازا ،وال أنــه فــا ت ـراخ ومباعــدة !ــي املكــان ،ممــا قــد يعــرض لظــن
الســامع ،فأش ــار بالســبابة والوس ــطى ليؤك ــد الــتالزم هن ــاك كم ــا هــو هن ــا ،دون ش ــك ،وهــو وع ــد ك ــائن دون
تخل ــف كم ــا ت ــرى الس ــبابتان مجتمعت ــBن ،ول ــيكن معلوم ــا فيم ــا نح ــن بإزائ ــه أن ه ــذﻩ الاس ــتعانة بالحرك ــة
وٕالاشارة ،ليست كما Ôي عند العاجزين عن البيان ،فـإذا كانـت تكـون هنـا لعجـز املـتكلم ،فإ³ـا كانـت معـه
ص;ى ﷲ عليه وسلم إرعاء ع;ى مصلحة السامع ،ومالحظة ملا يمكن أن يطرأ عليـه مـن ضـروب اللـبس أو
التوهم ،فأشار ،وإال فهو سيد مـن تكلـم بالضـاد كمـا قـال هـو عـن نفسـه صـ;ى ﷲ عليـه وسـلم ،ومـا أبعـد
ما ذهب إليه أبو شمر !ي اعتبار البالغة عدم الاستعانة ع;ـى املنطـق بغBـAﻩ مـن ٕالاشـارة ونحوهـا ،وقـد ثبـت
 ١محمد ع;ي عبد الكريم الردي :OPمباحث لغوية ،دار الهدى ،الجزائر ،ص.٨٥:
 ٢مختصر الصحيح ،رقم ،٨٨٢ص.٢٣٢:
 ٣ـ ـ ـ مختصــر صــحيح مســلم ،رقــم ،١٥٦٨ ،ص .٤١٢مــن ذلــك مــا رواﻩ عبــد ﷲ بــن الزبBــ Aمــن أن رجــال مــن ٔالانصــار خاصــمه عنــد "رســول ﷲ
ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي شراج الحرة ال Ocيسقون Çا النخل ،فقال ٔالانصاري :سرح املاء يمر ،فأبى علم ،فاختصموا عند رسول ﷲ صـ;ى
ﷲ عليه وسلم ،فقال رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم للزب :ABاسق يا زب ،ABثم أرسل املاء إ[ى جارك .فغضب ٔالانصاري ،فقال :يـا رسـول ﷲ
أن كان ابن عمتك .فتلون وجه ن O°ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم"..مختصر الصحيح ،رقم  ،١٥٩٧ص.٤١٧
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بطــالن دعــواﻩ عن ــدما نــاظرﻩ إب ـراهيم بــن س ــيار فاضــطرﻩ باملحاججــة إ[ ــى أن يحــرك يدي ــه ،ويحــل حبوت ــه،
ويحبو إليه ،ح ¯cيأخذ بيديه.١
 ٤ــأنه صــ;ى ﷲ عليــه وســلم كــان يعــدد لصــحابته املوبقــات مــن ٔالاقــوال ؤالافعــال الcــ® Oلــك ،فلمــا أن بلــغ
شهادة الزور ،راح يردد :أال وشهادة الزور أال وشهادة الزور ،وكن متكئا فجلس ،ويظـل يرددهـا ،حcـ¯ قـال
الراوي :ح ¯cقلنا ليته سكت ،خوفا وإشفاقا عليه ص;ى ﷲ عليه وسلم.
فلقد جمع !ي هذا املقام بBن ثالثة عوامل:
ـ اللفظ "شهادة الزور".
ـ التكرار.
ـ تغي ABوضعية الجسد الشريف من الاتكاء إ[ى الجلوس والاستواء.
وذلــك التغيBــ Aالــذي مبنــاﻩ الحركــة الجســمية لــيس عبثيــا ،بــل هــو إيــذان بــأن هــذا كــالم ينبaــي أن يســمع
وينتبــه مل ــا تحت ــه م ــن عظ ــيم الخطــر ،ألن ! ــي ش ــهادة ال ــزور ض ــياع الحقــوق ،وإعط ــاء م ــن ال يس ــتحق م ــا ال
يسـتحق ،وفسـاد املجتمـع ،وقبـل ذلـك كلـه هـالك صـاحب الشـهادة ،سـواء كـان املقصـود بالشـهادة ٕالادالء
والتص ــريح ،أو الحض ــور .ولـ ــ Aكي ــف أن تل ــك الوضـ ــعية الجس ــمية الجدي ــدة ][تحولـ ــت إ[ ــى منب ــه وداعـ ــم
للقض ــية املعروض ــة دون س ــواها ،ح cــ¯ ك ــأن م ــا ع ــرض قبله ــا ال س ــتحق أن ي ــذكر أو يلتف ــت إلي ــه ،ب ــل  Ôــي
الداهيــة ،وكيــف أن الصــحابة الحاضــرين انتÈــوا إ[ــى ذلــك التغيBــ Aوقيمتــه التبليغيــة وٕالاقناعيــة ،فوجــدوا
! ــي أنفس ــهم ثق ــال له ــذا الك ــالم كم ــا أراد ل ــه رس ــول ﷲ ص ــ;ى ﷲ علي ــه وس ــلم أن يرتس ــم ويتش ــكل بمعون ــة
اللف ــظ ،ال ــذي وكأن ــه تنو Ëــ ! Opــي ظ ــل تغي Bــ Aوض ــعية الجس ــد ،وق ــد ذك ــر الج ــاحظ مث ــل ه ــذﻩ امل ــؤازرة ب ــBن
النــوعBن !ــي معــرض حديثــه عــن أدوات البيــان !ــي قولــه "وٕالاشــارة واللفــظ شــريكان ،ونعــم العــون Ôــي لــه،
ونعم الAsجمان Ôي عنه ،وما أك Aما تنوب عن اللفظ ،ومـا تغPـ Oعـن الخـط" .٢وال شـك أن تحـول الجسـم
م ــن حال ــة إ[ ــى حال ــة ،كم ــا رأين ــاﻩ هن ــا ،إي ــذان بتغ Bــ Aاملوق ــف ،وتب ــدل القيم ــة الخطابي ــة والبع ــد الت ــداوا[ي،
ويتبــع ذلــك كلــه تغBــ! Aــي درجــة املحاججــة ،ألن ذلــك إيــذان باالنتقــال مــن حالــة نفســية إ[ــى حالــة نفســية
أخ ــرى مغ ــايرة ،يج ــب أن تقابله ــا مثيل ــا عن ــد املتلق ــي ،فك ــأن تح ــول م ــن موق ــف بس ــط إ[ ــى موق ــف ج ــد،
فوجب أن ينتبه إ[ى هذا الكالم دون غABﻩ ،أو ع;ى ٔالاقل أك Aمن غABﻩ ،ملا ينطوي عليه من الخطورة.
 ٥ـ أفعالــه !ــي الحديبيــة ،فقــد أمــر الصــحابة بــأن ينحــروا هــد´م وأن يحلقــوا ،فلــم يفعلــوا ،فاشــتد ذلــك
عليه ص;ى ﷲ عليـه وسـلم ،فـدخل ع;ـى أم سـلمة ،فأشـارت عليـه أن يعمـد هـو فيفعـل ،فخـرج إلـم ولـم
يكلم أحدا فذبح هديه ،ودعا حالقه فحلق ،وما إن رأوا ذلـك حcـ¯ فعلـوا فعلـه اقتـداء ،فـانظر كيـف كـان
القول غ ABمجد ،ولكن الفعل دون قول أثمر اقتداء.
٦ـرسمه ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي أكـ Aمـن مناسـبة ،ولعـل أهمهـا مـا يرويـه ابـن مسـعود رÚـ Opﷲ عنـه أنـه
صــ;ى ﷲ عليــه وســلم "خــط خطــا مربعــا ،وخــط خطــا !ــي الوســط خارجــا منــه ،وخــط خطوطــا صــغارا إ[ــى
هـذا الـذي !ــي الوسـط ،مـن جانبــه الـذي !ـي الوســط ،وقـال :هـذا ٕالانســان ،وهـذا أجلـه محــيط بـه ـ ـ ـ أو :قــد
 ١ـ الجاحظ :البيان والتبيBن ،ج ،١ص.٩٤
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أحــاط بــه ـ ـ ـ وهــذا الــذي هــو خــارج أملــه ،وهــذﻩ الخطــط الصــغار ٔالاعـراض ،فــإن أخطــأﻩ هــذا³ ،شــه هــذا،
وإن أخطأﻩ هذا ³شه هذا".١
إننــا بصــدد لوحــة مــن الرســم التجريــدي مــن منظــور إســالمي ،كمــا يصــفها محمــد أحمــد الراشــد ،ليســت
حركيــة جســمية ،وإن كانــت تتحقــق Çــا ،بــل إننــا حيــال رســم يختصــر مســABة الحيــاة البشــرية برمــا ،دون
أن يشذ عا أحد.
لقد امsـ¤ج !ـي اللوحـة ٔالاداء اللغـوي ،ال بوصـفه أصـيال بـل مكمـال ،بخطـوط وسـيلا العـود ورمـل املدينـة،
وماد®ــا ٕالانس ـان وأملــه وأجل ــه وجملــة ٔالاع ـراض املحيطــة ،إن اللغ ــة هنــا تلع ــب دورا مكمــال ،٢ش ــارحا ،ال
غPــ¯ عنــه وإن يكــن ثانويــا ،ألنــه النشــاط الــذي يــAز مــن خاللــه عبقريــة التفكBــ Aاملتج;ــي !ــي الرســم شــكال
وم ــادة ،إ ³ــا ممارس ــة س ــيميولوجية باألش ــكال الهندس ــية ،تختص ــر كالم ــا ط ــويال نج ــدﻩ مبس ــوطا ! ــي كت ــب
التص ــوف والس ــلوك وغABه ــا ،أي إ ³ــا ممارس ــة تخ sــ¤ل ك ــل القص ــص ،ك ــل الب ــدايات ،وك ــل الاي ــات ،لك ــل
ٔالامـ ــم ،عـ ــ Aكـ ــل العصـ ــور ،بصـ ــورة مخ¤sلـ ــة ،ممـ ــا يؤهـ ــل الرسـ ــم ألن يكـ ــون النمـ ــوذج املتسـ ــامي للتجربـ ــة
ٕالانســانيةٔ ،الامــر الــذي يكســبه قــوة حجاجيــة وطاقــة إقناعيــة ال يتــوفر علــا الكــالم الكثBــ ،Aالســيما وأن
البوابــة الcــ Oتشــتغل !ــي إدراكــه Ôــي البصــر ،ألن الصــورة طاقــة مهيمنــة ع;ــى مــا ســواها ،وبمــا أن ٔالاســن
البص ــرية ش ــبة بالس ــن اللس ــاني ! ــي كو ³ــا يخض ــعان للتواض ــع ،وبم ــا أن الص ــحابة ل ــم يس ــبق له ــم أن
تعــاملوا مــع مثــل هــذا املعطــى البصــري ،فإنــه صــ;ى ﷲ عليــه وســلم رأى مــن أجــل أن تــؤتي هــذﻩ العمليــة
التواصــلية أكلهــا ،البــد مــن أن يشــفع الرســم باللغــة لABســخ الســن ،وتتبــBن وحداتــه ومــا تحيــل عليــه مــن
دالالت ،ذلـك الشــرح هـو مــا يمثــل الـدعائم الخارجيــة الcــ OتبPـ OبــBن مكونـات الصــورة وبــBن مـا تحيــل عليــه
بنيات عالئقية.٣
إن الاخ¤sالية ال Ocينحو إلا الرسم النبوي الشريف تصبو ألن تب OPنموذجا معمما ،فليس املهـم هـو تتبـع
التفاص ــيل ،أل ³ــا ،ح cــ¯ م ــن الناحي ــة العلمي ــة غ Bــ Aمتناهي ــة وٕالاحاط ــة  Çــا غ Bــ Aممكن ــة ! ــي الوق ــت نفس ــه،
تقتــنص مــا كــل مــا هــو متســام ومشــAsك ،لــذلك فلــيس املهــم هــو إعــادة إنتــاج رســم يماثــل ٕالانســان ،فهــذا
لــيس مقصــدا !ــي حــد ذاتــه ،وال حcــ¯ ٔالاع ـراض ؤالاجــل ..إنمــا املهــم هــو الاعتنــاء باملــدرك ،أو مــا نعــرف ،ال
محاكــاة الصــورة ،كمــا يــرى أنصــار الاتجــاﻩ الطبيÙــي املغــرق !ــي املحاكــاة والتقليــد البــالغ حــد الشــبه ،وكلمــا
كــان الشــبه أقــوى عنــدهم ،كــان الرســم دقيقــا وممتعــا ،فــالن O°صــ;ى ﷲ عليــه رســم مــا يعــرف ال مــا يــرى،
ألن املعتـ Aهـو مــا نعقـل ال مـا نــرى !ـي مجـال جــودة الرسـم .وهـو مــا أسـبغ ع;ـى اللوحــة إقناعيـة ظــاهرة ،ألن
مبناهــا ع;ــى مقايســات عقليــة من¤sعــة مــن التجربــة ٕالانســانية ،إذا ال يمكــن ألحــد أن ينكــر حــاالت ٕالانســان
تلك ،والدعوة فا! ،ي ³اية املطاف ،إ[ـى الاتعـاظ وحسـن النظـر ،إ³ـا حقيقـة "ٕالانسـان الضـعيف تغـزوﻩ
١ـ صحيح البخاري.١١١ /٨ ،
 ٢ـ وهو ما تسÙى السيميائيات املعاصرة إ[ـى تحقيقـه ،إذ إ³ـا "!ـي سـعا هـذا ليسـت مجـAة ع;ـى اسـتعارة النمـوذج اللسـاني ،بـل علـا ـ خالفـا
لذلك ـ أن تعمل ع;ى إدماجه !ي نماذج سيميائية أعـم وأشـمل" أمAتـو إيكـو :سـيميائيات ٔالانسـاق البصـرية ،ترجمـة محمـد الـامي العمـاري،
محمد ّأودادا ،دار الحوار ،الالذقية ،ط٢٠٠٨ ،١م ،ص.١٧
 ٣ـ سيميائيا ٔالانساق البصرية ،ص.٣٥
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ٔالاع ـراض غــزوا فيــع إلحــاح ،عــدوى ،أو ســرطان ،أو حريــق ،أو غــرق ،أو زلــق ،أو ســقوط ،أو اصــطدام ،أم
لدغة ،أم تسمم بطعام ،أو طلقة تاòة ،فإذا نجـا مـن كـل ذلـك :كـان لـه !ـي الهـرم ،وضـغط الـدم ،وارتفـاع
نسبة السكر تأديب أي تأديب ،فإن أطال النفس ،اقتص منه املوت.١"..
خــاتـمــة:
و!ــي الختــام يمكــن الوقــوف ع;ــى بعــض املالحظــات تتعلــق بآليــة اشــتغال الخطــاب النبــوي ،وÔــي !ــي الوقــت
نفسه بمثابة النتائج ال Ocتوصل إلا البحث:
١ـ أنه ينبaي التعامل مع الخطاب النبوي ع;ى أنه ثنائي امللمح ،فمنه ما هو لغوي ومنه ما هـو غBـ Aلغـوي،
ولكل مقامه الذي يصلح له.
 ٢ـ كثABا ما يتدعم الخطاب غ ABاللفظي بالخطـاب اللفظـي ويتخـذﻩ مفسـرا ودلـيال ع;ـى الـدالالت الضـامرة
وراء اللمحة وٕالاشارة والتعب ABبالوجه حركة الجسم ،بل وح ¯cالرسم كما بيناﻩ للتو.
 ٣ـ ـ ـ ـ يجــب التعامــل مــع الخطــاب النبــوي !ــي إطــار خصوصــياته ،فهــو قبــل أن يكــون رســالة لغويــة معجــزة،
حاملـة ملختلــف فنــون البالغــة ،رســالة دينيــة ســماوية ،و'ــي مــن و'ــي ،ال يتطــرق إليــه الخلــل ال !ــي معانيــه،
وال ! ـ ــي مباني ـ ــه ،أي إن ـ ــه يختل ـ ــف ع ـ ــن بقي ـ ــة النص ـ ــوص ش ـ ــعرية ونAي ـ ــة ،وال يع Pـ ــ Oالتغا Úـ ــ Opع ـ ــن تل ـ ــك
الخصوص ــية س ــوى الوق ــوع ! ــي مزال ــق تن ــك البع ــد الرس ــا[ي في ــه ،كم ـا أش ــرنا إ[ ــى بع ــض ه ــذا ! ــي قض ــية
مضـمون القضـايا الcــ Oيتناولهـا الحجـاج ،وأ³ــا ،كمـا يحـدد !ــي التـداوليات ،تتسـم بغلبــة الظـن ال بــاليقBن،
الذي يعد من خصائص الخطاب الفلسفي الذي يميل إ[ى التصديقات ال املظنونات.
 ٤ـ أن غايته ال Ocيستمدها من طابعه السماوي التبليغ ،غ ABأنه ينحو مرات إ[ى التبليـغ املباشـر ،مـا يعPـO
أحادية الطرف الخطابية ،ومرات يميل إ[ى الحوارية.
 ٥ـ ـ ـ ـ ـ اســتغالله كافــة ممكنــات اللغــة !ــي كــل عمليــة تواصــلية ،أيــا كــان منحاهــا ،إلقنــاع الســامع بمحتــوى
الخطــاب ،واحتجــاج لجملــة القضــايا املعروضــة ،وقــد تــرددت تلــك ٓالاليــات الحجاجيــة بــBن آليــات لغويــة
كالتوكيد وأخرى شبه منطقية كالسلم الحجا&ي بكل تمثيالته ،وثالثة بالغية ممثلة !ي ألوان التصوير.
 ٦ـ ـ ـ ـ ـ ال يعPــ Oمــا ذكرنــاﻩ ٓالان أن اســتعمال الخطــاب النبــوي لجملــة تلــك ٔالادوات الحجاجيــة يــتم بصــورة
معزولــة منفــردة ،وإنمــا يطوعهــا ،مــن بــاب اقتــدارﻩ صــ;ى ﷲ عليــه وســلم ،بصــورة إفراديــة أو متضــافرة،
بحســب مــا تقتضــيه دواûــي التواصــل ،كالســامع ،واملوقــف ،ونــوع الخــ AوغABهــا ،أي إن اســتعماالته نوعيــة
ال كمية ،وإنما يخضع الكم للمقاصد.
٧ـ أن الدراسة ال Ocقمنا Çا ما Ôي إال بداية أل³ا قائمـة ع;ـى عينـات ال ع;ـى التقqـ ،Opألن الهـدف هـو فـتح
بــاب مــن أهــم ٔالابــواب للدراســات اللغويــة الحديثــة !ــي الخطــاب النبــوي الشــريف ،الــذي ال يـزال يعــاني مــن
قلة الدراسات من هذا النوع فيه.
قائمة املصادر واملراجع:
 ١ـ ـ ـ ـ آن روبــول ،جــاك موشــالر :التداوليــة اليــوم ،علــم جديــد !ــي التواصــل ،ترجمــة ســيف الــدين دغفــوس
 ١ـمحمد أحمد الراشد :الرقائق ،دار الشهاب ،باتنة ،الجزائر ،١٩٨٧ ،ص.١٠٢
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ومحمد الشيباني ،دار الطليعة ،بABوت ،ط ،٢٠٠٣ ،١ص٢٦٥٫
 ٢ـ أحمد مختار عمر:اللغة واختالف الجنسBن ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط.١٩٩٦ ،١
 ٣ـ أعراب حبيب :الحجاج والاستدالل الحجا&ي )مقال( ،عالم الفكر ،الكويت ،٢٠٠١ ،ع ،١م٣٠٫
 ٤ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أمAت ــو إيك ــو :س ــيميائيات ٔالانس ــاق البص ــرية ،ترجم ــة محم ــد ال ــامي العم ــاري ،محم ــد ّأودادا ،دار
الحوار ،الالذقية ،ط٢٠٠٨ ،١م ،ص.١٧
٥ـ البخاري :صحيح البخاري
 ٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ الج ــاحظ ! :ــي البي ــان والتبي ــBن ،تق ــديم ع; ــي أب ــو ملح ــم ،دار ومكتب ــة اله ــالل ،ب BــAوت ،ط١٤٠٨ ،١هـ ـ
١٩٨٨م.
 ٧ـ الجرجاني :دالئل ٕالاعجاز !ي علم املعاني.تصحيح الشيخ محمد عبدﻩ ،دار املعرفة١٤٠٢ ،هـ ١٩٨١م.
 ٨ـ جــون أوســتBن :نظريــة أفعــال الكــالم العامــة ،كيــف ننجــز ٔالاشــياء بــالكالم ،ترجمــة عبــد القــادر قينيPــ،O
أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،ط.٢٠٠٨ ،٢
 ٩ـ حافظ إسماعي;ي علوي :الحجاج مفهومه ومجاالته ،عالم الكتب الحديثٔ ،الاردن٢٠١٠ ،م.
 ١٠ـ ـ ـ ـ ـ حــازم القرطــاج :OPمــاج البلغــاء وس ـراج ٔالادبــاء ،تحقيــق محمــد الحبيــب بــن الخوجــة ،دار الغــرب
ٕالاسالمي ،بABوت ،ط١٩٨٦ ،٣م.
 ١١ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الح ــافظ املن ــذري :مختص ــر ص ــحيح مس ــلم ،تحقي ــق محم ــد ناص ــر ال ــدين ٔالالب ــاني ،قص ــر الكت ــاب،
البليدة ،الجزائر ،ط١٤١١ ،١هـ
 ١٢ـ حسن الباÔي :الحوار ومنهجية التفك ABالنقدي ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء.٢٠٠٤ ،
 ١٣ـ ـ ـ ـ حمــادي صــمود :أهــم نظريــات الحجــاج !ــي التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إ[ــى اليــوم ]مؤلــف جمــاûي[،
منشورات كلية ٓالاداب جامعة منوبة.
 ١٤ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الخلي ــل ب ــن أحم ــد :الع ــBن ،تحقي ــق وترتي ــب عب ــد الحمي ــد هن ــداوي ،دار الكت ــب العلمي ــة ،ب BــAوت،
١٤٢٤هـ٢٠٠٣ ،م.
 ١٥ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اب ــن رش ــيق :العم ــدة ! ــي محاس ــن الش ــعر وآداب ــه ونق ــدﻩ ،تحقي ــق عب ــد الحمي ــد هن ــداوي ،املكتب ــة
العصرية ،بABوت ،ط١٤٢٢ ،١هـ ٢٠٠١م.
 ١٦ـ ـ ـ روبBــ Aمارتــان :مــدخل لفهــم اللســانيات ،ترجمــة عبــد القــادر املهBــAي ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
بABوت ،ط٢٠٠٧٫ ،١
 ١٧ـ روالن بارت:
أ ـ هسهسة اللغة ،ترجمة منذر عيا ،Opمركز ٕالانماء الحضاري ،حلب ،ط.١٩٩٩ ،١
ب ـ نقد وحقيقة ،ترجمة منذر عيا ،Opمركز ٕالانماء الحضاري ،حلب ،ط١٩٩٤ ،١م.
 ١٨ـ السـكاكي :مفتـاح العلـوم ،تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي ،دار الكتـب العلميـة ،بBـAوت ،ط١٤٢٠ ،١ه ـ
٢٠٠٠م ،ص.١٧١
 ١٩ـ ـ ـ طــه عبــد الــرحمن :أ ـ ـ ـ !ــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الكــالم ،املركــز الثقــا!ي العربــي ،الــدار البيضــاء،
ط٢٠٠٠ ،٢م.
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ب ـ مراتب الحجاج وقياس التمثيل ]مقال[ مجلة كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية ،جامعـة سـيدي محمـد
بن عبد ﷲ ،فاس ،املغرب ،ع١٩٨٧٫ ،٩
 ٢٠ـ ـ ـ ـ ـ ـ عب ــد الس ــالم عش ــ :ABعن ــدما نتواص ــل نغ Bــ ،Aمقارب ــة تداولي ــة معرفي ــة آللي ــات التواص ــل والحج ــاج،
أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء٢٠٠٦٫ ،
 ٢١ـ ـ ـ ـ لــويس جــان كــالفي :علــم الاجتمــاع اللغــوي ،ترجمــة محمــد يحيــاتن ،دار القصــبة ،الجزائــر،٢٠٠٦ ،
ص.٧٩
 ٢٢ـ محمد أحمد الراشد :الرقائق]سلسلة إحياء فقه الدعوة[ ،دار الشهاب ،باتنة ،الجزائر.١٩٨٧ ،
 ٢٣ـ ـ ـ ـ املـرادي :الجPــ¯ الــداني ،فخــر الــدين قبــاوة ،محمــد نــديم فاضــل ،دار الكتــب العلميــة ،بBــAوت ،ط،١
 ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
 ٢٤ـ محمد طروس :النظرية الحجاجية مـن خـالل الدراسـات البالغيـة واملنطقيـة واللسـانية ،دار الثقافـة،
الدار البيضاء ،ط١٤٢٦ ،١هـ ٢٠٠٥م.
٢٥ـ محمد العمري! :ي بالغة الخطاب ٕالاقناûي ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،ط٢٠٠٢ ،٢م.
 ٢٦ـ محمد ع;ي عبد الكريم الردي :OPمباحث لغوية ،دار الهدى ،الجزائر٢٠٠٩م.
 ٢٧ـ ابن مسكويه :الهوامل والشموامل ،تحقيق سيد كسروي ،دار الكتب العلمية ،بABوت ،ط،١
١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
 ٢٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ابــن منظ ــور :لســان العــرب ،تحقي ــق عــامر أحمــد حي ــدر ،مراجعــة عبــد امل ــنعم خليــل إب ـراهيم ،دار
الكتب العلمية ،بABوت ،ط١٤٢٤ ،١هـ ٢٠٠٣م.
 ٢٩ـ مشيل ماي :ABاللغة واملنطق والجاج ،ترجمة محمد أسيداﻩ ،ضمن كتاب الحجاج مفهومه
ومجاالته ،ج ،٥ص.١٦
٣٠ـ النووي ،مح÷ Oالدين بن شرفٔ :الاربعون النووية ،بشرح ابن دقيق العيد ،دار الهدى ،الجزائر
٢٠٠٢م.
٣١ـ ابن هشام :مغ OPاللبيب ،تحقيق محمد مح÷ Oالدين عبد الحميد ،املكتبة العصرية ،بABوت ،ج،١
ص.١٨٥
 ٣٢ـ أبو هالل العسكري:
أ ـ الفروق !ي اللغة ،تحقيق لجنة إحياء الAsاث العربي ،دار ٓالافاق الجديدة ،بABوت ،ط١٤١١ ،٧هـ
١٩٩١م
ب ـ الصناعتBن ،تحقيق ع;ي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية ،بABوت،
١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
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 .٤١أساليب التأث عند الن Hصى ﷲ عليه وسلم من خالل الﺴنة املطهرة
د  .عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد
)قسم السنة بكلية أصول الدين ،جامعة ٕالامام محمد بن سعود ٕالاسالمية(
بسم ﷲ الرحمن الرحيم ،الحمد هلل حمدا كثABا مباركا فيه وأشهد أن ال إله إال ﷲ وأشهد أن محمدا
عبدﻩ ورسوله ,اللهم صل ع;ى من بعثته للناس بشABا ونذيرا  ,وارض اللهم عن أصحابه ومن اهتدى
Çديه واتبع سنته وسلم تسليما كثABا .أما بعد:
فهدي الن O°محمد ص;ى ﷲ عليه وسلم أكمل الهدي وسنته مصدر خ ABللبشر جميعا وÔي نAاس
يستOp2ء به من هدى ﷲ قلبه وأنار بصABته فلقد جعل ﷲ فيه من صفات الكمال ونعوت الجمال ما
يكون منارا للسائرين وقدوة للمهتدين .هذﻩ الصفات ال OcوهÈا ﷲ له جعلته يؤثر !ي أمة جاهلية
فيجعل ما أقوى ٔالامم كأنما نفخ فا الروح فهبت بإذن رÇا لتقود العالم إ[ى الخ ABوالنور والفالح .لقد
ّ
ً
ربى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم جيال فريدا غذاﻩ بنور ٕالايمان وصبغه بصبغة القرآن فمأل العالم
بنورﻩ وخABﻩ وصدق من قال:
كانوا رعـاة جمــال قبل ³ضم ........وبـعدهـا مـألوا العـالم تمديـنا
لو كــAت بأرض الصBن مئـذنة.... ....سمعــت !ي الغرب ®ليل املصـلينا
ولقد أنصف وصدق )مايكل هارفت( عندما جعل نبينا محمد ص;ى ﷲ عليه وسلم ٔالاول !ي عظماء
العالم الذين كان لهم أبلغ التأث ABوذلك !ي كتابه " الخالدون املائة" .فلنقف ع;ى)أساليب ) (١التأث ABعند
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم من خالل السنة املطهرة( والذي جعلته عنوان بح O8للمشاركة !ي مؤتمر
حول الحديث النبوي الشريف الذي سيقام !ي ترفاندرام  -كABالا ،الهند
ولقد تعرضت للموضوع من خالل املباحث التالية:
املبحث ٔالاول :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي التأث :ABالتكرار
املبحث الثاني :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي :التأث ABتغ ABالوجه
املبحث الثالث :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي :التأثٔ ABالاخذ باليد
املبحث الرابع :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي :التأث ABالتبسم
املبحث الخامس :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي:التأث ABضرب املثل
املبحث السادس :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي:التأث ABرفع الصوت
املبحث السابع :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث :ABتحريك اليد
املبحث الثامن :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث :ABتغي ABالجلسة
املبحث التاسع :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث :ABالتلطف والAsفق بالجاهل
املبحث العاشر :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث :ABتوف ABالبيئة املناسبة
َ َ
َ
َ
ْ
ﱠ
الق ْول أي فنون ِم ْن ُه) .جمهرة اللغة (٣٤١/١
) (١قال !ي الجمهرة:ؤالاسلوب :الط ِريق َوالجمع أساليبَ .و ُي َقال :أخذ فالن ِ!ي أساليب من
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املبحث الحادي عشر :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأثٕ:ABالادناء والدعاء
املبحث الثاني عشر :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث:ABالتعنيف
املبحث الثالث عشر :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث:ABالزيارة
املبحث الرابع عشر :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث:ABالتنفAB
املبحث الخامس عشر :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث :ABالرسم ع;ى ٔالارض
املبحث السادس عشر :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث:ABالتذكAB
املبحث السابع عشر :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأثٕ:ABالاقناع
املبحث الثامن عشر :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث :ABالقصة
املبحث التاسع عشر :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأثٕ:ABالاغالظ والعقوبة
املبحث الحادي والعشرون :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث:ABاستعمال ٕالاشارة
واملوضوع قد يحتاج إ[ى مزيد بسط والسنة النبوية مورد عذب يروي جميع الباحثBن وك ¤عظيم
للطالبBن وفقنا ﷲ التباع سنة نبيه ص;ى ﷲ عليه وسلم ،وهو املوفق والهادي إ[ى سواء السبيل
املبحث ٔالاول :من أساليب الن Hصى ﷲ عليه وسلم ]ي التأث :التكرار
الشك أن املتكلم إذا كرر الكالم فهو ´دف إ[ى أمر زائد يريدﻩ من السامعBن وهذا ما قصدﻩ الن O°ص;ى
ﷲ عليه وسلم أن يفهم عنه وأن يحفظ عنه وأن يؤخذ كالمه مأخذ الجد عن أنس عن الن O°ص;ى ﷲ
ّ
عليه وسلم أنه كان »إذا سلم سلم ثالثا ،وإذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا« رواﻩ البخاري ) (١وكان من فقه
ٕالامام البخاري أ بوب ع;ى هذا الحديث بقوله باب من أعاد الحديث ثالثا ليفهم عنه قال املهلب)أحد
ّ
شراح البخاري( :أما تسليمه ص;ى ﷲ عليه ثالثا وكالمه ثالثا فهو ليبالغ !ي ٕالافهام وٕالاسماع ،وقد أورد
ﷲ ذلك !ي القرآن فكرر القصص ؤالاخبار ؤالاوامر ليفهم عبادﻩ ،وليتدبر السامع !ي املرة الثانية
والثالثة ما لم يتدبر !ي ٔالاو[ى ،ولABسخ ذلك !ي قلوÇم .والحفظ إنما هو تكرر الدراسة لل×Opء املرة
ً
الواحدة ،وقول أنس :أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا .يريد !ي أك Aأمرﻩ ،وأخرج الحديث مخرج
)(٢
العموم ،واملراد به الخصوص.
وقد يكون التكرار ألجل التعنيف ع;ى املخاطب وردعه وتعظيم خطر فعله عن أسامة بن زيد ر OpÚﷲ
عما ،يقول :بعثنا رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم إ[ى الحرقة ،فصبحنا القوم فهزمناهم ،ولحقت أنا
ورجل من ٔالانصار رجال مم ،فلما غشيناﻩ ،قال :ال إله إال ﷲ فكف ٔالانصاري فطعنته برم²ي ح¯c
قتلته ،فلما قدمنا بلغ الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فقال» :يا أسامة ،أقتلته بعد ما قال ال إله إال ﷲ«
)(٣
قلت :كان متعوذا ،فما زال يكررها ،ح ¯cتمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم .متفق عليه
لفد كان ص;ى ﷲ عليه وسلم ´دف من ها التكرار التعنيف والتشنيع ع;ى فعل أسامة ر OpÚﷲ عنه
مع أنه اعتذر بأن الرجل إنما كان متعوذا يع OPأنه قال االشهادة ليسلم من القتل لكنه ص;ى ﷲ عليه
) (١البخاري ) (١٧٣/٢ح٢٦٤٥:
) (٢شرح ابن بطال )(٢٥/٩
) (٣رواﻩ البخاري ) (١٤٥/٣ح ٤٢٦٩:ومسلم ) (٩٦/١ح١٥٨:
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وسلم أراد أن يقرر لألمة مبدأ ٔالاخذ بالظاهر وحمل الناس ع;ى ظواهرهم وسرائرهم إ[ى ﷲ العليم
بذات الصدور وهذا املبدأ قررته نصوص أخرى كثAB
املبحث الثاني :من أساليب الن Hصى ﷲ عليه ]ي :التأث تغ الوجه
لقد كان من أسلوبه ص;ى ﷲ عليه وسلم -مما يكون له أثر بالغ ع;ى أصحابه -أن يتغ ABوجهه فتظهر
ع;ى صفحة وجهه أثر الكراهة وقد يزداد ذلك التغ ABمع شدة غضبه فيحمر وجهه وقد تشتد الحمرة
بحسب ٔالامر ح ¯cيشÈه الراوي بقوله " كأنما يفقأ !ي وجهه حب الرمان") (١ومن أمثلة تغ ABوجهه ص;ى
ﷲ عليه وسلم ما ورد عن عائشة ،زوج الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،أن قريشا أهمهم شأن املرأة الOc
سرقت !ي عهد الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي غزوة الفتح ،فقالوا :من يكلم فا رسول ﷲ ص;ى ﷲ
عليه وسلم؟ فقالوا :ومن يجAsئ عليه إال أسامة بن زيد ،حب رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فأتي Çا
رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فكلمه فا أسامة بن زيد ،فتلون وجه رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه
وسلم ،فقال» :أتشفع !ي حد من حدود ﷲ؟« ،فقال له أسامة :استغفر [ي يا رسول ﷲ ،فلما كان
الع× ،Opقام رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فاختطب ،فأث ¯Pع;ى ﷲ بما هو أهله ،ثم قال» :أما بعد،
فإنما أهلك الذين من قبلكم أ³م كانوا إذا سرق فم الشريف تركوﻩ ،وإذا سرق فم الضعيف أقاموا
عليه الحد ،وإني والذي نف Op-بيدﻩ ،لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها« ،ثم أمر بتلك
املرأة ال Ocسرقت ،فقطعت يدها ،قال يونس :قال ابن شهاب :قال عروة :قالت عائشة :فحسنت توبا
بعد ،وتزوجت ،وكانت تأتي OPبعد ذلك فأرفع حاجا إ[ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم " ،متفق عليه
) (٢فانظر كيف تأثر أسامة ر OpÚﷲ عنه فبادر إ[ى طلب الاستغفار من الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم و!ي
هذا أدب ومنقبة له ر OpÚﷲ عنه
وقد يتغ ABوجهه ص;ى ﷲ عليه وسلم دون أن يتكلم فيعرف ذلك أصحابه ر OpÚﷲ عم
عن أبي مو ،¯pËقال :سئل الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،عن أشياء كرهها ،فلما أك Aعليه غضب ،ثم
قال للناس» :سلوني عم شئتم« فقال رجل :من أبي؟ قال» :أبوك حذافة« فقام آخر فقال :من أبي؟ يا
رسول ﷲ قال» :أبوك سالم مو[ى شيبة« ،فلما رأى عمر ما !ي وجه رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم من
ﱠ
الغضب قال :يا رسول ﷲ إنا نتوب إ[ى ﷲ « .و!ي رواية َف َ ََ Aك ُع َم ُر َع َ;ى ُر ْك َب َت ْي ِه َف َق َ
ال :ر ِض َينا ِبالله رًّبا
َ
ً
َ َ
َ
ْ
ينا ُ
وبم َح ﱠم ٍد ص;ى ﷲ َعل ْي ِه َوسلم ن ِب ًّيا ،ف َسك َت .متفق عليه )! (١ي شرح ابن بطال قال:فإنما
الم ِد
وباإلس ِ
ِ
ُ
ً
سأله عن ذلك ،وﷲ أعلم ،ألنه كان نسب إ[ى غ ABأبيه إذا ال'ى أحدا فنسبه الن) ،O°ص;ى ﷲ عليه
وسلم( ،إ[ى أبيه .وفيه :فهم عمر وفضل علمه ،ألنه خ× Opأن يكون كAة سؤالهم له كالتعنيت له،
ﱠ
والشك !ي أمرﻩ )ص;ى ﷲ عليه وسلم( أال ترى قول عمر :ضينا باهلل ًبا ،وباإلسالم ً
دينا ،وبمحمد ً
نبيا،
ر
ر
َ َ َُ ْ
َ ْ
فخاف أن تحل Çم العقوبة ،لتعنيم له )ص;ى ﷲ عليه وسلم( ولقول ﷲ تعا[ى) :ال ت ْسألوا َع ْن أش َياء
) (١ورد ذلك !ي حديث ملا خرج ع;ى أناس يتخاصمون !ي القدر رواﻩ ابن ماجة !ي سننه ) (٣٣/١ح٨٥ :
قال البوصABي !ي الزوائد :إسنادﻩ صحيح  .وأخرجه أيضا أحمد !ي املسند ) (٢٥٠/١١ط :الرسالة
) (٢البخاري ) (١٥١/٥مسلم )(١٣٣١/٣
صحيح البخاري) (٣٠/١صحيح مسلم ) (١٨٣٤/٤ح٢٣٦٠:
)(١
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ُ َُ َ ُْ
ِإن ت ْب َد لك ْم ت ُسؤك ْم( ]املائدة . [١٠١ :وقد جاء مع ¯Pهذا الحديث َب ِّي ًنا عن ابن عباس ،قال :كان قوم
يسألون رسول ﷲ )ص;ى ﷲ عليه وسلم( اسز ًاء ،فيقول الرجل :من أبى؟ ويقول الرجل َيضل ناقته:
ْ َ َ َُ ْ
)(٢
أين ناقOc؟ ف¤لت هذﻩ ٓالايةَ ) :يا َأ ﱡ´ َا ﱠالذ َ
ين َآم ُنوا ال ت ْسألوا(ٓالاية كلها ،ذكرﻩ البخاري !ي تفس ABالقرآن.
ِ
ور OpÚﷲ عن ع;ي حBن فهم ما !ي وجه رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم فغ ABما يكرهه عن ع;ي رOpÚ
ُ
َ
َ ْ
َ ﱠٌ
ﷲ عنهَ " :أ ﱠن ﱠ
الن ِ °ﱠ Oص;ى ﷲ عليه وسلم أ ْه ِد َي ْت ل ُه ُحلة ِس َُ Aَ Bاء ،فأرسل Çا إ[ي ،فخرجت Çا ،ف َع َرف ُت ِ!ي
)(٣
َو ْجه َ ُسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ْال َغ َ
ض َبَ ،ق َ
ال :فقسما بBن ِن َسا ِئي " رواﻩ البخاري
ِر ِ ِ
وحلة ً
الس َABاءÔ :ي حلة من حرير .واملراد بقوله" :نسائي" ،ما فسرﻩ !ي رواية أبي صالح الحنفي عن ع;ي
ُ َ
ﱠ
َﱠ
َ
ﷲ َعل ْي ِه َو َسل َم،
ص;ى
عند مسلم ) (٢٠٧١حيث قال" :بBن الفواطم" ،واملراد بالفواطم :فاطمة بنت الOP
)(٤
وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة ع;ي ،وفاطمة بنت حمزة بن عبد املطلب.
وقد يكون تغ ABوجهه ص;ى ﷲ عليه وسلم بما يسر ويدفع لزيادة الخ ABوالغبطة بالعمل كأن يستنAB
وجهه ويسفر عن عبد ﷲ بن مسعود ر OpÚﷲ عنه قال :لقد شهدت من املقداد بن ٔالاسود ر OpÚﷲ
عنه مشهدا ألن أكون أنا صاحبه ،أحب إ[ي مما عدل به ،أتى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم وهو يدعو
ع;ى املشركBن ،فقال :وﷲ يا رسول ﷲ ،ال نقول كما قالت بنو إسرائيل ملو} :¯pËاذهب أنت وربك
فقاتال إنا هاهنا قاعدون{ ]املائدة [٢٤ :ولكن نقاتل عن يمينك ،وعن يسارك ،ومن بBن يديك ومن
)(١
خلفك " فرأيت وجه رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم يشرقّ ،
وسر بذلك رواﻩ البخاري وأحمد
فهذا ابن مسعود يتأثر تأثرا بالغا Çذا املوقف الذي أشرق له وجه حبيبه ص;ى ﷲ عليه وسلم فيغبط
املقداد ويتم ¯Pأن يكون له مثل ذلك املوقف.
املبحث الثالث :من أساليب الن Hصى ﷲ عليه ]ي :التأث ٔالاخذ باليد
إن أخذ املربي بيد تلميذﻩ أو ابنه أو أخيه ليضفي عليه وارف الظل من الطمأنينة والسكينة والتأثر
كيف لو كان ٓالاخذ خ ABالخلق ص;ى ﷲ عليه وسلم عن أبي سعيد بن املع;ى ،قال :كنت أص;ي !ي
املسجد ،فدعاني رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم فلم أجبه ،فقلت :يا رسول ﷲ ،إني كنت أص;ي،
فقال " :ألم يقل ﷲ} :استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا يحييكم{ ]ٔالانفال . [٢٤ :ثم قال [ي» :ألعلمنك
سورة Ôي أعظم السور !ي القرآن ،قبل أن تخرج من املسجد«  .ثم أخذ بيدي ،فلما أراد أن يخرج ،قلت
له» :ألم تقل ألعلمنك سورة Ôي أعظم سورة !ي القرآن« ،قال} :الحمد هلل رب العاملBن{ »Ôي السبع
)(١
املثاني ،والقرآن العظيم الذي أوتيته« رواﻩ البخاري
إن املتأمل لهذا الحديث الشريف يجد أن الهدي النبوي اليقتصر ع;ى مجرد التلقي واالسرد الجاف
وحقن الكلمات بأي طريقة بل كان ص;ى ﷲ عليه وسلم ينتقي الوعاء املناسب الذي يكون أمكن !ي
) (٢شرح صحيح البخاري البن بطال )(١٧١/١
) (٣صحيح البخاري) (١٥١/٧ح٥٨٤٠:
) (٤فتح الباري )(٢٩٧/١٠
) (١البخاري ) (٥١/٦ح ٤٦٠٩ :وأحمد !ي املسند) (٢٢٨/٦واللفظ له وأخرجه النسائي !ي "الكAى" )(١١١٤٠
) (١البخاري ) (١٧/٦ح٤٤٧٤:
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إيصال املراد إ[ى القلوب ويغلف العلم بأسلوب من التشويق الذي يشحذ ٔالاذهان فالحظ أنه ص;ى ﷲ
ً
عليه وسلم دعاﻩ وعلمه درسا !ي الاستجابة بتالوة ٓالاية عليه ثم استعمل إسلوب التشويق بأن وعدﻩ
أن يعلمه قبل أن يخرج من املسجد وزاد التشويق بتعظيم املعلوم ثم أخذ بيدﻩ وعلمه كل هذا يجعل
ً
العلم أمكن !ي القلوب وأعظم أثرا !ي النفوس فصلوات ربي ع;ى املربي واملعلم ٔالاول والهادي للبشرية
جمعاء و!ي حديث آخر
عن معاذ بن جبل ر OpÚﷲ عنه أن رسول ص;ى عليه وسلم أخذ بيدﻩ ،وقال» :يا معاذ ،وﷲ إني
ألحبك ،وﷲ إني ألحبك« ،فقال " :أوصيك يا معاذ ال تدعن !ي دبر كل صالة تقول :اللهم أع OPع;ى
)(٢
ذكرك ،وشكرك ،وحسن عبادتك "رواﻩ أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم
وقد يكون أخذﻩ ص;ى ﷲ عليه وسلم باليد من باب العطف وإضفاء الحنان والشفقة وهذا له تأثAB
كب ABع;ى الصغار واليتامى يعوضهم حنان ٔالاب وشفقته
عن عبد ﷲ بن جعفر ر OpÚﷲ عنه قال :بعث رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم جيشا ،استعمل علم
زيد بن حارثة " فإن قتل زيد  -أو استشهد  -فأمABكم جعفر ،فإن قتل  -أو استشهد  -فأمABكم عبد ﷲ
بن رواحة " فلقوا العدو ،فأخذ الراية زيد فقاتل ح ¯cقتل ،ثم أخذ الراية جعفر فقاتل ح ¯cقتل ،ثم
أخذها عبد ﷲ بن رواحة فقاتل ح ¯cقتل ،ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح ﷲ عليه ،وأتى خAهم
الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فخرج إ[ى الناس ،فحمد ﷲ وأث ¯Pعليه ،وقال " :إن إخوانكم لقوا العدو،
وإن زيدا أخذ الراية ،فقاتل ح ¯cقتل  -أو استشهد  -ثم أخذ الراية بعدﻩ جعفر بن أبي طالب فقاتل
ح ¯cقتل  -أو استشهد  ،-ثم أخذ الراية عبد ﷲ بن رواحة ،فقاتل ح ¯cقتل  -أو استشهد  -ثم أخذ
الراية سيف من سيوف ﷲ خالد بن الوليد ،ففتح ﷲ عليه " فأمهل ،ثم أمهل آل جعفر  -ثالثا  -أن
يأتم ،ثم أتاهم فقال " :ال تبكوا ع;ى أGي بعد اليوم ادعوا إ[ي اب OPأGي " قال :فDيء بنا كأنا أفرخ،
فقال :ادعوا إ[ي الحالق ،فDيء بالحالق فحلق رءوسنا ،ثم قال " :أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب،
وأما عبد ﷲ فشبيه خلقي وخلقي " ثم أخذ بيدي فأشالها ،فقال " :اللهم اخلف جعفرا !ي أهله ،وبارك
لعبد ﷲ !ي صفقة يمينه " ،قالها ثالث مرار ،قال :فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا ،وجعلت تفرح له،
)(١
فقال " :العيلة تخافBن علم وأنا ولم !ي الدنيا وٓالاخرة؟! "

