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ا�س ٌة يِف َف ْت ِح ال َب ِ
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امي إِ َبر ِ
دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

ملخ�ص البحث
هناك حقيقة ال تقبل اجلدل أن احلديث النبوي الرشيف يمثل مستوى عال يف البالغة والفصاحة

العربية ،فال خيتلف اثنان يف َّ
النبوي يمثل الصورة املثىل للفصاحة العربية ،بعد كتاب اهلل
أن احلديث
َّ
ص به ﷺ من مزايا ،وما ُ
عز َّ
اصط ِف َي به من
َّ
وجل ،وأنَّه يبلغ من ال ُّلغة ناصيتها ،وذروة سنامها ؛ بام ُخ َّ
وقوة البيان ،ود َّقة التعبري ،فض ً
وت
ال عماَّ ُأ يِ َ
تفرد به من ِّ
علو املنزلة يف فصاحة اللسانَّ ،
الشامئل ،وما َّ
من سلطان عىل القلوب ؛ يف بالغته ،ومظاهر إعجازه ،و َب ْس ِط نفوذه عىل مملكة ال ُّلغة بأرسها؛ فال
يعزُ ب عنه يشء من شواردها ،وال يتف َّلت منه ما َّ
دق من لطائف معانيها  ..وقد وصف ذلك بقوله
ﷺ ُ
ُص يِ َل َ
((أوتِ ْي ُت َج َو ِام َع َ
احل ِد ُ
يث اختِ َصار ًا))
الك ِل ِم))( ،)1وقوله ﷺ(( :واخت رِ َ

فكان من ثامر تلك الفضائل واملَ ِّي ِ
زات ،ومن مظاهر ذلك اإلعجاز َأ ْن جاءت ألفاظه ﷺ حاملة

ُ
َّ
وتراكيب هي األقوى َس ْبك ًا ،جعلت ُك َّل مفردة
األمجل صياغ ًة،
أدق املعاين ،وألطفها ،بعبارات هي
َ
اوزه ،وال يصلح غريها فيه ؛ ُ
يف املكان الذي ليس هلا أن جُ َت َ
ومعنى
فك ُّل مفردة ُو ِض َع ْت لغاية مطلوبة،
ً

ٍ
مؤداها.
ريها ل ُيؤ ِّد َي َّ
مقصود ،ما كان غ ُ

وهذا البحث حماولة للوقوف عند بعض املواضع التي رصدها اإلمام ابن حجر -رمحه اهلل-
يف كتابه ((فتح الباري رشح صحيح البخاري)) ،ووقف عندها ؛ مع ِّلق ًا ،ومب ِّين ًا الع َّلة من ورود

بالصيغ ،واأللفاظ التي جاءت هبا دون غريها ،مع بيان آراء العلامء ،من املتقدِّ مني
العبارات ال َّنبو َّي ِة ِّ
يتهِ :
ِ
بوي عندَ ِ
ابن
(ع َل ُل ال َّتعبري يف
احلديث ال َّن ِّ
وسم ُ
عىل ابن حجر ،ومن املتأخرين عنه ،وتعليقاهتمَّ ،
ٌ
دراسة يف فتح الباري).
َح َج ٍر-

((( كنز اّ
العمل يف سنن األقوال واألفعال( 371/1ح ،)1625للعلاَّ مة الربهان فوري (ت 975هـ).
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البحوث املحكمة

َ ِري في
ِ احل ِد
ِ َيث ال َّن َب ِو ِّي ِعند
ِ ِِع َل ُل ال َّتعب
ابن َح َجر
Abstract

All praisr to Almighty Allah and his blrssings and pracr br upon thr
prophrt Muhammrd (Pracr br upon him
It is undisputablr fact that thr Prophrtic Hadith rrprrsrnts thr standard
for thr Arabic languagr as it is thr Glorious Quraan. It involvrs thr rxact
pragmatic mraning، accuratr rxprrssions، rhrtorical positions which arr
not found in othrr languagrs. Thr languagr of thr prophrt Muhammad has
implird thr purrst mraning، with thr morr politr rxprrssions and thr brstforms of structurr
Howrvrr، this rrsrarch is an attrmpt for rxamining somr situations notrd
by Imam Ibn Hajr (Allah’s mrrcy br upon him) in his book (fath AlBari-sahih
Albukhari). Hr has commrntrd on thosr linguistic situations showing thr
rrasons brhind thr usr of thosr linguistics forms with showing thr scholars’
virws about that brforr and aftrr his rra. Thrsr issurs havr brrn tacklrd as thry
wrrr listrd in his book. All thosr linguistic issurs havr madr Ibn Hajr’s book
(fath Albari) as thr main arra of rrsrarch sincr it is considrrrd as thr most
book which capturrd for thosr linguistic issurs and thr most accuratr onr for
thr usr of linguistic forms
Finally، I am asking Almighy Allah to guidr mr for thr brst and most
pracr and blrssing br upon thr prophrt Muhammrd pracr br upon him.
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مقدمـة
يم َعلىَ َسي ِد َنا محُ َم ٍد َسي ِد َ
الصلاَ ِةَ ،
العالمَ ِنيَ َ ،
ِ
وأ َت ُّم ال َّت ِ
َ
وأ َ
األ َّولِنيَ
ين
سل ِ
واآلخ ِر َ
احلمدُ لهلِ ِ َر ِّب َ
فض ُل َّ
َّ
ِّ
ِّ
وعلىَ آلِ ِه وأصحابه أمجعني ،ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين ،وبعد:
َ

فال خيتلف اثنان يف َّ
النبوي يمثل الصورة املثىل للفصاحة العربية ،بعد كتاب اهلل
أن احلديث
َّ
ص به ﷺ من مزايا ،وما ُ
عز َّ
اصط ِف َي به من
َّ
وجل ،وأنَّه يبلغ من ال ُّلغة ناصيتها ،وذروة سنامها؛ بام ُخ َّ
وقوة البيان ،ود َّقة التعبري ،فض ً
وت من
ال عماَّ ُأ يِ َ
تفرد به من ِّ
علو املنزلة يف فصاحة اللسانَّ ،
الشامئل ،وما َّ
سلطان عىل القلوب؛ يف بالغته ،ومظاهر إعجازه ،و َب ْس ِط نفوذه عىل مملكة ال ُّلغة بأرسها؛ فال يعزُ ب

عنه يشء من شواردها ،وال يتف َّلت منه ما َّ
دق من لطائف معانيها..
وص ِ
اس بكال ٍم َق ُّط َأ َع َّم َن ْف َع ًا ،وال َأ ْق َصدَ َل ْف َظ ًا،
يقول اجلاحظ يف ْ
ف كالمه ﷺ(( :ومل يسمع ال َّن ُ
وال َأ ْعدَ َل وزْ َن ًا ،وال َأجمْ َ َل َم ْذ َه َب ًا ،وال َأ ْك َر َم َم ْط َل َب ًا ،وال َأ ْح َس َن َم ْو ِق َع ًا ،وال َأ ْس َه َل خَ ْم َر َج ًا ،وال َأ ْف َص َح
َم ْعن ًَى ،وال َأ ْبينَ َ يف َف ْح َوى من كالمه ﷺ))(.)1
الك ِل ِم))( ،)2والقائلَ :
كيف ال؟ وهو القائلُ :
((أوتِ ْي ُت َج َو ِام َع َ
الع َر ِ
ب؛ َ َلدَ تْنِي
((أ َنا َأ ْع َر ُب َ
ُ
ُق َر ٌ
يش ،و َن َش ْأ ُت فيِ َبنِي َس ْعد ِ ِ
يت َف َواتِ َح
بن َب ْك ٍرَ ،ف َأنَّى َي ْأتِينِي ال َّل ْح ُن))( ،)3ويقول ﷺ:
((...أوتِ ُ
َ
وخ َو مِ َ
الك ِل ِمَ ،
وج َو ِام َع ُه.)4())...
ات ُهَ ،
()5
ويقولُ ...(( :أ ِ
ُص يِ َل َ
يت َج َو ِام َع َ
احل ِد ُ
يث اختِ َصار ًا))...
عط ُ
الك ِل ِم ،واخت رِ َ
فكان من ثامر تلك الفضائل واملَ ِّي ِ
زات ،ومن مظاهر ذلك اإلعجاز َأ ْن جاءت ألفاظه ﷺ حاملة
ُ
َّ
وتراكيب هي األقوى َس ْبك ًا ،جعلت ُك َّل مفردة
األمجل صياغ ًة،
أدق املعاين ،وألطفها ،بعبارات هي
َ

((( البيان وال َّتبيني.221/1

((( كنز اّ
العمل يف سنن األقوال واألفعال( 371/1ح ،)1625للعلاَّ مة الربهان فوري (ت 975هـ).
((( املعجم الكبري( 35/6حَّ ،)5437
للطرباين (ت360هـ) ،وينظر :مطالع األنوار عىل صحاح اآلثار،365/1
إبراهيم ابن قرقول (ت569هـ).

((( مسند اإلمام أمحد( 272/2ح.)6606
((( سنن الدَّ ارقطني( 144/4ح.)8
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البحوث املحكمة

اوزه ،وال يصلح غريها فيه؛ ُ
يف املكان الذي ليس هلا أن جُ َت َ
ومعنى
فك ُّل مفردة ُو ِض َع ْت لغاية مطلوبة،
ً
ٍ
مؤداها.
ريها ل ُيؤ ِّد َي َّ
مقصود ،ما كان غ ُ

وهذا البحث حماولة للوقوف عند بعض املواضع التي رصدها اإلمام ابن حجر -رمحه اهلل-
يف كتابه ((فتح الباري رشح صحيح البخاري)) ،ووقف عندها؛ مع ِّلق ًا ،ومب ِّين ًا الع َّلة من ورود

بالصيغ ،واأللفاظ التي جاءت هبا دون غريها ،مع بيان آراء العلامء ،من املتقدِّ مني
العبارات ال َّنبو َّي ِة ِّ
ِ
بوي عندَ ِ
ابن
يتهِ ( :ع َل ُل ال َّتعبري يف
احلديث ال َّن ِّ
وسم ُ
عىل ابن حجر ،ومن املتأخرين عنه ،وتعليقاهتمَّ ،
ٌ
دراسة يف فتح الباري ).
َح َج ٍر-

ِ
َ
مباحث:
أربعة
تناولت تلك املواضع يف
وقد
ُ

املبحث األول :يف األسامء

الفعلية
املبحث الثاين :يف األفعال ،أو اجلمل
َّ

املبحث الثالث :يف املواضع التي اشتملت عىل عللٍ
وفعلي ٍة
اسمي ٍة
َّ
َّ
املبحث الرابع ،فكان يف أشباه اجلمل..

ٌ
َّ
ص للبحث بال ُّلغة اإلنكليز َّية.
خامتة،
وجاءت هذه املباحث مسبوق ًة بمقدمة ،وتعق ُبها
وملخ ٌ

جعلت من آراء ابن حجر ،ومن كتابه (فتح الباري) حمور البحث؛ وذلك لكونه األكثر
وقد
ُ
من بني العلامءَ -ر ْصدَ ًا لتلك املواضعَ ،دق إِشار ًة إىل تلك اللطائف ال َّتعبري َّيةَ ،
واأل َّ
واهلل
صل ُ
أسأل التوفيق والسداد؛ فهو اهلادي إىل سواء السبيلُ ،
وأ يِّ
وأس ِّل ُم عىل خري خلقه ،وخاتم
َّ

أنبيائه ،وعىل آله وأصحابه.
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املبحث الأول :يف الأ�سماء
وفيه أربع مسائل:

امل�س�ألة الأوىل:

يف قوله ﷺ وهو جييب السائل عن كيفية تل ِّقيه الوحيَ :
((أح َيا َن ًا َي ْأتِينِي ِمث َْل َص ْل َص َل ِة َ
اجل َر ِ
س،
َّ
()1
وه َو َأ َشدُّ ُه َع يَ َّ
لَ ،ف ُي ْف َص ُم َعنِّي))...
ُ
الع َّلة يف قولهِ :
((مث َْل َص ْل َص َل ِة َ
اجل َر ِ
س)) وقولهَ (( :ف ُي ْف َص ُم َعنِّي)).
شبيه
وقف ابن حجر،
وقسم من العلامء عند هذين املوضعني من احلديث ،لبيان ع ّل ِة وقوع ال َّت ُ
ٌ
بني الصوت املصاحب للوحي ،وهو ُيلقى يف روعه ﷺ وهو يشء غري ملموس ،وبني يشء ما ِّد ٍّي
ملموس ،وهو َ
ِ
ٍ
باالستعامل دون غريها من أدوات التشبيه؟.
س؟ ،وكيف ُخ َّصت كلمة ِمثْل
اجل َر ُ

بدء ًا أقول :إِ َّن ورود اجلواب هبذه العبارة ُّ
يدل عىل أنَّه ﷺ عمد إىل استعامل أكثر العبارات د َّق ًة،
وأوضحها دالل ًة عىل املعنى املقصود ،بام ُي َل ِّبي مراد السائل ،و ُيغني فهمه؛ فجاء بأداة ال َّتشبيه ِمثْل

ويتحصل املقصود؛ ّ
ألن كلمة
املشب َه به ممَّا هو مألوف عند السائل؛ ليقع ال َف ْه ُم،
َّ
دون غريها ،وجعل َّ
املشب ِه به ُك َّلها؛ يقول أبو هالل العسكري(( :الفرق بني كاف
ِمثْل ُيت َّ
َوس ُع هبا يف ال َّتشبيه؛ لِت َُع َّم وجوه َّ

ٍ
شب ُه باليشء من ٍ
التشبيه ،وبني املِثْلِ َّ :
واحد ال يكون مث َله يف احلقيقة ،إلاَّ إذا أشبهه
وجه
أن اليشء ُي َّ
من مجيع الوجوه لذاته))...

()2

معنى
َعم ُل املِث ُْل عبار ًة عن ا ُمل َشابِ ِه لغريه يف
وإىل هذا املعنى يشري الفريوزابادي فيقول(( :قد ُيست َ
ً
َ
ِ
ِ
للم َشابهَ َ ِة؛ وذلك َأ َّن النِّدَّ يقال فيام يشاركه
األلفاظ
عم
من املعاينَ ،أ ِّي
املوضوعة ُ
معنى كان ،وهو أ ُّ
ً
ِ
والش ْب ُه يقال فيام يشاركه يف َ
والش ْك ُل يقال فيام يشاركه يف ال َقدْ ِر واملَ
ساحةِّ ،
يف اجلوهر َّي ِة فقطَّ ،
يفي ِة
الك َّ

البخاري ،24/1لإلمام
البخاري (ت 256هـ) ،وفتح الباري رشح صحيح
((( صحيح البخاري (ح  ،)2لإلمام
ِّ
ِّ

ابن حجـ ٍر العسقال ِّ
ين (ت 852هـ).
((( الفروق ال ُّلغو َّية، 444:أبو هالل العسكري (ت نحو395هـ) ،وينظر :املفردات يف غريب القرآن ،443:للراغب
للسمني احللبي (ت756هـ).
األصفهاين (ت502هـ)ُ ،
وع ْمد ُة احل َّفاظ يف تفسري أرشف األلفاظَّ ،78 -77/4

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

53

ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
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البحوث املحكمة

عام يف مجيع ذلك؛ وهلذا ملَّا أراد ُ
اهلل َن ْف َي
الكم َّي ِة فقط ،واملِث ُْل ٌّ
فقط ،وا ُمل َسا ِوي يقال فيام يشاركه يف ِّ
ال َّت ِ
شبيه من ُك ِّل َو ْج ٍه َخ َّص ُه ِّ
يس َك ِمث ِْل ِه شيَ ٌء﴾(.)2()))1
بالذكر فقالَ ﴿ :ل َ
اه َّي ِة؛ وهي ا ُمل َعبرَّ ُ عنها ِ
قيقة واملَ ِ
احل ِ
ني نوعان :ممُ َا َث َل ٌة فيِ َ
الشي َئ ِ
وا ُملماَ َث َل ُة بني َّ
بلفظ املِثْلِ  ،وممُ َا َث َل ٌة يف

اخلارجة عن احلقيقة واملَ ِ
ِ
اه َّي ِة؛ وهي ا ُمل َعبرَّ ُ عنها بِ َل ْف ِظ املَثَلِ  .ومها ي َّت ِف َق ِ
ان يف داللة
والصفات
األحوال ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وداللة املَثَلِ عىل
واملاه َّي ِة،
املساواة يف احلقيقة
داللة املِثْلِ عىل
ويفرتقان يف
او ِاة،
ُك ٍّل منهام عىل ا ُمل َس َ

ِ
ِ
ِ
ا ُمل َس ِ
والص ِ
احلقيقة
اخلارجة عن
فات
واملاه َّي ِة(.)3
اواة يف األحوالِّ ،
أدوات ال َّت ِ
ِ
ِ
استعامله ﷺ لِ َل ْفظ املِثْل ِ دون غريه من
رس
شبيه ،كالكاف ،الذي ُي َعدُّ
ومن هنا ي َّت ِض ُح ُّ
(الصلصلة) من بني سائر املفردات
مع املِثْلِ أكثر احلروف صالح ًا يف املامثلة(َ ،)4أ َّما اختياره للفظة َّ

قصدِ ،
ٍ
وع َّل ٍة قد ختفى عىل كثري من
التي ُيعبرَّ ُ هبا عن الصوت احلادث ،فهو اآلخر مل يكن إلاَّ عن
ال َّناس ،ويبدو سبب االختيار أكثر وضوح ًا إذا تتبعنا الداللة ال ُّلغو َّي َة َ
ألصل تلك املفردة ،وهو
َّ
وت َ
ِّ
املتقطع ،ذو االرتدادات املتتابعة ،ا ُمل َّت ِس ُم
احل ُّاد
الص ُ
(ص َّل)َ ،
َ
(ص َل َل) ،إذ َي َت َبينَّ ُ َأ َّن من دالالهتاَّ :
بالصفاء ِ
واحلـدَّ ِة؛ كصوت صهيل الفرس ،وكل صوت فيه ارتدادات رسيعة ،وخفيفة؛ كصوت

سلسلة احلديد عند إمرارها ،أو سحبها عىل صخرة ،أو شيَ ٍء َص ْل ٍدَ ..
وأ َّو ُل تلك اإلشارات يف
الصالل ،وهي القطع من األمطار
املعاجم تطالعنا عند اجلوهري ،إذ يقول:
((الص َّل ُة َأيض ًا واحدة ِّ
َّ
املتفرقة ،يقع منها الشيَّ ُء بعد الشيَّ ِء))(.)5
ِّ

سم باحلـدَّ ِة ،وخ َّف ِة
الصلصل َة أحد وجوه َّ
وجعل أبو هالل العسكري َّ
الصهيل ،وهو الوجه امل َّت ُ
يل عىل ُو ُج ٍ
والص ِه ُ
لص َل ُة ،وهو َأ ْن حيـدَّ صهيله ،و َي ِد َّق
الصوت ،فيقول...(( :
الص َ
وه؛ فمنها َّ
َّ
َّ

صوت ُُه.)6())...

((( الشورى.11 :

((( بصائر ذوي ال َّتمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،481/4للفريوزابادي (ت 817هـ).
ين يف القرآن الكريم ،31 :مجع وإعداد :عيل بن نايف َّ
الشحود.
غوي والبيا ّ
((( ينظر :اإلعجاز ال ُّل ُّ
((( ينظر :الفروق ال ُّلغو َّية.201:
الصحاح  ،1744/5للجوهري (ت393هـ).
((( ِّ

((( التلخيص يف معرفة أسامء األشياء ،341:أبو هالل العسكري (ت نحو 395هـ).

54

امي إِ َبر ِ
دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

آخر ،وهو صوت الرعد َ
حال صفائِ ِه ،فقالَ (( :ف َر ٌس
وزاد ابن ِسيدة عىل هذه املعاين
معنى َ
ً
ٌ
الرعد ،وقد صلصلُّ .)1())...
والصلصلة
حاد الصوتَ ،د ِق ُيق ُه،
كل هذه
صلصال ُّ
ُ
َّ
صفاء صوت َّ

س؛ يف ِخ َّفته ،وتتابع نرباته ور َّقتها ،فكان اختيار لفظة َ
املعاين تشبه إىل َحـدٍّ كبري صوت َ
اجل َر ِ
اجل َر ِ
س
هو َ
ُّ
واألدل عىل املعنى املراد يف قوله ﷺ.
نسب،
األ ُ
متوجهة إىل تفسري مفردات احلديث ،وبيان مفهومها ،وكان
َأ َّما علامء احلديث فكانت عنايتهم
ِّ
لقسم منهم إشارات إىل بعض العلل وال َّلطائف املستنبطة من مفرداته ،وما فيها من دالالت لغو َّية..
الصادر عن اجلرس ،أو
بالصوت َّ
الص ْل َص َل َة َّ
فس َّ
وممَّن استوقفهم هذا التعبري ابن عبد ال ِّ
رب ،الذي رَّ
الفخار ،فيقولَ :
َّ
الفخارَ ،أي األواين املصنوعة من َّ
الطست ،أو َّ
((أ َّما قوله يف هذا احلديثَ :ص ْل َص َل ُة
َ
الط ْس ِ
الصوت ،يقال :صلصلة َّ
اجل َر ِ
ت ،وصلصلة
والصلصلةَّ :
س ،فإنَّه أراد :يف مثل صوت اجلرسَّ ،

الفخار))( .)2وهذه َ
اجلرس ،وصلصلة َّ
الصوت الذي يشبه
الصلصلة ،أو َّ
در عنها َّ
األواين ال َت ْص ُ
ٍ
َ
نزول
حديد ،أو شيئ ًا آخر ..وع َّلل القايض عياض
مررت عليه سلسل ًة من
صوت اجلرس ،إال إذا َأ
َ

وت َّ
الشديد،
الوحي عىل هذه اهليأة بالقول(( :وذلك لِيستغ ِر َق ُه عن أمور الدُّ نيا ،ويفرغ
الص ُ
حواسه َّ
َّ
ح َّتى ال يسمع غريه؛ فيتخ َّلص لسامعه ،ويفهم ما يلقى إليه))(.)3
ُ
شبهه
وذكر ابن اجلوزي ِع َّل ًة أخرى لتشبيه صوت الوحي بصلصلة اجلرس ،فقال(( :إنَّام َّ
((وه َو َأ َشدُّ ُه
يتثب َت ،ولذلك قال:
ُ
باجلرس؛ ألنه صوت متدارك ،ال يفهمه يف أول وهلة حتى َّ
َع يَ َّ
الصلصلة ،فيكون أوعى ملا يسمع،
ل))( .)4وقيل :إنَّام كان ذلك؛ ليستجمع قلبه ﷺ عند تلك َّ
وألقن ملا ُيلقى إليه

()5

يتفرغ سمعه ﷺ وال يبقى فيه ،وال يف قلبه مكان لغري
ويقول ال َّن ُّ
ووي(( :واحلكمة يف ذلك أن َّ

((( املحكم واملحيط األعظم ،267/8البن ِسيدة.

((( االستذكار،493/2البن عبد الرب ،وينظر :ال َّتمهيد ملا يف َّ
املوطأ من املعاين واألسانيد.113/22

((( إكامل املعلم رشح صحيح مسلم ،150/7للقايض عياض ،وينظر :مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار.44/2
اجلوزي.
((( كشف املشكل من حديث الصحيحني ،310/4البن
ُّ

َّبي املصطفى ،72/1أبو القاسم ،املعروف بأيب شامة.
((( ينظر :رشح احلديث املقتفى يف مبعث الن ِّ
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صوت امللك))...

