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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

، قاؿ ين ا٠تاًب كالناسخ لكل األديافأف يكوف اإلسبلـ الدٌ  -سبحانو كتعاذل –شاء ا         
]   ومن يبتغ غير اإلسالم دينا ف لن يقبل منو وىو في اآلخرة من الخاسرين تعاذل: 

  .[85: آؿ عمراف
ر الزماف، كمن ٍب أف رسوؿ آخ --أف يكوف ٤تمد  -عز كجل -إرادتوكما شاءت        

، كدعوتو دعوة كاملة كشاملة لكل شعوب خالدة ١تيةارسالة ع -رسالة اإلسبلـ -تكوف رسالتو
عليو الصبلة  –كعليو فمحمد  لوهنم، كجنسهم، كلغتهم كثقافتهم، األرض على اختبلؼ

٬تب أف يكوف منطقو كما يتحدث بو اف، كبالتارل رسوؿ للعادل كلو يف كل زماف كمك -كالسبلـ
 صاٟتا لكل زماف كمكاف كىو ييصلح كل زماف كمكاف.

ىيأ ا األسباب، كمنها  اليت تضمن ٢تا ا٠تلود كلتحقيق عا١تية الرسالة كصبلحيتها ا١تطلقة       
ظة اليت ستحمل كالذم أىم ما مٌيزه قوة اٟتاف ،غهابلٍب  ن ىذه الدعوةاصطفاء اٞتيل الذم احتض

 ىذا ا٢تدم.
ه ٢تذا األمر ىيأك  --من سيحمل لواء ىذه الرسالة  -جل يف عبله -ىكقبل ىذا اصطف        

 سبلمة فطرتو )حفظو سبحانو من براثن اٞتاىلية(. -اٞتلل، فكاف أىم ما ميزه:
ة بيانية قوية تنشئتو على قوة البدف كفصاحة اللساف، حيث ىيأ لو مناخا يتزكد فيو ٔتلك -        

يف ا١تَتاث ا٢تائل الذم خلفو لؤلمة من اليـو ٘تثلت يستطيع من خبل٢تا أف يشرح القرآف كيبينو، 
 .سنة كأحاديث نبوية شريفة

رغم  ،كما كاف ينبغي لو يف حياتو الشعر، --فلم يقل  صرفو عن الشعر،إضافة إذل  -        
 ما أكٌب من ببلغة كبياف.

معجزات حسية شاىدة على ؛ من وقبل الرسلك  ٔتا أيد بو األنبياء أيده افوؽ كل ىذك          
، كحجة قاطعة على من عاصره، كألف ىذه ا١تعجزات متوقف كجودىا على صدؽ دعوتو يف زمنو

رسالة خالدة ،كاف البد ، ك١تا كانت رسالة اإلسبلـ  أىل عصرهكجوده، كحجتها ال تقـو إال على 
عقوؿ البشر يف كل عصر كمصر، فكانت ا١تعجزة  أبد الدىر، كتدركهأتعجزة تبقى  --أف يؤيَّد

بلفظو على ٤تمد  -عزك جل–ا٠تالدة ىي الوحي يف أٝتى صوره كىو القرآف الكرمي الذم أنزلو ا 
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--،  تقريرات، كىو  كأفعاال  كبثو يف أمتو أقواال علم  أيضا من ٍب أككل إليو بيانو ٔتا أكحاه إليو
 .  الشريفة تسميتو بالسنة النبويةما اصطلح على 

 :فقاؿ  -جل يف عبله –ا١توذل  أقر ذلك --السنة كحي أكحاه ا إذل نبيو ٤تمد ف        
ِإْن ُىَو ِإَّلا وَْحٌي ُيوَحى  َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَيَوى   [.4-3]النجم 

َوعَلاَمَك َما َلْم َتُكْن َتْعَلُم    اْلِحْكَمةَ وَأَْنَزلَ اللاُو عَلَْيَك اْلِكتَ اَب وَ  …: -عز من قائل –كقاؿ 
 [113:  النساء]  َوَكاَن َفْضلُ اللاِو عَلَْيَك َعِظيًما

لىوي مىعىوي :] - -كقاؿ رسوؿ ا  [. ... أىال إٌني أيكتًيتي اٍلًكتىابى كىًمثػٍ
و فيقوؿ أال ىل عسى رجيل يبلغيوي الحديث عٌني كىو ميٌتكئ على أريكتكلفظ الًتمذم:]  

بىيننا كبينكم كتابي اهلل فما كجدنا فيو حالال استٍحللناهي كما كجدنا فيو حراما حٌرمناه، كإٌف مىا 
 .(1)[ كما حٌرـ اهلل  - -حٌرـ رسوؿ اهلل 

"يقوؿ: أكتيت  : الحجة في بياف المحجة فيما نقلو عنو صاحب -رٛتو ا-الدارمي قاؿ      
اليت دل ينطق القرآف بنصو، كما ىي إال مفسرة إلرادة ا تعاذل القرآف، كأكتيت مثلو من السنن 

 .(2)بو"
يعٍت: السنة. كالسنة أيضنا تنزؿ عليو  [كىًمثٍػلىوي مىعىوي ... :" ]-رٛتو ا- ابن كثيركقاؿ       

 (3)"بالوحي، كما ينزؿ القرآف؛ إال أهنا ال تتلى كما يتلى القرآف
ف السنة باإلنزاؿ صحيح، فقد كاف ينزؿ ّٔا كما ينزؿ :" كص -رٛتو ا-العراقي قاؿ ك 

بالقرآف، كما يف اٟتديث الصحيح يف الرجل الذم أحـر لعمرة كىو متضمخ ٓتلوؽ، فنزؿ الوحي 
 .(5)"(4)[ما كنت صانعا في حجك فاصنعو في عمرتكيف ذلك بالسنة الثابتة من قولو: ]

كتب كل شيء أٝتعو من رسوؿ ا :" كنت أ-رضي ا عنهما-كعن عبد ا بن عمرك  -

                                                             
 (، كاللفظ لو.4606أخرجو : أبو داكد : السنن: ؾ:السنة، ب: لزـك السنة، ح) _( 1) 

 (، كقاؿ:"حسن غريب"2664ح)- - النيب حديث عند يقاؿ أف عنو هني الًتمذم: اٞتامع: ؾ: العلم، ب: ما           
 (. 1/7كاٟتديث صححو األلباين يف ٥تتصر سنن ابن ماجو )". --اـ بن معد يكربقدكىو من حديث ا١ت       

 (.2/317أبو القاسم األصبهاين : ) _( 2) 
 (.1/7تفسَت القرآف العظيم : ) _( 3) 
 ( 2856ح )(، مسلم : الصحيح: ؾ: اٟتج، 1697ح )..: ؾ: العمرة، باب يفعل بالعمرة  : الصحيح البخارم _( 4) 
 (.1/18طرح التثريب ) _( 5) 
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--أريد حفظو، فنهتٍت قريش، كقالوا: تكتب كل شيء ٝتعتو من رسوؿ ا- -  كرسوؿ ا
-- فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك  لرسوؿ ا، فأكمأ  ! يتكلم يف  الغضب كالرضا

 .(1)"[ خرج منو إال حقياكتب، فوالذم  نفسي بيده ما  ] : ، كقاؿبأصبعو إذل فيو
يف  ما ينطق، كما ٮترج منو  - -على أف الرسوؿ -كغَتىا كثَت – ةكاضح أدلة فهذه      

 إال اٟتق. كبلمو 
، كميداف الًتبية كمعارؼ يف ميادين شىت؛ احتول القرآف على علـوكقد احتوت السنة كما 

نها كقت التنزيل، معلوما كثَت مكن ك التشريع، كاألدب كالببلغة، كا١تيداف العلمي...كغَتىا دل ي
 بيد أنو ظهر بعضها بوضوح كجبلء يف عصرنا ىذا كقبلو، فقامت ّٔا اٟتجة.

يف مقياس  ٗتصص اٟتديث كعلومو ىذه ا١تذكرة ا١توجهة إذل طلبة السنة الثانية ماسًتكإ٪تا جاءت 
 لتعريف الطالب أف السنة النبوية ىي أحد الوحيُت، كأهنا من ا اإلعجاز في السنة النبوية

، كبياف كجوه يادين السالفة الذكرٔتعناىا من خبلؿ إبراز بعض ما جاءت بو السنة يف ٥تتلف ا١ت
 :العناصر اآلتية كذلك انطبلقا من اإلعجاز فيها ٦تا تقاـ بو اٟتجة على ا٠تلق،

  .كضوابطو ككجوىو تعريف اإلعجاز في السنة النبوية -/1
 سنة النبوية.الػوجػػو األكؿ: اإلعجاز البالغي في ال -/2

 حقيقة الببلغة النبوية. -   
 أدلة تفوؽ كٝتو الببلغة النبوية. -   
 الببلغة النبوية.رقي أسباب  -   
 الببلغة النبوية. معادل -   
 الببلغة النبوية. كجوه إعجاز -   
 : اإلعجاز الفني في السنة النبوية.ثانيالػوجػػو ال -/3

 ة النبويةمفهـو اإلعجاز الفٍت يف السن -   
 .يف اٟتديث النبوم التصوير الفٍت مفهـو -   
 الوسائل الببلغية للصورة الفنية. -   
 للصورة الفنية.األخرل الوسائل اٞتمالية  -   
 يف اٟتديث النبوم. الفنية مظاىر الصورة -   

                                                             
 (.3648: كتابة العلم، ح) : العلم، ب ؾالسنن : :  أبو داكد _( 1) 
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 خصائص الصورة اٟتديثية. -   
 ا١توسيقى النثرية يف اٟتديث النبوم. -   
 و الثالث: اإلعجاز التشريعي في السنة النبوية.الػوجػػ -/4

 اإلعجاز التشريعي. مفهـو -   
 .كبوادر االىتماـ بو اإلعجاز التشريعي أقواؿ العلماء يف -   
 اإلعجاز التشريعي. االت٣ت -   
 اإلعجاز التشريعي. مظاىر -   
 اإلعجاز التشريعي. ٪تاذج من -   
 يبي في السنة النبوية.الػوجػػو الرابع: اإلعجاز الغ -/5

 .يف السنة النبوية اإلعجاز الغييب تعريف -   
 كجوه اإلعجاز الغييب يف السنة النبوية. -   
 خصائص اإلعجاز الغييب يف السنة النبوية. -   
 . النبوية ٪تاذج من اإلعجاز الغييب يف السنة -   
 الػوجػػو الخامس: اإلعجاز التربوم في السنة النبوية. -/6
 يف السنة النبوية. مفهـو اإلعجاز الًتبوم -  
 النبوية. الًتبيةخصائص  -  
 أساليب الًتبية النبوية. -  
 كجوه اإلعجاز الًتبوم يف السنة النبوية. -  
 ٪تاذج من اإلعجاز الًتبوم يف السنة النبوية. -  
 الػوجػػو السادس: اإلعجاز العلمي في السنة النبوية. -/7

  .يف السنة النبوية عجاز العلمياإل مفهـو -   
 .اإلعجاز العلمي يف السنة النبويةكجوه  -   
 .يف السنة النبوية البحث يف اإلعجاز العلمي كخطوات ضوابط -   
 فوائد ْتوث اإلعجاز العلمي. -   
 يف السنة النبوية. اإلعجاز العلمي٣تاالت  -   
 .ةيف السنة النبوي اإلعجاز العلمي٪تاذج من  -   
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 المحاضرة األكلى : 
 اإلعجاز في السنة النبوية كضوابطو ككجوىوتعريف 

 تعريف اإلعجاز في السنة النبوية أكال:
" اإلعجاز يف السنة النبوية " أك " إعجاز السنة النبوية " علم مركب إضايف من كلمتُت "     

، ٍب تعريفو بإضافة لى حدهأ عادة بتعريف أفراده كل عإعجاز "ك " السنة النبوية "، كا١تركب يبد
 أحد٫تا إذل اآلخر .

 تعريف "اإلعجاز" ك" المعجزة" لغػة كاصطالحػا . أ/
 تعريف "اإلعجاز" ك" المعجزة" لغػة.  

 : (1)مشتق من ) العٍجز / العجيز ( كمادة العُت كاٞتيم كالزام ٢تا أصبلف يف اللغة اإلعجاز       
  ؤخر الشيء .من العٍجز ك العجيز : كىو مأحد٫تا : 

 من العجز : أم الضعف كعدـ القدرة.: كاآلخر 
 فالعجز : ىو الضعف كالقصور . يقاؿ عجزت عن فعل الشيء : أم دل أقدر على القياـ بو. 

  كالتأخَت دليل القصور ، فمن تأخر عن غَته فإ٪تا ذلك لعجزه كقصوره .
: إذا عجزت عن ف "زين فبل، كمنو قو٢تم " أعجإثبات العجزمصدر أعجز كمعناه  اإلعجازك

يز : ، كالتعجكأعجزه الشيء : فاتو، كأعجز فبلنا : كجده عاجزا، كصَته عاجزاطلبو كإدراكو، 
 . التثبيط كالنسبة إذل العجز 

٦تا سبق فإف لفظة "اإلعجاز" إ٪تا توضع لغة للداللة على الضعف كالقصور كعدـ القدرة،        
 للفوت كالسبق .

كىي األمر الخارؽ ىي اسم الفاعل منو )معجز ( ٟتقتو ا٢تاء للمبالغة، : ك  المعجزة كمنو
 .للعادة يعجز البشر عن اإلتياف بمثلو

كمنها  –عليهم الصبلة كالسبلـ  –كال يصدؽ ىذا ٣تتمعا ٘تاما إال على معجزات األنبياء 
لكرمي ، اليت ا٠تالدة كىي القرآف اكعلى رأسها معجزتو  – – خا٘تهم ٤تمد بن عبد ا معجزات

                                                             
 (، 2/393) (، الفيومي: ا١تصباح ا١تنَت5/369(،ابن منظور: لساف العرب)3/883نظر: اٞتوىرم: الصحاح)ي _( 1) 

 عباس: إعجازضل (، ف2/585الوسيط)كآخركف: ا١تعجم  مصطفى(، إبراىيم 1/515الفَتكزآبادم: القاموس ايط)       
 (.11القرآف)      
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 ّٔا الناس إذل يـو القيامة.        –عز كجل–ٖتدل ا 
 منها : ، ين موضعا من كتاب اهللمشتقات لفظ " عجز " في ستة كعشر  كردتكقد  

 [ .12]اٞتن :  ﴾ ىربا  نعجزهاهلل في األرض ولن  نعجز  وإنا ظننا أن لن  ﴿ قولو تعاذل : -
[ ، ]يونس : 134يف آيات كثَتة :] أنعاـ : ﴾نوما أنتم بمعجزي﴿:  عز من قائلكقولو  -

 [ .31[ ، ]الشورل : 22[ ، ]العنكبوت : 33[ ، ]ىود : 53
 [.20]ىود :  ﴾األرض  فيلم يكونوا معجزين  ﴿ : أيضاقولو ك  -
 [ .46]النحل :  ﴾فما ىم بمعجزين ﴿:  جلك  عزقولو ك  -
 [ .57]النور :  ﴾َّل تحسبن الذين كفروا معجزين في األرض   ﴿قولو سبحانو : ك  -
 [ .50] الزمر :  ﴾ وما ىم بمعجزين ﴿قولو عز كجل : ك  -
 [ .3-2]التوبة :  ﴾غير معجزي اهلل  ﴿ الكرمي : وذلقوؿ ا١تك  -
 [ .32]األحقاؼ :  ﴾من َّل يجب داعي اهلل ف ليس بمعجز في األرض ﴿قولو تعاذل: ك  -
]فاطر ﴾ وات وَّل في األرضوما كان اهلل ليعجزه من شيء في السما ﴿كقولو سبحانو :  -
 :44]  
، كال يسبقونو أك يفوتونو سبحانو، بل ال يعجزكف ا تعاذل أف ا١تخاطبُت ّٔذه اآلية :كا١تقصود   

يف قبضتو كٖتت قهره ، كمشيئتو، فا١تلك ملكو يفعل  ٚتيعا ، كىمىو قادر على ٖتقيق مراده فيهم
 فيو ما يشاء . 

[ . 31]ا١تائدة :  ﴾جزت أن أكون مثل ىذا الغرابأع  ﴿كجاء على لساف ابن آدـ :  -
أضعفت يف عقلي ك تفكَتم أف أفعل ىذا الفعل ، كدل أىتد إليو لضعفي كعجزم . كظاىر  :أم

حفرة يوارم ّٔا جثة أف العجز ىنا يف ىذه اآلية ىو لضعف التفكَت كعدـ التوصل بفكره إذل حفر 
 (1) ، قادرا بفعلواف عاجزا يف فكره، فكرل جثة أخيوأف رأل فعل الغراب كا، فإنو بعد أخيو ا١تقتوؿ

 ىذا كيبلحظ ٦تا سبق عرضو من اآليات كاستخدامات القرآف الكرمي للفظة " عجز "      
 إ٪تا استخدـ القرآف الكرمي مصطلحات زة " دل ترد مطلقا يف كتاب ا، كمشتقاهتا أف لفظة " ا١تعج

 . (2)، البينة ، الربىاف ، السلطاف أخرل ٢تا دالالت مقاربة ، كىي : اآلية
                                                             

 (.17،18اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية )صاحل بن أٛتد الرضا:  _( 1) 
 (.14،15) يف القرآف كالسنة  عبد ا ا١تصلح: اإلعجاز العلمي _( 2) 
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ليؤمنن بيا ق ل إنما  آية  وأقسموا باهلل جيد أيمانيم لئن جاءتيم  ﴿ قاؿ ا تعاذل : -
 [.  109]األنعاـ :  ﴾ عند اهلل وما يشعركم أنيا إذا جاءت َّل يؤمنون  اآليات

شركُت أهنم أقسموا با :" يقوؿ تعاذل إخبارا عن ا١ت  يف تفسَت اآلية  -رٛتو ا- ابن كثير قاؿ 
  (1) ) ليؤمنن ّٔا (" آية ( أم معجزة كخارؽ جهد أٯتاهنم أم حلفوا أٯتانا مؤكدة )لئن جاءهتم

َوَما َمَنَعنَ ا أَْن ُنْرِسَل بِاآليَ اِت ِإَّلا أَْن َكذاَب بَِيا اأْلَواُلوَن وَآتَْينَ ا   ﴿ :يف ذكرهكقاؿ تعاذل  -
 [ .59]اإلسراء :  ﴾ ةً فَظَ َلُموا بَِيا َوَما ُنْرِسلُ بِاآليَ اِت ِإَّلا تَْخوِيفً اَثُموَد الن ااقَةَ ُمْبِصرَ 

: "يقوؿ تعاذل : كما منعنا يا ٤تمد أف نرسل باآليات اليت سأ٢تا قومك  -رٛتو ا-ابن جرير قاؿ
و كذبوا فلما أتاىم ما سألوا من ،إال أف كاف من قبلهم من األمم ا١تكذبة سألوا ذلك مثل سؤا٢تم

فلم نرسل إذل قومك باآليات ألنا لو أرسلنا ّٔا  ،فعيوجلوا ،فلم يصدقوا مع ٣تيء اآليات ،رسلهم
 .(2)سلكنا يف تعجيل العذاب ٢تم مسلك األمم قبلهم" ،إليهم فكذبوا ّٔا

ِتْسِع آيَ اٍت  َوأَْدِخْل َيَدَك ِفي َجْيِبَك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوء ِفي   ﴿كقاؿ تعاذل ذكره :  -
 [12 ]النمل : ﴾ إلى فرعون وقومو  إِناُيْم َكاُنوا قَْوًما فَ اِسِقينَ 

 كًصٍدؽ ا١تختار، الفاعل ا قدرة على باىر كدليل أخرل، آية ذهى ":  -رٛتو ا- ابن كثير قاؿ
 اأدخله فإذا ًدٍرًعو، جيب يف يده ييدخل أف أمره- تعاذل- ا أف كذلك ،معجزة لو جعل من

 .(3) "ا٠تاطف كالربؽ يتؤلأل ١تعاف ٢تا قمر، قطعة كأهنا ساطعة، بيضاء خىرجت كأخرجها

َحِقيٌق عََلى أَْن َّل أَقُوَل عََلى اللاِو  ﴿كما يف قولو تعاذل: ،نةػلبيا لفظةل ككذلك اٟتاؿ بالنسبة -
 [105:  األعراؼ] ﴾ َي بَِني ِإْسرَائِيلَ ِإَّلا اْلَحقا قَْد ِجْئُتُكْم بِبَيِّنٍَة ِمْن رَبُِّكْم فَ أَْرِسْل َمعِ 

  موسى من كىذا أدؿ ىنا ا١تعجزة على كىي آياتو ٚتيع إذل إشارة ىنا البينة اآلية :" ابن عطيةقاؿ 
 .(4)"الصدؽ على الداؿ العادة خرؽ استدعاء فرعوف كمن نبوتو عرض

يَ ا قَْوِم اْعُبُدوا اللاَو َما َلُكْم ِمْن إَِلٍو    وَإَِلى َثُموَد أَخَاُىْم َصالًِحا قَ الَ  ﴿كما يف قولو تعاذل : ك 
 ِمْن رَبُِّكْم َىِذِه نَ اقَُة اللاِو َلُكْم آيَةً َفذَرُوَىا تَ ْأُكْل ِفي أَْرِض اللاِو َوَّل    بَيِّنَةٌ َغْيرُُه قَْد َجاَءْتُكْم  

                                                             
  (.3/316تفسَت القرآف العظيم: ) _( 1) 
 .(17/476)جامع البياف:  _( 2) 
  (.6/180تفسَت القرآف العظيم: ) _( 3) 
 (.2/502ارر الوجيز : ) _( 4) 
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 [ 73:  األعراؼ] ﴾َتَمسُّوَىا بُِسوٍء فَيَ أُْخَذُكْم َعذَاٌب أَلِيٌم  
 شريك ال كحده ا اعبدكا قـو يا: لثمود صاحل قاؿ: يقوؿ يف تفسَتىا : " ابن جريرحيث يقوؿ  

 أقوؿ، ما صدؽ على كبرىاف حيجَّة جاءتكم كقد غَته، تعبدكه أف لكم ٬توزي  إلو لكم فما لو،
 لىع كتصديقي ، سواه ما دكف بالعبادة كإفراده ،  التوحيد إخبلص من ، أدعو إليو ما كحقيقة

 الناقة ىذه ، عليو كحجيت ريب، عند من بو جئتكم ما كحقيقة أقوؿ ما على كبيّْنيت. رسوؿ لو أين
 من ذلك أف علمتم فقد ، مقاليت كصدؽ نبٌوٌب على دليبل ، ا٢تىٍضبة ىذه من ا أخرجها اليت

 .  (1)".ا إال أحده  مثلها على يقدر ال اليت ا١تعجزات
 : -عليو السبلـ-كما يف قولو تعاذل ٥تاطبا رسولو موسى البرىاف ك ة ك باٟتج با١تعجزة فسرىاف 

واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرىب  ﴿
 [32]القصص: ﴾من ربك إلى فرعون وملئو إنيم كانوا قوما ف اسقين  برىانانفذانك  

 ىي إشارة إذل العصا كاليد:  -رٛتهما ا- مجاىد كالسدمقاؿ  :" ايف تفسَتى ابن عطيةقاؿ 
 .(2)" حجتاف كمعجزتاف برىاناف :.. ك 

 :  -عليهم السبلـ-فجاء يف قولو تعاذل حاكيا عن األمم السالفة قو٢تم لؤلنبياء  السلطافأما  -
ق الوا إن أنتم إَّل بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ف أتونا  .. . ﴿

 [ .10: ]إبراىيم  ﴾ مبين  بسلطان
 .  (3)" ْتجة ظاىرة:" أم  القرطبيقاؿ 

 
 .ك" المعجزة" اصطالحا (4)تعريف "اإلعجاز"

 للعادة داع إذل ا٠تَت كالسعادة مقركف بدعول النبوة قصد  أمر خارؽ ا١تعجزة الجرجاني:" عرفها -
 (5)"إظهار صدؽ من ادعى أنو رسوؿ من ا بو
 سادل من مقركف بالتحدم ف ا١تعجزة أمر خارؽ للعادة اعلم أ:"  قيدا آخر، فقاؿالسيوطي  زاد -

                                                             
  .(12/525)جامع البياف :   _( 1) 
 (.4/287ارر الوجيز : ) _( 2) 
 .(9/346)اٞتامع ألحكاـ القرآف :  _( 3) 
 دل يرد تعريف للفظ "اإلعجاز" إال مقركنا كمضافا إذل "القرآف".  _( 4) 
 (.219التعريفات: ) _( 5) 
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  .(1)" ا١تعارضة
 أقوالو  ألف قرائن مقركف بالتحدمبعد النبوة  - -كال شك أف كل ما كقع منو :"  الهيثميقاؿ 

فكاف كل ما ظهر ، همقطعكأحوالو ناطقة بدعواه النبوة كٖتديو للمخالفُت كإظهاره ما يقمعهم كي
 [أشهد أني رسوؿ اهلل] : عند ظهور بعضها - -كمعجزات كقولو  يسمى آيات - -منو

 .(2)فتأملو" شاىد صدؽ على ما ذكرتو
كىو شرط فقاؿ : "، آيات األنبياء ليس من شرطها التحدم ّٔا إذل أف ابن تيميةذىب يف حُت  

ؽ ا١تخرب با١تثل كىي دالئل على النبوة كصد بالتحدمباطل بل آيات االنبياء آيات كإف دل ينطقوا 
 . (3) ّٔا

: " ما اشًتطو ا١تتكلموف من كوف  سنة النبويةاإلعجاز العلمي في الك قاؿ صاحب كتاب 
ا١تعجزة متحدل ّٔا فيو نظر، إذ ٮترج ٚتلة من ما تضمنتو اآليات القرآنية ك األحاديث النبوية ٦تا 

عليه الصالة  -كدالئل نبوتو --دل يقع فيو التحدم، مع تضمنو ألمور ىي من آيات صدقو
  (4)"-والسالم

 ، قاؿ أٛتد --خاصة ك أف كثَتا ٦تا أجراه ا على يد نبيو إ٪تا كاف يف ٣تتمع ا١تؤمنُت بنبوتو
 .(5)رضا : "كدل يكن فيها ٖتد ظاىر كال ضمٍت" 

" الذم جاء يف باب إعجاز القرآف، إ٪تا جاء "مقركف بالتحدمكالظاىر أف قوؿ السيوطي :      
عريف معجزة القرآف خاصة، اليت ثبت بالنص الصحيح التحدم الظاىر كالصريح ّٔا، يف سياؽ ت

 .-كا أعلم -كدل يأت  لتعريف ا١تعجزة مطلقا، فحملو على ىذا األخَت فيو نظر
ىذا على اعتبار أف ىذه العبارة قيد يف التعريف، كٯتكن اعتبارىا ٣ترد كصف كاشف غَت     

 ا، كّٔذا ٯتكن التوفيق كاٞتمع بُت ٚتلة ىذه التعريفات. مؤسس كال مؤثر طردا كال عكس
  (6)بأهنا : " ما يدؿ على تصديق ا تعاذل للمدعي يف دعواه الرسالة " فضل عباس كعرفها -

                                                             
 (.2/311اإلتقاف: ) _( 1) 
 (.219الفتاكل اٟتديثية: ) _( 2) 
 (.1/151النبوات: ) _( 3) 
 (.8، 7بازموؿ: ) _( 4) 
 (.20صاحل رضا :اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية ) _( 5) 
 (.21: )الكرمي إعجاز القرآف _( 6) 
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أمر خارؽ للعادة ٬تريو ا تعاذل على يد مدعي النبوة تصديقا :"  ىيمعجم لغة الفقهاء  كيف -
 .(1)"لو يف دعواه

إف ا١تعجزة ىي أمر خارؽ للعادة يظهره ا تعاذل على يد  ، فقاؿ :"د السالـ اللوحعبكعرفها  -
كلو مقركنا بالتحدم مع عدـ معارضتو، كذلك   تصديقا لو يف دعواهعلى كفق مراده،  مدعي النبوة

، ليت ٖتدث ّٔا القرآف الكرميدخل بذلك األمور العلمية اأم زمن النبوة فت ، (2)"زمن التكليفيف 
 يف األحاديث ا١تختلفة، ذلك أف كثَتا من ىذه األمور أصبحت تفهم  - -دث ّٔا الرسوؿ كٖت

 . (3)شيئا فشيئا كلما كانت ىناؾ اكتشافات جديدة
أال كىي القرآف  -صلى ا عليو كسلم -كقد يعًتض على ذلك بأف ا١تعجزة ا٠تالدة للنيب       

الوحي، كال زالت كذلك إذل يـو الناس ىذا كستبقى الكرمي سلمت من ا١تعارضة زمن النبوة، كأياـ 
 كيرد عليو بأف ذلك ٖتصيل حاصل.إذل يـو القيامة. 

بخوارؽ العادات التي مصطلح خصو العلماء  " معجزة "بناء على ما سبق فإف كلمة        
، إما من حيث السبق رسلو حجة كآية على صدؽ رسالتهم كلساف أجراىا اهلل تعالى على يد

زمن  رة على االتياف بمثلهاد، كعدـ القوت، أك من حيث السالمة من المعارضةكالف
 .التكليف

-ىذا كقد أطلق علماء السنة ك اٟتديث على ما كاف من ىذه ا٠توارؽ على يد نبينا ٤تمد      
 -  عبلمات النبوة يف اإلسبلـ " كما ترجم البخارم يف صحيحو، ك" آيات إثبات نبوة النيب"
- -  "ألفت ٖتت ىذا االسم دالئل النبوة"، كقد إضافة إذل"ا ىو يف جامع الًتمذم، كم

 : مصنفات، منها
 ق(.301" للفريايب ) " دالئل النبوة -
 ق(.430" أليب نعيم األصبهاين) " دالئل النبوة -
 ق(.458" للبيهقي) دالئل النبوة"  -

 تعريف السنة لغػة كاصطالحا  ب/

                                                             
 (.439جي: )ة قلع _( 1) 
 .(6): لكرمي اإلعجاز العلمي يف القرآف ا _( 2) 
 (.21) : صاحل رضا : اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية _ (3) 



 

 

- 11 - 

 تعريف السنة لغػة.
دة )س، ف( تدكر حوؿ أصل كاحد كىو جرياف الشيء، كاطراده يف سهولة، كاألصل يف ما     

ك  قو٢تم: سننت ا١تاء على كجهي، أسنو سنا إذا أرسلتو إرساال، اشتق منو السنة ٔتعٌت السَتة
 .(1)الطريقة

  .تعريف السنة اصطالحا
 .(2)لقية أك خيلقية من قوؿ أك فعل أك تقرير أك صفة خى  - -السنة ىي ما أضيف إذل الرسوؿ

 مشائل كسَتة، يشملها عندىم اسم ا٢تدم العاـ أقواؿ كأفعاؿ كتقريرات ك فالسنة عند ادثُت :
 لحديث .مرادفة لكالسنة عندىم ، - -الذم كاف عليو النيب 

 تعريف إعجاز السنة النبوية  ج/
( ه إذل اآلخر )إعجاز السنةأما تعريف العلم بإضافة كل فرد من أفرادمحمد بازموؿ :"  يقوؿ     

إعجاز السنة النبوية ىو ما تضمنو حديث فإننا نستخلصو من تأمل شقي ا١تركب، فأقوؿ: 
كصدقو فيما بلغو عن ربو، مما يمنع  - -من دالئل كعالمات على نبوتو  - -الرسوؿ 

 .زمن التكليف (3)يكوف على يدم بشر ال يوحى إليو" أف
 فييبديو  اعلم، أك ويجريو اهلل على يد نبي اأمر كوهنا   تتعدلال ة النبو كعالمات دالئل ك     

 ،يعجز البشر أف يأتوا ٔتثلو زمن الوحي.أقوالو 
 كغَتىا  ر العلمية تدخل األمو فهي إضافة ضركرية يف التعريف حىت  "زمن التكليفكأما قولنا "     
منها أصبح يفهم ة، ذلك أف كثَتا يف أحاديثو ا١تختلفأك أشار إليها  --عنها الرسوؿ كلماليت ت

 .  (4)االكتشافات العلمية اٟتديثةشيئا فشيئا يف ظل 
 كما بينا –التحدم الصريح ّٔا  - -كليس من شرط اآلية اليت تظهر على يد ا١تصطفى     

 ، تثبيتهم كرٛتة من ا تعاذل ٢تم، فقد ظهرت خوارؽ العادات بُت أتباعو كأصحابو ل-ذلك سابقا
 .- أعلمكا -

                                                             
 (.13/220ابن منظور : لساف العرب )(، 3/60ينظر: ابن فارس : معجم مقاييس اللغة )  _ (1) 
 .(1/10السخاكم : فتح ا١تغيث ) _( 2) 
 (9اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية تعريفو كقواعده : ) _( 3) 
 (1/21ينظر : صاحل رضا : اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية )  _( 4) 
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، كأنو بشر موحى - -دالئل على صدقو اليات ك الكثَت من اآلكقد تضمنت السنة النبوية      
  .-عز كجل –مرسل كمؤيد من ا  إليو من ربو، فهو نيب

 
 في السنة النبوية باإلعجاز القوؿ ضوابط:اػثػاني
كنسبة ىذا األمر إذل   -مصلى ا عليو كسل –أحاديث النيب  يف القوؿ باإلعجاز إف خطورة    

العلمية الدقيقة حىت ال  السنة النبوية ا١تطهرة، يستوجب االلتزاـ كالتقيد ٔتجموعة من الضوابط
يكوف ٙتة شطط أك تعد قد ٬تر الويبلت كيفتح أبواب الشبهات كالطعن يف أصل أصيل كركن ركُت 

 :(1)ىيىذه الضوابط  من أركاف ىذا الدين،

 على يستند يف السنة النبوية ٬تب أف اإلعجاز موضوعف األحاديثثبوت حجية ىذه  /1   
 فبل الضعيفة، األحاديث أما بذلك، العلماء لو شهد صحيح، كما كاف يف دائرة القبوؿ ٦تا حديث

 ذلك أف الكبلـ يف إعجاز  السنة فرع عن ثبوهتا. ّٔا. ٨تتج أف لنا ٬توز
 ما أفضل فذلك أ في إطاره الموضوعي وفهم تناكؿ الحديث تناكال إحاطيا كمحاكلة /2  

 ا١توضوع حوؿمن نصوص جاء  ما٣تموع ركاياتو ك معناه يبُت  النبوم ك اٟتديث يوضح مفهـو نص
 قرآنية، آيات من ذلك يفكل ما كرد  ٬تمع أف الباحث على كاف لذاك  فيو، يبحث الذم

 ، إضافة إذل أقواؿ الصحابة.نبوية بركاياهتا الصحيحة كأحاديث
 على ذلك حسب فيفسر آّاز، أك اٟتقيقة من النبوم النص يف ما اعتبار ىذا يف يدخلك      

 للمعٌت بياف ثابتة أخرل نصوص يف أك ،مآّاز ا١تعٌت  إرادة على قرينة النص يف يكن دل ما ظاىره
  ا١تراد.

 ١تعاينكا المفاىيم من القرآف نزكؿ العرب كقت تعرفو ما على الوارد النبوم النص / إجراء3   
للنص، باعتبار  الضابطة ىي فاللغة النص، يف ىذا ا١توجودة العربية الكلمة ٢تا تستخدـ اليت

ٮتطر  الذم الفهم أك اٟتادث، ا١تفهـو كليس كالبياف، ا١تعاين عريب الًتكيب، اٟتديث النبوم عريب
 عليو. النص ننزؿ الذم ىو اللغة نطاؽ خارج لئلنساف

  .بُت علـو كفنوف شىت جامعا متثبتان  عا١تان  يكوف أفب عجازاإل في المتكلمأىلية  /4   
 بشىت العلم أىل من متكامل فريق عليو يتوافر أف ٬تب باإلعجاز القوؿ أف إذلىنا  اإلشارةكٕتدر  

                                                             
 (48-46(،بازموؿ: اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية تعريفو كقواعده )69)د رضا :ٕتربيت مع اإلعجاز:صاحل أٛتينظر _( 1) 



 

 

- 13 - 

 .النبوم النص ٭تتويهااليت  العلـو بدقائق يتمكنوا من اإلحاطة حىت التخصص أنواع
 

 لنبويةكجوه اإلعجاز في السنة ا ثػالثػػا:
كمتجددة  متعددة، غَت سَتتو كمشائلو - -إف جوانب ما يف األحاديث من دالئل صدقو

  يف ٣تموعة من الوجوه، ىي:ٕتدد العلـو كتطور البحوث كاالكتشافات، ٯتكن يف عصرنا ٖتديدىا 
من الفصاحة ك الببلغة، كىو ما ٯتكن التعبَت عنو  --: ما تضمنتو سنتو الوجو األكؿ -
 .-ٕتٌوزا– ز البالغيباإلعجا
من صور فنية ىي عبارة عن إضاءات متمكنة من  --: ما تضمنتو سنتو الوجو الثاني -

موقعها، مسهمة يف إيضاح الفكرة، مربزة اٞتماؿ الفٍت كاألديب كالبياين يف اٟتديث النبوم، كىو ما 
األكؿ الرتباطهما ، ك٢تذا الوجو عبلقة كطيدة بالوجو -ٕتوزا – باإلعجاز الفنييسميو بعضهم 

 باللغة كأساليب البياف.
من تشريعات ٗترج عن حد قدرة البشر، يشهد  --ما تضمنتو سنتو:  الوجو الثالث -

، كىو ما يدرس اليـو ٖتت مسمى  بصبلحيتها ك إصبلحها للبشرية ٚتعاء الواقع يوما بعد يـو
 اإلعجاز التشريعي.