) (٢سن أبي داود) (٨٦/٢ح ١٥٢٢ :وأحمد )(٢٢١٢٦والنسائي ) (٥٣/٣ح ١٣٠٣ :وابن خزيمة ) (٧٥١وابن حبان ) (٣٦٦/٥والحاكم )(١٠١٠
وقال  :ع;ى شرط الشيخBن وإسنادﻩ عند أبي داود قال :حدثنا عبيد بن عمر بن ميسرة ،حدثنا عبد بن يزيد املقرئ ،حدثنا حيوة بن
شريح ،قال :سمعت عقبة بن مسلم ،يقول :حدث OPأبو عبد الرحمن الحب;ي ،عن الصناب²ي ،عن معاذ وهذا إسنادﻩ صحيح ،رجاله ثقات
رجال الصحيح غ ABعقبة بن مسلم ،فقد روى له البخاري !ي "ٔالادب املفرد" وأبو داود والAsمذي والنسائي ،وهو ثقة®) .ذيب الذيب
(٢٤٩/٧
) (١أخرجه أحمد !ي املسند ) (٢٧٨/٣قال:حدثنا وهب بن جرير ،حدثنا أبي ،قال :سمعت محمد بن أبي يعقوب ،يحدث عن الحسن بن
سعد ،عن عبد ﷲ بن جعفر وهذا إسنادﻩ صحيح رواته ثقات ع;ى شرط مسلم ،رجاله ثقات رجال الشيخBن غ ABالحسن بن سعد ،وهو
بن معبد القر Opالهاشم Oالكو!ي مو[ى ع;ي بن أبي طالب فمن رجال مسلم®).ذيب الكمال  (١٦٣/٦ومحمد بن أبي يعقوب :هو محمد بن
عبد ﷲ بن أبي يعقوب ،نسب هنا إ[ى جدﻩ.وأخرجه بتمامه ابن سعد  ،٣٧-٣٦/٤والنسائي !ي "الكAى" ) (٨٦٠٤من طريق وهب بن جرير،
Çذا ٕالاسناد .وليس عند النسائي قوله" :فجاءت أمنا فذكرت له  " ...إ[ى آخر الحديث.
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املبحث الرابع :من أساليب الن Hصى ﷲ عليه ]ي :التأث التبﺴم
الابتسامة لها أثر كب ABع;ى النفوس تبعث الانشراح والطمأنينة والحب وتفتح مغاليق القلوب وهذا أمر
تشهد به التجربة والواقع وتسندﻩ الفطرة قال أحد الباحثBن:الابتسامة معدية ،وبمجرد أن تبتسم أكA
من مرة تجد أن الشخص بدأ يبتسم معك ،وعندما يبتسم الشخص تجد أن كل جزء داخله يدعو لك
؛ ألنك عندما ابتسمت جعلته يبتسم ،وبالتا[ي فكل جزء فيه ارتاح واسGAsى؛ فتأخذ حسنات ع;ى كل
مكان بداخله ،تأخذ حسنة من الكبد ،وأخرى من الطحال ،وثالثة من الك;ى  ...وهكذا كل مكان تأخذ
عليه حسنات ،وهذا يسم¯ عند علماء الصBن )الابتسامة الداخلية( ،وهذﻩ الابتسامة الداخلية عندما
ً
قام العلماء بالبحث فا وجدوا أ³ا تولد حامضا يسم¯ )الجليكوجBن( ،هذا الحامض مثل العسل
ٔالاسود ،فتخيل أنك عندما تبتسم تولد هذا لنفسك ،وعندما تجعل الشخص ٓالاخر يبتسم تولد هذا
الحامض بداخله ،وبالتا[ي فإن تبسمك !ي وجه هذا الشخص ليس هو الذي تأخذ عليه حسنة فقط،
ولكن كل مكان بداخله تأخذ عليه حسنة؛ أل³ا ارتاحت ،وعندما ارتاحت أصبحت أفضل (١) ،لقد كان
ص;ى ﷲ عليه وسلم كث ABالابتسام ألصحابه شهدوا بذلك وتأثروا به !ي الحديث عن عبد ﷲ بن
الحارث بن جزء ،يقول " :ما رأيت أحدا كان أك Aتبسما من رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم " رواﻩ
)(٢
أحمد والAsمذي
عن جرير ر OpÚﷲ عنه ،قال :ما حجب OPالن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم منذ أسلمت ،وال رآني إال تبسم !ي
وج ،OÛولقد شكوت إليه إني ال أثبت ع;ى الخيل ،فضرب بيدﻩ !ي صدري ،وقال» :اللهم ثبته واجعله
)(١
هاديا مهديا« أخرجه البخاري
لم ين ¯p-هذا الصحابي هذا الابتسامة املستمرة من الحبيب ص;ى ﷲ عليه وسلم فرواها ملن بعدﻩ
واعتAها منقبة وÔي إضافة إ[ى ذلك شهادة بخلقه ورأفته وحسن تعامله عليه الصالة والسالم
وعن أنس بن مالك ٔالانصاري  -وكان تبع الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم وخدمه وصحبه  -أن أبا بكر كان
يص;ي لهم !ي وجع الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم الذي تو!ي فيه ،ح ¯cإذا كان يوم الاثنBن وهم صفوف !ي
وأخرجه مختصرا أبو داود ) ،(٤١٩٢وابن أبي عاصم !ي"ٓالاحاد واملثاني" ) ،(٤٣٤والنسائي !ي "املجت -١٨٢/٨ "¯°وسقط من املطبوع:
"الحسن بن سعد" وهو ثابت !ي "الكAى" ) ،- (٩٢٩٥و!ي "الكAى" ) (٨١٦٠من طريق وهب بن جرير ،به .وقوله" :فأشالها" أي :رفعها .وقوله:
"جعلت تفرح له" قال ابن ٔالاث! ABي "الاية"  :٤٢٣/٣قال أبو مو :¯pËهكذا وجدته بالحاء املهملة ،وقد أضرب الطAاني عن هذﻩ الكلمة
فAsكها من الحديث ،فإن كان بالحاء ،فهو من أفرحه :إذا غمه وأزال عنه الفرح ،وأفرحه الدين :إذا أثقله ،وإن كانت بالجيم فهو من
املفرج الذي ال عشABة له ،فكأ³ا أرادت أن أباهم تو!ي وال عشABة لهم ،فقال الن ¯°ص;ى ﷲ عليه وسلم" :أتخافBن العيلة وأنا ولم؟ "
والعيلة :الفاقة والفقر والحاجة.
) (١كتاب الطريق إ[ى الامتياز ص ٧٣إلبراهيم الفقي
) (٢املسند ) (٢٤٥/٢٩ح ١٧٧٠٤:قال:حدثنا حسن ،حدثنا ابن لهيعة ،عن عبيد ﷲ بن املغABة ،قال :سمعت عبد ﷲ بن الحارث بن
جزء,وهو حديث حسن ،ابن لهيعة -وإن كان س÷ öالحفظ -قد روى عنه هذا الحديث عبد ﷲ بن املبارك وعبد ﷲ بن املقرئ ،وروايما
عنه صالحة ،وبا*ي رجال ٕالاسناد ثقات .حسن :هو ابن مؤ ¯pËالاشيب ،وعبيد ﷲ بن املغABة :هو ابن معيقيب .وأخرجه ابن املبارك !ي
"الزهد" ) ،(١٤٥وابن عبد الحكم !ي "فتوح مصر" ص ،٣٠٠ويعقوب بن سفيان !ي "املعرفة والتاريخ"  ،٤٩٧/٢والAsمذي !ي "السن"
) (٣٨/٦ح ،(٣٦٤١) :و!ي "الشمائل" ) ،(٢٢٧وأبو الشيخ !ي "أخالق الن "O°ص ٣٠و ،٨٥والبقي !ي ="الشعب") (٨٠٤٧من طرق عن ابن
لهيعةÇ ،ذا ٕالاسناد .وعند أبي الشيخ من طريق عبد ﷲ بن يزيد املقرئ وهو وابن املبارك ممن تقوى روايته عن ابن لهيعة.
) (١البخاري) (٦٥/٤ح٣٠٣٥:
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الصالة ،فكشف الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم س Asالحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة
مصحف ،ثم تبسم يضحك ،فهممنا أن نفتsن من الفرح برؤية الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فنكص أبو
بكر ع;ى عقبيه ليصل الصف ،وظن أن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم خارج إ[ى الصالة »فأشار إلينا النO°
)(٢
ص;ى ﷲ عليه وسلم أن أتموا صالتكم وأرGى الس Asفتو!ي من يومه« أخرجه البخاري
الحظ قوله "ثم تبسم فهممنا أن نفتsن من الفرح" كيف كان أثر هذﻩ الابتسامة !ي الصحابة ر OpÚﷲ
عم
وقد يتبسم ص;ى ﷲ عليه وسلم ويظهر ع;ى وجهه عالمات عدم الرضا فيفهم ذلك أصحابه ر OpÚﷲ
عم ففي قصة تخلف كعب بن مالك ر OpÚﷲ عنه عن غزوة تبوك ذكر قصة تخلفه إ[ى أن قال":ح¯c
جئت ،فلما سلمت تبسم تبسم املغضب ،ثم قال» :تعال« فجئت أم× Opح ¯cجلست بBن يديه ،فقال
)(٣
[ي» :ما خلفك؟ رواﻩ مسلم
املبحث الخامس :من أساليب الن Hصى ﷲ عليه ]ي:التأث ضرب املثل
ضرب املثل له دور !ي ٕالاقناع وتأث ABع;ى املخاطب وهو أسلوب قرآني استعمله ﷲ ّ
جل جالله !ي مواضع
من كتابه
عن أبي بن كعب عن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم ]ص [١١٥:قال» :مثل املؤمن كالخامة من الزرع،
تفيHا الريح مرة ،وتعدلها مرة ،ومثل املنافق كاألرزة ،ال تزال ح ¯cيكون انجعافها مرة واحدة« متفق
)(١
عليه
ورواﻩ مسلم عن أبي هريرة ،قال :قال رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم»:مثل املؤمن كمثل الزرع ال تزال
الريح تميله ،وال يزال املؤمن يصيبه البالء ،ومثل املنافق كمثل شجرة ٔالارز ،ال ® ¤sح ¯cتستحصد«،
صحيح مسلم ) (٢١٦٣/٤ح٢٨٠٩:
قال الحافظ ابن حجر:قوله كاألرزة بفتح الهمزة وقيل بكسرها وسكون الراء بعدها زاي كذا لألكA
وقال أبو عبيدة :هو بوزن فاعله وÔي الثابتة !ي ٔالارض وردﻩ أبو عبيد بأن الرواة اتفقوا ع;ى عدم املد
وإنما اختلفوا !ي سكون الراء وتحريكها ؤالاك Aع;ى السكون وقال أبو حنيفة الدينوري:الراء ساكنة
وليس هو من نبات أرض العرب وال ينبت !ي السباخ بل يطول طوال شديدا ويغلظ قال :وأخAني الخبAB
أنه ذكر الصنوبر وأنه ال يحمل شيئا وإنما يستخرج من أعجازﻩ وعروقه الزفت  .وقال ابن سيدﻩٔ :الارز
العرعر وقيل شجر بالشام يقال لثمرﻩ الصنوبر .وقال الخطابئ:الارزة مفتوحة الراء واحدة ٔالارز وهو
شجر الصنوبر فيما يقال وقال القزاز :قاله قوم بالتحريك وقالوا :هو شجر معتدل صلب ال يحركه
هبوب الريح ويقال له ٔالارزن قوله:انجعافها بجيم ومهملة ثم فاء أي انقالعها تقول جعفته فانجعف
مثل قلعته فانقلع ونقل ابن التBن عن الداودي أن معناﻩ انكسارها من وسطها أو أسفلها قال املهلب:
مع ¯Pالحديث أن املؤمن حيث جاءﻩ أمر ﷲ انصاع له فإن وقع له خ ABفرح به وشكر وإن وقع له
) (٢البخاري ) (١٣٦/١ح٦٨٠:
) (٣صحيح مسلم) (٢١٢٠/٤ح٢٧٦٩:
) (١البخاري) (١١٤/٧ح ٥٦٤٣:ومسلم ح ٢١٦٣
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مكروﻩ ص Aورجا فيه الخ ABؤالاجر فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرا والكافر ال يتفقدﻩ ﷲ باختيارﻩ بل
يحصل له التيس! ABي الدنيا ليتعسر عليه الحال !ي املعاد ح ¯cإذا أراد ﷲ إهالكه قصمه فيكون موته
أشد عذابا عليه وأك Aأملا !ي خروج نفسه وقال غABﻩ املع ¯Pأن املؤمن يتلقى ٔالاعراض الواقعة عليه
لضعف حظه من الدنيا فهو كأوائل الزرع شديد امليالن لضعف ساقه والكافر بخالف ذلك وهذا !ي
الغالب من حال الاثنBن (١).أقول :و!ي الحديث حث ع;ى الص Aوالثبات وأن ذلك عالمة ٕالايمان
و!ي الصحيحBن أيضا تشبيه املسلم من حيث النفع بالنخلة
وعن النعمان بن بش ،ABقال :قال رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم " :مثل املؤمنBن !ي توادهم،
)(٢
وتراحمهم ،وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداûى له سائر الجسد بالسهر والحم¯.
و!ي هذا املثل إيماء إ[ى التعاون والتكافل ومواساة املؤمنBن بعضهم ع;ى بعض والرسول ص;ى ﷲ عليه
وسلم Çذا املثال يدفع املؤمن ا[ى الشعور برابطة الجسد الواحد فتتحرك !ي قلبه عاطفة الحب
وٕالاخاء تجاﻩ إخوانه املؤمنBن
املبحث الﺴادس :من أساليب الن Hصى ﷲ عليه ]ي:التأث رفع الصوت
عن جابر بن عبد ﷲ ر OpÚﷲ عنه ،قال :كان رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم إذا خطب احمرت
عيناﻩ ،وعال صوته ،واشتد غضبه ،ح ¯cكأنه منذر جيش يقول» :صبحكم ومساكم« ،ويقول» :بعثت أنا
والساعة كهاتBن« ،ويقرن بBن إصبعيه السبابة ،والوسطى ،ويقول» :أما بعد ،فإن خ ABالحديث كتاب
ﷲ ،وخ ABالهدى هدى محمد ،وشر ٔالامور محدثا®ا ،وكل بدعة ضاللة«
)(١
رواﻩ مسلم
خطبة الجمعة فرصة شرعية للتذك ABوٕالانذار ووعظ الناس وتنبيه الغافل وتعليم الجاهل ولقد كان
ص;ى ﷲ عليه وسلم يستغلها !ي هذﻩ الجوانب وغABها لكن ملا كان جانب ٕالانذار هو الغالب فإنه عليه
الصالة والسالم كان يستعمل لذلك أسلوب رفع الصوت وإظهار الغضب ح ¯cأن عيناﻩ لتحمران لذلك
و!ي ذلك أبلغ ٔالاثر ع;ى سامعيه
عن عبد ﷲ بن عمرو ،قال :تخلف عنا الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي سفرة سافرناها فأدركنا  -وقد
أرهقتنا الصالة  -ونحن نتوضأ ،فجعلنا نمسح ع;ى أرجلنا ،فنادى بأع;ى صوته» :ويل لألعقاب من
)(٢
النار« مرتBن أو ثالثا .رواﻩ البخاري
من هذا الحديث يتبBن أهمية أمر العبادة فال ياون فا وملا رأى ص;ى ﷲ عليه وسلم ®اون الناس !ي
الوضوء ماكان منه إال أن يرفع صوته بالوعيد ويكرر ذلك ليكون أبلغ !ي التأثAB
املبحث الﺴابع :من أساليب الن Hصى ﷲ عليه ]ي التأث :تحريك اليد
) (١فتح الباري البن حجر )(١٠٧/١٠
) (٢رواﻩ مسلم ) (١٩٩٩/٤ح٢٥٨٦:
) (١مسلم ) (٥٩٢/٢ح٨٦٧:
) (٢البخاري ) (٢٢/١ح٦٠:
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عن أبي املث ¯Pالعبدي ،قال :سمعت السدو OpËيع OPابن الخصاصية ،قال :أتيت الن O°ص;ى ﷲ عليه
وسلم ألبايعه ،قال :فاشAsط ع;ي شهادة أن ال إله إال ﷲ ،وأن محمدا عبدﻩ ورسوله ،وأن أقيم
الصالة ،وأن أؤدي الزكاة ،وأن أحج حجة ٕالاسالم ،وأن أصوم شهر رمضان ،وأن أجاهد !ي سبيل ﷲ.
فقلت :يا رسول ﷲ ،أما اثنتان ،فوﷲ ما أطيقهما :الجهاد والصدقة ،فإ³م زعموا أنه من و[ى الدبر،
فقد باء بغضب من ﷲ ،فأخاف إن حضرت تلك جشعت نف ،Op-وكرهت املوت ،والصدقة فوﷲ ما
[ي إال غنيمة وعشر ذود ،هن رسل أه;ي وحمولم .قال :فقبض رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم يدﻩ ،ثم
حرك يدﻩ ،ثم قال " :فال جهاد وال صدقة ،فبم تدخل الجنة إذا؟ " قال :قلت :يا رسول ﷲ ،أنا أبايعك.
)(١
قال :فبايعته علن كلهن .رواﻩ أحمد
لقد سارع هذا الصحابي ر OpÚﷲ عنه إ[ى الAsاجع عن قوله تأثرا بقول الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم
والذي قرنه بحركة يدﻩ مبالغة !ي التأثAB
)(٢
عن عبد الرحمن بن خباب السلم Oر OpÚﷲ عنه قال " :خطب رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم
فحث ع;ى جيش العسرة فقال عثمان :ع;ي مائة بع ABبأحالسها وأقتاÇا .قال :ثم حث .فقال عثمان :ع;ي
مائة أخرى بأحالسها وأقتاÇا .ثم نزل مرقاة من املن Aثم حث .فقال عثمان :ع;ي مائة أخرى بأحالسها
وأقتاÇا .قال :فرأيت رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم يقول بيدﻩ هكذا يحركها  -وحرف عبد الصمد
بيدﻩ كاملتعجب » -ما ع;ى عثمان ما عمل بعدها« أخرجه الطيال Op-وأحمد !ي املسند) (٢واللفظ له
) (١أخرجه أحمد رقم) ( ٢١٩٥٢قال:حدثنا زكريا بن عدي ،حدثنا عبيد ﷲ بن عمرو يع OPالر*ي ،عن زيد بن أبي أنيسة ،حدثنا جبلة بن
سحيم،عن أبي املث ¯Pبه
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخBن غ ABأبي املث ¯Pالعبدي -وهو مؤثر بن عفاذة الكو!ي -فلم يرو عنه غ ABجبلة بن سحيم ،وذكرﻩ ابن
حبان والعج;ي !ي "الثقات"®)،ذيب الكمال  (١٥/٢٩وغ ABصحابيه بش ABبن الخصاصية ر OpÚﷲ عنه فقد روى له البخاري !ي "ٔالادب
املفرد" وأصحاب السن إال الAsمذي.
وأخرجه املروزي !ي "تعظيم قدر الصالة" ) (٤٥١من طريق زكريا بن عديÇ ،ذا ٕالاسناد.
وأخرجه الطAاني !ي "الكب ،(١٢٣٣) "ABو!ي "ٔالاوسط" ) ،(١١٤٨والحاكم  ،٧٩/٢وأبو
نعيم !ي "معرفة الصحابة" ) ،(١١٧٦والبقي  ،٢٠/٩من طريق عبد ﷲ بن جعفر الر*ي ،عن عبيد ﷲ بن عمرو الر*ي ،به.
وأخرجه ابن قانع !ي "معجم الصحابة"  ،٨٩/١والطAاني !ي "الكب ،(١٢٣٤) "ABوأبو نعيم ) ،(١١٧٦والخطيب !ي "تاريخ بغداد"  ،١٩٥/١من
طريق قيس بن الربيع ،عن جبلة بن سحيم ،به .ولم يسق ابن قانع لفظه.
قوله" :جشعت نف "Op-قال السندي :أي :فزعت.
"رسل أه;ي" الرسل بكسر راء وسكون سBن :اللن.
) (٢قال السندي :عبد الرحمن بن خباب السلم ،Oذكرﻩ ابن حبان من ٔالانصار ،فإن صح،
فالسلم -Oبفتح السBن -وهو نزيل البصرة ،وجاء !ي رواياته أنه سمع من الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم .قيل :إنه ابن خباب بن ٔالارت ،ورد بأن
خباب ابن ٔالارت تميم ،Oوهذا أسلم ،Oوليس له حديث غ ABهذا الحديث الذي ذكرﻩ ٕالامام.
)(٢أخرجه الطيال! Op-ي مسندﻩ ) (٥١٢/٢قال:حدثنا سكن بن املغABة ،عن الوليد بن أبي هشام ،عن فرقد أبي طلحة ،عن عبد الرحمن
بن خباب وأحمد !ي املسند ) (١٤١٩حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ،قال :حدث OPسكن بن املغABة ،به و!ي سندﻩ "فرقد ,أبي طلحة"،
قال ع;ي بن املدي :OPال أعرفه®" .ذيب" ،وقال الذه! O°ي "امل¤Bان" :ما روى عنه غ ABالوليد بن أبي هشام.
وأخرجه الAsمذي !ي املناقب ،مناقب عثمان -ر OpÚﷲ عنه -رقم " ،"٣٧٠٠وقال :هذا حديث غريب من هذا الوجه ،ال نعرفه إال من
حديث سكن بن املغABة.وأخرج بعدﻩ الAsمذي شاهد له ) (٣٧٠١من حديث عبد الرحمن بن سمرة
أقول :وتطوع عثمان -ر OpÚﷲ عنه -لجيش العسرة ثابت من طرق أخرى غ ABهذا الحديث
638