البحوث املحكمة

()1

أن سبب ال َّتشبيه بصوت َ
سَّ ،
وذهب الكرماين إىل َّ
اجل َر ِ
بي ﷺ إذا أراد إخبار أصحابه بام ال
أن ال َّن َّ

الغيبية صاغ هلا أمثل ًة من عامل َّ
الشهادة؛ ليعرفوا ممَِّا شاهدوا ما مل يشاهدوه))(.)2
َع ْهدَ هلم به من العلوم
َّ

املتضمنة آراء العلامء من ال ُّلغو ِّيني َّ
ورشاح
الروايات ،وال َّتفسريات
ِّ
وذهب العيني إىل رسد أغلب ِّ
ِ
ِ
ثم بينَّ َّ
حفيف أجنحة
صوت
قو ُة
أن ع َّلة تضمني احلديث للفظة
((الص َ
َّ
لص َلة)) معناه َّ
احلديثَّ ،

املالئكة؛ لتشغله عن غري ذلك(.)3
ابن َح َج ٍر ،فكان كالمه عىل هذا احلديث أكثر تفصي ً
ومتضمن ًا استدراك ًا عىل قسم ممِ َّن
ال،
َأ َّما ُ
ِّ
ٌ
للج َر ِ
تطويل
س(( :هو
سبقه من العلامء ،كاخلطايب والكرماين؛ فقال مع ِّلق ًا عىل تعريف الكرماين َ

للتعريف بام ال طائل حتته ...وقوله :قطعة نحاس ،مع َ
رت ٌ
خيتص به  ...،فإن قيل :املحمود
ض ال
ُّ

ٍ
واملشب ُه به
حممود،
واملشبه الوحي ،وهو
ناقص بكاملٍ ،
ال ُي َش َّب ُه باملذمو ِم ،إذ حقيقة ال َّتشبيه إحلاق
ٌ
َّ
َّ
صوت َ
مذموم؛ ِ
اجل َر ِ
س ،وهو
لص َّح ِة النهي عنه(...)4
ٌ
أخص
شب ِه به يف الصفات ك ِّلها ،بل وال يف
ِّ
شب ِه با ُمل َّ
واجلواب :أنَّه ال يلزم يف ال َّتشبيه تساوي ا ُمل َّ
ٍ
نس ،فذكر ما َألِ َ
بيان ا ِ
وصف له ،بل يكفي اشرتاكهام يف صفة ما ،فاملقصود هنا ُ
جل ِ
ف السامعون

سامعه؛ تقريب ًا ألفهامهم))
ثم راح يبينِّ ُ الع َّلة من ورود ال َّت ِ
شبيه َ
باجل َر ِ
س دون غريه من األشياء ،مصحوب ًا بذكر قسم من
َّ
()5

الع َللِ التي ذكرها غري واحد من العلامء؛ فقال(( :واحلكمة يف تقدُّ ِ
ِ
الو ْح ُي ،فال
مه أن يقرع َ
سمع ُه َ
يبقى فيه مكان لغريه ،وملَّا كان َ
س ال حتصل صلصلته إلاَّ متداركة ،وقع ال َّتشبيه به دون غريه
اجل َر ُ

َّووي.
((( رشح الن ِّ
َّووي عىل مسلم ،88/15لإلمام الن ُّ
(((

ين ،وينظر :ال َّتوضيح لرشح اجلامع
الكواكب الدَّ راري يف رشح صحيح البخاري ،29/1للكرما ُّ

الصحيح ،225/2البن املل ّقن.
َّ

الساري لرشح صحيح
((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،41/1بدر الدِّ ين
العيني ،وينظر :إرشاد َّ
ّ
البخاري ،58/1للقسطالين.
((( قوله ﷺ(( :لاَ ت َْص َح ُب املَلاَ ئِ َك ُة ُر ْف َق ًة ِف َيها َك ْل ٌب ولاَ َج َر ٌس)).صحيح مسلم (ح ،)2113وسنن أيب داود (ح.)2554

((( فتح الباري.20/1
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()1

ومن العلل األخرى قوله(( :وقال ُ
شيخنا شيخ اإلسالم ال ُبلقيني :سبب ذلك َّ
أن الكالم العظيم

له مقدِّ مات تؤذن بتعظيمه؛ لالهتامم به))(.)2

وانفرد الكشمريي من بني اجلميع بالقول نق ً
ال عن بعضهمَّ :
لصلة هي صوت
الص َ
إن تلك َّ

سم ُع من ِّ
كل جهة ،وال تتعينَّ له ٌ
وج َّل ،فقالَّ :
جهة،
الباري َع َّز َ
((إن صوت الباري َج َّل ذكرهُ ،ي َ
الش َب ِه حين ٍ
الصلصلة أيض ًا كذلكَ ،ف َو ْج ُه َّ
َئذ جَميؤُ ُه من مجيع اجلوانب ،ومن مجيع اجلهات.
وصوت َّ

كل ٍ
أن موسى  fكان يسمع كالمه تعاىل عىل ُّ
الطور من ِّ
جهة؛ ولذا أقولَّ :
و ُن ِق َل َّ
لصل َة هي
الص َ
إن َّ

الشارحون .واعلم َّ
صوت الباري تعاىل ،عىل خالف ما اختاره َّ
أن ههنا مطلبني:
ولكن ال كأصوات املخلوقني...
ترد َد يل يف ُث ُبوته،
الصوت للباري تعاىل ،وال ُّ
ْ
األو ُل :ثبوت َّ
َّ

اسم ُه أم ال؟ َ
ال َّثانيِ َّ :
َار فيه من عند نفيس هَّأنا
الص َ
أن تلك َّ
وأخت ُ
لصلة هل هي صوت الباري َع َّز ُ

صوت الباري تعاىل ،واهلل تعاىل أعلم بحقيقة احلال))(.)3

ٍ
فنبه ابن حجر ،وغريه من العلامء ،إىل َّ
مقصودة،
أن ال َّتعبري بِال َف ْص ِم كان لع َّل ٍة
َّأما قولهَ ( :ف ُي ْف َص ُم)َّ ،
ُ
وهي َّ
ام
ثم يعود ،فيقول:
((وأصل ال َف ْص ِم ال َق ْطع ،ومنه قوله تعاىل﴿ :لاَ ان ِْف َص َ
أن املَ َل َك فارقه وقت ًاَّ ،
لهَ َا﴾( .)4وقيل ال َف ْص ُم بالفاء :القطع بال إ َبا َن ٍة ،وبالقاف :القطع بإ َبا َن ٍة ،فذكر بال َف ْص ِم َ
ار ًة إىل َّ
أن
إش َ
()5
املَ َل َك فارقه؛ لِ َيعو َد))

وسبقه إِىل هذا القول َّ
ووي ،وابن املل ّقن( ،)6وتبعه الكوراين بقوله(( :فيه إشارة إىل
ايب ،وال َّن ُّ
اخلط ُّ
()7
َ
َّ
انفصال َو َدا ٍع))
أن انفصاله عنه ،ليس
((( املصدر نفسه.

((( فتح الباري.20/1

((( فيض الباري رشح البخاري.28/1

((( البقرة.256 :

((( فتح الباري ،28/1وينظر :الكوثر اجلاري.54/1
َّ
يب ،وال َّتلخيص رشح اجلامع الصحيح للبخاري ،335/1لإلمام
((( ينظر :أعالم احلديث،121-120/1
للخطا ّ
الصحيح ،229/2البن املل َّقن.
الن ِّ
َّووي ،وال َّتوضيح لرشح اجلامع َّ

((( الكوثر اجلاري.36/1
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البحوث املحكمة

يتبينَّ ممَِّا تقدَّ م َّ
بي ﷺ اختار يف جوابه أحسن األلفاظ تعبري ًا عن املعنى املراد ،وأوفاها
أن ال َّن َّ

للسياق.
بالغرض املطلوب ،وأكثرها مناسبة ِّ

امل�س�ألة الثانية:

يف ما جاء عن أيب هريرة َ :a
رسول ُ
فضل؟ فقال :إِيماَ ٌن بِاهللِ
َ
الع َملِ َأ ُ
((أ َّن
اهلل ﷺ ُسئِ َلَ :أ ُّي َ
ور ُسولِ ِه ،قيلُ :ث َّم ماذا؟ قال :ا ِ
ور))(.)1
َ
جل َه ُاد فيِ َسبِيلِ اهللِ ،قيلُ :ث َّم ماذا؟ قالَ :ح ٌّج َمبرْ ُ ٌ

ِ
احلج وهو ُر ْك ٌن:
الع َّلة :تقديم اجلهاد وهو ليس ُبر ْك ٍن عىل ِّ
وهنا يقف ابن حجر؛ ل ُيع ِّل َل سبب قوله ﷺ( :ا ِ
ور)؛ إذ
جل َه ُاد فيِ َسبِيلِ اهللِ) ،قبل قولهَ :
(ح ٌّج َمبرْ ُ ٌ
كن ،عىل َ
ركن ،فذهب إىل َأ َّن ا ِ
قدَّ م ا ِ
جل َها َد ،وهو ليس ُبر ٍ
جل َها َد إِنَّام ُقدِّ َم يف هذا املوضع؛
احل ِّج ،وهو ٌ
َ
بركن ،عىل َ
وع ُمو ِم َن ْف ِع ِه ،إِذ يقول(( :فإِ ْن قيل :لمِ َ َقدَّ َم ا ِ
أل ِّ
ٍ
كن؟
جل َها َد ،وليس
مه َّيتِ ِهُ ،
احل ِّج وهو ُر ٌ
فاجلواب :إِ َّن َن ْف َع َ
قارص غالب ًا ،و َن ْف َع اجلهاد ُمت ََعدٍّ غالب ًا ،أو كان ذلك حيث كان اجلهاد َف ْر َ
ض
احل ِّج
ٌ
ني إِذ ذاك ُمت ََك ِّر ٌر فكان َأ َه َّم منه َف ُقدِّ َمُ ،
ض َع ٍ
َع ٍ
وع ُه َف ْر َ
واهلل َأعلم))(.)2
ني وو ُق ُ

ُ
دت ُ
ومواضع ُه ،وكان ترتيب املذكورات فيه من األعامل
ألفاظ ُه
وأ َن ِّو ُه -هناَ -بأ َّن هذا احلديث تعدَّ ْ
ُ
الفاضلة متفاوت ًا؛ وال َّتقديم وال َّت ْأخري إِنَّام يكون تبع ًا الختالف الظروف واألحوال؛ فقدَّ َم اجلهاد يف

احل َّج بعد ذلك؛ َ
َّأو ِل اإلسالم؛ حلاجتهم إليهُ ،ث َّم قدَّ َم َ
ني ،وا ِ
ض َع ٍ
جل َه ُاد َف ْر ُ
ألن َُّه َف ْر ُ
ض ِك َفا َي ٍة ،ويف هذا
احل ِّج؛ ِ
جل َها َد عىل َ
املَ ِ
وض ِع َقدَّ َم ا ِ
للع َّل ِة ا َّلتي ذكرها ابن حجر ،وغريه من العلامء()3؛ قال ابن حجر(( :قال

باختالف َ
ِ
ِ
واحتياج ا ُمل َخ َ
ِ
ُ
حوال،
األ
األجوبة يف ذلك
اختالف
العلامء:
اطبِنيَ))(.)4
ِ
ُ
بطال بقوله(( :إِنَّام اختلفت هذه األحاديث يف ذكر الفرائض؛ َ
ابن َّ
ألن َُّه ﷺ
وسبق إىل بيان ذلك ُ
والز ِ
الص ِ
َ
ُ
للسائِلِ :
احلاجة إليه ،أال تراه قد
َأع َل َم ُك َّل قو ٍم بام هلم
الة َّ
كاة ِّ
أسقط ِذ ْك َر َّ
والصيا ِم من جوابه َّ
واحل ِّج ،وإِنَّام ترك ذلك؛ ِ
جل َه ِ
اد َ
لع ِ
فض ُل؟ ،وهي َآكـدُ من ا ِ
َأ ُّي العملِ َأ َ
لم ِه َأ هَّنم كانوا يعرفون ذلك،
((( صحيح البخاري (ح، )26وفتح الباري.106-105/1

((( فتح الباري.106/1

حممد قاسم.
((( ينظر :منار القاري رشح خمترص صحيح البخاري ،109/1محزة َّ
((( فتح الباري.108/1

58

امي إِ َبر ِ
دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

علمهم ما مل َي ُك ْن يف علمهم ،ح َّتى مََّت ْت دعائِ ُم اإلسال ِم واحلمد للهَّ ِ))(.)1
ويعملون بهَ ،فأ َ
جل ِ
هاد َ
إل ِ
إل ِ
ابن َّ
بطال تأكيدَ ُه ﷺ عىل ذكر ا ِ
يامنَ ،أو مع ا ِ
واحل ِّج بعد ا ِ
يامن ،فيقول(( :وإنَّام
و ُي َع ِّل ُل ُ

َ
قول بال عملٍ  ،وتبينيَ ِ
رج ِ
ِ
يامن ٌ
اعتقاد ِهم ،خُ َ
الر َّد عىل ا ُمل ِ
إل َ
ئة؛ لقوهلم :إِ َّن ا ِ
ومال َفتَهم
وسو َء
غلط ِهمُ ،
أراد َّ
ومذهب َ
ِ
ِ
للك ِ
والس َّن ِة،
األئِ َّم ِة))(.)2
تاب ُّ

لفاظ احلديثَ ،
َ
الطيبي يف بيان بعض العلل ال َّتعبري َّية يف َأ ِ
وأعقبه ِّ
وأثر ال َّتعريف ،وال َّتنكري يف
يامن؛ لِ ُي ِ
تفاوت املعاين ،فض ً
إل َ
ـر ا ِ
فخيم ،أي:
عظيم وال َّت
ِ
شع َر بال َّت ِ
ال عن ال َّتقديم وال َّتأخري فيقولَ (( :ن َّك َ

ألن َ
جلها َد؛ لِ َي َّ
وع َّر َف ا ِ
دل عىل الكامل؛ َّ
ِ
ارن
الصاحلةَ .
باإلخالص ا ُملستتبع لألعامل َّ
ال َّتصديق ا ُمل َق َ
اخلبرَ َ
ف َ
إل ِ
ا ُمل َع َّر َف باللاَّ ِم ُّ
وو َص َ
ري يف ا ِ
ِ
يامن،
يدل عىل
االختصاصَ ...
ربو ِر؛ لِ ُيد َيل بام ُيديل ال َّتنك ُ
احل َّج باملَ ُ

جل ِ
وال َّت ُ
عريف يف ا ِ
هاد))(.)3

الس ِ
بالصور
امت ال َّتعبري َّي َة فيه ،و ُي َع ِّل َل ُورو َدها ُّ
ووقف الكرماين عند هذا احلديث؛ لِ ُي َبينِّ َ بعض ِّ
مستدلاَّ ً بأقوال ال ُّن ِ
ِ
ا َّلتي جاءت هبا ،وخيالف ِّ
حاة؛ فذهب إىل َأ َّن
الطيبي يف بعض ما ذهب إِليه،

ؤدى ال َّن ِ
عريف إذا كان ِج ِ
ال َّت َ
كرة ،فيقول(( :فإِ ْن قلتَ :ف ِل َم َع َّر َف ا ِ
جل َها َد،
وم َّ
نس َّي ًا ،فال َف ْر َق بني ُم َّ
ؤدا ُه ُ
ؤدى ال َّن ِ
ِ
ِ
يامن َ
عريف ا ِ
إل َ
و َن َّك َر ا ِ
كرة؛ ولِ ُق ِ
رب
املعرفة بال َّت
ؤدى
واحل َّج؟ ُ
وم َّ
قلت :ال َف ْر َق بني ُم َّ
جلنيسُ ،
ِ
ري ُم َع َّر ٍ
االسم هبذا ال َّتعريف ،وبني َأ ْن ُي َ
ف بهُ ،يعا َم ُل ُم َع َّر ُف ُه معامل َة غ ِ
ري
املسافة بني َأ ْن ُي َع َّر َف
رت َك غ َ
ُ
ا ُمل َع َّر ِ
يم َي ُس ُّبنِي(... )4
ف؛ قال :و َل َقدْ َأ ُم ُّر َعلىَ ال َّلئِ ِ
وصف ًا ال حا ً
ال))(ُ .)5ث َّم بينَّ َأ َّن هذه
واملعنى :ولقد َأ ُم ُّر عىل لئِ ٍ
يم َي ُس ُّبنِي؛ ولذلك ُي َقدَّ ُر (( َي ُس ُّبنِي)) ْ
وافق ِّ
الصناعة ال َّنحو َّية؛ َأ َّما من جهة املعنى فإِن َُّه ُي ُ
ذهب مذه َب ُه
املخالفة هي من جهة ِّ
الطيبي ،ومن َ
فيام ُذ ِك َر آنف ًا(.)6
((( رشح صحيح البخاري ،80-79/1البن َّ
بطال.

((( املصدر نفسه ،79/1وينظر :فتح الباري ،120/1البن رجب.
السننِّ ،1938/6
للطيبي.
((( رشح املشكاة الكاشف عن حقائق ُّ

((( البيت لرجلٍ من بني سلول ،وهو يف خزانة األدب برقم ،55:ويف كتاب سيبويه.416/1
((( الكواكب الدَّ راري.127/1

((( ينظر :املصدر نفسه ،والكوثر اجلاري.88/1
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

ِ
ألفاظ َ
احل ِد ِ
ري ،وال َّت َ
يث الشرَّ يف ،كان
ري يف
عريف وال َّتنك َ
قديم وال َّتأخ َ
َي َت َبينَّ ُ ممَِّا تقدَّ َم َأ َّن ال َّت َ
مقصود ًاَ ،
غراض ِ
ٍ
ور َد هبا.
أل
وع َللٍ  ،ما كانت لتظهر لو مل يكن ال َّتعبري هبذه ِّ
ُ
الصيغة ا َّلتي َ

امل�س�ألة الثالثة:

((آيـ ُة ا ُملن ِ
الث :إِذا َحدَّ َث َك َ
ـذ َب ،وإِذا َو َعدَ َأ ْخ َل َ
ف ،وإِذا مُ
َاف ِق َث ٌ
اؤتِ َن
َما َجا َء يف قولِ ِه ﷺ:
َ
َخ َ
ان))(.)1
ِ
ٍ
عالمات للنِّفاق.
الع َّلة :االقتصار عىل ذكر ثالث
ويقف ابن حجر عند هذا احلديث؛ ل ُيع ِّل َل سبب اقتصاره ﷺ ،من بني عالمات الن ِ
ِّفاق عىل هذه

َ
كاف لل َّت ِ
الث ِ
كر تلك العالمات الثالثة ٍ
نبيه عىل غريها
َّالثة ،ا َّلتي جاءت يف احلديث ،فيخ ُلص إىل أ َّن ِذ َ
واحدة ،منها يندرج حتتها عدد من العالمات ُ
ٍ
ٍ
واحدة
األخرى ،أو َأ َّن ُك َّل
من العالمات؛ إِذ ُك ُّل
ٍ
وعالمة من عالماته ،وعىل ٍ
الس ِ
منها ُّ
تدل عىل ٍ
لوك اإلنساين
باب من أبواب النِّفاق،
نمط من أنامط ُّ
َ
ُ
فيقول:
مبني عىل ُأمو ٍر ثالثة هي :القول والفعل والن َِّّي ُة،
املرفوض شرَ ْ ع ًا ُ
وع ْرف ًا ،كام أ َّن أصل الدِّ يانة ٌّ

صل الدِّ ِ
((ووج ُه االقتصار عىل هذه العالمات الثالثَ ،ا هَّنا ُمن ِّب َه ٌة عىل ما عداها؛ إِذ َأ ُ
منحص يف
يانة
رِ ٌ
ْ
ٍ
فنب َه عىل فساد القول بالكذب ،وعىل فساد الفعل باخليانة ،وعىل فساد
ثالث :القول والفعل والن َِّّي ِة؛ َّ

باخل ْل ِ
الن َِّّية ُ
ف؛ َّ
ألن ُخلف الوعد ال يقدح إلاَّ إذا كان العزم عليه مقارن ًا للوعدَّ .أما لو كان عازم ًاُ ،ث َّم
رأي ،فهذا مل توجد منه صور ُة الن ِ
ِّفاق))(.)2
مانع ،أو بدا له ٌ
عرض له ٌ
ومل تقترص مناقشة مفردات هذا احلديث عىل ابن حجر ،بل نوقشت من قبل قسم من العلامء،

وتعدَّ دت آراؤهم فيها ،واستدالالهتم؛ إِذ ذهب قسم منهم إىل َّ
أن احلديث ورد يف رجلٍ بعينه ،كان
بي ﷺ؛ وذلك بنا ًء عىل َّ
بي
أن اللاَّ م َ
للع ْه ِد ،وقال بعضهم :هو يف مجاعة كانوا عىل عهد ال َّن ِّ
يف زمن ال َّن ِّ

أن اللاَّ م للجنسَ ،
ٍ
ﷺ ،يف حني ذهب آخرون إىل َّ
َ
منافق ،ومنهم َم ْن ذهب إىل
ص ُك َّل
وأ َّن
احلديث ُخي ُّ
َّ
أن النِّفاق املقصود باحلديث ،ليس نفاق الكفر ،ويف ُك ِّل ذلك تباينت أد َّلتهم ،وما استندوا إليه؛ فنقل

ابن حجر استدالل َّ
اخلطايب عىل َّ
الصفات املذمومة عاد ًة له،
أن املقصود يف احلديث َم ْن كانت تلك ِّ
((( صحيح البخاري (ح ،)33وصحيح مسلم (ح ،)107وسنن الترِّ مذي (ح ،)2631وفتح الباري.121/1

((( فتح الباري ،122/1وينظر :كشف املشكل.409/3
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دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

َ
كر ِر ِ
الف ْعلِ (.)1
والدَّ ليل أ َّن ال َّتعبري جاء بـ (إِذا) الدَّ الة عىل َت ُّ
واستدل ِّ
الصفات املذمومة يف أصحاهبا(( :بدليل إِ ِ
الطيبي عىل ُّ
َّ
طية
متكن تلك ِّ
تيان اجلملة الشرَّ َّ
مقارن ًة بـ إِذا الدَّ ا َّل ِة عىل ُّ
الوقوع))(.)2
حتق ِق
ِ
الصفات ألصحاهبا ،بحذف املفعول من ِ
َّ
الف ْعلِ
يف حني
استدل الكرماين عىل مالزمة تلك ِّ
كذب ِ
الع ُمو ِم؛ أي :إِذا َحدَّ َث يف ُك ِّل ٍ
(حدَّ َث) ،فإِنَّه ُّ
فيه(.)3
يشء َ
َ
يدل عىل ُ

وزيادة عىل ما ُذ ِك َر ،ذهب العيني إىل َأ َّن يف احلديث َع ْط َ
العام ،وهي ِس َم ٌة يف
اخلاص عىل
ف
ِّ
ِّ

العام؛ َّ
الو ْعدَ
اخلاص عىل
الصفات ،فيقول(( :وفيه َع ْط ُف
ِّ
ال َّتعبري ،فيها ال َّتنبيه عىل ُق ْب ِح تلك ِّ
ِّ
ألن َ
بالذ ْك ِر ُ
ال يف قوله( :إِذا َحدَّ َث) ،ولك َّن ُه َأ ْف َر َد ُه ِّ
نوع من ال َّتحديث ،وكان داخ ً
معطوف ًا؛ َتنبيه ًا عىل زيادة
ٌ
جربيل  fعىل املالئِ ِ
كة( ،)4مع ِ
ُق ْب ِح ِه عىل سبيلِ االدعاء ،كام يف َع ْط ِ
َ
كونه داخ ً
ف
ال فيهم؛ تنبيه ًا عىل
ِ
زيادة شرَ َ ِف ِه))(.)5

امل�س�ألة الرابعة:

َ
جربيل  fما اإليامن؟(( :ا ِ
إليماَ ُن َأ ْن ت ُْؤ ِم َن بِاللهَّ ِ و َملاَ ئِ َكتِ ِه،
ما جاء يف قوله ﷺ جواب ًا عىل سؤال
ور ُس ِل ِه ،وت ُْؤ ِم َن بال َب ْع ِ
ث))(.)6
وبِ ِل َقائِ ِه ُ

ِ
ِ
ِ
اإليامن َ
حقيقته ،وحصول التِّكرار لِل ْف ِظ اإليامن ،وتقديم املالئكة عىل
دون
الع َّلة :ذكر متع ِّلقات

الر ُسل.
ُّ

مواضع من هذا احلديث ،مب ِّين ًا أسباب ال َّتعبري ،وع َل َله ،من تقديم وتأخري،
ابن حجر عىل
وقف ُ
َ
وتنو ٍع يف اخلطاب؛ إِذ جاء جوابه ﷺ عن ا ِ
وتضمن اجلواب
إليامن بذكر متع ِّلقاته ،دون حقيقته،
َّ
ُّ
((( ينظر :أعالم احلديث ،168/1وفتح الباري.123/1
السنن.508/1
((( رشح املشكاة الكاشف عن حقائق ُّ

((( ينظر :الكواكب الدَّ راري.148/1
وجبرْ ِ َ
ور ُس ِل ِه ِ
((( قوله تعاىلَ ( :م ْن َك َ
يل.)...
ان َعدُ َّو ًا لهلِ ِ و َملاَ ئِ َكتِ ِه ُ
حممد بن
الساري ،118/1وال َّتنوير رشح اجلامع َّ
الصغريَّ ،220-219/1
((( عمدة القاري ،221/1وينظر :إِرشاد َّ
الصنعاين ،ومرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،129 -128/1للمباركفوري.
إسامعيل َّ