بار عن أمور غيبيات كقعت كما أخرب من اإلخ --ما تضمنتو سنتو:  الوجو الرابع -
 ، كىي على أنواع:-عليو الصبلة كالسبلـ–عنها 

النوع األكؿ : األحاديث اليت تضمنت اإلخبار عن حوادث كائنات، كعبلمات ستكوف يف 
 ، سواء يف حياتو أك بعد ٦تاتو.--ا١تستقبل، فوقعت كما أخرب

 ألمم السابقة.من ا١تغيبات عند ا --النوع الثاين : ما أخرب عنو
 .باإلعجاز الغيبيكيسمى ىذا الوجو 

من قيم تربوية تشكل منظومة رفيعة ا١تستول،  --ما تضمنتو سنتو:  الوجو الخامس -
تتناغم مفرداهتا يف كحدة متسقة اجتماعيا، كنفسيا كخلقيا، بغرض تقومي السلوؾ البشرم, 

 بوم.اإلعجاز التر كاالرتقاء باألداء الفردم كآّتمعي، كىو 
من اإلخبار عن أمور كشفت الدراسات  --ما تضمنتو سنتو : الوجو السادس -

، كيشمل اإلعجاز العلمي، كىو ما ٮتص باسم  --الوضعية عن صدؽ كصحة ما أخرب بو
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 فيما يشمل اإلعجاز الطيب، كىو نوع من اإلعجاز الغييب، غَت أنو يفرد بالذكر أل٫تيتو.
من اآليات اليت رآىا الصحابة حسا، كىو ما  --نتو: ما تضمنتو س الوجو السابع -

 .الحسية --معجزات الرسوؿ ٯتثل 
موضوع كعليها مدار أما األكجو الستة األكذل فتتعلق باٞتانب العقلي فهي معجزات عقلية، 

 ىذه ا١تذكرة.
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 المحاضرة الثانية :
 األكؿ: اإلعجاز البالغي في السنة النبويةالوجو  

 .هاك أدلػة كأسباب رقيٌ  حقيقة الببلغة النبوية:  القسم األكؿ
 تعريف البالغة لغة كاصطالحا:  أكال :

 .(1): الوصوؿ كاالنتهاء البالغة في اللغة
كبلـ المبلءىمة  ، أممطابقة الكبلـ ١تقتضى اٟتاؿ:  ىي البالغة عند أىل االصطالح     

اطىبوف الذم ييقاؿي فيو، كاألشخاًص الذين قاـللم  .مع فصاحتو، بو ٮتي
فكلما كاف الكبلـ مع فصاحة ألفاظو كٚتلو أكثر مطابقة كمناسبة ألحواؿ ا١تخاطبُت كتأثَتا      

 يف نفوسهم كاف أعلى حسنا ، كأرفع منزلة، كأبلغ حاال.
لو يف  متبادرا إذل الذىنظاىرا ، كأف يكوف يف اللفظ استئناسأف يكوف  : عندىم الفصاحةك     

 .فس أىثره خبلبه الن
ـي الفصيحي ك    كلُّ كلمة فيو جاريةن على ،  جيّْدى السَّبك، سهل اللفظً ، كاضحى ا١تعٌتما كاف : الكال

كًإ٪تا تكوفي الكلمة كذلك ًإذا كانت مٍألوفىةى  ،معناىا، مفهومةن عىٍذبةن سًلسةن  بينةن يف ،القياس الصَّريف
ًء، ألهنا دل تػىتىداك٢تا ألًسنتيهم، كدل ٕتىًٍر ّٔا أقبلمهم، إال االستعماؿ بىُت النأُّت من الكتاب كالشعرا

 .(2)كًصفاتً اٞتماؿ ٚتيع ما تقدـ مٍن نيعوت اٞتٍودة ١تكاهنا من اٟتيٍسن باستكما٢تا
 .(3)"ىي إيصاؿ ا١تعٌت إذل القلب يف أحسن صورة من اللفظ": انيالرم  قاؿ ك  -
غ بو ا١تعٌت قلب السامع فتمكنو يف نفسو  تبلٌ الببلغة كل ما " ، فقاؿ : العسكرمكعرفها  -

 .(4)" كتمكنو يف نفسك مع صورة مقبولة كمعرض حسن
 فأساس الببلغة ثبلثة أركاف، ىي: كعليو 

 فما ال بياف فيو ال ببلغة لو، ككل إّٔاـ ٥تل بالفهم. اإلفهاـ، أ/
ضعف الفكرة كهتافت اإلقناع ال انتهاء لو إذل مقصود، ف اإلقناع، فإف ما ال قدرة لو على ب/

                                                             
 (.8/420(، ابن منظور : لساف العرب )1/301ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ) _( 1) 
 (.5) بلغة الواضحةالبعلي اٞتاـر :  (،13، 7) اإليضاح يف علـو الببلغةالقزكيٍت: ينظر :   _( 2) 
 (.75النكت يف إعجاز القرآف: ) _( 3) 
 (.10: )كتاب الصناعتُت _( 4) 
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 ا١تنطق إخبلؿ باإلقناع.
فإف ما ال إثارة لو ال سبيل لو إذل التمكُت يف القلب، كالتحكم يف ا٢تول، كمن ٍب اإلثارة،  ج/

 .(1)إدراؾ الغاية
  
 .حقيقة البالغة النبويةا : ػػانيػث

كبلـ يف ما يشأّها من الك  اٞتملضع ك ك اختيار األلفاظ من ٭تسن لناس البليغ من ا      
كىذا  ا١تعاين كا١تقاصد اليت يرنو إليها.كيبلغ ّٔا  موضعها، كيستخدمها حيث ينبغي استخدامها،

 أمر يتفاكت فيو الناس، كمن ىنا كجد تفاكت يف مقدار ببلغة كل كاحد منهم.
األحاديث النبوية  فهي أٝتى درجات الببلغة اإلنسانية، ك --أما ببلغة ا١تصطفى 

يف الذركة  رسائل أـ قصصا أـ أدعية أـ أمثاال كحكما أـ مناجاة أـ عربا، ـبا أمواعظ كانت أـ خط
يف ٣تاؿ األدب الرفيع إال كتاب ا ببلغة كفصاحة  امن البياف يف أدب العرب، كال يرتفع فوقه

تبقى يف حدكد البياف "اإلنساين" أك ببلغة البشر كال تصل ْتاؿ  --ببلغتو ذلك أف كركعة، 
تقع على القنطرة  --ببلغة النيب فلبياف القرآين الذم بلغ قمة اإلعجاز ا١تتحدل بو، إذل درجة ا

 . (2)الواصلة بُت إعجاز القرآف كببلغة البلغاء
:" ىو الكبلـ الذم قل عدد حركفو، -كاصفا ببلغة اٟتديث النبوم–قاؿ اٞتاحظ  -

ا١تبسوط يف موضع البسط،  (3)ه عن التكلف...كاستعملزّْ ػي عن الصنعة، كن ككثرت معانيو، كجلَّ 
كىو الكبلـ  ... كالوحشي، كرغب عن ا٢تجُت السوقي كا١تقصور يف موضع القصر، كىجر الغريب

فهاـ كقلة بُت حسن اإلالذم ألقى ا عليو ابة، كغشاه بالقبوؿ، كٚتع لو بُت ا١تهابة كاٟتبلكة، ك 
                                                             

 (120ينظر : بو منجل : تأصيل الببلغة )  _( 1) 
 قق العناصر اآلتية : " يتبُت ٦تا سبق أف الببلغة  ترجع يف أصو٢تا العامة إذل ٖت       

 أ/ االلتزاـ ٔتا ثبت يف منت اللغة كالنحو كالصرؼ ، كاختيار الفصيح من ا١تفردات كاٞتمل كالقواعد.   
 ب/ االحًتاز عن ا٠تطأ يف تأدية ا١تعٌت ا١تراد.  
 ج/ االحًتاز عن التعقيد يف أداء ا١تعاين ا١ترادة، سواء من جهة اللفظ أك من جهة ا١تعٌت.  

 انتقاء الكلمات كالعبارات اٞتميلة، اليت يدرؾ ٚتا٢تا اٟتس ا١ترىف كالذكؽ الرفيع لدل البلغاء. د/   
 (37ق/ تصيد ا١تعاين اٞتميلة، كتقدٯتها يف قوالب لفظية ذات ٚتاؿ"   ٤تمد السيد ٖتقيق جوىر الكنز البن األثَت اٟتليب )   

 (.237ُت اٞتاحظ كالرافعي كالعقاد)عدناف زرزكر: ٝتات الببلغة النبوية ب ينظر : _( 2) 
 ا١تذكور يف الكبلـ الذم قبلو كاذكؼ من النص. --يعود الكبلـ ىنا على الرسوؿ _( 3) 
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كال  ،كدل يقم لو خصم ،ارت لو حجةكال ب ،كال زلت لو قدـ ،دل تسقط لو كلمة... عدد الكبلـ
ال بالصدؽ كال إكال ٭تتج ...ا٠تطب الطواؿ بالكبلـ القصَت ) يغلب( ذً بٍ بل يػي  ،أفحمو خطيب

)ا٠تديعة ْتسن الكبلـ كرقيق  ال باٟتق كال يستعُت با٠تبلبةإ ) الفوز كالغلبة(يطلب الفلج
ئ كال يعجل، كال يسهب كال ، كال يستعمل ا١تؤاربة، كال يهمز كال يلمز، كال يبطاٟتديث(

ٚتل مذىبا كال أصدؽ لفظا كال أعدؿ كزنا كال أمع الناس بكبلـ قط أعم نفعا كال دل يس...٭تصر
-فصح عن معناه كال أبُت يف فحواه من كبلموأسهل ٥ترجا كال أحسن موقعا كال أا كال كـر مطلبأ
-"(1). 

تكلفنا لو من  انأير الكبلـ يظن علم كدل يعرؼ مقادكلعل بعض من دل يتسع يف الٍب قاؿ: "
كبل كالذم حـر التزيد ،االمتداح كالتشريف كمن التزيُت كالتجويد ما ليس عنده كال يبلغو قدره 

ال من ضل إلكذابُت عند الفقهاء ال يظن ىذا على العلماء كقبح التكلف عند اٟتكماء كّٔرج ا
 .(2)"سعيو

؛ فإهنا السبيل --ا  سنة رسوؿكالثاين  :" -يصف ببلغة السنة-كقاؿ أبو حياف 
 ربىاف،، كالغاية يف البياف؛ كالنهاية يف الاىم ا١تبلمحالواضح، كالنجم البلئح، كالقائد الناصح، 

 .(3)"ة ٞتميع األناـك كالفزع عند ا٠تصاـ، كالقد
من  --النيب، كببلغة القوؿ ، فقد كاف  فصاحة اللسافكأما كقاؿ القاضي عياض:" 

از مقطع، كنصاعة ٬ت٬تهل، سبلسة طبع، كبراعة منزع، كإ فضل كا١توضع الذم الذلك بال األ
م لٌ أكٌب جوامع الكلم، كخص ببدائع اٟتكم، كعي  ،كجزالة قوؿ، كصحة معاف ، كقلة تكلف ،لفظ

حىت   ألسنة العرب، ٮتاطب كل أمة منها بلساهنا ، ك٭تاكرىا بلغتها ، كيباريها يف منزع ببلغتها،
صحابو يسألونو يف غَت موطن عن شرح كبلمو ك تفسَت قولو .كمن تأمل حديثو ك كاف كثَت من أ

 .(4)"سَته علم ذلك كٖتققو
، كمشلت ا١تواد األربعة اليت يرل كبار كأسبأّا --ٚتعت أسرار ببلغتو  كصاؼفهذه األ

كصاؼ النقاد أهنا سدل الكبلـ كٟتمتو : العاطفة، الفكرة، الصورة كالعبارة؛ فقد دلت ىذه األ
                                                             

 (.221البياف كالتبيُت: ) _( 1) 
 (.222البياف كالتبيُت: ) _( 2) 
 (.1/8البصائر كالذخائر: ) _( 3) 
 (.159الشفا من حقوؽ ا١تصطفى: ) _( 4) 
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على اإل٬تاز من غَت إخبلؿ، كعلى اإلفصاح من غَت إسفاؼ، كعلى الفخامة من غَت إغراب، 
كعلى حبلكة النظم من غَت تصنع، كعلى تناسب أجزاء الكبلـ من غَت تكلف، كعلى رقي 

 .(1)العاطفة كٝتو ا١تعٌت، كعلى قوة اٟتجة كركاء الفكرة كجبلء اٟتكمة
ؽ بينو كبُت الفصحاء يتفق مثىلو يف الناس كيبقى يف أفصح العرب، لكن الفر  -- فهو 

حدكد الطاقة البشرية، كليس أمرا خارقا للعادة بالكلية، بل إف الفرؽ بينو كبُت الفصحاء يشبو 
الفرؽ بُت البليغ كاألبلغ...كاٟتسن كاألحسن...كلذا فقد استطاع بعضهم أف يأٌب بقريب من  

١توضوع، إذ أف ىؤالء الوضاعُت كانوا يتحركف ، كبذلك يفسر كجود اٟتديث ا-- كبلمو 
 .(2)بأسلوبو كخصائصو البيانية -- احتذاء رسوؿ ا 

 
 .تفوؽ كسمو البالغة النبويةثػالثػػا : أدلػػة 

 قلية كعقلية كتارٮتية، نذكر منها:اختلفت كتنوعت األدلة على تفوؽ كٝتو الببلغة النبوية بُت ن   
 : (3)ةػػػة النقليػػأ/ األدل 

  :من القرآف الكريم 
 [63 : النساء]ف أعرض عنيم وعظيم وق ل ليم في أنفسيم قوَّل بليغا:تعاذلػاؿ ق -

بغاية القدرة على الكبلـ البليغ،  --قاؿ نور الدين عًت:" ىذه اآلية شهادة من ا لرسولو 
  .(4)كالبياف الناجح األثر يف أعماؽ النفوس"

  :من السنة النبوية 
...[ كيف بعثت بجوامع الكلم] : قاؿ --أف رسوؿ ا - رضي ا عنو-ريرة عن أيب ى -

 .(5) ...[جوامع الكلم أعطيتكيف أخرل: ] ...[جىوىاًمعى اٍلكىًلمً كىأيكتًيتي  ] ركاية عند مسلم :
  :جيل الصحابة جيل الفصاحة كالبياف األكمل يف تدرج األدب العريبمن أقواؿ الصحابة 

 ين تذكقوا إعجاز القرآف كخضعوا لبيانو ا١تعجز، كما منهم أحد إال كىو يف البياف القدمي، كىم الذ 
                                                             

 (124نظر : بو منجل : تأصيل الببلغة )ي  _( 1) 
 (، ٤53تمد الصباغ: اٟتديث النبوم)  _( 2) 
 كبلوغها الذركة . –صلى ا عليو كسلم –بعض ما كرد من نقوؿ كشهادات بسمو كرفعة كتفوؽ ببلغة النيب  _( 3) 
 (11)م :يف ظبلؿ اٟتديث النبو  _( 4) 
  (523: ؾ: ا١تساجد،ح)صحيح:المسلم(،2815: نصرت..،ح)--لنيب: ؾ: اٞتهاد، ب: قوؿ اصحيح:الالبخارم _( 5) 
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كالفصاحة ْتر زاخر، ك٧تم زاىر، كقد شهدكا للحديث النبوم الشريف بسمو البياف، كرفعة 
 الببلغة، كعمق التأثَت يف القلوب، كىذه بعض األمثلة كالشواىد على ذلك:

كيف أنت يا :فقاؿ  ،لقيٍت أبو بكر، قاؿ: " --وؿ اب رستٌ ككاف من كي -حديث حنظلة  -
نكوف عند رسوؿ  :قلت :قاؿ ؟سبحاف ا ما تقوؿ :قاؿ. نافق حنظلة  : قلت :قاؿ ؟حنظلة

فإذا خرجنا من عند   ()لقوة البياف كدقة التصوير يذكرنا بالنار كاٞتنة حىت كأنا رأم عُت  --ا
فوا إنا لنلقى  :قاؿ أبو بكر.فنسينا كثَتا  ،د كالضيعاتعافسنا األزكاج كاألكال --رسوؿ ا 

نافق حنظلة يا رسوؿ  :قلت --فانطلقت أنا كأبو بكر حىت دخلنا على رسوؿ ا  .مثل ىذا
يا رسوؿ ا نكوف عندؾ تذكرنا بالنار كاٞتنة  :قلت [ ؟كما ذاؾ ] : --فقاؿ رسوؿ ا  .ا

فقاؿ  .من عندؾ عافسنا األزكاج كاألكالد كالضيعات نسينا كثَتافإذا خرجنا  ،حىت كأنا رأم عُت
ونوف عندم كفي الذكر ػكالذم نفسي بيده إف لو تدكموف على ما تك: ] --رسوؿ ا

ثبلث - ةػة كساعػلة ساعػلصافحتكم المالئكة على فرشكم كفي طرقكم كلكن يا حنظ
 .(1)[" -مرات

  موعظة بليغةٍب أقبل علينا فوعظنا  ،ذات يـو --صلى بنا رسوؿ ا :"-- قاؿ العرباض -
فماذا  ،يا رسوؿ ا كأف ىذه موعظة مودع: فقاؿ قائل  ،العيوف ككجلت منها القلوب ذرفت منها
ش ػو من يعػاعة كإف عبدا حبشيا فإنػأكصيكم بتقول اهلل كالسمع كالط :]اؿػػفق ؟تعهد إلينا

ديين الراشدين ػػاء المهػػفػنتي كسنة الخلػبس ا كثيرا فعليكمػػمنكم بعدم فسيرل اختالف
دثة بدعة ككل ػفإف كل مح ،ورػػاكم كمحدثات األمػكإي ،ذػػها بالنواجػكوا بها كعضوا عليػتمس
 (2) [ةػػة ضاللػبدع
  :كثَتة جدا يف كل عصر، نسوؽ ٚتلة  كىيمن أقواؿ أئمة اللغة كاألدب العربي كالنقد 

 فيما يأٌب: منها 
 من حد أما جاءنا عن  :"يونس بن حبيبألدب كناقد الشعر إماـ ٨تاة البصرة عبلمة اقاؿ  -

 .-" (3)- الكبلـ ما جاءنا عن رسوؿ ا ركائع
                                                             

 (.4937ؾ: التوبة، ح)الصحيح :مسلم:  _( 1) 
 (.3991أبو داكد: السنن: ؾ: السنة، ب: يف لزـك السنة، ح) _( 2) 

 ( كقاؿ: حديث حسن صحيح.2600ك الًتمذم : اٞتامع: ؾ: صفة القيامة، ب : ما جاء يف األخذ بالسنة، ح)      
 (.222اٞتاحظ: البياف ) _( 3) 
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عزت قدرتو -ٍب إف ىذا البياف العريب كأف ا  الزمخشرم :" كقاؿ إماـ التفسَت الببلغي للقرآف -
فما من خطيب يقاكمو إال  ،ر سبلـ٥تضو كألقى زبدتو على لساف ٤تمد عليو أفضل صبلة كأكف-

كما قرف ٔتنطقو منطق  ،إال رجع فارغ السجل يناىزه)بليغ( كما من مصقع  ،نكص متفكك الرجل
كال كقع من كبلمو شىء يف كبلـ الناس إال أشبو الوضح يف ،إال كاف كالربذكف مع اٟتصاف ا١تطهم 

 أنا أفصح العرب بيد أني :]قاؿ ك ،  [أكتيت جوامع الكلم:]-عليو السبلـ -قاؿ  ،نقبة األدىم
 .(1) "[من قريش كاسترضعت في بنى سعد بن بكر

اليت سجدت  الببلغة اإلنسانيةىذه ىي : "  مصطفى صادؽ الرافعي أديب العصركقاؿ  -
حكاـ كأهنا مصنوعة، كدل صنع كىي من اإلً األفكار آليتها، كحسرت العقوؿ دكف غايتها، دل تي 

ألفاظ النبوة يعمرىا قلب متصل ّتبلؿ خالقو،  لة بعيدة ٦تنوعة.يتكلف ٢تا كىي على السهو 
كيصقلها لساف نزؿ عليو القرآف ْتقائقو، فهي إف دل تكن من الوحي كلكنها جاءت من سبيلو 

٤تكمة الفصوؿ، حىت ليس فيها عركة مفصولة، ٤تذكفة الفضوؿ، حىت ليس فيها كلمة ...
نبض قلب يتكلم، كإ٪تا ىي يف ٝتوىا كإجادهتا مظهر مفضولة. ككأ٪تا ىي يف اختصارىا كإفادهتا 

 .--من خواطره 
أنُت من فؤاد مقركح، كإف راعت باٟتكمة قلت صورة بشرية من  :إف خرجت يف ا١توعظة قلت

كىي الببلغة النبوية، تعرؼ اٟتقيقة فيها كأهنا فكر صريح من أفكار ا٠تليقة، كٕتيء  ...الركح 
تو أنو ٣تاز يف حقيقة. كىي من البياف يف إ٬تاز تًتدد فيو عُت البليغ بآّاز الغريب فًتل من غراب

على أنو سواء يف سهولة إطماعو، كيف صعوبة امتناعو، إف أخذ ...فتعرفو مع إ٬تاز القرآف فرعُت
 أبلغ الناس يف ناحيتو، دل يأخذ بناصيتو، كإف أقدـ على غَت نظر فيو رجع مبصران، كإف جرل يف 

 .(2)"قصران معارضتو انتهى م
:" إذا كاف البليغ من يؤلف بُت نور القلب كنور نور الدين عًتفيما نقلو عنو  عصاـ قصبجي قاؿك 

اللساف، فبل يكوف ما يقولو كبلما من الكبلـ، كإ٪تا يكوف ركحا من الركح، كال يكوف حركفا تنظم، 
                                                             

 (.1/10الفائق يف غريب اٟتديث: ) _( 1) 
خفاؽ، ا١تصقع: البليغ الذم ال يرتج يف كبلمو، يناىزه : يدانيو، السٍّْجل : كغيلب، متفكك الرجل: كناية عن اإلنكص: تأخر 

، ا١تطهم : ٠تيل كالبغاؿ ضخم غليظ األعضاءالدلو، كالعبارة كناية عن االخفاؽ أيضا، الربذكف: يطلق على نوع غَت عريب من ا
 ألدىم: األسود من اإلبل أك ا٠تيل، الوضح: الضوء كبياض الصبح، نقبة األدىم: آفتو من داء أك جرب، االتاـ ا١تتناىي اٟتسن

 (280، 279):إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  _( 2) 
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: تكلم فأكجز،  -- كإ٪تا يكوف حركفا تلهم، فذلكم ىو الرسوؿ األفصح األبلغ رسوؿ ا
كأشار فأكحى، ككٌت فأكضح، كأكمأ فأعلم، كرمز فأ٢تم، كشبو فأحكم، فليت شعرم أين الشعر أـ 
أين السحر من حديث كأنو تسبيح الفلك ، أك ترانيم الوجود، ينساب يف األفهاـ قبل األٝتاع، 

  الغبطة إيقاع كيف القلوب قبل األفهاـ! طوىب لقلب أشرب برد حديثو كوثرا عذبا، حىت عرج على
 (1)إذل سدرة ا١تنتهى"

 :كالتاريخيةة ػػػقليػػة الع/ األدلب
ة القوؿ، مَّ يقوؿ حسن جاد : " إذا كاف العرب أمة الببلغة، كأئمة الفصاحة، تعنو ٢تم أزً  -       

كتنقاد أعنة الكبلـ، كيهتفوف بركائع ا٠تياؿ، فينصاع ٢تم عصيو، كيذؿ ٢تم أبًيُّو، كينقاد شامسو، 
إذا كاف الكبلـ صناعتهم اليت ّٔا يباىوف كيتشدقوف، فبل بد أف يكوف الرسوؿ الذم يبلغهم عن ك 

 رّٔم، كيهدـ عقائدىم الباطلة، كمذاىبهم الزائفة، كيغَت ما ألفوا من عادات، كما كرثوا من تقاليد
 د ا ..ال بد أف يكوف بيانو أٝتى من بياهنم، كمنطقهم أبلغ من منطقهم، كمن ىنا كاف تأيي

 .(2)" سبحانو لو ٔتعجزة القرآف كحجة البياف
قـو ىم أئمة البياف كىم يف خصومتو قـو لد، ال تنقطع ّٔم إذل  -- لقد أرسل الرسوؿ -

حجة، كال يعوزىم منطق بليغ، قد نعتوا الرسوؿ بأكصاؼ عديدة كيدا ك٥تاصمة، كلكنهم دل 
علموف أف مثل ىذه الفرية زائفة باطلة لدل د٫تاء يستطيعوا أف ينعتوه ٔتا يناؿ من فصاحتو، ألهنم ي

إقرار منهم كاعًتاؼ بسبلمتو، كبسمو  --فسكوهتم عن الطعن يف منطقو ، (3)الناس ٚتيعا
ببلغتو كتنزىها حىت عن ٣ترد االنتقاص ك االزدراء. قاؿ الرافعي بعد أف عدد ٚتلة من عيوب 

 عن -- نزه كقد إال بالفصاحة لو أقركا قد العرب نرل ال: "  --الكبلـ سلم منها حديثو 
 منو اطلعوا ىم كلو ...فيو، شوب ال خالصان  سبكو كخرج ،-العيوب-منها كبلمو كسلم ٚتيعها،

 فصاحتو رد يف أطالوا كانوا لقد ا١تعاين، ىذه أضداد من شيء إذل كبلمو ترامى أك ذلك، غَت على
 لردكا ٍب كمناقبلهتم، ٣تالسهم يف مستفيضان  م،ألسنته على دائران  عنهم مأثوران  ذلك كلكاف كعرضوا،

 ٣تلس يف عليو يعيب من فيهم لكاف ٍب كتبيينو، تبلكتو يف ٢تم يقـو أف يستطع كدل القرآف عليو
                                                             

 (.16):  يف ظبلؿ اٟتديث النبوم  _( 1) 
/ٚتادل الثانية:5كأثرىا يف النفوس، ٣تلة البحوث اإلسبلمية، ع: النبويةالببلغة  _( 2)  ، بو منجل: 150ق ص:1400، ٤تـر

 (.114تأصيل الببلغة )
 (.51) -مصطلحو، ببلغتو، كتبو  -٤تمد الصباغ: اٟتديث النبوم _( 3) 
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 ألفصحهم إال يستجيبوف ال خلص القـو فإف شأنو، من كيغض أمره ينتقص أك أصحابو، ك٤تاضرة
 ذلك، من شيء يعًتضو دل فلما بالرسالة العهد كحدثاف النبوة أكؿ يف كخاصة بيانان، كأبينهم لسانان،

 كاطرد سنتو على استمر قد األمر ىذا كرأينا أرضهم، عن جبل كال أظهرىم، بُت من ٮترج دل كىو
 أفصح كاف - - أنو كضركرة قطعان  ،علمناأخبارىم ... من القاطع الشاىد عليو كقاـ غايتو إذل

 (1)"القـو ألكلئك ا آيات من آية ذلك يف كأنو ،سواه من كافيان  بغَته كافيان  العرب،
، يقوؿ عبد ا١تالك بومنجل:" لقالقا كخى خي  البشرم أرقى مراتب الكماؿ - -بلغ النيب -

شامل ال يغادر قيمة من قيم اٟتياة، كال ملكة من ملكات الكائن البشرم، فهو كامل  كىو كماؿ
تو كأسلوب تربيتو ، كمنهج دعوتو، كطريق يف عقلو، كامل يف خلقتو كخلقو، كامل يف معامل

سياستو كقيادتو كإدارتو لشؤكف اٟتياة، فبل بد أف يكوف من ضمن ىذه الكماالت كمالو يف 
 .(2)ببلغتو"

 
 .ةػويػنبػة الػػػالغػالبرقي أسباب رابعا :       

 اشأهن ةكرفعكعبها كأسهمت يف علو   ،- -تعددت األسباب اليت أدت إذل ببلغتو       
 ، كمن ىذه األسباب:كتصدرىا مقامات الببلغة البشرية

تأثَتا كبَتا يف فصاحتو، فهو من  --/ النشأة: حيث كاف للنشأة اللغوية اليت نشأىا 1      
قريش، كأخوالو من بٍت زىرة، كاسًتضع يف بٍت سعد بن بكر ككانوا من العرب الضاربة حوؿ مكة، 

البياف، كما خالط يف حياتو بطوف قريش كاألنصار، فكانت قد خصوا من بُت القبائل بالفصاحة ك 
 .(3)ىذه النشأة  مرانا حيا، بأحسن األساليب، كأفصح اللهجات يف العرب قاطبة

/ سبلمة الفطرة ، ككماؿ ا٠تىلق، كتوفيق ا٠تالق: إف لسبلمة الفطرة ككماؿ صفاتو ا٠تىلقية 2     
 .- -كا٠تيلقية مسا٫تة فعالة يف ببلغتو 

تحدث عنها الرافعي مطوال، مربزا داللة ىذه الصفات على الكماؿ أما الصفات ا٠تىلقية ف -    
كىو ٭تاكؿ  -مثبل  –امدم اإلنساين بوجو عاـ، كأثرىا يف الببلغة النبوية بوجو خاص، فقاؿ 

من قد رأيت فيما مر الربط بُت صفة فمو الشريف كبُت فصاحتو كحسن بيانو، كإحكاـ منطقو :" 
                                                             

 (287، 286):إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  _( 1) 
 (.118تأصيل الببلغة : ) _( 2) 
 (.53ينظر : ٤تمد الصباغ : اٟتديث النبوم، مصطلحو ببلغتو كتبو ) _( 3) 
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، يفتح الكبلـ كٮتتمو بأشداقو، كعلمت من معٌت ذلك ضليع الفمنو أعليو الصبلة كالسبلـ  توصف
أنو كاف يستعمل ٚتيع فمو إذا تكلم، ال يقتصر على ٖتريك الشفتُت فحسب، كلقد كانت العرب 

كجهارة  كٖتقيق اٟتركؼف السعة أدؿ على امتبلء الكبلـ، تتمادح بسعة الفم كتذـ بصغره، أل
ن يف سي كإشباع ذلك يف اٞتملة، كألف طبيعة لغتهم ك٥تارج حركفها تقتضي ىذا كلو كال ٖتىٍ  األداء

 .(1)" النطق إال بو، كال تبلغ ٘تامها إال أف يبلغ فيها، كىو بعد مزيتها الظاىرة يف أفصح أساليبها
كقد كصفوه مع ذلك ْتسن الصوت كىو ٘تامها كحليتها، فإف ىذه اللغة خاصة  كقاؿ أيضا:"

 .(2)"ٕتمل بذلك ما ال ٕتمل بو سائر اللغات ١تا فيها من معاين األكضاع ا١توسيقية 
 - -ما كاف رسوؿ اهلل" قالت:-رضى ا عنها-عائشة  ذكرتو أما ا٠تيلقية فمنها ما -     

، كيف (4)"ن فصل، يحفظو من جلس إليوـ بي  الىذا كلكن كاف يتكلم بك (3)يسرد كسردكم
 (5)"يحدث حديثان لو عده العاد ألحصاه - -كاف رسوؿ اهلل "أيضان: ركاية أخرل عنها 

ال صفات  إكليس إحكاـ األداء كركعو الفصاحة كعذكبة ا١تنطق كسبلسة النظم قاؿ الرافعي :"
رتاض من أجلها رياضة بل خلق مستكمل األداء ادل يتكلف ٢تا عمبلن، كال ... - -كانت فيو 

 .(6)"ا، كأنو صورة تامة من الطبيعة العربيةفيها، كنشأ موفر األسباب عليه
 - -نعلم أف ىذه الفصاحة قد كانت لو كالكأشار إذل توفيق ا يف كل ذلك فقاؿ : " -   

من ذلك قد كاف توفيقان  - -فليس إال أف يكوف ما خص بو النيب ... إال توفيقان من ا كتوقيفان 
مو ا من  ننفذ يف أسبابو، كال نقضي فيو بالظن فقد علَّ كإ٢تامان من ا، أك ما ىذه سبيلو، ٦تا ال

أشياء كثَتة ما دل يكن يعلم، حىت ال يعيا بقـو إف كردكا عليو، كال ٭تصر إف سألوه، كال يكوف يف  
كل قبيل إال منهم، لتكوف اٟتجة بو أظهر، كالربىاف على رسالتو أكضح، كليعلم أف ذلك لو 

من ٚتع ا فيو ىذه الصفات، كأعطاه ا٠تالص  يف العرب قاطبةكليس .. . خاصة من دكف العرب
                                                             

 .(295: )إعجاز القرآف _( 1) 
 .(295: )إعجاز القرآف _( 2) 
 السرد : متابعة الكبلـ على الوالء كاالستعجاؿ بو. كقد يراد بو أيضا جودة سياؽ اٟتديث. _( 3) 
 (.3375، ح)- -ناقب، ب : صفة النيب أخرجو: البخارم : الصحيح : ؾ : ا١ت _( 4) 

 (.6554، ح)-رضي ا عنو-الصحيح : ؾ : الفضائل، ب : فضائل أيب ىريرةمسلم :                 
 (.3374، ح)- -أخرجو: البخارم : الصحيح : ؾ : ا١تناقب، ب : صفة النيب  _( 5) 

 (.7701ح) التثبت يف اٟتديث،الصحيح : ؾ : الزىد كالرقائق، ب : مسلم :                 
 .(297: )إعجاز القرآف _( 6) 
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فهو اصطنعو لوحيو،  - -منها، كخصو ّتملتها، كأسلس لو مآخذىا، كأخص لو أسبأّا كالنيب 
  .(1)" كنصبو لبيانو، كخصو بكتابو، كاصطفاه لرسالتو

إرشادا كتوجيها كىداية،  - -:كما أثر القرآف الكرمي يف الرسوؿ (2)/ تأثره بالقرآف الكرمي3    
عليو الصبلة  –أثر فيو أيضا من ناحية الببلغة كالبياف، إذ كاف لتنزلو عليو كقعا كبَتا على لسانو 

حيث أمده ٔتفردات كتراكيب، كتصورات، كمعاف جديدة ٦تا صقل ملكتو البيانية،  -كالسبلـ
 بلغة الضاد.فملك بذلك ناصية البياف، كصار إماـ ادثُت، ك أفصح من نطق 

ا١تعجزة، فهو األصل، ٍب تليو يف ا١ترتبة  - -كمن ىنا القرآف الكرمي قمة البياف العريب، كآية النيب 
 كأحاديثو. - -الثانية أقواؿ النيب 

 بأسلوب القرآف : - -كمن األمثلة على تأثره 
يف تعملوف فيها فينظر كمستخلفكم إف الدنيا حلوة خضرة كإف اهلل :]  - -قولو   -    

 .(3) [ فاتقوا الدنيا كاتقوا النساء فإف أكؿ فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
إلى حضرموت ال الراكب من صنعاء كاهلل ليتمن ىذا األمر حتى يسير :]  - -قولو   -    

 .(4) [ يخاؼ إال اهلل أك الذئب على غنمو كلكنكم تستعجلوف
 

 بوية ككجوه إعجازىا.: معادل الببلغة الن القسم الثػػاين
                           .معالم البالغة النبوية: خامسػا

 يف ضوء ما سبق ٯتكن أف ٨تدد معادل الببلغة النبوية يف النقاط اآلتية:
ألفاظ األحاديث النبوية مألوفة مأنوسة، إال عندما يقتضي : فاللفظ فصاحةك الوضوح  -/1

وؿ اللفظ األقل إلفان، لكنو  يتجنب الغريب الوحشي، كالسوقي ا١تعٌت لفظا يناسبو، فيختار الرس
ا١تبتذؿ، كألفاظو جزلة )قوية فصيحة جامعة( حُت يقتضي ا١تعٌت اٞتزالة، رقيقة حُت يقتضي ا١تعٌت 
الرقة، كل كلمة تعرب بدقة عن ٘تاـ معناىا مستقرة يف مكاهنا، غَت قلقة )مضطربة( ، كال مستجلبة، 

                                                             
 .(283: )إعجاز القرآف _( 1) 
 (.54ينظر : ٤تمد الصباغ : اٟتديث النبوم، مصطلحو ببلغتو كتبو ) _( 2) 
 (.4925ح)مسلم: الصحيح: ؾ: الذكر كالدعاء، _( 3) 
 (.3343سبلـ، ح)ب: عبلمات النبوة يف اإلالبخارم: الصحيح: ؾ: ا١تناقب ، _( 4) 
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 ذين اٞتانبُت من أشق ما ٬تتهد البليغ يف ٖتقيقو، كىو من أقول الدالئل على كلعل التوفيق بُت ى
 .(1)قدرتو البيانية، كىذا كصف عاـ لكل األحاديث

أسلوب منفرد، يف ىذه اللغة، قد باف من  وأنب --أسلوب النيب  الرافعي لذلك كصف
مستكرىة على معناىا، كال  ترل فيو حرفا مضطربا، كال لفظة تكاد بل فة فيو، يغَته بأسباب طبيع

 . (2)كلمة غَتىا أًب منها أداء للمعٌت
اتقوا الظلم فإف الظلم ظلمات : ] --ك٦تا جاءت ألفاظو جزلة من األحاديث: قولو 

يـو القيامة، كاتقوا الشح فإف الشح أىلك من كاف قبلكم، حملهم على أف سفكوا دماءىم 
 .(3)[كاستحلوا محارمهم

ف الرفق ال يكوف في شيء إال إ:]--يقة من األحاديث: قولو ك٦تا جاءت ألفاظو رق
 .(4)[زانو، كال ينزع من شيء إال شانو

ثالث من كن فيو كجد حالكة اإليماف: أف يكوف اهلل كرسولو أحب إليو :] --كقولو 
مما سواىما، كأف يحب المرء  ال حبو إال هلل، كأف يكره أف يعود في الكفر كما يكره أف 

 .(5)[لناريلقى في ا
 --أحاديث النيب السمة الغالبة على ىكذا فإف ٝتة الوضوح كجزالة كفصاحة اللفظ ىي 

، كلن يتأتى ذلك إال ّٔاذين ألف مهمتو األكذل ىي تبليغ ىذه الرسالة، كالنفاذ ّٔا إذل قلوب الناس
  األمرين.

غة كاٟتديث تعقبها علماء الل -- أما ما كرد من ألفاظ غَت مأنوسة يف بعض أحاديثو
:"إما أهنا كانت مفهومة  البيوميبالشرح ٖتت ما يعرؼ اليـو بعلم غريب اٟتديث، فهي كما قاؿ 

صرين، مألوفة يف العصر النبوم ٍب غمضت من بعد فبل ٣تاؿ للحكم عليها بالغرابة من غَت ا١تعا
 تكوف الغرابة كىنا كإما أهنا كانت غريبة كجاء ّٔا القائل لتسد مسدا ال تفي بو الكلمة ا١تأنوسة،

على ندرهتا القليلة ٦تا ٭تمد ألهنا فتح جديد للفظ جديد... ككل ذلك نادر، نادر إذا قيس ٔتا 
                                                             

 ( 124(، بومنجل: تأصيل الببلغة )68ينظر : عًت: أىم ا١تبلمح الفنية ) _( 1) 
 .(324: )إعجاز القرآف _( 2) 
 (2578لم: الرب كالصلة، ح)مس _( 3) 
 (2594مسلم: الرب كالصلة، ح) _( 4) 
 (.43، ح)اإلٯتافصحيح: ؾ: (.كمسلم: ال16، ح)حبلكة اإلٯتاف ، ب:إلٯتافالبخارم : الصحيح: ؾ : ا _( 5) 
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 .(1)نتداكلو من أدب ٤تمد، كجلو مشرؽ أنيس"
 صنعالتيكره  --حيث كاف كا١تبالغة،  البعد عن التكلفالسهولة كالقصد ك  -/2

حرا من كل قيد، خاؿ من كل زخرؼ  حديثو، كلذلك جاء أسلوب قوؿكاإلغراب كفضوؿ ال
 (3)كىذا اٟتديث ا١تتفق عليو ،(2) مستكره، يفيض عن فطرة سليمة صافية، كنفس ٣تتمعة ىادئة

بني اإلسالـ على خمس: شهادة أف ال إلو إال : ]- -يدؿ على ما ذكرنا أبلغ داللة، قاؿ 
 [كحج البيت، كصـو رمضافاهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل، كإقاـ الصالة، كإيتاء الزكاة، 

فاٟتديث مع خطورة موضوعو كأنو يبُت أركاف اإلسبلـ إذل جانب ما فيو من لطائف الببلغة 
 األلفاظ، سهل الفهم. بسيطكالبياف 

بعيدة عن التكلف، كاضحة دالالهتا  كجد أغلب ألفاظها --كىكذا من استقرأ أحاديثو 
ككذلك ، فضبل عن ا٠تاصة، لعامة حظها من الفهمعلى ا١تعٌت القريب كحىت البعيد، تدرؾ منها ا

 .األجياؿ ا١تتعاقبةحاؿ كل 
:" أنو (4)ما جاء يف اٟتديث الصحيحفمثالو  يف الكبلـ التكلف من - -كرىو  ماأما  -

النبي على جماعة بدي ة جنين سقط باعتداء امرأة منهم على الحامل، فقاؿ بعضهم لما قضى 
: يا رسوؿ اهلل، كيف يغـر من ال شرب كال أكل، كال نطق -يكىو حمل بن النابغة الهيذل-

من  ،:] إنما ىذا من إخواف الكهاف[--كال استهل: فمثل ذلك ييطىل. فقاؿ رسوؿ اهلل 
 ."أجل سجعو الذم سجع

لو إ٪تا ترجع إذل أصل عاـ ىو التكلف الذم ٯتقتو اإلسبلـ، كأيضا ٤تاكلة إدحاض  ككراىتو
 يق الكبلـ الذم اتبعو ىذا القائل.اٟتق بأسلوب السجع كتنس

 الشرع حكم بو عارض أنو:  أحد٫تا:  لوجهُت سجعو ذـ إ٪تا:  العلماء قاؿ :"النوكمقاؿ 
  .(5)" مذموماف السجع من الوجهاف كىذاف ، ٥تاطبتو يف تكلفو أنو:  كالثاين، إبطالو كراـ

أباه أدب الببلغة النبوية، أما إذا سلم السجع من ذلك كلو فهو زينة كحلية يف الكبلـ، ال ي
                                                             

 (.259البياف النبوم : )_( 1) 
 (.69(، عًت: أىم ا١تبلمح الفنية )69، 68ينظر : الصباغ : اٟتديث النبوم ) _( 2) 
 (.16، ح)اإلٯتاف(.كمسلم: الصحيح: ؾ: 8ح)، ..--اإلٯتاف كقوؿ النيب ، ب:إلٯتافالبخارم : الصحيح: ؾ : ا _( 3) 
 (.1681(.كمسلم: الصحيح: ؾ: القسامة، ح)5426حيح: ؾ : الطب، ب: الكهانة، ح)البخارم : الص _( 4) 
 (178/ 11) ا١تنهاج :   _( 5) 
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،  (1)بل يقبلو كيقوؿ بو، كيف األحاديث كثَت من السجع جاء عفوا دل يتكلف لو، كال ىو مصطنع
 كمن ذلك:

اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع، كدعاء ال يسمع، :]  -عليو السبلـ-دعاؤه  -
 .(2) [كمن نفس ال تشبع، كمن علم ال ينفع، أعوذ بك من ىؤالء األربع

 كشماتة القضاء كسوء الشقاء كدرؾ البالء جهد من باهلل تعوذكايقوؿ:]  -- ككاف -
 .(3) [ األعداء
 كغلب ،عبده كنصر ،جنده أعز ،كحده اهلل إال إلو ال :]يـو األحزاب --قولو  -
 .(4) [بعده شيء فال ،كحده األحزاب
 ًبوً  كىانىتٍ  أىكٍ  ًمٍنوي  الش ٍىءى  اإًلٍنسىافي  ٍشتىكىىا ًإذىا كىافى -- الل وً  رىسيوؿى  أىف  "  عىاًئشىةى  نٍ ع -

ا بًًإٍصبىًعوً  -- الن ًبى   قىاؿى  جىٍرحه  أىكٍ  قػىٍرحىةه   بًاٍسمً  ]:رىفػىعىهىا ٍبيَّ  بًاألىٍرضً  سىبَّابػىتىوي  سيٍفيىافي  كىكىضىعى  ىىكىذى
ًقيمي  ًبوً  لًييٍشفىى بػىٍعًضنىا ًبرًيقىةً  أىٍرًضنىا تػيٍربىةي  الل وً   .(5) ["رىبػ نىا بًًإٍذفً  نىاسى

يضاؼ إذل ىذه األمثلة ما ىو مبلحظ من التناغم كاالنسجاـ ا١توسيقي يف نظاـ الكبلـ 
 النبوم، مع أنو نثر ْتث كىو ٤تض الببلغة كقمة الفصاحة.