املبحث الثامن :من أساليب الن Hصى ﷲ عليه ]ي التأث :تغي الجلﺴة
عن أبي بكرة ،ر OpÚﷲ عنه ،قال :قال الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم» :أال أنبئكم بأك Aالكبائر؟« ثالثا،
قالوا :ب;ى يا رسول ﷲ ،قالٕ» :الاشراك باهلل ،وعقوق الوالدين  -وجلس وكان متكئا فقال  -أال وقول
)(١
الزور« ،قال :فما زال يكررها ح ¯cقلنا :ليته سكت .متفق عليه
ملا فهم الصحابي ر OpÚﷲ عنه من تغ ABجلسته ص;ى ﷲ عليه وسلم زيادة الاهتمام بما سيقول نقل
ذلك !ي روايته مع أن تغي ABالجلسة قد يكون من ٔالامور الطبيعية لإلنسان لكنه هنا اتضح للمخاطبBن
أنه مقصود لبيان خطر قول الزور وشهادته زاد ذلك تأكيدا أنه كرر اللفظ ح ¯cقال الحاضرون ليته
سكت
عن عبد ﷲ بن مسعود قال :قال رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم " :ملا وقعت بنو إسرائيل !ي املعا(،Op
³م علماؤهم ،فلم ينوا ،فجالسوهم !ي مجالسهم – قال الراوي :أحسبه قال :وأسواقهم  -وواكلوهم
وشاربوهم ،فضرب ﷲ قلوب بعضهم ببعض ،ولعم ع;ى لسان داود ،وعي ¯p-ابن مريم ،ذلك بما
ً
عصوا وكانوا يعتدون " ،وكان رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم متكئا ،فجلس ،فقال» :ال ،والذي نفOp-
)(٢
بيدﻩ ،ح ¯cتأطروهم ع;ى الحق أطرا« رواﻩ أحمد والAsمذي وأبو داود وابن ماجة والطAاني
وهذا أيضا واضح أنه قصد به ص;ى ﷲ عليه وسلم شد الانتباﻩ والاهتمام بما يقوله وحث ع;ى تغيAB
البخاري ) (١٧٢/٣ح ( ٢٦٥٤) :ومسلم ) (٩٣/١ح١٤٣:
)(١
) (٢املسند ) (٢٥٠/٦ح ٣٧١٣:قال  :حدثنا يزيد ،أخAنا شريك بن عبد ﷲ ،عن ع;ي بن بذيمة ،عن أبي عبيدة ،عن عبد ﷲ بن مسعود،
وأخرجه الAsمذي بنحوﻩ ) (٣٠٤٧) (٢٥٢/٥من طريق يزيد بن هارونÇ ،ذا ٕالاسناد .وقال :هذا حديث حسن غريب .وأخرجه الطAاني !ي
"الكب (١٤٥/١٠) "ABح (١٠٢٦٥):من طريق إسماعيل بن مو ¯pËالسدي ،عن شريك ،به،.وأخرجه ابن ماجه ) ،(٤٠٠٦والطAي !ي
"التفس (١٢٣١٠) "ABكالهما من طريق محمد بن مسلم بن أبي الوضاح ،وأبو داود ) (٤٣٣٦من طريق يونس بن راشد ،والطAي !ي
"التفس (١٢٣٠٧) "ABمن طريق عمرو بن قيس املالئي ،وأيضا الطAاني !ي "الكب (١٠٢٦٤)= ="ABمن طريق ٔالاعمش ،و ) (١٠٢٦٦من طريق
مسعر ،خمسم عن ع;ي بن بذيمة ،به .وأخرجه الAsمذي أيضا ) ،(٣٠٤٨والطAي !ي "التفس (١٢٣٠٩) "ABمن طريق عبد الرحمن بن
مهدي ،والطAي أيضا ) (١٢٣١١من طريق وكيع ،كالهما عن سفيان الثوري ،عن ع;ي بن بذيمة ،عن أبي عبيدة ،عن الن O°ص;ى ﷲ عليه
وسلم.
 oوالحديث !ي إسنادﻩ عند أحمد شريك وهو ابن عبد ﷲ القا OpÚوهو OpËء الحفظ لكن تابعه خمسة كما سبق وفيه أبو عبيدة
بن عبد ﷲ بن مسعود يروي عن أبيه وهو ثقة مشهور بكنيته ،ؤالاشهر أنه ال اسم له ،ويقال :اسمه عامر ،حديثه عن أبيه !ي السن،
وعن غ ABأبيه !ي الصحيح.
واختلف !ي سماعه من أبيه ،ؤالاك Aع;ى أنه لم يسمع منه ،وثبت لقاؤﻩ له وسماع كالمه ،ورجح ابن حجر أنه ال يصح سماعه من أبيه.
أقول :ذهب كثABون إ[ى قبول روايته عن أبيه؛ ألنه اخذ أحاديث أبيه عن كبار أصحابه ،وأصحاب أبيه ثقات ،وممن قبل روايته عن أبيه
ع;ي بن املدي) OPكما !ي فتح الباري البن رجب  ،(١٨٧/٥:وكذالك ٕالامام النسائي )كما !ي النكت البن حجر) ،(٣٩٨/١:وكما !ي البحر الذي
زخر للسيوطي ،(٩٧٩/٣ :وكذالك صرح بصحا الدار قط) OPكما !ي السن(١٤٥/١:رقم)(٤٤وما بعدها ،وانظر )العلل.(.٢٩/٥ :
قال ابن رجب رحمه ﷲ :أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ،لكن رواياته عنه أخذها عن أهل أبيه ،ف OÛصحيحة عندهم" اهـ فتح الباري
) ،(١٤/٦ونحو هذا ذكرﻩ ابن تيمية رحمه ﷲ !ي الفتاوى ) .(٤٫٤/٦تو!ي أبو عبيدة بعد سنة ثمانBن ،روى له الجماعة أما ع;ي بن بذيمة
فهو وإن كان رأسا !ي التششيع إال أن أك Aالعلماء ع;ى توثيقه وثقه ابن معBن وأبوزرعة والنسائي والعج;ي وابن سعد وغABهم قال الذÔي:
شيÙي ثقة .انظر ®ذيب الكمال ) (٣٢٩/٢٠والكاشف )(٣٥/٢
فيتبBن [ي مما سبق أن الحديث قوي وال تضر الرواية املرسلة ال Ocأورد®ا !ي التخريج فاألك Aع;ى وصله وهم أئمة حفاظ .
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املنكر وعدم مداهنة أهله لئال تصاب ٔالامة بما أصيب به بنو إسرائيل
املبحث التاسع :من أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه !ي التأث :ABالتلطف والAsفق بالجاهل.
من أمثلة ذلك عن معاوية بن الحكم السلم Oر OpÚﷲ عنه قال) :بينما أنا أص;ي مع رسول ﷲ ص;ى
ﷲ عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم  .فقلت :يرحمك ﷲ ،فرماني القوم بأبصارهم فقلت :واثكل
أماﻩ ما شأنكم تنظرون إ[ي وجعلوا يضربون بأيد´م ع;ى أفخاذهم فلما رأيم يصمتون OPلك OPسكت،
ً
ً
فلما ص;ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم فبأبي هو وأمي ماريت معلما قبله وال بعدﻩ أحسن تعليما منه
فوﷲ ماكهرني وال شتم OPقال) :إن هذﻩ الصالة ال يصح فا Opء من كالم الناس إنما Ôي للتسبيح
)(١
والتكب ABوقراءة القرآن(أخرجه مسلم
فانظر لحسن الخلق والحكمة والرفق !ي التوجيه والتلطف من املربي العظيم ص;ى ﷲ عليه
وسلم
وعن أنس بن مالك وأبي هريرة ر OpÚﷲ عما قال) :جاء أعرابي فدخل املسجد ثم ص;ى ثم قال :اللهم
ً
ً
ارحم OPومحمدا وال ترحم معنا أحدا  .ثم لم يلبث أن بال !ي طائفة املسجد فقام الناس إليه ليروﻩ
فقال ص;ى ﷲ عليه وسلم :التزرموﻩ ،دعوﻩ فلقد بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين .قال فتــركوﻩ
حــ ¯cبال ثم أن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم دعـاﻩ ثم قال":إن هذﻩ املساجد ال تصلح ل×Opء من هذا
البول وال القـذر إنمـا Ôي لذكر ﷲ عـز وجـل والصـالة وقـراءة القـرآن؛ ثـم دعـا ب َـذ ُنوب من ماء ُ
فص ﱠب ع;ى
)(٢
بوله"أخرجه الجماعة بألفاظ متقاربة
ولقد كان لهذا التعليم الحكيم واملعاملة الحسنة أثرها !ي نفس ذلك ٔالاعرابي فها هو يروي قصته
ويقول كما روى أبو هريرة قال :يقول ٔالاعرابي بعد أن فقه) :فقام الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم إ[ي بأبي هو
)(٢
وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب( أخرجه ابن ماجة
املبحث التاسع :من أساليب الن Hصى ﷲ عليه ]ي التأث :التلطف وال)فق بالجاهل
كان عليه السالم قمة سامقة !ي ٔالاخالق الساميـة ح ¯cشهد له بذلك القرآن الكريم قال تعا[ى)) :وإنك
لع;ى خلق عظيم(( ]سورة القلم  /آية [ ٤ :وقال تعا[ى)) :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما
عنتم حريص عليكم باملؤمنBن رؤوف رحيم(( لل]سورة التوبة  /أية [١٢٨ :فقد أدب ﷲ نبيه بآداب
ً
حسنة ،وجعل له برحمته هذﻩ ٔالاخالق العالية ))فبما رحمة من ﷲ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ
القلب النفضوا من حولك((] سورة آل عمران  /آية[١٥٩ :وكان ص;ى ﷲ عليه وسلم يتلطف مع السائل
ويرفق بالجاهل من أمثلة ذلك عن معاوية بن الحكم السلم Oر OpÚﷲ عنه قال) :بينما أنا أص;ي مع
رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم  .فقلت :يرحمك ﷲ ،فرماني القوم بأبصارهم
) (١صحيح مسلم ) ك :املساجد ومواضع الصالة ب :تحريم الكالم !ي الصالة ) (٣٨١/١ح٥٣٧:
) (٢البخاري )كٔ :الادب ب :قول الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم يسروا وال تعسروا )،٥٢٤/
( ٥٢٥ومسلم ) ك :الفضائل ب :مباعدته ص;ى ﷲ عليه وسلم لآلثام )( ١٨١٣/٤
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فقلت :واثكل أماﻩ ما شأنكم تنظرون إ[ي وجعلوا يضربون بأيد´م ع;ى أفخاذهم فلما رأيم يصمتونOP
ً
لك OPسكت ،فلما ص;ى رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم فبأبي هو وأمي مارأيت معلما قبله وال بعدﻩ
ً
أحسن تعليما منه فوﷲ ماكهرني وال شتم OPقال) :إن هذﻩ الصالة ال يصح فا Opء من كالم الناس
)(١
إنما Ôي للتسبيح والتكب ABوقراءة القرآن(أخرجه مسلم
فانظر لحسن الخلق والحكمة والرفق !ي التوجيه والتلطف من املربي العظيم ص;ى ﷲ عليه
وسلم
وعن أنس بن مالك وأبي هريرة ر OpÚﷲ عما قال) :جاء أعرابي فدخل املسجد ثم ص;ى ثم قال :اللهم
ً
ً
ارحم OPومحمدا وال ترحم معنا أحدا  .ثم لم يلبث أن بال !ي طائفة املسجد فقام الناس إليه ليروﻩ
فقال ص;ى ﷲ عليه وسلم :التزرموﻩ ،دعوﻩ فلقد بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين .قال فتــركوﻩ
حــ ¯cبال ثم أن رسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم دعـاﻩ ثم قال":إن هذﻩ املساجد ال تصلح ل×Opء من هذا
البول وال القـذر إنمـا Ôي لذكر ﷲ عـز وجـل والصـالة وقـراءة القـرآن؛ ثـم دعـا ب َـذ ُنوب من ماء ُ
فص ﱠب ع;ى
)(١
بوله"أخرجه الجماعة بألفاظ متقاربة
ولقد كان لهذا التعليم الحكيم واملعاملة الحسنة أثرها !ي نفس ذلك ٔالاعرابي فها هو يروي قصته
ويقول كما روى أبو هريرة قال :يقول ٔالاعرابي بعد أن فقه) :فقام الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم إ[ي بأبي هو
)(٢
وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب( أخرجه ابن ماجة
املبحث العاشر:من أساليب الن Hصى ﷲ عليه ]ي التأثٕ:الادناء والدعاء
قد يأتي الصحابي إ[ى الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم لكنه قد ´ابه أو يست²ي من القرب منه فهنا يدعوﻩ
ص;ى ﷲ عليه للدنو ويدعو له مما يكون له ٔالاثر العظيم عليه
عن زياد بن الحصBن ،عن أبيه قال :ملا قدم ع;ى الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم باملدينة ،فقال له رسول
ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم» :ادن م «OPفدنا منه ،فوضع يدﻩ ع;ى ذؤابته ثم أجرى يدﻩ ،وسمت عليه
)(١
ودعا له .رواﻩ النسائي
عن ع;ي قال :بعث OPرسول ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم إ[ى اليمن وأنا شاب ،فقلت :يا رسول ﷲ ،تبعثOP
إ[ى قوم أق Op2بيم وال علم [ي بالقضاء؟ فقال» :ادن« ،فدنوت ،فضرب يدﻩ ع;ى صدري فقال» :اللهم