((( صحيح البخاري (ح  ،)50وصحيح مسلم (ح  ،)5وفتح الباري.152/1

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

61

ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

ِ
إل ِ
أيض ًا تكرار ًا لِ َل ْف ِظ ا ِ
الر ُسلِ  ،عىل الترَّ تيب الواقع ،خالف ًا ملن ذهب إىل
يامن ،وتقدي ًام
للمالئكة عىل ُّ
ِ
املالئكة.
الر ُسلِ عىل
تفضيل ُّ

ٍ
وزيادة
ظر يف ِع َّل ِة تكرار لفظة (ت ُْؤ ِمن) ،وما يف التِّكرار من َم ِز َّي ٍة يف ال َّتعبري،
َّ
وتضمنت وقفته ال َّن َ
َ
يف املعنى ،فيقولَ (( :د َّل اجلواب عىل َأن َُّه َع ِل َم َأن َُّه سأ ُله عن ُمتع ِّلقاتِ ِه ،ال عن معنى َل ْف ِظ ِه ،وإِلاَّ َلكان

ِ
إل ِ
إل ِ
إل ُ
اجلواب :ا ِ
يامن قال ((إِنَّام َأعاد َل ْف َظ ا ِ
يق))( .)1وعن سبب تكرار َل ْف ِظ ا ِ
يامن :ال َّت ْص ِد ُ
لالعتناء
يامن؛
ُ
بشأنه؛ تفخي ًام َ
ِ
ألمره ،ومنه قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل يحُ ْ يِ ْي َها ا َّل ِذي َأن َْش َا َها َأ َّو َل َم َّر ٍة﴾( ،)2يف َج ِ
وابَ ﴿ :م ْن يحُ ْ يِي

الع َظ َام ِ
ِ
يم﴾ (.)4()))3
وه َي َر ِم ٌ
ألنَّه َ
عام؛ َ
سأله عن ِ
طاب ِ
َأ َّما عن َتن َُّو ِع ِ
ماه َّي ِة ا ِ
اخل ِ
إلسال ِم،
السؤال ٌّ
وع َّلتِ ِه فقال(( :فإِ ْن قيلُّ :
ِ
إل ِ
يامنَ :أ ْن ت ُْؤ ِم َن ،ويف ا ِ
خاص؛ لقولهَ :أ ْن َت ْع ُبدَ َأو تَشْ َهدَ  ،وكذا قال يف ا ِ
حسانَ :أ ْن َت ْع ُبدَ ،
إل
واجلواب
ٌّ
والف ْعلِ ؛ َ
ُكتة ال َف ْر ِق بني املصدر ،وبني َأ ْن ِ
واجلوابَ :أ َّن ذلك لِن ِ
أل َّنَ :أ ْن َت ْف َع َلَ ،ت ُّ
دل عىل االستقبال،
دل عىل َز ٍ
واملصدر ال َي ُّ
مان))(.)5
ُ
َ
احل ْكم َة يف إِ ِ
ابن حجر ِع َّل َة ذلك فقال(( :وكأ َّن ِ
وكذا يف قوله ﷺ( :وت ُْؤ ِم َن بِال َب ْع ِ
عادة
ث)َ ،بينَّ َ ُ

وع آخر ممَِّا ُي ْؤ ِم ُن به؛ َ
َل ْف ِظ :وت ُْؤ ِم َن ،عند ِذ ْك ِر ال َب ْع ِ
ث ،ا ِ
وجدُ َب ْعدُ ،
إلشار ُة إِىل َأن َُّه َن ٌ
أل َّن ال َب ْع َث س ُي َ
اآلن؛ ولل َّت ْن ِ
ويه بِ ْذك ِر ِه؛ لِ َك َثر ِة َم ْن كان ُي ْن ِك ُر ُه من ُ
موجود َ
كرار ُه
وما ُذ ِك َر قب َل ُه
ٌ
الك َّفار؛ ولهِ ذا َك ُث َر تِ ُ

عادة َل ْف ِظ “وت ُْؤ ِم ُن” ،عند ِذ ْك ِر ال َقدَ ِرَ ،
مة يف إِ ِ
القرآن ،وهكذا ِ
ِ
احل ْك ُ
كأ هَّنا إِشار ٌة إِىل ما يقع فيه من
يف
بش ْأنِ ِه بِإِ ِ
ِ
َ
االهتامم َ
فحصل
االختالف؛
عادة “ت ُْؤ ِمن”))(.)6
ُ
السامت ال َّتعبري َّي ِة فيه؛ فذهب إِىل َأ َّن
وسبقه ال َّن ُّ
ووي يف الوقوف عند هذا احلديث ،وبيان بعض ِّ
سالم َأ ْن َت ْع ُبدَ َ
َ
سالم؟( :ا ِ
جربيل  :fما ا ِ
اهلل لاَ تُشرْ ِ َك بِ ِه َش ْيئ ًا،
قوله ﷺ يف جوابه عىل سؤال
إل ُ
إل ُ
((( فتح الباري156/1؛ جاء يف الكوثر اجلاري(( :132/1فإِ َّن ((ما)) ُي َ
ِ
حقيقة الشيَّ ِء)).
سأ ُل به عن
((( يس.79 :
((( يس.78 :

((( فتح الباري.156/1

((( املصدر نفسه.158/1
((( فتح الباري.157/1
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آخره) ،فقالَ :
((أ َّما ِ
ِ
العباد ُة ،فهي َّ
الط ُ
راد
الصال َة ...إِىل
اعة مع ُخ ُضو ٍعَ ،ف ُيحت ََم ُل َأ ْن يكون ا ُمل ُ
يم َّ
وت ُِق َ
والز ِ
الص ِ
بالع َب ِ
ِ
ُ
معرفة اهللِ تعاىل ،وا ِ
كاة
ادة هنا
والصو ِم َّ
الة َّ
قرار بوحدانِ َّيتِ ِه ،فعىل هذا يكون َع ْط ُف َّ
إل ُ

الع ِ
إلسال ِم ،فإِ هَّنا مل تكن دخلت يف ِ
إلدخالهِ ا يف ا ِ
عليها؛ ِ
اقترص عىل هذه الثَّالث؛
بادة ،وعىل هذا إِنَّام
َ
إلسال ِمَ ،
بالع ِ
راد ِ
ِ
لكوهنا من َأ ِ
ركان ا ِ
بادة
وأ ْظ َه ِر
لح ٌق هبا .ويحُ ْ ت ََم ُل َأ ْن يكون ا ُمل ُ
شعائره ،والباقي ُم َ

الص ِ
َّ
الطاعة ُمطلق ًا ،فيدخل مجيع وظائف ا ِ
الة وغريها من باب
إلسال ِم فيها ،فعىل هذا يكون َع ْط ُف َّ
العام؛ تنبيه ًا عىل شرَ َ ِف ِه و َم ِز َّيتِ ِه ،كقوله تعاىل﴿ :وإِذ َأ َخ ْذ َنا ِم َن ال َّنب ِّينيَ ِمي َثا َق ُه ْم ِ
وم ْن َك
ِذ ْك ِر
ِّ
اخلاص بعد ِّ

ِ
وح﴾( ،)1ونظائِ ِر ِه))(.)2
وم ْن ُن ٍ
َ
الس ِ
وأملَ َح ِّ
امت ال َّتعبري َّي ِة يف احلديث يف قوله ﷺ“ :ا ِ
إليماَ ُن َأ ْن ت ُْؤ ِم َن بِاهللِ”،
يبي إِىل إِحدى ِّ
الط ّ
يل :قو ُل ُهَ :
يامن ُي ِ
إل ِ
فقال(( :وإِ ْن ِق َ
إل َ
فاجلوابَ :أ َّن ا ِ
“أ ْن ت ُْؤ ِم َن بِاهللِ” ،يف جواب ا ِ
يامن
وه ُم التِّكرار،
ُ
ا َّلذي هو بمعنى ال َّتصديق تعدَّ ى بنفسه ،كام تقول :آمنتهَ ،
َضم ُن معنى:
وأ ِم ْنت ُُه ،وا َّلذي ُيعدَّ ى بالباء يت َّ
اعرتف بهَ ،أو وثقَ بهَ ،
والو ُث ُ
َ
إل ُ
كأنَّه قيل :ا ِ
وق به))(.)3
يامن :االعرتاف بِاهللُِ ،
يامن ،فقالَ :
إل َ
((فأ َّما ا ِ
سالم وا ِ
بي ﷺ ا ِ
سالم،
إل َ
إل ُ
وع َّلق ابن رجب عىل احلديث ،وما رَّ َ
فس به ال َّن ُّ
اهرة من القول والعملِ َ ،
وأ َّو ُل ذلك شهاد ُة َأ ْن ال إِل َه إِلاَّ ُ
الظ ِ
بي ﷺ َبأ ِ
اجلوارح َّ
اهلل،
عامل
ِ
فقد رَّ َ
فس ُه ال َّن ُّ
َ
الز ِ
الص ِ
وأ َّن محُ َّمد ًا َر ُس ُ
عمل ال ِّل ِ
ول اهللِ ،وهو ُ
َ
وحج
رمضان،
وصوم
كاة،
يتاء َّ
ُ
سانُ ،ث َّم إِ ُ
الة ،وإِ ُ
قام َّ
ُّ
كالص ِ
ِ
البيت َم ْن استطاعَ إِليه سبي ً
ٌ
والصو ِم ،وإِىل عملٍ مايلٍّ ؛ وهو
ال ،وهي ُم
الة َّ
نقسمة إِىل عملٍ بدينٍّ؛ َّ

كاحلجَ ...
الز ِ
كاة ،وإِىل ما هو ُم َّ
إل ُ
وأ َّما ا ِ
بي ﷺ يف هذا احلديث
رك ٌب منهام؛
يتاء َّ
إِ ُ
ِّ
يامن فقد رَّ َ
فس ُه ال َّن ُّ
الباطنة فقالَ :
ِ
ث َب ْعدَ املَ ِ
ور ُس ِل ِه ،وال َب ْع ِ
وت،
باالعتقادات
“أ ْن ت ُْؤ ِم َن باهللِ ،ومالئِكتِ ِه وكتبِ ِه ُ

هبذه ُ
ري ِه وشرَ ِّ ِه” ،وقد ذكر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
األ ُص ِ
إل َ
كتابه ا ِ
وت ُْؤ ِم َن بال َقدَ ِر َخ ِ
مواض َع؛
اخلمسة يف
ول
يامن
اهلل يف
ول بِماَ ُأ ْن ِز َل إِ َل ِ
ِ
وقوله تعاىل﴿ :و َل ِك َّن البرَِّ َم ْن آ َم َن بِاهللِ
الر ُس ُ
يه ِم ْن َر ِّب ِه وا ُمل ْؤ ِمن َ
ُون﴾(،)4
كقوله﴿ :آ َم َن َّ

((( األحزاب.7 :

َّووي عىل مسلم.162/1
((( رشح الن ِّ

السنن.424/2
((( رشح املشكاة الكاشف عن حقائق ُّ

((( البقرة.285 :
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

اآلخ ِر واملَلاَ ئِ َك ِة ِ
وال َيو ِم ِ
يم َ
ذين ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِ َ
والكت ِ
الغ ِ
الصال َة وممِ َّا
َاب﴾( ،)1وقال تعاىل﴿ :ا َّل َ
ون َّ
يب و ُي ِق ُ
َاه ْم ُي ِ
نف ُق َ
ون)(.)2
َر َز ْقن ُ

َ
ِ
تقديم ُهم جاء لاَ لل َّت ِ
الر ُسلِ َ ،
فضيلِ  ،بل للترَّ ِ
تيب يف
فقيل :إِ َّن
وأ َّما عن تقديم
َ
املالئكة عىل ُّ
الو ُج ِ
ود( .)3ور َّبام كان ذلك متابع ًة لل َّتسلسل الوارد يف اآلية الكريمة..
ُ

مخس مسائل:
وفيه ُ

املبحث الثاين:
يف الأفعال �أو اجلمل الفعل َّية
امل�س�ألة الأوىل:

واحتِ َسا َب ًاُ ،غ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه))(.)4
َما َجا َء فيِ َقولِ ِه ﷺَ (( :م ْن َي ُق ْم َل ْي َل َة ال َقدْ ِر إِ ْيماَ َن ًا ْ
الو ْج ُه َ
ِ
قل استعام ً
األ ُّ
ال.
الع َّلة:
ُ
وقوع ِفعلِ الشرَّ ط ُمضارع ًا ،واجلواب ماضي ًا ،وهو َ

ويف هذا املوضع يقف ابن حجر؛ ل ُيبينِّ َ مز َّي َة القولِ ،
وع َّل َة ال َّتعبري يف قوله ﷺَ ( :م ْن َي ُق ْم َل ْي َل َة
ال َقدْ ِرُ ...غ ِف َر َل ُه ،)...إذ جاء بفعل الشرَّ ط مضارع ًا ،وبفعل اجلواب ماضي ًا ،وهذا ْ -
وإن كان جائز ًا،

وموافق ًا لقواعد ال ُّلغةُ ،
وأصول ال َّنحو -فإِ َّن وقوعه يف الكالم ال َّنبوي يستلزم الوقوف عنده ،وال َّنظر
األقل استعام ً
ُّ
فيه ،كام فعل ابن حجر ،وغريه من العلامء ،وخصوص ًا إذا علمنا َّ
ال يف
أن هذا الوجه هو

ٍ
فعلي َت ِ
الكالم؛ َّ
حوال:
فإنام يكونان عىل أربعة َأ
ني ،هَّ
ألن الشرَّ ط واجلزاء إذا كانا مجلتني َّ

()5

األول :أن يكونا مضارعني ،وهو األحسن؛ لظهور أثر العامل فيهام ،كقوله تعاىل﴿ :وإِ ْن ت ُْبدُ وا
َّ
اس ْب ُك ْم بِ ِه ُ
َما فيِ َأن ُْف ِس ُك ْم َأ ْو تخُ ْ ُفو ُه يحُ َ ِ
اهلل﴾(.)6
((( البقرة.177 :

((( جامع العلوم واحلكم ،26-25/1وينظر :فتح الباري ،191-190/1البن رجب.
الصغري ،427/1زين الدِّ ين املناوي
((( ينظر :ال َّتيسري برشح اجلامع َّ

((( صحيح البخاري (ح ،)35وصحيح مسلم (ح ،)176وفتح الباري.124/1

الر ِّ
((( رشح الكافية َّ
ألفية
يض عىل الكافية ،106-105/4ورشح ابن عقيل عىل َّ
الشافية ،120 -119/2ورشح َّ
اخلرضي عىل ابن عقيل.75/3
ابن مالك ،33/4وحاشية
ِّ

((( البقرة.284 :
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والثَّاين :أن يكونا ماضي ِ
للمشاكلة يف عدم ال َّتأثري ،كقوله تعاىل﴿ :إِ ْن َأ ْح َس ْنت ُْم َأ ْح َس ْنت ُْم
ني؛ ُ
لأِ َ ن ُْف ِس ُك ْم﴾(.)1
واجلزاء مضارع ًا؛ َّ
ألن فيه خروج ًا من األضعف ،وهو عدم
والثَّالث :أن يكون الشرَّ ْ ُط ماضي ًا،
ُ

ان ُي ِريدُ َ
ال َّتأثري ،إىل األقوى وهو التأثري ،ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :م ْن َك َ
احل َيا َة الدُّ نْيا و ِزي َنت ََها ُن َو ِّف إِ َلي ِه ْم
َأعماَلهَ ُ ْم ِف َيها﴾(.)2
ِ
وخص ُه ُ
واجلزاء ماضي ًا ،وهو ٌ
ور بالضرَّ
ورة،
قليل،
والرابعَ :أ ْن يكون الشرَّ ْ ُط ُمضارع ًا،
اجل ُ
ُ
َّ
مه ُ
َّ

ٍ
َ
((وك ُ
ون ٍ
ماض
ذهب إِىل َأنَّه َي ِق ُّل يف االختيار ،فقال:
ابن
وخالفهم ُ
مالك؛ فلم ُيق ْل بالضرَّ ورة ،بل َ
ـاض ِط َرا ِر ِ
ٍ
لك َّنـ ُه َي ِق ُّ
الع ْك ِ
س بِ ْ
ـل ِفـي
يف
ص َ
اختالف سابقا َأولىَ ِم َن َ
سَ ،ف ُك ْن ُم َو ِاف َقا ،ولاَ َأ ُخ ُّ
الع ْك َ

اختِ َيـا ِر))(.)3
ْ

ُ
وما جاء منه يف ال َّتنزيل من ُن ُص ٍ
رواية احلديث،
وص ُأ ِّو َل ْت( ،)4وهو ا َّلذي جاءت به

وكقول َّ
الشاعر:
والو ِر ِ
َم ْن َي ِكدْ نيِ بِشيَ ٍءُ ،ك ْن َت ِم ْن ُه َك َّ
يد(.)5
الش َجا َبنيَ َح ْل ِق ِه َ
وقول اآلخر:

َاكم ،وإِ ْن َت ِص ُلوا َملأَ ْ تُم َأن ُْفس َ
إِ ْن َت رْ ِ
األعدَ ِاء إِ ْر َها َبا(.)6
َ
ْ
ص ُمو َنا َو َص ْلن ُ ْ
وغري ذلك من َّ
الشواهد.

ِ
بيان ِ
وحاول ابن ُ حجر َ
الع َّل ِة من ال َّتعبري باملضارع يف الشرَّ ِط ،وباملايض يف
اجلزاء فقال..(( :وعبرَّ
اآلخ ِرين فباملايض فيهامَ ،
يف ليلة ال َقدْ ِر با ُملضارع يف الشرَّ ْ ِط ،وباملايض يف جوابه ،بخالف َ
وأبدَ ى
((( ا ِ
إلرساء.7 :

((( هود.15 :

((( رشح الكافية َّ
الشافية.118/2

السنن.1574/5
((( ينظر :رشح املشكاة الكاشف عن حقائق ُّ
((( البيت َ
أليب زبيد َّ
ائي ،وهو يف املقتضب ،58/2ورشح الكافية َّ
الشافية ،120/2وشواهد العيني،427/4
الط ِّ
وخزانة األدب.654/3
((( مل ينسب َأحدٌ هذا البيت إىل قائلٍ معينَّ ٍ  ،وهو يف رشح الكافية َّ
الشافية ،121/2وشواهد العيني.428/4
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

الكرماين لذلك ُنكتة لطيفة ،قال(َ :)1
بخالف قيام ِ
ِ
ليلة
امه،
وع ،وكذا ِص َي ُ
الو ُق ِ
أل َّن قيام رمضان محُ َ َّق ُق ُ
ري ُم َت َي ٍ
ذكر ُه بلفظ ا ُملستقبلِ ))(.)2
ال َقدْ ِر ،فإِن َُّه غ ُ
قن؛ فلهذا َ

حتف َظ ُه عىل قبول االستشهاد هبذا احلديث ،قائ ً
الرواية ،و ُيبدي ُّ
ال(( :وعندي
ُث َّم ُيبينِّ ُ موقفه من ِّ
ألنَّني َأ ُظ ُّن ُه من ترصُّ ف الر ِ َ
االستدالل به نظر؛ َ
ِ
الروايات فيه مشهورة عن َأيب ُهريرة بلفظ
يف
واة؛ أل َّن ِّ
ٌ
ُّ

()3
ِ
الرواية ،و ُيبدي ُّ
ضارع يف الشرَّ ْ ِط
ا ُمل
حتف َظ ُه قبول االستشهاد هبذا
ِ
واجلزاءُ .. ))...ث َّم ُيبينِّ ُ موقفه من ِّ
ألنَّني َأ ُظ ُّن ُه من ترصُّ ف الر ِ َ
االستدالل به نظر؛ َ
ِ
احلديث ،قائ ً
الروايات فيه
ال(( :وعندي يف
واة؛ أل َّن ِّ
ٌ
ُّ

ِ
ضارع يف الشرَّ ْ ِط
مشهورة عن َأيب ُهريرة بلفظ ا ُمل
واجلزاء.)4())...
ِ
كتة ُأخرى يف ا ُملخالفة بني فعل الشرَّ ْ ِط وجوابه؛ وهي َأ َّن املَ ِ
وكان الكرماين قد أشار إىل ُن ٍ
غفر َة
ِ
الص ِ
قلت :فام ُ
ُمتح ِّق ٌ
اجلزاء مل ُيطابق الشرَّ ْ َط يف
بال
ورة ،فقال(( :فإِ ْن َ
قة مع كون الترَّ كيب هبذه ُّ
وعُ ،متح ِّق ُق ال ُّث ُب ِ
وت
االستقبال ،مع َأ َّن املغفر َة يف زمن االستقبال؟ ُق ُ
الو ُق ِ
لت :إِشعار ًا َبأن َُّه ُمتي َق ُن ُ
َف ْض ً
ال من اهللِ تعاىل عىل عباده))(.)5

امل�س�ألة الثانية:

يف قوله ﷺَ (( :م ْن ُي ِرد ُ
ري ًا ُي َف ِّق ْه ُه فيِ الدِّ ين.)6())...
اهلل بِ ِه َخ َ
“خري ًا” ،وإطالق ال َّنكرة :وهنا يقف ابن حجر؛ ل ُيبينِّ َ ِ
ِ
الع َّل َة من تنكري َ
الع َّلة :تنكري كلمة َ
“خري ًا”،
كرة ،واملعنى ا َّلذي تُفيدُ ُهَ ،
الص ِف َّي َة ِ
والفائد َة من إِطالق ال َّن ِ
للفعل “فقه” ،واملعاين ا َّلتي ُّ
تدل
واألبني َة رَّ
عليها ،فيقول(( :قولهُ :ي َف ِّق ْه ُهَ ،أيُ :ي َف ِّه ُم ُه ...وهي ساكنة اهلاء؛ َ
جواب الشرَّ ْ ِطُ ،يقالَ :ف ُق َه
أل هَّنا
ُ
بالض ِّم ،إِذا صار ِ
ري ُه إِىل ال َف ْه ِم ،و َف ِق َه َ
بالك رْ ِ
َّ
س ،إِذا َف ِه َم؛ و َن َّك َر
الف ْق ُه ُله َس ِج َّي ًة ،و َف َق َه بالفتح ،إِذا َس َبقَ غ َ
((( ينظر :الكواكب الدَّ راري.153/1
((( فتح الباري.123/1

((( املصدر نفسه.124/1

((( الكواكب الدَّ راري ،153/1وينظر :عمدة القاري.227/1
((( الكواكب الدَّ راري ،153/1وينظر :عمدة القاري.227/1

((( صحيح البخاري (ح ،)71وصحيح مسلم (ح ،)1037وفتح الباري.216/1
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امي إِ َبر ِ
دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

يم؛ َ
ري لل َّت ِ
َ
“خيرْ َ ًا”؛ لِ َيشْ َ
َ
أل َّن املقام يقتضيه))(.)1
مل
عظ ِ
القليل والكث َ
ري ،وال َّتنك ُ
((ومفهوم احلديثَ :أ َّن َم ْن مل َي َت َف َّق ْه يف الدِّ ينَ ،أي :يتع َّل ْم
العام للحديث فيقول:
َأ َّما عن املفهوم ِّ
ُ
إلسالم ،وما ي َّت ِصل هبا من ُ
قواعدَ ا ِ
ري.)2())...
الفروع ،فقد ُح ِر َم اخل َ
حاديث ُأخرىَ ،
وسبق هذا بال َّتنبيه إِىل قضي ٍة ُأخرى تتع َّل ُق هبذا احلديثَ ،
َ
وأ هَّنا مجيع ًا تتع َّل ُق
وأ
َّ

ري لمِ َ ْن َت َف َّق َه يف دين اهللَِ ،
الع ْل ِم ((من ِ
بواب ِ
جهة إِ ِ
ثبات َ
ِ
َبأ ِ
اخل ِ
باالكتساب فقط ،بل
وأ َّن ذلك ال يكون
ِ ()3
يزال ِجنس ُه موجود ًا ح َّتى يأ َ َ
بهَ ،
فتح ُ
يفتح ُ
اهلل ِ
عليه ِ
اهلل ِ
مر اهلل))
وأ َّن َم ْن َي ُ
لمِ َ ْن ُ
عليه بذلك ال ُ ُ
يت أ ُ
فق ِه يف الدِّ ين عىل سائر العلوم بقوله(( :وإِنَّام َثب َت َف ْض ُل ُه؛ َ
ابن َّ
وت ال َف ْضلِ لل َّت ُّ
ألنَّه
بطال ُث ُب َ
وع َّل َل ُ
َ
ب َم َع ِ
ِ
طاعته ،وجت ُّن ِ
ود إِىل خشية اهللِ ،والتزا ِم
اصيه.)4())...
ُيق ُ

وذهب القايض ِعياض ،و َتبِ َع ُه
سببه َأنَّه قائدٌ إِىل تقوى اهللِ تعاىل(.)5
ووي إِىل َأ َّن ُ
اإلمام ال َّن ُّ
ُ
نسب يف قولِ ِهُ “ :ي َف ِّق ْه ُه”َ ،
وذهب الكرماينُّ إىل َأ َّن َ
اللة ال ُّلغو َّي ِة ِ
خذ بالدَّ ِ
األ ُ
َ
ليشمل
للف ْعلِ « َفق َه»؛
األ َ

ال َف ْه َم يف ِّ
كل ِع ْل ٍم من علوم الدِّ ِ
ين(.)6
غوي؛ لِ َي َ
وقال
لم من علوم الدِّ ين))(.)7
تناول َف ْه َم ُك ِّل ِع ٍ
ناسب هنا إِلاَّ املعنى ال ُّل ُّ
العيني(( :ال ُي ُ
ُّ
العموم ،وال َّتعبري هبا يف هذا املوضع ،تُفيدُ َأ َّن َم ْن َأرا َد َ
اهلل
ويمكن القول :إِ َّن داللة ال َّنكرة عىل ُ

بك ِّل َأنواعه ،ويف ُأموره ُك ِّلها َج َع َل ُله َح َّظ ًا من ِ
ري ُ
س له َأ ْم َر ال َّت َف ُّق ِه ،و َن َّك َر
به اخل َ
الف ْق ِه يف الدِّ ين ،و َي رَّ َ
ري ًا»؛ لِ َي َ
َ
ري ُه.
ري ُك َّل ُه قلي َل ُه وكث َ
شمل اخل َ
«خ َ
وإِذا ما التزمنا بمفهوم ال َّتنكري ،وداللته عىل ال َّتعظيم ،فإِ َّن املعنى يكونَ :أ َّن َم ْن َأراد ُ
ري
اهلل به اخل َ
وعاقبته َف َّق َه ُه يف ُأ ُمور ِ
ِ
ِ
عاجلته
العظيم يف ُدنياه وآخرته ،ويف
سباب ذلك ،واهلل َأعلم(.)8
س له َأ َ
َ
دينه ،و َي رَّ َ
((( فتح الباري.217/1
((( املصدر نفسه.