ٮتاطب كل شخص ٔتا يناسب  --فقد كاف ، ٔتا يقتضيو حالو٥تاطبة كل إنساف  -/3
مبلئمة غاية ا١تبلءمة للمعٌت ا١تطلوب، ا٠تطاب ألفاظ ع مراعاة أف تكوف حالو، كإدراكو، ككاقعو، م

كتقدمي ا١تعٌت ا١تناسب أيضا للغرض الذم سيق ألجلو الكبلـ، كيكوف كذلك كصف فعلو كحالو 
تار لكبلمو حالة خاصة  من متكافئان مع األمر الذم يأمر بو أك النهي الذم يزجر عنو، كرٔتا اخ

لوا: ىي مطابقة الكبلـ ١تقتضى ًتجم ا١تقصد الذم عرفوا بو الببلغة، حُت قاكىذا الذم يأحوالو، 
 .(6)اؿاٟت

كٮتتار من أساليب التوكيد ما  ألنو أبلغ يف إيصاؿ ا١تعٌت ا١تطلوب،التوكيد  فقد يستعمل -
                                                             

 (.71عًت: أىم ا١تبلمح الفنية )  _( 1) 
 (.2722، ح)ذكر كالدعاءمسلم: الصحيح: ؾ: ال  _( 2) 
 (.2707ح)الذكر كالدعاء، صحيح: ؾ: (.كمسلم: ال6242ح)البخارم: الصحيح: ؾ:القدر، ب: من تعوذ با..، _( 3) 
 (2724ح)الذكر كالدعاء، (.كمسلم: الصحيح: ؾ: 3888ح)البخارم: الصحيح: ؾ:ا١تغازم، ب: غزكة ا٠تندؽ..، _( 4) 
 (.5848ح)السبلـ، مسلم: الصحيح: ؾ:  _( 5) 
 (.73الفنية )(، عًت: أىم ا١تبلمح 33ينظر : عبد اسن العسكر: معادل بياف اٟتديث النبوم)  _( 6) 
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، (1)يف اٟتديث الصحيح التكرار --يؤدم الغرض كيتناسب مع ا١تعٌت ا١تقصود، فمثبل استعمل 
من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسوؿ بعض الصحابة: " والوالدين، حُت سأل بر يفالوارد 

اهلل؟ قاؿ:] أمك[، قاؿ: ثم من؟ قاؿ: :] أمك[، قاؿ: ثم من؟ قاؿ:] ثم أمك[،  قاؿ: ثم 
 [".أبوؾ] من؟ قاؿ:
 صحبة ْتسن منو اإلذف إذل يرمي أنو السائل من علم -- النيب أف:"  ابن عاشورقاؿ 

 عليها، إدالؿ من لؤلبناء ٔتا األـ برّْ  يف التسامح من اٞتاىلية أىل عادة بو جرت ما على أمو، غىٍَت 
 -- النيب فأراد كالبطولة، بالرجولة العتزازه األب جانب على اإلقباؿ من نفوسهم يف كيقر كٔتا
 (2)"حقها يف التفريط من للحذر األـ ّتانب االىتماـ لو يظهر أف

، كىذا يف غاية الببلغة، [ثم أبوؾ كثانيا كثالثة ٍب يف الرابعة قاؿ: ]كرر الوصاية باألـ أكالف
ألف األـ آكد حقا من األب، كذلك ٭تتاج للتأكيد، كما أف حاجتها إذل حسن الصحبة كٚتيل 

العشرة، كبذؿ ا١تعركؼ أشد من األب، فإف األب أقول من األـ، كلو يف األرض مراغم كثَتة كسعة  
بن ألمو تضعف عندما يكرب، بينما ال تضعف حاجتو ألبيو بسبب الكرب، فضبل عن أف حاجة اال

كىذا من دكاعي النسياف أك التقصَت معها دكف األب، فجاء اٟتديث ّٔذا التكرار كاالىتماـ 
 .(3)كالتأكيد ليقع يف غاية ا١تناسبة ١تقتضى حاؿ السائل، بل حاؿ كل إنساف

 منهاكاألحاديث يف ذلك كثَتة، كترسيخو،  أسلوبا لتأكيد القوؿ، القسم استعمل أيضاك  
فقاؿ لهم رسوؿ اهلل "... ا١تدينة كدخل عليو اليهود  --حديث أنس بن مالك ١تا قدـ النيب 

-- :[  اهلل الذم ال إلو إال ىو إنكم لتعلموف أني  فو ،كيلكم اتقوا اهلليا معشر اليهود
ثى ًمرىارو قىالىهى  ...[ رسوؿ اهلل حقا كأني جئتكم بحق فأسلموا  .(4)"ا ثىالى

كأف دين  --يكوف الكرب سببا يف الكفر، فاليهود كانوا يعلموف صدؽ النيب كثَتا ما 
اإلسبلـ ىو الدين اٟتق كما أخربهتم بذلك كتبهم، لكنهم ٕتاىلوا كتغافلوا عن ىذه اٟتقيقة الثابتة 

ٔتا يفيد اليقُت من أف أكد ٢تم إال  --عندىم، كأعرضوا عنها كربا كعلوا، فما كاف منو 
أنو مطلع على أمرىم عادل ٔتا غشى قلؤّم من كرب حجب عنهم مؤكدات أقواىا كأبلغها القسم 

                                                             
 (2548ح)الرب كالصلة، (.كمسلم: الصحيح: ؾ: 5626ح)البخارم: الصحيح: ؾ:األدب، ب: من أحق الناس..، _( 1) 
 (228) : الصحيح اٞتامع يف األنظار مضائق عند الفسيح النظر  _( 2)
 (.73عًت: أىم ا١تبلمح الفنية ) _( 3) 
 .(3699ح) - -: ىجرة النيب البخارم: الصحيح : ؾ : فضائل الصحابة، ب _( 4) 
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  نور اإلٯتاف، لعلهم يفيقوا فَتجعوا إذل اٟتق ا١تسطر يف كتبهم.. 
إال قسما با تعاذل، كذلك امتثاال ٟتكم الشرع  ال يكوف --كا١تبلحظ أف كل قسمو 

»  يستعمل أحيانا يف القسم االسم ا١تتعارؼ كأنوالناس القسم بغَت ا تعاذل،   الذم ٭تـر على
كاهلل ما الدنيا في اآلخرة إال مثل ما يجعل أحدكم أصبعو ىذه في كما يف ىذا اٟتديث:]   «اهلل

 .(1)[ اليم، فلينظر بم يرجع
ن نعيم الدنيا، فبُت فاٟتديث يقصد إذل إزاحة غشاكة الغفلة عن اآلخرة ١تا اعتاده اإلنساف م

غاية ضآلتها إذل جانب نعيم اآلخرة، كأكد ىذا البياف بالقسم، لتزداد الفكرة رسوخا كعمقا، كيتم 
إقباؿ السامع على ا١تطلوب منو، ٍب استعمل اٟتديث أسلوب اإليضاح كىو اإلشارة باألصبع كىي 

النسبة لنعيم اآلخرة يف ا١تقدار  السٌبابة كما صرح يف ركاية ١تسلم، كمراده بذلك أف نعيم الدنيا ب
كذلك، أك ما الدنيا يف قصر مدهتا كفناء لذهتا بالنسبة لآلخرة يف دكاـ نعيمها إال كنسبة ا١تاء 

[ ككضعو موضع قولو ] فبل  فلينظر بم يرجعالذم يعلق باألصابع إذل باقي البحر، ٍب عرب بقولو:] 
را لتلك اٟتالة بأف يستحضر صورهتا يرجع بشيء[ لقصد التصوير الذم ٬تعل السامع مستحض

 .(2)شاىدة لديو
من  و لغةيستعملو، كإف كاف ذلك قليبل، ألنالذم يف اللفظ  --الرسوؿ  أغربكرٔتا  -

[ ية كاليد السفلى ىي المنطاةفإف اليد العليا ىي المنط] "قولو لعطية السعدم:ك أراد ٥تاطبتو،
 .-إلنطاء ٔتعٌت اإلعطاءيف ا -أم-.(3)قاؿ: فكلمنا رسوؿ ا بلغتنا"

ىذا اٞتنوح إذل الغريب من اللفظ إ٪تا كاف الداعي إليو ىو داعي اإلبانة كمطابقة اٟتاؿ، كىو 
 .(4)بعد دليل حكمة يف ا٠تطاب، كإحاطة باللغة، كسعة يف الفصاحة، كاقتدار على اإلبانة

دة، كالتوبيخ البلذعة ٖتمل األفكار الشدي الكلمة القاسية - -كقد يستعمل الرسوؿ -
الرادع، فقد جاءه أحد كالتو، كيف يده ما زعم أنو ىدية أىديت إليو، كرأل أهنا من حقو، فبُت لو 

  حكم ا يف ىذه كمثلها، بأسلوب فيو الوخزة الناقدة، كاإلشارة ا١توجعة. - -النيب

                                                             
 (7376: الصحيح : ؾ: اٞتنة كصفة نعيمها، ح)  مسلم _( 1) 
 (.75عًت: أىم ا١تبلمح الفنية ) _( 2) 
  ككافقو الذىيب."ىذا حديث صحيح اإلسناد ك دل ٮترجاه (، كقاؿ: "4/363)(7930ا١تستدرؾ ، ح) :اٟتاكم  _( 3) 
 (.129ينظر: بومنجل:  تأصيل الببلغة ) _( 4) 
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  رجبل على - -، قاؿ: "استعمل رسوؿ ا عن أيب ٛتيد الساعدم (1) شيخافركل ال
 -بضم البلـ كسكوف التاء أك فتحها كاٝتو عبد ا-صدقات بٍت سيليم يدعى ابن الليتبيو كىي أمو

فهال جلست في : ]--فلما جاء حاسبو، قاؿ: ىذا  مالكم كىذا ىدية، فقاؿ رسوؿ ا 
[، ٍب خطبنا فحمد ا كأثٌت عليو،  ٍب بيت أبيك كأمك حتى تأتيك ىديتك إف كنت صادقا

ا بعد فأني أستعمل الرجل منكم على العمل مما كالني اهلل، فيأتي، فيقوؿ: ىذا أمقاؿ:] 
مالكم، كىذا ىدية أىديت لي، أفال جلس في بيت أبيو كأمو حتى تأتيو ىديتو، كاهلل ال يأخذ 
أحد منكم شيئا بغير حقو إال لقي اهلل يحملو يـو القيامة، فال أعرفن أحدا منكم لقي اهلل 

[، ٍب رفع يديو حىت  رؤل بياض إبطو، يقوؿ: (2)غاء، أك بقرة لها خوار أك شاة يحمل بعيرا لو ر 
 [ " ني، كسمع أذنييٍ عى  اللهم، ىل بلغت، بىصرى ] 

: "فذكر األـ يف ىذا ا١تعرض مؤدل أشد اإليبلـ، منفر أشد التنفَت من رنور الدين عتقاؿ 
يت األب يأٌب بشيء ألف الكسب من قبوؿ مثل ىذه ا٢تدايا اليت تقدـ للوالة، ككأف اٞتلوس يف ب

عمل الرجل، أما اٞتلوس يف بيت األـ فليس مظنة للحصوؿ على شيء من ا١تاؿ، كال أمل 
للجالس فيو يف ىدية هتدل إليو ألنو ٬تلس حيث ٕتلس النساء ال عمل ٢تن إال رعاية شؤكف 

[  كاف صادقا  إف:] --كيف كلمتو... ّٔن يف العجز عن الكسب -حينئذ-بيوهتن، كما أشبهو
تعريض شديد موجع، ككأين ّٔذا الرجل قد تصيب عرقا، كاحًتؽ أسفا، كلظٍت بو قد ٘تٌت أف 

 .- (3)-يتخلى عن كل نصيب لو يف الدنيا ليفتدم نفسو من ٝتاع ىذه الكلمة من رسوؿ ا
وية تكلم الصناعة اللغػػػػػػػويػة: ىذا عنواف جامع ١تيزات متعددة من ٦تيزات الببلغة النب -/4

على كجو الصناعتُت اللغوية  --:" إذا نظرت فيما صح نقلو من كبلـ النيب  الرافعيعليها 
مسدد اللفظ ٤تكم الوضع، جزؿ الًتكيب،  -يعٍت الصناعة اللغوية-كالبيانية: رأيتو يف األكذل

كضريبو  متناسب األجزاء يف تأليف الكلمات، فخم اٞتملة، كاضح الصلة بُت اللفظ كمعناه كاللفظ
 .(4) يف التأليف كالنسق، ٍب ال ترل فيو حرفان مضطربنا، كال لفظة مستدعاة أك مستكرىة عليو...."

 ، منها:--كما يصدؽ عليو ذلك كثَت يف أحاديث الرسوؿ 
                                                             

 (1832ح)اإلمارة، (.كمسلم: الصحيح: ؾ: 6578ح)البخارم: الصحيح: ؾ:اٟتيل، ب: احتياؿ العامل... _( 1) 
 .تيعر: من اليعار كىو صوت الشاة الشديد _( 2) 
 (.77، 76أىم ا١تبلمح الفنية : ) _( 3) 
 .( 325، 324) إعجاز القرآف : _( 4) 
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ؽ يهدم إلى البر، كإف البر يهدم إلى الجنة، كأف الرجل ليصدؽ إف الصدحديث:]  -
ذب يهدم إلى الفجور، كإف الفجور يهدم إلى النار، حتى يكتب عند اهلل صديقا، كإف الك

 .(1) [كإف الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا
ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، كال تؤمنوا حتى تحابوا، أكال أدلكم على كحديث:] -

 .(2) [ شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السالـ بينكم
يف اختيار  --عة البيانية يف أحاديث الرسوؿ : تتجلى الصن(3)الصنعة البيػانيػػة -/5

ألفاظها كترتيبها بصور بديعة حيث تظهر الفصاحة كالببلغة كالبياف بصورة يفهمها القارئ 
 كيسهب يف تدبرىا.

كاضح  ، اٞتملةكرأيتو يف الثانية حسن ا١تعرض، بٌُت :" بقولو الرافعيكإذل ىذا يشَت  
مكن ا١تعٌت، كاسع اٟتيلة يف تصريفو، بديع اإلشارة، التفصيل، ظاىر اٟتدكد، جيد الرصف، مت

غريب اللمحة، ناصع البياف، ٍب ال ترل فيو إحالة كال استكراىا، كال ترل اضطرابا كال خطبل ، كال 
 .(4)"استعانة من عجز، كال توسعا من ضيق، كال ضعفا يف كجو من الوجوه

، قاؿ:" كىو الكبلـ الذم حظالجامن قبل يف كبلـ كبياف كبل الصناعتُت كجاء تفصيل  
قل عدد حركفو ككثرت معانيو ... كاستعمل ا١تبسوط يف موضع البسط، كا١تقصور يف موضع 
القصر، كىجر الغريب الوحشي، كرغب عن ا٢تجُت السوقي، فلم ينطق إال عن مَتاث حكمة ... 

 ) الفوز( ب الفلجكال يلتمس إسكات ا٠تصم إال ٔتا يعرفو ا٠تصم، كال ٭تتج إال بالصدؽ، كال يطل
، كال يستعمل ا١تواربة، كال يهمز كال يلمز، كال يبطىء ) ا١تخادعة( إال باٟتق، كال يستعُت با٠تبلبة

ٍب دل يسمع الناس بكبلـ قط أعم نفعا، كال أقصد لفظا، كال  كال يعجل، كال يسهب كال ٭تصر
ال أسهل ٥ترجا، كال أفصح أعدؿ كزنا، كال أٚتل مذىبا، كال  أكـر مطلبا، كال أحُت موقعان، ك 

 .-"(5)-معٌت، كال أبُت يف فحول من كبلمو 

                                                             
 (1832ح)(،كمسلم: الصحيح: ؾ:الرب كالصلة،5743ح)ا تعاذل يا أيها.. البخارم:الصحيح: ؾ:األدب، ب:قوؿ _( 1) 
 (54ح)مسلم: الصحيح: ؾ:اإلٯتاف،_( 2) 
 ليها ٬ترل القائل كالسامع ا٪تا ىوإالف مدار االمر كالغاية اليت ...كالبياف اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع ا١تعٌت  _( 3) 

 ( 55اٞتاحظ: البياف كالتبيُت)  .ـ كأكضحت عن ا١تعٌت فذاؾ ىو البياف الفهم كاالفهاـ فبأم شيء بلغت االفها   
 .( 325إعجاز القرآف :) _( 4) 
 (221البياف كالتبيُت: )  _( 5) 
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 فهو قمة السمو البياين  يف كبلـ البشر، كمن أساليبو يف البياف:
 :األمثاؿضرب  -
أرأيتم لو أف نهرا بباب أحدكم يغسل فيو كل يـو خمس، ىل  :] - -وػػيف قولكما -

لك مثل الصلوات الخمس، يمحو اهلل بهن ذػقاؿ: ف ،وا: الػػػقاليبقى من درنو شيء؟ 
 .(1) [اياػػالخط

 .(2) [مثل المؤمنين في توادىم كتراحمهم...] : --كقولو -
 .(3)قصة األقرع كاألبرص، كاألعمىك: القصةاستعمالو  -
كاف   - -"بيد أف رسوؿ ا:  الرافعي يقوؿالعفوية كالبداىة يف إلقاء اٟتديث:  -/6

ال يتكلف القوؿ، كال يقصد إذل تزيينو، كال ينبغي إليو كسيلة من كسائل  أفصح العرب، على أنو
الصنعة، كال ٬تاكز مقدار اإلببلغ يف ا١تعٌت الذم يريده، ٍب ال يعرض لو يف ذلك سقط كال 
استكراه، كال تستزلو الفجاءة، كما يقتضيو القوؿ على البداىة من أغراض الكبلـ عن األسلوب 

 .(4)غريب، كالطريقة اكمة"الرائع، كعن النمط ال
عنو ١تناسبة سؤاؿ أك  تكليس ىذا قوؿ مبالغة، بل ىو اٟتقيقة، فمعظم األحاديث صدر  

حادثة، كىذه كتب السنة عامة، كالكتب ا٠تاصة ببياف أسباب كركد اٟتديث فيها آالؼ 
 . (5)األحاديث، ال ٮترج شيء منها عن حد ما كصفناه، كال ينزؿ عن قدر ما عرفناه

  

 .البالغة النبوية: كجوه إعجاز  سادسا
قد ٧تد من ا١تيزة ك   كلن ٕتتمع يف غَتىا،دل خصائص كميزاتتمعت يف الببلغة النبوية اج

                                                             
 (667ح)(، مسلم:الصحيح:ؾ:ا١تساجد 505ح)البخارم :الصحيح:ؾ:مواقيت الصبلة، ب:الصلوات ا٠تمس كفارة.. _( 1) 
 (2585ح)كالصلة، مسلم : الصحيح : ؾ : الرب  _( 2) 
 (.347ينظر:  عًت: يف ظبلؿ اٟتديث النبوم ) _( 3) 
 (.283) إعجاز القرآفالرافعي:  _( 4) 
 (.80) عًت : أىم ا١تبلمح الفنية  _( 5) 

 ٭تشدكف  -عليو الصبلة كالسبلـ -يف حُت ٧تد الفصحاء من الشعراء كا٠تطباء كالبلغاء كاًتفُت للكبلـ قبلو كبعده      
 بيد الشعرلفنهم، ك٬تمعوف قواىم العقلية، كيهذبوف كبلمهم، كمع ذلك ال يأمنوف العثار، كيف شعراء العرب من لقب بع    
 كىم الذين ٯتكثوف حوال كامبل يف نظم القصيدة الواحدة كتنقيحها، ككانوا يسموف قصائدىم كأصحاب اٟتوليات؛   
 (  43ينظر عبد اسن العسكر : معادل البياف يف اٟتديث النبوم) .    باٟتوليات، ا١تقلدات، ا١تنقحات، اكمات   
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الواحدة شذرات يف كبلـ كبار البلغاء، كلكنها ال توجد يف كبلـ أحد بالكثرة كالوفرة كالشيوع 
ذل القوؿ بأف اٟتديث النبوم إ لعلماءبعض ااألمر الذم دفع بيف الببلغة النبوية، الذم ٧تده 

، لكن التحقيق الذم عليو اٞتمهور أف اٟتديث ليس معجزا بدليل قدرة كبار الصحابة أمثاؿ معجز
 --على ٤تاكاتو لطوؿ مبلزمة ا١تصطفى  -رضي ا عنهم–أيب بكر كعلي بن أيب طالب 

 --اء األكاذيب عليو، كنسبتها إليوكالتلقي عنو، إضافة إذل ٤تاكلة الوضاعُت ٣تاراة أسلوبو الفًت 
 من ٝتو الفصاحة ككإف دل يكن معجزا فإف فيو  --مع ذلك فإف حديث الرسوؿ لكن  

، كيدؿ على ذلك ما البياف كمزايا الببلغة العالية ماال يتوفر يف غَته، ٦تا ٬تعلو خصوصية نبويةدقة 
 حديثم، كاختصر لي الأعطيت جوامع الكليف اٟتديث ا١تشهور:]  - -جاء على لسانو

 .(1) [ اختصارا
 :(2) من ىذه ا١تيزات ك ا٠تصائص 

اإلحاطة بلغات القبائل، ك٥تاطبة كل قـو بلغتهم، بل يفوقهم فيها فقد أكٌب الرسوؿ   -/1
مى ألسنة العرب، ٮتاطب كل أمة منها بلساهنا، ك٭تاكرىا بلغتها، لٍ :" عً القاضي عياضكما قاؿ 

ا، حىت كاف كثَت من أصحابو يسألونو يف غَت موطن  عن شرح كبلمو كيباريها يف منزع ببلغته
كتفسَت قولو، كمن تأمل حديثو كسَته علم ذلك كٖتققو، كليس كبلمو مع قريش كاألنصار، كأىل 

حضر موت  -ملوؾ كألمراء -اٟتجاز ك٧تد ككبلمو مع ذم ا١تشعار الكندم، كغَتىم من أقياؿ
إف لكم فراعها ككىاطها كعزازىا، تأكلوف عالفها، اف:] كملوؾ اليمن، كانظر كتابو إذل ٫تد

كترعوف عفاءىا، لنا من دفئهم كصرامهم ما سلموا بالميثاؽ ك األمانة، كلهم من الصدقة 
الثلب كالناب كالفصيل، ك الفارض كالداجن، كالكبش الحورم، كعليهم فيها الصالغ 

[ ىي المنظية كاليد السفلى ىي المنطاة فإف اليد العليا[ ، ككقولو لعطية السعدم:] (3)كالقارح
                                                             

 (8ح)الدارقطٍت : السنن : ؾ : النوادر، _( 1) 
 كقد أطلقنا عليها اسم "كجوه اإلعجاز" ٕتوزا.  _( 2) 
ال أثر، الفراع: ما ارتفع من األرض، كالعزاز: ما خشن كصلب من األرض، عفاءىا: ىو الذم ليس ألحد فيو ملك ك  _( 3) 

 دفئهم: ا١تراد ىنا األنعاـ، ٝتيت دفئا ألهنا يتخذ من أكبارىا كأصوافها كأشعارىا ما يستدفأ بو من ا١تبلبس كغَتىا، الصراـ:
، أم تقطع، الثلب: ا٢تـر من ذكور اإلبل، الناب: ا٢ترمة من إناث اإلبل، الغارض: ا١تسن من  النخيل أك الثمار، ألهنا تصـر

جن: الذم ألفت البيوت، اٟتورل كبش جلده أٛتر، كا١تعٌت أف ىذه التؤخذ منهم يف الزكاة إما لنفاستها  اإلبل كالبقر، الدا
، ك الصالغ: ما دخل السنة السادسة من البقر كالغنم. كالقارح: ما دخل يف السنة ا٠تامسة من  كاٟتورل أك خساستها كا٢تـر

 ا٠تيل.
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 .(1)قاؿ: فكلمنا رسوؿ ا بلغتنا"
:" كإ٪تا كاف ىذا خصوصية، ألنو ال يتأتى  ألحد إال عن تعليم أك تلقُت نور الدين عترقاؿ 

كأخذ من أحياء العرب... كمعلـو أف الرسوؿ دل يفعل ذلك، كال توفر لو إطبلقا، بل أف العرب  
ف التحوؿ عن ٢تجة قبيلتهم، كٟتن لغتهم، كما أكضح يف حكمة نزكؿ القرآف كانوا ال يستطيعو 

على سبعة أحرؼ، فليس  ٙتة إال أف تكوف ىذه ا٠تصوصية توقيعا كإ٢تاما من ا تعاذل، كما قاؿ 
 ."(2)وعلمك مالم تكن تعلم لو:

ساف العرب أكسع أغوارىا:" ل ا٠تبَت العربية اإلماـ الشافعي كىو إماـ اللغة كىو ما يؤكده 
 .(3)األلسنة مذىبا، كأكثرىا ألفاظا، كال نعلم أنو ٭تيط ّتميع علمو غَت نيب"

ا١توضوعية يف صياغة الكبلـ كتوجيهو، كٕتريده عن األشخاص: إف األحاديث النبوية  -/2
يف األعم األغلب جاءت عفوية لسبب سؤاؿ أك حادثة أك ٨تو ذلك، مع ذلك فإنك ٕتدىا 

ردة عن قيد الزماف ٣تالعامل الشخصي يف ا١تناسبة، بل من عوامل البيئة كلها،  متحررة من أسر
 .(4)كا١تكاف حىت يف األمور ا١تهمة اليت يعز على البياف ىذا التجرد فيها

 :ذلك شواىػػد
ا٢تجرة اليت اعتربىا الصحابة كا١تسلموف أعظم أحداث السَتة كتاريخ اإلسبلـ قد دخل  -

شخصي ىو الزكاج، فماذا كاف ا١تنطق النبوم، لقد جاء اٟتديث يف ىذا لقصد  (5)موكبها إنساف
إنما األعماؿ بالنيات، كإنما لكل الصدد بعيدا عن ىذا الشخص، كىو اٟتديث ا١تشهور:] 

 .(6)[ امرئ ما نول
يسَت يف  --بن ا٠تطاب  عمر أدرؾ --اٟتديث الصحيح عن ابن عمر أف النيب  -

إف اهلل ينهاكم أف تحلفوا بآبائكم، فمن كاف حالفا فليحلف باهلل ]كىو ٭تلف بأبيو، فقاؿ: ركب

                                                             
 (.160، 159الشفا من حقوؽ ا١تصطفى: ) _( 1) 
 (.84أىم ا١تبلمح الفنية يف اٟتديث النبوم: ) _( 2) 
 (.42الرسالة: ) _( 3) 
 (.85، 84)١تبلمح الفنية يف اٟتديث النبوم أىم انور الدين عًت :   _( 4) 
 مهاجر أـ قيس أحب امرأة كأراد الزكاج ّٔا فرفضت حىت يهاجر إذل رسوؿ ا با١تدينة، فهاجر  كي يتزكجها. _( 5) 
 (.1907: الصحيح :ؾ:اإلمارة، ح)مسلم (، 1خارم: الصحيح :ؾ: بدء الوحي،ب: كيف كاف بدء الوحي...ح)الب _( 6) 
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 .(1)[أك ليصمت
( خطابا للجميع ينهاكمفلم ٮتاطب عمر بن ا٠تطاب كحده ّٔذا النهي كاإلنكار، بل قاؿ )

 ة، كىذا ألف ا١تقصود ىو اإلببلغ ببلغا يتعدل الزماف كا١تكاف.ؤلمعاما ل
 --حيث تضمن حديثو  ،دات كتراكيب جديدةكضعو مفر  كتتمثل يف: ػػةاألصال -/3

عبارات كألفاظ "٦تا دل يسبقو إليو عريب، كدل يشاركو فيو عجمي، كدل يدع ألحد، كال ادعاه، ما 
 .(2)"اصار مستعمبل، كمثبل سائر 

كىي بعد من حسنات البياف، دل يتفق ألحد مثلها يف حسن ببلغتها كقوة داللتها كغرابة القر٭تة 
 .(3)ليفها كتنضيدىااللغوية يف تأ

 من أمثلة ذلك: 
 .(4)[ ال يلدغ المؤمن من جحر كاحد مرتين]  -
يىتٍ  إذا ميدىٌكرىةه  ًحجارىةه  ىو":  األٍصمىعي قاؿ ،الوطيس التنور،(5)[ الوطيس اآلف حمي]  -  ٛتًى

 إفٌ  كيقاؿ كقيامها على ساؽ. اٟتىٍرب كاٍضًطراـ األمرً  ًشٌدة عن كناية كىو . "يىطىؤىا أحىده  يػىٍقًدرٍ  دل
 فىصًيح من كىي قػىٍبلو تيٍسمىع كدل ـ حنُتيو  البىأسي  اشتدٌ  ١تٌا -- النيب قا٢تا من أٌكؿي  الكلمة ىذه

 .(6)االٍسًتعارات أٍحسن ك الكبلـ
 ال تكونوا إم عة، تقولوف: إف أحسن الناس أحسنا، كإف ظلموا ظلمنا، كلكن كطٌنوا]   -

 .(7)[أساءكا فال تظلمواأنفسكم، إف أحسن الناس أف تحسنوا، كإف  
 معو فيذىب الطعاـ إذل يدعى الذم اٞتاىلية يف اإلمعة ندعو كنا:"  قاؿ - -عن ابن مسعود

 .إليو لناس إذل الطعاـ  من غَت أف يدعىيتبع ا يطلق على من اإلمعة يف اٞتاىليةف (8)"  بآخر

                                                             
 (.1646، ح) ٯتافاإل : الصحيح :ؾ:مسلم (، 6270الصحيح :ؾ: األٯتاف..،ب: ال ٖتلفوا بآبائكم، ح) :البخارم _( 1) 
 (.86(، عًت: أىم ا١تبلمح)116لنبوم)(، ينظر: الصباغ: اٟتديث ا220)البياف كالتبُت : ٞتاحظ ا _( 2) 
 (.315) إعجاز القرآف الرافعي:  _( 3) 
 (. 2998)حالزىد، الصحيح :ؾ: مسلم:  (،5782، ب: ال يلدغ ا١تؤمن..ح)األدبالصحيح :ؾ: البخارم:  _( 4) 
  (1775 ،ح)اٞتهاد : الصحيح :ؾ : مسلم _( 5) 
  (.9/320-1/488يث )ينظر : ابن األثَت: النهاية يف غريب اٟتد _( 6) 
 كحسنو. (2007،ح)اإلحساف كالعفو، ب: ما جاء يف الرب كالصلة  : اٞتامع: ؾ: الًتمذم _( 7) 
 (.1/57، الز٥تشرم : الفائق )(15/408) االثار مشكل شرحالطحاكم :  _( 8) 
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 كقد جاء  ،(1)[ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذم يملك نفسو عند الغضب]  -
ما قاؿ: ] --"أف رسوؿ ا  -رضي ا عنو–عند مسلم من ركايتو عبد ا بن مسعود 

ليس ذاؾ بالرقوب كلكنو الرجل [ قاؿ: قلنا الذم ال يولد لو، قاؿ:] تعدكف الرقوب فيكم؟
[ قاؿ: قلنا الذم ال يصرعو الذم لم يقدـ من كلده شيئا، قاؿ: فما تعدكف الص رعة فيكم؟

 ."[ليس بذلك، كلكنو الذم يملك نفسو عند الغضب]: اؿ، قاؿالرج
 . أم أنو بعث كالساعة قريبة منو، فوصف ذلك باللفظة (2) [ بعثت في نفس الساعة]   -
بأنفاس ب، كىي لفظة "نفس" كما ٭تس ا١ترء اليت تدؿ على أدؽ معاين اٟتس بالشيء القري 

 .(3)بمن يكوف بإزائو، كال يكوف ذلك إال على شدة القر 
اجتماع ا١تقاصد األدبية: الصناعة اللغوية، كالصناعة البيانية كاٟتكمة كتكاملها يف  -/4

ا٠تالص من سٌر اللغة، كمن البياف، كمن اٟتكمة  - -اٟتديث النبوم، حيث ٚتعت أحاديثو
ؼ :" أما اللغة: فهي لغة الواضع بالفطرة القوية ا١تستحكمة كا١تتصر الرافعيبعضها إذل بعض، قاؿ 

ىبا، كأبلغهم من معها باإلحاطة كاالستيعاب، كأما البياف: فبياف أفصح الناس نشأة، ك أقواىم مذ
كتأديب من ا، كأمر يف  كأما اٟتكمة: فتلك حكمة النبوة، كتبصَت الوحي،الذكاء كاإل٢تاـ، 

 اإلنساف من فوؽ اإلنسانية. 
بليغا سلمت لو جهات الصنعة يف   كأين من ذلك الفصحاء كالبلغاء كأٌّن ٢تم؟ كما قط عرفنا

على أ٘تها... كال ٖتيَّفتو إحدل ىذه الثبلث، بإدخاؿ   -من اللغة كالبياف ك اٟتكمة -كبلمو
 .(4)الضيم على أخيتها يف كبلمو، ك استبانة أثرىا فيو كغلبتها عليو"

"الكبلـ الذم قل عدد حركفو، ككثرت معانيو، كجل عن ىو:  ك جوامع الكلم: -/5
 .(5)ة، كنزه على التكلف"الصنع

تكلم عنها يف  أحاديث كثَتة كمستفيضة، كعدىا من  --ىي ميزة ٘تيزت ّٔا أحاديثو ك 
بعثت بجوامع الكلم، كنصرت ] - -كخصو ّٔا، فقاؿ -عز كجل–ا١تزايا كا١تنن اليت أكرمو ا 

                                                             
 (2609، ح)الصلةالرب ك :الصحيح :ؾ: مسلم (،  5763،ح)اٟتذر من الغضبالبخارم:الصحيح :ؾ: األدب، ب: _( 1) 
 .(2214،ح)بهعثت أنا كالساعة...  :--قوؿ النيب  :ب، الفنت : اٞتامع : ؾ: الًتمذم _( 2) 
 (328) الرافعي: إعجاز القرآف _( 3) 
 .(326: ) إعجاز القرآف _( 4) 
  .(221) اٞتاحظ: البياف كالتبُت _( 5) 
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امع الكلم، فضلت على األنبياء بست: أعطيت جو [ عند البخارم كيف ركاية ١تسلم: ] بالرعب
 [.كنصرت بالرعب...