) (١صحيح مسلم ) ك :املساجد ومواضع الصالة ب :تحريم الكالم !ي الصالة ) (٣٨١/١ح٥٣٧:
) (١البخاري )كٔ :الادب ب :قول الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم يسروا وال تعسروا )،٥٢٤/
( ٥٢٥ومسلم ) ك :الفضائل ب :مباعدته ص;ى ﷲ عليه وسلم لآلثام )( ١٨١٣/٤
) (٢ابن ماجة ) ك :الطهارة رقم ٥٢٢وأحمد حديث رقم )(١٠١٢٩
) (١سن النسائي ) (١٣٤/٨ح ٥٠٦٥:قال :أخAنا إبراهيم بن املستمر العرو*ي ،قال :حدثنا الصلت بن محمد ،قال :حدثنا غسان بن ٔالاغر
بن حصBن الش;ي ،قال :حدث OPعم Oزياد بن الحصBن ،عن أبيه وهذا ٕالاسناد ال بأس به إبراهيم بن املستمر صدوق ®ذيب الكمال
) (٢٠١/٢الكاشف) (٢٢٥/١والصلت بن محمد روى له البخاري وقال أبوحاتم :صالح الحديث® ,ذيب الكمال) (٢٢٩/١٣وبقية رواته ثقات
وقد صححه ٔالالباني رحمه ﷲ
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)(٢

اهد قلبه ،وثبت لسانه« ،قال :فما شككت !ي قضاء بBن اثنBن.
ولهذا ٔالاسلوب أمثلة كثABة تدل ع;ى أن الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم يستعمله كثABا ومما سيأتي !ي
مبحث آت حديث الرجل الذي طلب ٕالاذن له بالزن.