((( املصدر نفسه.216/1

((( رشح صحيح البخاري.154/1

َّووي عىل مسلم.128/7
((( ينظر :إِكامل املعلم ،299/3ورشح الن ِّ
((( ينظر :الكواكب الدَّ راري.37/2

الساري.170/1
((( عمدة القاري ،49/2وينظر :إِرشاد َّ

السندي عىل صحيح البخاري.30/1
((( ينظر :حاشية ِّ
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

امل�س�ألة الثالثة:

يص ،ولاَ ِ
العماَ َم َة ،ولاَ
س ال َق ِم َ
س ا ُمل ْح ِر ُم؟ فقال(( :لاَ َي ْل َب ُ
ما جاء يف جوابه ﷺ ملَّا ُسئِ َلَ :ما َيل َب ُ

السا ِو َ
يل.)1())...
رَّ َ
ِ
الع ُ
ينحرص إىل ما ينحرص:
دول عماَّ ال
ُ
الع َّلةُ :
ٍ
خالفت يف ظاهرها
تعبريات،
وهنا يقف ابن حجر؛ لِ ُين ِّب َه عىل بعض ما وقع يف هذا احلديث من
ْ
ُ
وعدُّ وا ُمطابق َة َ
للس ِ
اجل ِ
ؤال َأمر ًا ال ِز َم ًا ،وا َّلذي جاء
وليونَ ،
َ
واب ُّ
مفهوم ا ُملطابقة ا َّلذي درج عليه األ ُص ُّ

((العدُ ُ
ينحص ،إِىل
ول َعماَّ ال
يف هذا احلديثُ ،ينايف ما
رِ ُ
استقر عندهم ،فبينَّ ابن حجر َأ َّن يف احلديثُ :
َّ
أل َّن السائِ َل َ
إلجيا ِز؛ َ
إل ُ
األص ُل ا ِ
ينحص؛ طلب ًا ل ِ
باحة ،ولو
ما
رِ ُ
سأ َل َعماَّ يلبسُ ،فأ ِج َ
يب بام ال يلبس ،إِذ ْ
َّ
َ
يتمس َك ُ
يظن اختصاصه
السامعني بمفهومهَ ،ف ُّ
بعض َّ
عدَّ د له ما يلبس لطال به ،بل كان ال ُيؤ َم ُن أ ْن َّ
حيرم ُلبس ُه ،ال ما يحَ ِ ُّل له ُلبس ُه؛ َ
با ُملحر ِمَ ،
وص ،بل عليه
قص ُ
باس خَم ُص ٌ
وأيض ًا فاملَ ُ
ألن َُّه ال جيب له لِ ٌ
ُْ
ود ما ُ ْ ُ
َأن
خمصوص ًا))(.)2
جيتنب شيئ ًا ُ
َ
الع َللَ ،
الع َل ِ
اإلشارة إِىل تلك ِ
ِ
وأ ِ
امء فيها ،ا ِ
ووي ،فقال(( :هذا من بديع
وسبقه يف
مام ال َّن ُّ
إل ُ
قوال ُ
يلبس كذا وكذا ،فحصل يف اجلواب َأن َُّه
الكالمَ ،
يلبس ُه ا ُمل ْح ِر ُم ،فقال :ال ُ
وج ْزلِ ِه؛ فإِنَّه ﷺ ُسئِ َل عماَّ ُ
رصيح بام ال يلبس َأوىل؛ َ
نحصَ ،
وأما
ويلبس ما سوى ذلك .وكان ال َّت
يلبس املذكورات،
ألن َُّه ُم رِ ٌ
ُ
ُ
ُ
ال ُ
نحصُ ،
ري ُم رِ ٍ
ويلبس
يلبس كذا وكذا ،يعني:
فضبِ َط
ُ
للمحر ِم فغ ُ
ُ
امللبوس اجلائزُ ُ
ُ
اجلميع بقوله ﷺ :ال ُ

س ٍ
العلامء عىل َأن َُّه ال ُجي ُ
وأمجع
ما سوا ُه،
يشء من هذه املذكورات))(.)3
ُ
َ
وز ُ
للم ْح ِر ِم ُل ْب ُ
الطيبي(( :إِنَّام َعدَ َل عن اجلواب ا ُملطابق إِىل هذا اجلواب؛ َ
ص َ
ص؛ فإِ َّن ما
وأ ْح رَ ُ
ألن َُّه َأ ْخ رَ ُ
وقال ِّ ُّ
األ ْص َل يف َ
وتابع العيني يف هذا احلديث ابن حجر ،يف َأ َّن َ
حير ُم َأ َق ُّل َ
األ ِ
شياء
وأض َب ُط ممِ َّا يحَ ِ ُّل.)4())...
َ
ُ
ُّ
َ
تنو ٍ
وم ِ
شتم ً
إل ُ
ا ِ
ٍ
عة،
ال عىل ِع َللٍ ِعدَّ ٍة ،وأ
باحة ،وجاء
العلامءُ ،
ُ
كالم ُه ُخالص ًة آلراء بعض ُ
سباب ُم ِّ
ِ
بمجموعها عن ٍ
ت ِ
وقو ِة َب َيانِ ِه،
ُفص ُح
يشء من بالغته ﷺ َّ
((( صحيح البخاري (ح ،)134وصحيح مسلم (ح ،)1177وفتح الباري.304/1

((( فتح الباري.305/1

َّووي عىل مسلم.73/8
((( رشح الن ِّ

((( رشح املشكاة  ،2024/6وينظر :الكواكب الدَّ راري .73/8
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دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

فيقولُ ...(( :سئِ َل َعماَّ ُيلبسَ ،فأجاب بام ال ُيلبس َ
ِ
رت َ
ِ
ُ
؛أل َّن املَ ُ
وس
تعبريه،
ود َّق ِة
وك ُم رِ ٌ
نحص ،واملَل ُب َ
َ ُ
َ ُ
إلباح َة هي َ
َحص؛ َ
ص ما ُي َ
أل َّن ا ِ
اح ،وهذا من بديع كالمه
األ ْص ُلَ ،ف َح رَ َ
ال َين رِ ُ
رت ُك؛ لِ ُي َبينِّ َ َأ َّن ما سوا ُه ُم َب ٌ
َ
فهوم،
وج ْزلِ ِه ،و َف َصاحتِ ِه ...وفائد ٌة ُأخرى ،وهو ُمراعاة املَ ُ
َ
لبس لت ُُّو ِه َم املَ ُ
فهو ِم؛ فإِن َُّه لو أجاب بام ُي ُ
فانتقل إِىل ما ال َي ْلبس ُه؛ َ
أل َّن َم ْف ُهو َم ُه ،و َم ُ
َ
َعم ٌلَ ،
فكان َأ ْف َص َح،
ري ا ُملح ِر ِم ال َي ْل َب ُس ُه،
وهو َأ َّن غ َ
نطو َق ُه ُمست َ
ُ
وأ ْب َلغَ َ ،
َ
وج َه.
وأ َ

جيب َبأ َّن السؤال كان من َح ِّق ِه َأ ْن يكون َعماَّ ال ُي ْلبس؛ َ
أل َّن ُ
َ
العارض ا ُملحتاج إِىل
احل ْك َم
وقد ُأ َ
َ ُ
ُّ
ابت يف َ
احلر َم ُةَ .
البيان هو ُ
ِ
ُ
باجلواب
علوم باالستِصحاب؛ فلذلك َأتى
وأ َّما
س ف َث ٌ
األ ْصلِ َ ،م ٌ
جواز ما ُي ْل َب ُ

عىل ِ
وفقه؛ تنبيه ًا عليه))(.)1
َ
الصورة؛ َ
َ
أل َّن
تعليل
ين
ورد الكورا ُّ
َّ
بي ﷺ إِنَّام َأتى باجلواب هبذه ُّ
ِّ
العيني وغريه من العلامء ،بأ َّن ال َّن َّ
وأ َّن السائِ َل إِنَّام َ
اءَ ،
عارضةَ ،
واجب عند ال ُب َل َغ ِ
ُ
وأ َّن ِم َ
ٌ
سأ َل عن
ثل هذا ال َّترصُّ ف يف اجلوابات
احل ْر َم َة
ٌ
َّ
َ
ٍ
ِ
حرمات َأ َق َّل من ا ُمل َباحات ،فكان ذاك َأ ْخ رَص
فع َّل َل
يشء يفع ُل ُه ،وليس عارض ًاَ ،
بالقول(( :أل َّن ا ُمل َّ
واجب عند ال ُب َل ِ
ُ
غاء ،وما ُي ُ
قال :إِنَّام َعدَ َل عن ظاهر اجلواب تنبيه ًا عىل
وسلوك ِمث ِْل ِه
يف اجلواب،
ٌ

وز ُلبس ُه؛ َ
َ َ
ٍ
أل َّن ُ
الس ُ
ٌ
بيشء؛ إِذ هو بصدد
عارضة ،فليس
احلر َم َة
ؤال َعماَّ ال ُجي ُ ْ ُ
أ َّن األولىَ بحال َّ
السائِلِ ُّ
نسان إِنَّام َ
ذلك ،ال َأنَّه ُيريدُ تع ُّلم املَ َ
عارض ،وذاك َأصيلٌّ ؛ َ
سأ ِ
يسأ ُل عن ٍ
إل َ
أل َّن ا ِ
ٌ
يشء
لة ح َّتى يقال :هذا
َ

يفع ُل ُه))(.)2

قوال؛ َ
وال جيدُ ا ُمل َتأ ِّم ُل ُبدَّ ًا من ِ
قبول هذه احلجج ُك ِّلها ،وما يجَ ِدُّ فيها من َأ ٍ
أل َّن كال َم ُه ﷺ تقف دونه
الف َص ِ
وفصاح ُة ا ُملتك ِّلمني ،وكيف ال؟ وهو س ِّيدُ ال ُب َل ِ
الع َل ِ
غاء ،وتاج ُ
ُ
حاء؟.
امء،
َ
فطنة ُ

امل�س�ألة الرابعة:

الو ُض ِ
وم ِ
ما جاء يف قوله ﷺ(( :إِ َّن ُأ َّمتي ُيدْ َع َ
وءَ ،ف َم ْن است ََطاعَ
ون َي َ
الق َيا َم ِة ُغ َّر ًا محُ ََّج ِلنيَ ِم ْن آ َثا ِر ُ
ِم ْن ُك ْم َأ ْن ُي ِط َ
يل ُغ َّر َت ُه َف ْل َي ْف َع ْل))(.)3
ِ
الع َّلة :االقتصار عىل ذكر ُ
الغ َّرة وحدها:
الساري.224/1
((( عمدة القاري ،222/2وينظر :إِ ُ
رشاد َّ
الكوثر اجلاري.290/1
(((
ُ

((( صحيح البخاري (ح ،)136وصحيح مسلم (ح ،)246وفتح الباري.310/1
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

ٍ
واحدة ،وهي قولهَ ( :ف َم ْن است ََطاعَ ِم ْن ُك ْم َأ ْن
سبب اقتصاره عىل حال
وهنا ُي َع ِّل ُل ابن حجر
َ
َ
َ ُ
ُي ِط َ
يوم القيامة بكوهنمُ :
عر َ
(غ َّر ًا محُ ََّج ِلنيَ ) ،فيقول:
فون َ
يل ُغ َّر َت ُه َف ْل َي ْف َع ْل) ،مع أن َُّه َقدَّ َم أ َّن أ َّم ُته ﷺ ُي َ

حج َ
((قولهَ « :ف َم ْن است ََطاعَ ِم ْن ُك ْم َأ ْن ُي ِط َ
الغ َّر َة وال َّت ِ
يل ُغ َّر َت ُه َف ْل َي ْف َع ْل»َ ،أيَ :ف ْل ُي ِط ْل ُ
واقترص عىل
يل،
َ
إِحدامها؛ لداللتها عىل ُ
يل َت ِق ُ
األخرى ،نحو﴿ :سرَ َ ابِ َ
واقترص عىل ِذ ْك ِر ُ
الغ َّر ِة وهي
يك ُم الحْ َ ر﴾(،)1
َ
ذكر؛ َ
وءَ ،
يقع ِ
الو ُض ِ
ِ
الغ َّر ِة َأ َ
أل َّن محَ ََّل ُ
عليه ال َّن َظ ُر
رش ُف َأ
وأ َّو ُل ما ُ
عضاء ُ
ُمؤن ٌَّثة ،دون ال َّت ْح ِجيلِ  ،وهو ُم َّ ٌ
إل ِ
من ا ِ
نسان))(.)2
ُ
وسبق الكرماينُّ إىل بيان بعض ما يف احلديث من املعاين ،فذكر َأ َّن قولهُ « :يدْ َع َ
حيتمل معنى
ون»،
ون((( .)3وما ذاك إِلاَّ َ
وحيتمل معنى ال َّت ِ
ُ
سم َيةَ ،أيُ :ي َس َّم َ
النِّداءَ ،أيُ :ينَا َد َ
ون،
كسى يف
أل َّن ا ُمل َ
ؤمن ُي َ
َ َ
َ
الو ُض ِ
ِ
الس ُج ِ
كثر
وءٌ ،
ود ،و ُنور ًا من أث ِر ُ
القيامة ُنور ًا من أث ِر ُ
كثر ُس ُجود ًا ،أو أ َ
نور عىل ُنو ٍر ،فمن كان أ َ
عظم ضيا ًءَ ،
وأشدَّ إِ َ
مراتب من ِع َظ ِم
رشاق ًا من غريه ،فيكونان فيه عىل
ُو ُضوء ًا يف الدُّ نيا ،كان ُ
َ
وجه ُه َأ َ
الو ُض ِ
الو ُض ِ
وء،
ال ُّنو ِر))( ،)4بحسب ُ
وء يف الدُّ نيا ،وما تأكيدُ ُه ﷺ عىل إِسباغ ُ
تفاوت َمراتبهم يف إسباغ ُ
حجيلِ فيه ،إِلاَّ حرص ًا عىل ُأ َّم ِ
وإِ ِ
الغ َّر ِة وال َّت ِ
طالة ُ
وح َّب ًا هلم؛ لمِ َا ُله من َأث ٍر يف تبليغهم َأعىل املَ َراتب،
تهُ ،
ِ
ِ
وإِظهارهم  -يف مشاهد ِ
الوضاءة وال ُّنور والبهاء.
يستح ُّقون من
القيامة  -باملَ ْظ َه ِر ا َّلذي

امل�س�ألة اخلام�سة:

إل َن ِ
ما جاء يف ِص َف ِة ُو ُضوئِ ِه ﷺُ ...(( :ث َّم َأ ْد َخ َل َي ِمين َُه فيِ ا ِ
اءَ ،ف َم ْض َم َ
واس َت ْن َشقَ ُ ،ث َّم َغ َس َل
ض ْ
َو ْج َه ُه ثَلاَ َث ًا و َيدَ ْي ِه ،))...وقو ُل ُهَ (( :م ْن َت َو َّض َأ َن ْح َو ُو ُضوئِي هذا.)5( ))...
ِ
غسلِ الوجه عن املضمضة واالستنشاق:
الع َّلة :تأخري ْ
وهنا ُي َبينِّ ُ ابن حجر ِ
غسلِ َأ َ
عضاء الوضوء ،واحلكم َة يف ْتأ ِخ ِ
الو ْج ِه
غسلِ َ
ري ْ
الع َّل َة يف ترتيب ْ

((( النَّحل.81 :

الصغري.584/3
((( فتح الباري ،311/1وينظر :ال َّتنوير رشح اجلامع َّ

((( ينظر :الكواكب الدَّ راري ،172/2وعمدة القاري ،248/2والكوثر اجلاري.295/1
الصغري.184/2
((( فيض القدير رشح اجلامع َّ

((( صحيح البخاري (ح ،)159وصحيح مسلم (ح ،)1037وفتح الباري.340-339/1
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امي إِ َبر ِ
دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

واالستنش ِ
َ
ري ُه عن املَ ْض َم َض ِة،
عن املَ ْض َم َض ِة
اق ،فيقول(( :قولهُ « :ث َّم َغ َس َل َو ْج َه ُه» ،فيه ْتأخ ُ
اء؛ َ
شاق ،وقد ذكروا َأ َّن ِحكم َة ذلك اعتبار َأوصاف املَ ِ
صَّ ،
واالستِ ْن ِ
أل َّن ال َّل َ
ون ُيدْ َر ُك بال َب رَ ِ
والط ْع َم
ْ
يح ُيدْ َر ُك َ
باألن ِ
ِ
ُ
الو ْج ِه-
واالستنشاق -ومها َم
مت املَ ْض َم َض ُة
ْفَ ،ف ُقدِّ ْ
والر َ
سنونانَ -ق ْب َل َ
ُيدْ َر ُك بال َف ِمِّ ،
موضع آخر ِح َ ُ
ِ
ٌ
فروض-؛ احتياط ًا
وهو َم
عر ُف
للعبادة))( .)1وذكر يف
ٍ
كم ًة أخرى لالستنشاق ،أو ما ُي َ
القراءة؛ َ
ِ
وء :ال َّتنظيف؛ لمِ ا ِ
الو ُض ِ
أل َّن
فيه من املَ ُعو َن ِة عىل
باالستِ ْن َثا ِر ،فقال(( :فا ُمل َراد باالستنثار يف ُ
للمست ِ
ِ
احل ُر ِ
س َت ِص ُّح خَ َما ِر ُج ُ
َيق ِظ؛ َبأ َّن ذلك َ
الش ِ
بتنق َي ِة جَم َْرى ال َّن َف ِ
لط ْر ِد َّ
يطان))(.)2
وف ،و ُي َر ُاد ُ
قوف عند قوله ﷺَ « :ن ْح َو ُو ُضوئِي»؛ ل ُي َبينِّ َ ِع َّل َة ِ
بالو ِ
وسبق ا ِ
قوله “ َن ْح َو” ،ومل ُيقل:
مام ال َّن ُّ
إل ُ
ووي ُ
ِمث َْل ،فقال(( :إِنَّام قال ﷺَ « :ن ْح َو ُو ُضوئِي» ،ومل يقلِ :مث َْل؛ َ
أل َّن حقيق َة ممُ َا َث َلتِ ِه ﷺ ال ِ
يقد ُر عليها

ري ُه))
غ ُ

()3

العينِي َ
«مثْل» ،وبكون « َن ْح َوِ ،
واية بكلمة ِ
الر ِ
تج ًا ِ
ومثْل» من
((بأن َُّه ال َي ُ
َ
لزم ،محُ َّ
عليه ُبو ُرود ِّ
ور َّد ُه َ ُّ
وم هلا))(.)4
أدوات التشبيه ا َّلتي ال ُع ُم َ
الق ُ
فذهب ِق ْس ٌم من العلامء ،منهم ُ
َأ َّما ُ
يشء
بخ ُصوص االستنشاق واالستنثار:
َ
بي( ،)5إِىل َأ هَّنام ٌ
رط ُّ
يب ذلكُ ،م ِ
ورد َّ
ستدلاَّ ً بقوله ﷺَ (( :م ْن َت َو َّض َأ َف ْل َي ْس َت ْنثِ ْر))( ،)6فقال(( :االستِ ْن َث ُارَ :ن ْف ُ
ض
واحدٌ َّ ،
اخلطا ُّ
ما يف َ
املاء))(َ ،)7
وأ َّيدَ ُه الكرماينُّ (َ .)8
شاق ِ
األن ِ
وأضاف قائ ً
ْف بعد استِ ْن ِ
ال(( :واملَ ْض َم َض ُة ُمقدَّ َم ٌة عىل

َ
َ
قديم اشترِ ٍ
تقديم استِ ْح َب ٍ
اب؛
اط ...وثانيهامَ :أن َُّه
ُ
االستِ ْنشاق واالستِ ْن َثا ِر ،وأ ْظ َه ُر الوجهني :أن َُّه َت ُ
سى))(.)9
ِ
كتقديم ال ُي ْمنَى عىل ال ُي رْ َ
((( فتح الباري.340/1

((( املصدر نفسه.344/1

َّووي عىل مسلم.108/3
((( رشح الن ِّ
((( ينظر :عمدة القاري.7/3
((( ينظر :ا ُملفهم.106/3

((( صحيح البخاري (ح.)161
((( َأعالم احلديث.91/1

((( الكواكب الدَّ راري.208/2

((( املصدر نفسه.209-208/2
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

وفيه مسألتان:

البحوث املحكمة

املبحث الثالث:
ما ا�شتمل على ِع َل ٍل ا�سم َّية وفعل َّية:
امل�س�ألة الأوىل:

ما جاء يف قوله ﷺ خماطب ًا أصحابه َ :b
الش ِ
الش ِ
اهدُ َ
الغائِ َبَ ،فإِ َّن َّ
((أ ُّي َيو ٍم َهذا؟ ...لِ ُي َب ِّل ِغ َّ
اهدَ
وعى َل ُه ِم ْن ُه))(.)1
َع َسى َأ ْن ُي َب ِّلغَ َم ْن ُه َو َأ َ
ِ
ؤال ،وال َف ْص ُل بني اسم ال َّتفضيل ِ
كل ُس ٍ
كوت بعد ِّ
وص َلتِ ِه:
الس ُ
الع َّلةُّ :
وقف ابن حجر عند هذا احلديث؛ لِ ُي َبينِّ َ ما فيه من خصائص ال َّتعبري ،وسامتهِ ،
والع َّل َة من استعامل

ؤال؛ كام يف قولهَ :
ُ
بالس ِ
كوت بعد ُك ِّل ُس ٍ
«أ ُّي َيو ٍم
اخلطاب باألسلوب ا َّلذي ورد يف احلديث ،وا ُملتم ِّثل ُّ
وعى َل ُه ِم ْن ُه» ،وما وقع فيه من َف ْصلٍ بني اسم ال َّتفضيل َ
َهذا؟» ،وبقولهَ :
وعى)،
(أ َ
«أ ْن ُي َب ِّلغَ َم ْن ُه َو َأ َ

وصلته ِ
فاسم ال َّتفضيلِ من األسامء
واملواضع ا َّلتي ُيغ َت َف ُر فيها ِمث ُْل هذا ال َف ْصل..
سوغاتِ ِه،
ِ
(م ْن ُه)ُ ،
وم ِّ
ُ
فاض ِ
ٍ
للم َ
زيادة لصاحبه عىل غريه ،وال يكون
لة بني شيئني ،وهو ما َد َّل عىل
ا َّلتي استعملها العرب ُ
()2
َ
الر ُّ
املبني عىل َأ ْف َعل ،لزيادة صاحبه عىل
عرفه َّ
ُمساوي ًا له يف أ ْصلِ الشيَّ ِء  ،وقد َّ
يض بقوله(( :هو ُّ
الف ْعلِ ؛ َأي :يف ِ
غريه يف ِ
الف ْعلِ ا ُملش َتقِّ منه))(.)3
وغ عىل َأفعل َدالاَّ ً عىل زيادته يف محَ ٍَّل بالن ِ
الو ْص ُف املَ ُص ُ
ِّسبة إىل ٍّ
حمل
وقال فيه َأبو َح َّيان(( :هو َ
آخر))(.)4

الشيئني ،أو َ
فاض ِ
للم َ
لة بني َّ
األشياء ،وذهب بعض ال ُّنحاة
وبنا ًء عىل هذين ال َّتعريفني فإِنَّه ُيؤ َتى به ُ
يدل عىل الزِّ يادة يف َأ ْصلِ ِ
إىل َأ َّن ذلك ليس ُمط َلق ًا؛ إِذ ذهبوا إِىل َأ َّن اسم ال َّتفضيل ُّ
الف ْعلِ غالب ًا ،وليس

ُمطلق ًا(.)5

((( صحيح البخاري (ح ،)67وصحيح مسلم (ح ،)1679وفتح الباري.208/1

((( ال َّتوجيه النَّحوي وأثره يف داللة احلديث النَّبوي الرشيف ،290 :د .نشأت عيل حممود.