 .(1)"قليل اللفظ كثَت ا١تعاين باٞتوامعكاف  --ككبلمو :"  النوكمقاؿ 
 قد - -اهلل  رسوؿ ككاف : " -- األشعرم عن قوؿ أيب موسى القرطبي كقاؿ

 اٞتامعة الوجيزة ، البليغة الكلمات:  باٞتوامع يعٍت قاؿ :" (2)خواتمو"ب الكلم جوامع أعطي
 كجيز ٔتبدأ بدأه كما بليغ كجيز ٔتقطع كبلمو ٮتتم أنو:  الكبلـ ٓتواتيم كيعٍت...  الكثَتة للمعاين

 بليغ كلو خا٘تتو إذل مبدئو من كبلمو أف:  - أعلم كا - الكبلـ ىذا ّتملة كيعٍت. جامع بليغ
 (3)"كجيز

د كاف اإلقبلؿ من كاإل٬تاز أبرز ٝتات الببلغة العربية، حىت قاؿ بعضهم: الببلغة اإل٬تاز، كق
كذلك  (4)"عده العاد ألحصاه لوكما كصفتو عائشة: "  - -الكبلـ الطابع العاـ ٟتديث النيب 

ىو اجتماع ا١تعاين  - -قمة الببلغة، قاؿ العقاد:" إال أف اإلببلغ أقول اإلببلغ يف كبلـ النيب 
كقد يبسطها الشارحوف  الكبار يف الكلمات القصار، بل اجتماع العلـو الوافية يف بضع كلمات،

 .(5)يف ٣تلدات"
 :  -عليو الصبلة كالسبلـ-كمن أمثلة ذلك: قولو  

 .(6)[ المسلموف تتكافأ دماءىم، كيسعى بذمتهم أدناىم، كىم يده على من سواىم]  -
 .(7) [ مطل الغني ظلم]  -
 .(8) [ يػػػد اهلل مع الجماعة]  -

                                                             
 (.5/5ا١تنهاج : ) _( 1) 
  (1733 ،ح) بة ألشر ا: الصحيح :ؾ : مسلم _( 2) 
  (.5/268: ) ا١تفهم _( 3) 
 (2493:الصحيح :ؾ: الزىد كالرقائق، ح)مسلم (، 3374،ح)--البخارم:الصحيح:ؾ: ا١تناقب، ب:صفة النيب  _( 4) 
 (.89، 88عبقرية ٤تمد: ) _( 5) 
 (4734بُت األحرار،ح) ، ب:القودالقسامة(، النسائي:السنن:ؾ: 2753:السرية،ح) ب، اٞتهاد:السنن:ؾ:أبو داكد  _( 6) 

 (.  كصححو األلباين.2683 ماجو: السنن:ؾ: الديات، ب: ا١تسلموف تتكافأ..ح)ابن        
 . (1564، ح)ا١تساقاة:الصحيح: ؾ: مسلم ، (2270،ح) مطل الغٍت ظلم، ب:راض: الصحيح: ؾ: االستقالبخارم _( 7) 
 . كصححو األلباين.( 2166ح)  ،لزـك اٞتماعة، ب : الفنتاٞتامع :ؾ:  : الًتمذم _( 8) 
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 .(1) [ الحياء شعبة من اإليماف]   -
 .(2) [ خير مما كثر كألهى كما قل ككفى]  -
 .(3) [ دٍع ما يريبك إلى ما يربك]   -
 .(4) [ال ضرر كال ضرار  ] -
 .(5) [الخراج بالضماف  ] -
  اٗتذ كل منهما قاعدة فقهية عظيمة، كخرج عليهما من الفركع ماال ٭تصى. فاٟتديثاف األخَتاك 

نصف  كصفت بأهناكاألحاديث اليت كمنها أيضا األحاديث اليت عليها مدار اإلسبلـ،  
إنما يقوؿ:]  --حديث عمر بن ا٠تطاب قاؿ ٝتعت رسوؿ ا اإلسبلـ أك ثلث اإلسبلـ، 

لكل امرئ ما نول، فمن كانت ىجرتو إلى اهلل كرسولو فهجرتو إلى اهلل كإنما األعماؿ بالنيات 
 .[كرسولو، كمن كانت ىجرتو لدنيا يصيبها أك امرأة يتزكجها فهجرتو إلى ما ىاجر إليو

: "ٝتعت أىل العلم يقولوف: ىذا اٟتديث ثلث فيما نقلو عنو الباجي  الكنانيقاؿ  
إف الحالؿ بين قاؿ: ]  --ما ركاه النعماف بن بشَت أف رسوؿ ا  : خراإلسبلـ  كالثلث اآل

كاف الحراـ بين، كبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ 
                                                             

 .(35 ح)اإلٯتاف، الصحيح : ؾ:  : مسلم(، 9ح)أمور اإلٯتاف، ، ب:اإلٯتاف : الصحيح : ؾ:  البخارم _( 1) 
 ،كصححو ككافقو الذىيب( 3662(ح)2/482) : ا١تستدرؾ اٟتاكم (،21721(ح)36/53أٛتد : ا١تسند ) _( 2) 

 (.3329(ح)8/121ابن حباف : الصحيح )       
 ، اٟتث على ترؾ الشبهات، ب: األشربة  : السنن: ؾ:النسائي(، 2518صفة القيامة، ح) ًتمذم: اٞتامع : ؾ:ال _(3) 

 ، كقاؿ الًتمذم : " ىذا حديث حسن صحيح "،(5711ح)     
 [،ى ما يربكدٍع ما يريبك إل][، كل مييسر لما خيلق لو] :- -كغَتىا من األحاديث الثابتة الصحيحة، مثل قولو         

 الناس معادف، خيارىم في الجاىلية خيارىم في اإلسالـ ] ، [ د فيها راحلةالمائة ال تكاد تجبل اإلالناس كإنما ]       
 اليد العيليا،][ الميتشبع بما لم ييعط كالبس ثوبي زكر] ،[المؤمن للمؤمن كالبنياف  يشد بعضو بعضا ] ،[ إذا فقهوا      

 [ إذا لم تستح فاصنع ما شئت [،] المستشار مؤتمن،] [ ؾ ظالما أك مظلوماانصر أخا]  ،[ السيفلىخير من اليد       
 األحكاـ، ب: من بٌت  ابن ماجو: السنن : ؾ: ،(1429، ب: القضاء يف ا١ترفق...ح) قضيةاأل مالك : ا١توطأ : ؾ: _(4) 

 (، كصححو األلباين.        2518يف حقو ...ح)      
 البيوع، ب: فيمن يشًتم ًتمذم: اٞتامع : ؾ:ال ،(5310جارة، ب: فيمن اشًتل عبدا، ح)اإل اكد: السنن: ؾ:أبو د _(5) 

 تجارات،ال ، ابن ماجو: السنن: ؾ:(4490بيوع، ب: ا٠تراج بالضماف، ح)ال (، النسائي: السنن: ؾ:1285العبد، ح)     
 حديث حسن صحيح ".       ، كقاؿ الًتمذم : " ىذا (2243ب: ا٠تراج بالضماف، ح)     
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كمن كقع في الشبهات كقع في الحراـ، كالراعي يرعى حوؿ الحمى يوشك  لدينو كعرضو،
 .(1)[أف يقع فيو، أال كإف لكل حمى، أال كإف حمى اهلل محارمو 

قاؿ: ]  --: ما ركاه مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسُت أف رسوؿ ا  كالثلث الثالث
 .(3) "(2)[ من حسن إسالـ المرء تركو ماال يعنيو

اللهم  ] :-  -، فقد جاءت موجزة جامعة، ٨تو قولو-  -كمن جوامع كلمو أدعيتو         
ة ػلبػن كغػن كضلع الديػل كالجبػػػزف كالعجز كالكسل كالبخػػهم كالحػوذ بك من الػإني أع
 الشر أيصوؿى  - -استعاذتو يف الشريف اٟتديثي  ىذا فجمع . قاؿ ابن القيم :" (4) [ الرجاؿ
 .(5)"خصاؿ ٙتاين على مشتمل كىو كمصادرىه، كموارًدىه كغاياتًو، وكمباًديى  كفركعو،

حدكد الزماف - -عصرية أسلوب اٟتديث لكافة األزماف: لقد ٕتاكزت ببلغة النيب  -/6
عصر أصحابو، كال من بعدىم، كإ٪تا جاء متماشيا  على عصره، كال ، فلم يكن قاصراكالعصر

عصر ألنو جاء ّٔداية عامة لكل الناس يف كل  ذلكمنسجما مع كل عصر، ككأنو ٮتاطب أىلو، 
 .(6)كمصر

ٮترج من حدكد الزماف، فكل عصر  -  -"كلذا ترل كبلمو : الرافعيكيف ىذا يقوؿ 
 .(7)" كاجد فيو ما يقاؿ لو، كىو بذلك نبوة ال تنقضي، كىو حي باٟتياة ذاهتا

  
 
 
 
 

                                                             
 .(1599 ا١تساقاة، ح) الصحيح: ؾ:مسلم  (،52اإلٯتاف، ب: فضل من استربأ لدينو، ح) : الصحيح: ؾ:البخارم  _( 1) 
، -(، الًتمذم: اٞتامع: ؾ: الزىد، ب:1604ؾ: حسن ا٠تلق، ب: ماجاء يف حسن ا٠تلق، ح) ا١توطأ:مالك:  _( 2) 

 (، كصححو األلباين.3976ح) ،كف اللساف يف الفتنةب:، الفنت ابن ماجو :ؾ: (،2318ح)
 (.4/287ا١تنتقى : ) _( 3) 
 .(35 ح)اإلٯتاف، الصحيح : ؾ:  : مسلم(، 9ح)أمور اإلٯتاف، ، ب:اإلٯتاف : الصحيح : ؾ:  البخارم _( 4) 
 (358/  2) : العباد خَت ىدم يف ا١تعاد زاد _( 5) 
 (. 92،93عًت : أىم ا١تبلمح الفنية ) _( 6) 
  .(17):  كحي القلم  _( 7) 
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 ة :ػالثػالمحاضرة الث
 .ي السنة النبوية: اإلعجاز الفني ف الوجو الثاني

 النبومككسائلو الببلغية يف اٟتديث  كالتصوير الفٍتتعريف اإلعجاز الفٍت  : القسم األكؿ
 لغة كاصطالحا: تعريف الفن  أكال :  

 على كاآلخىر تعًنيىةو، على أحدي٫تا يدؿُّ  صحيحاف، أصبلفً  كالنوف الفاء:  اللغةفي  فنال
 .كلّْها األشياء يف الضُّركب من ضربو 

 .كعنٌػٍيتىو أطردتىو إذا فػىٌنان، فػىنػىٍنتيو: يقاؿ. الٌشديد كاإلطراد التعنية كىو الفىٌن،: األٌكؿف
 .أفناف كٚتعو الغصن، كىو الفىنىن، كمنو. كطيرقيو الٌشيء أجناس ،ساليباأل: األفانُت كاآلخر
 .(1)  فنوف ذك أم كرجل متفنن،

 يٍأٌب ًمفىنّّ  كرجل...فن   بعد فىن   يف يىٍشتىقُّ  أىم ـالكبل يػيفىنّْني  كالرجلي " :ابن منظورقاؿ         
َّ ...بالعجائب َّ  يقاؿ...باألىفانُت جاء ًإذا خيٍطبتو كيف حديثو يف الرجل كافٍػنتى  كاٍشتىقَّ  بأيتينو اٟتماري  افٍػنتى

ُّ  فهو استقامة غَت كعلى استقامة كعلى كمشاالن  ٯتينان  كسىٍوقها طىٍرًدىا يف أىخذ ًإذا ّٔا  طىٍرًدىا يف يػىٍفنتى
َّ  ... الطٍَّردً  أىفانُتى   .(2)"القوؿ من فػينيوفو  يف أىخذ كافٍػنتى

 .(3)  تفيد ا١تهارة كاإلبداعفإف لفظة الفن كمن ىنا         
ىو ا١تهارة يف التحليل كالصياغة كالسبك، لتثَت لدل القارئ صورا  :في اصطالح األدباء الفن

زازات نفسية، ْتيث كلما كانت عميقة، كاىتخيالية، كانفعاالت شعورية، كإحساسات 
 .(4) كفر كنا أقل استعدادا ألف نفصل أنفسنا عن ذلك ا١توقف األديبأاالستجابات أعمق ك 

 
 في السنة النبوية. مفهـو اإلعجاز الفنيثانيػػا : 

يف السنة النبوية ىو ضرب من ضركب الببلغة النبوية إذ يبحث يف ا٠تصائص اإلعجاز الفٍت      
 ٞتمالية للحديث النبوم.ا

                                                             
 .(35/  8) الصحاح: ٞتوىرم ا، (4/435) معجم مقاييس اللغةابن فارس :  _( 1) 
 (326/  13) : العرب لساف _( 2) 
 (13عمر السبلمي : اإلعجاز الفٍت يف القرآف ) _( 3) 
 (14ينظر : عمر السبلمي : اإلعجاز الفٍت يف القرآف )  _( 4) 
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ىو القدرة الفائقة يف األسلوب،  --يف أحاديث ا١تصطفىكا١تراد باإلعجاز الفٍت         
كالرباعة ا١تدىشة يف عرض األفكار كا١توضوعات بألفاظ حية موحية، كتعابَت رشيقة خبلبة تسحر 

وة طاغية على كل كتستحيل ا١تشاعر إذل ق ، فتنفعل كتتجاكب،منبهات النفسكتثَت  ،العقوؿ
  .(1) اٟتواس
ك تعد الصورة الفنية قمة اإلبداع البياين كمركزه، حيث تعمل على ربط القدمي ا١تتعارؼ عليو       

 من األشياء باٟتديث الذم ٯتثل ا١تعاين اٞتديدة اليت يراد تبليغها كالتعبَت عنها.
 من خبلؿ عنصرين أساسيُت ٫تا: --لفنية كاٞتمالية يف أحاديث النيبكسنحاكؿ إبراز اٞتوانب ا

 التصوير الفٍت يف اٟتديث النبوم. -
 ا١توسيقى النثرية يف اٟتديث النبوم. -

 
  .ككسائلو البالغية ومفهومالتصوير الفني في الحديث النبوم  : ثالثػػػا

يو ا١توضح، ْتيث كالتشب نبوم القدرة على التصوير ا١توحيمن خصائص أسلوب اٟتديث ال 
 .رائعة، ك٦تتعةمعربة لوحات كصور فنية ـ يضع قارئو أما

 .مفهـو التصوير الفني في الحديث النبوم  -أ/
 .(2) نقل ا١تعاين كأهنا صورة ٖتدث أماـ نفسك ىو ر الفٍتػالتصوي
بالصورة اٟتسية ا١تستمدة من حياة يؤثر التعبَت عن ا١تعٌت آّرد - -ا  رسوؿكاف 

يف  ميلةالصورة الفنية اٞت كما كفرةاحرة اٞتماؿ، بليغة الداللة، فيقدمو يف لوحات فنية سبُت، ا١تخاط
ا١تعٌت الذىٍت، كاٟتالة النفسية، "يعرب عن  --إال دليل على ذلك، حيث كاف- - وأحاديث

كعن اٟتادث اسوس كالطبيعة البشرية، ٍب يرتقي بالصور فيمنحها اٟتياة الشاخصة فإذا ا١تعٌت 
اٟتالة النفسية كحدة كمشهد، كإذا النموذج اإلنساين شاخص النفسي ىيئة كحركة، كإذا 

 ألف ذلك أدعى إذل أف يفهموا مراده كيتأثركا بو، إضافة إذل ما يضفيو ذلك على ا١تعٌت ،(3)"كحيٌ 
 ذلك أف الصورة الفنية من أىم كظائفها اإلخبار، كاإلمتاع كالتأثَت. من  فخامة كٚتاؿ كرقي.

                                                             
 (269، 14: عمر السبلمي : اإلعجاز الفٍت يف القرآف )ينظر   _( 1) 
 (.36: التصوير الفٍت يف القرآف ) سيد قطبينظر :   _( 2) 
 (. 36سيد قطب : التصوير الفٍت يف القرآف)ينظر :   _( 3) 



 

 

- 42 - 

 .ة الفنيةالوسائل البالغية للصور  -ب/
 ىي:  اعتمد اٟتديث النبوم ثبلث كسائل ببلغية يف تصوير ا١تعاين كتقريبها،

 الصورة التشبيهية. -/1
 الصورة االستعارية. -/2
 الكنائية.الصورة  -/3
اخل جاءت الصورة التشبيهية يف اٟتديث النبوم إضاءات فنية د الصورة التشبيهية: -/1

دت يف كشف ا١تعٌت، فارتبطت بو ارتباطا كثيقا، خصوصا أف كساعالنسيج العاـ اٞتمارل الكلي، 
حدكد ا١تعاين، ألف الفن  على عناية ا١تتلقي كفهمو كإدراكو اٟتديث النبوم حريص كل اٟترص

ثي قالب الدين، كىو أحق من غَته بأف يكوف قريبا من قلوب الناس، متفاعبل مع األفهاـ ياٟتد
 :-التشبيهية الصورةمن –كا١تشاعر كىذه ٪تاذج منها 

القرآف قرأ يمثل المؤمن الذم ]:قاؿ--عن النيب --ألشعرميب موسى اأحديث  -
كمثل األترجة: ريحها طيب كطعمها طيب، كمثل المؤمن الذم ال يقرأ القرآف كمثل التمرة 

كمثل المنافق الذم يقرأ القرآف كمثل الٌريحانة ريحها  طيب،  ال ريح لها كطعمها حلو،
 (1)[كمثل المنافق الذم ال يقرأ القرآف كمثل الحنظلة ليس لها ريح كطعمها مركطعمها مر،  

ا١تثل ٔتا تنبتو األرض كيثمره الشجر للمشأّة اليت بينها كبُت األعماؿ  - -ضرب النيب
فإهنا من ٙترات النفوس، فخص ما ٮترجو الشجر من األترجة كالتمر با١تؤمن، كما تنبتو األرض من 

،كإيذانا بضعة (2)انة با١تنافق تنبيها على علو شأف ا١تؤمن كارتفاع علمو كدكاـ ذلكاٟتنظلة كالر٭ت
 شأف ا١تنافق كإحباط عملو كقلة جدكاه. 

كىو تشبيو ٘تثيل ألنو منتزع من صورة مركبة: الريح كالطعم، كإ٪تا خصهما بالذكر ألهنما 
اٟتديث تشكيبل فنيا بليغا،  أظهر ما يشتهى من الطعاـ، كباعتماد ىذا النوع من التشبيو يقدـ

 كلوحة فنية متعددة ا١تشاىد:
ا١تشهد األكؿ: ا١تؤمن القارئ للقرآف ا١تداـك على ذلك، كمثلو كاألترجة، طيبة الطعم، طيبة  

                                                             
  (797، ح )، صبلة ا١تسافرين: الصحيح:ؾ:مسلم(، 5111ب: ذكر الطعاـ، ح ) األطعمة، البخارم: الصحيح:ؾ: _( 1) 
 الداؿ على االستمرار كالدكاـ على القراءة كأف ذلك دأبو كعادتو، كىو ما أفاده التعبَت با١تضارع يف "يقرأ" ك "ال يقرأ"  _( 2) 

 كعليو فتجدد القراءة ىو الذم يؤىل ا١تؤمن لبلتصاؼ بوجو الشبو.    
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الريح، فهو كذلك حلو الطعم، كىذا أمر قاصر؛ إذ اإلٯتاف قاصر على العبد، كىو أيضا طيب 
عها إذل السامع، فيصَت القارئ ٔتنزلة ناشر الريح الطيب فيمن الرائحة، ألف قراءة القرآف يتعدل نف
 حولو، كىذا أعلى درجات االنتفاع.

ا١تشهد الثاين: ا١تؤمن الذم ال يقرأ القرآف، كمثلو كالتمرة طيبة الطعم عدٯتة الريح، كىذا نفعو 
 قاصر على نفسو، فاإلٯتاف قد أطاب طعمو، كلكن ال ريح طيب لو ٬تده من حولو.

هد الثالث: ا١تنافق الذم يقرأ القرآف، كمثلو كالر٭تانة طيبة الريح، مرة الطعم، فهذا يبث ا١تش
ر٭تا طيبة فيمن حولو، كإف كاف مر الطعم ٠تبث طويتو، فتصل بركة تبلكتو إذل من حولو، كإف دل 

نبعثت من كىنا يوحي التشكيل الفٍت بأف قراءة القرآف ٔتنزلة الرائحة الزكية، كإف ا يستفد ىو منها.
 الطوية السيئة للمنافق، فهي ٚتاؿ ال ينكر.

ا١تشهد الرابع: ا١تنافق الذم ال يقرأ القرآف، كمثلو كاٟتنظلة، مرة الطعم كال ريح ٢تا، كىو  
 كذلك، ال طعم يف نفسو، كال ريح لغَته. 

ؿ كما د  فالقمة يف ىذا النص ٯتثلها ا١تؤمن القارئ، كاٟتضيض ٯتثلو ا١تنافق غَت القارئ، 
 على ذلك ا١تشبو بو.

كعلى ىذا ففي اٟتديث أربعة ٘تثيبلت، اشتملت على معٌت معقوؿ صرؼ ال يتكشف عن 
حاسة البصر يف ٚتل ا١ترئيات، ألجل ذلك كقد أثار النص مكنونو إال تصويره باسوس ا١تشاىد، 

اٟتنظلة، كجاء طعم األترجة كالتمرة ك يف كحاسة الشم يف رائحة األترجة كالر٭تانة، كحاسة الذكؽ 
عده الفٍت يف اٞتزئيات، فضبل عن احتواء ىذا اٞتماؿ بوساطة صيغة )مثل كمثل(، ك٢تذا التطويل بي 

 .(1)الشكل الفٍت ٘تاـ االحتواء للفكرة
كالمنفق   مثل البخيل :]يقوؿ - -أنو ٝتع رسوؿ ا  --حديث أيب ىريرة  -

تراقيهما فأما المنفق فال ينفق إال كمثل رجلين عليهما جبتاف من حديد من ثديهما إلى 
سبغت أك كفرت على جلده حتى تخفي بنانو كتعفو أثره كأما البخيل فال يريد أف ينفق شيئا 

 .(2) [ إال لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها كال تتسع

                                                             
 ياسوؼ(، 650لدالالت الببلغية يف اٟتديث )(، نصر الدين حسُت : ا82، 81ينظر : الشُت: من ببلغة اٟتديث ) _( 1) 

 (145الصورة الفنية يف اٟتديث النبوم ) :     
 (.1696)، حالزكاة(، مسلم: الصحيح: ؾ: 1352، ح )مثل ا١تتصدؽ كالبخيل ب:الزكاة،  البخارم: الصحيح: ؾ: _( 2) 

 (.175يف ظبلؿ اٟتديث ) عًت:ينظر توضيح كتفصيل ذلك:       
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النبوم جدارهتا،  الصورة االستعارية يف اٟتديث ت: لقد أثبت(1)اريةػػالصورة االستع -/2
على مقدرهتا الفنية على مدل العصور، ك٘تلكت ناصية الفن الراقي، كاستحوذت على كحافظت 

إثارة بالغة للوجداف كا٠تياالت، كما كانت شكبل فنيا مناسبا ١تقاصد الفكرة، فبل يًتؾ إذل شكل 
آخر، كاعتمدت على عنصر ا١تشأّة، كبذلك تنزىت عن ا٠تطل، كأصابت حافة التأثَت، لسبلمة 

 منشئها.
لشكل االستعارم يف اٟتديث النبوم غٍت بتكوينو كإتقانو كمهامو، ألنو يعتمد على اك  

ا١تشاىدات كتقريب ا١تتباعدات، تقريبا منطقيا الئقا بالفكر الديٍت السامي كغاياتو الرفيعة، كىو 
ة كاضحة، كاملغٍت بكونو كسيلة ٕتسيم كتشخيص كعامل تنبيو كتأثَت، فضبل عن تبليغ الفكرة   

 تربزه النماذج اآلتية:ما اؼ كما ىو  ناموس الببلغة النبوية العالية، كىو تكلف أك إسف من غَت
 ار، كعبد الدرىم، كعبد تعس عبد الدين]:قاؿ--عن النيب--حديث أيب ىريرة -

 (2)[ الخميصة، إف أعطي رضي، كإف لم ييعط سخط، تعس كانتكس، كإذا شيك فال انتقش
كالدرىم كا٠تميصة مبلمح  رافية، تضفي على الديناثبلث استعارات إض يف اٟتديث 

بية السيادة لغَت اإلنساف، فهي صفة غضالسيادة، كىهنا تشخيص خالص لعدـ احتماؿ أف تكوف 
الطامع عبدا ٢تذه العناصر الرامزة إذل ّٔرجة الدنيا، عبدا ٦تتهن  ال تكوف لغَت اإلنساف، كيكوف

عارة فعلية ٣تسمة للضبلؿ الذم ٬تعلو منكوسا على الكرامة، دينء النفس، كيف فعل انتكس است
 رأسو خبلفا للنواميس، كىي حركة مفاجئة كعنيفة مثَتة لئلشفاؽ.

من « عبد»إذا عدنا إذل ا١تعٌت اٟتسي لػػ  السقوط اإلنساين، كذلك ىذه االستعارة توضح 
١تصنوعات ىي اليت تعبيد الطرقات، فالعبودية ىنا أقصى حاالت ابة كالتعلق، حىت تصبح ىذه ا

٘تلي عليو سلوكو اليومي، كيف ذكر صناعتها تبياف لذٌؿ ىذا ا١تتعلق بالدنيا، ك٪تط التعبَت يقدـ ثبلثة 
أنساؽ تتضمن االستعارة: عبد الدينار، عبد الدرىم، عبد ا٠تميصة، كالتحوؿ من عبودية الدينار 

أرجح من غَت خوؼ على ، كيتاطيسهل عليو أم ا٨تط دية الدرىم يبُت ىذا الدينء الذمإذل عبو 

                                                             
 : ىي استعماؿ لفظ يف غَت معناه األصلي، لعبلقة التشابو بُت ا١تعٌت األصلي للكلمة، كبُت ا١تعٌت ا١تراد منها ارةاالستع _( 1) 

 مع كجود دليل لفظي أك معنوم ٯتنع من إرادة ا١تعٌت األصلي، كىي تشبيو حذؼ منو أحد طرفيو،  كتسمى أيضا بآّاز    
 ة .عرب عن طاقة ٗتيلية ىائلت ا١تقيد، كىي    

 (.2730اٟتراسة يف الغزك، ح ) ب: البخارم: الصحيح :ؾ: اٞتهاد، _( 2) 
 كا٠تميصة: كساء أسود لو خطوط، كانتكس: انقلب على رأسو، كشيك: أصابتو شوكة، انتقش: أخرج الشوكة با١تنقاش.
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بُت درجات الدناءة، كينتهي األمر بعبودية الثوب، كىو يف األصل سًت كترفع، كلكنو  إنسانيتو
 .(1)يرسم ىنا تناقض ىذا العبد الذم ٭تتوم ٖتضره على  ّٔيمية كتسٌفل كعودة إذل الوراء

بني  ]:  --ا  قاؿ رسوؿ"قاؿ :  -رضي ا عنهما -عن عبد ا ابن عمر -       
على خمس شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل كإقاـ الصالة كإيتاء  اإلسالـ

   (2)"[الزكاة كالحج كصـو رمضاف
للدين مثبل يشبهو بو من الضركرات اٟتيوية العظمى اليت البد منها لئلنساف،  --فجعل    

، كذلك قواـ األربعة كالسقف، ّٔا قوامو ككجوده يتكوف من اٞتدراف ىذا ا١تثل ىو البيت، كالذم 
اإلسبلـ كثبات كيانو يقـو على ىذه األمور ا٠تمس، اليت ذكرىا اٟتديث، كىي صورة استعارية، 
اعتمدت على تقريب ا١تعنوم كٕتسيمو ْتسي، لصيق جدا بكل إنساف يتلقى ىذا اٟتديث، كىو 

ادتو، لتضفي الصورة الرغبة يف ٖتقيق ىذه البيت الذم ىو مأمن اإلنساف، كموضع اطمئنانو كسع
 .(3)األركاف، رغبة النفس يف ٖتقيق أمنها ك اطمئناهنا كسعادهتا

بعض نسائو كمعهن أـ سليم،  على --أتى النيب  "قاؿ: --أنس بن مالك عن  -
بكلمة لو  --، قاؿ أبو قبلبة: فتكلم النيب [ة ركيدؾ سوقا بالقواريركيحك يا أنجشفقاؿ: ] 

شبههن بالقوارير بسرعة تأثرىن -[ سوقك بالقوارير] : لم ّٔا بعضكم لعبتموىا عليو قولوتك
 .(4)"نلدىٕتكعدـ 

، كظفت يف غايات دينية ة أداة تصويرية رائعةيالكناية اٟتديث :(5)ةػائيػنػالصورة الك -/3
ثَت كإف عمـو التأاتسمت ىذه الكناية  ب سامية، كحافظت على ركنقها على مدل العصور، كقد

التعبَت با١تشاىدة القريبة، كإتقاف  فهذا أدعى إذل شدة التأثَت للصوؽ كجدت فيها مبلمح بيئية،
 اإلفادة من الوعاء ايط باألشخاص يف التسجيل الفٍت. 

ة بعدـ الغموض ككضوح الصلة بُت ا١تظهر اللغوم يكذلك ٘تيزت الصورة الكنائية اٟتديث  

                                                             
 (.193،194)  ياسوؼ : الصورة الفنية يف اٟتديث النبوم _( 1) 
 .(16ح)، مسلم: الصحيح، ؾ: اإلٯتاف ،(8ح)اإلٯتاف، ب: اإلٯتاف كقوؿ النيب...البخارم: الصحيح، ؾ:  _( 2) 
 (.39،41)  اٟتديث النبوم يف ظبلؿ:  عًت _( 3) 
 (2323ح)، مسلم: الصحيح، ؾ:الفضائل ،(5797األدب، ب: ما ٬توز من الشعر، ح) البخارم: الصحيح، ؾ: _( 4) 
 جواز إرادتو معو، فظهر أهنا ٗتالف آّاز من جهة إرادة ا١تعٌت مع إرادة الزمو، فإف الكناية: لفظ أريد بو الـز معناه، مع _( 5) 

 آّاز ينايف ذلك.    
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 ء اللطيف، كدل يقًتب من ا١تباشر يف التعبَت. ٯتنع من اإلٯتان كضوحها دللفو، لككا١تدلوؿ خ
ىا يف التلطف كالًتفع عن االسفاؼ كنايات القرآف الكرمي، ٖتتذم حذك جاءت رديفة لكقد  

 .(1)كالفحش كقبيح األلفاظ كالتعابَت، مع حضور اٞتمالية العالية
 ليو:يف النماذج اآلتية ما يوضح ذلك ك٬تك 

من حمل علينا  :]قاؿ --عن النيب -رضي ا عنهما–بن عمرحديث عبد ا ا -
 .(2)[ السالح فليس منا

( كناية عن القتاؿ كالعصياف كالتمرد كاالنشقاؽ عن حمل علينا السالحجاءت عبارة ) 
صدت نية القتاؿ كفساد الطوية ٍب إعبلف العصياف ٦تا يرافق قصد ٛتل السبلح بل قي اٞتماعة، فلم يي 

 .(3)"ة١تقاتلة أك القتل للمبلزمة الغالبكأنو كٌت باٟتمل عن ا  "ح. قاؿ اٟتافظ:عادة ٛتل السبل
خلف اللفظ،  حرفيتو مع إرادة ا١تعٌت الذم يقبعكال ٯتتنع أف يتحقق النص الظاىر على  

 فاٞتزئية اٟتسية كىي ٛتل السبلح قابلة للتحقيق، كرامزة إذل كلية ىي العداء.
: أينا --أف بعض أزكاج النيب قلن للنيب :"-ا عنها رضي-عائشة أـ ا١تؤمنُت عن  -

فأخذكا قصبة يذرعوهنا، ككانت زينب أطو٢تن يدا، فعلمنا  ،[داأطولكن ي]أسرع بك ٟتيوقنا؟ قاؿ: 
 .(4)" بعد أ٪تا كانت طوؿ يدىا الصدقة، ككانت أسرعينا ٟتيوقا بو، ككانت ٖتٌب الصدقة

يشعر إشعارا قويا أهنن ٛتلن  (فعلمنا بعد)قو٢تا " فيما نقلو عنو اٟتافظ: بن المنيراقاؿ 
 .(5)"خبلفو كأنو كناية عن كثرة الصدقة، ٍب علمن بعد ذلك وؿ اليد على ظاىرهط

:" جعلن يتذارعن، ينظرف أيهن أطوؿ يدا، إذل أف توفيت زينب بنت الشريف الرضيقاؿ 
عليو الصبلة -نئذ أنو...ككانت أكؿ من تويف منهن، ككانت كثَتة ا١تعركؼ، فعلمن حيجحش
عن ىذا ا١تعٌت  -عليو الصبلة كالسبلـ-ككنايتو  إ٪تا أراد بطوؿ اليد كثرة الرب كبذؿ الوفر، -كالسبلـ

، ألف األغلب أف يكوف ما يعطيو اإلنساف غَته من الرفد كالرٌب، أف يعطيو كاتساع بطوؿ اليد ٣تاز

                                                             
 .(285) : الصورة الفنية أٛتد ياسوؼ _( 1) 
 (.6480ح ) كمن أحياىا... الصحيح، ؾ: الديات، ب: قوؿ ا تعاذل: البخارم: _( 2) 

 (98)الصحيح، ؾ:اإلٯتاف ح مسلم:       
 (13/24فتح البارم : ) _( 3) 
 (2452(، مسلم:الصحيح،ؾ: فضائل الصحابة،ح)1354الصحيح، ؾ:الزكاة، ب: أم الصدقة أفضل، ح)البخارم: _( 4) 
 (.3/287)فتح البارم :   _( 5) 
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 .(1)إ٪تا يكوف مدفوعا ّٔا، ك٣تتازا عليها" ، إذ كاف يف األكثر"اليد"ذلك بيده، فسٌمى النيل باسم 
يف ىذه الكناية يتجلى للبصر امتداد يف الطوؿ، كلكنو ليس امتدادا  ":أحمد ياسوؼقاؿ 

ز اٞتمارل اٟتسي يف ة، كىكذا تصبح اليد الراكرة الصدق٨تو األعلى، بل تطوؿ اليد تعبَتا عن كث
ك فاعلية نفسية متجسمة يف اليد، فَتتكز كلكنها ال تظل يدا، بل تغدمشهد الصورة الكنائية، 

، ككأ٪تا طوؿ ىذا العضو جعل البصر عليها، كما تقًتب اآللة ا١تصورة من ركن أل٫تيتو يف التصوير
 مبلمسة اآلخرين كتطييب خواطرىم ىينان سهل ا١تناؿ، كجعل التبلحم باآلخرين ٦تكنا، ككأ٪تا ٪تت

كما تنمو العضلة يف التدريب اٞتسماين، فمتابعة   ىذه الفضلة مع ارؾ الذىٍت  كىو ا١تكرمة،
...  حيثيات ىذه الصورة تتوزع بُت ا٠تياؿ كاٟتس، كبُت الذىن كالتخيل حيث ا١تبلمح الركحية

ينكمش ا١ترء على نفسو، كٮتشى  كنضيف ىنا أف انبساط اليد تعبَت حسي عن السخاء، إذ ال
َوَّل تَْجَعْل   لكرٯتة عن التوسط يف اإلنفاؽ:على مالو، ككأنو ٮتشى على جسده، كما يف اآلية ا
 .(2)" [29]اإلسراء"  َيَدَك َمْغُلولَةً إَِلى ُعُنِقَك َوَّل تَْبُسْطَيا ُكلا اْلَبْسِط  

 
كا١توسيقى النثرية يف  : الوسائل اٞتمالية للصورة الفنية كمظاىرىا كخصائصها ثاينالقسم ال

 اٟتديث النبوم
  : للصورة الفنية في الحديث النبوم -ألخرلا –الوسائل الجمالية  -ج/

إضافة إذل ما ذكر من كسائل ببلغية ىناؾ كسائل أخرل كثَتة أسهمت يف ٚتالية الصورة الفنية  
 ىي: عناصر ةٯتكن أف ٨تصرىا يف ثبلث، يف اٟتديث النبوم

  :عناصر الطبيعة كالبيئة -/1
ات ككذلك البيئة ٔتختلف النبتمثلة يف األحياء كاٞتمادات ك أسهمت عناصر الطبيعة م

 . - -ة التصوير الفٍت يف أحاديث النيببشكل كاضح يف ٚتالي امشاىداهت
 أليف ،متنوعة بُت كبَت كصغَت فقد جاءت صوره ،، خاصة منو اٟتيوافاءػاألحيأما عنصر  -

 تتكرروم اٟتيواف الذم كىي ٘تتلك قدرة رمزية مستمرة حيث استعمل يف التصوير النب كمتوحش، 
وم، يف الوقت الذم ال ينايف ما نعهده اليـو من صفات ىذا رؤيتو لدل معاصرم النص النب
                                                             

 (.79):  آّازات النبوية   _( 1) 
 (.257-256الصورة الفنية: )  _( 2) 
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 ها.إذل قدرة األمة كحيويتاٟتيواف أك ذاؾ، فا٠تيل ترمز إذل اآلف 
  أحاديث كثَتة منها:يفىذا كقد جاء التصوير باإلبل، كا٠تيل، كالبقر، كالشاة كالبهيمة، كالطَت     

إذا كاف يـو الجمعة كقفت المالئكة  ]قاؿ: --أف النيب  --حديث أيب ىريرة  -
، ثم كالذم بدنةهدم يي الذم ر كمثل المهج  على باب المسجد يكتبوف األكؿ فاألكؿ، كمثل 

 .(1)[يهدم بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة... 
 يدخل  الجنة أقواـ أفئدتهم مثل أفئدة ]:--عن النيب--حديث أيب ىريرة  -

[ أم أهنا ال ٖتمل أشغاؿ الدنيا، أرٌؽ أفئدةيف رقتها كلينها كما يف خرب أىل اليمن ]  .(2)[رالطي
فبل يسعها الشيء كضده كالدنيا كاآلخرة، أك يف التوكل كقلوب الطَت تغدك ٜتاصا كتركح بطانا، 

ء ٦تا حل ىكذا أفئدة ىؤال ،كيف ا٢تيبة كالرىبة ألف الطَت أفزع كأشد اٟتيواف خوفا ال يطيق حبسا
ّٔا من ىيبة اٟتق كخوؼ جبلؿ ا كسلطانو ال يطيق حبس شيء يبدك من آثار القدرة أال ترل 

 .(3) كاف إذا رأل شيئا من آثارىا كغماـ فزع فإذا أمطرت سرل عنو--أف ا١تصطفى 
انب كاحد، كىكذا اٟتديث دل يذكر كجو الشبو، فلم ٭تصره يف ج ":أحمد ياسوؼقاؿ 

د ب عند الطيور ٦تا يفيد تواضع العبكٙتة شيء آخر ىو ضآلة ىذه القلو ... تتعدد اإل٭تاءات
خالقو، فهي ضعيفة تكاد ال تيرل، لكوهنا صورة بعيدة، كما أف ىذه الصورة داخلية  ـا١تؤمن أما

تدعو إذل التأمل يف باطن الطيور، لفهم رىافة الشعور  العالية عند ا١تؤمنُت ا٠تاشعُت، ٦تا جعلهم 
رية يف جناف النعيم، يف حركة آخذة يف االمتداد يف الفضاء الواسع الذم يثَت ىنا مشاعر ييطلقوف ْت

 .(4) "الراحة كاالنبساط، خصوصا أف إطار ىذا ا١تشهد غَت ٤تدكد لكونو مفهوما غيبيا
د إال يولد على الفطرة فأبواه و ما من مول]:--عن النيب--حديث أيب ىريرة -

ة بهيمة جمعاء، ىل يحسوف فيها  من ميجسانو، كما تنتج البهصرانو أك يميهودانو أك ين
 .(5)[جدعاء

 فليس ٙتة مدح للناقة  ،كدل يقصد اٟتيواف يف اٟتديث النبوم لذاتو يف التأثَت الوجداين الفٍت
                                                             

 (850(، مسلم: الصحيح، ؾ: اٞتمعة، ح)841اٞتمعة، ب: فضل اٞتمعة، ح)الصحيح، ؾ: البخارم:  _( 1) 
 (. 2840ح)   نعيمها كأىلهاصفة ك اٞتنة   الصحيح: ؾ: : مسلم _( 2) 
 (.6/460ا١تناكم: فيض القدير )  _( 3) 
 (.326الصورة الفنية : ) _( 4) 
 (.2658القدر )الصحيح، ؾ:  سلم:(. م1292إذا سلم الصيب ) الصحيح: ؾ: اٞتنائز، ب: البخارم:  _( 5) 
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كانتزعت من اٟتيواف الصفات ا١تناسبة  ،مثبل كما يف الشعر، بل استعُت بو يف إبراز ٚتاؿ التصوير
لتقرير  ب، أك الًتغيب بالتحسُت كالتحفيز أكىيسمة لغرض التنفَت بالتقبيح ك الًت ة آّالفكر ١تاىية 

بقى اٞتماؿ  يف ىذا كلو قرين التشكيل الفٍت الذم مزج بُت عا١تي ، كيديث البهيةمثل ححقائق؛ 
 التجربة كاٟتيواف.