) (٢فضائل الصحابة لإلمام أحمد )٩٨٤ (٥٨٠/٢قال :ثنا ابن نم ،ABنا ٔالاعمش ،عن عمرو بن مرة ،عن أبي البخAsي ،عن ع;ي وهذا حديث
صحيح ،رجاله ثقات رجال الشيخBن إال أن أبا البخAsي -واسمه سعيد بن فABوز -لم يسمع من ع;ي شيئا ،لكن له طريق أخرى متصلة
سأش ABإلا وأخرجه النسائي !ي "خصائص ع;ى" ) (٣٢من طريق يح÷¯Ç ،ذا ٕالاسناد.وأخرجه ابن سعد  ،٣٣٧/٢وابن أبي شيبة ١٧٦/١٠
و ،٥٨/١٢وعبد بن حميد ) ،(٩٤وابن ماجه ) ،(٢٣١٠وال¤ار ) (٣٠٧ /٢ح ،(٩١٢):والنسائي !ي "خصائص ع;ي" ) (٣٣و ) ،(٣٤ووكيع محمد
بن خلف !ي "أخبار القضاة"  ،٨٤/١وأبو يع;ى ) ،(٤٠١والحاكم) (١٣٥/٣من طرق عن ٔالاعمش ،به.
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 .٤٢الحديث النبوي والدعوة ٕالاسالمية املعاصرة
بسيوني نحيلة
)أستاذ مساعد – قسم الدعوة وٕالاعالم – كلية الشريعة والدراسات ٕالاسالمية – جامعة قطر(
الحديث النبوي هو مصدر الدعوة ٔالاول ومرجعها ٔالاسا OpËمع القرآن الكريم .فأقواله ص;ى ﷲ عليه
وسلم Ô :ي أحكام الدعوة و قواعدها العتيقة ،كما أ³ا إرشادات وتوجات للدعاة !ي كل زمان ومكان.
وأفعاله ص;ى ﷲ عليه وسلم Ô:ي تطبيقات الدعوة العملية ٔالاصيلة،كما أ³ا النماذج الحية املصاحبة
للدعاة !ي كل املواقف و ٔالاحوال .وتقريراته ص;ى ﷲ عليه وسلمÔ :ي فقه الدعوة املرن الذي يقتبس
الدعاة منه فقه الواقع واملتغABات .وأوصافه ص;ى ﷲ عليه وسلم Ô :ي آداب الدعوة وسما الفريد
الذي ع;ى منواله ينسج الدعاة طريقهم املتم ¤Bنحو القلوب و ٔالارواح.
والدعوة املعاصرة  -فيما تنشدﻩ من مسايرة للعصر !ي مستجداته املتالحقة ،ومخاطبة أطياف
املدعوين ع;ى اختالف مشارÇم العقدية والفكرية ،و!ي طرق إعداد وتأهيل الدعاة ملواجهة التحديات
العاتية املتسارعة  -تحتاج أن تعود إ[ى النموذج النبوي الذي جمع بBن النظرية والتطبيق !ي الدعوة ؛
وذلك لتصحيح املسار أوال ،ولضبط عملية الحراك الدعوي املتنوع ثانيا ،ثم الستنباط الوسائل
ؤالاساليب الدعوية ال Ocيحتاج إلا العصر الحاضر ح ¯cتأخذ الدعوة مكا³ا املرموق الذي تستأهله
بBن الدعوات ٔالاخرى ال Ocال تملك املصدر الرباني وال النموذج النبوي .
ومن هنا جاءت أهمية هذﻩ الدراسة ال® Ocدف إ[ى إظهار أهمية الحديث النبوي !ي الدعوة املعاصرة،
وذلك من خالل تحديد الرسالة الدعوية !ي قواعدها وأصولها ،وبيان أهم خصائصها الثابتة واملتغABة،
وصياغة شخصية الداعية املعاصر ،وإمدادﻩ بالحجج والوسائل املؤثرة ال Ocتؤهله إلقناع مدعويه
وإفحام مخاصميه.
كما أنه ال يخفى ما يحمله لفظ الحديث النبوي وعباراته من إعجاز متنوع ،وحقائق باهرة ،وقصص
شيق ،وأمثال معAة ،وحكم بالغة Ôي !ي جملا من أنجع وسائل الدعوة و أشدها تأثABا ،وخاصة !ي
العصر الحاضر الذي ك Aفيه الفكر واملفكرون ،واملذاهب واملتمذهبون .
ُ
وح ¯cيحقق الحديث النبوي هذا املقصد الدعوي امللح !ي العصر الحاضر البد أن تختلف طرق تناوله
ودراسته !ي محيط الدعوة والدعاة ،وكذلك طرق عرضه بBن املدعوين .وÇذا يبقى الحديث النبوي
بقدسيته نبعا صافيا ،ومصدرا باقيا لتطوير أداء الدعوة و ³ضة دعا®ا !ي كل العصور ؤالازمنة.
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 .٤٣تقرير ندوة  :لغة الحديث وفلﺴفته ودراساته
د .تاج الدين املناني
)ٔالامBن العام للندوة ،محاضر بقسم اللغة العربية بجامعة كABالا ،الهند(
بسم ﷲ الرحمن الرحيم Oالحمد هلل رب العاملBن Oوأفضل الصالة وأتم التسليم ع;ى سيدنا محمد
املبعوث رحمة للعاملBن وع;ى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إ[ى يوم الدينO
ألهمية السنة النبوية الشريفة !ي التشريع الاسالمي ،ودورها الحضاري واملعر!ي !ي مواجهة
ً
ً
التحديات ،وانطالقا من موقع املسؤولية ،وتماشيا مع ما يشهدﻩ قسم اللغة العربية بجامعة كABالا
ً
)الهند( من تطور مستمر وتفعيل للقدرات والخAات ،وحرصا ما ع;ى التواصل الفكري املنتج ،وتبادل
ٓالاراء واملقAsحات من خالل املشاركة !ي املؤتمرات العلمية املختصة ،فقد رأى – هذا العام – عقد
ندوة دولية علمية خاصة بالسنة النبوية بعنوان "لغة الحديث وفلسفته ودراساته" !ي  ١٨ - ١٤فAاير
٢٠١٢م للتدارس وتحف ¤Bالجهود املخلصة لتقييم ما تشهدﻩ الساحة من دراسات ونشاطات متخصصة
حول هذا املوضوع ،وللتوصل إ[ى املنهج ٔالامثل !ي التعامل مع السنة النبوية الشريفة ع;ى جميع
املستويات ،كما عقد القسم ندوة دولية حول القرآن الكريم بعنوان "لغة القرآن وتفاسABﻩ وعلومه" !ي
 ٣٠ ،٢٩أبريل و ١مايو ٢٠١٠م و تفضل فا عددمن العلماء الكبار من مختلف أنحاء العالم.
وسعيا لتوسع املشاركة !ي هذا العمل قامت اللجنة التحضABية بمراسلة معظم الجامعات
العربية وٕالاسالمية وعدد من املؤسسات العلمية ذات الصلة،من اجل دعوة السادة أصحاب
ً
الاختصاص للمشاركة !ي الكتابة !ي محاور املؤتمر املقAsحة ،وقد استجاب مشكورا عدد مم ،وشارك
فا العلماء ؤالاساتذة والدكاترة والباحثون !ي الحديث النبوي من الجامعات واملعاهد ٕالاسالمية
والكليات العربية من داخل الهند وخارجها من  ٢١بلد أك Aمن  ١٥٠مشاركا .ومم  ٨٢قدموا مقاال®م
البحثية والعلمية فا .حيث جاءت مشاركا®م موزعة ع;ى سبعة موضوعات رئيسة Ôي:
لغة الحديث النبوي
.١
املظاهر ٔالاسلوبية والسردية والسيميائية للحديث النبوي
.٢
كتب تفس ABوتأويل الحديث النبوي
.٣
ترجمة الحديث النبوي إ[ى لغات العالم وضما اللغة الهندية
.٤
مناهج الحديث املختلفة
.٥
تفاس ABالحديث وعصورها
.٦
الفلسفة واملعرفة ال Ocتقدمها الحديث
.٧
إعداد التقارير وصحة الحديث
.٨
إصدارات الحديث عٕ AالانAsنت
.٩
 .١٠حادثة  ،٠٩/١١وانتشار القرآن والحديث !ي الغرب وبقية العالم بعدها
 .١١التفاس ABاملعاصرة والحديثة للحديث
 .١٢محاوالت التشويه وٕالاضافات – والحديث املوضوûي
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 .١٣العالقات بBن القرآن الكريم ؤالاحاديث النبوية
 .١٤مرجع الكون ٔ /الارض  /املحيطات  /السماء  /املواسم  /الجحيم والسماء
 .١٥وغABها من املتعلقات الخاصةبالحديث النبوي
ومن نتائج هذﻩ الندوة أ³ا فتحت ابوابا جديدة إ[ى البحث واملناقشة !ي طول الهند وعرضها !ي
مختلف مجاالت ٔالاحاديث النبوية اذأ³ا كانت ك¤ا مخفيا لدى العلماء الكرام فقط .وألقى العالم
الكب ABالسيد محمد رابع الحس OPالندوي خطبة إفتتاحية جذابة .وأورد فا قول العالمة السيد رشيد
رضا من× öpمجلة "املنار" !ي مقدمة "مفتاح كنور السنة" اذقال" :لوال عناية إخواننا علماء الهند بعلوم
الحديث !ي هذا العصر ،لق Op2علا بالزوال من أمصار الشرق ،فقد ضعفت !ي مصر والشام والعراق
والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة" .وقد عرف علماء الهند بشغفهم بالعلوم الدينية وانت إلم
رئاسة التدريس والتأليف !ي فنون الحديث وشرح متونه ومجاميعه ،وسلمت زعامم !ي هذا املوضوع
!ي العهد ٔالاخ.AB
و!ي املؤتمر من أوله إ[ى آخرﻩ أتقن العلماء العرب مساهمة الهند !ي نشر الAsاث العربي
وٕالاسالمي ح ¯cأن بعضهم قالوا وبدأ فجر ٕالاسالم يطلع ع;ى الهند وبدأت أشعته تغمر هذﻩ البالد
الرحبة الفسيحة ،ولم يكن ذلك !ي وقت متأخر عن صدر ٕالاسالم ،وإنما كان !ي عهد الخالفة الراشدة
الذي بدأ فيه ٕالاسالم يزحف شرقا وغربا وشماال وجنوبا ،وبدأت موجاته تجتاز الحدود والسدود معلنة
!ي الدنيا كلمة ﷲ ومبشرة بدينه .ولم تكن شبه جزيرة الهند منقطعة عن جزيرة العرب م¤ل الو'ي
ومهبط الرسالة ومشرق النور ،فقد كان ثمة تجارة بBن العرب والهند منذ أقدم العصور .فقد كان تجار
العرب يرتادون شواطئ الهند الغربية ويمرون Çا إ[ى جزيرة سرنديب ح ¯cيصلوا إ[ى شواطئ الهند
الشرقية ،ومن هناك كانوا يبحرون إ[ى الصBن ،وبقيت هذﻩ الصالت التجارية قائمة ح ¯cجاء ٕالاسالم
فدخل الهند !ي العهد املبكر مع التجار املسلمBن العرب.
وافتتح هذﻩ الندوة املباركة الوزير ٔالاعظم لوالية كABالا أومان شاندي وشارك فا عدد من
أعضاء الAملان الهندي والوزراء من الوزارة املركزية والواليية .وهكذا كانت هناك جلستان خاصتان
للنساء الالتي يعملن !ي مختلف املجال .ؤالاو[ى أكادمية ؤالاخرى إجتماعية .وكذلك كانت هناك جلسات
لعامة الناس ليفهموا دراسات الحديث النبوي الشريف .والجلسة الحاصة كانت لغ ABاملسلمBن اذيلقوا
خطبا®م حول موضوع "الرسول الذي عرفته" .ومن املشاركBن من خارج الهند:
 .١أ .د .إبراهيم الريس ،اململكة العربية السعودية.
 .٢أ .د .أحمد عبد القادر الشاذ[ي جامعة املنوفية ،مصر.
 .٣أ .د .أحمد فك ،ABجامعة ابن زهر ،السودان.
 .٤أ .د .املكي أقالنية جامعة برونيا ،بروناي.
 .٥أ .د .أنبياء يلديريم جامعة الجمهورية الAsكية.
 .٦أ .د .جالل الدين جامعة سABيالنكا.
 .٧أ .د .عبد املاجد نديم الجامعة الباكستانية.
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ّ
ّ
ٕالانسانية بتونس.
 .٨أ .عبد الرزاق بن عمر املعهد العا[ي للعلوم
 .٩أ .محمد عبد الغ OPعلوان النÈاري ،الجامعة ٕالاسالمية ،اليمن.
 .١٠د .أحمد بن بالقاسم جعفري ،الجامعة ٕالافريقية أدرار ،الجزائر.
 .١١د .أحمد محمود قعدان ،أكاديمية القاسم - OفلسطBن.
 .١٢د® .اني الصفدي ،جامعة ٔالام ABسلطان ،كلية البنات
 .١٣د .جميل ب OPعطا جامعة الزرقاءٔ ،الاردن.
 .١٤د .خديجة زبار الحمداني ،جامعة بغداد.
 .١٥د .رزاق الطيار ،جامعة الكوفة ،العراق.
 .١٦د .رقية بنت محمد املحارب ،جامعة ٔالامABة نورة بنت عبد الرحمن ،الرياض ،السعودية.
 .١٧د .سعد الدين منصور محمد الجامعة ٕالاسالمية العاملية ،مال¤Bيا.
 .١٨د .عادل فت²ي رياض جامعة ٕالامارات العربية املتحدة.
 .١٩د .فراس محمد إبراهيم الجامعة ٕالاسالمية بغداد ،العراق ،مقيم باألردن.
 .٢٠د .كAي روشنفكر جامعة تربيت مدرس ايران.
 .٢١د .مجدي عز الدين حسن سعد ،جامعة النيلBن سودان.
 .٢٢د .محمد إحسان ﷲ مياﻩ الجامعة ٕالاسالمية بنغالديش.
 .٢٣د .محمد ٔالامBن خالدي جامعة أدرار الجزائر.
 .٢٤د .محمد عبدﷲ ع;ي العبيدي جامعة قطر.
 .٢٥د .مسعود أجيبوال عبد الرحيم كلية الAsبية إلورن ،نيجABيا.
 .٢٦السيد حسن يوسف شهاب الدين ،مدرس مادة الف¤Bياء ،سوريا.
ومن ٔالامور الجذابة لهذﻩ الندوة املباركة العلماء الهنود املاهرون !ي مجال القرآن والحديث
واللغة والفلسفة مثل الدكتور حمزة املليباري الذي يعمل !ي البالد الخليجية والدكتور ثناء ﷲ الندوي
من جامعة عليكرﻩ وغABهما .عقدت لجنة التوصيات جلسا بتاريخ  ٢٥ربيع ٔالاول ١٤٣٣هـ املوافق لـ ١٨
فAاير ٢٠١٢م !ي الساعة الخامسة مساءا ؛ بمكتب قسم اللغة العربية ،جامعة كABالا،ترافندرام ،
الهند ،وذلك بتدبيج التوصيات واملقAsحات املتعلقة بحوصلة ٔالاشغال العلمية ال Ocتمت !ي جلسات
الندوة الدولية حول الحديث النبوي الشريف :لغة الحديث وفلسفته ودراساته املنعقد طوال أيام
التنادي املبارك من تاريخ  ٢١ربيع ٔالاول  ١٤٣٣هـ املوافق لـ  ١٤فAاير  ٢٠١٢م ،إ[ى غاية  ٢٥ربيع ٔالاول
 ١٤٣٣هـ املوافق لـ  ١٨فAاير  ٢٠١٢م.
أكد هؤالء ٔالاعضاء وغABهم من املشاركBن ع;ى النجاح الكامل !ي كل املستويات ،مع تسجيل
رضا كل ٔالاطراف ،راجBن من ﷲ تعا[ى أن يسدد خطى الجميع !ي املستقبل إن شاء ﷲ ،وقد بلغت
الندوة قمة الفاعلية والتنظيم املحكم ،ولالشارة قد بلغ عدد البحوث املرسلة  ٢٥٠بحث ،ثم تم تقديم
 ٨٢بحثا من  ١٦دولة وأك Aمن  ١٦جامعة ،وبمشاركة  ٢٥أستاذا من الهند؛ ثم سطر املعنيون
التوصيات والاقAsاحات التالية ،كي تجسد فعليا عما قريب بإذنه تعا[ى :
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 .١مواصلة هذﻩ السبيل الناجحة !ي إثراء املوضوعات للندوات املستقبلية إن شاء ﷲ.
 .٢ضرورة إشراك الطلبة بإعطاòم قسطا من الوقت ألسئلم.
 .٣توزيع امللخصات والبحوث ع;ى كل ٔالاساتذة املشاركBن ع AالAيد ٕالالكAsوني؛ قبل انعقاد
الندوة بأسبوعBن أو أك ،Aقصد اغتنام وقت أك! Aي إلقاء الورقات.
 .٤يجب تأخ ABاملناقشات بعد تمام ورقات كل جلسة ،مع توزيع وقت منصف بBن الطلبة
ؤالاساتذة .
 .٥نشر املقاالت !ي املوقع الالكAsوني للندوة بجامعة كABالا .
 .٦طبع أعمال الندوة .
 .٧التفطن لطلب ٕالاعانات قبل البدء !ي ٕالاعالن عن الندوة بزمن يكفي للمتطوعBن واملتAعBن.
 .٨تقليص وقت إلقاء الورقة وتحديد عدد املناقشBن بعد كل جلسة ،بإتقان من رئيس الجلسة
واملنظمBن ،ح ¯cتتاح فرصة للراحة والصالة أك AبBن الفAsة الصباحية واملسائية.
 .٩ضرورة إعادة النظر !ي طرائق تعلم اللغة العربية وتدريسها للطلبة !ي الديار الهندية من خالل
املناهج الAsبوية املعنية.
 .١٠جميل أن تصطحب بعض الورقات املكتوبة بغ ABالعربية بالAsجمة املوجزة ع;ى ٔالاقل ،ؤالامر
نفسه !ي املجلة املكتوبة.
 .١١التفك! ABي بناء موسوعات للحديث الشريف وخطاب الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم والسنة
املطهرة باللغة العربية وغABها.
 .١٢ال¤sام الباحث بتدقيق مداخلته قبل الطبع.
 .١٣مراعاة العدالة !ي توزيع ٔالاوقات لعرض الورقات بBن ٔالاساتيذ والجلسات .
 .١٤حضرة املصطفى ص;ى ﷲ عليه وآله وسلم ال مثيل لها !ي نظام التدريس والتعليم عامليا؛ من
أجل ذلك ير&ى إعادة النظر الحصيف !ي إلقاء كل أستاذة مشاركة بح,ا علنا !ي الجلسات
العلمية.
 .١٥إنشاء موقع إلكAsوني للبيان النبوي ودراساته ،وتأسيس مجالت دولية محكمة !ي الشأن نفسه
مع ضرورة توجيه الطلبة لدراسة الخطاب النبوي.
 .١٦العناية بتعميق الطرح والتطبيق والاستنتاج مع الAsك ¤Bوالدقة؛ بعيدا عن املقدمات
والاستطردات والوصف والتنظ ABوالتكرار.
 .١٧من مسؤولية الجامعات دراسة لغة الحديث ؤالاساليب النبوية !ي الAsبية
 .١٨إنشاء مراكز ومعاهد مستقلة لدراسة السنة ونشرها.
وأما عن املقAsحات ف: OÛ
 .١إقAsاح ندوة للخلفاء الراشدين ،أو ترتيب مجموعة ندوات حسب الخلفاء لكل ندوته ،ثم التفكAB
!ي ندوات متسلسلة تخص الصحابة ٔالاجالء والتابعBن الكبار ؤالائمة ٔالاعالم ثم علماء ٔالامة.
 .٢جميل هذا التقليد؛ وهو إشراك بعض املسؤولBن ؤالاساتيذ والرسميBن !ي إلقاء كلما®م الطيبة،
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وكذا توزيع الهدايا علم وع;ى املشاركBن؛ لكن شريطة ضبط زمن كاف ،وال يكون ذلك التقليد
ع;ى حساب ٔالاوقات !ي الجلسات.
 .٣التفك! ABي مجمع علم Oعالم Oللسنة املطهرة وبيا³ا ،مع تخصيص جائزة للعلماء املهتمBن
وتكريمهم ،وباألخص املهتمBن بالAsجمة من العربية إ[ى لغات العالم.
 .٤ضرورة إنشاء مراكز بحثية نفسية تع ¯Pبالبحث !ي الطرق النبوية لبناء الشخصية بناء متكامال.
 .٥ضرورة نشر السنة ع Aالقنوات ٕالاعالمية
 .٦كان يمكن أن يشارك !ي املؤتمر إحدى الجامعات الخليجية ليكون التمويل أقوى
كتاب املؤتمر
وقد نشر قسم اللغة العربية بجامعة كABالا املجلد ٔالاول لكتاب املؤتمر حيث جمع فيه  ٣٢مقاالت
مختلفة .وٓالان ننشر املجلد الثاني ويكون هناك مجلد آخر لكتاب املرتمر ويريد القسم أن ينشرﻩ !ي
أقرب وقت بمشيئة ﷲ .ونشر !ي هذﻩ الندوة كتابا مؤتمر القرآن السابق !ي ٢٠١٠م )لغة القرآن
وتفاسABﻩ وعلومه( !ي اللغة العربية وٕالانجل¤Bية وكتاب مؤتمر حول )التبادل الثقا!ي والاجتماûي بBن
كABالا وٕالامارات العربية املتحدة( .وقيمة هذﻩ املجموعة ٔالاربعة  ٢٠٠٠روبية هندية أو ١٠٠دوالر
أمريكي.
وكانت هناك جولة للمشاركBن إ[ى البحABة بكولم حيث تناولوا أطعمة لذيذة محلية هندية !ي القارب
الذي ركبوا فيه .لجمهور املشاركBن كانت تلك السياحة أول تجربة !ي حيا®م .وأعلن بعض ٔالادباء
املشاركBن خالل الجولة بأ³م سيكتب عن هذﻩ الجولة الجذابة .وبالجملة رأى أهل كABالا ندوة دولية
حقيقية أول املرة !ي كABالا.
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أسماء املشاركن وورقاWüم ]ي الندوة الدولية حول الحديث النبوي الشريف ]ي كالا ،الهند
ّ
ّ
ٕالانسانية بتونس
أ .عبد الرزاق بن عمر ،املعهد العا[ي للعلوم
)الحديث النبو ّي !ي لسان العرب البن منظور(
د .رزاق عبد ٔالام ABمهدي ﱠ
الطيار  -معاون عميد كلية الAsبية ٔالاساسية ،جامعة الكوفة  -العراق
)الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف !ي املعاجم العربية دراسة !ي معجم لسان العرب البن منظور(
د .محمد بن عبد الرحمن العم - ABجامعة امللك فيصلٔ ،الاحساء  -اململكة العربية السعودية
)املنهج العلم Oلفهم الحديث النبوي(
د .حمزة أحمد املليباري  -قسم اللغة العربية وٕالاسالمية ،بدبي
)املنهج التعلي;ي لفهم الحديث الشريف(
د .مشاعل بنت راشد بن محمد الدباس  -مديرة مدرسة أم أيمن لتحفيظ القرآن ،اململكة العربية
السعودية )منهج الامام أبي داود !ي كتابه السن(
د .محمد حجازي  -كلية ٓالاداب واللغات ،جامعة باتنة – الجزائر
)املظاهر السردية والسيميائية !ي القصص النبوي(
د .محمد بن عياد  -كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية ،جامعة صفاقس  -الجمهورية التونسية
)سيميائية السرد !ي الحديث النبوي(
د .عبد املجيد املدني  -أ .املساعد !ي قسم اللغة العربية ،كلية مهاراجاس
)الجمال الف! OPي كالم الن(O°
د .أحمد بن بالقاسم جعفري  -رئيس قسم اللغة العربية ،الجامعة ٕالافريقية أدرار  -الجزائر
)مصطلح العنف مفهومه ،مرادفاته وأضدادﻩ !ي الخطاب النبوي  -دراسـة فـي املـعـ ¯Pؤالابعـاد(
أ .د .محمد ٔالامBن خالدي  -كلية ٓالاداب ،الجامعة ٕالافريقية ،أحمد دراية ،أدرار  -الجزائر
)أثر "التناص" والاستABاث البياني !ي انسجام الخطاب(
د .فراس محمد ابراهيم  -الجامعة الاسالمية !ي بغداد
)الدراسة املوضوعية للحديث وتوظيفها !ي تفاعل املجتمع مع السنة النبوية(
د .عبد الغفور القاسم - Oجامعة إحياء السنة ٕالاسالمية  -كABالا  -الهند
)(Hadeeth Terminology: Growth And Development
د .صالح عسكر  -جامعة باتنة ،الجزائر
)منهج الحديث املوضوûي من خالل صحيح البخاري(
د.سعيد بن صالح الرقيب الغامدي  -جامعة الباحة -اململكة العربية السعودية
)معاي ABتصميم مقررات الحديث الشريف لبيئة التعلم ٕالالكAsوني(
بي .زب - ABكلية بي .يس .أو .ماالبورام
)إصدارات الحديث عٕ AالانAsنت(
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 .OpËيم .صابر نواز  -كلية مدينة العلوم ،فوليكال
)العالم العجيب لإلنAsنت !ي دراسة ٔالاحاديث الشريفة(
أ.د .عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي  -جامعة العلوم ٕالاسالمية العامليةٔ ،الاردن  -عمان
)الحديث النبوي !ي رواية املحدثBن واحتجاج اللغويBن والنحويBن :دراسة وصفية نقدية(
أ.د .عبد القادر سليماني  -رئيس شعبة الكتاب والسنة ،جامعة وهران – الجزائر
)نشأة النقد !ي التثبت !ي الرواية وتطورﻩ !ي القرون الثالثة ٔالاو[ى(
د .أبو بكر إمام ع;ي آغان  -جامعة إيراين ،نيجABيا
)(As-Sahabah and The Preservation of Hadith
د .يوسف حسBن أحمد  -أستاذ العربية والدراسات ٕالاسالمية
)أحاديث رؤية الهالل !ي ضوء أساليب لغة القرآن(
السيد منصور عي ¯p-يلوى  -الجامعة الدولية ٕالاسالمية ،مال¤Bيا
)(The Applicability of the Solitary Hadith al Sharif in the 4 sunni schools
د .ويران م²ي الدين  -الرئيس السابق لقسم اللغة العربية ،جامعة كاليكوت
)ناصر الدين ٔالالباني :املحقق املعاصر(
د .عبد العزيز بن حميد  -جامعة امللك عبد العزيز ،السعودية
)اللحن !ي الحديث النبوي الشريف :دراسة تطبيقية معاصرة(
د .مصفر سعيد الغامدي  -عضو رابطة العالم ٕالاسالمي
)أداء الحديث بBن اللفظ واملع(¯P
أ.د .عبد الحليم بوزيد  -كلية الشريعة  -جامعة باتنة – الجزائر
)الحديث النبوي وعالقته بتفس ABالقرآن الكريم(
د .كويا كوتي الفارو*ي  -كلية روضة العلوم
)أهمية التقويم القمري !ي ٔالاحاديث النبوية(
د .شبايكي الجمÙي  -جامعة ٔالام ABعبد القادر للعلوم ٕالاسالمية قسنطينة – الجزائر
)أشكالية تطابق القرآن والحديث !ي الواقع(
د .مشهور بن مرزوق الحرازي  -جامعة طيبة باملدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية
)املشكالت املنهجية !ي التعامل مع القراءات القرآنية الواردة !ي ٔالاحاديث النبوية(
د .مسعود عالم الفال'ي  -جامعة موالنا آزاد ٔالاردوية
)(A Critical Study Of The Hadiths Which Support Caste Based Kufu
دÇ .اء الدين الهدوي  -دار الهدى ،كABالا ،الهند
)(Fundamental Of Hadith And Hadith Terminology
السيد محمد سهيل  -الجامعة ٕالاسالمية الدولية ،مال¤Bيا
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)(How to Deal With the Contradictory Hadiths
السيد صالح الدين الهدوي  -الجامعة ٕالاسالمية الدولية ،مال¤Bيا
)(Modernists’ Approach to the Aḥādīth Related to Ribā
د .كABى روشان  -جامعة تربية املدرس ،إيران
)الحديث النبوي !ي الكتب الدراسية الجامعية(
د .رفيدة كمال عبد املجيد  -جامعة بغداد  ،العراق
) Speech Acting In Moral Teaching In Prophetic Traditions And In The English Version Of
(The New Testament: A Contrastive Study
أ .د .خديجة زبار عن¤Bان & أ .د .شعيب مقنونيف ) -جامعة بغداد ،بغداد ،العراق & جامعة أبي بكر
بلقايد ،تلمسان  -الجزائر( )ب Aزمزم !ي الحديث النبوي الشريف واصل اشتقاقها(
د .زينب السلطاني  -قسم علوم القرآن ،جامعة بغداد
ّ
)مفهوم التأويل وأنواعه وأدلته !ي كتاب تأويل مختلف الحديث البن قتيبة(
د .ابتسام ثابت العاني  -جامعة بغداد ،العراق
توكيد الجملة الاسمية !ي الحديث الصحيح أنموذجا )صحيح مسلم(
د .نوف مسفر الودعاني الدوسري  -قسم الدراسات ٕالاسالمية بجامعة امللك فيصل باإلحساء،
اململكة العربية السعودية )العالقة التالزمية بBن القرآن والسنة !ي التشريع ٕالاسالمي(
د .رقية محمد املحارب  -جامعة ٔالامABة نورة بالرياض ،اململكة العربية السعودية
)أثر قراءة السنة النبوية !ي ®ذيب السلوك(
د .نورة الشهري  -جامعة ٔالامABة نورة بنت عبد الرحمن – كلية ٓالاداب ،اململكة العربية السعودية
)عالقة القرآن الكريم بالسنة املطهرة(
د® .اني بنت محمد الصفدي  -جامعة ٔالام ABسلطان ،الرياض  -اململكة العربية السعودية
)أثر الحديث النبوي !ي إغناء العربية(
د .منABة هشبل شا!ي القحطاني  -جامعة امللك فيصلٔ ،الاحساء  -اململكة العربية السعودية
)مواقع الحديث النبوي عٕ AالانAsنت :عرض وتوصيات(
د .وفاء بنت عبد العزيز بن حمد الزامل  -جامعة ٔالامABة نورﻩ بنت عبد الرحمن ،اململكة العربية
ً
السعودية  /الرياض )ٔالاساليب التعليمية !ي السنة النبوية أسلوب القصة نموذجا(
د .أحمد محمود قعدان  -كلية الشريعة والدراسات الاسالمية ،أكاديمية القاسم - OفلسطBن
)تحليل الحديث النبوي الشريف  -نحو ضوابط منهجية معاصرة(
د .بسيوني نحيلة  -كلية الشريعة والدراسات ٕالاسالمية ،جامعة قطر
)الحديث النبوي والدعوة ٕالاسالمية املعاصرة(
أ .د .أحمد فك - ABكلية ٓالاداب  -جامعة ابن زهر  -أكادير اململكة املغربية
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)التفس ABالعقالني املعاصر للسنة النبوية(
السيد جابر ع;ي  -الجامعة ٕالاسالمية الدولية ،مال¤Bيا
)نقد مsن الحديث :دراسة نقدية للقضايا املعاصرة(
د .محمد بن عبد العزيز الجمعان  -أستاذ الحديث املساعد ،جامعة طيبة !ي املدينة املنورة
)جهود املحدثBن !ي تأويل مختلف الحديث(
د .محمد عبد الحليم بي× - Opكلية العلوم ٕالاسالمية -جامعة الجزائر
)تفاس ABالحديث النبوي الشريف !ي املغرب ٕالاسالمي :قراءة !ي املنهج واملوضوع(
د .عبد ﷲ بن محمد السماعيل  -جامعة امللك فيصل  -اململكة العربية السعودية
)أهمية تدريس السنة النبوية وضرورة تطويرها(
د .محمد شاﻩ جهان الندوي  -الجامعة ٕالاسالمية ،شانتابورام
)الفلسفة واملعرفة ال Ocيقدمها الحديث النبوي الشريف(
أ .محمد عبد الغ OPعلوان النÈاري – اليمن ،الجامعة ٕالاسالمية
)مدرس مادة ٕالاعجاز العلم! Oي القرآن والسنة النبوية(
د .عادل الفت²ي  -قسم اللغة العربية ،جامعة ٕالامارات العربية املتحدة
)الاحتجاج بالحديث النبوي !ي التقعيد النحوي(
أ .د .نواري سعودي أبو زيد  -كلية الاداب واللغات  -جامعة سطيف الجزائر
)الطاقة الحجاجية !ي الخطاب النبوي الشريف(
د .محمد بن ردة العمري  -جامعة أم القرى ،مكة املكرمة
)الاستشهاد بالحديث النبوي بBن القداسة الشرعية ونزاهة التقعيد النحوي(
د .مر OpÚبن ناصر آل إدريس  -جامعة طيبة  -املدينة املنورة
)جهود اململكة !ي خدمة السنة جائزة نايف نموذجا(
د .محمد إحسان ﷲ مياﻩ  -الجامعة ٕالاسالمية العاملية ،شيتاغونغ  -فرع دكا – بنغالديش
)جهود العلماء !ي ترجمة الحديث النبوي إ[ى اللغات  -واقع بنغالديش(
د .جميــل بنــي عط ــا  -رئيس قسم اللغة العربية وآداÇا ،جامـعة الزرقــاء – ٔالاردن
) ّ
إنما ٔالاعمال بالنيات(
د .ع;ي بن صالح الشايع  -كلية الAsبية  -جامعة القصيم ،املمكلة العربية السعودية
)معالم من الهدي النبوي !ي الAsبية(
د .سعد بن فالح العريفي  -جامعة امللك سعود ،الرياض  -اململكة العربية السعودية
)أحاديث ٕالايمان دراسة تحليلية(
د .سلطان فهد الطبي× - Opوكيل قسم الثقافة الاسالمية ،جامعة امللك سعود بالرياض ،اململكة
العربية السعودية )مناهج شراح الحديث النبوي(
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د .عبد املحسن بن عبد ﷲ التخيفي  -مدير مركز البحوث بكلية الAsبية ،جامعة امللك سعود -
الرياض )مراحل تحليل النص الحدي(O8
د .إي .كي .أحمد كوتي  -أستاذ اللغة العربية سابقا ،جامعة كاليكوت
)ظاهرة إنكار الحديث قديما وحديثا(
د .ع;ي بن فايز أبو هاشم الشهري  -عميد كلية العلوم وٓالاداب ببلقرن ،جامعة امللك خالد ،أÇا -
اململكة العربية السعودية )أسلوب الن! OÛي الحديث النبوي – دراسة نحوية داللية(
د .نذير أحمد الندوي  -دار العلوم ندوة العلماء ،بلكهنو
)مكانة الحديث !ي إثراء اللغة العربية(
د .محمود مبارك عبيدات  -جامعة العلوم ٕالاسالمية العامليةٔ ،الاردن ،عمان ،طAبور
)أثر غريب الحديث النبوي !ي معاجم اللغة العربية(
ّ
د .حسن خميس امللخ ّ -
ٕالانسانية ،جامعة آل البيتٔ ،الاردن
كلية ٓالاداب والعلوم
ّ
)لغة الحديث النبو ّي بBن التخريج ٕالاعراب ّي والتقنBن النحو ّي
الدمامي! OPي كتابه مصابيح الجامع
أنموذجا(
د .عبد الرحمن بن عبد الكريم بن ابراهيم الزيد  -جامعة ٕالامام محمد بن سعود ٕالاسالمية،
اململكة العربية السعودية  -الرياض )أساليب الن O°ص;ى ﷲ عليه وسلم !ي التأث ABمن خالل السنة
املطهرة(
أ.د .إبراهيم بن حماد السلطان الريس  -أستاذ الحديث وعلومه بجامعة امللك سعود بالرياض
)اهتمام العالم بالقرآن والسنة اليوم ،أسباب ودالئل وإحصاءات بعد أحداث الحادي عشر من
سبتم(A
أ.د .أحمد عبد القادر الشاذ[ي  -كلية ٓالاداب ،جامعة املنوفية  -مصر
)منظومة الكون بBن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف(
السيد محمود كوريا  -جامعة جواهر الل ³رو  -نيو دلOÛ
) Prophetic Knowledge Of Ocean: Hadiths As Primary Sources For Studies In The Indian
(Ocean World
د .ثناء ﷲ الندوي ،جامعة عليكراﻩ ،الهند
)أدب الحديث النبوي ٔالاردي :دراسة وتقويم(
د .ذاكر حسBن  -جامعة مدراس
)مساهمة تاميل نادو !ي علم الحديث(
أ .د .ع;ي خذري  -كلية ٓالاداب ،جامعة باتنة – الجزائر
)الصورة البيانية !ي الحديث النبوي الشريف(
د .عز الدين معميش  -كلية العلوم ٕالاسالمية -جامعة الجزائر
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)جماليات الحديث النبوي !ي ضوء السيميولوجيا املعاصرة(
د .عاشور مزيلخ  -جامعة الجزائر ،الجزائر العاصمة -الجمهورية الجزائرية
)تقنيات الحجاج البال5ي للخطاب النبوي الشريف(
د .كمال أحمد مقابلة  -جامعة آل البيت ٔ -الاردن
)ٔالالفاظ ّ
الدالة ع;ى الرحمة !ي الحديث النبوي :دراسة داللية سياقية(
السيد ب .راغفان  -نائب مسجل جامعة كABالا
)(Middle class community in the light oh Hadith Literature
د .عبد القادر تومي  -مدير مجلة الحكمة بالجزائر
)ٔالابعاد العاملية للديانة ٕالاسالمية من خالل ٔالاحاديث النبوية(
د .يوسف محمد الندوي  -عميدٔ ،الاكادمية ٕالاسالمية ،كاباد ،كاليكوت ،الهند
)علم الطب !ى وجهة نظر الحديث النبوي(
ّ
أ .دّ .
ّ
التونسية
الجمهورية
بسام الجمل  -جامعة صفاقس،
ّ
ّ
)تعب ABالرؤيا !ي مجاميع الحديث النبوي
املرجعيات و مسالك التأويل(
السنية وشروحها :دراسة !ي
السيد مصطفى وا!ي كاتمندا  -كلية  ،KKHMكABالا ،الهند
)دراسة !ي السنة النبوية(
أ .فاروق  -كلية عبد الحكيم ،تاميل نادو ،الهند
)(Hadeeth and sterling character of Prophet Muhammed (PBUH) an interpretation
د .مجيب الرحمن النليكوتي  -كلية العربية السنية ،جامعة كاليكوت ،الهند
)مكانة الحديث النبوي ٔالادبية(
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ٔ .٤٤الابعاد العاملية للديانة ٕالاسالمية من خالل ٔالاحاديث النبوية
الدكتور عبد القادر تومي
)املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة(
تمهيد
َ
الحمد هلل مستحق الحمد الذي أطعم وأنعم ويسر ورحم ،والصالة والسالم ع;ى من اصطفاﻩ رحمة
ً
ً
ً
للعاملBن وقائدا للغر امليامBن و إماما للمتقBن وشفيعا للمسلمBن سيدنا ونبينا رسول ﷲ )محمد بن عبد ﷲ(
عليه وع;ى صحابته ٔالابرار و آله ٔالاخيار.
اما بعد
موضوع املداخلة كما يجليه عنوا³ا هو ٔالابعاد العاملية للديانة ٕالاسالمية من خالل ٔالاحاديث النبوية.
تدور محاضرتي هذﻩ حول قضية ملفته لالنتباﻩ !ي زمن حاولت كيانات مادية أن تقرب املسافات بBن
البشر فأقول وباهلل استعBن ظاهرتان عظيمتان عرفما !ي حياتي ٔالاو[ى اطلعت علا من خالل قراءاتي
ألحداث التاريخ الكAى والثانية عشا بآثارها املتجلية ع;ى كل املستويات هاتان الظاهرتان العظيمتان هما:
العاملية والعوملة .اتضحت [ي معالم الظاهرة ٔالاو[ى )العاملية( من خالل املنهج الذي انزل ع;ى خاتم املرسلBن
ليكون للعاملBن بشABا ونذيرا وداعيا إ[ى ﷲ بإذنه وسراجا منABا ،ينظم بمبادئ واضحة وقواعد ثابتة ،شؤون
ٕالانسان وعالقاته بالكون ،وعالقة الكون به ،وعالقا®ما بالخالق.واتضحت [ي معالم الظاهرة الثانية) العوملة(
من خالل املنهج الذي أفرزته الحضارة الغربية !ي تطورها وÔي متجلية ع;ى كل ٔالاصعدة.
يتفق املنهجان !ي نقطة هامةÔ ،ي أن التعميم قاعد®ما .وأن كل واحد مما ´دف إ[ى جمع البشر تحت
رايته ،لكما يختلفان !ي كيفية تحقيق أهدافهما .وتظهر الاختالفات جلية بBن مفهوم "العاملية " ومفهوم
"العوملة" فبينما تقوم ٔالاو[ى ع;ى رد العاملية لعاملية الجنس البشري والقيم املطلقة ،وتحAsم خصوصيته،
وتفرد الشعوب والثقافات املحلية! ،ي حBن ترتكز الثانية )العوملة( ع;ى عملية نفي أو استبعاد لثقافات ٔالامم
والشعوب ومحاولة فرض ثقافة واحدة لدول تمتلك القوة املادية و®دف ع Aالعوملة لتحقيق مكاسب السوق
ال منافع البشر.
ومنذ بداية العقد الثاني من القرن السابع امليالدي ظهرت ع;ى مسرح التاريخ !ي جزيرة العرب دولة عربية
واحدة تدين باإلسالم عقيدة وشريعة ،وكانت تحمل !ي ذا®ا طاقة حضارية إنسانية عظيمة بقيادة الرسول
الخاتم ٔالاعظم ص;ى ﷲ عليه وسلم ،ولم يمض ربع قرن ع;ى ظهور ٕالاسالم ح ¯cكان ٕالاسالم يطرق أبواب
العراق والشام ومصر مبلغا بالرسالة الاسالمية إ[ى كل البقاع ،مبشرا بعصر جديد من النور والتفتح العق;ي
والحرية ،وكان انسياب قيم ٕالاسالم بصورة مدهشة نظرا لخصوصيات ذاتية تمÇ ¤Bا ذلك الدين القيم وليس
فرضا بالقهر أو الهيمنة.
واليوم باتت مقولة "تحول العالم إ[ى قرية صغABة" غ ABكافية لتوصيف الواقع ،حيث أصبحت دول
العالم اليوم أشبه بمجموعة من البلديات ال Ocتحكمها دائرة مركزية تصدر القرارات و®يمن بسيطر®ا ع;ى
كل مجاالت الوûي والواقع ،مستندة لدعم الثورة التكنولوجية! ،ي إنتاج املفاهيم والعالقات الجديدة،
وممارسة لخطاب الهيمنة باستخدام مختلف ٔالادوات.
ولتمي ¤Bمفهوم العاملية وتوضيحه نورد تعريفها اللغوي ثم الاصطال'ي.
التعريف اللغوي للعاملية
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كلمة " عاملية " –بصيغة النسبة -حديثة جدا !ي اللغة العربية ،وال وجود ألصل فع;ي لها !ي اللغة العربية
بل أخذت من املقاالت والدراسات املتخصصة .وبالتا[ي يقل وجودها !ي القواميس واملعاجم العامة
واملتخصصة واملوسوعات العربية.وقد يرجع ذلك من جهة إ[ى حداثة الاستخدام الواسع للكلمة !ي مختلف
اللغات .فالكلمة أوربية ٔالاصل وقد شاع تداولها! -ي الغرب ومن ثم انتشرت !ي العالم -خالل القرون الثالثة
َ
ٔالاخABة للميالد.هذا ومن جهة ثانية يرجع ا[ى ضعف القواميس واملوسوعات ،فأحيانا ترد كلمة " عاملية " بأحد
مرادفا®ا "شمولية" أو "كونية" أو "أممية" أو "عمومية" أو "كلية".
َ
ويرجع ٔالامر أيضا إ[ى إشكالية الAsجمة للكلمات القريبة من "عاملية" من اللغات ٔالاوربية ،وال Ocتتفاوت
َ
وتتباين !ي ترجما.وتقتصر املعاجم والقواميس العربية ع;ى ترجمة تعريفية موجزة للفظة "عاملية" .ففي
َ
ْ
"القاموس املحيط" ترد كلمة "العالم" بمع" :¯Pالخلق كله ،بما حواﻩ بطن الفلك".١
كما تع OPأيضا عدة معان نذكر ما ما ي;ي:
َ
٢
الخلق كله وهو املقصود من الاية الاو[ى من سورة الفاتحة )الحمد هلل رب العاملBن(َ
َ
َ
كل صنف من أصناف الخلق كقولنا "عالم الحيوان" "عالم النبات" "عالم ٕالانسان".َ
َ
َ
كل مجموعة بلدان تجمعها رابطة كقولنا":العالم العربي"" ،العالم ٕالاسالمي"" ،بلدان العالم الثالث:الدول النامية".
َ
أما !ي القرآن الكريم ال نجد كلمة "عالم" ولكن بدلها نجد كلمة " ُملك" و "ملكوت" و "خلق" و "ناس" .ونجد
َ
َ
َ
فيه الكلمة املشتقة من "العالم" Ôي "العاملBن" ونجدها غالبا مضافة لكلمة قبلها مثل "رب العاملBن".
َ
َ
ْ
و!ي "لسان العرب" البن منظور تع OPكلمة "العاملون"  :أصناف الخلق ،والعالم :الخلق كله ،وقيل جمع
َ
العالم :العوالم.
َ
ُ ُ ُ
َ
ُ ََ ُ
و كلمة "عاملية" ترادف أيضا كلمة "أمة" ففي قوله تعا[ىَ ":وأ ﱠن َه ِذ ِﻩ أ ﱠم ُتك ُم أ ﱠمة َو ِاح َدة َوأنا َرﱡبكم
اع ُب ُدون"ّ ،٣إن املقصود هنا باألمة أولئك الذين ُي ّ
َف ْ
ع Aعم القرآن غالبا بالناس .إن محمدا هو آخر ٔالانبياء،
ِ
ِ
َ
ورسالته آخر الرساالت ،وأمته آخر ٔالامم .ﱠإنه مبعوث إ[ى الناس !ي كافة العالم.
َ
ومما يؤيد هذاّ ،أن ٔالاستاذ طارق البشري ،٤يستخدم مفهومي "أمم "Oو"عصري" للداللة ع;ى "عالم "Oان
"العصر" يع OPالدهر أو الزمن وأنه ُينسب إ[ى شخص مثل قولنا" :عصر ابن خلدون" أو إ[ى دولة مثل قولنا:
"العصر العبا "OpËأو إ[ى ظواهر طبيعية مثل قولنا" :العصر الحجري" أو إ[ى ظواهر اجتماعية مثل قولنا" :عصر
ٕالاصالح" و"عصر الضة" أو ينسب إ[ى مرحلة من التاريخ مثل قولنا" :العصر الحديث".٥
َ
ومن املرادفات لكلمة العاملية أيضا كلمة "الشامل" و "الشمولية" ،ع;ى حد قول الجابري .فعندما
َ
نقولٕ" » :الاعالن العالم Oلحقوق ٕالانسان" :فالحقوق املعنية Ôي "عاملية" بمع ¯Pأ³ا حقوق للناس كافة ،ال فرق
بBن ذكر أو أن ¯8وال بBن أبيض وأسود وال بBن فق ABوغ ،OPبل Ôي حقوق ٕالانسان بما هو إنسان بقطع النظر عن