الريض عىل الكافية.212/2
((( رشح َّ

((( ارتشاف الضرَّ َ ب.219/3

((( ال َّتوجيه النَّحوي يف داللة احلديث النَّبوي.291 :
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امي إِ َبر ِ
دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

وممَِّن َن َّب َه عىل ذلك ا ِ
جييء جُم ََّرد ًا عن معنى ال َّتفضيل؛ فيكون لل َّتفضيلِ
مام َّ
إل ُ
الزركيشُّ فقال(( :قد ُ
()1
حسن َ
وابن يعيش إِىل َأ َّن َ
ال لِ َ
فض َل قد يأيت بمعنى َ
أل َ
واأل َ
الر ُّ
احل َس ِن
األ َ
يض ُ
فض ِل َّي ِة))  .وذهب َّ

ربد إِىل القول إِ َّن َ
﴿وه َو ا َّل ِذي َي ْبدَ ؤُ َ
ِ
وه َو
اخل ْلقَ ُث َّم ُي ِعيدُ ُه ُ
هون) يف قوله تعاىلُ :
والفاضلِ ( .)2وسبق ا ُمل ِّ
(أ َ
(هينِّ ٌ )َ ،
هو ُن َع َل ِ
ِ
وأ َّن اسم ال َّتفضيل مل ِ
الزركيشُّ
للم
يه﴾( ،)3بمعنى َ
فاضلة( ،)4وذهب املذهب نفسه َّ
َأ َ
يأت ُ
هو ُن من ٍ
يشء))(.)6
والفريوزابادي(َ ،)5
ُّ
وع َّل َل ذلك الرَّضيِ ُّ بالقول(( :إِذ ليس شيَ ٌء عليه تعاىل َأ َ

للمتك ِّلم ،أو
أفعل ال َّتفضيل -إِذن -ال يكون إِلاَّ عىل بابه ،ولكن قد ال تكون ا ُملفاضلة بال َّنظر ُ

سيام ال َّتعبري ال َّنبوي-
الس ِ
امع ،أو ليس ُ
َّ
للمفاضلة يف األمر نفسه ،وال َّناظر يف ال َّتعبريات ال ُّلغو َّية وال َّ
فاض ُ
راد به ا ُمل َ
لة يف
يوطي من َأ َّن َأفعل ال َّتفضيل قد ال ُي ُ
جيدُ شواهد لذلك؛ و ُيؤ ِّيدُ ه ما ذهب إِليه ُّ
الس ُّ
َ
َ
َ ُ
وم ِ
الق َيا َم ِة،
َالس َي َ
احلديث ال َّنبوي ُمستدلاَّ ً بقوله ﷺ(( :ألاَ أخبرِ ُ ُك ْم بِأ َبغ ِض ُكم إِ َّيل ،وأ َبع ِد ُكم ِمنِّي جَم َ
فاضلةَ ،
َأ َسا ِو ُ
ُ
ئك ْم َأخالق ًا))( ،)7إِذ يقول(( :فإِ َّن َّ
ري ا ُمل َ
بغيضكم؛ فإِنَّه ﷺ
كأن َُّه قال:
اهر َأنَّه أراد غ َ
الظ َ
ما كان يبغض َأحد ًا من َأصحابهُ ،
وأ َّم ِ
ته ،وهم ا ُمل َ
خاطبون هبذا الكالم))(.)8
فالظاهر َأ َّن َ
ُ
َّ
بغضكم) عىل بابه ،وهو ال َّتفضيل ،غري َأن َُّه مل ُي ِر ْد به َأ هَّنم كذلك يف حقيقة األمر ،بل
(أ

السامع( .)9والكالم يف هذا املوضوع يطول ،واآلراء تتواىل ،وا َّلذي هُي ُّمنا يف هذا ما يتع َّلق
يف اعتقاد َّ
باحلديث ا َّلذي نحن بصدده ،وهو ُوقوع ال َف ْصل بني اسم ال َّتفضيل ومعموله.
ُ
وأ ِّنو ُه َبأ َّن قضية ال َف ْصلِ بني اسم ال َّتفضيل ومعموله ،مل َتنَل َّ
حظها من ا ِ
إليضاح وال َّتفصيل يف
وج ُّل اهتامم ال َّنحو ِّيني كان يف بيان كيفية صياغة اسم ال َّتفضيلَ ،
واألفعال ا َّلتي ِ
تص ُّح
كتب ال َّنحوُ ،
َّ

((( الربهان يف علوم القرآن.199/4

الر ِّ
فصل ،103/6وال َّتوجيه النَّحوي يف داللة احلديث النَّبوي.291:
يض عىل الكافية ،217/2ورشح ا ُمل َّ
((( ينظر :رشح َّ

الروم.27 :
((( ُّ
((( ينظر :ا ُملقتضب245/3

السامرائي.
((( ينظر :البرُ هان يف علوم القرآن ،195/4وبصائر ذوي ال َّتمييز ،356/5ومعاين النَّحو ،684/4د .فاضل َّ
الر ِّ
يض عىل الكافية.217/2
((( رشح َّ
((( ا ُملعجم األوسط( 136/6ح ،)6019وموسوعة أطراف احلديث.13025/1
الزبرجد.103/2
((( عقود َّ

((( ينظر :ال َّتوجيه النَّحوي.293-292 :
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

والصور ا َّلتي يكون عليها ،وعالقته بمفضوله ،من مطابقة خُ
ومالفة ،وتناقلوا
صياغته منها ،وعملهُّ ،
َ
حسن يف ِ
األمثلة ا َّلتي استشهد هبا ا ُملتقدِّ مون ،ومنها املِثال املشهورَ :ما ِم ْن َأ ٍ
عينه ُ
الك ْح ُل منه يف
حد َأ ُ

عينيك(.)1
َ
تطرق إِىل موضوع ال َف ْصلِ بني اسم ال َّتفضيلِ ،
اجلارة ابن مالك؛ إِذ بينَّ يف رشح
وم ْن َّ
وأكثر َم ْن َّ
الكافية َّ
الشافية قس ًام من تلك الشرُّ وط والقواعد؛ فبينَّ َ َأ َّن َأ ْف َع َل ال َّتفضيلِ إِذا كان جُم َّرد ًاَ ،أي :جُم َّرد ًا
(م ْن)؛ نحوَ :
فضولِ ِه بـ ِ
من األلف واللاَّ م ،وغري ُم ٍ
ضاف ،وكان َن ْعت ًا َأو حا ً
الُ ،ف ِص َل بينه وبني َم ُ
يت
رأ ُ
فضل من ٍ
َر ُجلاَ ً َأ َ
ورشبت املا َء َأ َبر َد من ال َّث ْل ِج.
زيد،
ُ
بخصوص ال َف ْصلِ بني اسم ال َّتفضيل ،و ِ
َأ َّما ُ
(م ْن) ،فإِ هَّنم ُم َّتفقون عىل عدم جواز ال َف ْصلِ بينهام
أل هَّنام بمنزلة ا ُملضاف وا ُملضاف إِليه .وا ُمل ُ َ
بفاصلٍ َأجنبي؛ َ
جنبي :ما ال تع ُّلقَ له باسم ال َّتفضيل،
راد باأل ِّ
ٍّ
()2
َ
وأعني بال َّتع ُّل ِق َأ ْن يكون معمو ً
ال السم ال َّتفضيل

شب ِ
بالص ِ
فح ُس َن
اجلارة واسم ال َّتفضيلَ ،ش َب ُه ُه ِّ
هة ،واملنصوب هبا؛ َ
جو َز ال َف ْص َل بني ِم ْن َّ
وممَِّا َّ
فة ا ُمل َّ
َ
بالظ ِ
كثر ما ً
ال منك ،وكذلك جاز ال َف ْص ُل َّ
رف ،كقولناَ :أنت َأ ُ
فضل عندي
ال َف ْص ُل يف مثل قولنا :زيدٌ أ ُ
قرب إِيلَّ منك ،ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :ال َّنبِ ُّي َأ ْولىَ بِا ُمل ِ
من ٍ
ؤمنِنيَ
زيد،
وباجلار واملجرور ،كقولنا :هو َأ ُ
ِّ
()3
َ
َ
الو ِر ِ
قر ُب إِ َل ِ
يد﴾(.)4
يه ِم ْن َح ْبلِ َ
ِم ْن أن ُْف ِس ِه ْم﴾  ،وقوله تعاىل﴿ :و َن ْح ُن أ َ
َ
هم املواضع ا َّلتي ُيغ َت َف ُر فيها ال َف ْص ُل بني اسم ال َّتفضيلِ ِ ،
واملوضع
اجلارة،
ُ
وم ْن َّ
وهذه باختصار -أ ُّ
ا َّلذي َأشار إِليه ابن حجر يف احلديث موضوع البحث واحدٌ منها؛ يقول ابن حجر يف قوله ﷺ...(( :
()5
الش ِ
َفإِ َّن َّ
وعى َل ُه ِم ْن ُه))
اهدَ َع َسى َأ ْن ُي َب ِّلغَ َم ْن ُه َو َأ َ
أل ْف َعلِ ال َّتفضيل ،وجاز ال َف ْص ُل بينهام؛ َ
(م ْن ُه) ِص ٌلة َ
((قولهِ :
ِ
أل َّن يف َّ
الفاص ُل
الظرف ِس َع ًة ،وليس

((( رشح الكافية الشافية ،292/1البن مالك.
((( ينظر :املصدر نفسه.291/1
((( األحزاب.6 :

((( ق.16 :

((( البخاري (ح.)67
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امي إِ َبر ِ
دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

َ
ودها بني َأفعل ال َّتفضيل،
جنبي ًا))( .)1فوقع ال َف ْص ُل
باجلار واملجرور ،وهو من الفواصل ا ُملغ َت َف ُر ُو ُج ُ
ِّ
أ َّ
ابن حج ٍرَ :
ِ
الظ ِ
اجلار ِة ،غري َأ َّن اللاَّ فت لل َّن َظ ِر ُ
(أل َّن يف َّ
قول ِ
رف ِس َع ًة) ،وال َف ْص ُل إِنَّام حصل
وم ْن
َّ

ببعض الترَّ اكيبَ ،
بالظ ِ
باجلار واملجرور ( َل ُه) ،وليس َّ
ِ
وأ هَّنا
موضع آخر َأسباب ال َّتعبري
رف .وبينَّ يف
ٍ
ِّ
مقصود ،فقال(( :وإِنَّام َش َّب َه ُحر َم َة الدَّ ِم ِ
ٍ
ِ
والع ْر ِ
بحر َم ِة ال َيو ِم َّ
والشه ِر
ض
إِنَّام ِجي َء هبا لغرض
واملالُ ،
ون تلك َ
والبلد َ
ِ
؛أل َّن ا ُمل َ
ون َه ْت َك ُح ْر َمتِها ،و َي ِعي ُب َ
األشياء ،وال َي َر َ
خاطبنيَ بذلك كانوا ال َي َر َ
ون عىل َم ْن
ثبت يف ُن ُف ِ
السؤال عنها تِذكار ًا ُ
الع ِ
وس ِهم؛ لِ َيبنِ َي
حلر َمتِها ،وتقرير ًا لمِ َا َ
َف َع َل ذلك َأ َشدَّ َ
يب؛ وإِنَّام قدَّ َم ُّ
عليه ما َأرا َد
تقرير ُه عىل سبيل ال َّتأكيد))(.)2
َ
َ
قول :إِ َّن ِ
وأ ُ
فص َل بينه وبني ِص َلتِ ِهَ -أعنِي ِم ْن ،وما َيت َب ُعها
القياس يف َأفعل ال َّتفضيل َألاَّ ُي َ
من ُمتع ِّلقات -بدليل جَميئِ ِه يف ُل َغ ِة ال َّتنزيلِ كذلك؛ ومنه قوله تعاىل﴿ :إِ ْن َت َر ِن َأ َنا َأ َق َّل ِم ْن َك َمالاَ ً
الظرف؛ َ
اجلار واملجرورَ ،أو َّ
أل َّن
وو َلدَ ًا﴾( ،)3وغريه من ال ُّن ُصوص .ووقع ال َف ْص ُل بشبه اجلملة من
َ
ِّ
فيها ُم َّت َس َع ًا َيست ِ
ري ُه من ِ
فنون القول.
َوع ُب ِمث َْل هذا ال َف ْصل ،وغ َ

تبليغ ُه؛ فقدَّ مه َ
فالضمري يف ( َل ُه) يعود عىل َ
األمر ا ُملراد ُ
َّ
وليتناسب مع سياق الكالم
ألجلِ ال َّتأكيد،
َ
والسكوت بعدَ ُك ِّل ُس ٍ
ؤال واهلل أعلم .وقد سبق يف
السؤالُّ ،
يف احلديث القائم عىل ال َّتأكيد ،كتكرار ُّ

ابن حجرَ ،
يني( ،)5فذهب إىل َأ َّن يف َّ
ا ِ
الظرف ُم َّت َسع ًا،
إلشارة إِىل ذلك الكرمانيِ ُ ّ( ،)4و َتبِعه ُ
وأعقبهام َ
الع ُّ
سع ًا ،لكان ال َّتعبري َأكثر ِد َّق ًة؛ َ
وأ ُظ ُّن ُه لو قالَ :
َ
أل َّن يف شبه ُ
ُ
الفصل به يف احلديث
أل َّن ا َّلذي وقع
اجلملة ُم َّت َ
َ

وجمرور ،وليس ظرف ًا.
جار
ٌّ
ٌّ
َ
َ
الق ُ
كالم ُ
بي ،وما ع َّل َل به ذلك ،فقال:
أ َّما عن قوله ﷺ( :أ ُّي َيو ٍم هذا؟) ،فنقل فيه ابن حجر َ
رط ُّ
“أ ُّي َب َل ٍد هذا؟” ،و َ
“أ ُّي َش ْه ٍر هذا؟” ،و َ
((وقولهَ :
ٍ
“أ ُّي َيو ٍم هذا؟” ،وسكوت ُُه بعد ا ُمل َب َ
واحد
الغ ِة يف ُك ِّل
يذك ُر هلم؛ ح َّتى ُيقبِلوا ِ
منها؛ كان ذلك منه استحضار ًا ُلف ُه ِ
وم ِهم ،وتنبيه ًا لغفلتهم ،وتنو َهي ًا بام ُ
عليه

((( فتح الباري.210/1

((( املصدر نفسه ،576/3وينظر :صحيح البخاري (ح.)1742
((( الكهف.39 :

((( ينظر :الكواكب الدَّ راري.29/2
((( ينظر :عمدة القاري.37/2
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

رب ُهم ،ولذلك قال بعد هذا( :فإِ َّن ِد َما َء ُكمَ ،
بك ِّل َّيتهم ،و َيست ِ
ُ
موا َل ُكم،
َشع ُروا َع َظ َم َة ُحر َم ِة ما عنه يخُ ُ
وأ َ
بالغة يف بيان حتريم هذه َ
َ
يكمَ ،ك ُح ْر َم ِة َي ِ
اض ُكم َح َر ٌام َع َل ُ
وم ُكم هذا)  ...،وهذا منه ﷺ ُم ٌ
عر َ
األشياء،
وأ َ
الوقوع فيها؛ َ
اعتادوا ِف ْع َلها ،واعتقدُ وا ِح َّل َّيتَها))(.)1
أل هَّنم كانوا قد ُ
وإِغ َي ٌاء يف ال َّتنفري عن ُ
َ
جاهليتهم ،بدليل قوله :كانوا ،و ُيؤ ِّيدُ ُه
(اعتادوا ِف ْع َلها ،واعتقدُ وا ِح َّل َّيتَها)َ ،أي :يف
وأ ُظ ُّن ُه يعني بـ
ُ
َّ
الصحابة  -bكانوا ال َيرون تلك َ
قول ابن حجرَ :
األشياء ،وال
((أل َّن ا ُملخاطبني بذلك َ -أ ْي َّ
َ
العيب.)2())...
َي َرون َه ْت َك ُحر َمتِها ،ويعيبون عىل َم ْن َف َع َل ذلك َأ َشدَّ َ

ابن حجر قوله(( :ال َّل ُه َّم ْ
اش َهدْ ))( ،)3فقال(( :إنَّام قال ذلك؛ ألنَّه كان َف ْرض ًا عليه أن ُيب ِّلغَ ؛
وع َّل َل ُ
َفأ ْش َهدَ َ
اهلل عىل َأن َُّه َأ َّدى ما َأ ْو َج َب ُه ِ
عليه))(.)4
بهَ ،أو لإِ ِ ِ
للعلم ِ
يف حني َع َّل َل الكوراين َح ْذ َف املفعول الثاين من (لِ ُي َب ِّلغ)،
الع ُمو ِم(.)5
ِ
فادة ُ

امل�س�ألة الثانية:

ما َجاء يف قوله ﷺ لِ َو ْف ِ
ـد َع ْب ِد ال َق ْي ِ
سَ (( :م ْر َح َب ًا بِال َق ْو ِم َغيرْ َ َخزَ ا َيا ولاَ َندَ ا َمى))( ،)6وقوله ﷺ يف
ـم بِ َأ ْر َب ٍع).
املوضع نفسهُ :
(آم ُر ُك ْ
َ
إلجمْ َ ال يف ِ
ِ
العدُ ول من :نادمني ،إىلَ ( :ندَ ا َمى) ،وا ِ
ثم ال َّتفصيل:
قولهُ :
الع َّلةُ :
(آم ُر ُك ْم بِأ ْر َب ٍع)َّ ،

وهنا يقف ابن حجر ،وقسم من العلامء ،عند قولهَ :
ـم
(غيرْ َ َخزَ ا َيا ولاَ َندَ ا َمى) ،وقولهُ :
(آم ُر ُك ْ
بِ َأ ْر َب ٍع)؛ لبيان ما فيه من َمزَ ايا ال َّتعبري ،ولطائفه ،وكيف أن َُّه مل ُي َعبرِّ ْ باملألوف من معاين هذه ا ُملفردات،
وإِنَّام َعدَ َل فقالَ ( :ندَ ا َمى) ،وهي مجع َندْ َمان؛ وهو ا ُملن ِ
َاد ُم يف ال َّل ْه ِو ،ومل يقل :نادمني ،عىل ما يقتضيه
مج َلُ ،ث َّم َأ َخ َذ بال َّتفصيل ،إىل غري
ـم بِ َأ ْر َب ٍع)؛ إِذ َأ َ
السياق واملعنى ،وهو مجع نادم .وكذا قولهُ :
ِّ
(آم ُر ُك ْ

((( ا ُملفهم  ،47/5وينظر :فتح الباري.576/3 ،209/1

((( فتح الباري.576/3

((( البخاري (ح.)1741

((( فتح الباري ،576/3وينظر :عمدة القاري.78/10
((( ينظر :الكوثر اجلاري.73/1

((( صحيح البخاري (ح  )6176 ،4368 ،87 ،53وصحيح مسلم (ح ،)24وفتح الباري.171/1
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امي إِ َبر ِ
دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

ٍ
واحد من املواضع من كتابه
ذلك من املواضع ا َّلتي وقف عندها؛ إِذ وقف عند هذا الترَّ كيب يف غري

َ
((وخزَ ا َيا:
( َف ْتح ال َبا ِري) ،وكان يف قسم منها ينقل آراء َم ْن سبقه من العلامء ،وتوجيهاهتم؛ كقوله:
مجع َخ ْز َيان؛ وهو ا َّلذي َأ َصا َب ُه ِخ ْز ٌي ،واملعنى َأ هَّن ْم َأس َل ُموا َط ْو َع ًا من غري َح ْر ٍ
ب ،أو َس ْب ٍي يخُ ْ ِزهيِم
ُ
ايب :كان َأص ُل ُه نادمنيَ  ،جمَ ْ ُع ناد ٍم؛ َ
ويفض ُح ُهم .قوله( :ولاَ َندَ ا َمى) ،قال َ
َ
أل َّن َندَ ا َمى إِنَّام هو جمَ ْ ُع
اخل َّط ُّ

ان؛ أي :ا ُملن ِ
َندْ َم َ
َاد ُم يف ال َّل ْه ِو))(.)1
اع عىل َأ َّن ِ
وا ُملالحظ من كالم العلامء ا ِ
اس يف َندَ ا َمى :نادمني ،لك َّنها ُأ ْتبِ َع ْت بـ َخزَ ا َيا؛
إل َ
مج ُ
الق َي َ
إلتباع :حتسني الكال ِمَ ،
ُون ِ
وأ ُظ ُّنهم َي ْعن َ
وذكروا من بني َأسباب ا ِ
الصويت بني الكلمتني.
به ال َّتناغم َّ
ِ
تباع ُق ْر ُب الدَّ ِ
الص َيغ َت ِ
ويبدو يل َأ َّن ممَِّا حمَ َ َل عىل ا ِ
ُ
االستحياء ،أو
يبعث عىل
ني؛ فكالمها
إل ِ
اللة بني ِّ
واهلوان ،أو ما هو ُم ِ
شع ٌر هبذا احلال .يقول َ
ِ
َي ُّ
دل عىل ُّ
وهريَ :
اس ُه
اجل
الذ ِّل
ُّ
((خزَ ا ُه يخَ ْ زُ و ُه َخ ْز َو ًاَ :س َ
وخ ِز َيَ -
وه َ
بالك رْ ِ
ان َ ...،
و َق َه َر ُهَ ...
وخ ِز َيَ -أيض ًا -يخَ ْ زَ ى َخزَ ا َي ًةَ ،أي:
س -يخَ ْ زَ ى ِخ ْز َي ًاَ ،أيَ :ذ َّل َ
استِح َيا ًء ،فهو َخ ْز َي ُ
ان،
يم :نِدَ ٌام،
وامر َأ ٌة َخ ْز َي ُاء))( ،)2وقال يف موضع آخر(( :وجمَ ْ ُع ال َّن ِد ِ
ٌ
وقوم َخزَ ا َياَ ،
َ
وجمَ ْ ُع النَّدْ َم ِ
انَ :ندَ ا َمى،
ِّساء َندَ ا َمى أيض ًا))(.)3
وامرأ ٌة َندْ َما َن ٌة ،والن ُ
بم َثا َب ِة إِث َب ِ
الصفت ِ
ات ِّ
الضدِّ من تلك احلال
وكان نف ُي ُه ﷺ هاتني ِّ
ني عن ُأولئك القو ِم ،ودعاؤُ ُه هلم َ
الكرامة ِ
ِ
والغ َ
هلم ،وهو ُ
بط ٍ
بط ِة ،وعدم اهلوان؛ يقول ابن َّ
ال(( :قو ُل ُهﷺَ :
(غيرْ َ َخزَ ا َيا) ،يعني
حال
نعم ُ
اهلل
كر ِمنيَ ُم َر َّف ِعنيَ (،ولاَ َندَ ا َمى) ،يعنيَ :غ َ
غ َ
ري نادمنيَ  ،بل ُمغ َتبِطنيَ فرحنيَ بام َأ َ
ري خَ ْم ِز ِّينيَ  ،بل ُم َ
اء ِ
ود َع ِ
عليهم من ِعـزِّ ا ِ
قوم ِهم إِىل دينِ ِه))(.)4
صتِ ِهُ ،
إلسال ِم ،وتصديق ال َّنبِ ِّي و ُن رْ َ
ابن َ
الق َي ِ
يغة ِ
الص ِ
ري عىل هذه املعاين ،وعىل ُو ُر ِ
األث ِ
اس َّية يف جمَ ْ ِع ناد ٍم ،وهي ((نادمني)) يف
ونب َه ُ
ود ِّ
َّ
املأثور(( :غري َخزَ ا َيا ولاَ
وه َ
َ
عاء
بوي ،فقال:
ال َّتعبري ال َّن ِّ
((وخ ِز َي يخَ ْ زَ ى ِخ ْز َي ًاَ ،أيَ :ذ َّل َ
ان ،ومنه الدُّ ُ
ُ