ة ببلغية جاءت بوسيل إذ ،ىذا كإف عدـ تبلحم طريف الصورة كاضح يف استخداـ اٟتيواف 
كاحدة ىي التشبيو، كٙتة سبباف ٢تذا : السبب األكؿ ديٍت ىو عدـ ا٠تلط بُت ماىييت اإلنساف 

بتعد عن ا٠تلط، يـ اإلنساف، ك كاٟتيواف، كاالكتفاء بأكجو  تقارب من خبلؿ جزئيات  بارزة، فيكرٌ 
ر اٟتيواف كلها ، فجاءت صو كالسبب الثاين فٍت، إذ تطلب الفكرة ىذا القدر من ا١تشأّة أك ذاؾ 

 .(1)يف حالة تشبيو كاضح األركاف، لتكوف األداة فاصلة بُت عا١تُت ٘تنعهما من االمتزاج
 فقد استخدـ يف اٟتديث النبوم لتصوير التحسُت كالتقبيح أيضا،  فقدـ النباتأما عنصر  -

٭تاء اٟتديث من خبلؿ النبات لوحات فنية رائعة مضيفا إذل حسيتها حالة نفسية من خبلؿ اإل 
رامزة لئلنساف ا٠تَت كالشرير، متجاكزة  ،الذم تقدمو ماىيات ىذا النبات، كمن خبلؿ تصورنا ٢تا

الدالئل ٦تا جعل ك اختار من النباتات ما كاف مشهورا معركؼ الصفات  ك بظبل٢تا حيز ا١تكاف.
 وم:كمن النباتات الواردة يف  صور اٟتديث النب ،جدا ةقيمتها التعبَتية يف التصوير كبَت 

كمن  ،كدل تقرف بالكافر أك ا١تنافق ،الفضائل كالًتغيبكدل ترد إال يف مقاـ ا١تدح ك  ةػػلػالنخ 
إف من الشجر ] " :قاؿ --عن النيب -رضي ا عنهما-ىذا القبيل ما ركاه عبد ا بن عمر  

دم . فوقع الناس يف شجر البوا  [؟شجرة ال يسقط كرقها كإنها مثل المسلم فحدثوني ما ىي
حدثنا ما ىي يا رسوؿ ا ؟ قاؿ  :ٍب قالوا ،فاستحييت ،ككقع يف نفسي أهنا النخلة : قاؿ عبد ا

يسقط كرقها، كال  مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء ال ]، كيف ركاية :"(2)"[ىي النخلة]
  .(3)"[تيتحا

أىدافو يف صفات ا١تسلم يف نفسو ككضعو بُت العادل، فا١تسلم ْتكم إٯتانو ك  يبُت اٟتديث
اٟتياة يتحوؿ إذل إشعاع نوراين يضيء للناس سبل ا٠تَت، كيكوف ىو نفسو مصدر خَت عاـ يف كل 
أحوالو كشؤكنو، خَتية ثابتة دائمة ال تغَتىا كال ٖتوؿ دكهنا الظركؼ، كقد أبرز اٟتديث ىذا ا١تعٌت 

                                                             
 (.327، 326) أٛتد ياسوؼ :الصورة الفنية _( 1) 
 (2811) الصحيح، ؾ: صفات ا١تنافقُت مسلم:(،61)قوؿ ادث حدثنا...ح الصحيح: ؾ: العلم، ب: البخارم:  _( 2) 
 (. 5771) ما ال يستحِت من اٟتق الصحيح: ؾ: األدب، ب: البخارم:  _( 3) 
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ومة خَتيتو كما ىو شأف يف تشبيو رائع أبرز من خبللو أف ا١تسلم ٩تلة للعادل بعطائو كنفعو، كدٯت
النخلة يف حياة البدكم؛ ٘ترىا غداؤه، كسعفها سقف بيتو، كجذكعها أعمدة بيتو، كنول ٘ترىا 
علف دابتو، كليفها تصنع منو اٟتباؿ، ك ىي إضافة إذل ذلك دائمة ا٠تضرة ال يتساقط كرقها كال 

 يف إشارةللبصر كالبصَتة، فضبل عن ٚتاؿ شكلها كلوهنا ا١تريح يتآكل، بتعاقب الفصوؿ كاألياـ، 
طلتو البهية، كّٔاء  إذلثبات ا٠تَتية يف ا١تؤمن لطوؿ ثبات ىذه الشجرة كما ىو معهود، ك  إذل

كلعبلقة النخلة با١تؤمن إ٭تاءات متعددة، تبُت  اإلٯتاف يف كجهو، كمشوخو القًتانو بشجرة عالية، 
صارت النخلة ّتزئياهتا ا١تشوقة قبل معرفتها  كٚتالية مقارنة ا١تؤمن ّٔا كاستحقاقو التاـ التشبيو ّٔا 

 .(1)تنسكب على ا١تؤمن كٕتسد خصالو الكرٯتة
  .(2)...اخل الريحانة، لةالحنظ، األترجةعموما، الزرع ، بالعن، التمر، الشعير 
 ذات مكاف كاسع كفضاءة يداخل األطر الفنية اٟتديثصوره إف ف الجمادكأما عنصر  -

لغيث، كا١تطر كا (3)النجـو كالكواكب، كتلجأ إذل البحر كالنهر شاسع، فهي تصعد بنا إذل
 على  حسية  ىذه ا١توجودات بل تقلبها إذل رموز دينية. كاٞتباؿ كغَتىا دكف أف تبقي

مرة من كسب من تصٌدؽ بعدؿ ت ]:--قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  --عن أيب ىريرة ف -
، كما يربي أحدكم بمينو، ثم يربيها لصاحبو يتقبلهاب، كال يقبل اهلل إال الطيب، كإف اهلل طي  
 .(4)[ه، حتى تكوف مثل الجبلو  لي ػى ف

الكناية عن الرضا كالقبوؿ بالتلقي باليمُت لتثبيت ": فيما نقلو عنو اٟتافظ بن المنيراقاؿ 
، أم ال يتشكك يف القبوؿ كما قيقها يف النفوس ٖتقيق اسوساتا١تعاين ا١تعقولة من األذىاف كٖت

 .(5)"كك من عاين التلقي للشيء بيمينوتشال ي
٪تو الصدقة، كأيشبعت ىذه الفكرة ىنا األماف العميم بثباتو معربا عن  يمثلف اٞتبل أما ك
 و. ىذا ا١تؤمن كالصدقة لكثرة خَتيتزيادة يف الطمأنينة، ككأ٪تا جرت صحبة بُت [لصاحبو ]بتعبَت 

                                                             
 (.70(، الشريف الرضي: من ببلغ اٟتديث )74: عًت: يف ظبلؿ اٟتديث )ينظر _( 1) 
 .[مثل المؤمن الذم يقرأ القرآف ...] حديث: ينظر:  _( 2) 
نٍػيىا يف اآٍلًخرىًة إً  ام]:حاليم: مثل  ...[، ونػىهىرنا بًبىاًب أىحىدًكيٍم يػىٍغتىًسلي ًفيأىرىأىيٍػتيٍم لىٍو أىفَّ النهر: مثل ح:]  _( 3)   الَّ ًمٍثلي مىا ٬تىٍعىلي الدُّ

 [.حدكم..أى     
 (.1014) الصحيح، ؾ: الزكاة، ح مسلم:(،1344)ال يقبل ا صدقة ...ح الصحيح: ؾ: الزكاة، ب: البخارم: _( 4) 
 (.3/280فتح البارم :) _( 5) 
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 ر، كتغدك يف شكل حيواف أليف ناـ، لو ماكالصدقة ىنا آخذة يف النمو ا١تتصاعد أماـ البص 
 يعظم أك حُت يبلغ السنة من اٟتيواف الودكد، فهو كلد الفرس حُتمن إثارة ا١تشاعر الطيبة ٢تذا  وي لى 

عمره، كىو ْتاجة إذل رعاية  كشفقة ٦تا ٬تسم الرعاية الربانية للعبادات صغَتىا ككبَتىا، كمن ٍب 
تمل الشعور بالنمو الذم يثبت عند حٌد الراحة لدل تأخذ يف الكرب، حىت تصبح جببل، فيك

 االستحواذ على الكثَت من العطاء الرباين غَت ادكد.
عت ا١توجودات، ككىبتها قيمة جليلة، فا سبحانو كتعاذل يربيها كيف اٟتديث إشارة رفى 

على رموز  مباشرة، كىذه لفتة مهمة إذ تلبس ا١توجودات من ىيبة من يرعاىا، كقد اشتمل اٟتديث
صدقة بعدؿ  - حىت جعلو بعمل بسيط اإلنسافللموجودات: نبات، حيواف، ٚتاد، كما أنو رقى 

كىو تصوير يف غاية اٞتماؿ كاإلبداع  .(1)يضع يده يف ٯتُت ا تعاذل، كيستودع عنده كديعة - ٘ترة
أثَت يف ا١تتلقي كالدقة أين اختَتت ا١تعاين كاأللفاظ كاألسلوب بعناية فائقة، كل ذلك بغرض الت

كحضو على التصدؽ من طيب كسبو كإف كاف قليبل، فإنو بُت يدم ا سيكرب كيعظم حىت يصَت 
 مثل اٞتبل يف عظمتو ككربه. 

 فقد استفاد اٟتديث النبوم من مشاىدات البيئة كالعادات االجتماعية يف تصوير البيئةكأما  -
ا١تشاىدات من حرارة ا١تعايشة لدل تع بو ىذه تمالفٍت، ٔتا ت التصوير لتعميقا١تعاين كسخرىا  

 : من ا١تظاىر البيئية اليت استعملت يف اٟتديث النبوما١تتلقُت، ك 
كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن  ]:كما يف حديث عبد ا بن عمر   حياة الرعي 

 رعيتو، اإلماـ راع كمسؤكؿ عن رعيتو، كالرجل راع في أىلو كمسؤكؿ عن رعيتو، كالمرأة راعية
 .(2)[ في بيت زكجها، كمسؤكلة عن رعيتها، كالخادـ راع في ماؿ سيده كمسؤكؿ عن رعيتو

خربتو اليت عاينها  -عليو الصبلة كالسبلـ-برز أثر الرعي يف أكثر من حديث، فقٌدـ 
 واها للمؤمنُت ليتخلقأكصلْتكم ٦تارستو ١تهنة الرعي يف باكورة عمره الشريف، ك  بالتجربة اٟتسية

 . كما ٗتلق ىو قبلهم  من أناة كحلم كصرب كتدبَت لؤلمور راعيال بأخبلؽ
كنظرا لشدة لصوؽ الرعي باٟتياة العربية كغَتىا أيضا، أضحت مادة ) ر ع م( تيستعمل  

يف معٌت مطلق كفق التطور الدالرل، ففي االعتناء قيل: رعاؾ ا، كيف ا١تسؤكلية كما يف اٟتديث 

                                                             
 (.351) ياسوؼ : الصورة الفنية ينظر: _( 1) 
 (.1829) ، حاإلمارة:  الصحيح: ؾ مسلم:(، 853...ح)ة يف القرل اٞتمع الصحيح: ؾ: اٞتمعة، ب: البخارم: _( 2) 
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 ....[عن رعيتوككلكم مسؤكؿ راع كلكم ]السابق: 
انطلق من مشاىد إذ  ،توصيل ا١تعٌت ا١ترادعنصرا فعاال يف  يةصورة اٟتديثالكيتخذ الرعي يف  

دعوة صر٭تة لديهم، فأثر فيهم ٠تربهتم اٟتسية با١تشبو بو، فكاف اٟتديث  كمألوفة بسيطة متكررة
عاية ١تا ٖتت اليد، كإنو دعامة كبَتة يف القياـ بالواجبات كاٟتقوؽ، كاإلحساف يف األعماؿ كالر  "ك

ابتداء من اإلماـ  .(1)"ليقرر مسؤكلية كل فرد فيما ككل إليو من نفوس كأمواؿ كمصاحل كأعماؿ
كانتهاء با٠تادـ، كما من إنساف إال كقد ككل إليو  الذم ٯتثل سدة اٟتكم كإليو تنتهي شؤكف األمة،

  أمر يدبره كيرعاه. 
 اٟتبلؿ من  اٟتراـ يف التصرفات ك ييزا يف ٘تكيف حديث آخر تتجلى حركة الرعي ٕتسيم

 --: ٝتعت رسوؿ ا قاؿ -رضي ا عنهما-السلوؾ اليومي، كما ركل النعماف بن بشَت 
علمها كثير من الناس، فمن اتقى هات ال يب  كبينهما ميشى  ،الحالؿ بين، كالحراـ بين ]:يقوؿ 

كراع يرعى حوؿ الحمى، يوشك أف   كعرضو، كمن كقع في الشبهات: شبهات استبرأ لدينوال
يواقعو، أال كإف لكل ملك حمى، أال إف حمى اهلل في أرضو محارميو، أال كإف في الجسد 

 .(2)[ميضغة: إذا صلحت صلح الجسد كلو، كإذا فسدت فسد الجسد كلو، أال كىي القلب
ـ يف سلوؾ ا النص ا٠تواطر القلبية يف الًتدد بُت اإلقداـ كاإلحجاكقد جسم الراعي يف ىذ

ما، كموقف ما من مواقف اٟتياة، كالصورة تتبدل حركة دائرية متكررة ، ككأف اإلنساف ٭تـو حوؿ 
 دائرة اٟتراـ يسَت على ٤تيطها، كىي دائرة منخفضة عن مستول  غَتىا من األرض.

يوحي بأف ا٠تطأ ىبوط يرمز إذل سفلية الشيطاف،  [الشبهاتفي كقع  ]كالتعبَت بقولو:      
يقدـ  استحضارا للمشهد بوصفو يقًتف  [كراع يرعى]طبع اٟتيواين من اإلنساف، كالتعبَت بقولو:كال

، كما تزؿُّ ا١تضارعة، كالشك أف فساد القلب ييو بزمن  قدما ىذا  دم با١تؤمن، كيوقعو يف ااـر
غضبو، فبلبد أف ٭تتاط لنفسو، كيتورع، كذلك من باب  جلبعي، فيقتحم ٛتى ا١تلك، كيستاالر 

 .(3)سٌد الذرائع
 ..ا كالسهم، الرمح.دكاهتإذل أ باإلشارةكقد تأٌب صر٭تة أك  حياة الحركب

                                                             
 (.46نبوم )األدب ال ا٠تورل:٤تمد   _( 1) 
 (.1299، ح )ساقاةا١ت الصحيح: ؾ: (، كمسلم:52... ح )فضل من استربأ ب: اإلٯتاف، : الصحيح: ؾ:البخارم _( 2) 
 (. 363الصورة الفنية ) :أٛتد ياسوؼ _( 3) 
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فرساف قبائل أخرل، كما  قرف اٟتديث النبوم بُت الدعوة إذل ا كالنذير الذم ينذر بقدـكف 
مثلي كمثل ما بعثني اهلل بو،  إنما ] :أنو قاؿ  --عن النيب --ركل أبو موسى األشعرم 

رياف، النذير العي  ، كإني أنايؿ: يا قـو إني رأيت الجيش بعيناقجل أتى قوما، فر كمثل 
لجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، ككذبت طائفة منهم طائفة من قومو، فأد فالنجاء، فأطاعو

ع ما اجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبحهم الجيش فأىلكهم ك فأصبحوا مكانهم، فصب  
 .(1)[ ككذب بما جئت بو من الحق جئت بو، كمثل من عصاني،

-بسها للعذاب األخركم، فالنذير ىو النيب تقاىكذا سرد حالة اجتماعية ىي حالة الغزك ك 
- ٌٞتوا، أما العصاة الكفرة فهم دقوا  النذير فأ، كالذين قبلوا ىدل ا ىم ا١تدٞتوف الذين صد

يأٌب بو األنبياء، كاٞتنة ىي ا٠تبلص،  ىو الغيب الذم الذين كذبوا خرب النذير، كا٠ترب الذم ينقلو
كالنار ىي اجتياح اٞتيش الغازم، كقد كردت يف النص مفردات من حقل معنوم كاحد ٬تسم 

النذير، اٞتيش، أدٞتوا، فصٌبحهم، اجتاحهم، كل ىذا يف قالب قصصي  :حالة اٟترب القدٯتة مثل
 .(2)مشوؽ جسم الدعوة كالتفاعل معها يف حسيات كاقعية معيشة

على  --ناـ رسوؿ ا ":  --، كما يف حديث عبد ا بن مسعود ظاىرة السفر
 أنامالي كللدنيا،  ما ] كطاء، فقاؿ:  لنا: يا رسوؿ ا  لو اٗتذنا لكحصَت، كقد أثر يف جنبو، فق

 .(3)[ في الدنيا إال كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح كتركها
حة لدل ٤تطات معينة، ليلتقط ا١ترء أنفاسو، كيقي كقد تبدَّت يف النص حياة السفر كالرا

نفسو اٟتٌر يف تلك األراضي الفسيحة، كا١تقصود يف النص شبو الدنيا بالفيء البسيط الذم ينعم 
بو ا١تسافر، ٍب يتابع مسَتتو الشاقة، فهي سريعة الزكاؿ يتضاءؿ زمنها إذل ىنيهات، كىذه الصورة 

الدالة « استظل، راح، تركها» ء ّٔذا األفعاؿ ا١تاضية من كما تنيبح باٟتسرة كفوات الز وّْ لى الزمنية ت
 على سرعة ا١تركر كسيبلف الزمن.

كٯتثل طوؿ السفر بالنسبة إذل ىنيهة  [ ا إال  كراكبما أنء التعبَت بإحكاـ التأكيد] كقد جا
                                                             

 (.2283، ح )الفضائل الصحيح: ؾ: (، كمسلم:6854االقتداء ...ح ) ب: ،االعتصاـ : الصحيح: ؾ:البخارم _( 1) 
 (، بو منجل: ببلغة34،35عبد الفتاح الشُت :من ببلغة اٟتديث ) ينظر : _( 2) 

 (. 182،183اإلقناع يف اٟتديث )     
  ،(4109ح ) مثل الدنيا، ب:الزىد،  (، كابن ماجو: السنن: ؾ:2377ح )ب: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الزىد،  الًتمذم: اٞتامع: ؾ:  _( 3) 

 كقاؿ الًتمذم : "ىذا حديث حسن صحيح".     
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 .(1)االسًتاحة كسرعة فوات الدنيا
عادة للداللة على الدين، أك القرب(، )كتستعمل  الثيابفة إذل مظاىر أخرل للبيئة ؾإضا 

قرب إلى أحدكم من شراؾ الجنة أحديث ] -العصا )من دالالهتا كحدة الصف(، شراؾ النعل
 .(2) [ نعلو، كالنار مثل  ذلك

 : ةيػقػالصورة الحقي -/2
التصوير إف من الصور األدبية الفنية ما يستمد من اٟتقيقة مباشرة، فيتجاكز يف ٚتاؿ  

ة يف اٟتديث النبوم يف القصص كتستثٍت يكقد كردت الصور اٟتقيقا١تعهودة، دكد كركعتو اٟت
ذكر أحواؿ يف كترد أيضا ، القصص التمثيلية )اليت تعتمد على التمثيل كأف يشبو شيء بقصة(

 الناس ا١تؤمنُت كنعيمهم يف اٞتنة كالكافرين كأىوا٢تم يف النار.
 "قاؿ: --ديث خباب بن األرت حالقدمي فمن  القصص النبوية اليت تسرد من التاريخ 

كىو متوسد بردة لو يف  ظل الكعبة، قلنا لو: أال تستنصر لنا، أال  --شكونا إذل رسوؿ ا 
كاف الرجل  فيمن قبلكم ييحفر لو في األرض، فيجعل فيو، فيجاء  ]تدعو ا لنا؟ قاؿ:

دينو، كييمشط بأمشاط  بالمنشار، فيوضع على رأسو، فيشق باثنتين، كما يصده ذلك عن
دكف لحمو من عظم أك عصب، كما يصٌده ذلك عن دينو، كاهلل ليتمن ىذا  الحديد ما

موت، ال يخاؼ إال اهلل، أك الذئب على تى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر األمر ح
 .(3)"[غنمو، كلكنكم تستعجلوف

، كأنواع البياف بيهاتمن آّاز كالتش رغم أهنا مشاىد حقيقية خاليةمشاىد مؤثرة  كىي 
فهناؾ صورة ا١تستضعف داخل اٟتفرة ينتظر العقاب كالتعذيب، كاٟتفرة مكاف مسدكد ٮتنق 
األنفاس كيزيد يف ا٢تلع، ٍب نرل صورة اٞتسد كىو يشق با١تنشار من الرأس حىت يكوف قطعتُت، 

ا٠توؼ كالشفقة  الغريب عن ا١تعهود التمشيط بأمشاط اٟتديد، إنو ٘تزيق غريب يثَت كمن ا١تركع
على ا١تستضعف ا١تؤمن، كينتهي النص بزرع إشعاع األمل يف نفوس الصحابة، كىو أحد النبوءات 

 .(4)الصادقة
                                                             

 (.373الصورة الفنية ) :أٛتد ياسوؼ ينظر : _( 1) 
 (.6123: الصحيح :ؾ: الرقائق، ب: اٞتنة أقرب إذل أحدكم من شراؾ نعلو، ح) البخارم  _( 2) 
 (.3416: ؾ: ا١تناقب، ب: عبلمات النبوة، ح)البخارم : الصحيح _( 3) 
 (. 383، 382الصورة الفنية ) :أٛتد ياسوؼ ينظر : _( 4) 
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 :ةػاريػػالصورة اإلش -/3
كتذكقهم  بالوسائل الفنية اليت يدركوهنا لعلو مقامهم يف البياف، --دل يكتف النيب   

كاألحاديث  ،أنو يرسم ا١تعٌت ّٔا بعد أف توضح بالتصويربيده  الشريفة، كك الرفيع لو، بل راح يشَت
 ا١تتضمنة ٢تذه الصورة كثَتة جدا منها:

 في الجنةيم أنا ككافل اليت :]قاؿ --عن النيب " --حديث سهل بن سعد  -
 .(1)كأشار بالسبابة كالوسطى كفرج بينهما شيئا" [ ىكذا
كهذه  بعثت أنا كالساعة ] :" قاؿ --عن النيب  --من حديث سهل بن سعد  -      

 .(3)"مد٫تايفو ييشَت بأصبع:"كيف ركاية ، (2)"[ كقرف بُت السبابة كالوسطىمن ىذه أك كهاتين 
 استعاف بالرسم على الٌرماؿ، كغَت ذلك.كما 

 :  النبوم في الحديثالفنية مظاىر الصورة  -د/ 
رة جسما، لغرضي التجسيم يف مضمار األدب إعطاء الفك :ةالصورة التجسيمي -/1

 التوضيح كالتأثَت.
طبيعة اٞتامدة كالتجسيم يف الصورة اٟتديثة قائم على اللغة آّازية، كمستعُت بصور ال 

 ،سم بالتشبيو كاالستعارة، كالكناية ليحقق اٟتديث إقناع العقل كإمتاع النفسكا١تتحركة، فنراه ٬ت
 أماـ األعُت بعناصرىا اٟتسية. كمن ٍب تظل القيمة اٞتمالية ماثلة يف األذىاف، حاضرة

 كخطخطا مربعا،  --خط رسوؿ ا "قاؿ:  --منو ما ركاه عبد ا بن مسعود  -
طا صغارا إذل ىذا الذم يف الوسط من جانبو الذم يف الوسط خارجا منو، كخط خط خطا يف 

خارج ىذا اإلنساف، كىذا أجلو محيط بو، أك قد أحاط بو، كىذا  الذم ىو  ]الوسط، كقاؿ:
الصغار األعراض فإف أخطأه ىذا نهشو ىذا، كإف أخطأه ىذا، نهشو  ط، كىذه الخطلومأ

 .(4) ["ىذا
 ككثَت ٦تا سقناه من األمثلة سابقا يصدؽ عليو ىذا.

التشخيص إبراز اٞتماد أك آّرد من اٟتياة من خبلؿ الصورة  :الصورة التشخيصية -/2
                                                             

 (.4998اللعاف، ح ) ب: ،الطبلؽ : الصحيح: ؾ:البخارم _( 1) 
 (. 4995اللعاف، ح ) ب: ،الطبلؽ : الصحيح: ؾ:البخارم _( 2) 
 (. 6138... ح )- -قوؿ النيب  ب: ،الرقاؽ : الصحيح: ؾ:البخارم _( 3) 
 (.6054البخارم: الصحيح :ؾ: الرقاؽ، ب: األمل كطولو، ح) _( 4) 
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كمن  - -ٟتياة كىو قليل الوركد يف أحاديث النيب بشكل كائن حي، متميز بالشعور كاٟتركة كا
 أمثلتو:

 يـو يؤتى بالقرآف ] :قاؿ - -عن النيب" -رضي ا عنهما-النواس بن ٝتعاف حديث  -    
، كضرب ٢تما رسوؿ ا [ مو سورة البقرة كآؿ عمرافدي كانوا يعملوف بو، تقٍ  و الذينكأىلً القيامة 

- - كأنهما غمامتاف أك ظلتاف سوداكاف بينهما شرؽ، أك  ]عد قاؿ: نسيتهن ب ثبلثة أمثاؿ ما
  .(1)"[ كأنهما حزقاف من طير صواؼ تيحاٌجاف عن صاحبها

كسيد كالعمل ٔتا فيو يف صورة مشهد أخاذ لوفد يتقدمو سيداف،  قراءة القرآف جاء الًتغيب يف   
  ا١تتدبرين العاملُت بو.آف القر لقراء ـو تشخيص لسورٌب البقر كآؿ عمراف، تأتياف لتشفعا الق

ٍب يتواذل يف النص تشبيهاف للسورتُت، فتغدكاف غمامتُت بلوف أسود كالسواد ٤تبب ىنا  
هما ضياء الشمس، كما أحوج الناس ىناؾ إذل ظلة أك نماداـ يفيد الظل ككضوح الرؤية، كيفرؽ بي

ا تربز الصبغة البشرية غمامة، ٍب ٫تا صٌفاف من الطَت، ٍب تتملكاف الدفاع عن قارئهما، كىن
 .(2)من التصور الختصاص الدفاع الكبلمي باإلنساف، كىذا اٟتديث ٭تتاج إذل طاقة كبَتة

ىذا حالة ٕتسيم فٍت، كلكنو يتكلم ا١تاؿ يغدك ثعبانا فكأف  --كيف حديث أيب ىريرة  -
من آتاه  ]:أنو قاؿ - -عنو حيث يركلمع البخيل ٦تا ٭تيل الكبلـ إذل ما يشبو التشخيص، 

و يـو القيامة، ثم ناباف، يطو قلو  ل لو يـو القيامة شجاعا أقرعاهلل ماال، فلم يؤد زكاتو، مث  
َوَّل يَْحَسَبنا الاِذيَن   قيو، ثم يقوؿ: أنا مالك، أنا كنزؾ، ثم تال:بًلهزميو، يعني بشد يأخذ

 .(3) [([180أؿ عمراف:] يَْبخَُلونَ 
 :ةيػخصائص الصورة الحديث -/ق 

 اآلتية: (4)ة با٠تصائصياتسمت الصورة اٟتديث
، كحققت الوضوح كالتأثَت، فاستعانت كالغموض : فقد ابتعدت عن اإللغاز الوضوح -1

 كالوجداف. الوسائل ا١توضحة ١تواءمة ا١تنطق بالطبيعة كغَتىا من

                                                             
 (.805مسلم : الصحيح :ؾ: صبلة ا١تسافرين، ح) _( 1) 
 (.65، 64)الصورة البيانية يف اٟتديث النبوم  الطيب: رٛتة ا(، 474الصورة الفنية ) :أٛتد ياسوؼ ينظر : _( 2) 
 (.1338ح)ب : إٍب مانع الزكاة، ، الزكاةح :ؾ: : الصحي البخارم _( 3) 
 (.788، 786الصورة الفنية ) :أٛتد ياسوؼ ينظر : _( 4) 
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أدبية سابقة فهي  صور إذ دل تكن الصورة اٟتديثية تعتمد على :الجدة كاالستمرار -2
ا١تشاعر ّتدهتا، كىذه اٞتدة مستمرة بفضل  ثارتأ ٗتلو من التناص الصورم إف صح التعبَت، فقد 

 فيها من عناصر القوة الفنية.ٔتا  الرعاية الربانية، ٍب 
ا٠تياؿ أثارت  م تقتصر الصورة اٟتديثية على آّاز كالتشبيو، فقد : فل اعتماد الحقيقة -3

ا٠تيالية االنزياحية، كذلك ٠تصوصية اللغة  شاىد على خلوىا من بالعبارات اٟتقيقية ا١تصورة للم
 ا١توضوعات الدينية.

أف الصورة اٟتديثية  كذلك : كنعٍت بو الصدؽ ا٠تلقي كالصدؽ الفٍت ا١تقنع، الصدؽ -4
كاف خَت منفذ لؤلكامر كالنواىي الواردة يف   -و الصبلة كالسبلـعلي-تنتفي من االفتعاؿ، ألف النيب 

لنبوم، إذا ارتبط التصوير بالدعوة ارتباطا كثيقا، كما كانت ا٠تياالت ا١تثارة ال تعٍت الوىم اٟتديث ا
 ٦تا  ٭تقق الصدؽ الفٍت أيضا.

ا١تبدع يربز يف زيادة إحساسو الفٍت، كىذا يعٍت زيادة يف تأثر  كا١تعركؼ يف النقد أف صدؽ 
-تبلـز يف أدب الصادؽ األمُت ا١تتلقي، فالصدؽ عمل القلب كالفن عمل العقل، ك٫تا يف حاؿ 

 ٦تا زاد يف ٚتاؿ الصورة يف أدبو كفاعليتها. -عليو الصبلة كالسبلـ
الصورة مل رة اٟتديثية بفصاحة اللغة اليت ٖتامتازت الصو  :الفصاحة كقوة اإليحاء  -5

ر فثمة قوة يف التصوي ،لغوم يزيد يف فاعليتها، كيتمم عناصر التصويرالفنية فكانت ٤توطة ّتسد 
 كيف الًتكيب، كىذا ما جعل النص بُت الوضوح كاإل٭تاء.

 قد أسهمتة بُت الصورة ككظيفتها الدينية، فدل تنقطع العبلق:  التأثيرالقدرة على  -6
الصورة يف اإلببلغ العاـ يف اٟتديث النبوم، بل كانت عنصرا فعاال يف تغيَت النفوس كتبديلها إذل 

 األٚتل.
 

 رية في الحديث النبوم.: الموسيقى النث رابعػػا
ٯتتاز البياف النبوم الشريف يف كل حديث منو، بل كل مطلع منو كختاـ بأسلوب إيقاعي فٍت،   

ذاؾ ألف العربية بطبيعتها لغة موسيقية، كاٟتديث النبوم يسَت على سنن العربية، كأساليبها يف 
 .(1)١تؤثرالتعبَت، فتميز أسلوبو باإليقاع الصوٌب ا١تعرب، كاٞترس البلفت ا

                                                             
 (1726ينظر : مدحت حسيٍت : الببلغة الصوتية يف األحاديث النبوية ) _( 1) 
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كدل يكن ىذا التأثَت الصوٌب للبياف النبوم إال ٠تصوصية بنائو الصوٌب سواء من ناحية األلفاظ أك   
اٞتمل، أك اٟتديث بأسره كمدل انسجامها مع ا١تعاين اليت ٭تملها. "إذف فموسيقى اٟتديث 

 النبوم تنطلق من :
 لكلمة./ حركؼ الكلمة الواحدة، اليت تكٌوف ا١توسيقى الداخلية ل1
 / كمن الكلمات ٣تتمعة يف ٚتلة تكوف ا١توسيقى الداخلية للجملة.2
 .(1)"/ كمن اٞتمل للحديث، اليت تكوف موسيقى الكبلـ3

فإذا انتقيت الكلمات، كرتبت أما يف اللفظة الواحدة فإف أصوات اٟتركؼ متفاكتة يف اٞترس،      
نتج يف اٞتهر كا٢تمس كالشدة كالرخاكة اٟتركؼ ْتسب أصواهتا ك٥تارجها، كما بينها من تناسب 

 ٚتيلة.لغة موسيقية ٕتتمع يف اللفظ  عن تقارعها ا١تتناغم حُت
يف ٚتل، كىذه األخَتة يف فقرات، فإنو  كانسجمت تآلفتككذلك األمر بالنسبة للكلمات إذا  

لكبلـ  ، بل اينتج عن تقارعها لغة موسيقية رائعة، تنساب من خبل٢تا اٟتركؼ كالكلمات كاٞتمل
كتذعن لو النفوس كىو ا١تبتغى  ،هتتز لو ا١تشاعرك فيأنس لو السمع،  ،على اللساف انسيابا كلو

 . كا١تقصد
 :  أمثلة ذلك

 الن اري  كىحيف تً  بًاٍلمىكىارًهً  اٍلجىن ةي  حيف تً :] -- اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى :  قىاؿى  مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  عىنٍ  -    
  .(2)[ بًالش هىوىاتً 

 .(3)مأنوسة الوقع على السمع فكل كلمة من كلماتو مسجمة األصوات، سهلة النطق،
 فراشك إلى أكيت إذا فالف يا ] :-- ا رسوؿ قاؿ:  قاؿ --عازب بن الرباء عن -   

 كألجأت إليك، أمرم كفوضت إليك، كجهي ككجهت إليك، نفسي أسلمت اللهم : فقل
 الذم بكتابك آمنت إليك، إال منك منجا كال لجأم ال إليك، كرىبة رغبة إليك، ظهرم

 أصبحت كإف الفطرة على مت ليلتك في مت إف فإنك أرسلت، الذم كبنبيك أنزلت،
 .(4) [ أجرا أصبت

                                                             
 ( 90،91الصباغ : اٟتديث النبوم )  _( 1) 
  .(142/  8) (7308) :ؾ: اٞتنة كصفة نعيمها، ح صحيحال : مسلم  _( 2) 
 (92الصباغ : اٟتديث النبوم )  _( 3) 
 (7050ح)  أنزلو بعلمو... : ؾ :  التوحيد، ب: قوؿ ا تعاذل: صحيحال : البخارم  _( 4) 

  .(77/  8) (7060) :ؾ: الذكر كالدعاء كالتوبة، ح صحيحال : مسلم       
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ففي اٟتديث كرر حرؼ " التاء" اثنيت عشرة مرة كىو صوت مهموس يتناسب كجو النـو ا٢تادئ 
كيسلم نفسو إليو، كىذا سر تكرار  -عز كجل– أين يتوجو العبد إذل احيث الطمأنينة كالسكينة 

لفظة "إليك" اليت كانت ٔتثابة قفل أك فاصلة تنهب مقطع اٟتديث، كا١تبلحظ ىنا أف تكرار ىذه 
  .(1)اللفظة دل يشن الكبلـ، بل زانو كأكسبو ٚتاال كإيقاعا موسيقيا

 ـ عذكبة كاللحن ٚتاال :إضافة إذل ا١توسيقى الداخلية لؤللفاظ كاٞتمل فإنو ٦تا يزيد الكبل
هي  يػىٍبسيطي  كىجىل   عىز   الل وى  ًإف   : ]--، كما يف قولو ا١توازنة كالتقابل -أ   ميًسىءي  لًيىتيوبى  بًالل ٍيلً  يىدى

هي  كىيػىٍبسيطي  ،النػ هىارً   .(2)[ مىٍغرًًبهىا ًمنٍ  الش ٍمسي  تىٍطليعى  حىت ى الل ٍيلً  ميًسىءي  لًيىتيوبى  بًالنػ هىارً  يىدى
فا١تقابلة بُت طريف الكبلـ جلية يف ىذا اٟتديث، ففي الطرؼ األكؿ بسط اليد يف الليل ليتوب 

 مسيء النهار، ك يف الطرؼ الثاين بسط اليد يف النهار ليتوب مسيء الليل.
ره  كيل وي  أىٍمرىهي  ًإف   اٍلميٍؤًمنً  ألىٍمرً  عىجىبنا : ] --كقولو - يػٍ  ًإفٍ  ،لًٍلميٍؤًمنً  ال  إً  ألىحىدو  ذىاؾى  كىلىٍيسى  ،خى

رنا فىكىافى  شىكىرى  سىر اءي  أىصىابػىٍتوي  رنا فىكىافى  صىبػىرى  ضىر اءي  أىصىابػىٍتوي  كىًإفٍ  لىوي، خىيػٍ يػٍ  .(3)[ لىوي  خى
اٞتملتاف األخَتتاف مثل كاضح على ا١توازنة الدقيقة كا١تقابلة التامة، ىذا فضبل عن أف اٞتملة الثانية 

لعدد عن اٞتملة األكذل، حيث استبدلت كلميت " ضراء" ك "صرب" ال تزيد حرفا من ناحية ا
 بكلميت "سراء"  ك "شكر".

  الناس أيها : ] -- السجع، كلو دكر يف إعطاء الكبلـ لونا من ا١توسيقى، كما يف قولو -ب
 . (4) [ بسالـ الجنة تدخلوف ،نياـ كالناس كصلوا ،الطعاـ كأطعموا ،السالـ أفشوا

 أعط اللهم أحدىما فيقوؿ ينزالف ملكاف إال فيو العباد يصبح يـو من ما ]:  --كقولو  -
 .(5) [ تلفا ممسكا أعط اللهم اآلخر كيقوؿ خلفا منفقا
أف البياف النبوم يف ٩تلص إذل يف ٣تاؿ اإلعجاز الفٍت يف السنة النبوية انطبلقا ٦تا سبق عرضو      

                                                             
 /https://diae.net/55149يف اٟتديث النبوم الشريف    عزيز العمراين اإلدريسي : ا١تستول اإليقاعي   _( 1) 
  .(99/  8) (7165) :ؾ: التوبة، ح صحيحال : مسلم  _( 2) 
  .(227/  8) (7692) :ؾ: الزىد كالرقائق، ح صحيحال : مسلم  _( 3) 
  (2485ح) -: أبواب :  صفة القيامة..، ب: اٞتامع : الًتمذم  _( 4) 

 ا حديث صحيح".قاؿ الًتمذم :" ىذ       
 (1374ح)  فأما من أعطى... : ؾ :  الزكاة، ب: قوؿ ا تعاذل: صحيحال : البخارم  _( 5) 

 . (2383) :ؾ: الزكاة ، ح صحيحال : مسلم        



 

 

- 60 - 

أرقى نص أديب بعد  ىوصوره، كعذكبة موسيقاه تناسب مفرداتو كعباراتو، كركعة أسلوبو، كٚتاؿ 
 القرآف الكرمي. 
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 المحاضرة الرابعػػة : 
 الثالث: اإلعجاز التشريعي في السنة النبوية الوجو

 .مفهـو اإلعجاز التشريعيأكال : 
توقف ، كمفهومو م(التشريعي) ضايف،  طرفاه كلمتا )اإلعجاز( كإ التشريعي مركب اإلعجاز 

 على معٌت كل منهما.
 أما لفظة اإلعجاز فسبق بياف معناىا.-

 :" لغة كاصطالحاالتشريعيلفظة " مفهـو
 اسم نسبة "للتشريع" كالتشريع مأخوذ من مادة )شرع(. :لغةفي اللفظة "التشريعي"  
:" الشُت كالراء كالعُت أصل كاحد، كىو شيء يفتح يف امتداد يكوف فيو من ابن فارسقاؿ  

 .تق من ذلك الشرعة يف الدين، كالشريعة ريعة كىي مورد الشاربة ا١تاء، كاشالش ذلك
ثم   [، كقاؿ سبحانو:48]ا١تائدة: ِلُكلٍّ َجَعْلنَ ا ِمْنُكْم ِشرَْعًة َوِمْنَياًجا قاؿ تعاذل:

 .(1) "[18] اٞتاثية :  على شريعة من األمر ف اتبعيا جعلناك
ة إذل ا١تاء منها، كالشرعة كالشريعة يف كبلـ العرب: مشرع فالشريعة ىي: ا١تواضع اليت ينحدر 

حىت  قوف، كالعرب ال تسميها شريعةتيشرعها الناس فيشربوف كيس ا١تاء، كىي مورد الشاربة  اليت
 .(2)شاءيستقى منو بالرّْ  ال اا معينا ال انقطاع لو، كيكوف ظاىرا جارييكوف ا١تاء عد

كال سقي  تاج مع ظهور رمائها إذل نزع بالعلق من البئركالتشريع: إيراد اإلبل شريعة  ال ٭ت 
 .(3) التشريع( يف اٟتوض، كيف ا١تثل: )أىوف السقي

ٍب الشرع هنج الطريق الواضح، يقاؿ: شرعت لو طريقا، كالشرع مصدر، ": األصفهانيقاؿ 
... قاؿ ة، كاستعَت ذلك للطريقة اإل٢تية لو: يشرع، شرع كشريعجعل اٝتا للطريق النهج، فيقاؿ 

شريعة ا١تاء من حيث إف من يشرع فيها على اٟتقيقة لبعضهم: ٝتيت الشريعة شريعة تشبيها 
 .(4)"ا١تصدكقة ركل كتطهر

                                                             
 (.3/262معجم مقاييس اللغة، ) _( 1) 
 .21/344ابن منظور: لساف العرب،  _( 2) 
 (.21/344(، ابن منظور: لساف العرب)1/946): القاموس ايط  الفَتكزآبادم _( 3) 
 (.1/258) ا١تفردات: _( 4) 
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 .(1)"ا١تسالك، كقد شرع ٢تم شرعا، أم: سن شرع هنج كأكضح كبُت" :القرطبيكقاؿ 
فيو،   يظهر ٦تا سبق أف )شرع( يف أصل الوضع يفيد معٌت ابتداء شيء مع امتداد يكوف

عدا ال انقطاع لو، كيكوف  ظاىرا جاريا، كالشرع مصدر ٍب  شريعة ا١تاء عند العرب ما كاف ماؤىا
 .(2)جعل للطريق النهج ا١تستقيم كمعٌت شرع: سن كهنج كأكضح كبُت ا١تسالك

لح الشرع "التشريع" عند الفقهاء مصط يقابل مصطلح :في االصطالح" لفظة "التشريع
  تعاذل لعباده من الدين.: ما شرع ايف االصطبلحكالشريعة كالشريعة، 

 .(3)"قاؿ اٞترجاين: "الشريعة ىي الطريق يف الدين 
 "ىي كل ما سنو اهلل لعباده من أحكاـ كنظم ك أكامر كنواىي تعبدىم بها:" كٯتكن أف يقاؿ      

واضح، ككجو ا١تناسبة بُت ا١تعٌت اللغوم كاإلطبلؽ االصطبلحي أف الشرع ىو الطريق ال
ألحكاـ اليت سنها ا لعباده كافًتضها عليهم هنج ظاىر كطريق مستقيم، فهي على أًب ظهور اك 

أك لبس، كىي أيضا معُت عذب دائم إذل  كأكمل كضوح ١تن أراد معرفة اٟتق، ليس فيها غموض
يا ك٭تقق لو السعادة يف الدن هره من الذنوب كا١تعاصي،ينهل منو اإلنساف ما يط يـو القيامة،

 .(4)كاآلخرة
عجز ا١تتفوقُت يف التشريع كالتقنُت " :األسطل قاؿف "اإلعجاز التشريعي " مفهـو عن أما

 من كنوز ا١تقاصد  ا، أك أف يدركوا معظم ما فيهالتشريعات اإلسبلمية عن أف يأتوا بأحكاـ من مثل
 .(5)"ة ا١تختلفةكالعلل، أك باإلشارات كاٟتكم ا١تتعلقة باألحكاـ التكليفية يف جوانب اٟتيا

كمشو٢تا ككما٢تا يف إصبلح  -ما ثبت منها بالقرآف أك السنة-فسمو التشريعات اإلسبلمية
 صرت عن ٤تاكاتو كل القوانُت البشرية كالدساتَتة حاجياهتم الزمانية كا١تكانية، قحياة البشر كمراعا

تياف ٔتثلها أك ٔتثل حيث عجز ا٠تلق عن اإل ،كإذل يومنا ىذا الوضعية منذ نزكؿ القرآف الكرمي
إف الناس مهما تفتق " العجز كالقصور إذل قياـ الساعة، قاؿ ٤تمد أبو زىرة: بعضها، كسيبقى ىذا

                                                             
 .(8/16 اٞتامع ألحكاـ القرآف:)  _( 1) 
 (.12)التشريعي الزيوت: نشأة  اإلعجازعبد ا  _( 2) 
 .1/167التعريفات،  _( 3) 
 (12 الزيوت: نشأة اإلعجاز التشريعي )عبد ا _( 4) 
 األسطل: اإلعجاز التشريعي مفهوما كمزايا.مقاؿ منشور على موقعو: يونس بن ٤تي الدين _( 5) 

        detail/386-www.yalastal.com/articlehttp:// 

http://www.yalastal.com/article-detail/386
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عقو٢تم عن شرائع قد كصلوا إليها بتجارب قضائية، كٕتارب علمية، كباالستعانة بثمرات العقوؿ 
ألف عمل  - -األمي ذل ما جاء على لساف النيبكما أنتجتو الفلسفة كالعلم فلن يصلوا إ

 .(1)"كحده اإلنساف مهما تكن قدرتو ناقص، كالكماؿ 
كبياف كوف القرآف ، - -كىو صدؽ النيب  إثبات لبلزمو كثبوت عجز البشر كقصورىم

ا ل ّٔذه التشريعات إال أف يكوف نبيِّ لبشر أف يستقفما يكوف  ،-كجل عز-من ا  كالسنة كحي
 مؤيدا بالوحي من السماء.