 - ١محمد بن إبراهيم الفABوز آبادي  ،القاموس املحيط الجزء الرابع ،الطبعة ٔالاو[ى ،دار الكتب العلمية ،بABوت ،لبنان ١٩٩٥
- ٢سورة الفاتحة الاية. ١:
-٣سورة الانبياء الاية.٩٢:
 -٤طارق البشري من مواليد ١٩٣٣بمصر باحث !ي التاريخ املصري والعربي و ٕالاسالمي املعاصر.
 - ٥قاسم حجاج العاملية والعوملة :نحو عاملية تعددية وعوملة إنسانية ،جمعية الAsاث ،القرارة ،الجزائر ط ٢٠٠٣ ١ص٦٦ :
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أي Opء آخر «.١
َ
ّ
ومما سبق نخلص إ[ى أن كلمة "العاملية" !ي اللغة العربية أصلية ،ولكا لم تتطور اصطالحيا كثABا،
بسبب حالة الانحطاط ال Ocعرفا الشعوب العربية ٕالاسالمية.
اما عن استخدام مفهوم العاملية )!ي اللغتBن الفرنسية وٕالانجل¤Bية( فقد اشتقت كلمة ")"Universel(elle
َ
باللغة الفرنسية و "" Universalباللغة الانجل¤Bية من أصل كلمة " " Universال Ocتع OPالعالم والكون.
٢
وتأخذ مع" ¯Pالشمول" )! (Totalitéي عبارة )الفكر الشمو[ي(
َ
وتأخذ مع" ¯Pالكونية ) (Cosmiqueمثل تسمية "العاملية" بالكونية كالقول الحرب الكونية ،إذ أن ٔالارض
وسكا³ا ودولها جزء من الكواكب.
َ
وتأخذ كلمة "عالم "Oمع" ¯Pالكوك O°فـ"الكوكبية" من الكلمة ٕالانجل¤Bية ) (Globalizationوذلك للتدليل
ع;ى العوملة الجارية ،وÔي مشتقة من كلمة " "Globeأي الكوكب أو الكرة ٔالارضية.
َ
وتفيد كلمة "العاملية" أيضا مع» ¯Pالانفتاح ع;ى العالم « من خالل عبارة" :املواطنة العاملية" أو "الشخص
العالم٣"Oوهو مذهب فكري "إنساني" ساد أوروبا منذ القرن الثامن عشر امليالدي ،وهو نسبة إ[ى الذي يعتقد
الشخص
أنه مواطن عالم Oيرفض أن ينغلق !ي إطار ضيق من الانتماء إ[ى قومية أو أمة .ويعOP
الكوسموبولي ،Ocشخصا عابرا للقوميات .يقول الفيلسوف ٕالاغريقي ديوجيناز اليرتيوس ٤عندما سئل من أين
َ
َ
جاء؟ أجاب » :أنا مواطن عالم " «Oفالكوسموبولي :Ocشخص يعت Aإحساسه بالتوحد موجها أساسا نحو عالم
٦
اجتماûي ،يخرج عن النطاق املحدود ملجتمعه املح;ي .٥" .وقد استخدم املصطلح !ي بداية ٔالامر روبرت مABتون
َ
٧
مABتون ٦لكي يقيم تفرقة بBن الاتجاهات املحلية ،والانفتاح ع;ى العالم«.
ويشتق من كلمة "عالم" أيضا كلمة ) (Universalisationللداللة ع;ى عملية الانتشار والتوسيع والتعميم
والاشAsاك عن طريق عملية النشر ع Aالعالم ) (Universaliserمثل نشر ثقافة ما ،أو نموذج ف OPما ،أو لغة ما
نظرا لتفوقها ع;ى غABها.
ويستخدم أيضا كلمة ) (Universalismeللداللة ع;ى مذهب سيا OpËفلسفي وإيديولو&ي ودي OPوثقا!ي،
كالقول بالعاملية الرأسمالية والعاملية الشيوعية.أو القول بعاملية الدين ٕالاسالمي.
كما تأخذ كلمة "العاملية" شكال اشتقاقيا آخر وهو ) (Universeauxبمع ¯Pالكليات الخمس !ي الفلسفة
ُ
َ
والعرض العام .وقد سماها أرسطو باملحموالت ٨ال Ocتحمل
اليونانية وÔي :الجنس والنوع والفصل والخاصة
ع;ى املوضوع Çدف تصنيف ٔالاشخاص ؤالافكار.
التعريف الاصطال ي
 -3محمد عابد الجابري ،الديمقراطية وحقوق ٕالانسان مركز دراسات الوحدة العربية  ،بABوت الطبعة الاو[ى ،نوفم ،١٩٩٤ Aص .١٤٥
.٢ L’esprit universel
Cosmopolitain ٣
(Diogénes Laertius) ٤
 ٥قاسم حجاج ،العاملية والعوملة :نحو عاملية تعددية وعوملة إنسانية .ص. ٦٩
(Robert, Morton) ٦
 ٧نخبة من أساتذة علم الاجتماع جامعة ٕالاسكندرية " ،املرجع !ي مصطلحات العلوم الاجتماعية" ،دار املعرفة الجامعيةٕ ،الاسكندرية،
ص.٩٣:
(Prédicats)- ٨
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تع OPالعاملية وÔي أطروحة قديمة مرتبطة بحاجة البشر ع;ى الدوام إ[ى إطار يجمعها " ،حاجة ٕالانسانية
إ[ى إطار عالم Oجامع يحتضن البشرية !ي نطاق إنساني أخال*ي و سيا OpËواجتماûي واحد".
ترجع أطروحة العاملية إ[ى عهد فالسفة اليونان ،فـالرواقيون دعوا إ[ي دولة عاملية ١حيث دعا زعيمهم "
زينون "٢إ[ى حاضرة عاملية ،أو مدينة العالم و يتلخص مبدؤها !ي أن كل الناس مواطنون إخوة تجمعهم حياة
واحدة ونظام واحد لألشياء !ي ظل قانون الطبيعة الذي يتما ¯pمع املبادئ ٔالاساسية للعدل والعقل.
إنه القانون الذي يعلو ع;ى قوانBن الدولة وتخضع له كل الدول ،وعليه فقد انتقد تفرق الناس إ[ى مدن
وشعوب ،لكل ما قوانBن خاصة ٣ولذلك استلهمت ٕالامAاطورية الرومانية أفكار الرواقية ،وطبقا لتعطي
الشرعية لهيمنا ع;ى الشعوب الخاضعة لها ،ولقد عززت املسيحية هذﻩ الفكرة ملا بشرت الكنيسة برسالا،
ال Ocتتأسس ع;ى قواعد السالم واملحبة بBن الشعوب.
وأفالطون ٤دعا من جانبه إ[ى جمهورية مثالية يحكمها الفالسفة ويحرسها الجنود ويقوم بخدما بقية
الناس ،وسار ع;ى دربه مجموعة من املفكرين الذين دعوا إ[ى تحقيق الحكومة العاملية مثل الشاعر الايطا[ي
دان ¯cالغيABي١٢٦٥» Dante Alighieri ٥م ١٣٢١ -م « الذي وصل إ[ى ان الجنس البشري كله يمكن ان يكون
ً
ً
مجتمعا واحدا تحت رئاسة حاكم واحد له السيطرة الكاملة ع;ى جميع الناس ،و تAsكز !ي يدﻩ السلطة
ّ
فتصبح سلطة واحدة مثل سيطرة الله ع;ى الطبيعة ،وارتأى أن ٕالامAاطورية الرومانية Ôي املحاولة الخامسة
!ي التاريخ إلنشاء إمAاطورية عاملية ،و أ³ا الوحيدة ال Ocكتب لها النجاح و السيادة ع;ى العالم ،و هو يعتقد
ً
باإلمAاطورية املثالية كدولة عاملية مثالية ٦.و كانط !ي أواخر القرن الثامن عشر أصدر ،كتابا بعنوان  :مشروع
مشروع من أجل السالم الدائم بBن ٔالامم .كان يفكر آنذاك !ي كيفية تخليص ٔالامم ٔالاوروبية من الحروب الOc
أ³كا .وكان يجد !ي البحث عن حل سلم Oلكي تنعم الشعوب ٔالاوروبية بالسالم ؤالامان ،ثم الرفاهية
والازدهار .ولكن كانط لم يكتف بذلك !ي الواقع .فقد كان يفكر بحالة العالم اجمع .وهنا تكمن عظمته
واتساع أفقه .فقد مكنه حدسه الفلسفي أن يرى ما سيحدث !ي القرون القادمة .فقد راح يحلم بتشكيل
دولة كونية ،تشمل جميع شعوب ٔالارض! وكذلك فكر جريم Oبنتام ٧من بعدﻩ و!ي نفس السياق جاءت دعوة
كارل ماركس الداعية إ[ى ذبول الدولة القومية و!ي املقابل تدعو إ[ى قيام املجتمع الشيوûي.
وقد استعرض احد الباحثBن مختلف هذﻩ الدعوات ال Ocنادت بالحكم العالم Oع Aالتاريخ ومما جاء عنه
!ي استعراضه للدولة العاملية انه ذكر خمسة أنواع تتج;ى فا الدولة العاملية وÔي:٨
يقسم علماء السياسة و فقهاء القانون الدستوري الدول ّ
عدة تقسيمات ،و حصيلة هذﻩ التقسيمات ّ
ّ ١
تكون قائمة طويلة بأسماء أشكال
ً
الدول و أنظمة الحكم .فطبقا للمعيار الدستوري هناك دولة جمهورية و دولة ملكية مقيدة ،و ثيوقراطية و استبدادية ،و ملكية غAB
ً
ً
مقيدة ،و رئاسية و برملانية ،و طبقا للمعيار الاقتصادي ،هناك حكومة إقطاعية ،و رأسمالية ،و اشAsاكية ،و طبقا للمعيار الجغرا!ي ،هناك
ً
حكومة قبلية و قطرية ،و قومية ،و الحكومة املتعددة القوميات ،و حكومة عاملية ،و طبقا ملعيار السيادة ،هناك دولة وحدوية ،و
إمAاطورية ،و اتحادية
 - ٢فيلسوف يوناني عاش !ي القرن الخامس قبل امليالد.
 -٣جان توشار" ،تاريخ الفكر السيا ، "OpËترجمة ع;ى مقلد ،بABوت  ،١٩٨٣ص .٤٩
 - ٤فيلسوف يوناني مشهور عاش بBن ) ٤٢٧ق م –  ٣٤٧ق م(.
 - ٥شاعر كبABولد !ي فلورنسا بايطاليا من أعظم اعماله الكوميديا الالهية.
 ٦ابراهيم درويش " علم السياسة" القاهرة الطبعة ص٩٢-٩٠ :
 - ٧فيلسوف بريطاني يعزى اليه مذهب املنفعة .
٨الدولة الاسالمية ومفهوم الدولة العاملية www.nezem.org/arabic/dawla-aalamiyah/index
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 -١دولة عاملية ع;ى أساس استغال[ي.
 -٢دولة عاملية ع;ى أساس مادي.
 -٣دولة عاملية ع;ى أساس عاطفي.
 -٤دولة عاملية ع;ى أساس عق;ي.
 -٥دولة عاملية ع;ى أساس دي.OP
ً
وتعت Aالعاملية القائمة ع;ى ٔالاساس الاستغال[ي أك Aانتشارا ،وتتضح صورها !ي النظم ٕالامAاطورية الOc
عرفها التاريخ منذ مطلعه و ح ¯cالعصور الوسطى.١
اما العاملية املادية فتتمثل صيغا باألطروحة املاركسية ال OcاعتAت القومية و الوطنية أمورا من
ّ
مخلفات الصراع الطبقي ،و نادت بالحكم الامم Oللطبقة العاملة ،و وقد نقل ماركس عن أستاذﻩ هيقل
جدلية التاريخ بعد ما أفرغها من محتواها املثا[ي ،واستبدلها باملحتوي املادي.
أما العاملية القائمة ع;ى ٔالاساس العاطفي ف OÛالصيغة ال Ocتع Aعن طموحات املفكرين وساسة العالم
الذين هالم الصراعات القومية ،و مساويء ٔالانظمة الدكتاتورية ومخلفات الفsن والحروب ال Ocحدثت !ي
التاريخ ،وأبرزها نتائج الحربBن العامليتBن ٔالاو[ى و الثانية ،فناهضوا القومية ،فنادوا بإقامة حكم عالم Oواحد
تنطوي تحته كافة املجتمعات البشرية.غ ABأن هذﻩ الدعوات كثABا ما تصدم بالواقع الذي يخالف طموحا®م
ويحولها ا[ى أحكام طوباوية.و!ي نظرنا تحتاج الدولة إ[ى أساس أعمق وارسخ من العاطفة ح ¯cتكون عاملية
باملع ¯Pالحقيقي.
أما العاملية القائمة ع;ى ٔالاساس العق;ي فقد تجلت تاريخيا عندما نادت املدرسة الرواقية !ي أثينا !ي
القرن الرابع قبل امليالد ،بالدولة العاملية ٢ ،ترتكز فكر®ا ع;ى أساس الطبيعة املشAsكة بBن أفراد الجنس
البشري.
ان ٔالاساس العق;ي وان كان أعمق من ٔالاساس العاطفي ،غ ABأن هذا ٔالاساس ال يكفي ّ
لحل املشكلة
املستندة إ[ى الحقائق العقلية الثابتة و املشAsكة بBن أفراد البشرية ،فإذا نادت هذﻩ الدولة باملساواة بBن
الجميع ع;ى اساس الطبيعة الواحدة فإ³ا ال تنادي بشعار عاطفي و إنما تنادي بحكم عق;ي يذعن له جميع
العقالء.
الفكر ٕالاسالمي العاملي
بعد أن سلطنا الضوء ع;ى أنواع من الدعوات العاملية نصل ا[ى الحديث عن الفكر ٕالاسالمي باعتبارﻩ
فكرا عامليا .و فكرة العاملية تجلت بكل وضوح !ي الفكر ٕالاسالمي كما تجلت عاملية ٕالاسالم وهناك آيات و
أحاديث كثABة تش ABإ[ى ذلك ففي القرآن الكريم استخدمت بدل كلمات عالم كلمات أخرى مثل ملك وملكوت