َن ِ
ادمنيَ ))(.)5

((( فتح الباري.174/1

الصحاح  ،2326/6وينظر :ال ِّلسان.573/12
((( ِّ

((( املصدر نفسه .2040/5

((( رشح صحيح البخاري  ،335/9البن َّ
بطال.
((( رشح معاين اآلثار( 301/3حَّ ،)5422
للطحاوي ،وموسوعة أطراف احلديث.79912/1
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

ٍ
واحلديث اآلخر(( :إِ َّن َ
احل َر َم لاَ ُي ِع ُ
يذ ِ
ُ
بجريمة ُيست َْح َيا منها))(.)2
عاص َي ًا ،ولاَ َف َّار ًا بِ َخ ْر َب ٍة))(َ ،)1أي:
اع يف هذا الترَّ كيبَ ،
َ
الوقوع يف كالم
ري
ِ
ووي ُو ُقوعَ اإل ْت َب ِ
وأ َّيدَ ال َّن ُّ
وأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ تك َّل َم بام كان كث َ
َ
اعَ ،
مقص ٍ
العرب من ُص َو ِر ا ِ
((وأ َّما
ودة ،ومنه قوله( :ولاَ َندَ ا َمى) ،فقال:
إل ْت َب ِ
وقع لِ ِع َّل ٍة ُ
وأن َُّه إِنَّام َ
صاحب جامع ال ُّل ِ
ال َّندَ ا َمى ،فقيل :إِن َُّه جمَ ْ ُع َندْ َم ٍ
غة،
ان بمعنى ناد ٍم ،وهي ُل َغ ٌة يف ناد ٍم ،حكاها ال َق َّز ُاز
ُ
واجلوهري يف ِص َح ِ
اح ِه( ،)3وعىل هذا هو عىل بابه .وقيل :هو جمَ ْ ُع ناد ٍم؛ إِت َباع ًا َ
للخزَ ا َيا ،وكان
ُّ

َ
ِ
صلِ :
نادمنيَ ُ ،فأ ْتبِ َع َ
األ ُ
خلزَ ا َيا؛ تحَ سي َن ًا للكال ِم ،وهذا ا ِ
فصيحه،
كثري يف كالم العرب ،وهو من
إل ُ
تباع ٌ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومنه ُ
قول ال َّنبِ ِّي ﷺ(( :إِ ِ
ري َم ْأ ُج
رج ْع َن َم ْأ ُز
فر َد
ورات لمِ َ ْأ ُج
ورات))(َ ،)4أ ْت َب َع َم ْأ ُز
ورات َغ َ
ورات ،ولو أ َ
ومل َي ُض َّم ِ
ٍ
ٍ
ورات َلقالَ :م ُ
وز
إليه َم ْأ ُج
ورات))(.)5
وغيرَّ َ ِ
وتابع ِّ
يبي هذا ال َّتوجي َه فقال(( :قوله( :وال َندَ ا َمى) ،معناه :وال نادمنيَ ،
العبار َة فيها؛
الط ُّ

ِ
طابقة ،كقوهلمَ :
للم
والع َشا َيا)) (.)6
الغدَ ا َيا َ
ُمراعا ًة ُ
وإِىل مثله ذهب الكرمانيُِّ َأيض ًا(.)7

((آم ُر ُك ْم بِ َأ ْر َب ٍعُ ،))...م َب ِّين ًا
ووقف ابن حجر عند هذا احلديث وقفة ُأخرى ،عند قوله ﷺُ :
ِ
الص ِ
ود الترَّ كيب ِ
ِع َّل َة ُو ُر ِ
إل ِ
((واحل ُ
كمة يف ا ِ
مجال بالعدد قبل ال َّتفس ِ
ري؛
ورة ،وهذا ال َّل ْف ِظ فقال:
هبذه ُّ
ليهَ ،
س إِىل ال َّتفصيلِ ُ ،ث َّم تسكن إِ ِ
وأ ْن يحَ َ
امع ،فإِذا َنسيِ َ شيئ ًا
َأ ْن
للس ِ
َّ
تتشو َف ال َّن ْف ُ
صل حفظها َّ
ِ
ِ
فاته ُ
بعض
يستوف العد َد ا َّلذي يف
من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد ،فإِذا مل
حفظهَ ،ع ِل َم َأن َُّه ُ

((( صحيح البخاري (ح .)4295 ،1832وعند ابن حجر :بِ ُخ ْر َب ٍةَ :ب ِل َّي ٍة ،وقيل :هَّإنا رَّ ِ
الس َقة ،وهي أحدُ ما قيل يف
كل سرَ ِ ٍ
لت يف ِّ
قة .ينظر :فتح الباري.45/4
ثم است ُْع ِم ْ
تفسريهاْ ،
وأص ُلها سرَ ِ َق ُة اإلبلَّ ،
((( النِّهاية يف غريب احلديث األثر ،30/2البن َ
األثري.

الس ِّكيت.
((( ينظرِّ :
الصحاح ،79/1وإِصالح املنطق ،21/1البن ِّ
الصنعاين.
((( ا ُملصنَّف( 457/3ح ،)6299أبو بكر َّ
َّووي عىل مسلم ،187/1وينظر :ال ِّلسان -573/12خزا.
((( رشح الن ِّ
السنن.460/2
((( رشح املشكاة الكاشف عن حقائق ُّ

السيوطي عىل مسلم،24/1
((( ينظر :الكواكب الدَّ راري ،208 -207/1وعمدة القاري ،306/1ورشح ُّ
والكوثر اجلاري.141/1
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دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

األوام ِر عىل َ
ال آخر القتصاره يف َ
ِ
املناهي عن االنتباذ
ربع ،ويف
ما َس ِم َع.)1())...
األ ِ
وذكر َتعلي ً َ
َ
األوامر؛ لكوهنم َ
ببعض َ
يف َ
األ ِ
مكن َأ ْن ُي َ
ِ
سألو ُه َأ ْن يخُبرِ َ ُهم
قال :إ َّن ُه إِ َّنام َأخربهم
وعية فقالُ (( :ي ُ

َص هلم عىل ما ُي ِ
بام يدخلون ِ
بفعل ِه َ
ِ
احلال ،ومل يقصد إِعال َم ُهم بجميع
مكنُهم ِف ْع ُل ُه يف
اجل َّن َة ،فاقت رَ َ
االنتباذ يف َ
َ
األ ِ
ويدل عىل ذلك اقتصاره يف املَن ِ
ِ
ُّ
ت ُب عليهم ِف ْع ً
األحكا ِم ا َّلتي جَ ِ
وع َي ِة،
َاهي عىل
ال و َت ْرك ًا؛
ِ
مع َأ َّن يف املَن ِ
لكثرة َت ِ
ِ
االنتباذ ،لكن اقترص عليها؛
َاهي ما هو َأ َشدُّ يف ال َّتحريم من
عاطي ِهم هلا))(.)2
تفصيلهُ ،مو ِرد ًا ِ
ِ
بعض ال َّت َساؤُ ِ
َ
وسبقه ِّ
عليه َ
الت
القول ،ومن َث َّم
يبي ُم َع ِّلق ًا عىل إِمجاله ﷺ
الط ُّ

يامنَ ،
ور ِ َ
ُ
إل ُ
مر واحدٌ  ،وهو ا ِ
وا ِ
تفسري لهُ ،ث َّم قال:
اخلمسة
واألركان
إلجا َب َة عليها؛ فبينَّ َ َأ َّن املَ ْأ ُم َ
ٌ
به أ ٌ
ِ
((فإِ ْن َ
الراوي إِ
شكاالن:
قيل :عىل هذا يف قول َّ
أحدُ مهاَ :أ َّن ْ
ور بِ ِه واحدٌ  ،وقد قالَ :أربع.
املأ ُم َ
وثانيهامَ :أ َّن َ
ٌ
مخسة ،وقد ذكر َأر َبع ًا.
األركان

إل َ
واجلواب عن األولَ :أن َُّه جعل ا ِ
فصلة.
يامن َأربع ًا باعتبار َأجزائِ ِه ا ُمل َّ
غرض من َ
لغ ِ
وعن الثَّاينَ :أن َُّه من عادة ال ُب َ
ِ
الكالم إِذا كان منصوب ًا لِ ٍ
غراض ،جعلوا
األ
اء َأ َّن
َ
وتوج َه ُه إِ ِ
ليه ،كان ما سواه مر ُفوض ًا ُم َّط َرح ًا ،ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :ف َع َّززْ َنا بِ َثالِ ٍ
سيا َقه له،
ث﴾(َ ،)3أي:
ُّ
باجلار واملجرو ِر؛ َ
فعززناه ،برتك املنصوبَ ،
الكالم مل يكن َمسوق ًا له ،فهاهنا ملَّا مل يكن
أل َّن
وأتى
َّ
َ
ِّ
ُ
ني؛ َ
الش ِ
إل ِ
الشهادت ِ
الغرض يف ا ِ
ُ
بكلمتَي َّ
كر َّ
هادة ،بدليل قوهلم:
أل َّن
القوم كانوا ُم ْؤ ِمننيَ ُ ،م ِق ِّر َ
َ
ين َ
يراد ِذ َ
ُ
إل َ
الرسول ﷺ هلم ،ولكن كانوا َي ُظ ُّن َ
ون َأ َّن ا ِ
ِ
مقصور عليهام،
يامن
ور ُسو ُل ُه َأع َل ُم))،
((اهلل َ
ٌ
وترحيب َّ
َ
ِ
وأ هَّ ُنام
كافيتان هلم))(.)4

و َتبِ َع ُه الكرماينُّ ،فوقف عند واحدة من تلك ِ
ري من ُعدُ ٍ
ول من املصدر
تضمن َُه ال َّتعب ُ
الع َللِ  ،وما َّ
ؤو ِل ،وهو قو ُل ُهَ :
يح ،وهو قوله(( :ا ِ
قلت :لمِ َ َعدَ َل
((أ ْن ت ُْع ُطوا)) ،فقال(( :فإِ ْن َ
الص ِ
رَّ
إليماَ ُن)) ،إِىل ا ُمل َّ
من َل ْف ِظ املصد ِر ،إِىل ما ِ
قلت :ل ِ
شعا ِر بمعنى ال َّتجدُّ ِد ا َّلذي
فيه معنى املصدر ،وهو َأ ْن ت ُْع ُطوا؟ ُ
إل َ
((( فتح الباري.176/1

((( املصدر نفسه ،177/1وينظر :رشح صحيح البخاري ،258/5البن َّ
بطال.
((( يس.14 :

((( رشح املشكاة .462/2
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

للف ْعلِ ؛ َ
ِ
أل َّن ِ
فرض َّيت َُه كانت ُمتجدِّ د ًة)) (.)1
ِ
لامء من ِ
ِ
البالغة ال َّن َبو َّي ِةِ ،
ود َّق ُة
الع َللِ وال َّتوجيهاتَ ،ي َت َبينَّ ُ لنا ِع َظ ُم
من ُك ِّل هذا،
الع ُ
وغريه ممِ َّا ذكره ُ
ريَ ،
إلعجا ِز يف كال ِم َم ْن ال ِ
رسار ا ِ
ال َّتعب ِ
ينط ُق عن ا َهل َوى ﷺ..
وأ ُ

أربع مسائل:
وفيه ُ

املبحث الرابع:
يف �أ�شباه ُ
اجل َمل
امل�س�ألة الأوىل:

ما جاء يف كتابه إىل ملك الروم من قوله ﷺِ :
يم
ور ُسولِ ِه ،إِلىَ ِه َر ْق َل َع ِظ ِ
((م ْن محُ ََّم ٍد َع ْب ِد اهللِ َ

الرو ِم.)2())...
ُّ
ِ
الرو ِم) ،وقولهِ :
ول منَ :م ِل ِ
العدُ ُ
ور ُسولِ ِه)،
الرو ِم ،إىلَ :
(ع ِظ ِ
الع َّلةُ :
(م ْن محُ ََّم ٍد َع ْب ِد اهللِ َ
يم ُّ
ك ُّ
واإلقرار ،بالعبود َّي ِة هللِ تعاىل:

ت يف ال َّتعبريِ ،
ابن َح َج ٍر عند هذا املوضع مب ِّين ًا ما جاء فيه من ُن َك ٍ
الصياغة،
إذ وقف ُ
ود َّقة يف ِّ
دع ُه بـ (ملك الروم) ،كام هو شأنه ،ووصفه ،فبينَّ َ سبب
الرو ِم)؛ إذ مل َي ُ
ومع ِّلق ًا عىل قوله( :عظيم ُّ

(ع ِظيم)) ،وع َّلة ذلك ،فقال(( :قوله:
عدوله من صفة ملك إىل صفة أخرى جديدة ،هي قولهَ :
ِ
ٌ
الرو ِم) فيه ُع ٌ
معزول بحكم اإلسالم ،لك َّنه مل يخُ له من
اإلمرة؛ ألنَّه
دول عن ذكره بامللك أو
َ
(ع ِظيم ُّ

إكرا ٍم؛ ملصلحة ال َّتأ ُّلف))(.)3

ثم َّنبه إىل ما اشتملت عليه عبارات ذلك الكتاب عىل ق َّلتها من املعاين ،واألساليب ما يظهر الدِّ َّق َة
َّ
يف ال َّتعبري ،والبالغ َة يف اإلعجاز؛ إذ اشتمل عىل األمر بقولهَ :
(أ ْس ِل ْم) ،وعىل الترَّ غيب بقولهَ ( :ت ْس َل ْم)
يب بقولهَ ( :فإِ َّن َع َل َ
يت) ،والترَّ ِْه ِ
يك) ،واشتمل أيض ًا عىل
الز ْج ِر بقولهَ ( :فإِ ْن َت َو َّل َ
و( ُي ْؤتِ َك) ،وعىل َّ
((( الكواكب الدَّ راري.243/25

((( صحيح البخاري (ح ،)7وصحيح مسلم (ح ،)1773وفتح الباري.53/1

((( فتح الباري.53/1
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الدَّ اللة بقولهَ ( :يا َأ ْه َل ِ
الكت ِ
َاب).)1(.

امي إِ َبر ِ
دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

موضع آخر من الكتاب مضيف ًا بعض اإلشارات املستَن َبطة من احلديث ،ومع ِّلق ًا عىل قول
وقال يف
ٍ
((م ْن محُ ََّم ٍد َع ِ
بي ﷺِ :
أكرم َ
ور ُسولِ ِه))(( :فيه إشارة إىل َّ
أن ُر ُس َل اهللِ ْ
اخل ْل ِق عىل اهللِ،
وإن كانوا َ
بد اهللِ َ
ال َّن ِّ

وكأن فيه إشار ًة إىل بطالن ما تدَّ ِع ِ
فهم مع ذلك ُم ِق ُّر َ
بأنم عبيدُ اهللَِّ ،
يه ال َّن َص َارى يف عيسى .)2())f
ون هَّ

ووي إىل بيان ذلك ،وكان كالمه عىل هذا احلديث أكثر تفصي ً
ال ،وإشار ًة إىل مواطن
وسبقه ال َّن ُّ
البالغة واإلجياز ،وبيان ِ
والعدول من َل ْف ٍظ إىل آخر؛ فبينَّ َّ
أن من لوازم اخلطاب يف
الع َّل ِة يف ال َّتعبريُ ،
يم
بي ﷺ( :إِلىَ ِه َر ْق َل َع ِظ ِ
املكاتبات مراعاة الورع فيها؛ فال ُي ْف ِر ُط ،وال ُي َف ِّر ُط ،فقال(( :وهلذا قال ال َّن ُّ
ٍ
الروم؛ ألنَّه ال ُم َ
لك له ،وال لغريه إلاَّ بحكم دين اإلسالم ،وال ُس َ
ألحد
لطان
الرو ِم) ،فلم يقل :ملك ُّ
ُّ

ِ
ول اهللِ ﷺ ،أو َولاَّ ه َم ْن ِ
إلاَّ ملن َولاَّ ُه َر ُس ُ
املكاتبة ،مب ِّين ًا َّ
أن من
أذ َن له ..)3())...ويميض يف بيان آداب
اجل ْز ِ
اب البالغة ،واإلجياز ،وتحَ َ ِّري األلفاظ َ
لة ،وإظهار ال ِّل ِ
ني ،واملالطفة ،مؤ ِّيد ًا ذلك
آداهبا استح َب َ

وص من ال َّتنزيلِ  ،فيقول(( :ومل يقل :إىل ِه َر ْق َل ُّ
بن ُُص ٍ
(ع ِظيم
فقط؛ بل أتى بنوع من املالطفة ،فقالَ :
الرو ِم) ،أي :ا َّلذي ُي َع ِّظ ُمو َن ُه ،و ُي َقدِّ مو َن ُه ،وقد أمر ُ
اهلل تعاىل بإِ ِ
ِ
دعى إىل اإلسال ِم ،فقال
النة
القول ملن ُي َ
ُّ

تعاىلُ :
احل ْك َم ِة واملَ ِ
﴿أ ْد ُع إِلىَ َسبِيلِ َر ِّب َك بِ ِ
وع َظ ِة َ
احل َسن َِة﴾( ،)4وقال تعاىلَ ﴿ :ف ُقولاَ َل ُه َقولاَ ً ل ِّي َن ًا﴾(،)5
وغري ذلك))(.)6

كر أقوال العلامء يف هذا احلديث ،كابن َّ
ووي ،وابن حجر،
وجاء يف حتفة
بطال ،وال َّن ِّ
ّ
األحوذي ِذ ُ
فقهي ٍة تتع َّلق بجواز قراءة ٍ
آيات من القرآن من ِق َبلِ املرشكني ،أو َم ِّس َها ،أو نقلها
وما فيها من أحكام َّ
العدو،
إىل أرض
والسيام إذا كانت ضمن غريها من الكالم ،إىل غري ذلك(.)7
ِّ
َّ

((( ينظر :فتح الباري.55/1

الساري.79/1
((( فتح الباري  ،220/8وينظر :إرشاد َّ

الصحيح.398/2
((( رشح الن ِّ
َّووي عىل مسلم ،108/12وال َّتلخيص ،423/1وينظر :ال َّتوضيح لرشح اجلامع َّ
((( النَّحل.125 :
((( طه.44 :

ووي عىل مسلم ،108/12وال َّتلخيص ،424-423/1وينظر :الكواكب الدَّ راري.63/1
((( رشح ال ّن ِّ

((( ينظر :حتفة األحوذي برشح جامع الترِّ مذي ،417-416/7للمباركفوري.
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

ِّ
واملتأخرين إمجاعهم عىل هذه املعاين ،وا ِّتفاقهم عىل
ويالحظ من أقوال العلامء من القدماء
ثبوهتا ،وإقرارهم بحقيقة اإلعجاز يف مفردات احلديث الرشيفِ ،
ود ّق ِة االختيار يف ال ّتعبري،
واستعامل املفردات اللاَّ ز َم ِة ِّ
ٍ
غرض.
لكل

امل�س�ألة الثانية:

يكم َ
َ
َما َجا َء فيِ َقولِ ِه ﷺ ...(( :ولاَ َت ْأتُوا بِ ُب ْهت ٍ
وأ ْر ُج ِل ُك ْم.)1())...
َان َتفْترَ ُ و َن ُه َبنيَ أ ْي ِد ُ ْ
الع َّلة :ختصيص األيدي َ
ات دون ْ
ِ
ِ
واالقتصار عىل املَ ْن ِه َّي ِ
رجل باالفرتاء وال ُب ِ
ورات:
املأ ُم
هتان،
واأل ُ
ُ
وكانت وقفة ابن حجر رمحه اهلل عند قوله ﷺَ ( :تفْترَ ُ و َن ُه َبنيَ َأ ْي ِد ْي ُكم َ
وأ ْر ُج ِل ُك ْم)ِ ،
والع َّل ُة يف
ْ
ختصيص األيدي واألرجل من بني أعضاء اجلسد لتكون محَ ََّل ال ُبهتان واالفرتاء ،أو أدوات ارتكابه

؛إذ هَّأنا إنَّام ُخ َّصت بذلك؛ َّ
ألن معظم األفعال تقع هبا؛ إذ هي احلاملة ،وهي العاملة ،فيقول...(( :
األيدي َ
ص َ
رج َل باالفرتاء؛ َّ
َ
ألن ُمعظم األفعال تقع هبام؛ إذ كانت هي العوامل ،واحلوامل
واأل ُ
وخ َّ

ٍ
قولي ٍة ،ف ُي ُ
قال :هذا
الر ُج ُل
سمون َّ
الص َ
والسعي ،وكذا ُي ُّ
للمبارشة َّ
بجناية َّ
نائع األيادي ،وقد ُيعا َق ُب َّ
بام كسبت يداك ،ويحُ ت ََم ُل أن يكون ا ُملراد :ال تبهتوا ال َّناس كفاح ًا ،وبعضكم يشاهد بعض ًا ،كام ُي ُ
قال:
قلت كذا بني يدي فالن))(.)2

َّ
كاخلطايب والكرماين وغريمها ،كقول بعضهمَّ :
إن املراد األيدي،
ُث َّم تناول مناقشة آراء العلامء
راد بِماَ بني األيدي َ
رجلِ
القلب؛ ألن َُّه هو
وذكر
األرج َل لل َّتأكيدُ ،ث َّم قال(( :ويحُ ت ََم ُل أن يكون ا ُمل ُ
َ
واأل ُ
ُ

ا َّلذي ُيترَ ِج ُم ال ِّل ُ
سان عنه ،فلذلك ُن ِس َب إليه االقرتاء؛ َّ
ٍ
بكذب ُتزَ ِّو ُرو َن ُه
كأن املعنى :ال ترموا أحد ًا
()3
ُون صاح َب ُه َبأ ِ
يف أنفسكمُ ،ث َّم َت ْب َهت َ
ونبه إىل رأي آخر نسبه إىل بعض العلامء ،وهو َّ
أن
لسنَتِ ُك ْم)) َّ .
يكم َ
وأ ْر ُج ِل ُك ْم) ،يحَ ت َِم ُل َأ ْن يكون يف قولهَ ( :بنيَ َأ ِ
قولهَ ( :بنيَ َأ ِ
يد ُ
يك ْم) إِشار ٌة إىل احلال ،ويف قوله:
يد ُ ْ
ألن السعي من أفعال َ
َ
رجلِ (.)4
األ ُ
(وأ ُ
رج ِل ُك ْم) إِشار ٌة إىل املستقبل؛ َّ َّ
((( صحيح البخاري (ح ،)18ومعجم ابن عساكر( 249/1ح ،)288وفتح الباري.88/1

((( ينظر :الكواكب الدَّ راري.106/1

((( فتح الباري ،90-89/1وينظر :الكوثر الجاري.75/1

((( املصدر نفسه.
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امي إِ َبر ِ
دَ .س ِ
اهيم ك ُّنوش

بالس ِ
املنهيات
مة ال َّتعبري َّي ِة يف احلديث ،وهو االقتصار عىل ذكر
ثم َّنبه عىل أمر آخر يتع َّلق ِّ
َّ
َّ
اإلمجالِ ،
املنهي ِ
ِ
ٍ
ات،
بأسلوب ُي ْف َه ُم منه هَّأنا مراد ٌة بطريق
وع َّل ُة ذلك ،فيقول(( :فإِ ْن قيل :لمِ َ رَ َ
اقتص عىل َّ

اإلمجال يف ِ
ِ
قوله( :ولاَ َت ْع ُصوا)،
ومل يذكر املأمورات؟ فاجلواب :أنَّه مل هُي ِم ْلها ،بل ذكرها عىل طريق
ور ِ
ُ
َّ
خمالفة األمر .واحلكمة يف ال َّت ْن ِص ِ
يص عىل كث ٍ
الكف
اتَ :أ َّن
إذ العصيان
املنهيات دون املَ ْأ ُم َ
ري من َّ
الف ْعلِ ؛ َ
َ
اجتناب املَ َف ِ
نشاء ِ
يرس من إِ ِ
ِ
الرذائلِ قبل
اجتالب
اس ِد ُم َقدَّ ٌم عىل
أل َّن
ِ
َ
أ ُ
املصالح ،وال َّت َخ يِّل عن َّ
ال َّت َح يِّل بال َف َضائلِ ))(.)1

وعند ال َّنظر يف أقوال العلامء ممَِّن سبقوا ابن حجر ،وممِ َّن كانوا بعده ،نجدها تتشابه يف بيان
مضمون احلديث ،ومفهومه العام ،وهي املعاين ا َّلتي َأوجزها ابن حجر ،يضاف إليها ما أمجع عليه
َان َيفْترَ ِ ْين َُه َبينْ َ َأ ْي ِديِ َّن َ
ا ُمل َف رِّسون من ٍ
وأقوال يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ولاَ َي ْأتِينْ َ بِ ُب ْهت ٍ
ٍ
آراء،
وأ ْر ُج ِل ِه َّن﴾()2؛
هْ
إِذ َخ َل ُصوا إىل َأ َّن ا ُملرا َد بقولهَ ( :يفْترَ ِ ْين َُه َبينْ َ َأ ْي ِديِ َّن َ
)،كناية عن الزِّ نىَ ،أو َأ ْن ِ
ٌ
تلتق َط املرأ ُة
وأ ْر ُج ِل ِه َّن
هْ
َ
ِ
ٍ
اج(( :أ ْي :ال يأتني بولد َي ْنس ْبن َُه إىل
َمو ُلو َد ًا من غري زوجها ،وتدَّ ِعي لزوجها َأن َُّه ولدُ ُه؛ قال َّ
الز َّج ُ

تان ِ
الزوج ،فإِ َّن ذلك بهُ ٌ
سع املقام لذكرها(.)4
َّ
وف ْر َي ٌة))( .)3وغري ذلك من األقوال ممِ َّا ال ي َّت ُ

امل�س�ألة الثالثة:

خري؟(( :ا ُمل ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم
خري ،أو ُّ
ما جاء يف قوله ﷺ حينام ُسئِ َلُّ :
أي املسلمني ٌ
أي اإلسالم ٌ
ا ُمل ْس ِل ُم َ
ون ِم ْن لِ َسانِ ِه و َي ِد ِه))(.)5
ِ
الع َّلة :ال َّتعبري بال ِّلسان دون الكالم ،وباليد دون سائر اجلوارح.