 
  .في أقواؿ العلماء كبوادر االىتماـ بو  اإلعجاز التشريعيانيػػا : ث
إشارات كتلميحات إذل اإلعجاز التشريعي على لساف بعض العلماء  ظهرت منذ زمن مبكر 

 الخطابي اإلماـىؤالء ؿ يف القرآف الكرمي، كلعل أك  اإلعجازيف معرض حديثهم عن كجوه 
ألنو جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن ، ٪تا صار معجزاكاعلم أف القرآف إ" ق( حيث  قاؿ:388)

كتنزيو لو يف صفاتو كدعاء إذل  ،-عزت قدرتو–مضمنا أصح ا١تعاين من توحيد لو  ،نظـو التأليف
كمن كعظ كتقومي كأمر ٔتعركؼ  ،طاعتو، كبياف ٔتناىج عبادتو، من ٖتليل كٖترمي، كحظر كإباحة

عو ن مساكئها، كاضعا كل شيء منها موضكزجر عكهني عن منكر، كإرشاد إذل ٤تاسن األخبلؽ 
 .(2) منو، كال يرل يف صورة للعقل أمر أليق منو..."أكذل  الذم ال يرل شيئا

كالسابع ما شرع فيو من " ق( كىو يعدد كجوه اإلعجاز:741) ابن جزم الكلبيكقاؿ  
من مكاـر إليو  صاحل الدنيا كاآلخرة كأرشداألحكاـ كبُت من اٟتبلؿ كاٟتراـ كىدل إليو من م

ا اصطلح على تسميتو فيما ككبلمو ىذا أقرب إذل م (3)"األخبلؽ، كذلك غاية اٟتكمة كٙترة العلـو
 .عجاز التشريعيبعد اإل

 كا٠تامس منها:" يف السياؽ ذاتو: (ـ1935) محمد رشيد رضافقد قاؿ  ا١تتأخرينأما من 
الوجو ا٠تامس: اشتمالو على  "يقوؿ:إعجازه بعلومو الدينية كتشريعاتو"، ٍب يوضح ىذا الوجو ف

العلـو اإل٢تية، كأصوؿ العقائد الدينية، كأحكاـ العبادات كقوانُت الفضائل كاآلداب كقواعد التشريع 
السياسي كا١تدين ك االجتماعي ا١توافقة لكل زماف كمكاف، كبذلك يفضل كل ما سبقو من الكتب 

                                                             
 (12(، الزيوت: نشأة اإلعجاز)12،)1959: ا١تسلموف ،السنة األكذل، ٣تلة -شريعة القرآف دليل على أنو من عند ا _( 1) 
 .(27:) بياف إعجاز القرآف _( 2) 
 (.1/19) التسهيل لعلـو التنزيل: _( 3) 
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لسفية، كما يشهد بذلك أىل العلم ا١تنصفوف السماكية، كمن الشرائع الوضعية، كمن اآلداب الف
من دل يؤمن ك من آمن منهم بكونو من عند ا تعاذل أنزلو على رسولو األمي،  من ٚتيع األمم...

... كالتشريع الديٍت  بذلك، كالشك أف ىذا الوجو من أظهر كجوه اإلعجاز، فإف علـو العقائد
، كقلما ينبغكا١تدين كال فيها من الذين ينقطعوف لدراستها السنُت الطواؿ ك  سياسي ىي أعلى العلـو

 نشأ يف  بلد علم كتشريع أف يأٌبى ال ي دل يقرأ كدل يكتب ك د القليلوف، فكيف يستطيع رجل أماألفرا
يعرؼ شيئا  ككماال، كيؤيده باٟتجج كالرباىُت بعد أف قضى ثلثي عمره ال ما يف القرآف منها ٖتقيقا

صل من أصو٢تا، كال حكم بفرع من فركعها إال أف يكوف ذلك كحيا منها، كدل ينطق بقاعدة كال أ
 .(1)من ا تعاذل"

"محمد كعده من كجوه اإلعجاز كؿ من ذكر مصطلح اإلعجاز التشريعي صراحة فأ-
ـ(، كقد 1933يف كتابو "النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآف" )الذم بدأه عاـ عبد اهلل دراز" 

 صل اٟتديث فيو.كافتو ا١تنية قبل أف يف
ـ( 1974) "محمد أبو زىرة" فرد اإلعجاز التشريعي ببحوث مستقلةأأكؿ من ك -

ا١توضوعات : العتق كالرؽ، تعدد الزكجات، الطبلؽ،  ك٦تا تناكؿ من "ا١تسلموف "نشرت يف ٣تلة 
يعات الدليل على أهنا تشر  كأقاـقتاؿ ا١تعتدين، ت العامة كا٠تاصة، حقوؽ ا١ترأة، ا١تَتاث، اٟتريا

 يقرأ كال يكتب. ال يّّ ٯتكن أف يأٌب ّٔا أم ٤تكمة كال
التشريعي يكوف  اإلعجازعلى  ؼالتعرٌ ( إذل أف 1966يف حُت أ١تح "سيد القطب" ) 

و القرآف الكرمي من التشريعات كبُت ما كصل إليو العقل البشرم على مر تضمن با١تقارنة بُت ما
 .(2)العصور من الٌنظم كالقوانُت

ا يقاؿ عن القرآف ينطبق على السنة ألف اإلعجاز التشريعي ليس موضوعو اللفظ ىذا ككل م
كإ٪تا موضوعو التشريع ذاتو، كمن السنة ما جاء مفسرا للقرآف: تقيد مطلقو، كتبُت ٣تملو، كٗتص 

 .(3)عامة، كقد تستقل بالتشريع 
 

  .اإلعجاز التشريعي جاالتمثالثػػػا : 
                                                             

 (.175-171تفسَت القرآف اٟتكم )تفسَت ا١تنار(: )  _( 1) 
 (.  17، 16الزيوت: نشأة اإلعجاز التشريعي ) _( 2) 
 /https://www.iijazforum.org/sample-page .٤تمد ا١ترعشلي: اإلعجاز التشريعي يف السنة النبوية _( 3) 
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فردية أك ٣تتمعية سواء   ؛مشولو ٞتميع جوانب حياة ا١تكلفُت٦تا ٘تيز بو التشريع اإلسبلمي 
كانت حافظة للضركريات أك ٤تققة للحاجيات كالتحسينات من مصاحل العباد، كْتسب ذلك 

 ىي: اٯتكن أف نقسم أحكامو أقسام
 : كىي األحكاـ  اليت تنظم عبلقة العبد بربو.فقو العبادات -
 ... كاليت تنظم عبلقة العبد بغَته من أفراد آّتمع.: كالبيوع، كاإلجارة،.فقو المعامالت -
 : تنظيم عبلقة ا١ترء بزكجو كأبنائو كأصولو.فقو األسرة كاألحواؿ الشخصية -
: كىي اليت تنظيم عبلقة أفراد آّتمع فقو األحكاـ السلطانية أك السياسية الشرعية -

 اإلسبلمي باٟتاكم كالسياسية.
 أمن أفراد آّتمع. قق: كىي اليت ٖتفقو العقوبات -
: كىي اليت تظم عبلقة آّتمع اإلسبلمي فقو األحكاـ الدكلية أك العالقات الدكلية -

 آّتمعات كالدكؿ.من بغَته 
 : كذلك لتحقيقها التحسينات من مصاحل العباد.فقو األخالؽ -

 س فيهاىذه األقساـ ىي ذاهتا مواضع كمباحث اإلعجاز التشريعي، اليت ٯتكننا أف نتلم
 .(1)تؤكد مشولية التشريع اإلسبلمي من جهة أخرل كاليتمظاىره، 
 

 .مظاىر اإلعجاز التشريعيرابعػػا : 
: حيث جاءت أحكاـ الشريعة شاملة لكل جوانب حياة ا١تكلفُت ّٔا، كىو الشموؿ -/1

 ما تربزه جليا أقساـ األحكاـ التشريعية السالفة الذكر.
بيئة  طاء اٟتلوؿ لكل مشكلة تطرأ يف حياة الناس، يف كل: أم القدرة على إعالمركنة-/2

كقواعد كلية ثابتة كعلل   كذلك الشتماؿ اإلسبلـ على أصوؿكعصر، كيف كل نازلة مستجدة، 
٦تا يسمح ٢تا ٔتعاٞتة القضايا ا١تستنجدة يف األمة يف كل  كحكم ٯتكن معها االجتهاد كالقياس،

 زماف إذل يـو القيامة.
امية كعلل كأسباب حكاـ الشرعية على حكم دقيقة كساشتماؿ األو: الدقة كالسم-/3

  باقية كفاعلة.
                                                             

 (.11علي عبلف: اإلعجاز التشريعي يف القرآف الكرمي، مظاىره كأدكاره، ٣تلة البحوث كالدراسات، )  _( 1) 
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 -الصبلحية -كمن أبرز مظاىرىا األحكاـ الشرعية لكل زماف كمكاف، صالحية -/4
 ٖتقيقها ١تصاحل العباد.

 كا١تساكاة بُت ٚتيع ا١تكلفُت. تحقيق العدؿ -/5
 يف الواقع. احيث ٯتكن تطبيقه الواقعية: -/6
 كالعقل السليم.االنسجاـ مع الفطرة  -/7
 ىذه األحكاـ كاختبلفها.عدـ تناقض  -/8

كل ىذه ا١تظاىر تتجلى كاضحة شاىدة على نفسها بالتميز كاالنفراد، عند ا١تقارنة بُت 
كلو كاف من أحكم  بشرمؤكدة استحالة صدكرىا عن  -الشريعة اإلسبلمية كالشرائع األرضية

داللة ل، فضبل عن ٤تمد األمي، بل دالة ٚتلة عقبلء كحكماء جيبل لو كانت عن  ،اٟتكماء
 .(1)قاطعة على صدؽ ٤تمد النيب كعلى أف مصدر ىذه التشريعات ىو الوحي اإل٢تي

السنة األكؿ، ك لكرمي ىو مصدر التشريع اإلسبلمي القرآف ا "قاؿ الدكتور علي عبلف: 
أك تبيُت كتفصيل لتشريع  ،ؤلحكاـا اشتملت عليو من تأسيس لالشريفة ىي مصدره الثاين ٔت

 وَأَْنَزْلنَ ا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَيَِّن لِلن ااِس َما ُنزَِّل إِلَْيِيْم   قاؿ تعاذل: -كىو الغالب -القرآف
ت لو سواء كاف مصدره القرآف أك ليت ذكرهتا للتشريع اإلسبلمي تثب، ك تلك ا١تزايا ا[44]النحل: 

كخلو  --مع النظر إذل أمية النيب  -كا١تظاىر اليت ذكرهتا فيو السنة ٔتا أسست من أحكاـ،
كامتناع ٖتققها يف أم تشريع أرضي لقصور نظر آنذاؾ، كحىت يومنا ىذا،  الشرائع عن مثلها

ٖتقق الغاية ا١ترادة من ا١تعجزة، كىي يف التشريع القرآين كالنبوم  -اإلنساف كعجز العقل البشرم
  سواء.

ظاىر يف التشريع اإلسبلمي كجو إعجاز يف القرآف الكرمي، كدليل مصدره ا١ت كعليو فإف ىذه
عليو، كأسلوب دعوة إذل ـ، كدليل صدؽ ا١ترسل بو ا١تنزؿ الرباين، كأنو كبلـ ا الذم ال يشابو كبل

َوَما يَْنِطُق   القرآف بالقرآف، كما تثبت أف السنة النبوية كحي رباين، ابتداء أك انتهاء قاؿ سبحاف:
 ."(2)( ِإْن ُىَو ِإَّلا وَْحٌي ُيوَحى3ِن اْلَيَوى )عَ 

 

                                                             
 (.15علي عبلف: اإلعجاز التشريعي يف القرآف الكرمي، مظاىره كأدكاره،) _( 1) 
 .18ا١تصدر نفسو:   _( 2) 
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 النبوية ةنماذج من اإلعجاز التشريعي في السنخامسا : 
 البيوع كتاب  ففي ،تشريعيان  إعجازان  اعتبارىا ٯتكن كثَتة  أحكاـ حاديثأ النبوية السنة يف       
 ١تا ببطبلهنا كاٟتكم عنها النهي ًب ،البيوع من كثَتة  أنواع ٖتتها يندرج بابان  كعشركف كاحد كحده
 بعرض كسنكتفي ،كالتباغض كالتشاحن ١تنازعةا من كأفراده للمجتمع ٛتاية كذلك الغرر، من فيها

كما سأعرض بعض كجوه اإلعجاز  .هافي التشريعي لئلعجاز تبيانان  البيوع ىذه من أنواع ثبلثة
 .- -صطفىالتشريعي يف فريضة الزكاة ٦تا كاف لو تعلقا بأحاديث ا١ت

 غرر فيو الذم البيع بطالف األكؿ: نموذجال
 (2)"لغرر بيع كعن (1)الحصاة بيع عن - - اهلل رسوؿ نهى "قاؿ: -- ىريرة أيب عن -  

 غَت كثَتة  مسائل فيو كيدخل البيوع، كتاب  أصوؿ من عظيم أصله  ىو الغرر بيع عن كالنهي
، ، اآلبق كبيع  منحصرة  عليو، البائع ملك يتمٌ  دل كما تسليمو، على يقدر ال كما كآّهوؿ، كا١تعدـك

 مبهمان، الصربة بعض كبيع البطن، يف اٟتمل كبيع الضرع، يف كاللنب الكثَت، ا١تاء يف السمك كبيع
 غَت من غرر ألنو باطل بيعو ىذا ككل ذلك، كنظائر شياهو، من كشاةو  أثواب، من ثوب كبيع

 كغَتىا السيارات أك الكهربائية أك ا١تنزلية األدكات راءش زماننا يف البيوع ىذه أمثلة كمن حاجة،
 يف كالطَت البطوف، يف األجنة بيع بطبلف على ا١تسلموف كأٚتع الشركات، يف موجودة غَت كىي
 ككاف ٔتشقة، إال عنو االحًتاز ٯتكن كال الغرر، ارتكاب إذل حاجة دعت إف إال الغرر بسبب ا٢تواء
 أبطلها لكن ا١تشهورة، اٞتاىلية عاتو بي من البيوع ىذه ككانت ،فبل كإال البيع جاز حقَتان  الغرر
 كٕتارم مارل كغنب كظلم كمفاسد شركر من عنها ينتج ١تا التشريعية بالنصوص -- النيب

 .(3)آّتمع سادت كمنازعات
 .القبض قبل المبيع بيع بيطالف الثاني: نموذجال

                                                             
 : تأكيبلت ثبلث فيو اٟتصاة بيع _( 1) 

 إذل ىنا من األرض ىذه من بعتك أك ، أرميها اليت اٟتصاة عليو كقعت ما األثواب ىذه من بعتك : يقوؿ أف أحدىا        
 . اٟتصاة ىذه إليو انتهت ما     

 . اٟتصاة ّٔذه أرمي أف إذل با٠تيار أنك على بعتك : يقوؿ أف : كالثاين      
               . بكذا منك مبيع فهو باٟتصاة الثوب ىذا رميت إذا : فيقوؿ ، بيعا باٟتصاة الرمي نفس بل٬تع أف : كالثالث      
 .(156 / 10)  ا١تنهاج : النوكم      

 (.3881، ح)البيوع ؾ: الصحيح: : مسلم _( 2) 
 .(156 / 10)  ا١تنهاج : النوكم _( 3) 
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 ركاية: كيف ،(1) [ يستوفيو حتى يبعو فال طعامان، ابتاع من ] قاؿ: أنو -- النيب فعن
 أف- - اهلل رسوؿ فنهانا جزافان، الركباف من الطعاـ نشترم كنا" ركاية: كيف "يقبضو حتى"

 استبلمها أك قبضها أك السلعة استيفاء عدـ أف ذلك يف كالعلة ،(2)"مكانو من ننقلو حتى نبيعو
 ٘تنع قاىرة ظركؼ تنشأ فرٔتا للمنازعات، ةا١توصل كالشكوؾ الريب باب فتح إذل يؤدم الشارم بيد

 مع دخل استبلمها قبل صاحبها باعها فإذا ا٢تبلؾ، إذل ّٔا تودم أك السلعة، تتلف أك التسليم
 بيع أم كا١تعدـك آّهوؿ كبيع  فصار التسليم، على القدرة كعدـ كالغش التزكير دائرة يف زبونو

 الغرر.
 توجد ككم الذرائع، لسد ابتداءن، السلعة باستيفاء كذل منع على - - النيب حرص كلو  ك٢تذا
 غَت أك ك٫تية كوهنا  التسليم مقدكرة غَت ألهنا الشراء فعل على أصحأّا يندـ معاصرة بيوع اليـو

 على الشراء أك بالبورصة التجارة مثل ؛اٟتكيم الشارع ّٔا طالب اليت كالشركط تتفق ال أك موجودة
 ضياعان  أموا٢تم ىبكتذ اللصوص، ضحية أصحأّا فيصبح عية!!الشر  الضوابط بدكف االنًتنيت

 .كندامة كحسرة
 .صالحها بدكٌ  قبل الثمار بيع عن النهي الثالث: نموذجال

  البائع نهى صالحها، يبدك حتى الثمر بيع عن نهى - - اهلل رسوؿ أف" عمر: ابن عن
 الثمر تبتاعوا ال": آخر لفظ كفي ،(4)"يزىو حتى النخل بيع عن هىن" لفظ: كيف (3)"كالمبتاع

 .(5)"اآلفة عنو كتذىب صالحو يبدك حتى
 الشارم تعاقد إذا الثمار ظهور عدـ من ا٠توؼ كىي البيع ىذا مثل عن النهي يف كاضحة كالعلة
، كشراء  فيكوف ا١ترحلة ىذه قبل كالبائع  باسم الزراعية العقود يف اليـو تنتشر ا١تشكلة كىذه ا١تعدـك

 معُت مبلغ على ٤تصو٢تا الزراعية البساتُت أصحاب يضمن حيث للسنة خبلفان  "األراضي ضماف"

                                                             
  (،2019ح) كا١تعطي، البائع على لالكي ب: البيوع، ؾ: ، الصحيح : البخارم _( 1) 

 (.3913، ح)البيوع ؾ: الصحيح: : مسلم      
 (.3920، ح)البيوع ؾ: الصحيح: : مسلم _( 2) 
 (.3941، ح)البيوع ؾ: الصحيح: : مسلم _( 3) 
  (،2085ح) صبلحها، يبدك أف قبل النخل بيع ب: البيوع، ؾ: ، الصحيح : البخارم _( 4) 

 (.3943،ح)البيوع ؾ: ح:الصحي : مسلم       
 (.3944، ح)البيوع ؾ: الصحيح: : مسلم _( 5) 
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 فتبدأ الثمار، لظهور مانع جفاؼ أك صقيع أك جائحة أك آفة ظهرت كرٔتا ٙتارىا، ظهور قبل
 ىذا در فللو ،- - منو حذر الذم كىذا الناس، بيوت خراب كمعها ا١تتعاقدين بُت ا١تنازعات

 .(1)اٟتكيم ا١تشرٌع النيب كىذا العظيم! التشريع
 . (2)اإلعجاز الٌتشريعي من شرط الٌنصػاب الرابع : نموذجال
 خمػػػس دكف فيمػػػا لػػػيس ]: - - النػػػيب قػػػاؿ:  يقػػػوؿ -- سػػػعيد ا٠تػػػدرم  أيبعػػػن  -      

 (3) [ صدقة أكسق خمس دكف فيما كليس صدقة ذكد خمس دكف فيما كليس صدقة أكاؽ
يف أٌم قػػدر مػػن ا١تػػاؿ، بػػل اشػػًتط لػػو مقػػدارا ٤تػػٌددا ىػػو "الٌنصػػاب"  دل يفػػرض اإلسػػبلـ الزٌكػػاة       

الػذم يؤىػل صػػاحب ا١تػاؿ أف ٮتػرج نسػػبا مقػٌررة لكػٌل جػػنس حسػب نظػاـ عػػددم دقيػق كمتكامػػل، 
كىػذا مػن اإلعجػػاز الٌتشػريعي يف ضػبط حػػٌد الغػٌت لػػدل األفػراد يف آّتمعػات ا١تختلفػػة يف كػٌل عصػػر 

الزٌكػػػاة... كقػػػد جػػػاءت  وككجػػػب فيػػػ، اننػػػاب ا١تقػػػٌرر شػػػرعا اعتػػػرب غً الٌنصػػػكمصػػػر...فمىت بلػػػغ أٌم مػػػاؿ 
كمػػائيت كاألربعػػُت مػػن الغػػنم، بإعفػػاء مػػا دكف ا٠تمػػس مػػن اإلبػػل،  --األحاديػػث عػػن رسػػوؿ ا 

درىػم مػن الفٌضػة، كعشػرين مثقػاال مػن الػٌذىب، كٜتسػة أكسػق مػن اٟتبػوب كالثمػار.. فكػٌل مػػاؿ دل 
 يكػػػػػوف يف نظػػػػػر الٌتشػػػػػريع اإلسػػػػػبلمي ٤تػػػػػبلٌ ١تواسػػػػػاة الغػػػػػَت يصػػػػػل إذل ىػػػػػذه اٟتػػػػػدكد مػػػػػن األنصػػػػػبة ال

َت مػػػن مصػػػنفاهتم كإليػػػك كعػػوهنم... كقػػػد بػػػٌُت علمػػػاء اإلسػػػبلـ الٌسػػػر الٌتشػػريعي مػػػن الٌنصػػػاب يف كثػػػ
 أقوا٢تم : 

 قػاؿ الكاساين : " ... ال ٕتب إالٌ على الغٌٍت، كالغٌت ال ٭تصل إالٌ با١تاؿ الفاضل عن -       
 .(1)كما دكف الٌنصاب ال يفضل عن اٟتاجة األصلٌية، فبل يصَت الٌشخص غنٌيا بو" اٟتاجة األصلية،

كقد بٌُت اإلماـ الشاطيب انتفاء حكمػة الٌنصػاب مػع كجػود الػٌدين فقػػاؿ : "... فػإذا قلنػا :  -       
ٌُت فيمػا الٌدين مانع من الزٌكاة، فمعناه أنٌو سبب يقتضي افتقار ا١تدياف إذل ما يؤدم بو دينو، كقد تعػ

                                                             
  ٤تمد ا١ترعشلي: اإلعجاز التشريعي يف السنة النبوية.ينظر :  _( 1) 
 اإلعجاز التشريعي من فريضة الزكاة كشركط أصناؼ أموا٢تا كمقاديرىا كأنصبتها كالًتابطينظر : اإلعجاز التشريعي  _( 2) 
 (167، 166: ٧تيب بوحنيك/ سبلؼ لقيقط ) صل بينهاالدقيق اٟتا    
  (،1340ح) بكنز، فليس زكاتو أدم ما ب: الزكاة، ؾ: ، الصحيح : البخارم _( 3) 

 (.2310، ح)زكاةال ؾ: الصحيح: : مسلم       
 الوىسىق )الًوٍسق( : ستوف صاعا، الذكد : اإلبل، األكقية: أربعوف در٫تا.      

 (.2/15بدائع الٌصنػائع ) الكػاساين  :  - (1)
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بيده من الٌنصاب، فحُت تعٌلقت بو حقوؽ الغرماء انتفت حكمة كجود الٌنصاب، كىي الغٌت الذم 
 .(2)ىو عٌلة كجوب الزٌكاة فسقطت"

     .(3)كقػاؿ يف موضع آخر : "... حٌد الغٌت بالٌنصاب " -       
ا١تواسػاة كػٌل مػاؿ كإف قػٌل، جعػل : " ٍبٌ  إنٌو ١تا كػاف ال ٭تتمػل  -رٛتو ا–قػاؿ ابن القيم  -       

للماؿ الذم ٖتتملو ا١تواساة نصبا مقٌدرة ا١تواساة فيها، ال ٕتحف بأرباب األمواؿ، كتقع موقعهػا مػن 
 .(4)ا١تساكُت"

كقد بُت الدكتور يوسف القرضاكم سبق الشريعة اإلسبلمية منذ أزيد من أربعة عشر قرنا من        
دكد من الٌضريبة، فقػػاؿ : " كاٟتكمػة يف اشػًتاط الٌنصػاب كاضػحة الزماف إذل إعفاء ذكم الٌدخل ا

بينػة، كىػػي أٌف الزٌكػاة إ٪ٌتػػا ىػػي ضػريبة تؤخػػذ مػػن الغػٌٍت مواسػػاة للفقػػَت، كمشػاركة يف مصػػلحة اإلسػػبلـ 
 خذ من الفقَت ضريبة، كىو ؤ ٭تتمل ا١تواساة، كال معٌت ألف ت كا١تسلمُت، فبل بٌد أف تؤخذ من ماؿ

  (1) ] ال صدقة إالٌ عن ظهر غنى [: --ف يعاف، ال أف يعُت، كمن ٍب قاؿ يف حاجة إذل أ
كمن ىنا إتو التشػريع الضػرييب اٟتػديث إذل  إعفػاء ذكم الػدخل اػدكد مػن فػرض الضػرائب        

علػػيهم، رفقنػػا ّٔػػم، كمراعػػاة ٟتػػا٢تم، كعػػدـ مقػػدرهتم علػػى الػػدفع، كىػػو مػػا سػػبقت بػػو شػػريعة ا منػػذ 
 . (2)ننا من الزماف"أربعة عشر قر 

 .(3)الخػامس : اإلعجاز الٌتشريعي من مقادير أمواؿ الزٌكاة نموذجال
ا لىوي  كىتىبى  - -بىٍكرو  أىبىا أىفَّ "  - -عن أىنىس -         ًبٍسمً  ؛اٍلبىٍحرىٍينً  ًإذلى  كىجَّهىوي  لىمَّا اٍلًكتىابى  ىىذى

قىةً الصَّ  فىرًيضىةي  ىىًذهً  الرًَّحيمً  الرٍَّٛتىنً  اللَّوً    اللَّوي  أىمىرى  كىالَّيًت  اٍلميٍسًلًمُتى  عىلىى -- اللَّوً  رىسيوؿي  فػىرىضى  الَّيًت  دى

                                                             
 (.1/412الشػاطيب  :  ا١توافقػات ) - (2)
 (.4/14الشػاطيب  :  ا١توافقػات ) - (3)
 (.79-2/78(، كانظر : أعبلـ ا١توقعُت )221ابن القيم  : زاد ا١تعاد ) - (4)
 خير ]ىريرة بلفظ: عن أيب  (1426)،ح  عن ظهر غٌتدقة إالٌ صال: الزكاة، باب :  ؾ ،صحيح: الالبخػارم  - (1) 

 .[كابدأ بمن تعوؿ  ى،الصدقة ما كاف عن ظهر غن     
 (.1/151القرضػاكم   :  فقػو الزٌكاة ) -( 2) 

 اإلعجاز التشريعي من فريضة الزكاة كشركط أصناؼ أموا٢تا كمقاديرىا كأنصبتها كالًتابطينظر : اإلعجاز التشريعي  -( 3) 
 (.172، 171حنيك/ سبلؼ لقيقط ): ٧تيب بو  الدقيق اٟتاصل بينها    

 كيف الورقة البحثية ًب عرض كجوه أخرل لئلعجاز التشريعي يف فريضة الزكاة كما يتعلق ّٔا من أحكاـ حاؿ ا١تقاـ دكف     
 عرضها، كطلبا لئلفادة كالنفع أردفتها با١تذكرة كملحق.       
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 .(1)"كىيف الرّْقًَّة ريٍبعي اٍلعيٍشرً  ... رىسيولىوي  ًّٔىا
 أك كالعيػػػوف السػػماء سػػقت فيمػػا ]: قػػاؿ -- النػػيب عػػن - -بػػن عمػػر ا عػػن عبػػد -    
 (2) [ العشر نصف بالنضح سقي كما ،العشر عثريا كاف
العجماء جبار كالبئر جبار كالمعدف  : ]قاؿ  --أف رسوؿ ا  - -عن أيب ىريرة  -    

 .(3) [ جبار كفي الركاز الخمس
 فاكت الٌشارع اٟتكيم يف ا١تقادير الواجبة يف أصناؼ الزٌكاة كذلك تبعا ١تقدار الٌسعي كنسبة     

 صيلو كاف ا١تقدار الواجب فيو أكثر ٦تٌا كاف يف ٖتصيلو اٞتهد يف ٖتصيلها، فما كاف سهبل يف ٖت
 يف ٖتديد مقادير الزكاة.تشريعي العجاز يتجلى اإلمشقة كتعبا، كيف ىذا 

: "  ٍب إنٌػػو فػػاكت بػػُت مقػػادير الواجػػب ْتسػػب سػػعي أربػػاب  -رٛتػػو ا- ابػػن القػػيمقػػػاؿ          
مس فيما صادفو اإلنساف ٣تموعا ٤تٌصػبل األمواؿ يف ٖتصيلها، كسهولة ذلك، كمشٌقتو، فأكجب ا٠ت

 من األمواؿ، كىو الرٌكاز، كدل يعترب لو حوال، بل أكجب فيو ا٠تمس مىت ظفر بو.
 كأكجب نصفو كىو العشر فيما كانت مشٌقة ٖتصيلو كتعبو ككلفتو فوؽ ذلك، كذلك يف         

  سقيها من عنده ببل كلفة من الٌثمار كالزركع اليت يباشر حرث أرضها كسقيها كبذرىا، كيتوذٌل ا
 العبد كال شراء ماء، كال إثارة بئر كدكالب.

 جب نصف العشر، فيما توذل العبد سقيو بالكلفة، كالٌدكارل، كالٌنواضح كغَتىا. ك كأ       
كأكجػػب نصػػف ذلػػك، كىػػو ربػػع العشػػر، فيمػػا كػػاف الٌنمػػاء فيػػو موقوفػػا علػػى عمػػل مٌتصػػل مػػن        

يف األرض تػػارة، كبػػاإلدارة تػػارة، كبػػالًٌتبص تػػارة، كال ريػػب أف كلفػػة ىػػذا أعظػػم  رٌب ا١تػػاؿ، بالٌضػػرب
 .(1)من كلفة الٌزرع كالثمار"

كجعل ا١تاؿ ا١تأخوذ على حسػاب الٌتعػب : فمػا كجػد مػن  : " -رٛتو ا– ابن تيميةكقػاؿ  -      
 احد فيو نصف ا٠تمس كىو أمواؿ اٞتاىلية ىو أقلُّو تعبا ففيو ا٠تمس، ٍب ما فيو الٌتعب من طرؼ ك 

                                                             
 ا٠تالصة. الفضة ىي:  كالرقة    (.8613ح) الغنم، زكاة ب: الزكاة، ؾ: ، الصحيح : البخارم -( 4) 
  (،1428ح) ا٠تمس، الركاز يف ب: الزكاة، ؾ: ، الصحيح : لبخارم -ا( 5) 

 (.4562، ح)دكداٟت ؾ: الصحيح: : مسلم       
  (،1412ح) السماء، ماء من يسقى فيما العشر ب: الزكاة، ؾ: ، الصحيح : البخارم -( 6) 

 (.   2319، ح)زكاةال ؾ: الصحيح: : مسلم       
 (.220-219ابن القيػم  :  زاد ا١تعػاد ) - (1)
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 العشر فيما سقتو الٌسماء، كما فيو الٌتعب من طرفُت فيو ربع ا٠تمس كىو نصف العشر فيما سقي 
 .(2)بالٌنضح، كما فيو الٌتعب يف طوؿ الٌسنة كالعُت ففيو ٙتين ذلك كىو ربع العشر"

بح بالٌتجػػػارة مػػػػن أشػػػػٌق ا كػػػاف حصػػػػوؿ الٌنمػػػاء كالػػػػرٌ : " ٍبٌ ١تػػػػ -رٛتػػػػو ا– بػػػػن القػػػيماقػػػػاؿ ك  -     
األشػػياء كأكثرىػػا معانػػاة كعمػػبل خففهػػا بػػأف جعػػل فيهػػا ربػػع العشػػر، ك١تٌػػا كػػاف الػػٌربح كالٌنمػػاء بػػالٌزركع 
كالٌثمػػار الػػيت تسػػقى بالكلفػػة أقػػٌل كلفػػة، كالعمػػل أيسػػر، كال يكػػوف يف كػػٌل الٌسػػنة جعلػػو ضػػعفو، كىػػو 

أقػٌل، كا١تؤنػة أيسػر جعلػو ضػعف ذلػػك، نصػف العشػر، ك١تٌػا كػاف الٌتعػب كالعمػل فيمػا يشػػرب بنفسػو 
كىػػو العشػػر، كاكتفػػى فيػػو بزكػػاة عاٌمػػة خاٌصػػة فلػػو أقػػاـ عنػػده بعػػد ذلػػك عػػٌدة أحػػواؿ لغػػَت الٌتجػػارة دل 
يكن فيو زكاة، ألنٌو قد انقطع ٪تاؤه كزيادتو ٓتبلؼ ا١تاشية، كٓتبلؼ ما لو أعٌد للٌتجارة، فإنٌو عرضػة 

 موعا ٤تٌصبل، ككٌلفة ٖتصيلو أقٌل من غَته، كدل ٭تتج إذل أكثر من للٌنماء، ٍبٌ ١تٌا كاف الرٌكاز ماال ٣ت
 (3) استخراجو كاف الواجب فيو ضعف ذلك، كىو ا٠تمس"

: "كألٌف الزٌكػاة إ٪ٌتػا ٕتػب يف ا١تػاؿ النٌػامي، كللكلفػة تػأثَت يف تعليػل الٌنمػاء،  ابن قدامػةكقػاؿ  -      
 .(1)فأثٌرت يف تقليل الواجب فيها "

 اإلعجػػاز الٌتشػػريعي يف ٖتديػػد مقػػادير الزٌكػػاة راعػػى فيهػػا اٞتهػػد البشػػرم حػػىٌت ا نلحػػظ أف كىكػػذ     
لبشػرم، ليػربىن بػذلك عػن  كامل العدالة، كيبعد كلو مثقاؿ ذرٌة من ظلػم عػن ىػذا ا١تخلػوؽ ايتحٌرل  
 الشريعة كحسنها، كمدل الٌسبق الذم أحرزتو يف مثل ىذه الٌنظم ا١تالٌية :كماؿ 
اإلسػػبلـ اىتمػاـ الشػػريعة ٔتبػدأ اٞتهػد ا١تبػذكؿ، كسػبق عدالػة  الػدكتور القرضػاكم كقػد بػٌُت  -       

كىنا أعطى اإلسبلـ مبدءا لىوي كزنو كخطػره يف عػادل الٌتشػريع الٌضػرييب، كذلػك ىػو يف تقريره، فقػاؿ : "
هػػد تنويػػع سػػعر الواجػػب كفػػق اٞتهػػد ا١تبػػذكؿ، فٌلمػػا قػػٌل اٞتهػػد ارتفعػػت نسػػبة الٌضػػريبة ككٌلمػػا زاد اٞت

 .(2)ىبطت الٌنسبة"
كقػػاؿ أيضػػا : "كمػػن عػػدؿ اإلسػػبلـ أنٌػػو فػػاكت بػػُت مقػػادير الواجػػب بتفػػاكت اٞتهػػد ا١تبػػذكؿ  -      

كىػو مبػدأ جػدير  -ا نعلػمفيمػ–... كىػذا ا١تبػدأ دل يلتفػت إليػو غػَت الٌتشػريع اإلسػبلمي  من اإلنساف

                                                             
 (.25/8موع الفتػاكل )ابن تيمية  :  ٣ت - (2)
 .(2/78) ابن القيػم  :  زاد ا١تعػاد - (3)
 (.2/699ابن قػدامة  :  ا١تغٌٍت ) - (1)
 (.2/1033) فقو الزكاةالقرضػاكم  :  - (2)
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ػػاؿي ا١تاليٌػػة العاٌمػػة أف يلتفتػػوا إل، بالٌرعايػػة يػػو، كينتفعػػوا بػػو فػػإهٌنم راعػػوا يف ضػػريبة الػػٌدخل كمػػا أجػػدر رًجى
 . (3)مصدره فقط، كدل يعطوا أدّن اىتماـ للجهد ا١تبذكؿ فيو كتفاكتو"