 - ١ومن أمثلة هذﻩ ٕالامAاطوريات ال Ocسجلها التاريخ نجد ٕالامAاطورية املصرية ال Ocشيدها تحوتمس »،٢٠٠٠ق.م« ،و ٕالامAاطورية
الاكدية ال Ocأسسها سرجون !ي العراق حدود عام » ٢٧٥٠ق.م« ،ثم يقوم من بعدﻩ آشور بانيبال بتأسيس ٕالامAاطورية ٓالا شورية
حدود عام » ٦٦٨ق.م« ثم دعا الاسكندر املقدوني » ٣٣٤-٣٥٦ق.م« لتوحيد العالم تحت سلطة واحدة ،و تعتٕ AالامAاطورية الرومانية
مثال تاريLي بارز !ي عالم ٕالامAاطوريات
 ٢يكاد يجمع علماء السياسة و القانون ،و مؤرخوا الفكر السيا OpËع;ى ان املدرسة الرواقية Ôي أول مدرسة فكرية وضعية نادت بفكرة
الدولة العاملية ،و ذلك ع;ى يد مؤسسها زينون حدود عام  ٣٤٠ق.م الذي كان يدرس !ي رواق »أستوا« بأثينا فجاءت التسمية بالرواقية
من هذﻩ الجهة.
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وخلق وناس و ب OPادم والعاملBن وما :قوله تعا[ى "قل يا أ´ا الناس إني رسول ﷲ إليكم جميعا.١
٢
و قوله" وما أرسلناك إال كافة للناس بشABا ونذيرا" .
وهذا ما يثبت إن الدعوة ٕالاسالمية كانت عامة ال تق Opqأحدا ،وبدون إكراﻩ قال تعا[ى ":ال إكراﻩ !ي
٣
الدين قد تبBن الرشد من الaي".
العاملية من خالل التصور القرآني
و من دالئل عاملية ٕالاسالم أن القران الكريم يصف الرسالة ٕالاسالمية بأ³ا للعاملBن و يذكر القرآن مر ًارا
أن كل رسول ﷲ أرسل إ[ى قومه وحدهم ،ما عدا محمد ص;ى ﷲ عليه وسلم ،فنوح أرسل إ[ى قومه فقط،
قال تعا[ى} :إ ﱠنا َأ ْر َس ْل َنا ُن ً
وحا إ َ[ى َق ْومه{ ،٤وإبراهيم أرسل إ[ى قومه فقط ،كما قال ﷲ تعا[ىَ } :وإ ْب َراه َ
يم إ ْذ َق َ
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ﱠَ ْ َْ ُ ُ
َ
ْ ُ
ُْْ َ َ ٦
ﱠ َ َ ﱠ ُ ُ ٥
وط املرس ِلBن{ ،
ِلق ْو ِم ِه اع ُبدوا الله واتقوﻩ{  ،ولوط أرسل إ[ى قومه فقط ،كما قال ﷲ تعا[ى}:كذبت قوم ل ٍ
َ
ً
َ َ
وهود أرسل إ[ى قومه فقط ،كما قال ﷲ تعا[ىَ }:وِإ[ى َع ٍاد أخ ُاه ْم ُهودا{ ،٧وصالح أرسل إ[ى قومه ثمود ،كما قال
َ
َ َ
ﷲ تعا[ىَ }:وإ َ[ى َث ُم َ
ود َأ َخ ُاه ْم َ
ص ِال ًحا{ ،٨وشعيب أرسل إ[ى أهل مدين ،قال ﷲ تعا[ىَ } :وِإ[ى َم ْد َي َن أخ ُاه ْم
ِ
ّ َُ ُ ﱠ
ُ
َ ْ ُ ْ ١٠
ش َع ْي ًبا{ ،٩وعي ¯p-أرسل إ[ى ب OPإسرائيل ،كما قال ﷲ تعا[ىِ }:إ ِني رسول الل ِه ِإليكم{  ،أما محمد فأرسل إ[ى
ُ ْ َ َﱡَ ﱠ ُ ّ َ ُ ُ ّ
الله إ َل ْي ُك ْم َجم ً
يعا{ .١١وقوله تعا[ى":إن هو إال
ِ
جميع الناس ،كما يقول ﷲ تعا[ى} :قل يا أ´ا الناس ِإ ِني رسول ِ ِ
١٢
ذكر للعاملBن"
ٌ
ٌ
طيف من ٔالاطياف البشرية الOc
يتمٕ ¤Bالاسالم بأنه دعوة عاملية غAB
مقصورة ع;ى جنس من البشر أو ٍ
ٍ
ُ ﱠ
َ
َََ ُ
﴿يا َأ ﱡ´ َا ﱠ
اس ْ
البشرية كلها َ ..
َ
الن ُ
اع ُب ُدوا َرﱠبك ْم ال ِذي خلقك ْم
ٕالاسالم يخاطب
تعيش ع;ى الكرة ٔالارضية حيث ﱠإن
ﱠ
َ ُ َ ﱠُ َ َ
ََ ْ
َ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ ً
َو ﱠالذ َ
الس َم َاء ب َن ًاء َو َأ ْن َز َل م ْن ﱠ
اشا َو ﱠ
الس َم ِاء َم ًاء فأخ َر َج
ين ِم ْن ق ْب ِلك ْم ل َعلك ْم ت ﱠت ُقون) (٢١ال ِذي جعل لكم ٔالارض ِفر
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
ً
ﱠ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
﴿هذا َب َي ٌ
به م ْن الث َم َرات رزقا لك ْم فال ت ْج َعلوا لله أند ًادا َوأنت ْم ت ْعل ُمون)) (٢٢البقرة( ،ويعلن للبشرية كلها َ :
ان
ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ﱠ َُ ً ََْ ٌَ ْ
َ َﱡَ ﱠ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ٌ ْ َّ ُ ْ َ َ ٌ َ
َ
ﱠ
ُ
اس وهدى ومو ِعظة ِللمت ِقBن )) (١٣٨آل عمران ﴿)..يا أ´ا الناس قد جاءتكم مو ِعظة ِمن رِبكم و ِشفاء ِملا ِ!ي
ِللن ِ
ﱡ ُ َُ ً ََ ْ َ ٌ ْ
َ
ْ
ُ
الصد ِور وهدى ورحمة ِللمؤ ِم ِنBن)) (٥٧يونس( ..نداء عام لكل البشر ع;ى اختالف أجناسهم وألوا³م وليس
َ َ
﴿و َما َأ ْ َس ْل َن َ
اك إ ﱠال َك ﱠاف ًة ل ﱠلناس َبش ًABا َو َنذ ًيرا َو َلك ﱠن َأ ْك َ َ Aﱠ
اس ال َي ْعل ُمون )) (٢٨سبأ
الن
لطائفة دون أخرى  َ :ر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
العاملية من خالل الاحاديث الشريفة
وأما عن أدلة عاملية ٕالاسالم من السنة النبوية فحسبك حديث " أعطيت ً
خمسا".
فعن جابر بن عبد ﷲ – ر OpÚﷲ عنه – أن رسول ﷲ – ص;ى ﷲ عليه وسلم – قال :
 -١سورة الاعراف ،الاية ١٥٨
 -٢سورة سبأ ٓالاية ٢٨
 -٣سورة البقرة ٓالاية .٢٥٦
 - ٤سورة نوح.١ :
 - ٥سورة العنكبوت١٦ :
 - ٦سورة الشعراء ١٦٠
 - ٧سورة هود.٥٠ :
 - ٨سورة ٔالاعراف٧٣ :
 - ٩سورة ٔالاعراف٨٥ :
 - ١٠سورة الصف.٦ :
 - ١١سورة ٔالاعراف١٥٨ :
 ١٢سورة التكوير ٢٧أو سورة ص ٦٨
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ُ ْ ُ َ ً َ ْ ُ ْ َ ﱠ َ َ ٌ َْ ُ ُ
الر ْعب َمس ََ ABة َش ْهرَ ،و ُجع َل ْت [ي ٔالارض َم ْسج ًدا َو َط ُه ً
ورا-
"أع ِطيت خ ْمسا ،لم يعط ُهن أحد قب ِ;ي  :ن ِص ْرت ِب ﱡ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
َُ ْ ُ ﱠ َ َ َ
َْ َ ُ ََ ْ َ ﱠ َ َ
ُ ﱠ
الصالة َف ْل ُي َ
َف َأ ﱡي َما َر ُجل ِم ْن ُأ ﱠمَ Ocأ ْد َر َك ْت ُه ﱠ
اعة،
ألح ٍد ق ْب ِ;ي  ،-وأع ِطيت الشف
ص ِ ّلَ ،-وأ ِحل ْت ِ[ي املغا ِنم  -ولم ت ِحل
ٍ
ِ
ََ َ ﱠ ﱡ ُْ َ ُ َ َ ْ َ ﱠ ً َُ ْ ُ َ
َ ﱠ ً
ﱠ
اس عامة " ] البخاري[٣٢٣ :
وكان الن ِ O°يبعث ِإ[ى قو ِم ِه خاصة ،وب ِعثت ِإ[ى الن ِ
ومن ثم شرع رسول ﷲ – ص;ى ﷲ عليه وسلم – !ي غرس هذا املبدأ !ي نفوس أتباع الدعوة !ي كث ABمن
املشاهد .ومن هذﻩ املشاهد ال Ocدلت ع;ى أصالة هذﻩ العاملية – حديث خباب بن ٔالارث ري ﷲ عنه عن يوم
ً َ
َ َ َ َ
َﱠ ﱠ َ
ﱠ
ﱠ
ص;ى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َ -و ُه َو ُم َت َو ِ ّس ٌد ُب ْر َدة ل ُه ِ!ي
من أيام ٕالاضهاد !ي مكة ،حيث قال " :شك ْونا ِإ[ى َر ُسو ِل الل ِه -
ﱠ َ
ُْ َ
َْ
َ َ
َ َ َ
َ
ال رسول ﷲ – ص;ى ﷲ عليه وسلم َ " : -ك َ
فق َ
ان
ِظ ِ ّل الك ْع َب ِة ،قل َنا ل ُه :أال ت ْست ْن ِص ُر ل َنا ! أال ت ْد ُعو الل َه ل َنا !
َُ َ ُ ْْ َ َُ َ َ ْ
ْ َ
َْ
َ َُ
َ َ
َ َُ
ﱠ
وض ُع َع;ى َرأ ِس ِه؛ ف ُيش ﱡق ِباثن َت ِْ Bنَ ،و َما
ض ف ُي ْج َع ُل ِف ِيه ،فيجاء ِب ِاملنش ِار في
الر ُج ُل ِف َيم ْن ق ْبلك ْم ُي ْحف ُر له ِ!ي ٔالار
ِ
َ
َ
َ َ
ْ
َُ َ ُ
ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ ُ َ
َ
َ ُﱡُ َ َ َ ْ
ص ﱡد ُﻩ ذ ِل َك َع ْن ِدي ِن ِه،
اط ال َح ِد ِيدَ ،ما ُدون ل ْح ِم ِه ِمن عظ ٍم أو عص ٍب ،وما ي
يصدﻩ ذ ِلك عن ِدي ِن ِه ،وي ْمشط ِبأ ْمش ِ
َ ﱠ
ْ ََْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ َ
ﱠ َ َْ ّْ
الل ِه ! َل ُي ِت ﱠم ﱠن َه َذا ْ
ٔالام َر َح ﱠَ ¯cي ِس َ ABﱠ
الذئ َب َع;ى غ َن ِم ِه،
و
الر ِاك ُب ِمن صنع َاء ِإ[ى حض َرم ْوت ال يخاف ِإال الله أو ِ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َول ِك ﱠنك ْم ت ْس َت ْع ِجلون " ] البخاري [ ٣٣٤٣ :
ً
شرقا ً
وغربا ،فيأمن الغريب واملسافر من صنعاء إ[ى
فال تمام لهذا الدين ،إال بالعاملية ،حBن يمتد ٕالاسالم
َ
ً
ُ
حضرموت ..ال يخاف ً
ٕالاسالم ٔالامن !ي ربوع العالم.
قاطعا ،حيث بسط
لصا وال
لقد أعطى الرسول ألصحابه درسا بليغا ،واثبت لهم أن الطغيان مهما مارس قوته ،ومهما تطاول أو تجA
فلن يق Op2ع;ى دعوة ٕالايمان ،لقد بBن ألصحابه كيفية الثبات والص Aع;ى العقيدة ،وضرب لهم ٔالامثال
بالسابقBن من املؤمنBن وما أصاÇم !ي عقيد®م ،لقد نشروا باملناش ABواحرقوا بالنار ومشطوا بأمشاط
الحديد ،ونالهم من البالء مال يخطر ببال ،ومع ذلك لم تضعف عزيمم ولم تستسلم نفوسهم للذل والهوان،
بل تمسكوا بمبادòم وديم.
َ
ض َر َم ْو َت " ..إن رسول ﷲ !ي مكة حينما ّ
ص ْن َع َاء إ[ى َح ْ
وتأمل قول رسول ﷲ " :م ْن َ
حدث Çذا الخ ،Aوكان
ِ
ِ
من ٔالاو[ى – !ي زعم البعض – أن يقول – ع;ى سبيل املثل – "من مكة إ[ى الطائف" والحق أن رسول ﷲ
يتحدث Çذا الحديث وهو ال يفرق بBن أرض وأرض ،فكل ٔالارض بساط لإلسالم ،وأن ٕالاسالم سينشر سلمه
وأمنه بBن صنعاء وحضرموت ،وسينشر سلمه وأمنه !ي كل مكان.
َ
َ
ﱠ ُ َ
وع ْن َأبي َأ ْس َم َاء ﱠ َ
َ ْ ََْ َ َ َْ ُ
ﷲ ص;ى ﷲ عليه
ﷲ ص;ى ﷲ عليه وسلم ،أن َرسول ِ
الرح ِ ،Oِ ّ °عن ثوبان ،مو[ى َرسو ِل ِ
ِ
َ َ ﱠ َ ََ َ َ
ضَ ،ف َ َرأ ْيت َم َش َق َها َو َم َغ ََ Çاَ ،فإ ﱠن ُأ ﱠمَ Ocس َي ْب ُل ُغ ُم ْل ُك َها َما ُزو َي [ي م ْ َا َ ,و ُأ ْعط ُ
ٔالا ْر َ
يت
وسلم قالِ :إن ﷲ زوى ِ[ي
ار
ار
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ َ َ َ
َْْ
ٔالا ْب َي َ
ض .أخرجه أحمد  (٢٢٧٥٢)٢٧٨/٥و\"مسلم\" .١٧١/٨
الك َْ¤ي ِن ٔ :الاحمر و
العاملية ]ي الاعتقاد
َ
إن رسالة ٕالاسالم للبشرية تطرح حقيقة ٔالالوهية والربوبية الَ Ocي ُ
نشدها ٕالانسان !ي حيا ِته !ي أنقى
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
بالعاملية ،ألنه
صورها ،وال Ocتتفق وتتسق والفطرة ٕالانسانية ..فطرة ﷲ ال Ocفطر الناس علا .وتمٕ ¤Bالاسالم
ِ
ُ
الرسالة الخاتمة ،حيث تمتد رسالة ٕالاسالم !ي أفق الزمان إ[ى ³ايته وهو الذي ُيع Aعنه بخلود الرسالة
ٕالاسالمية.
ويأتي خلود رسالة ٕالاسالم من كونه يتم ¤Bبخاصية فريدة تم¤Bﻩ عن غABﻩ من الديانات السابقة )الودية
َ
ﱠ َ ْ ُ َ ﱠْ َ ّ ْ
الذك َر َوِإ ﱠنا ل ُه
﴿إنا نحن نزلنا ِ
واملسيحية( حيث تكفل ﷲ سبحانه وتعا[ى بحفظ مصادرها من التحريف ِ .
َ
ُ َ
ل َحا ِفظون﴾ الحجر٩ :
وإذا كانت حكمة ﷲ قد اقتضت أن يرسل إ[ى كل امة رسوال يتلو علم آياته ،ويرسم لهم الطريق
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السوي ليسلكوﻩ ،فان دعوة خاتم ٔالانبياء كانت جامعة لب OPالبشر ،وكانت رسالته عامة لجميع ٔالاجناس
والشعوب ال فرق بBن عرق أو لون ،وهكذا كان ختم النبوة به تقرير بعاملية رسالته وبقاòا.
ً
ً
ً
وأسسا
هذا الامتداد لرسالة ٕالاسالم !ي أفق الحياة البشرية إ[ى ³ايا إنما يرجع لكو³ا متضمنة حلوال
ً
ً
ً
وشاملة ملختلف جوانب الحياة ٕالانسانية ع;ى مستوى الفرد واملجتمع وهو الذي ُي ﱠ
ع Aعنه
تشريعية عامة
بشمول الرسالة ٕالاسالمية.
فعاملية الرسالة ٕالاسالمية Ôي املظهر السياّ OpË
ربوبية شاملة لكافة أطياف الجنس البشري
املع Aعن
ٍ
ِ
ْ َُْ ﱠ َ ّ َْ َ
َ
تنظر للجميع بمنظار العدل واملساواة ،قال تعا[ى !ي الثناء ع;ى نفسه ﴿:الحمد ِلل ِه ر ِب الع ِاملBن﴾( الفاتحة
فالدعوة إ[ى عقيدة ٕالاسالم وشريعته وقيمه ٔالاخالقية تأسست ع;ى الجدال الحسن والكلمة الطيبة ،و
الحوار املقنع ،وهذا ما يجعل الثقافة ٕالاسالمية عاملية ،ليس أل³ا عامة فقط بل أل³ا ال تلaي الثقافات
ٔالاخرى .إ³ا كما قال احد الكتاب " تلك الثقافة ال Ocتكون !ي عمقها إنسانية الطابع و ٔالابعاد ،و تأخذ !ي
اعتبارها إن ثمة تعدادا وتبيانا !ي الثقافات ،ونسبية !ي املفاهيم .ومن ثم ف OÛتسÙى إ[ى مد جسور التواصل
والتفاهم مع الثقافات ٔالاخرى ،وال تسÙى إ[ى إن تكون نقيضا لها أو إلغاòا" ١اعAsافا بواقع الخالف املوجود
ع;ى ٔالارض ،والذي أقرﻩ القرآن الكريم من خالل قوله تعا[ى" :ولو شاء ﷲ لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم
!ي ما آتاكم فاستبقوا الخABات .إ[ى ﷲ مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ".٢
العاملية من خالل الدعوة الرسالية
كما أن ما كتبه الرسول)ص;ى ﷲ عليه وسلم( إ[ى امللوك و الحكام !ي ذلك الوقت يدل أيضا ع;ى أن
الرسالة ٕالاسالمية Ôي رسالة عاملية ،كما يتضح من نص الرسالة التالية " :من محمد رسول ﷲ إ[ى كسرى
عظيم فارس ،سالم ع;ى من اتبع الهدى وآمن باهلل ورسوله وشهد إن ال اله إال ﷲ وإن محمدا عبدﻩ ورسوله
أني أدعوك بدعاء ﷲ ،أني رسول ﷲ إ[ى الناس كافة ألنذر من كان حيا ويحق القول ع;ى الكافرين اسلم
تسلم وإن توليت فإن إثم املجوس عليك".٣
إن ما يثبت أن خطاب الرسول ص;ى ﷲ عليه وسلم لم يكن إقليميا بل كان عامليا يتجاوز به حدود
املكان من خالل رسائله املختلفة إ[ى ملك مصر وٕالاسكندرية.
ُ
َ
فكتـب النبـي – ص;ى ﷲ عليه وسلم  -إ[ى ُج َرْيج بـن َم ﱠ ¯cامللقب باملق ْو ِقس ملك مصر وٕالاسكندرية ،رسالة
نصها:
"بسم ﷲ الرحمن الرحيم ..من محمد عبد ﷲ ورسوله إ[ى املقوقس عظيم القبط ..سالم ع;ى من اتبع
الهدى ،أما بعد :فإني أدعوك بدعاية ٕالاسالم ،أسلم تسلم ،وأسلم يؤتك ﷲ أجرك مرتBن ،فإن توليت فإن
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ
ُ َ ﱠَ
َ
َ
ﱠ ّ َُ ْ
اب ت َعال ْوا ِإ[ى كل َم ٍة َس َواء َب ْين َنا َو َب ْي َنك ْم أال ن ْع ُب َد ِإال الل َه َوال نش ِر َك ِب ِه ش ْي ًئا
عليك إثم أهل القبــطَ  ،يا أهل ال ِكت ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ّ
َ
َ
ً
َ
ْ
َ
َو َال َي ﱠتخ َذ َب ْع ُ
ض َنا َب ْعضا أ ْرَب ًابا ّ ِمن ُدو ِن الل ِه ف ِإن ت َول ْوا ف ُقولوا اش َه ُدوا ِبأ ﱠنا ُم ْس ِل ُمون ٤"واختار لحمل هذا
ِ
َْ
ً
َ
َ
الخطاب رجال ذو لسان وحكمة هو حاطب بن أبي بلتعة.
وجدير بنا أن نذكر كالم حاطب – ر OpÚﷲ عنه – للمقوقس
 -١أسامة أبو رشيد"،الثقافة العاملية ٔالاخرى" ،مجلة قضايا دولية ،العدد،٣٤٠تموز  ١٩٩٦ص ٢٩
 -٢سورة املائدةٓ ،الاية ٤٨
 - ٣ابن ٔالاث ،ABالكامل !ي التاريخ ،الجزء الثالث بABوت ،دار صادر ودار بABوت ،١٩٦٥ ،ص .٢١٣
] ٤البقي  :دالئل النبوة ،ج  ،٥ص [٤
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قال حاطب :إن هذا الن O°دعا الناس ،فكان أشدهم عليه قريش ،وأعداهم له الود ،وأقرÇم منه
النصارى ،ولعمري ما بشارة مو ¯pËبعي ¯p-إال كبشارة عي ¯p-بمحمد ،وما دعاؤنا إياك إ[ى القرآن إال كدعائك
ً
أهل التوراة إ[ى ٕالانجيل..وكل ن O°أدرك قوما فهم أمته ،فحق علم أن يطيعوﻩ ،وأنت ممن أدرك هذا الن،O°
ولسنا ناك عن دين املسيح ولكننا نأمرك به.
فقال املقوقس :إني قد نظرت !ي أمر هذا الن ،O°فوجدته ال يأمر بمزهود فيه .وال ين OÛعن مرغوب فيه،
ولم أجدﻩ بالساحر الضال ،وال الكاهن الكاذب ،ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء وٕالاخبار بالنجوى،
وسأنظر.
ّ
ُ
وأخذ كتاب الن – O°ص;ى ﷲ عليه وسلم  -فجعله !ي ح ِق من عاج ،وختم عليه ،ودفعه إ[ى جارية له ،ثم
ً
دعا كاتبا له يكتب بالعربية ،فكتب إ[ى الن:O°
"بسم ﷲ الرحمن الرحيم .ملحمد بن عبد ﷲ من املقوقس عظيم القبط ،سالم عليك ،أما بعد  :فقد
ً
قرأت كتابك ،وفهمت ما ذكرت فيه ،وما تدعو إليه ،وقد علمت أن نبيا بقي ،وكنت أظن أنه يخرج بالشام،
وقد أكرمت رسولك ،وبعثت إليك بجاريتBن ،لهما مكان !ي القبط عظيم ،وبكسوة ،وأهديت بغلة لAsكÈا،
والسالم عليك".١ولم يزد ع;ى هذا ولم يسلم ،ف¤sوج رسول ﷲ – ص;ى ﷲ عليه وسلم  -مارية ،فأنجبت له
طفل ـ سماﻩ إبراهيم ،أما سABين ،فقد تزوجها الشاعر حسان بن ثابت – ر OpÚﷲ عنه -
"تلك امثلة لرسائله إ[ى رجاالت النصرانية ومواقفهم ما .وقد ساق الن O°كذلك مبعوثيه إ[ى رؤساء
املجوسية يدعو³م إ[ى ﷲ ،ويحدثو³م عن الدين الذي لو تبعوﻩ نقلهم من الaي إ[ى الرشاد ..وقد تفاوتت
٢
ردودهم ،بBن العنف واللطف وٕالايمان والكفر"
رسائله إى زعماء العالم
وتابع رسول ﷲ – ص;ى ﷲ عليه وسلم – حملته العاملية ،فطفق ينتقي أفصح الخطباء والشعراء
والدبلوماسيBن من
ً
أصاحبه ،ويبع,م رسال وسفراء إ[ى املمالك وٕالامارات والدول والقبائل !ي أسيا وأفريقيا وأوربا يدعو
َ
العالم املظلم إ[ى ﷲ:
) (١فبعث دحية بن خليفة الكل – O°وكان ً
ً
وسيما ،إ[ى قيصر ملك الرومان ،واسمه هرقل.
أنيقا
ً
ً
) (٢وبعث عبد ﷲ بن حذافة السهم – Oوكان راسخ الفكر وٕالايمان متحدثا بليغا  -إ[ى كسرى ،ملك الفرس.
) (٣وبعث عمرو بن أمية الضمري – وكان ً
لبقا ً
ذكيا ،-إ[ى النجا Opملك الحبشة ،ثم بعثه الن –O°ص;ى ﷲ
ُ َ ْ َ َ َْ ّ
َ
َ
آخ َر َم َع ّ
َََ َ َْ
السا ِئ ِب
اب
عليه
اب مدûي النبوة ،برسالة ،وكتب إلي ِه ِب ِكت ٍ
وسلم – مرة أخرى إ[ى مسي ِلمة الكذ ِ
َ
َ
َ
ْبن ْال َع ّوام أGي ّ
الزَب ْ Aِ Bفل ْم ُي ْس ِل ْم.
ِ ِ
ِ
ََْ َ َْ ّ َْْ َُ
َْ َْ َ ََ َ
َ
ْ
َ
) (٤وبعث !ِ -ي ِذي القعد ِة سنة ثم ٍان -عمرو بن العاص – داهية العرب -؛ إ[ى جيف ٍر وعب ِد الل ِه اب OPالجلندى
َْ
ٔالا ْز ِد ّي ِْ Bن ،ملكي عمان.
) (٥وبعث سليط بن عمرو إ[ى هوذة ابن ع;ي ،امللك ع;ى اليمامة ،وإ[ى ثمامة بن أثال ،الحنفيBن.
ْ
ْ
َ ُْ
) (٦وبعث العالء ْب َن ْال َح ْ
ض َر ِم ّي إ[ى امل ْن ِذ ِر ْب ِن َس َاوى ال َع ْب ِد ّي َم ِل ِك ال َب ْح َرْي ِن.
) (٧وبعث شجاع بن وهب ٔالاسدي ،من أسد خزيمة ،إ[ى الحارث ابن أبي شمر الغساني ،وابن عمه جبلة بن
] ١البقي  :دالئل النبوة ،ج  ،٥ص [٤
 ٢محمد الغزا[ي  :فقه السABة ،ص [٢٧٤
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ٔالا´م ،ملكي البلقاء من اعمال دمشق للرومان.
ْ
ُ
ُْ
ْ َ َ ُ َ ّ َ َْ ْ ُ
َ ْ َ
ْ َْ
الل ال ِح ْم َّ Aِ Bي أحد زعماء اليمن،
) (٨وبعث امل َه ِاج َر بن أ ِبي أمية املخز ِ
وم ّي إ[ى الح ِار ِث ب ِن عب ِد ك ٍ
ً
) (٩وبعث العالمة الفقيه معاذ بن جبل إ[ى جملة اليمن ،داعيا إ[ى ٕالاسالم ،فأسلم جميع ملوكهم ،كذى
الكالع وذي ظليم وذي زرود وذي مران وغABهم.
ََ َ َ َ َ ْ َ َْ ّ َْ َ ّ َ
َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ
ْ
َْ
الع ال ِح ْم َّ Aِ Bي َو ِذي عم ٍرو يدعوهما إ[ى ِٕالاسال ِم فأسلما وتو!ي
ك
ال
ي
ذ
ى
إ[
) (١٠وبعث ج ِرير بن عب ِد الل ِه البج ِ;ي،
ِ
ِ
ّ
َر ُسو ُل الل ِه – ص;ى ﷲ عليه وسلم – َو َج ِر ٌير ِع ْن َد ُه ْم.
َُ
ََ َ َ َ ّ َ ْ َ َ َ َ َ َْ
ُ
امل ْخ ُ
وم ّي برسالة َإ[ى ْال َحار ِث َو َم ْس ُ
وح َون َع ْي ٍم َب َِ OPع ْب ِد كال ٍل زعماء من ِح ْم َ.Aَ B
ر
ز
) (١١وبعث عياش بن أبي ربيعة
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ ِ ْ ْ ُ َ ّ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ٍَ ُ َ ً َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
) (١٢وبعث إ[ى فروة ب ِن عم ٍرو الجذ ِامي يدعوﻩ إ[ى ِٕالاسال ِم.وكان فروة ع ِامال ِلقيصر ِبمعان فأسلم وكتب إ[ى
َْ
ََ َ َ َْ َ ّ ً َ َ َ ْ ُ
ود ْبن َس ْع ٍد َو َِ Ôي َب ْغ َل ٌة َش ْه َب ُاء َو َف َر ٌ
ّ ّ
س
الن ِ – O°ص;ى َﷲ عليه وسلم – ِب ِإسال ِم ِه وبعث إلي ِه ه ِدية مع مسع ِ ِ
ّ
ََ
َ َ ٌ ََ َ َ َْ ً َ ََ ً ْ ُ ْ ُ ُ َ ّ
ص ِبالذ َه ِب فق ِب َل – ص;ى ﷲ عليه وسلم – َه ِد ّي َت ُه َو َو َه َب
و ِحمار وبعث أثوابا وقباء ِمن ُ سند ٍس مخو ٍ
ْ
ْ َ
ّ ً َ ً ١
َْ ُ
ود ْب ِن َس ْع ٍد اث َن ََ Oْ cعش َرة أو ِقية و ِنشا
ِملسع ِ
وأسلم سائر هؤالء الزعماء العامليBن حاشا قيصر وكسرى وهوذة والحارث بن أبي شمر.
وهكذا ،أحدث الرسول – ص;ى ﷲ عليه وسلم – هذﻩ الحركة العاملية لتوصيل رسالة ٕالاسالم وترسيخ
َ
وتواص َل مع قيادات ورموز العالم آن ذاك..
قيمة عاملية هذا الدين !ي نفوس أبناء ٔالامة إ[ى يوم القيامة..
ومن مقومات العاملية حسب ٔالاستاذ احمد الريسوني ،٢أن ٕالاسالم هو وارث ٔالاديان فالقرآن جمع كل
الكتب وصدقها بما احتوت ،و ادمج ما فا !ي رسالته ،فصارت القيم العاملية واملعتقدات العاملية ال Ocتصلح
للبشرية ،كالعدل والقسط واملساواة ،فهذﻩ القيم جميعها ور/ا ٕالاسالم ٣مثال ع;ى ذلك أجمعت كل امللل
والنحل ع;ى الضرورات الخمس وÔي حفظ الدين ،والنفس ،والعقل ،واملال ،والنسل.
العاملية ]ي التعايش مع الاخر.
يمثل الفكر ٕالاسالمي قمة التسامح فقد أمر ﷲ رسوله واملسلمBن بالتسامح مع أهل الكتاب وأمرهم أيضا
ّ َ
ْ
َ ُْ ْ َ َْ ْ
اصف ُحوا َح ﱠَ ¯cيأ ِت َي الل ُه ِبأ ْم ِر ِﻩ{) .(٤والعفو :التسامح !ي
بالعفو والصفح عن إساءا®م ،كما قال تعا[ى} :فاعفوا و
عقوبة الذنب ،والصفحٕ :الاعراض عن اللوم وتركه ،وهما درجتان رفيعتان من التسامح ويحث ﷲ علما !ي
القرآن مرارا وتكرارا ،وكان الرسول مثال رفيعا للتسامح .وكان يقابل الاذى برفع يدﻩ إ[ى ربه قائال» :اللهم اغفر
لقومي فإ³م ال يعلمون«).(٥
ََ َ
اعتقاد املسلم بكرامة ٕالانسان من حيث هو إنسان؛ و!ي ذلك يقول ﷲ تعا[ىَ }:ولق ْد ك ﱠر ْم َنا َب َِ OPآد َم{)،(٦
و!ي هذا روى البخاري عن جابر أن النّ O°
مر ع;ى جنازة ،فقام لها واقفا ،فقالوا :يا رسول ﷲ ،إ³ا جنازة
َ
´ودي! فقال» :أليست ن ْف ًسا«).(٧
] ١انظر هذﻩ البعوث !ي  :ابن هشام ،٢٥ /٤وابن سعد .[٢ / ١
 ٢أستاذ بجامعة الرباط
 ٣عبد الصمد ناصر" عاملية ٕالاسالم" حصة تلفزيونية  :الشريعة والحياة – ضيف الحلقة :احمد الريسوني -قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ
.٢٠٠٥ – ٨- ٧
) - (٤البقرة.١٠٩ :
) (٥البخاري  ،١٨٢/٣ح ) ،(٣٢٩٠كتاب التفس ،ABباب} :أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم{.
) - (٦سورة ٕالاسراء.٧٠ :
) - (٧أخرجه البخاري  ،١٠٧/٢كتاب الجنائز - ٥٠ :باب من قام لجنازة ´ودي ،ح ) ،(١٣١٢ ،١٣١١ومسلم  ،٦٦١/٢كتاب الجنائز،٢٤ :
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ُ
و!ي غزوة أ ُحد جرح !ي وجهه وكسرت رباعيته )السن بBن الثنية والناب( اليم ¯Pالسف;ى بحجر وهشمت
الخوذة ع;ى رأسه الشريف ،ولم يؤاخذ أحدا ،بل سامحهم وعفا عم ،ورد إلم حريا®م ،وقال» :من دخل
الكعبة فهو آمن ،ومن دخل دارﻩ وأغلق بابه فهو آمن ،ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن«) .(١وهكذا لم يبق
!ي مكة قر - Opعادى رسول ﷲ وحاربه  -إال سامحه بمجرد إعالنه إلسالمه وعفا عنه ،وقال ألهلها جميعا
»اذهبوا فأنتم الطلقاء«).(٢
فاملجتمع ٕالاسالمي إذن مجتمع عالم ،Oبمع ¯Pأنه مجتمع غ ABعنصري وال قومي ،وال هو قائم ع;ى الحدود
الجغرافية ،فهو مجتمع مفتوح لجميع بٕ OPالانسان ،دون النظر إ[ى جنس أو لون أو لغة ،بل دون النظر إ[ى
ْ
ين َآم ُن ْوا َو ﱠالذ َ
دين أو عقيدة .وضرب ﷲ للمسلمBن أعظم مثل للتسامح !ي قوله تعا[ى} :إ ﱠن ﱠالذ َ
ين َه ُادوا
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ ً
َ
َ
ٌ
َ
حا َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ع َ
َو ﱠ
ُ
الن َ
ص َارى َو ﱠ َ َ ْ َ َ ﱠ َ ْ َ ْ
ند َرّْ Çم َوال خ ْوف َعل ْ ْم َوال همْ
ٓالاخ ِر وع ِمل ص ِال
الص ِاب ِئBن من آمن ِبالل ِه واليو ِم ِ
ِ
ِ ِِ
ُ َ
َي ْح َزنون{) .(٣وﷲ يسوي !ي ٓالاية بBن املؤمنBن والود والنصارى من أهل الكتب السماوية .فأي تسامح أعظم
من هذا التسامح مع هؤالء إذا آمنوا برÇم وبالبعث وعملوا عمال صالحا لهم وملجتمعهم ،وﷲ بذلك يلaي
التعصب للديانات ،ويريد من املسلمBن التسامح مع من يخالفهم !ي الدين ح ¯cلو كان من املشركBن.
وأك Aمن ذلك أن ﷲ  -سبحانه وتعا[ى -يطلب من املسلمBن أن يتسامحوا مع من كان يؤذ´م من كفار
َ
ﱠ
ين َآم ُنوا َي ْغف ُروا ل ﱠلذ َ
مكة الجبابرة العتاة قائال !ي سورة الجاثيةُ } :قل{ يا محمد } ّل ﱠلذ َ
ين ال َي ْر ُجون أ ﱠي َام الل ِه
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ
َ ُ ْ
َ
ِل َي ْج ِز َي ق ْو ًما ِبما كانوا َيك ِس ُبون{) ،(٤وهذﻩ ٓالاية نزلت !ي نفر من أصحاب الرسول الكريم أصاÇم أذى شديد
من كفار مكة الذين ال يرجون جزاء ﷲ ،فشكوا ذلك إ[ى رسول ﷲ الكريم ،فأمرهم ﷲ أن يتجاوزوا عن ذلك
ويغفروا لهم أذاهم ،معتصمBن بالص ،Aكما قال ﷲ !ي سورة آل عمرانَ } :و َل َت ْس َم ُع ﱠن م َن ﱠالذ َ
ين ُأ ُوت ْوا ْالك َت َ
اب
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ص ُْ Aوا َو َت ﱠت ُق ْوا َفإ ﱠن ذلك م ْن َعزمْ
َ َ ﱠ َ َ ْ َُ ْ ًَ َ ً َ َ ْ
َْ ُ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِم ُن قب ِلكم{ ،أي :من الود والنصارى }و ِمن ال ِذين أشركوا أذى ك ِثABا وِإن ت ِ
ُ
ور{) ،(٥إذ الص Aحقا مفتاح الفرج ،ويمتدح ﷲ املؤمنBن ممن يقدمون الطعام  -مع حÈم هلل  -إ[ى
ٔالام ِ
َ
ﱠ
ْ َ
املساكBن واليتامى وأيضا لألسرى !ي سورة ٕالانسان قائالَ } :و ُيط ِع ُمون الط َع َام َع;ى ُح ِّب ِه ِم ْس ِك ًينا َو َي ِت ًيما
َ
َوأ ِس ًABا{) ،(٦وكان أسراهم حينئذ من املشركBن ،وكان كث ABمم يؤذي املسلمBن قبل هجر®م إ[ى املدينة ،ومع
ذلك أمر الرسول الكريم املسلمBن أن يكرموهم ،فكانوا يقدمو³م ع;ى أنفسهم عند الطعام ،وهو تسامح
َ ََْ ُ ُ ﱠ ُ َ ﱠ َ َ
ين ل ْم
عظيم ومعاملة كريمة قل نظABهما وندر وقوعهما ،ويقول سبحانه للمسلمBن} :ال ياكم الله ع ِن ال ِذ
ُ َ
ﱠ
َُ ُ ُ
ُْ
ّ ََ ْ ُ ْ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ ََﱡ ُ ُ
الد ِين ولم يخ ِرجوكم ِمن ِدي ِاركم أن تA
وه ْم َوت ْق ِسطوا ِإل ْ ِ ْم ِإ ﱠن الل َه ُي ِح ﱡب امل ْق ِس ِط َBن{) ،(٧وﷲ ال
يقا ِتلوك ْم ِ!ي ِ
ين ¯Ûعن حسن املعاملة للمشركBن الذين لم يشAsكوا !ي قتال املسلمBن وال دفعوهم إ[ى الخروج من مكة .وقد
صار هذا ال Aلغ ABاملسلمBن سواء أكانوا من أهل الكتاب أو كانوا من املجوس وأمثالهم !ي آسيا وأفريقيا ،وﷲ
باب القيام للجنازة  ،٨١ح ).(٩٦١
) (١مسلم  ،١٤٠٦/٣ح) ،(١٩٨٠كتاب الجهاد ،باب فتح مكة .ط دار إحياء الكتب العربية ،ط ١٩٥٥-١٣٧٤ /١م ،القاهرة.
) - (٢السن الكAى للبقي ،١١٨/٩ ،ح ) ،(١٨٠٥٥مطبعة مجلس دائرة املعارف العثمانية بحيدر آباد ،الدكن  -الهند ١٣٥٦ ،هـ ،الطبعة
ٔالاو[ى.
) - (٣سورة البقرة.٦٢ :
) - (٤سورة الجاثية.١٤ :
) - (٥سورة آل عمران.١٨٦ :
) - (٦سورة ٕالانسان.٨ :
) - (٧سورة املمتحنة.٨ :
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 عز وجل  -بذلك قد وضع للمسلمBن قواعد مث;ى !ي تسامحهم مع كل الديانات ،ومع كل ٔالاقوام ومع كلٔالاجناس ؤالاعراق ؤالالوان.
إن ٕالاسالم ينفي كل نعرة جنسية أو عنصرية ،فABد البشرية كلها إ[ى أصل واحد ،ويقرر أن ال فضل فا
لجنس دون جنس ،وال م¤Bة لعنصر دون اخر ،وأن اختالف ٔالالوان واللغات ال يدل ع;ى أفضلية ،ولم ُي َر ْد به
ََ ُ َ
ََ ُ
ْ ُ ُ
إال التعارف ال التناكر ،ويؤكد ذلك قوله تعا[ىَ } :يا َأ ﱡ´ َا ﱠ
الن ُ
اس ِإ ﱠنا خل ْق َناكم ّ ِمن ذك ٍر َوأنَ ¯8و َج َعل َناك ْم ش ُع ًوبا
َ َ َ َ َ َ َ ُ ﱠ َ ْ ََ ُ ْ َ ﱠ َْ َ ُ
ند الل ِه أتقاك ْم{)(١
وقبا ِئل ِلتعارفوا ِإن أكرمكم ِع
مرتكزات عاملية الفكر ٕالاسالمي ودعائمه:
عاملية الدعوة :إن أعظم ٔالادلة ع;ى عاملية ٕالاسالم هو سرعة انتشارﻩ ودخول الكثABين فيه !ي العديد
من املناطق.
تجسيد وحدة النوع ٕالانساني :يمتاز ٕالاسالم بنظرته إ[ى وحدة النوع ٕالانساني ،فالناس جميعا ينحدرون
من أصل واحد.
وحدة الطبيعة ٕالانسانية :هذﻩ الطبيعة أو الفطرة الواحدة موجودة !ي الناس جميعا ،وÔي ال Ocأكد علا
ْ َ َ ﱠ ﱠ َ َ َ ﱠ َ َ ََْ َ َ ْ َ َ ْ ﱠ َ َ ّ ُ ْ َ
الد
ين الق ِّي ُم{).(٢
قول ﷲ تعا[ىِ } :فطرت الل ِه ال ِ Ocفطر الناس علا ال تب ِديل ِلخل ِق الل ِه ذ ِلك ِ
مهمة ٔالامة ٕالاسالمية ووظيفأ :الامة ٕالاسالمية أمة عاملية يجمعها أمر واحد ودين واحد،وتكاليفها
ً ّ ُ ُ ْ
َ َ
ْ ُ ُ ً
واحدة ،وÔي تحمل أمانة الشهادة ع;ى الناس يوم القيامة ،قال ﷲ تعا[ىَ } :وكذ ِل َك َج َعل َناك ْم أ ﱠمة َو َسطا ِل َتكونوا
الر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ً
ُش َه َداء َع َ;ى ﱠ
الناس َو َي ُكو َن ﱠ
يدا{ ).(٣
ِ
ِ
عاملية القيم:
والقيم ٕالاسالمية عاملية !ي ذا®ا ،مرنة !ي تطبيقها؛ أل³ا استجابة للفطرة السوية ،فقيم العدل والتعاون
واملساواة وغABها قيم عاملية !ي ذا®ا ،تواضع علا الناس واصطلحوا جميعا ،واستحسا العقل البشري !ي
مختلف ٔالازمان ،وÔي واضحة !ي منهجها ،مرنة !ي تطبيقها ،تمتاز باالعتدال والتوسط بBن الحقوق والواجبات،
وتالئم بBن النـزعة الفردية واملصلحة الاجتماعية.
العاملية ]ي حل ٔالازمات
لقد تجاوزت السنة النبوية !ي وعا لألزمة ٕالانسانية الراهنة ،العلوم الحديثة بقرون من الوûي،،
لتدخل العصر العالم ،Oمشروط بعلمها )أنه الحق( ولهذا قال املو[ى تبارك وتعا[ى) :س´Aم آياتنا !ي ٓالافاق و!ي
أنفسهم ح ¯cيتبBن لهم أنه الحق ()فصلت  .(٥٣ :ومن هذﻩ ٓالايات إن التنافس ع;ى حب الدنيا يؤدي إ[ى زوال
كيان ٔالامة وهالكها.
و!ي الحديث "يوشك أن تتداûى عليكم ٔالامم كما تتداûى ٔالاكلة إ[ى قصعا ،قالوا أو من قلة يومئذ نحن
يا رسول ﷲ قال ال بل إنكم يومئذ كث ABولكنكم غثاء كغثاء السيل ولي¤عن ﷲ املهابة من صدور أعدائكم
وليقذفن !ي قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول ﷲ قال حب الدنيا وكراهية املوت " أخرجه أبو داود !ي
سننه )٢ ١٠/٢
فالحديث يقدم املساعدة ٔالاولية الالزمة لبناء أي حضارة ،وذلك بتحديدﻩ للمشكلة ٕالانسانية املعيشة
) - (١سورة الحجرات.١٣ :
) - (٢سورة الروم.٣٠ :
) - (٣سورة البقرة.١٤٣ :
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ً
قرنا .فقد حدد لنا رسول ٕالانسانية ص;ي ﷲ عليه و سلم موقع املرض العضال الذي خلف حضارتنا ،وهو
ً
ً
بصدد إسقاط الحضارة الغربية ،وقدم لنا منهجا قاعديا لAsكيب حضاري جديد ،يؤهل ٕالانسانية للدخول إ[ى
العصر العالم ،Oفهذا الحديث يخدم منهجية عالم التاريخ ،وعالم النفس ،وعالم الاجتماع ،واملفكر املسلم،
ألنه يوفر عم تكاليف تأسيس منهجية لدراسة أزمة ٔالامة الحضارية ع;ى حد تعب ABاملرحوم مالك بن ن.O°
فالحديث يرى بأن املجتمع ٕالاسالمي غثاء ،ألنه فقد الشعور برسالته الاجتماعية .،فمعظم مواقف املجتمع
ٕالاسالمي أصبحت تدور حول محور )حب الدنيا وكراهية املوت( وذلك هو جوهر )ٔالازمة الحضارية( ال Ocتمر Çا
البشرية ،بما فا مجتمعنا ٕالاسالمي ،الذي أصيب بالوهن
فحل ٔالازمة ينطلق إذن من عالم النفوس ،ويمتد !ي عالم املجتمع ،ثم ينتشر !ي عالم الثقافة ،وبعدها
يدخل إ[ى عالم التاريخ ،ليتحول فيما بعد إ[ى منهج للس! ABي ٔالارض من أجل الاهتداء إ[ى السن ٕالالهية .قال
تعا[ى):يريد ﷲ ليبBن لكم و´ديكم سن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وﷲ عليم حكيم ()النساء .(٢٦ :
و]ي الختام
أGي املسلم !ي كل مكان وبلـد * * * أنت م OPوأنا منك كروح !ي جسد
وحدة قد شادها ﷲ أضاءت لألبـد* * *وتسامت بشعار قل هـو ﷲ أحـد
يا أGي املسلم إنا دعاة الحق املبBن * * * ورسول ﷲ وا!ى رحمة للعامليـن
وكتاب ﷲ ´دي بسنـاﻩ الحائريـن * * * وهو للكون ضياء وهدى للعامليـن
يا أGي املسلم وٕالاسالم دين لإلله * * * !ي حماﻩ قد تساوى كل فرد بسواﻩ
فبالل كع;ي ليس من فـرق تـراﻩ * * * كلنا هلل عبـد ولـه تعلـوا الجبـاﻩ
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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
1