ويف هذا املوضع يقف ابن حجرَ ،
وآخرون من العلامء ،ل ُيب ِّينوا ما فيه من ع َّل ٍة يف استعامل ال ِّلسان

((( فتح الباري ،90-89/1وينظر :الكوثر اجلاري.75/1
((( املمتحنة.12:

الز َّجاج.
((( معاين القرآن وإعرابه ،160/5أبو إسحاق َّ

السعود العامدي ،وروح املعاين ،268/14لآللويس ،وحماسن
السعود  ،240/8أبو ُّ
((( ينظر :تفسري أيب ُّ

حممد مجال الدِّ ين القاسمي.
ال َّتأويلَّ ،211/6

((( صحيح البخاري (ح  ،)9وصحيح مسلم (ح ،)65وفتح الباري.75 -74/1
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ري فيِ َ
احل ِد ِ
يث ال َّن َب ِو ِّي ِعندَ ِ
ِع َل ُل ال َّتعبِ ِ
ابن َح َجر

البحوث املحكمة

وأنوه َّ
بأن أقوال العلامء يف هذا احلديث قد تشاهبت يف
دون الكالم ،واليد دون غريها من اجلوارحِّ .
كرر اللاَّ حقون قس ًام من أقوال السابقني ،وهم م َّتفقون عىل َّ
أن األذى بال ِّلسان َأ َع ُّم منه
أغلبها ،إذ َّ

ِ
وأشم ُل ،فوقع تقديمه يف الكالم.
باليد
َ
وأبدَ ُأ بِماَ َجا َء َع ْن ِ
عام بالنسبة إىل ال ِّلسان دون
ابن َح َج ٍر يف هذا احلديث ،إذ يقول(( :احلديث ُّ

()1
ِ
ألن ال ِّلسان ُيمكنه القول يف ِ
اليد؛ َّ
املاضنيَ  ،واملوجودين،
ثم
واحلادثني بعدُ  ،بخالف اليد)) َّ .
يضيف ع َّلة أخرى ،هي أكثر د َّق ًة يف ال َّتعبري ،وإلفات ًا لل َّنظر فيقول(( :ويف ال َّتعبري بال ِّل ِ
سان دون القول

أخرج لسا َنه عىل سبيل االستهزاء ،ويف ذكر اليد دون غريها من اجلوارح ُن ٌ
ُن ٌ
كتة؛
كتة؛ فيدخل فيه َم ْن
َ
فيدخل فيها اليد املعنو َّية؛ كاالستيالء عىل حقِّ الغري بغري حقٍّ ))(.)2

ويمكن القول أيض ًا َّ
ألنا األكثر من بني أعضاء جسم اإلنسان
إن ذكر اليد دون غريها من اجلوارح؛ هَّ
إحداث ًا لألذى ،أو ال ُّ
تقل عن ال ِّلسان؛ إذ يمكن عمل بعض احلركات ،أو اإلشارات التي تُس ِّب ُب األذى

ظهر د َّق َة االختيار ،ومجال ال َّتعبري يف كالمه ﷺ.
للغري ،وهذا ٌ
شائع بني الناس اليوم ،ممَِّا ُي ُ
ومحل َّ
أديبية التي ُّ
حتث عىل مكارم
اخلطايب هذا ال َّتعبري عىل أنَّه من األساليب الترَّ بو َّية وال َّت َّ

الزجر ،والوعيد ،أو
األخالق ،واالرتقاء يف مدارج الفضيلة والكامل ،فيقول(( :هذا ك ُّله عىل معنى َّ

نفي الفضيلة ،وسلب الكامل ،دون احلقيقة يف رفع اإليامن وإبطاله))(.)3
ويؤ ِّيده ما جاء يف رشح ابن َّ
َ
املستكمل ألمور اإلسالم خالف قول
املسلم
بطال(( :يريد:
َ
ا ُمل ِ
رجئ َِة))(.)4

أن العلامء -رمحهم اهلل -اتَّفقوا عىل َّ
ووي إىل َّ
(خيرْ ِ
أن اختالف اجلواب يفَ :
وذهب اإلمام ال َّن ُّ
السائل واحلارضين؛ فكان يف أحد املَ ِ
ُ
وض َع ِ
احلاجة إىل
ني
ا ُمل ْس ِلمنيَ ) ،إنَّام وقع نظر ًا ((الختالف حال َّ
ِ
السالم ،وإطعام َّ
ِّ
الكف عن إيذاء املسلمني بالقول
وأهم ...ويف املوضع اآلخر إىل
أكثر
ُّ
الطعام ُ
إفشاء َّ

((( فتح الباري.75/1
((( املصدر نفسه.

السنن.317/4
((( معامل ُّ

((( رشح صحيح البخاري ،62/1البن َّ
بطال.
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ص اليد ِّ
وعن ختصيص اليد ِّ
بالذكر؛ َّ
َ
بالذكر قال:
ألن معظم األفعال هبا))(.)2
((وخ َّ
ِ
البيان ،فقال(( :قولهَ ( :م ْن
وح ْس ِن
تضمن َُه احلديث من بالغة ال َّتعبريُ ،
ونب َه الكرماين عىل ما َّ
َّ
َس ِل َم)ْ ،
فإن قلت :سألوا عن اإلسال ِم ،أي :اخلصلة ،فأجابَ ( :م ْن َس ِل َم) ...حيث قالَ ( :م ْن َس ِل َم)،
للسؤال؟ قلت :هو
ومل يقل :هو سالمة املسلمني من لسانه ويده ،فكيف يكون اجلواب مطابق ًا ُّ
مطابق وزيادة من حيث املعنى؛ إذ ُيع َل ُم منه َّ
ٌ
أفضليته باعتبار تلك اخلصلة ،وذلك نحو
أن
جواب
َّ

قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلو َن َك َماذا ُي ْن ِف ُق َ
لوالِدَ ِ
اإلسالم ،وأراد
ين﴾( ،)3أو أطلق
َ
ون ُق ْل َما َأ ْن َف ْقت ُْم ِم ْن َخيرْ ٍ َف ِل َ
الصفة ،كام يقال :العدل ،و ُيراد العادل))(.)4
ِّ
ص
َّأما عن سبب ختصيص اليد من بني سائر اجلوارح ،وسبب تقديم ال ِّلسان ،فيقول(( :وإنَّام َخ َّ

أن الفعل قد حيصل بغريها؛ َّ
اليد ،مع َّ
ألن سلطة األفعال إنَّام تظهر يف اليد؛ إذ هبا البطش ،والقطع،
واألخذ ،واملنع ،واإلعطاء ونحوه .واإليذاء بال ِّلسان أكثر فاع ُتبرِ َ الغالب ...وإنَّام قدَّ م ال ِّلسان؛ َّ
ألن

وأسهل ،أو ألنَّه أشدُّ نكاي ًة؛ قال ﷺ حلسانُ :
((أ ْه ُج ا ُمل ِ
إيذاء ال ِّل ِ
ُ
رشكنيَ َ ،فإن َُّه َأ َش ُّق
أكثر وقوع ًا،
سان ُ
َّ
َع َلي ِه ْم ِم ْن َر ْش ِق ال َّن ْبلِ )) (.)6()))5

إن تقديم ال ِّلسان وقع باعتبار العموم؛ َّ
ويمكن القول َّ
ألن اإليذاء به يشمل َم ْن يف املايض ،و َمن
ِ
يف احلارض ،و َم ْن يكون يف املستقبل ،ويعبرَّ ُ به عماَّ يف َّ
األحياء واألموات؛ ولذا
الضمري ،ويقع أذاه عىل

كان من َهدْ يِ ِه ﷺ ال َّن ْهي عن اإلساءة إىل األموات بال ِّلسان ،فقالُ :
((أ ْذ ُك ُروا محَ ِ
َاس َن َم ْو َت ُاك ْمُ ،
وك ُّفوا
ُ
َّووي،
الصحيح للبخاري ،493/2لإلِمام الن ِّ
((( رشح الن ِّ
َّووي عىل مسلم ،10/2وال َّتلخيص رشح اجلامع َّ
الصحيح ،499/2البن املل ّقن.
وال َّتوضيح لرشح اجلامع َّ

((( املصدر نفسه ،وينظر :رشح السيوطي عىل مسلم.58/1

((( البقرة.215:

((( الكواكب الدَّ راري.91/1

((( املعجم الصغري( 54/2حَّ ،)769
للطرباين ،وينظر( :ح ،)994 ،119وموسوعة أطراف احلديث،22757/1
ولفظه عند الطرباينُ :
وجبرْ ِ ُ
((أ ْه ُج ا ُملشرْ ِ ِكنيَ ِ ،
يل َم َع َك)).
((( الكواكب الدَّ راري.88/1
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َع ْن َم َسا ِوئِ ِه ْم))(.)1
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وذهب ابن رجب احلنبيلُّ إىل َّ
بي ﷺ من إطعام الطعام،
أن وجوه اخلري التي وردت يف جواب ال َّن ِّ

السالم ،وغريها من مظاهر اإلسالم ال َّت ِّام الكامل ،هي من الفضل ،وليست واجبة ،وإنَّام
وإفشاء َّ
ٌ
ٌ
واجبة إذا كانت من غري َحقٍّ  ،وإذا كانت
إحسانَّ .أما سالمة املسلمني من ال ِّلسان واليد ،فهي
هي
من َحقٍّ فهي فضل أيض ًا(.)2

يتبينَّ من أقوال العلامء يف هذا الترَّ كيب ،أنَّه مل يكن ل ُيؤ ِّد َي الغرض املطلوب ،واملعنى املقصود،
الصيغة ،ويتبينَّ ُ أيض ًا ِد َّق ُة ال َّتعبري ،ولطف االختيار ،وسالمة البناء،
لو مل يكن هبذه ِّ

َّ
((ألن بالغة
وقوة اإلعجاز ،ووضوح البالغة؛ فقد عبرَّ باملسلم ،وهو دون املؤمن يف الظاهر؛
َّ
املقام ،ومقتىض احلال ُي ْؤثِ ُر ال َّتعبري باملسلم؛ ألنَّه جاء ُم َق ًّيد ًا بام بعده وهوَ :م ْن َس ِل َم ا ُمل ْس ِل ُم َ
ون ،فالذي
للمحبة ،ومتنِّي اخلري ،يكون مسل ًام كام ً
قمة
يتعرض ألذى ،بل
ال ،أي :مؤمن ًا حمسن ًا يف إيامنه ،وهذه َّ
َّ
ال َّ
ون؛ ِ
ألن ال َّتعبري باملؤمن ال حيتاج إىل قولهَ :م ْن َس ِل َم ا ُمل ْس ِل ُم َ
البالغة؛ ّ
لعدَّ ِة أمو ٍر:

وصف احلديث باحلشو والزيادة ،ورسول اهلل أبلغ العرب.
َأوَّلاَ ً  :حتى ال ُي َ
ثانِ َي ًاَّ :
ألن بالغة احلديث الشرَّ يف تقتيض التَّرصيح هبذا القيد؛ ألنَّه أبلغ من اإلضامر؛ ملا فيه من

بالسالمة.
ال َّترصيح َّ
َثالِ َث ًا :ليدخل يف املسلمني ُّ
كل ال َّناس :املسلم ،واملؤمن ،واملحسن من باب أوىل .وكذلك يدخل

فيه غري املسلم؛ َّ
ألن من استأمنه مجاعة املسلمني عىل أرضهم ،أخذ حكم املسلمني من األمن
والسالمة))(.)3
َّ

وينبغي ملن كان مسل ًام ح َّق ًا أن يشهد له عمله ،وهو أن يسلم ال َّناس من لسانه ويده ،وإلاَّ َّ
فإن
إسالمه يكون حمض ا ِّد ٍ
قه(.)4
عاء ،ليس له من العمل ما ُيصدِّ ُ
إن قولهِ :
ثم َّ
بي الكريم ﷺ من جوامع الكلم،
(م ْن لِ َسانِ ِه و َي ِد ِه) ،يظهر بعض ًا ممَِّا اخت َّ
َّ
ُص به ال َّن ُّ

((( املعجم الكبري( 438/12ح ،)13599وموسوعة أطراف احلديث.7142/1

الزبيدي.
السادة امل َّتقني برشح إحياء علوم الدِّ ين ،252/6ملرتىض َّ
((( ينظر :فتح الباري ،42/1البن رجب احلنبيل ،وإحتا ف َّ

والترشيعية يف احلديث الشرَّ يف ،23:عيل عيل صبح.
اخللقية
َّبوي للقيم
((( التصوير الن ُّ
َّ
َّ

((( ينظر :فيض الباري رشح البخاري ،74/1للكشمريي.
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ِ
ُّ
ومتكن َُه من زمام البالغة؛ فال َّتعبري باليد وال ِّلسان عن ِّ
واألفعال،
كل ما يقع من اإلنسان من األقوال
ألن ال ِّل َ
يبلغ الغاية يف بالغة اإلجياز؛ َّ
سان هو الذي َيعبرَّ ُ به عماَّ يف ال َّن ِ
فس ،وهو أبلغ من ال َّتصوير

بالقول ،الذي ال يشمل إخراج ال ِّلسان من الفم استهزا ًء ،وهو ال يدخل ضمن القول ،كام بينَّ ذلك

ابن حجر(.)1

امل�س�ألة الرابعة:

الذي َن ْفسيِ بِ َي ِد ِه ،لاَ
ما جاء يف قوله ﷺَ (( :ف َو ِّ
وو َل ِد ِه))( ،)2وورد يف صحيح مسلم بلفظ(( :لاَ
َ

ون َأ َح َّب إِ َل ِ
ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ُك ْم َح َّتى َأ ُك َ
يه ِم ْن َوالِ ِد ِه
ون َأ َح َّب إِ َل ِ
ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ُك ْم َح َّتى َأ ُك َ
يه ِم ْن َو َل ِد ِه

ووالِ ِد ِه ،وال َّن ِ
اس َأجمْ َ ِعنيَ )) (.)3
َ
ِ
وختصيص ُهماَ ِّ
بالذكر دون غريمها:
الروايتني،
ُ
قديم وال َّتأخ ُ
الوالِ ِد َ
ري بني َ
الع َّلة :ال َّت ُ
والو َل ِد يف ِّ
ابن َح َج ٍر يف هذا احلديث عند قولهِ :
َ
وكا َن ْت َوق َف ُة ِ
وو َل ِد ِه) ،بروايتيه؛ أعني هذه
(م ْن والِ ِد ِه َ

الرواية ،وقو َل ُهِ :
لكل رواية ،فض ً
ووالِ ِد ِه) ،فبينَّ َ ِع َّل َة ال َّتعبري ِّ
ال عن بيان ُأمور أخرى
(م ْن َو َل ِد ِه َ
ِّ
مستنبطة من احلديث؛ إذ تك َّلم عىل سبب تقديم الوالد يف رواية البخاري؛ مب ِّين ًا أنَّه إنَّام وقع بسبب

ألن ُك َّل ٍ
األكثر َّي ِة احلاصلة لآلباء ،فقال(( :قدَّ َم الوالدَ لألكث ِر َّي ِة؛ َّ
أحد له والدٌ من غري َع ْكس))(.. )4
للر ِ
واية الثانية ِع َّل ًة ُأخرى بنا ًء عىل ال َّتقديم وال َّتأخري ،فقال(( :ويف ِر َواية ال َّن َسائِي يف حديث
وذكر ِّ
َأ َنس ،تقديم الولد عىل الوالد؛ وذلك ملزيد َّ
الشفقة))(.)5

و ُيضيف مب ِّين ًا أثر ال َّتقديم وال َّتأخري عىل املعنى مع التزامه بام قدَّ مه من ِع َللٍ وسبب االقتصار
عىل ذكر الولد والوالد دون غريمها ،فيقول(( :وذكر الولد والوالد َأ َ
ألنام َأ َع ُّز عىل
دخ ُل يف املعنى؛ هَّ
ِ
الولد يف ِر َو ٍ
ِ
اية؛ لتقدُّ ِم ِه
يكونان َأ َع َّز من نفسه ...وقدَّ َم الوالد عىل
العاقل من األهل واملال ،بل ُر َّبام

اخللقية.24:
َّبوي للقيم
السندي عىل صحيح البخاري ،13/1وال َّتصوير الن ُّ
((( ينظر :فتح الباري ،75/1وحاشية ِّ
َّ

البخاري (ح ،)13وفتح الباري.81/1
((( صحيح
ِّ
((( صحيح مسلم (ح.)70
((( فتح الباري.81/1
((( املصدر نفسه.
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الش ِ
واإلجالل ،و َقدَّ َم الولدَ يف ُأخرى؛ ِ
ِ
ملزيد َّ
فقة)) (.)1
الزمان
بِ َّ
ال ملا جاء يف احلديث الشرَّ يف من ختصيص الوالد والولد ِّ
و ُي َقدِّ ُم تعلي ً
بالذكر ،ومن اشرتاط
وأ َّن يف ِصدْ ِق اإليامن به ،ومزيد املحب ِة له ﷺ ما يحُ ِّق ُق السعاد َة َ
بح ِّب ال َّنبِي ﷺَ ،
األ ِ
بد َّي َة
صدق اإليامن ُ
َّ
َّ
ِّ
للع ْب ِد يف دنياه ،وآخرتِ ِه ،فيقول:
َ
َ
إيامء إىل فضيلة ال َّت ُّ
ُعر ُف بِ ِه؛ وذلك َأ َّن حمبوب
((ويف هذا احلديث ٌ
فك ِر ،فإِ َّن األ َح ِّب َّي َة املذكور َة ت َ
اإلنسان إِ َّما نفس ُه ،وإِ َّما غ ُ َ
نفس ُه ،فهو َأ ْن ُيريد دوام بقائها سامل ًة من اآلفات ،هذا هو حقيقة
ريها .أ َّما ُ
ُ
املطلوبَ .
وأ َّما غريها ،فإذا حقَّقَ األمر فيه ،فإِنَّام هو بسبب حتصيل َن ْف ٍع ما عىل وجوهه املختلفة حا ً
ال
ِ
ومآ ً
الر ِ
َ
ظلامت الكفر إىل نور
سول ﷺ ا َّلذي أخرجه من
ال .فإِذا َتأ َّم َل ال َّن ْف َع
احلاصل له من جهة َّ
نفس ِه البقا َء َ
بقاء ِ
سبب ِ
بالسبب ِ
ِ
وع ِل َم
الس ِّ
مديَ ،
األبدي يف ال َّن ِ
عل َم َأن َُّه ُ
عيم رَّ
اإليامن إِ َّما باملبارشة ،وإِ َّما َّ
َ
َ
مجيع ُو ُج ِ
ِ
االنتفاعات؛ فاستحقَّ لذلك َأ ْن يكون َح ُّظ ُه من محَ ََّبتِ ِه َأو َف َر من
وه
عظم من ِ
أ َّن َن ْف َع ُه بذلك أ ُ
غريه؛ َ
أكثر من ِ
ِ
ٌ
َ
يتفاوتون يف ذلك بِ َح ْس ِ
ب
اس
غريه،
ري املَ َح َّب َة
َّ
ولكن ال َّن َ
أل َّن ال َّن ْف َع ا َّلذي ُيث ُ
حاصل منه َ

والغ ِ
استحضا ِر ذلكَ ،
فلة عنه))(.)2
َ
وأوجز َّ
ُ
ايب معا َ
نفس َك،
ين احلديث بقوله(( :معناه :ال َت
اخلط ُّ
صدق يف ُح ِّبي ح َّتى تُفنِ َي يف طاعتي َ
هالك َك))(َ .)3
ِ
ُ
َ
اي عىل هواك ،وإِ ْن كان فيه
ابن
اح
عقبه يف بيان معانيه،
وت ُْؤثِ َر ِر َض َ
وأ ُ
وإيض ِ
مفهوم ِه ُ
ُ
َّ
َ
ري ُة معا َ
ين كثري ًة ،وجعل
الكلم؛ إِذ محلت
احلديث من جوامع
بطال ،ا َّلذي َن َّو َه بِ َأ َّن هذا
ِ
ألفاظ ُه ال َي ِس َ
اإليامن ،فقال ...(( :هذا من جوامع َ
ِ
ِ
َ
الك ِل ِم ا َّلذي
لكامل
احلديث ميزان ًا
وعدَّ هذا
املَ َح َّب َة أنواع ًا ثالث َةَ ،
ِ
أقسام املَ َح َّب َة ٌ
ين كثري ًة؛ َّ
اليسرية معا َ
ثالثة:
ألن
ُأوتِ َي ُه ﷺ؛ ألن َُّه قد مجع يف هذه األلفاظ
َ
ِ
ٍ
ٍ
 محَ ََّب ُة إِالوالد.
كم َح َّب ِة
جالل
وعظمة؛ َ

الو َل ِد.
 ومحَ ََّب ُة َش َف َق ٍة ور َمح ٍة؛ َ
كم َح َّب ِة َ
ٍ
حس ٍ
كم َح َّب ِة سائِ ِر ال َّن ِ
اس.
وم
ان ُ
شاكلة؛ َ
 ومحَ ََّب ُة استِ َُوف املَ َح َّب ِة .ومعنى احلديث ُ
فحرص ُصن َ
َ
اإليامنَ ،ع ِل َم َّ
أعلم َّ :-
أن من استكمل
أن َحقَّ
َ
واهلل ُ

((( املصدر نفسه.82/1

((( املصدر نفسه.83/1
((( َأعالم احلديث.232/1
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بيه ِ
عليه ِم ْن َحقِّ َأ ِ
ِ
الر ُس ِ
وابنه ،وال َّن ِ
ول ،وفض َل ُه َآكدَ
مج ِعنيَ ))(.)1
اس َأ َ
َّ
َ
اشتمل ِ
بط ٍ
وابن َّ
َ
ال إيضاح ًا شام ً
ابن َح َج ٍرِ ،
وأ ِجدُ يف كالم ِ
احلديث من دقائق ال َّتعب ِ
ُ
ري،
عليه
ال ملا
ِ
ِ
املزيد.
رصدَ ا ُه من مواطن اإلعجاز ،وصور البيان ما ُيغني عن
وع َل ِل ِه ،وتعليالت ذلك ،وفيام َ

*

*

*

البخاري،66-65/1البن َّ
بطال ،وينظر :الكواكب الدَّ راري ،99/1وال َّتوضيح لرشح
((( رشح صحيح
ِّ

السيوطي عىل مسلم ،60/1وإرشاد
اجلامع َّ
الصحيح ،520/2وفتح الباري ،49-48/1البن رجب ،ورشح ُّ
الساري.97 -96/1
َّ
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ــات ُ
َ
اخل مِ َ
ـة
بعد هذه الوقفات ا ُملتتالية عىل مواضع ِ
تضم ُنه من تراكيب،
الع َلل يف احلديث الشرَّ يف ،وما َّ
ٍ
ومع ِّل ِلنيَ ُ ،أ ِّنو ُه َبأ َّن هذه الوقفات مل
وتعبريات
ْ
استوقفت ِقسماَ ً من العلامء ،فوقفوا عندها ُم َع ِّلقنيَ ُ ،

ِ
تأت إِلاَّ عىل ُج ٍ
ِ
زء يس ٍ
ستوع ْب هذا (ال َب ْح ُث)
كثري وكثري ..إِذ مل َي
ري جدَّ ًا من تلك املَ َواضع ،وما بقي ٌ
اجلزء َ
إِلاَّ شيئ ًا من ُ
َّ
تفتح الباب لمِ َ ْن َي ْر َغ ُب يف ْ
أن َي ْن َه َل
األ َّو ِل من (فتح الباري)،
ولعل هذه املحاولة ُ

سباب ِّ
من هذا املَ ِع ِ
الع ْذ ِ
االطالع عىل َأساليب ال َّتعبري
الراغبني َأ َ
بار ِكَ ،
ني َ
ب ،واملَ ْن َهلِ ا ُمل َ
ولع َّلها ُت َب ِّلغُ َّ
وفنون البالغة العالية ،يف واحد من أ ْن َقى َم َصادرها َ
وأ َ
ِ
عذهبا ..ومن خالل ال َّنظر يف ُك ِ
تب
الر ِصينَة،
َّ
واالطالع عىل ِ
ِّ
آراء العلامءُ ،يمكن َأ ْن ُأ َس ِّج َل اآليت:
شرُ وح احلديث،
يب ،يف كتابه َ
الع ِ
(أعالم احلديث) ،وابن َّ
َّ
بطال ،يف (رشح صحيح
لامء ا ُملتقدِّ مني-
كاخلطا ِّ
 إِ َّن آرا َء ُالبخاري)  -كانت محَ ََّل نظ ٍر ،وعناية من قبل العلامء ،ومنهم ابن حجر.