فػػػانظر إذل تناسػػػػب ىػػػذه الٌشػػػػريعة الكاملػػػة الػػػيت ّٔػػػػر العقػػػوؿ حسػػػػنيها :"ابػػػن القػػػػيمقػػػػاؿ  ك -      
ػػا، كشػػهدت الفطػػر ْتكمتهػػا، كأنٌػػو دل يطػػرؽ العػػادل شػػريعة أف ضػػل منهػػا، كلػػو اجتمعػػت عقػػوؿ ككما٢تي

 (4)دل يصل اقًتاحها إذل ما جاءت بو" كاقًتحت شيئا يكوف أحسن مقًتح، باء،األل كفطر العقبلء،
ك٦تٌا يبلحظ عن نسبة تغٌَت األنصبة بتغٌَت اٞتهد أهٌنا عبلقة عكسٌية : فكٌلما زاد اٞتهد نقص        

                                                                  ا١تقدار، ككٌلما نقص اٞتهد زاد ا١تقدار.         
: "... تعطي الزٌكاة قيمة أكرب للجهد كالعمل من خبلؿ نسب     بشير مصطفىقاؿ األستاذ  -

 إدماج  إخراج الزٌكاة بالقياس إذل نوعٌية الوعاء )نوعٌية األصناؼ( ..كترتفع ىذه الٌنسبة حسب درجة
  .(5)"يف ا١تنتوجاٞتهد البشرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .(2/1043) فقو الزكاةالقرضػاكم  :   - (3)

 (.2/78ابن القيم : أعبلـ ا١توقعُت  ) - (4)
 كاقًتابات يف ا١تنهجٌية. بشَت مصطفى : مقػاؿ بعنواف : نظاـ الزكاة من منظور االقتصاد، فراغات يف القياس كااسية  - (5)
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 المحاضرة الخامسػػة : 
 :: اإلعجاز الغيبي في السنة النبوية الوجو الرابػػع

 تعريف اإلعجاز الغيبي في السنة النبويةأكال : 
 أما لفظػػة " اإلعجاز فقد سبق تعريفها. -

 تعريف الغيب لغػة كاصطالحا
ككل ما  ،يح يدؿ على تسًت الشيء عن العيوف: الغُت كالياء كالباء أصل صحلغةفي الالغيب     

 ذلك من يقاس ٍب ،غاب عنك أك كل غائب عن العيوف كإف كاف ٤تصبل يف القلوب فهو غيب
، ما: الغىٍيب  .ا إال يعلمو ال ٦تٌا غىابى

 .(1)كالغيب خبلؼ الشهادة كاٟتضور -
 في االصطالحالغيب 

 كٜتسُت موضعا، منها:كردت لفظة الغيب يف القرآف الكرمي يف ستة     
 [3:  البقرة]الاِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصاالةَ َوِمماا رَزَقْنَ اُىْم ُيْنِفقُونَ قولو تعاذل:  -
ذَِلَك ِمْن أَْنبَ اِء اْلَغْيِب ُنوِحيِو إِلَْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِيْم ِإْذ   : -عزمن قائل -ك قولو -

 .[44:  عمراف آؿ] قْ الَمُيْم أَيُُّيْم َيْكفُ لُ َمْرَيَم َوَما ُكْنَت َلَدْيِيْم ِإْذ يَْخَتِصُمونَ يُ ْلقُوَن أَ 
 [34:  النساء]َغْيِب بَِما َحِفظَ اللاوُ فَ الصاالَِحاُت ق َانِتَ اٌت َحاِفظَاٌت لِلْ ...:  -سبحانو –كقولو  -
ِم اْلَغْيِب وَالشاَياَدِة فَُينَبُِّئُكْم بَِما ُكْنُتْم  ُثما ُترَدُّوَن إَِلى َعالِ :  -عزكجل –كقاؿ  -

 .[94:  التوبة]  َتْعَمُلونَ 
 أما يف السنة فقد كردت لفظة" الغيب" يف أحاديث نبوية كثَتة ، منها:      

سألت عائشة أـ ا١تؤمنُت بأم شيء كاف نيب " سلمة بن عبد الرٛتن بن عوؼ قاؿحديث أيب  -
اللهم رب ]كاف إذا قاـ من الليل افتتح صبلتو :قالت  ؟إذا قاـ من الليل بلتويفتتح ص --ا 

كالشهادة أنت تحكم بين  عالم الغيبجبرائيل كميكائيل كإسرافيل فاطر السماكات كاألرض 
 عبادؾ فيما كانوا فيو يختلفوف اىدني لما اختلف فيو من الحق بإذنك إنك تهدم من تشاء 

 .(2) ["إلى صراط مستقيم
                                                             

 (2/667، الزيات كآخركف : ا١تعجم الوسيط )(403/  4)ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ( 1) 
 (.1847لم : الصحيح : ؾ: صبلة ا١تسافرين، ح)مس _( 2) 
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رأل ربو فقد كذب كىو --من حدثك أف ٤تمدا : " قالت -رضي ا عنها-عن عائشة  -
َّل يعلم   :كمن حدثك أنو يعلم الغيب فقد كذب كىو يقوؿ َّل تدركو األبصار :يقوؿ

 "(1)الغيب إَّل اهلل
 يتلخص ٦تا سبق أف الغيب يف القرآف الكرمي ىو ما غاب عن اٟتواس، كىو األمر الذم ال      

 فضبل عن بقية الناس، إال من أطلعو ا على شيء منو. --يعلمو إال ا، كال يعلمو الرسوؿ 
 أما علماء اإلسبلـ فقد عرفوا الغيب بعبارات متقاربة، منها:    

 :" الغيب مصدر غابت الشمس، كغَتىا إذا استًتت عن الراغب األصفهانيقاؿ  -
كاستعمل يف كل غائب عن اٟتاسة، كعما  بينأم كنت من الغائتعاذل :  العُت...قاؿ 

وما من غائبة في السماء واألرض إَّل في كتاب   يغيب عن علم اإلنساف ٔتعٌت الغائب،
 كيقاؿ للشيء غيب كغائب باعتباره بالناس، ال با تعاذل، فإنو ال يغيب عنو شيء كما  مبين
  ... َماوَاِت َوَّل ِفي اأْلَْرِض َوَّل أَْصَغُر ِمْن ذَِلَك َوَّل  َّل َيْعُزُب َعْنُو ِمْثق َاُل ذَراٍة ِفي السا

 .(2) "[3 : سبأ]  أَْكَبُر ِإَّلا ِفي ِكتَ اٍب ُمبِينٍ 
 ٦تا ال يوصل إليو إال با٠ترب دكف:" كحقيقتو ما غاب عن اٟتواس  ابن العربيك قاؿ  -

 (3)النظر" 
   ٮترب النيبأف : ىو   اإلعجاز الغيبي في السنة النبويةكعليو فإف- - يف أحاديثو 

ال ٯتكن أف يطلع عليو إال من  ، ٦تاكحىت قياـ الساعة هبعد يف زمانو أك بأمور كقعت أك سوؼ تقع
 .-(4) -على كفق ما أخرب بو  تٖتققك  ،كال يوجد ٢تا مقدمات يف عصرهىو مؤيد بالوحي، 

ف كشفو كإعبلمو ببعض أل -–كيعد ىذا الوجو أكثر كجوه اإلعجاز داللة على صدقو        
األحداث اليت ستقع، أك إخباره ٔتا كقع كدل ٭تضره، أك دل يشاىده دليل على أف ا عادل الغيب 

ذَِلَك ِمْن أَْنبَ اِء   إليو لقولو تعاذل : ا كأكحى ّٔاكالشهادة ىو كحده سبحانو من أطلعو عليه
  .  [44] آؿ عمراف: ... اْلَغْيِب ُنوِحيِو إِلَْيكَ 

                                                             
 (.6945، ح) عادل الغيب...  البخارم : الصحيح : ؾ: التوحيد، ب : قوؿ ا تعاذل : _( 1) 
 (.1/366ا١تفردات :) _( 2) 
 (1/15 )أحكاـ القرآف: _( 3) 
 (318 اإلعجاز الغييب يف السنة ) :القزقي (192ينظر: شحادة العمرم : اإلعجاز الغييب يف القرآف الكرمي كاٟتديث ) _( 4) 
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 (1)كجوه اإلعجاز الغيبي في السنة النبوية : يػػػاثانػ
نقاط يف ثبلث  ٯتكن ٖتديد كجوه اإلعجاز الغييب يف السنة النبوية انطبلقا من أنواع الغيب  

 :ىي
الغيب ا١تتعلق با١تاضي ٦تا دل يشهده، كال علم لو بو، كاإلخبار عن قصص األنبياء، كأنبائهم  -  

     .اد من األمم السابقةمع قومهم، كما حدث لبعض األفر 
كإخباره عن حوادث حضرىا كدل يشاىدىا، عن  --كإعبلمو  :اٟتاضرالغيب ا١تتعلق ب - 

 أسرار ا١تنافقُت، كمكائدىم، كما ٭تدث ألصحابو كىم بعيدكف عنو.
سواء كاف ذلك  كاإلخبار عن أمور كأحداث ستقع يف ا١تستقبل،ستقبل :  الغيب ا١تتعلق با١ت -

 .لوقوعها، أك أطلق من غَت ٖتديد، كىو الغالببتحديد مدة 
 

 (2)خصائص اإلعجاز الغيبي في السنة النبوية ثالثػػػػا:
فإف ما فيو من غيب سيقع  --فإذا صح اٟتديث عن رسوؿ ا قطعية الوقوع :  -1   

  شك يف ذلك. حتما كما أخرب، دكف أدّن
دكر كبَت يف اكتشاؼ مواطن اإلعجاز،  كىذه الدقة ٢تاالدقة في األلفاظ كالعبارات:  -2   

 .-- كتوضيح األحداث، كتشكيل الرؤية ا١تستقبلية بناء على ما أخرب بو ا١تعصـو
لعمـو  --ٔتعٌت األحاديث الغيبية اليت ٮترب ّٔا رسوؿ ا شمولية األحداث :  -3   

يف أقصى األرض،  الزماف كا١تكاف، فقد ٮترب بشيء ٭تدث بعد كفاتو بآالؼ السنُت، أك ٭تدث
 .--تقع، كليس ألحد أف ٮترب بو، أك يعرفو إال ا١تعصـو  دل إخبار بغيب ك٬تمع بينها: أهنا

وما   فالسنة نوع من أنواع الوحي، قاؿ تعاذل : السالمة من الخلل كاالضطراب :  -4  
، فبل ٯتكن أف ينشأ تعارض [2، 1] النجم :   ينطق عن اليوى، إن ىو إَّل وحي يوحى

يف حديثُت، كإف بدل تعارض فهو ظاىرم، ٭تتاج إلزالتو فهم  --ُت أمرين أخرب ّٔما النيب ب
 صحيح، كٚتع لؤلدلة إلزالة ذلك التعارض.

                                                             
 (، أٯتن ٤تمود مهدم ٤تمد : كجوه اإلعجاز يف السنة النبوية 302ينظر: شحاتة صقر: ا١توسوعة ا١تيسرة يف اإلعجاز ) _( 1) 
 (6/715) -ْتث – 
 (.6/715) -ْتث –أٯتن ٤تمد : كجوه اإلعجاز يف السنة النبوية ا١تطهرة    _( 2) 
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يف سنتو من أكثر األدلة على صدقو ألف إخباره  --يعد اإلعجاز الغيبي للرسوؿ -5  
فيو داللة على أف ا ىو  --كدل يشاىدىا رسوؿ ا باألحداث اليت ستقع أك كقعت بالفعل

غيب نوحييا إليك ما كنت  تلك من أنباء ال : الذم أكحى ّٔا إليو مصداقا لقولو تعاذل 
 .[94] ىود :    ت وَّل قومك من قبل ىذانتعلميا أ

 
 نماذج من اإلعجاز الغيبي في الػسنػة الػنبوية  رابعػػا :
  كسرل كسرل فال كىل إذا]:  قاؿ -- ا رسوؿ أف -- ىريرة أيب عن -
 (1)[اهلل سبيل في كنوزىما لتنفقن بيده نفسي كالذم بعده قيصر فال قيصر ىلك كإذا بعده

 .-رضي ا عنهم –كقد كقع ذلك زمن ا٠تلفاء الثبلثة أيب بكر كعمر كعثماف 
  :]قاؿ ،األسود بن كا١تقداد كالزبَت أنا  -- ا رسوؿ بعثٍت" قاؿ : -- عن علي -

 بنا تعادل فانطلقنا [،منها فخذكه كتاب كمعها ظعينة بها فإف خاخ ركضة تأتوا ىحت انطلقوا
 من معي ما :فقالت الكتاب أخرجي: فقلنا بالظعينة ٨تن فإذا ،الركضة إذل انتهينا حىت خيلنا

- ا رسوؿ بو فأتينا ،عقاصها من فأخرجتو ،الثياب لنلقُت أك الكتاب لتخرجن :فقلنا ،كتاب
 رسوؿ أمر ببعض ٮتربىم مكة أىل من ا١تشركُت من أناس إذل بلتعة أيب بن حاطب من فيو فإذا -
 إين ،علي تعجل ال ا رسوؿ يا : قاؿ ؟[ىذا ما حاطب يا: ] -- ا رسوؿ فقاؿ -- ا

 ٔتكة راباتقى  ٢تم ا١تهاجرين من معك من ككاف أنفسها من أكن كدل قريش يف ملصقا امرأ كنت
 ٭تموف يدا عندىم أٗتذ أف فيهم النسب من ذلك فاتٍت إذ فأحببت ،كأموا٢تم مأىليه ّٔا ٭تموف

 لقد:] -- ا رسوؿ فقاؿ ،اإلسبلـ بعد بالكفر رضا كال ارتدادا كال كفرا فعلت كما ،قرابيت ّٔا
 كما بدرا شهد قد إنو قاؿ:]، ا١تنافق ىذا عنق أضرب دعٍت ا رسوؿ يا :عمر قاؿ[ صدقكم

 (2) "[لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقاؿ بدر أىل على اطلع قد يكوف أف اهلل لعل يدريك
  يأتيهم أف قبل للناس ركاحة كابن كجعفرا زيدا نعى -- النيب أف " -- أنس عن -
  فأصيب ركاحة ابن أخذ ثم ،فأصيب جعفر أخذ ثم ،فأصيب زيد الراية أخذ :] فقاؿ، خربىم

                                                             
 (2952[، ح)أحلت لكم الغنائم...:] --، ؾ: ا٠تمس، ب:قوؿ النيب صحيح: الرم البخا _( 1) 

 (.7513مسلم : الصحيح، ؾ : الفنت كأشراط الساعة، ح)       
  (.2845، ؾ: اٞتهاد كالسَت، ب: اٞتاسوس، ح)صحيح: ال البخارم _( 2) 
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 .(1)"[عليهم اهلل فتح حتى اهلل سيوؼ من سيف ىاأخذ حتى ،-تذرفاف كعيناه-
 أسرعك:]  -- ا رسوؿ قالت: "قاؿ -رضي ا عنها- ا١تؤمنُت أـ عائشة عن -

 يدا أطولنا : فكانت قالت ،يدا أطوؿ أيتهن يتطاكلن فكن: قالت. [يدا أطولكن بي لحاقا 
  .(2)كتصدؽ" بيدىا تعمل كانت ألهنا زينب
 اٞتارحة كىي ، اٟتقيقية اليد طوؿ اليد بطوؿ ا١تراد أف ظنن أهنن اٟتديث معٌت قاؿ النوكم:"     

 يف يدا أطو٢تن زينب ككانت ، جارحة أطو٢تن سودة فكانت ، بقصبة أيديهن يذرعن فكن ،
 (3)كاٞتود" الصدقة يف اليد طوؿ ا١تراد أف فعلموا ، أك٢تن زينب فماتت ، ا٠تَت كفعل الصدقة
 أتاه ٍب، الفاقة إليو فشكا رجل أتاه إذ -- النيب عند أنا بينا: " قاؿ حاًب بن عدم عن -

 أنبئت كقد أرىا دل : قلت [،الحيرة رأيت ىل عدم يا :]فقاؿ ،السبيل قطع إليو فشكا آخر
 ال بالكعبة تطوؼ حتى الحيرة من ترتحل الظعينة لترين حياة بك طالت فإف ] : قاؿ .عنها

 ؟الببلد سعركا قد الذين طيئ دعار فأين  :-نفسي كبُت بيٍت فيما- قلت. [اهلل إال أحدا تخاؼ
 بن كسرل]: قاؿ ؟ىرمز بن كسرل :قلت.  [ كسرل كنوز لتفتحن حياة بك طالت كلئن ]

 يقبلو من يطلب فضة أك ذىب من كفو ملء يخرج الرجل لترين حياة بك طالت كلئن ،ىرمز
 يترجم ترجماف كبينو بينو يسكل يلقاه يـو أحدكم اهلل كليلقين ،منو يقبلو أحدا يجد فال ،منو
 ماال أعطك ألم :فيقوؿ ،بلى : فيقوؿ ؟فيبلغك رسوال إليك أبعث ألم : لو فليقولن ،لو

 يرل فال يساره عن كينظر ،جهنم إال يرل فال يمينو عن فينظر ،بلى :فيقوؿ ؟عليك كأفضل
 شق يجد لم نفم تمرة بشقة كلو النار اتقوا :] يقوؿ -- النيب ٝتعت: عدم قاؿ [جهنم إال

 إال ٗتاؼ ال بالكعبة تطوؼ حىت اٟتَتة من ترٖتل الظعينة فرأيت : عدم قاؿ[ طيبة فبكلمة تمرة
 أبو النيب قاؿ ما لًتكف حياة بكم طالت كلئن ،ىرمز بن كسرل كنوز افتتح فيمن ككنت ،ا

بحث عمن . كقد كقع يف زمن ا٠تليفة عمر بن عبد العزيز ال(4)"[كفو ملء يخرج] -- القاسم
 يأخذ الصدقة فلم ٬تدكا، فردت الصدقة إذل بيت ا١تاؿ.

                                                             
 (.3547يد، ح)، ؾ: فضائل الصحابة، ب: مناقب خالد بن الولصحيح: ال البخارم _( 1) 
 (.2845، ؾ: الزكاة، ب: أم الصدقة أفضل...، ح)صحيح: ال البخارم _( 2) 

 (6470، ؾ: فضائل الصحابة، ح)صحيحمسلم : ال       
 (8/ 16) : ا١تنهاج _( 3) 
 (.3400، ؾ: ا١تناقب، ب: عبلمات النبوة يف اإلسبلـ، ح)صحيح: ال البخارم  _( 4)
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 الزالزؿ كتكثر العلم يقبض حتى الساعة تقـو ال:]  -- النيب قاؿ قاؿ ىريرة أيب عن -
 الماؿ فيكم يكثر حتى ،القتل القتل كىو الهرج كيكثر الفتن كتظهر الزماف كيتقارب 

 .(1) [فيفيض
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (.989الستسقاء، ب: ما قيل يف الزالزؿ كاآليات، ح)، ؾ: اصحيح: ال البخارم _( 1)
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  ادسة:السالمحاضرة 
 اإلعجاز التربوم في السنة النبوية : الوجو الخامس

 كخصائص الًتبية النبوية يف السيٌنة : مفهـو اإلعجاز الًتبوم األكؿالقسم 
 .في السنة النبوية التربوممفهـو اإلعجاز أكال : 

 أما لفظة "إعجاز" فسبق تعريفها.    
 تعريف "التربية" لغة كاصطالحا: 

الراء » تدكر كلمة تربية يف اللغة على ٚتلة من ا١تعاين قاؿ ابن فارس: :(1)لغة في ال "التربية"   
 كالباء يدؿ على أصوؿ" منها:

: أم إصبلح الشيء كالقياـ عليو، يقاؿ: رب فبلف ضيعتو إذا قاـ على اإلصالح -/1
لك إصبلحها، كالرب ا١تصلح للشيء كا جل ثناؤه الربُّ ألنو مصلح أحواؿ خلقو، كىو ا١تا

 كا٠تالق كالصاحب، كالريب: العارؼ بالرب.
 : يقاؿ رب الشيء يربو، ربوا كرباءا، زاد ك٪تاء كأربيتو: ٪تٌيتو.النماء كالزيادة كاالرتفاع -/2
أم: ينميها [ 276]البقرة: َيْمَحُق اللاُو الرِّبَ ا َوُيْرِبي الصاَدقَ اتِ : كمنو قولو تعاذل 

 ، (2)ا بالتضعيف يف اآلخرةيف الدنيا بالربكة، كيكثر ثوأّ
َوَتَرى اأْلَْرَض َىاِمَدًة فَ ِإذَا أَْنَزْلنَ ا عَلَْيَيا اْلَماَء اْىتَزاْت َورََبْت وَأَْنبََتْت    : كقولو أيضا

 [.ٔتعٌت زادت كارتفعت.5]اٟتج: ِمْن ُكلِّ زَْوٍج بَِييجٍ 
، على كزف خفي، ٮتفى: أم نشأ كت النشأة -/3 رعرع، قاؿ األصمعي: : يقاؿ: ريبى يرىبى

 "ربوت يف بٍت فبلف أربو: نشأت فيهم".

 يقاؿ رب زيد األمر إذا ساسو كقاـ بتدبَته. ساس كتولى األمر: -/4
الٌرباين العادل ا١تعلم الذم » : جاء يف هتذيب اللغة على لساف ابن األعرايب:التعليم  -/5

 يغذكا الٌناس بصغار العلـو قبل كبارىا.

                                                             
 (، الفيومي: ا١تصباح يف ا١تسَت 2/381(، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )31/1572ابن منظور: لساف العرب ) _( 1) 

 (.1/130( اٞتوىرم: الصحاح ) 2/291)  
 .4/402القرطيب: اٞتامع ألحكاـ القرآف،  _( 2) 
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ه ا١تعاين أف الًتبية تدكر حوؿ اإلصبلح كالقياـ بأمر ا١تًتيب، كتعهده يتضح من خبلؿ ىذ 
 كرعايتو ٔتا ينميو كيرفعو، كىي بدكرىا األنشطة اليت تقـو عليها العملية الًتبوية.

كقد استخدـ القرآف الكرمي لفظ "الًتبية" ٔتعٌت التنشئة كالتعاىد كالرعاية، فقاؿ على لساف  
 [.18]الشعراء: رَبَِّك ِفينَ ا َولِيًدا َولَبِْثَت ِفينَ ا ِمْن ُعُمرَِك ِسنِينَ قَ الَ أََلْم نُ  فرعوف:

وَاْخِفْض َلُيَما َجنَ اَح الذُّلِّ ِمَن الراْحَمِة َوقُ ْل   كذلك يف عرضو لوجوه بر الوالدين، فقاؿ:
 [.24]اإلسراء: َربِّ اْرَحْمُيَما َكَما رَبايَ اِني َصِغيرًا

 :االصطالحعند أىل  "التربية"
هتم ألىداؼ الًتبية، تعددت أقواؿ العلماء يف تعريف مصطلح "الًتبية" بسبب اختبلؼ نظر 

إضافة  ككظائفها ك أغراضها، كتأثر العملية الًتبوية بالعادات كالتقاليد كالقيم كاألدياف، كاألعراؼ،
 كمن أىم ما جاء يف تعريفها: إذل عاملي الزماف كا١تكاف،

 قل للتعلم كما تعد األرض للبذار"قم (:" الًتبية ىي إعداد الع 384) أرسطو طاليسقاؿ  -
: " الًتبية ىي أف تنشئ الفرد قوم البدف حسن ا٠تلق، صحيح التفكَت، ٤تبا  كقيل -

 .(1) "لوطنو معتزا بقوميتو، مدركا كاجباتو مزكدا با١تعلومات اليت ٭تتاج إليها يف حياتو
 للناس تظهر بًتبتو إياىم تربية خلقية، ٔتا يكوف  بو : " ربوبية امحمد رشيد رضاكقاؿ  -

٪توىم ككماؿ أبداهنم كقواىم النفسية كالعقلية، كتربية شرعية تعليمية ٔتا يوحيو إذل أفراد منهم 
 .(2)ليكمل بو فطرهتم، بالعلم كالعمل إذا اىتدكا بو"

انبو ابتغاء سعادة ٚتيع جو  إذل أهنا: "تنشئة اإلنساف شيئا فشيئا يف الحازميكذىب  -
 .(3)ين كفق ا١تنهج اإلسبلمي"الدار 

كعليو فا١تعٌت االصطبلحي للًتبية ال ٮترج عن كوهنا تنشئة اإلنساف كإصبلح قيمو كمبادئو  
كاالرتقاء ّٔا شيئا فشيئا ّٔدؼ تشكيل الشخصية  ،كمعتقداتو، كتنمية ٚتيع جوانب شخصيتو

ة كالعقلية كالوجدانية كا٠تلقية كاالجتماعية كاٞتسمية، ٦تا الركحي ؛السوية ا١تتكاملة يف ٚتيع جوانبها
 كعلى ٣تتمعو  كالبشرية ٚتعاء، كال يكوف ذلك إال كفق قيم اإلسبلـ. ،يعود بالنفع على الفرد ذاتو

                                                             
 .(10 صوؿ الًتبية )٤تمد العماير: أ _( 1) 
  (.19 تفسَت ا١تنار: ) _( 2) 
 .(19: ) أصوؿ الًتبية اإلسبلمية _( 3) 
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 من خبلؿ تعريف لفظيت "اإلعجاز" ك"الًتبية" كبإضافة معٌت كل منهما إذل اآلخر ٯتكن
لعلماء الًتبية من  -أم السينَّة –سبقها  :ىو السنة النبويةفي  اإلعجاز التربومالقوؿ بأف  

يف ٚتيع ا٠ترباء كالباحثُت يف اٟتديث عن اٟتقائق الًتبوية، كعرض أ٪تاط كأساليب الًتبية اإل٬تابية 
النواحي كاالٕتاىات، أم سواء من حيث الشكل كا١تضموف أك ا١تنهجية، كبتحقيق أٝتى الصفات 

باعتبار أف السنة النبوية ىي ىدم ابية كالواقعية كالوظيفية، ازف كاإل٬تمن حيث الشمولية ك التو 
ىو حامل لواء اإلصبلح كقائد أعظم عملية تربوية  --كأف صاحبها  ،ا١تريب كا١تعلم األكؿ لؤلمة

 . (1)عرفتها البشرية دل يشهد التاريخ ٢تا مثيبل
 تعليمية تربوية خارقة للعادة ارؼمع :" بأنو اإلعجاز الًتبوم عموما مقداد ياٞتن ؼكعر      

تصديقا ١تا جاء بو، لتكوف  --كردت يف القرآف أك السنة، أظهرىا ا يف كتابو كسنة رسولو
 .(2)"منهاجا تربويا ألمتو من بعده

 -ىو ما كاف من ىذه ا١تعارؼ على لساف النيب فاإلعجاز الًتبوم يف السنة النبويةكعليو 
- قتبس من ىديو الشريف يف توجيو أصحابو كتعليمهم.أك مستفاد من أفعالو كم 

 
 .ية الػنبويةخصائص الػتربثػانيػػا : 

٘تيزت الًتبية يف السنة النبوية ٓتصائص الكماؿ كالتوازف كالواقعية ٦تا أضفى على منهجها 
 الشموؿ، كمن أبرز ىذه السمات:

 :كالغاية المصدرربانية  -/1
رجع إذل تنظيمات بشرية، كفلسفات إنسانية تنوء ت-ّتميع صورىا-فالًتبية ا١تعاصرة  

بالتناقضات التشريعية، كتزخر بالتشوىات التنفيذية الناٚتة عن الرضوخ ألىواء القائمُت عليها: 
 ٗتطيطا، ك٘تويبل كتنفيذا.

 أما الًتبية النبوية فلها عصمتها من حيث إهنا منزىة عن ا٢تول لكوف مصادرىا إ٢تية، قاؿ تعاذل:
 ُلو عَلَْيِيْم آَيَ اتِِو َوُيزَكِّيِيْم َوُيَعلُِّمُيُم اْلِكتَ اَب  ُىَو الا ِذي َبَعَث ِفي اأْلُمِّيِّيَن رَُسوَّل ِمْنُيْم يَت ْ

                                                             
 (. 33، 17فوزية الراكم : اإلعجاز الًتبوم للقرآف الكرمي) _( 1) 
 معادل كجوه اإلعجاز الًتبوم يف القرآف كالسنة.   _( 2) 
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لُ لَِفي َضالٍل ُمبِين  [.2]اٞتمعة:وَاْلِحْكَمةَ وَِإْن َكاُنوا ِمْن قَب ْ
دم من كتابو كسنة نبيو ىذه الربانية ٕتعل اإلنساف يتوجو لرب كاحد ال شريك لو يستمد ا٢ت

-- .٥تلصا لو النية كالقصد 
كمن ىنا انعكست ربانية ا١تصدر على ربانية ا١تنهج كربانية ا٢تدؼ كالغاية، فا١تسلم يف ظل 

مستمدا ٢تا من  -عزكجل–التوجيهات اإلسبلمية الربانية ا١تصدر يبتغي بأقوالو كأفعالو رضا ا 
 ر ا ٣تتنبا نواىيو.منهج ا تعاذل، متبعا يف ذلك أكام

ىذا يوما خطا ٍب قاؿ:] --ا رسوؿ ا قاؿ: "خط لن -رضي ا عنو–عن ابن مسعود  
ىذه سيبل، على كل سبيل منها شيطاف [، ٍب خط خطوطا عن ٯتينو كيساره، ٍب قاؿ: ] سبيل اهلل

بكم    وأن ىذا صراطي مستقيما ف اتبعوه وَّل تتبعوا السبل فتفرق ٍب قرأ: يدعو إليها،
 [". عن سبيلو ذلكم وصاكم بو لعلكم تتقون

 كمن ٦تيزات التوجيو الرباين: 
أنو يربط حياة ا١تسلم بربو، فَتبط مثبل بُت اإلٯتاف كاٟتب يف ا، موجها كمرشدا إذل  -/1

ال تدخلوا الجنة حتى تومنوا، كال تمنوا حتى تحابوا، أك ال :] --السبيل لذلك، فقاؿ 
  (1) [ا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالـ بينكمأدلكم على شيء إذ

يقرف أحيانا بُت طاعة  ا كبعض األخبلؽ تأكيدا على فضلها كتنبيها على مقامها  -/2
كأ٫تيتها يف ا١تنظومة الًتبوية، فجعل مثبل معاملة الوالدين باألخبلؽ الفاضلة من ٚتلة طاعة ا١توذل 

 َّلا َتْعُبُدوا إَّلا إِي ااُه َوبِاْلوَاِلَدْيِن إِْحَسانً اَوقََضى رَبَُّك أَ  قاؿ تعاذل : -عزكجل–
 [.23]اإلسراء:
 .(2)يرشد ألفضل األخبلؽ كأٝتاىا كأنبلها، ٦تا تعارؼ عليو عقبلء البشرية -/3
 :الشموؿ كالتكامل-/2

الشموؿ كالتكامل بكل ما تضمنتو ىاتُت الكلمتُت من معاف كأبعاد، يعتربا من ا٠تصائص 
 يز ّٔا اإلسبلـ عن كل ما عرفو الناس من األدياف كالفلسفات كا١تذاىب.اليت ٘ت

                                                             
 .(203مسلم : الصحيح : ؾ : اإلٯتاف، ح) _( 1) 
 (.128(، مصطفى رجب : اإلعجاز الًتبوم يف القرآف كالسنة )46)اٟتازمي: أصوؿ الًتبية اإلسبلمية  ظر :ين _( 2) 
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كالًتبية النبوية تربية عامة شاملة مشوال يستوعب الزمن كلو، كيستوعب اٟتياة كلها،  
 كيستوعب كياف اإلنساف كلو:

: حيث عاٞتت موضوعاهتا كل ما ٭تتاج إليو  شموؿ على مستول  الموضوعفهو  
 و كمعاده، ككل عبلقاتو سواء ما كاف منها بربو، أك مع نفسو، أك مع اآلخرين.اإلنساف يف حيات

:  حيث مشل ا٠تطاب الًتبوم النبوم البشرية شموؿ على مستول اإلنساف المخاطبكىو 
 ٚتعاء على اختبلؼ أجناسها كأعمارىا فاستوعب الرجاؿ كالنساء كالصغار كالكبار.

: لصبلحيتها لكل زماف ك مكاف، صبلحية  شموؿ على مستول الزماف كالمكافكىو  
 تضمن ٢تا االستمرارية كا٠تلود إذل قياـ الساعة، كتتجاكز ّٔا حدكد الزماف كا١تكاف.

: ٔتا ٖتدثو من توافق بُت مطالب الركح كمطالب  شموؿ على مستول الفطرةكىو  
 .(1)اٞتسد، فتكوف ّٔذا قد استوعبت كياف اإلنساف كلو

لة، كىي أيضا متكاملة، إذ هتتم بتنمية الفرد ككل متكامل من ٚتيع فالًتبية النبوية شام
جوانب شخصيتو، ككذلك آّتمع، فبل تتعامل مع جانب ٔتعزؿ عن اٞتوانب األخرل، ففي 

من شخصية الفرد اىتماـ بتنمية بقية جوانبو الشخصية،   -مثبل–اىتمامها باٞتانب اٞتسمي 
 كالركحي...إخل. كاٞتانب العقلي، كاالجتماعي، كالعقدم،

أيضا بُت الوسائل كاألىداؼ، كبُت النظرية كالتطبيق، كبُت العلم  كما يلحظ ذلك التكامل
كالعمل، كما ٧تده بُت ا١تؤسسات النظامية كغَت النظامية، إذ تتم يف الشارع كا١تدرسة كا١تنزؿ 

 .(2) كا١تسجد كيف النادم...إخل.
أما كجو األعجاز يف ىذا فقد أشار إليو إحساف األغا، فقاؿ:" إف مشولية األىداؼ قضية    

انتهت إليها اآلراء الًتبوية ا١تعاصرة بعد جولة ضبلؿ ركزت فيها على ا١تادة مرة، كعلى اٞتسم مرة، 
ة، ٍب عادت الكرة، كمشولية األىداؼ كعلى الركح مرة، أك على ا١تثاليات مرة، كعلى الواقع مر 

اىتدت إليها الًتبية اإلسبلمية منذ أربعة عشر من القركف كدل تتغَت مرة، كتكامل جوانب اإلنساف 
ىو ٤تور الًتبية الغربية ا١تعاصرة اىتدت إليو منذ فًتة قصَتة، كتكامل جوانب اإلنساف ىو ٤تور من 

اٞتوانب: اٞتانب اٞتسمي، كالعقلي، كالركحي،  ٤تاكر الًتبية اإلسبلمية األصلية، كمن ىذه

                                                             
 (21(، عائشة ٓتَتم : اإلعجاز الًتبوم يف القصص القرآين )54-47ينظر : فوزية الراكم : اإلعجاز الًتبوم ) _( 1) 
 (.43بُت األصالة كا١تعاصرة )ينظر : سعيد إٝتاعيل القاضي : الًتبية اإلسبلمية  _( 2) 
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 .(1)كالنفسي، كاالجتماعي"
 : الثبات كالمركنة-/3
تتميز التوجيهات النبوية بالثبات كا١تركنة يف كقت كاحد، األمر الذم جعلها صاٟتة لكل  

زماف كمكاف، أما الثبات فنجده جليا يف األىداؼ كاألسس كالقيم، فهذه ثابتة راسخة ال ٯتكن 
 تغَتىا أك تبديلها كوجوب أداء األمانات إذل أىلها، كٖترمي الغش كالسرقة كالربا.

كأما ا١تركنة فتتجلى يف الوسائل كاألساليب، إذا دل ٖتدد السنة النبوية كسائل خاصة للًتبية  
ال ٯتكن ٕتاكزىا،  بل تركت آّاؿ مفتوحا لكل مرب أف ٮتتار ماال يتعارض مع ا١تنهج العاـ ٦تا 

 تجد من كسائل تربوية، كإف كاف يف السنة إشارات إذل كثَت منها.يس
الًتبويُت اليـو باألصالة كالتجدد كىو كاحد تعرؼ عند  -الثبات كا١تركنة -ىذه ا٠تاصية 

من أىداؼ فلسفة الًتبية، فاألصالة  ٘تسك  ٓتَت ما يف ا١تاضي حفاظا على ا٢توية، كالتجديد 
 .(2)افا للمستقبلألفضل استشر اتغيَت للحاضر ٨تو 

 :التوازف-/4
من خصائص الًتبية يف السنة النبوية أهنا مبلئمة للفطرة اإلنسانية، فهي هتتم بًتبية ٚتيع  

جوانب اإلنساف ا٠تلقية كاٞتسمية كالعقلية كٖتقق التوازف بُت مطالب اإلنساف اٞتسدية كالركحية، 
سي، كعناء داخلي ككبت لغرائزه، فبل يطغى جانب على آخر، ْتيث ٕتعل اإلنساف يف صراع نف

فعندما حذر ا على لساف نبيو اإلنساف من الرذائل، أمره بالفضائل، كشرع كبُت لو السبل 
 كالطرؽ إلقامة التوازف.