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
2

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 AbuHurayrah 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, Alasi 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:
3

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
c
Umar 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
c
Umar 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 nonavailability 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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THE APPLICABILITY OF THE SOLITARY HADITH IN SHARI’A
MATTERS AMONGST THE FOUR SCHOOLS
MANSUR ISA YELWA
(International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia)
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 althÉnÊ (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:
“And who is truer than Allah in narration?”(Q 4:87)

1

ِﻪ َﺣ ِﺪﻳﺜًﺎَﺻ َﺪ ُق ِﻣ َﻦ اﻟﻠ
ْ َوَﻣ ْﻦ أ
ِ َ َﻫﻞ أَﺗ
ﻮﺳ ٰﻰ
ُ ﺎك َﺣﺪ
َ ﻳﺚ ُﻣ
َْ

Muhammad Ibn Manzur al-Ifriqi, (1995) LIsÉn al-‘Arab, Beirut: Dar Sadir, under entry “ha-da tha” Vol. 2, p 131

9

“Has there come to you the story of Musa?”(Q 78:15)
“Has there come to you the narration of the Overwhelming?”(Q 88:1)

ِ َﺎك ﺣ ِﺪﻳﺚ اﻟْﻐ
ﺎﺷﻴَ ِﺔ
ُ َ َ ََﻫ ْﻞ أَﺗ

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:

ِ
ِ ﲔ ﻟِﻠﻨ
ﻜ ُﺮون  ُﻬ ْﻢ ﻳـَﺘَـ َﻔﺰل إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻟَ َﻌﻠُﺎس َﻣﺎ ﻧـ
َ َﻧﺰﻟْﻨَﺎ إِﻟَْﻴ
َ  ﺬ ْﻛَﺮ ﻟﺘُﺒَـ ﻚ اﻟ
َ َوأ

“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.

ِ
ِ
ﻮﺣﻰ َوَﻣﺎ ﻳَـْﻨ ِﻄ ُﻖ َﻋ ْﻦ ا ْﳍََﻮى
َ ُ َو ْﺣ ٌﻲ ﻳإ ْن ُﻫ َﻮ إﻻ

“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:

ِ ﻪ وأَﻃﻴﻌﻮا اﻟﻠ
ِ
ﺮ ُﺳﻮلَﻃﻴﻌُﻮا اﻟ
ََ ُ أ

“Obey Allah and obey His Messenger”(Q 4:59)

ﻪﺎع اﻟﻠ
َ ﺮ ُﺳ َﻣ ْﻦ ﻳُ ِﻄ ْﻊ اﻟ
َ َﻮل ﻓَـ َﻘ ْﺪ أَﻃ

“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
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
3
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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 Hellfire.”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)

12345-

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.
The transmitter must be a Muslim.
He must be of full legal capacity.
He must be an upright person.
He must possess a retentive memory.
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
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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
123-

4-

Imam Abu Hanifa only applies Hadith ahad subject to some strict conditions. These conditions
are as follows:
The narrator’s action must not contradict his narration.
The subject matter in of the Hadith must not be such that necessitates the knowledge of a vast
number of people.
The Hadith must not contradict Qiyas (analogical deduction).
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.

ِ ﺴ ﳕَﺎ ﻳﺄْﻣﺮُﻛﻢ ﺑِﺎﻟِإ
ِﻪ َﻣﺎ َﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َنﻮء َواﻟْ َﻔ ْﺤ َﺸ ِﺎء َوأَن ﺗَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َﻋﻠَﻰ اﻟﻠ
ُُ َ

“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)

ِ
ِ ِ َوَﻻ ﺗَـ ْﻘﻒ ﻣﺎ ﻟَﻴﺲ ﻟ
ﻚ َﻛﺎ َن َﻋْﻨﻪُ َﻣ ْﺴﺌُ ًﻮﻻ
َ ﻞ أُوٰﻟَﺌ ﺼَﺮ َواﻟْ ُﻔ َﺆ َاد ُﻛ
َ َ ْ َ ُ
َ َﺴ ْﻤ َﻊ َواﻟْﺒ ن اﻟ ِﻚ ﺑِﻪ ﻋ ْﻠ ٌﻢ ۚ◌ إ
َ

“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)

ﻖ َﺷْﻴﺌًﺎ َاﳊ
ْ ﻦ َﻻ ﻳـُﻐْ ِﲏ ِﻣ َﻦ ن اﻟﻈ ِﻦ ۖ◌ َوإ ﻻ اﻟﻈِﺒِ ُﻌﻮ َن إَوَﻣﺎ َﳍُﻢ ﺑِِﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋﻠْ ٍﻢ ۖ◌ إِن ﻳَـﺘ

“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
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5. 2 Individual Argument of Imam Malik

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

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.
Medina was the first capital city of the Islamic state.
The revelation of the Qur’an was completed in Medina.
Majority of the legal rules and ordinances were revealed in Medina.
Most of the practical aspects of legal matters were demonstrated in Medina.
Medina comprised of a larger number of Sahaba even after the demise of the prophet (SAW).
The Sahaba witnessed the executions of legal matters pertaining to criminal, civil, torts and other
judicial matters.
The Sahaba propagated both theoretical and practical aspects of Islamic knowledge to their
successors in Medina.
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 alMadina
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
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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:

ٍِ
ِ ِ
ِ ﻪُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ أ َْﻣًﺮا أَن ﻳَ ُﻜﻮ َن َﳍُ ُﻢ ا ْﳋِﻴَـَﺮةُ ِﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮِﻫ ْﻢ ۗ◌ َوَﻣﻦ ﻳَـ ْﻌﻀﻰ اﻟﻠ
ﻣﺒِﻴﻨًﺎ ﺿ َﻼًﻻ
َ ﻞ ﺿ
َ ﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ ْﺪﺺ اﻟﻠ
َ ََوَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ٍﻦ َوَﻻ ُﻣ ْﺆﻣﻨَﺔ إِذَا ﻗ

“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:

ِ ﻳ ِﻦ وﻟِﻴﻬﻮا ِﰲ اﻟﺪﻴﺘـ َﻔﻘﻣْﻨـﻬﻢ ﻃَﺎﺋَِﻔﺔٌ ﻟ  ًﺔ ۚ◌ ﻓَـﻠَﻮَﻻ ﻧَـ َﻔﺮ ِﻣﻦ ُﻛﻞ ﻓِﺮﻗٍَﺔوﻣﺎ َﻛﺎ َن اﻟْﻤﺆِﻣﻨﻮ َن ﻟِﻴ ِﻨﻔﺮوا َﻛﺎﻓ
 ُﻬ ْﻢ َْﳛ َﺬ ُرو َنﻨﺬ ُروا ﻗَـ ْﻮَﻣ ُﻬ ْﻢ إِذَا َر َﺟ ُﻌﻮا إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠ
َُ
ُ ََ
ََ
ُْ ْ 
َ ْ
ُ َ ُ ُْ

“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)

ِ
ِِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ﲔ
َ ﺼﺒِ ُﺤﻮا َﻋﻠَ ٰﻰ َﻣﺎ ﻓَـ َﻌْﻠﺘُ ْﻢ ﻧَﺎدﻣ
ْ ُـﻨُﻮا أَن ﺗُﺼﻴﺒُﻮا ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ ﲜَ َﻬﺎﻟَﺔ ﻓَـﺘﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا إِن َﺟﺎءَ ُﻛ ْﻢ ﻓَﺎﺳ ٌﻖ ﺑِﻨَﺒٍَﺈ ﻓَـﺘَﺒَـﻴ
َ  َﻬﺎ اﻟﺬﻳَﺎ أَﻳـ

“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
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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:

ِ
ِ ِﲔ ﻋَﻠﻰ ﻗَـ ْﻠﺒ
ِ
ِ  ﻪ ﻟَﺘَﻨ ِﺰﻳﻞ رﺮوح ْاﻷ َِﻣﲔ وإِﻧﻨﺬ ِرﻳﻦ ﻧَـﺰَل ﺑِِﻪ اﻟ
ٍ ﺑِﻠِﺴ
ﲔ
 ِﺎن َﻋَﺮ
َ ٰ َ ٍ ِﻣﺒ ﰊ
َ ب اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
َ َ ﻚ ﻟﺘَ ُﻜﻮ َن ﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ
َُ ُ َُ
ُ
َ

“ 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
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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 alRashid 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 alMansur 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
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
40

16

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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SPEECH ACTING IN MORAL TEACHING IN PROPHETIC TRADITIONS AND IN
THE ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT:
A CONTRASTIVE STUDY
Instructor, Rufaidah Kamal Abdul-majeed
(Acting Head, English Language Dept., College of Education for Women, University of
Baghdad)
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 rankdifference 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:
19

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 constativeperformative 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.
1a.
b.
2a.
b.
c.
3a.
b.
4a.
b.
c.
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Establishing the Status of Warning:
The Propositional Content Conditions:
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.
He predicates a future event that H might face.
The Preparatory Conditions:
S is Jesus Christ (P.B.U.H.).
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.
S knows H is able to do A.
The Sincerity Conditions:
Jesus Christ (P.B.U.H.) wants H to obey him.
H has interest to perform A.
The Essential Conditions:
A is not in H's best interest.
Jesus Christ (P.B.U.H.) believes that disregarding this warning is going to cause
harm to H.
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:
Subject: implicit first person singular.
Voice: active
Tense: present simple.
Type of warning: implicit.
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

12a.
b.

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:
The Propositional Content Rule: Future act A of H.
The Preparatory Rule:
S has some reason to believe A will benefit H.
It is not obvious to both S and H that H will do A in the normal course of
events.
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12a.
b.
34-
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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:
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.
The Preparatory Conditions:
Jesus Christ (P.B.U.H.) believes that H will take this piece of advice into his
consideration.
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.
The Sincerity Condition: Jesus Christ (P.B.U.H.) believes that by observing this
advice, his followers will win the blessing of God.
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:
Subject: implicit first person singular
Voice: active
Tense: present simple
Type of advice: implicit
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
1
2

Topics
Haughtiness
Honesty

Types and Frequency of Speech Acts
Warning
Assertion
Ordering
F
%
F
%
F
%
1
6.25
2
12.50
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Advising
F
%

Promising
F
%
1
6.25

3
4
5
6
7
8
9
10

Humility
Love in God
Mercifulness
Mutual Kindness
Neighbourliness
1
Restraint of
Gaze
Salutation
Suppression
of 1
Anger

Total45

1

2

12.50

2

12.50

6.25
1

6.25

1

6.25

1

6.25

2

12.50

6.25
6.25

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
Arabic Texts

English Texts

Types of Speech Act
Advising
Promising

Frequency
5
3

Percentage
31.25
18.75

45

Frequency
3
5

percentage
18.75
31.25

- 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
Warning
Ordering

3
3
2

18.75
18.75
12.50

3
3
2

18.75
18.75
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
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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:
ُ واد
ً ع الى سبيل رب
(١٢٥ : )النحل.ك 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.) : الدين
النصيحة. Since Prophets Muhammad (P.B.U.H.) widespread His message in a mild and soft
manner offering promises ( )الوعدand 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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المصادر العربية

 القرآن الكريم.٢٦
(.ن. )د.١٩٩٢ .LANT . الطبعة الثالثة. ترجمة تفسية. كتاب الحياة.  أالنجيل.٢٧
 حققه ووضع فهارسه عبد الرؤوف/  صحيح البخاري؛ طبعة جديدة محققة-. محمد بن إسماعيل، البخاري.٢٨
.(هـ١٤٢٣) م٢٠٠٣ ، مكتبة الايمان: املنصورة.سعد
 شرح وتحقيق كتاب الدارمي املسم[ بـ "املسند-  فتح املنار-.  ابي محمد عبد ﷲ بن عبد الرحمن، الدارمي.٢٩
ى الاصول الخطية السيد ابوh شرحه وقابله ع/  كتاب الرقاق- ٢٦ ىb كتاب الجهاد ا- ٢٢  من٩ ج/١الجامع"؛ ط
.(هـ١٤١٩) م١٩٩٩ . دار البشائر الاسالمية: بوت.عاصم نبيل بن هاشم العمري
.١٩٩٤ . مكتبة دار السالم: الرياض. الاربع ن النووية لألمام النووي.٣٠
 رقم كتبه وابوابه/ ١ شرح صحيح البخاري؛ ج- فتح الباري-.ي بن حجرh الامام الحافظ احمد بن ع، العسقالني.٣١
ً
ً
ً
ى مقابلة نسخه املطبوعة واملخطوطةhي وقرأ اصله تصحيحا وتحقيقا واشرافا عyواحاديثه محمد فؤاد عبد البا
.هـ١٣٧٩ ، دار الفكر:الرياض.عبد العزيز بن عبد ﷲ بن باز
 عنيت بنشرﻩ وتصحيحه/ ٢١ شرح صحيح البخاري ؛ ج-  عمدة القاري-. بدر الدين ابي محمد بن احمد،}~ العي.٣٢
(م. )د.والتعليق عليه شركة من العلماء بمساعدة ادارة الطباعة املنية
/٥ وامشه غاية املأمول )شرح التاج(ج/٣ي أحاديث الرسول؛ ط7  التاج الجامع لألصول-.ي ناصيفh منصور ع.٣٣
.(هـ١٣٨٢) م١٩٦٢ ، دار إحياء الاث العربي:بوت
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 .٣٤املنذري ،ابي محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي -.ال?>غيب وال?>هيب من الحديث الشريف؛ ط/ ١
حققه وفصله وعلق عhى حواشيه محمد مي الدين عبد الحميد .القاهرة :املكتبة التجارية الكى١٩٦٢ ،م
)١٣٨١هـ(.
امللخص بالعربية
ٔالافعـال الكالمـية املستعملة 7ي الMNذيب الخلقـي 7ي ٔالاحاديث النبـوية الشريفة و7ي النسخة ٕالانكل Qيـة من العهـد
الجديـد :دراسـة مقارنـة
املدرسة رفيدة كمال عبد املجيد
)رئيسة قسم اللغة الانكلية وكالة ،كلية البية للبنات ،جامعة بغداد(
يقت} موضوع الذيب الخلقي ي ٔالاديان استعمال أساليب خطابة متنوعة لتالئم مستوى املتلقن عhى مر ٔالاجيال
والعصور .إن تشابه طبيعة النفس البشرية ي كل مكان وزمان ُيحتم استعمال أساليب وطرائق متشاة ي حث الناس
عhى التمسك بالفضيلة ومكارم ٔالاخالق.
وملا كان ٕالارشاد الخلقي يؤدى باستعمال ٔالافعال الكالمية ،فقد ارتأت الباحثة تطبيق نظرية ٔالافعال الكالمية Speech Act
Theoryعhى نصوص الذيب الخلقي الوارد ي النصوص الدينية وتحليل هذﻩ النصوص بطريقة مشاة للطريقة
املستعملة ي لغة التخاطب والتحاور الشفهية.
اقتصرت هذﻩ الدراسة عhى عشرة موضوعات من مواضيع الذيب الخلقي الشائعة اختت من الكتب الجامعة لألحاديث
النبوية الشريفة باللغة العربية ومن كتاب العهد الجديد باللغة ٕالانكلية .وهذا التحديد ضروري الن عدد موضوعات
ً
ٕالارشاد الخلقي ال·} ¶تم ا ٔالاديان عديدة .وقد قصد من اختيار هذﻩ املوضوعات ان تكون اقرب ما يمكن تقابال بن
نصوصها العربية ونصوصها ٕالانكلية.
لقد عولج موضوع هذﻩ الدراسة عhى أساس أربع فرضيات ¸ي (١) :يمكن تطبيق نظرية ٔالافعال الكالمية عhى نصوص
ً
الذيب الخلقي الوارد ي النصوص الدينية ) (٢أن الذيب الخلقي اك» تأثا باستعمال مختلف أنواع ٔالافعال الكالمية
ٌ ْ
ٌ ْ
)ٔ (٣الاحاديث النبوية الشريفة والعهد الجديد من النصوص الدينية ال·} البد ان تظ ٍهر مثل هذا الاستعمال ) (٤تظ ٍهر
ً
ٔالافعال الكالمية املستعملة ي كال النصن تقابال ي أنواعها.
أما املنهج التحليhي الذي اعتمدته هذﻩ الدراسة فهو ) Rules of Illocutionary Actsقواعد ٔالافعال الكالمية( ال·} وضعها
 John Searleلبعض أنواع ٔالافعال الكالمية والشروط  conditionsال·} مÌا استخلصت هذﻩ القواعد.
أظهرت نتائج هذﻩ الدراسة صحة الفرضيات ٔالاربع .فقد أظهرت إمكانية تطبيق نظرية ٔالافعال الكالمية عhى النصوص
الدينية؛ وأثبتت وجود توافق ي ٔالافعال الكالمية املستخدمة ي النصن العربي وٕالانكلي؛ وكذلك توصلت اbى وجود
ً
أنواع مختلفة من ٔالافعال الكالمية؛ وأظهرت ٔالاحاديث النبوية الشريفة ونصوص العهد الجديد استعماال لهذﻩ ٔالافعال.
ُ
ً
ُ
ُ
وتدعيما لتلك النتائج فقد أ ْجر َي
إحصائي مقارن الستقصاء التواتر والدد الحاصل ي كل نوع من أنواع تلك
تحليل
ٔالافعال .وقد عمدت الباحثة إbى استعمال نظرية " "A rank-difference correlationو¸ي نظرية تبن العالقة الابطية بن
ٔالانواع والددات ي كال النصن .لقد أثبتت هذﻩ النظرية وجود ترابط بن أنواع ٔالافعال الكالمية وترددا¶ا إذ أن أية
زيادة ي أنواع النص العربي وتردداته يقابلها زيادة ي أنواع النص ٕالانكلي وتردداته .هذﻩ النتائج ساعدت الباحثة ي
اتخاذ قرار الحد من عدد ٔالاحاديث النبوية الشريفة ونصوص العهد الجديد ال·} تضمنا هذﻩ الدراسة.
ّ
وقد ُح ٍول ْت هذﻩ الددات فيما بعد إbى نسب مئوية تمكنت الباحثة بواسطا من إجراء مقارنة بن النصن تتضمن تردد
كل نوع من تلك ٔالانواع والنسب املئوية ال·} يمثلها.
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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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