َّ
يب ،وابن
وآراء نقل فيها كالم غريه من العلامء؛
 هناك آراء انفرد ابن حجر بذكرها،ٌ
كاخلطا ِّ
بط ٍ
َّ
ووي وغريهم ،عليهم مجيع ًا َر ُ
محة اهللِ و ِر ْض َوا ُن ُه.
ال ،واإلما ِم ال َّن ِّ
 َّأما ا ُمل َتأ ِّخرون عن ابن حجر ،فإِ َّن َأغلبهم -إِ ْن مل َن ُق ْل ُك َّلهمَ -أشاروا إِىل ِآرائه ،ونقلوا عنه.

َاو ِل َ
 عمدت يف ال َب ْح ِبت ما
األحاديث ا َّلتي جاءت بلفظه ﷺ ما َأمكننِي ذلك ،وجت َّن ُ
ث إِىل َتن ُ
توخي ًا للفائدة َ
ٍ
األكرب ،و ُبغْ َي َة ِّ
واحد؛ وذلك ِّ
االطالع عىل روائع
الرواة ،إلاَّ يف موضع
جاء بلفظ ُّ
البيان ،ولطائف ال َّتعبري ،ودقائق الفصاحة.
وبعدَ ..أ َ
متَ ،
ِ
لوجهه الكريم ،إِنَّه َو يُِّل
وأ ْن جيعله خالص ًا
سأ ُله تعاىل َأن أكون قد ُو ِّف ْق ُت يف ما قدَّ ُ
ذلك ،وهو حسبي ونِ ْع َم الوكيل..
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ثبت امل�صادر
القرآن الكريم

الزبيدي َّ
الشهري
حممد بن احلسيني َّ
حممد بن َّ
السادة ا ُمل َّتقني برشح إحياء علوم الدِّ ينَّ ،
 -إحتاف َّ

ُبمرتىض ،مؤسسة ال َّتأريخ العريب -بريوت 1414هـ 1994 -م.

 ارتشاف الضرَّ َ ب من لسان العرب ،حممد بن يوسف ،أبو حيان َاألندليس (ت745هـ )،
َّ
َّ

حتقيق د .مصطفى أمحد ال َّنماَّ س ،مطبعة املدين1404 ،هـ 1984 -م.

حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين
الساري لرشح صحيح البخاري ،أمحد بن َّ
 -إرشاد َّ

القتيبي املرصي ،أبو العباس شهاب الدين (ت923هـ ) ،املطبعة الكربى األمري َّية مرص.

حممد بن عبد الرب
 -االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،أبو عمر ،يوسف بن عبداهلل بن َّ

معوض ،دار الكتب
حممد عطاَّ ،
بن عاصم ال َّنمري ،القرطبي ( ت463هـ ) ،حتقيق :سامل َّ
وحممد عيل َّ
العلمية بريوت.

 -إصالح املنطق ،ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت244هـ ) ،حتقيق :حممد

مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط1423 ،1هـ 2002 -م.

ين يف القرآن الكريم ،مجع وإعداد :عيل بن نايف َّ
الشحود.
غوي والبيا ّ
 اإلعجاز ال ُّل ُّ َأعالم احلديث يف رشح صحيح البخاري ،لإلمام أيب سليامن محد بن حممد َّاخلطايب (ت388هـ)،

الرمحن آل سعود ،جامعة ُأ ِّم القرى1405 ،هـ 1406 -هـ.
حتقيق ودراسة :حممد بن سعد بن عبد َّ

 إكامل املعلم رشح صحيح مسلم ،العلاَّ مة ،القايض أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بنالسبتي ،أبو الفضل (ت544هـ) ،حتقيق :د .حييى إسامعيل ،دار الوفاء ِّ
للطباعة
عمرون اليحصبي َّ
وال َّنرش وال َّتوزيع مرص ،ط1998 -1419 ،1م.

خرج أحاديثه
 الربهان يف علوم القرآن ،بدرالدِّ ين حممد بن عبداهلل َّالزركيشّ (ت794هـ)َّ ،

وع َّلق عليه :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1482 ،1هـ 1988 -م.

حممد بن يعقوب
 -بصائر ذوي ال َّتمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،جمد الدين ،أبو طاهر َّ
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حممد عيل ال َّن َّجار ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي -القاهرة.
الفريوزابادي(ت 817هـ) ،حتقيقّ :
 البيان وال َّتبيني ،عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالوالء ،ال َّليثي ،أبو عثامن َّالشهري باجلاحظ

( ت 552هـ ) ،ال َّنارش :دار ومكتبة اهلالل -بريوت1423 ،هـ.
 تحُ فة َحوذي برشح جامع الترِّ
الرحيم
األ
ِّ
ِّ
الرمحن بن عبد َّ
مذي ،أبو العال حممد عبد َّ
العلمية -بريوت.
املباركفوري(ت1353هـ) ،دار الكتب
َّ

رشيعية يف احلديث الشرَّ يف ،عيل عيل صبح ،املكتبة
اخللقية وال َّت
 ال َّتصوير ال َّنبوي للقيمَّ
َّ
األزهر َّية األثر َّية للترُّ اث ،ط1423 ،1هـ 2002 -م.
الصحيحني ،د .نشأت عيل
 ال َّتوجيه ال َّنحوي وأثره يف داللة احلديث ال َّن ِّبوي الشرَّ يف دراسة يف َّ

الرمحن ،املكتبة العرص َّية ،صيدا -بريوت ،ط1432 ،1هـ 2011-م.
حممود عبد َّ

الصحيح ،تصنيف :رساج الدِّ ين أيب حفص عمربن عيل بن أمحد
 -ال َّتوضيح لرشح اجلامع َّ

َ
األنصاري َّ
الشافعي ،املعروف بابن املل ّقن (ت804هـ) ،حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق
الترُّ اث ،إصدار وزارة َ
األوقاف ُّ
اإلسالمية -دولة قطر.
والشؤون
َّ
حممد
السعود العامديَّ ،
السعود -إرشاد العقل َّ
السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،أبو ُّ
 تفسري أيب ُّحممد بن مصطفى ( ت982هـ ) ،دار إحياء الترُّ اث العريب بريوت.
بن َّ

للبخاري ،تأليف اإلمام العلاَّ مة حميي الدِّ ين أيب زكر َّيا حييى
الصحيح
ِّ
 ال َّتلخيص رشح اجلامع َّووي(ت676هـ) ،ح َّققه :أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب ،دار َطيبة لل َّنرش وال َّتوزيع ،ط،1
بن رشف ال َّن ِّ

1429هـ 2008م.

 ال َّتلخيص يف معرفة أسامء َاألشياء ،أبو هالل احلسن بن عبداهلل بن سهل بن سعيد بن حييى

عـزة حسن ،دار طالس للدِّ راسات
بن مهران العسكري (ت نحو 395هـ ) ،عني بتحقيقه :دَّ .
والرتمجة وال َّنرش -دمشق.
 ال َّتمهيد ملا يف ا ُمل َّرب (ت463هـ )،حتقيق :مصطفى
وطأ من املعاين واألسانيد ،البن عبد ال ِّ

اإلسالمية
وحممد عبد الكبري البكري ،ال َّنارش :وزارة عموم األوقاف والشؤون
بن أمحد العلويَّ ،
َّ
املغرب.

حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلسيني ،الكحالينُ ،ث َّم
 ال َّتنوير رشح اجلامع َّالصغريَّ ،
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الرياض ،ط،1
َّ
السالمِّ -
الصنعاين (ت1182هـ) ،حتقيق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار َّ
1432هـ 2011 -م.

الرؤوف بن تاج العارفني بن
 ال َّتيسري برشح اجلامع َّالصغري ،زين الدِّ ين َّ
حممد املدعو بعبد َّ

ع ٍّ
يل بن زين العابدين احلداديُ ،ث َّم املناوي القاهري ( ت1031هـ ) ،مكتبة اإلمام َّ
افعي ،ط،3
الش ِّ
.1988

الرمحن بن
 -جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديث ًا من جوامع الكلم ،زين الدِّ ين عبد َّ

البغداديُ ،ث َّم الدِّ
مشقي ،احلنبيلّ (ت795هـ) ،حتقيق :شعيب
السالمي
ّ
أمحد بن رجب بن احلسنّ ،
ّ
الرسالة بريوت.
األرناؤوط وإبراهيم باجسَّ ،
مؤسسة ِّ

العربية.
 حاشية اخلرضي عىل ابن عقيل ،حممد عيل اخلرضي ،مطبعة دار إحياء الكتبَّ

السندي املدين ،احلنفي ،أبو
السندي عىل صحيح البخاريَّ ،
حممد بن عبد اهلادي ِّ
 -حاشية ِّ

احلسن -دار الفكر.
 خزانة َولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي(ت1093هـ) ،حتقيق:
األدب ُّ

السالم حممد هارون ،مكتبة اخلانجي -القاهرة ،ط1406 ،4هـ 1997 -م.
عبد َّ
والسبع املَثاين ،أبو الثَّناء اآللويس(ت1270هـ) ،حتقيق:
 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم َّالسالمي ،دار إحياء الترُّ اث العريب ،ط1420 ،1هـ 1999 -م.
حممد أمحد األمد وعمر عبد َّ
السالم ّ

السجستاين(ت275هـ) ،ضبط وتصحيح :حممد
 -سنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن األشعث ِّ

عدنان بن ياسني درويش ،دار إحياء الترُّ اث العريب -بريوت ،ط2000 ،1م.

 سنن الترِّ مذي ،حممد بن عيسى بن سورة الترِّمذي(ت289هـ) ،حتقيق :حممد عيل وحممد
ّ

عبداهلل ،دار ابن اهليثم -القاهرة ،ط1425 ،1هـ 2004 -م.

 -سنن الدَّ ار قطني ،أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن ال ُّنعامن بن دينار

الس ِّيد عبداهلل هاشم يامين املدين ،دار املعرفة -بريوت،
البغدادي الدَّ ار قطني(ت385هـ) ،حتقيقَّ :

1386هـ 1966 -م.

ألفية ابن مالك ،حتقيق :حممد حميي الدِّ ين عبد احلميد ،دارالفكر -بريوت.
 -رشح ابن عقيل عىل َّ

بي املصطفى ،أبو القاسم ،شهاب الدين عبد الرمحن بن
 -رشح احلديث املقتفى يف مبعث ال َّن ِّ
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الدمشقي ،املعروف بأيب شامة (ت665هـ ) ،املح ِّقق :مجال عزون،
إسامعيل بن إبراهيم املقديس،
ّ
العلمية َّ
الشارقة.
مكتبة العمرين
َّ

يض عىل الكافيةّ ،
الر ّ
ريض الدِّ ين حممد بن احلسن األسرتابادي (ت686هـ) ،دار الكتب
 -رشح َّ

العلمية -بريوت1405 ،هـ 1985 -م.
َّ

الرمحن بن أيب بكر،
السيوطي عىل مسلم ،الدِّ يباج عىل صحيح مسلم بن َّ
 رشح ُّاحلجاج ،عبد َّ

السيوطي(ت911هـ) ،حتقيق :أيب إسحاق احلويني األثري ،دار ابن ع َّفان لل َّنرش
جالل الدِّ ين ُّ
السعود َّية ُ
اخلبرُ  ،ط1416 ،1هـ 1996 -م.
وال َّتوزيعُّ ،
َ
العربية.
لفية ،بدرالدِّ ين العيني (ت855هـ) ،دار إحياء الكتب
َّ
 رشح شواهد األ َّ رشح صحيح البخاري ،ابن َّبطال ،أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك(ت449هـ)،

الرياض ،ط1423 ،2هـ 2003 -م.
الر َشدِّ -
حتقيق :أيب متيم يارس بن إبراهيم ،مكتبة َّ
الشافية ،تأليف :مجال الدِّ ين بن حممد بن مالك بن عبداهللِ َّ
 رشح الكافية َّائي ،حتقيق :أمحد
الط ّ

بن يوسف القادري ،دار صادر -بريوت ،ط2010 ،2م.
السنن ،رشف الدِّ ين احلسني بن عبداللهَّ ِّ
يبي
 رشح ا ُملشكاة  -الكاشف عن حقائق ُّالط ّ
(ت743هـ) ،حتقيق :د .عبداحلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى البازَّ ،
الرياض،
املكرمةِّ -
مكة َّ
ط1417 ،1هـ 1997 -م.

 رشح معاين اآلثار ،املؤ ِّلف :أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدياحلجري املرصي ،املعروف َّ
بالطحاوي (ت321هـ) ،ح َّققه وقدَّ م له :حممد زهري ال َّن َّجار ،وحممد

احلق ،ال َّنارش :عامل الكتب ،ط1414 ،1هـ 1994 -م.
س ِّيد جاد ُّ
فصلُ ،مو ّفق الدِّ ين بن يعيش (ت643هـ) ،عامل الكتب -بريوت.
 -رشح ا ُمل َّ

ووي (ت676هـ ) ،دار
ووي عىل ُمسلم ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف ال َّن ُّ
 -رشح ال َّن ّ

إحياء الرتاث العريب بريوت.

محاد اجلوهري الفارايب (
الصحاح ،تاج ال ُّلغة وصحاح
العربية ،أبو نرص ،إسامعيل بن َّ
 َِّّ
ت393هـ ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور َّ
عطار ،دار العلم للماليني -بريوت.

البخاري ( ت256هـ ) ،الطبعة
حممد بن إسامعيل بن إبراهيم
ِّ
 -صحيح البخاري ،لإلمام َّ
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احلجاج ،أبو احلسن القشريي ال َّنيسابوري (ت261هـ) ،حتقيق:
 -صحيح ُمسلمُ ،مسلم بن َّ

حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الترُّ اث العريب -بريوت.

الرمحن بن أيب بكر ،جالل
 عقود َّالزبرجد عىل مسند اإلمام أمحد يف إعراب احلديث ،عبد َّ
السيوطي(ت911هـ) ،حتقيق :حسن موسى َّ
املنورة.
الشاعر ،جم َّلة اجلامع
اإلسالمية باملدينة َّ
الدِّ ين ُّ
َّ

بالسمني
 ُع ْمد ُة احل َّفاظ يف تفسريأرشف األلفاظ ،ص َّنفه :الشيخ أمحد بن يوسف ،املعروف َّحممد التونجي ،عامل الكتب.
احللبي (ت756هـ ) ،ح َّقفه وع َّلق عليه :الدكتور َّ
حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني
 -عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،أبو َّ

العيني (ت855هـ ) ،دار إحياء الترُّ اث العريب -بريوت.
الغيتايب احلنفي ،بدر الدِّ ين
ّ
البخاري ،لإلمام أمحد بن ع ِّ
يل بن حجـ ٍر العسقال ِّ
ين ( ت 852هـ )،
 فتح الباري رشح صحيحِّ
دار السالم بالرياض ،ودار الفيحاء بدمشق.

الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن،
 -فتح الباري رشح صحيح البخاري ،زين الدِّ ين عبد َّ

البغداديُ ،ث َّم الدِّ
مشقي ،احلنبيلّ (ت795هـ) ،حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود
السالمي
ّ
ّ
ّ
وآخرين ،مكتبة الغرباء األثر َّية -املدينة ال َّنبو َّية ،ومكتب حتقيق دار احلرمني -القاهرة ،ط،1

1417هـ 1996 -م.

 الفروق ال ُّلغو َّية ،أبو هالل احلسن بن عبداهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران العسكريحممد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع
(ت نحو395هـ) ،ح َّققه وع َّلق عليهَّ :

القاهرة.

 فيض الباري عىل صحيح البخاري ،حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلنديُ ،ث َّمالعلمية -بريوت ،ط،1
الدّ وبندي(ت1353هـ) ،حتقيق :حممد بدر عامل املريهتي ،دار الكتب
َّ
1426هـ 2005 -م.

الرؤوف بن تاج العارفني بن
 فيض القدير رشح اجلامع َّالصغري ،زين الدِّ ين حممد املدعو بعبد َّ

العلمية -بريوت ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.
عيل املناوي (ت1031هـ) ،دار الكتب
َّ
احلارثي بالوالء ،أبو بِشرْ  ،ا ُملل َّقب سيبويه (ت180هـ)،
 الكتاب ،عمرو بن عثامن بن قنربُّ
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السالم حممد هارون ،مكتبة اخلانجي -القاهرة ،ط1408 ،3هـ 1988 -م.
حتقيق :عبد َّ
حممد
الص َ
 كشف ا ُملشكل من حديث َّحيحني ،مجال الدين ،أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن َّ

اجلوزي (ت597هـ ) ،حتقيق :عيل حسني البواب ،دار الوطن الرياض.
ُّ

حممد بن يوسف بن عيل بن سعيد ،شمس
 -الكواكب الدَّ راري يف رشح صحيح البخاريَّ ،

الدِّ ين الكرماينُّ (ت786هـ ) ،دار إحياء الترُّ اث العريب -بريوت.
الكو َث ُر َ
 َِ
حاديث ال ُبخاري ،تأليف :أمحد بن إسامعيل بن عثامن بن حممد
اجلاري إىل رياض َأ

الكوراين (ت893هـ) ،ضبطه وخرج أحاديثه وع َّلق عليه :حممد بن رياض َ
األمحد ،دار الكتب
َّ
العلمية -بريوت ،ط.2012 ،1
َّ

العماَّ ل يف سنن األقوال واألفعال ،للعلاَّ مة عالء الدين عيل امل َّتقي بن حسام الدين اهلندي
 -كنز ُ

السقا.
حياين وصفوة َّ
الربهان فوري ( ت 975هـ ) ،املح ِّقق :بكري َّ
َ
 لِ ُالع ِ
الرويفعي
سان َ
رب ،حممد بن مكرم بن عيل ،أبو الفضل ،مجال الدِّ ين ابن منظور األنصاري ُّ
َ
األفريقي (ت711هـ) ،دار صادر -بريوت ،ط1414 ،3هـ.

حممد سعيد بن قاسم احللاَّ ق القاسمي (ت1332هـ )،
حممد مجال الدِّ ين بن َّ
 -حماسن ال َّتأويلَّ ،

العلمية -بريوت.
السود ،دار الكتب
حتقيقَّ :
حممد باسل عيون ُّ
َّ
 ا ُملحكم وا ُملحيط َاألعظم ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيدة (ت458هـ ) ،دار الكتب
العلمية -بريوت.
َّ

الصحيح ،امله َّلب بن أمحد بن أيب صفرة ،أسيد
 -املخترص ال َّنصيح يف هتذيب الكتاب اجلامع َّ

السلوم ،دار ال َّتوحيد،
بن عبداهلل األسدي األندليس املريب(ت435هـ) ،حتقيق :أمحد بن فارس َّ

الرياض ،ط1430 ،1هـ 2009 -م.
ِّ

السالم بن خان حممد
 مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،أبو احلسن عبيد اهلل بن َّحممد عبد َّ

العلمية
الرمحاين املباركفوري (ت1414هـ) ،ال َّنارش :إدارة البحوث
َّ
بن أمان اهلل بن حسام الدِّ ين َّ
لفية -بنارس اهلند ،ط1404 ،3هـ 1984 -م.
والدَّ عوة واإلفتاء ،اجلامعة َّ
الس َّ

 ُمسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبوعبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد َّالشيباين

(ت241هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،دار احلديث -القاهرة ،ط1416 ،1هـ 1995 -م.
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 -مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار ،القايض أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي

السبتي املالكي ( ت544هـ ) ،املكتبة العتيقة ،ودار الرتاث.
َّ
الصنعاين (ت211هـ)،
الرزَّ اق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين َّ
 ا ُملص َّنف ،أبو بكر عبد َّا ُملح ِّقق :حبيب الرمحن َ
األعظمي ،املجلس العلمي -اهلند ،ط1403 ،2هـ.
َّ
 -مطالع األنوار عىل صحاح اآلثار ،إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراين احلمزي ،أبو إسحاق

ابن قرقول ( ت569هـ ) ،حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الترُّ اث -وزارة األوقاف

ُّ
اإلسالمية -دولة قطر.
والشؤون
َّ

رشح لسنن أيب داود ،املؤ ِّلف :أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن
السنن ،وهو
ٌ
 معامل َُّّ
َّ
العلمية -حلب ،ط1351 ،1هـ -
يب(ت338هـ) ،املطبعة
اخلطاب البستي ،املعروف
باخلطا ِّ
َّ

1932م.

الز َّجاج (ت311هـ) ،رشح وحتقيق:
السي َّ
 -معاين القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق إبراهيم بن رَّ

د .عبد اجلليل عبده شلبي ،دار احلديث -القاهرة1424 ،هـ 2004 -م.

امرائي ،مطبعة ال َّتعليم العايل -املوصل ،1987 ،ودار
 معاين ال َّنحو ،د .فاضل صالح َّالس َّ

احلكمة -بغداد.1991 ،

 معجم ابن عساكر ،ثِ ُقة الدِّ ين ،أبو القاسم عيل ابن احلسن بن هبة اهللِ ،املعروف بابن

تقي الدِّ ين ،دار البشائر -دمشق ،ط1421 ،1هـ 2000 -م.
عساكر(ت571هـ) ،حتقيق :د .وفاء ّ
امي ،أبو القاسم َّ
خمي َّ
الطربانيُِّ
الش ُّ
 -املعجم األوسط ،سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري ال َّل ُّ

(ت360هـ) ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني ،دار
احلرمني -القاهرة.

امي ،أبو القاسم َّ
خمي َّ
الطربانيُِّ
 املعجم َّالش ُّ
الصغري ،سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري ال َّل ُّ

(ت360هـ) ،املح ِّقق :حممد شكور حممود احلاج أمرير ،املكتب اإلسالمي -دار عماَّ ر ،بريوت-
عماَّ ن.

 املعجم الكبري ،سليامن بن أمحد بن أ ُّيوب ،أبو القاسم َّالطرباين (ت360هـ) ،مكتبة العلوم

واحلكم -املوصل.
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بالراغب األصفهاين
 املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم احلسني بن َّحممد ،املعروف َّ
الشامية -دمشق ،بريوت.
(ت502هـ ) ،حتقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدَّ ار
َّ
القرطبي (
العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم
 ا ُملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أبو َّّ
ت656هـ) ،حتقيق :حميي الدِّ ين مستو وآخرين ،دار ابن كثري ،دمشق -بريوت ،ط1420 ،2هـ -

1999م.
ربد ( ت285هـ) ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عظيمة،
 ا ُملقتضب ،أبو العباس حممد بن يزيد ا ُمل ِّعامل الكتب -بريوت.

حممد قاسم ،مكتبة دار البيان -دمشق.
 منار القاري رشح خمترص صحيح البخاري ،محزة َّ -موسوعة َأطراف احلديث.

 النِّهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد الدِّ ين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن َاألثري
َّ
الزاوي وحممد َّ
العلمية -بريوت.
الطناحي ،املكتبة
(606هـ) ،حتقيق :طاهر َّ
َّ
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