عن أيب سلمو، قاؿ: حدثٍت عبد ا بن عمر كبن العاص، قاؿ: "كنت أصـو الدىر، كأقرأ  
ألم أخبر أنك تصـو ما أرسل إرٌل فأتيتو، فقاؿ:] ، كإ--القرآف كل ليلة، فإما ذكرت للنيب 

فإف  [، فقلت: بلى يا رسوؿ ا، كدل أر يف ذلك إال ا٠تَت، قاؿ:] !الدىر، كتقرأ القرآف كل ليلة؟
 ! [، قلت: يا نيب افحسبك أف تصـو كل شهر ثالثة أياـ  -أك قاؿ: كذلك-كاف كذلك، 

يك حقا، كلزكارؾ عليك حقا، كلجسدؾ فإف لزكجك علإين أطيق أفضل من ذلك، قاؿ:] 
 -[، قاؿ: فقلت يا نيب ا: فصم صـو داكد نبي اهلل، فإنو كاف أعبد الناس قاؿعليك حقا، 

                                                             
 .(69 ) أساليب التعلم كالتعليم يف اإلسبلـ _( 1) 
 (.59ينظر : فوزية الراكم : اإلعجاز الًتبوم ) _( 2) 
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[، قاؿ: : كاقرأ القرآف في كل شهرقاؿكاف يصـو يوما كيفطر يوما، كما صـو داكد؟ قاؿ:] 
[، قاؿ: قلت: يا نيب  ل عشرينفاقرأه في كإين أطيق أفضل من ذلك، قاؿ:]  ! فقلت يا نيب ا

فاقرأه في سبع، كال تزد على ذلك، فإف لزكجك عليك إين أطيق أفضل من ذلك، قاؿ:]  ! ا
[، قاؿ فشددت فشدد )ا( علي، قاؿ: كقاؿ حقا، كلزكارؾ عليك حقا، كلجسدؾ عليك حقا

 .(1)[إنك ال تدرم لعلك يطوؿ بك عمر:] --رل النيب 
بوم ٖتقيق للتوازف بُت مطالب اٞتسد كالركح، كالتوازف بُت حق ا كحق كيف ىذا التوجيو الن

األىل، كحق الضيف كحق النفس، كىكذا يف كل التوجيهات نلحظ تلك السمة بارزة، األمر 
الذم ال يدع ٣تاال للفرد أف ٭تيد عن الفضيلة ا٠تلقية ليقًتؼ رذيلة، أك سلك طريقا معوجا ليشبع 

 حاجة من حاجاتو.
ق التوازف بتحقيق الوسطية كاالعتداؿ كمن ٍب الوصوؿ إذل الشخصية ا١تتزنة، ىذه كيتحق

، مقرة بأف ال سبيل إذل ذلك إال بتفعيل ىذه  األخَتة اليت تسعى إل٬تادىا الفلسفات الًتبوية اليـو
ا٠تاصية على مستول ا١تضامُت كاألىداؼ الًتبوية، كقد تأخركا كثَتا يف الوصوؿ إذل ىذه اٟتقيقة 

 .(2)ع عجز كل ا١تناىج الًتبوية البشرية عن كضع منهج متوازف  معتدؿم
 :الػواقػعػية-/5

فالًتبية النبوية تنطلق من منهج كاقعي تتضح مبل٤تو من خبلؿ اٟتقائق ا١توضوعية ا١تتوافقة 
مع الفطرة البشرية كمع القدرات اإلنسانية، ال مع تصورات عقلية ٣تردة، كال على مثاليات ال 

 ٢تا يف حياة اإلنساف، كال تعٍت الواقعية قبوؿ الواقع على عبلتو، كا٠تضوع لو على ما فيو.مكاف 
كا٠تطاب النبوم كاقعٌي أم أنو  ليس ضربا من ا٠تياؿ، أك لونا من اآلماؿ اليت ال ٯتكن  

عندما  --يوجو أصحابو، كما يف قصة حنظلة  --ٖتقيقها، كمن ىذا ا١تنطلق كاف النيب 
[قلت: يا رسوؿ ا كما ذاؾ، قاؿ:" نافق حنظلة يا رسوؿ  ا، قاؿ:]--وؿ ا قدـ على رس

نكوف عندؾ، تذكرنا بالنار كاٞتنة، حىت كأنا رأم عُت، فإذا خرجنا من عندؾ، عافسنا األزكاج 
كالذم نفسي بيده، لو تدكموف على ما :] كاألكالد كالضيعات، نسينا كثَتا، فقاؿ رسوؿ ا 

دم، كفي الذكر، لصافحتكم المالئكة على فرشكم كفي طرقكم، كلكن يا تكونوف عن

                                                             
، ح)البخارم:  _( 1)   (2787الصحيح، ؾ: الصياـ،ح) مسلم: (،1873الصحيح، ؾ: الصياـ، ب: حق الضيف يف الصـو
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 .(1)[ ثبلث مرات"حنظلو، ساعة كساعة
ىذه الواقعية اليت يطالب ّٔا الًتبويوف اليـو خاصة يف أىداؼ مناىج التعليم، فيؤكدكف على 

ستعداداهتم، ضركرة مراعاة اختبلؼ األفراد فيما بينهم من حيث خصائصهم النمائية، كقدراهتم كا
خاصة يف اختيار األسلوب كاتول الذم يتناسب كإمكانات ا١تتلقي العقلية كاٞتسدية كالنفسية، 
ذلك أف ا١تفاىيم كاألفكار كاآلراء كالقواعد كا١تبادئ اليت يتضمنها ا١تنهاج الًتبوم عامة كالتعليمي 

سيؤدم إذل اٟتصوؿ  خاصة إ٪تا ٗتتار يف ضوء حاجات ا١تخاطبُت كخصائصهم، كإال فإف ذلك
 على مناىج غريبة.

كىم ّٔذا يقركف بسبلمة ا١تنهج الًتبوم النبوم الذم أخذ ضمنا بكل ىذه االعتبارات  
 .(2)كاٟتقائق منذ ما ينيف عن أربعة عشر قرنا

 :اإليجػابػيػة -/6
ياة تنبثق اإل٬تابية يف ا١تنهج اإلسبلمي من خبلؿ شعور اإلنساف بكرامتو كمكانتو يف ىذه اٟت

كيف ىذا الكوف، كأف ا استعمره يف األرض، أم طلب منو أف يعمر األرض باٟتق كالعدؿ 
 .كاٟتضارة

من ىنا جاءت التوجيهات النبوية لتبصر الفرد ا١تسلم ٔتسؤكليتو إتاه نفسو، كالواقع الذم 
عا لغَته يعيش فيو، كتدفعو ألف يكوف عنصرا فعاال يف حياتو، إ٬تابيا يف حركتو، كأعمالو، ناف

 .(3)كألمتو، حىت يستطيع النهوض بالوظيفة اليت أنيطت بو
أال أخبركم كقف على أناس جلوس فقاؿ:]  - -"أف رسوؿ ا --فعن أيب ىريرة 
[. قاؿ: فسكتوا، فقاؿ ذلك ثبلث مرات، فقاؿ رجل: بلى يا رسوؿ ا بخيركم من شركم؟

يره كيؤمن شره، كشركم من ال يرجى خيره كال خيركم من يرجى خأخربنا  ٓتَتنا من شرنا، قاؿ:]
 .(4)["يؤمن شره

 .(5)[ خيركم من تعلم القرآف كعلمو:]  --كقاؿ     
                                                             

 (.7142الصحيح، ؾ: التوبة، ح)مسلم:  _( 1) 
 (.69، 66(، فوزية الراكم : اإلعجاز الًتبوم )52ينظر : اٟتازمي : أصوؿ الًتبية ) _( 2) 
 (. 22، 21ينظر : مبلمح ا٠تطاب الًتبوم ) _( 3) 
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كقد كفقت الًتبية النبوية إل٬تاد ذلك الفرد اإل٬تايب يف ٣تتمعو، كاإل٬تايب يف أمتو، كالنافع 
ستويات، الغاية الذم تسعى للبشرية  ٚتعاء، ٔتا أنتجتو من جيل شهد التاريخ بتفرده على كل ا١ت

 لتحقيقها الفلسفات الًتبوية البشرية،  كال ٕتد إليها سبيبل.
 :االستمرارية-/7
من شأف ا١تؤسسات الًتبوية ا١تعاصرة التخلي عن كاجب الًتبية كالتعليم عند حد معُت  

 يبلغو ا١تتعلم، أك تقلص دكرىا عند ذلك اٟتد، كلذلك كاف تأثَتىا آنيا.
س النبوية فقد كانت للًتبية ا١تنبثة فيها أثر سلوكي دائم مع ركادىا ال ٭تده مكاف، أما آّال

يتعهد أصحابو باستمرار التعليم ك الًتبية كتزكية  --كال زماف، كال عمر...إخل، فقد كاف 
 .(1)النفوس، كيؤدّٔم بآداب الود كاإلخاء كالوفاء.... ك٭تثهم على مكاـر األخبلؽ، كيذكرىم با

على تعليم الصحابة يف ٥تتلف الظركؼ  --ن النماذج الدالة على ذلك حرصو كم
ككاف يستغل األكقات ا١تناسبة لذلك، كما كاف  -الشارع -السوؽ–البيت –كاألحواؿ يف ا١تسجد 

عدـ إرىاؽ أصحابو بالتعليم ا١تركز، فقد عن ركل ابن مسعود أنو قاؿ:" كاف  --من عادتو 
 .(2)وعظة يف األياـ  كراىة السامة كا١تلل"يتخولنا با١ت --النيب 

اآلداب اإلسبلمية  -رضي ا عنهم-٭ترص على إكساب الصحابة  - -كما كاف النيب
إياكم كالجلوس في :"] --فقد كاف يوصيهم بأف يراعوا آداب اٞتلوس على الطريق، قاؿ 

إذا أبيتم إال فقاؿ: ][، فقالوا: يا رسوؿ ا مالنا من ٣تالسنا بد نتحدث فيها، الطرقات
غض البصر، ككف  ][ قالوا: كماحق الطريق يا رسوؿ ا؟ قاؿ:المجلس، فأعطوا الطريق حقو

 .(3)"[األذل، كرد السالـ، كاألمر بالمعركؼ، كالنهي عن المنكر
٭ترص على تعديل سلوؾ الناس حىت يف السوؽ، فعن أيب ىريرة "أف  --كما كاف   

ما ىذا يا ه طعاـ فأدخل يده فيها، فنالت أصابعو بلبل، فقاؿ: ] مر على  صرب  --رسوؿ ا
أفال جعلتو فوؽ الطعاـ كي يراه [ قاؿ: أصابتو السماء يا رسوؿ ا، قاؿ: ] صاحب الطعاـ؟

                                                             
 (.133، 132ينظر : مصطفى رجب: اإلعجاز الًتبوم يف القرآف كالسنة )  _( 1) 
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 .(1)[ "الناس، من غش فليس مني
الًتبوية تعرب عن ا١تفهـو اٟتديث للًتبية ا١تستمرة  --كىكذا كانت ٦تارسات الرسوؿ  

العملية ا١تستمرة البلزمة لتنمية الفرد طواؿ حياتو، سواء بالطرائق ا١تباشرة أك غَت  :"يت تعٍت أهنا كال
 .ا١تباشرة كسواء بالتعليم النظامي أك غَت النظامي، يف ٚتيع مراحل العمر"

كىكذا يكوف للًتبية اإلسبلمية خاصة كالًتبية النبوية عامة قدـ السبق يف ىذا، قاؿ  
:" نعٍت باالستمرارية أف يظل اإلنساف ة الدينية اإلسبلمية بُت األصالة كا١تعاصرةالًتبيصاحب 

طالب علم طيلة حياتو، كأف يظل متشوقا إليو باحثا عنو باستمرار، كقد سبق اإلسبلـ ّٔذا الًتبية 
ن اٟتديثة اليت يزعم كثَت من ا١تشتغلُت ّٔا أف فكرة الًتبية ا١تستمرة، أك الًتبية مدل اٟتياة م

 .(2)مبتكرات الًتبية اٟتديثة"
 :/الػتدرج8

ليست الًتبية عملية ٖتوؿ مفاجئ يف سلوؾ اإلنساف كإ٪تا ىي عملية ٖتوؿ تدر٬تي، يعتمد 
 على التدرج يف التوجيو شيئا فشيئا، حىت تؤٌب الًتبية ٙتارىا ا١ترجوة.

ذلك بوضوح يف توجيهو كيعترب التدرج يف الًتبية معلما مهما من معادل الًتبية النبوية، ٕتلى 
- -  ١تعاذ بن جبل--  حُت أرسلو إذل اليمن، كقد حدد لو ا١تنهج الدعوم الًتبوم الذم

إنك ستأتي قوما أىل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أف ٬تب أف يسَت عليو، حيث قاؿ لو:] 
رىم أف اهلل يشهدكا أف ال إلو إال اهلل، كأف محمدا رسوؿ اهلل، فإف ىم أطاعوا لك بذلك فأخب

فرض عليهم  صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإف ىم أطاعوا  لك بذلك فإياؾ 
 .(3) [ككرائم أموالهم، كاتق دعوة المظلـو فإنو ليس بينها كبين اهلل حجاب

للدعاة إذل ا بالتدرج كالبدء باألىم فا١تهم،  --كيف ىذا اٟتديث إرشاد من النيب
سيخ اإلٯتاف با تعاذل كرسولو إٯتانا يثبت يف القلوب كيهيمن على األفكار فالدعوة تكوف بًت 

كالسلوؾ، ٍب تكوف الدعوة بعد ذلك إذل تطبيق األركاف اإلسبلمية العملية اليت ترسخ ىذا اإلٯتاف 
كتنميو، ٍب يأٌب بعد ذلك األمر بالواجبات كالنهي عن ارمات، فيتقبل الناس تكاليف اإلسبلـ 

قد تكوف ٥تالفة ٢تول النفس، ألف قلؤّم قد عمرت باإلٯتاف كاليقُت قبل ذلك، إف رسوؿ ا اليت 
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--  دل يكلف الناس فجأة  بالدين كلو، سواء يف العقيدة أك يف الشريعة، بل بدأ باألىم
فاألىم، كتدرج معهم يف تفصيل العقائد كاألحكاـ طواؿ فًتة البعثة على أساس ترتيب األكلويات، 

عتمد على تثبيت العقيدة أكال، ٍب تدرج معهم إذل تبياف القيم الدينية كاألحكاـ العامة اليت نزلت فا
على األنبياء السابقُت، ٍب تدرج معهم إذل التكليف باألكامر كالنواىي، كقدـ يف كل ذلك 

 الضركريات ا٠تمس، كىي اافظة على الدين، كالنفس، كالعقل،
العطرة من خبلؿ أدكار الدعوة  --التدرج أيضا يف سَتة النيبكالنسل، كا١تاؿ، كقد ٕتلى 

 .(1)كمراحلها
 ،جاءىا عراقي" إذ -رضي ا عنها-كقد أشارت إذل ىذا التدرج كاٟتكمة منو عائشة 

فقاؿ: أم الكفن خَت؟ قالت: ك٭تك كما يضرؾ؟ قاؿ: يا أـ ا١تؤمنُت أريٍت مصحفك، قالت: دل 
يو فإنو يقرأ غَت مؤلف، قالت: كما يضرؾ أيُّو قرأت قبل، إ٪تا نزؿ أكؿ ؟قاؿ: لعلّْي أكلف القرآف عل

ما نزؿ منو سورة من ا١تفصل، فيها ذكر اٞتنة كالنار، حىت إذا ثاب الناس إذل اإلسبلـ نزؿ اٟتبلؿ 
كاٟتراـ، كلو نزؿ أكؿ شيء ال تشربوا ا٠تمر لقالوا ال ندع ا٠تمر أبدا، كلو نزؿ التزنوا لقالوا ال ندع 

بل الساعة موعدىم والساعة  كإين ٞتارية ألعب  --لزنا أبدا، لقد نزؿ ٔتكة على ٤تمد ا
كما نزلت سورة البقرة كالنساء إال كأنا عنده، قاؿ : فأخرجت لو ا١تصحف فأملت  أدىى وأمر

                                                             
 فيمكن تقسيم عهد الدعوة امدية إذل دكرين ٯتتاز أحد٫تا عن اآلخر ٘تاـ االمتياز ك٫تا: _( 1)

 الدكر ا١تدين، عشر سنوات كاملة. -2الدكر  ا١تكي، ثبلث عشرة سنة تقريبا.   -1
ن على مراحل لكل  منها خصائص ٘تتاز ّٔا عن غَتىا، كيظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق يف ٍب يشتمل كل من الدكري

 الظركؼ اليت مرت ّٔا الدعوة خبلؿ الدكرين. كٯتكن تقسيم الدكر ا١تكي إذل ثبلث مراحل:
 مرحلة الدعوة السرية، ثبلث سنوات.-1
 ن النبوة إذل أكاخر السنة العاشرة.مرحلة إعبلف الدعوة يف أىل مكة، من بداية السنة الرابعة م-2
 إذل ا١تدينة. مرحلة الدعوة خارج مكة، من أكاخر السنة العاشرة من النبوة إذل ىجرتو -3

 أما مراحل  الدكر ا١تدين:
 مرحلة أثَتت فيها القبلقل كالفنت، كأقيمت فيها العراقيل من الداخل كزحف فيها األعداء إذل ا١تدينة الستئصاؿ -1

 من ا٢تجرة. 6ها من ا٠تارج، كىذه ا١ترحلة تنتهي إذل صلح اٟتديبية يف ذم القعدة سنة خضرائ   
   مرحلة ا٢تدنة مع الزعامة الوثنية، كتنتهي بفتح مكة، يف رمضاف سنة ٙتاف من ا٢تجرة، كىي مرحلة دعوة ا١تلوؾ إذل -2
 اإلسبلـ.

 وافد القبائل كاألقواـ إذل ا١تدينة، كىذه ا١ترحلة ٘تتد إذل انتهاء مرحلة دخوؿ الناس يف دين ا أفواجا، كىي مرحلة ت-3       
 (.195 -84 )ا١تباركفورمينظر : .    من ا٢تجرة 11يف ربيع األكؿ سنة  - -حياة الرسوؿ    
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 .(1) عليو آم السور"
٤تددة من يف فًتة زمنية  --ىكذا باعتماد التدرج منهجا يف عملية الًتبية ٘تكن النيب 

 تبليغ الدعوة كنشرىا، كمكن ١تبادئها من نفوس أتباعو.
 :كمن متطلبات مبدأ التدرج يف الًتبية 

، كا١توضوعات فيجب الًتكيز على أكثرىا ضركرة، كأكثرىا سهولة -/1 مراعاة نوعية العلـو
 يف التحصيل، "فقد بُت علماء سيكولوجية التعليم كجود فركؽ بُت الناس ليس فقط بالنسبة

 .١تستوياهتم الفكرية كاإلدراكية، كإ٪تا أيضا بالنسبة لقدراهتم النوعية يف التحصيل" 
مراعاة أفضل األساليب الًتبوية يف ا١تخاطبة، كالتلقُت فأسلوب التخاطب للعقوؿ -/2

 .(2)الكبَتة الراشدة البسيطة ٮتتلف عنو بالنسبة لغَت الواعية
  

 ة ككجوه اإلعجاز الًتبوم يف السنة ك٪تاذج منوأساليب الًتبية النبوي : القسم الثاين
 .أسػالػيب الػتربية الػنبويػةمن ثػالثػػا : 

يف توجيو الصحابة إذل تعديل  .(3)٣تموعة من األساليب الًتبوية --استخدـ النيب 
كإصبلح بعض السلوكات، كتصحيح األخطاء ٔتا ٭تقق بناء متكامبل، كمتوازيا لشخصيتهم، 

 أ٫تها:
القدكة اٟتسنة ألصحابو، كألمتو من بعده يف  --: كقد كاف النيب ية بالقدكةالترب-/1

 [.صلوا كما رأيتموني أصليأقوالو كأفعالو كٚتيع سلوكاتو، كحركاتو كسكناتو ]
 القصة. -/2
يوما...  --: حديث العرباض بن سارية: "كعظنا رسوؿ ا الوعظ كاإلرشاد -/3

 ، ككجلت منها القلوب..."موعظة بليغة، ذرفت  منها العيوف
قاؿ:]  --عن النيب  --: حديث أيب ىريرة الجمع بين الترغيب كالترىيب -/4

سبعة يظلهم اهلل يـو القيامة في ظلو يـو ال ضل إال ظلو إماـ عادؿ كشاب نشأ في عبادة اهلل 

                                                             
 (.4707ح)، البخارم : الصحيح : ؾ: فضائل القرآف، ب:تأليف القرآف _( 1) 
 (. 23، 22ب الًتبوم )ينظر : ٤تمد اٞتمل : مبلمح ا٠تطا _( 2) 
 (. 59(، ٤تمد اٞتمل: مبلمح ا٠تطاب الًتبوم )233ينظر :اٟتازمي : أصوؿ الًتبية) _( 3) 
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هلل كرجل ذكر اهلل في خالء ففاضت عيناه كرجل قلبو معلق في المسجد كرجالف تحابا في ا
إني أخاؼ اهلل كرجل  تصدؽ بصدقة قاؿ: كرجل دعتو امرأة ذات منصب كجماؿ إلى نفسها 

 .(1) [فأخفاىا حتى ال تعلم شمالو ما صنعت يمنيو
فاٟتديث يرغب ا١تسلمُت بااللتزاـ الديٍت الصادؽ، كيغرس قيما إسبلمية عديدة خلقية 

 .بناء ٣تتمع فاضل متماسككركحية ككجدانية، إذا ما انتشرت بُت األفراد أدت إذل 
دخل على شاب كىو يف ا١توت، فقاؿ :] كيف  --كمن أمثلة ذلك أيضا : "أف النيب  -

ال :] --ٕتدؾ؟[ قاؿ : كا يا رسوؿ ا إين أرجو ا كإين أخاؼ ذنويب، فقاؿ رسوؿ ا 
 .(2) [يخاؼ يجتمعاف في قلب عبد  في مثل ىذا الموطن إال أعطاه اهلل ما يرجو كآمنو مما

فقاؿ: كلد رل غبلـ  --:" أف رجبل جاء إذل النيب --فعن أيب ىريرة : الحوار-/5
ىل فيها من قاؿ: ٛتر.قاؿ:]  ما ألوانها؟[قاؿ: نعم. قاؿ: ]ىل لك من إبل؟[أسود، فقاؿ:]

 .(3) [" فلعل ابنك ىذا نزعوقاؿ: لعلو نزعو عرؽ، قاؿ:]  فأني ذلك؟[[قاؿ: نعم، قاؿ:] أكرؽ؟
 أسلوب اٟتوار ا١تقنع للوصوؿ إذل أعماؽ القلوب كالنفوس.- -ذا كاف يستعمل النيب ىك

ىذه بعض األساليب كغَتىا كثَت، كقد أثبتت قدرهتا على التأثَت، أما غَتىا من األساليب 
الوضعية فمهما بلغت من التطور فإهنا ستضل قاصرة ٘تاما عما كصل إليو ا١تنهج كاألسلوب 

 يربز كجو اإلعجاز.النبوم، كيف ىذا 
 

 .(4)كجوه اإلعجاز التربوم في السنة النبويةرابعػػا : 
 بناء مدرسة متميزة دل يكن ٢تا مثيل من قبل، من حيث ٝتات بارزة. -
 تكوين أىداؼ عالية كغايات سامية طموحة كمتحدية. -
 .عة عن الشركر كالرذائلبناء الركح األخبلقية العظيمة ا٠تَتة الدافعة إذل ا٠تَتات، كالزاجرة كالراد -
 بناء الركح االعتقادية القوية الدافعة، كالطاقة ا١تعنوية اليت ال تنفد. -

                                                             
 (.6421: الصحيح: ؾ : ااربُت من أىل الكفر ، ب:فضل من تبلؾ الفواحش، ح)البخارم  _( 1) 

 (.2427: الصحيح: ؾ : الزكاة ، ح) مسلم     
  (، كقاؿ : حسن غريب. 983: اٞتنائز ، ب: ما جاء أف ا١تؤمن ٯتوت بعرؽ اٞتبُت، ح)الًتمذم: اٞتامع: ؾ _( 2) 
 (.6455: الصحيح: ؾ : ااربُت من أىل الكفر، ب : ما جاء يف التعريض، ح)البخارم  _( 3) 
 مقداد باٞتن: معادل كجوه اإلعجاز الًتبوم يف القرآف كالسنة. _( 4) 
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 بناء الركح العاطفية اإلٯتانية القوية كاٞتياشة.  -
 بناء ركح األخوة اإلنسانية اإلسبلمية. -
 بناء رجاؿ أخيار لبناء خَت أمة مؤمنة. -
 تكوين رسالة اإلسبلـ يف األجياؿ. -
 

 :(1)نماذج من اإلعجاز التربوم في السنة النبويةػػا : خػامس
 /نموذج من اإلعجاز التربوم في القصص النبوم : قصة "قاتل المائة....التائب"1

--أف نيب ا  -كالنص ١تسلم-ركل البخارم كمسلم بسنديهما...عن أيب سعيد ا٠تدرم
 [ :أؿ عن أعلم أىل األرض. فديٌؿ كاف فيمن قبلكم رجل قتل تسعة كتسعين نفسا فسقاؿ

على راىب فأتاه فقاؿ: إنو قتل تسعة كتسعين نفسا فهل لو من توبة؟ فقاؿ: ال فقتلو فكٌمل 
بو مائة، ثم سأؿ عن أعلم أىل األرض فٌدؿ على رجل عالم فقاؿ: إنو قتل مائة نفس فهل لو 

كذا فإف بها أناسا   من توبة؟ فقاؿ: نعم، كمن يحوؿ  بينو كبين التوبة، انطلق إلى األرض
يعبدكف اهلل فاعبد اهلل معهم، كال ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نٌصف 
الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيو مالئكة الرحمة كمالئكة العذاب، فقالت مالئكة الرحمة: 

فأتاىم ملك  جاء تائبا مقبال بقبلو إلى اهلل، كقالت مالئكة العذاب: إنو لم يعمل خيرا قط،
في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقالوا: قيسوا ما بين األرضين فإلى أيتهما كاف أدنى فهو لو، 

فقاؿ  :قاؿ قتادة.[فقاسوه فوجوده أدنى إلى األرض التي أراد، فقبضتو مالئكة الرحمة 
عين أف رجال قتل تسعة كتس[. كيف ركاية : ]أنو لما أتاه الموت ناء بصدره ]: ذكر لنااٟتسن

نفسا فجعل يسأؿ ىل لو من توبة؟ فأتى راىبا فسأؿ فقاؿ: ليست لك توبة. فقتل الراىب، 
ثم جعل يسأؿ، ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قـو صالحوف، فلما كاف في بعض الطريق 
أدركو الموت فناء بصدره ثم مات، فاختصمت فيو مالئكة الرحمة كمالئكة العذاب فكاف 

 .(2) [أقرب منها بشبر فجعل من أىلها إلى القرية الصالحة 
 

                                                             
 (115)السنة  القرآف ك ًتبوم يفمصطفى رجب : اإلعجاز ال _( 1) 
 (.7185مسلم: الصحيح: ؾ :التوبة،ح) _( 2) 
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 :(1)المضموف التربوم -

 أكال: القيم التربوية :
 القيم اإليجابية : -أ

 تأنيب الضمَت ظاىر صحية يف حياة الناس ك٘تثل نوعا من الرقابة الداخلية على السلوؾ. -1
ؿ ما يواجو ا١ترء تاء حو الدينية )أىل الذكر( لبلستفبد من اللجوء إذل السلطة العلمية ال -2

 من مشاكل
 التمسك باألمل لو نتائج إ٬تابية يف حياة اإلنساف دائما. -3
 كقوع اإلنساف يف ا٠تطأ ال يعٍت إغبلؽ باب التوبة يف كجهو ألف رٛتة ا كاسعة. -4
عجز اإلنساف عن فهم القضايا الوجودية ال يعٍت إال قصور عقلو، كال يعٍت بالضركرة  -5

 لقضايا أك استحالتها.عدـ حدكث تلك ا
 التائب ينبغي لو مفارقة األحواؿ اليت اعتادىا زمن ا١تعصية. -6
أفضلية العلم عن العبادة ألف ا١تفيت األكؿ تغلب عليو العبادة، كالثاين يغلب عليو العلم   -7

 كما يتضح من النص.
 القيم السلبية :-ب
 القتل عدكانيا. -1
 اليأس من رٛتة ا. -2
 يف ا٠تطأ )قتل الراىب(.التمادم  -3
 اإلفتاء بغَت علم. -4
 التكرب على ا١تخطئ كإشعاره با١تهانة. -5

 ثانيا: األىداؼ التربوية:
 في المجاؿ المعرفي: -أ

 األحكاـ الشرعية التالية:-أك القارئ-أف يتذكر السامع -1
                                                             

العملية الًتبوية تقـو على ٣تموعة من األىداؼ: أىداؼ معرفية )علم( ٍب كجدانية )بعد العلم يكوف االعتقاد كاإلٯتاف _ ( 1)
كما تقـو على التحلية )بالقيم اإل٬تابية( كالتخلية كا١تيل( ٍب نفسحركية )بعد العلم كاإلٯتاف( يكوف العمل كااللتزاـ كالسلوؾ،  

 )من القيم السلبية(.
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 القتل ا٠تطأ(.-حكم قتل النفس )القتل العمد -
 أحكاـ التوبة كشركطها. -
 اليأس من رٛتة ا.حكم -
 آداب ا١تفيت كما ٬تب إزاءه من احًتاـ كحسن استماع.-أك القارئ-أف يتذكر السامع -2
أف يعرؼ السامع إذا كاف من العلماء أف من آداب اإلفتاء أف يكوف إصدار اٟتكم  -3

 د كالتناصح.الشرعي يف إطار من اٟتنو كالرفق با١تستفيت كإف كاف ٣ترما، تثبيتا ١تعٌت الرٛتة كالتوا
 بعض أحواؿ األمم السابقة. -أك القارئ-أف يستنتج ا١تستمع -4
أف يفهم ا١تستمع أف ىناؾ رقابة إ٢تية مستمرة على سلوكو، كيتذكر يف ىذا آّاؿ  -5

 [18]ؽ: اآلية َما يَ ْلِفظُ ِمْن قَْوٍل إَّلا َلَدْيِو رَِقيٌب َعتِيدٌ  اآليات القرآنية اآلتية : 
 ؿ الوجداني:في المجا -ب
 أف يستيقظ ضمَت السامع كٓتاصة إذا كاف مذنبا فيتذكر أخطاءه السابقة. -1
 أف يشعر السامع بأف آّـر ليس ٣تردا دائما من الضمَت بل إنو قد يرجع كيتوب. -2
أف تكوف نظرة السامع إذل ا١تذنبُت كاسعة، فبل يقسو عليهم حىت يتأكد من رفضهم  -3

 كربىم على التوبة.النصح كردىم الدعوة كت
 أف ٭تس السامع بأف رٛتة ا كاسعة فتهفو نفسو إذل رضا ا كيطمع يف رٛتتو. -4
أال يستكثر السامع ذنوبو مهما بلغت بالقياس إذل عظمة التوبة، كسعة رٛتة الرٛتن  -5

 الرحيم جل شأنو.
 في المجاؿ النفسي/حركي: -ج
 ن كل ما ٬تهل حكمو من مشكبلت حياتو.أف يلجأ اإلنساف إذل العلماء لسؤا٢تم ع -1
 أف يتعود قبوؿ حكم الدين بالطاعة كاإلذعاف. -2
 أف يصحح السامع عقيدتو إذا كاف يف نفسو إزاء مثل ىذه القصص شك حىت ال ٮترج  -3

 ِإنا اللاوَ َّل يَْغِفُر أَْن ُيْشَرَك بِِو َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَك  من الدين من غَت أف يقصد 
 [116]النساء: اآلية لَِمْن َيشَاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللاِو فَقَْد َضلا َضالَّل بَِعيًدا

 أف يرجع السامع إذل ا١تصادر الدينية الفقهية ١تعرفة األحكاـ اليت ٬تهلها من قضايا:-5
 القتل العمد كالقصاص كما يتعلق بو من الدية كالقصاص. -
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 التوبة كشركطها. -
 اؿ كأحكامو الفقهية )ما ٬تب على السائل كما ٬تب على ا١تفيت(آداب السؤ  -
 حكم العمل بقوؿ ا١تفيت كاختبلؼ مذىبو عن مذىب السائل. -
أف يسعى اإلنساف إذل التخلص من الظركؼ ايطة بالعادات السيئة اليت يريد اإلقبلع -6

عده على نسياف ماضيو عنها، فهجرة الرجل من األرض اليت ارتكب فيها ا١تعاصي )القتل( ستسا
 كاستقباؿ حاضره اٞتديد بنفسية جديدة متطهرة.

 / نموذج من اإلعجاز التربوم في أحاديث متفرقة:2
 المجموعة "أ": -

] إف الٌدنيا حلوة خضرة كإف قاؿ:  --عن عمرك بن عوؼ األنصارم أف رسوؿ ا  -
نيا كاٌتقو   ا النساء فإٌف أكؿ الفتنة ببني اهلل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلموف فاتقوا الد 

 (1) [ إسرائيل كانت في النساء
فأكـر  ال عيش إال عيش اآلخرةاللهم : ] --قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  --عن  أنس -

 .(2) [ األنصار كالمهاجرة
يؤتى بأنعم أىل الدنيا من أىل النار يـو القيامة فيصبغ قاؿ: ]  --كعنو أف النيب -

اؿ يا ابن آدـ ىل رأيت خيرا قط  عل مٌر بك نعيم قٌط فيقوؿ ال كاهلل يا في النار صبغة ثم يق
نيا من أىل الجنة فيقاؿ لو يا ابن آدـ ىل رأيت بؤسا قٌط  رٌب كيؤتى بأشٌد النام بؤسا في الد 

 . (3) [ ىل مٌر بك شٌدة قطٌّ فيقوؿ ال كاهلل يا رب ما مٌر بي بؤس قط  كال رأيت شٌدة قطه 
ما الدنيا في اآلخرة إال : ] --قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  --بن شداد  عن ا١تستورد-

 .(4) [ في اليٌم فلينظر بم ترجع -كأشار ٭تِت بالٌسبابة-مثل ما يجعل أحدكم إصبعو ىذه 
كمعٌت اٟتديث: "ما دنيا بالنسبة إذل اآلخرة يف قصر مٌدهتا، كفناء لذاهتا كدكاـ كاآلخرة، 

 . (5)كنيسة ا١تاء الذم يعلق باألصبع إذل باقي البحر" كدكاـ لذاهتا كنعميها، إال  
                                                             

 (.7124: ؾ : الرقاؽ، ح) صحيح: ال مسلم _( 1) 
 (.2801اٞتهاد كالسَت، ب: البيعة يف اٟترب أف ال يفركا، ح)صحيح: ال : البخارم  _( 2) 

 (.4773اٞتهاد كالسَت، ح)صحيح: ال مسلم :      
 (.7266صفة القيامة، ح)صحيح: ال مسلم : _( 3) 
 (.7376اٞتنة كصفة نعيمها، ح)صحيح: ال مسلم : _( 4) 
 .(17/192 : ا١تنهاج )النوكم  _( 5) 
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 : أكال: األىداؼ التربوية
 األىداؼ المعرفية : -أ

اْلَماُل وَاْلبَُنوَن زِينَُة اْلَحيَ اِة الدُّْنيَ ا وَاْلبَ اقِيَ اُت   لم قولو تعاذل:أف يتدبر ا١تس -
 .[46]الكهف اآلية  الً الصاالَِحاُت خَْيٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَوَابً ا وَخَْيٌر أَمَ 

 أف يعرؼ ا١تسلم أ٫تية إعداد العدة لآلخرة. -
 أف يدرؾ ا١تسلم ضركرة أال ٬تعل الدنيا منتهى أملو كغايتو. -
 أف يعلم ا١تسلم بأف النعيم اٟتقيقي ىو ما أعده ا لو يف اآلخرة. -
 أف يعرؼ ا١تسلم أف الدنيا دار عمل كشقاء كليس جزاء نعيم. -
 ا١تسلم أف ما يدخل معو يف قربه عملو فقط كليس مالو كال كلده. أف يعرؼ -
 أف يدرؾ ا١تسلم أنو مهما نعم يف الدنيا فإنو ليس شيء ٔتا سيجده عند ا يف جنتو. -
 أف يعلم ا١تسلم ضركرة تقول ا فيما ٯتتلك من متاع الدنيا. -
 ن يكوف مثل عذاب ا يف النار.أف يدرؾ ا١تسلم أنو مهما يتقي يف الدنيا من عذاب فإنو ل -
 أف يعلم ا١تسلم أف الدنيا بالنسبة لآلخرة كقطرة من  ا١تاء يف ْتر كاسع. -
 عن التكالب على الدنيا. --أف يدرؾ هني الرسوؿ -
 أف يعلم ا١تسلم أف رزقو بيد ا كأنو ال حيلة لو فيو. -

 األىداؼ الوجدانية: -ب 
 د لآلخرة كاالستعداد ٢تا.أف ٭تس ا١تسلم بأ٫تية اإلعدا -
 أف ينفر ا١تسلم من التصارع على الدنيا كالتكالب عليها.-
 أف يشعر ا١تسلم بأف رزقو لن يأخذه غَته. -
 أف ٭تس ا١تسلم بعظمة جزاء ا يف اآلخرة. -
 أف يشعر ا١تسلم ْتقارة الدنيا كضآلة قيمتها بالنسبة لآلخرة. -
 دـ معصيتو.أف ٯتيل ا١تسلم ٨تو طاعة ا كع -
 أف ٭تب ا١تسلم التصدؽ ٔتالو كادخاره لآلخرة.-
 أف ٮتشى ا١تسلم من سوء العاقبة. -
 أف ٭تس ا١تسلم ٓتطورة عملة إذا كاف سيء كفيو كما يغضب ا. -
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 حركية: األىداؼ النفس -ج 
 أف يعد ا١تسلم العدة لآلخرة كيستعد ٢تا. -
 أف يبحث ا١تسلم عن جزاء ا يف اآلخرة. -
 أف يطمئن ا١تسلم على رزقو كأنو بيد ا. -
 أف يعظم ا١تسلم من جزاء ا يف اآلخرة.-
 أف يتصدؽ ا١تسلم على الفقراء كا١تساكُت حىت يدخر من مالو آلخرتو. -
 أف يًتؾ ا١تسلم التصارع كالتكالب على الدنيا. -
 أف ٭تس ا١تسلم عاقبتو كيصلح عملو. -

 ثػانيػا: القيم التربوية.
 :اليت تسعى ٚتلة ىذه األحاديث إذل غرسها يف نفوس السامعُت ىيلقيم اإليجابية : ا -أ

 .-عز كجل-االستعداد للقاء ا  -
 ترؾ التصارع على الدنيا كالتكالب عليها. -
 االطمئناف على رزؽ ا . -
 إصبلح العمل كالعاقبة. -
 التصدؽ با١تاؿ الدخاره يف اآلخرة. -
 يتو.طاعة ا كعدـ معص -

 :اليت يسعى اٟتديث إذل استئصا٢تا من نفوس السامعُت ىي القيم السلبية :  -ب
 البخل كالتقتَت كالشح. -
 التصارع كالتكالب على الدنيا. -
 نسياف لقاء ا. -
 إ٫تاؿ جزاء ا كاالىتماـ بالدنيا. -
 عصياف ا يف أكامره. -
 المجموعة "ب" -
مٌر بالسوؽ داخبل من بعض العالية كالناس   --"أٌف رسوؿ ا  --عن جابر  -

؟[ أيكم يحب أف ىذا لو بدرىمكنفتو فمٌر ّتدم أسٌك ميت، فتناكلو فأخذ بأذنو، ٍب قاؿ: ] 
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؟[ قالوا: كا لو كاف حٌيا  أتحٌبوف أنٌو لكم]  : فقالوا : ما ٨تٌب أنٌو لنا بشيء، كما نصنع بو؟ قاؿ
فواهلل للدنيا أىوف على اهلل من ىذا ]  : يت؟ فقاؿكاف عيبا فيو ألنو أسٌك فكيف كىو م

 . (1) [عليكم 
لو كاف لي مثل أيحد :] --قاؿ رسوؿ ا  --عن الرسوؿ  --كعن أيب ىريرة -

 (2)[ ذىىبنا لسٌرني أف ال تمٌر علٌي ثالث لياؿو كعندم منو شيء إال شيئا أرصده لدين
 كالٌدرىم كالقطيفة كالخميصة إف أيعطي تعس عبد الدينار قاؿ: ]  --كعنو عن النيب -

تعس كانتكس كإذا ، كإف لم يعط سخط ]كيف ركاية :  [ رضي كإف لم يعط لم يرض
 . (3)[ شيك فال انتقش

 قولو : "كانتكس" أم عاكده ا١ترض فعلى ما تقدـ من تفسَت التعس بالسقوط يكوف ا١تراد 
وف ا١تعٌت بػ"انتكس" بعد تعس انقلب على أنٌو إذا قاـ من سقطتو عاكده السقوط، ك٭تتمل أف يك

 .(4) رأسو بعد أف سقط
لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليو رداء إما قاؿ :"  --كعنو -

إزار كإٌما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين كمنها ما يبلغ الكعبين 
 .(5) " كراىية أف ترل عورتو  بيده فيجمعو
 كال : األىداؼ التربوية.أ
 األىداؼ معرفية : -أ

 يعلم ا١تسلم بضركرة سداد الديوف. -
 أف يعرؼ ا١تسلم أ٫تية التصدؽ من ا١تاؿ على فقراء كا١تسلمُت. -
 أف يدرؾ ا١تسلم أنو من مات ال يشرؾ با شيئا دخل اٞتنة. -
 حىت ال ٭تقر من عن النظر إذل من ىم أفضل منو  --أف يعلم ا١تسلم بنهي الرسوؿ -

 نعمة ا عليو.
                                                             

  (.7607: ؾ : الزىد كالرقاؽ، ح)صحيحال :مسلم _( 1) 
  (.2259: ؾ : االستقراض، ب: أداء الديوف، ح)صحيحال البخارم : _( 2) 
   (.2730: اٞتهاد كالسَت، ب: اٟتراسة يف الغزك يف سبيل ا، ح): ؾ صحيحال البخارم : _( 3) 
 (.11/254 ) فتح البارم: ابن حجر  _( 4) 
   (.431: أبواب ا١تساجد، ب: نـو الرجل يف ا١تسجد، ح)صحيحال البخارم : _( 5) 
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 أف يدرؾ ا١تسلم ّٔبلؾ عبد ا١تاؿ. -
 أف يعرؼ ا١تسلم بضركرة أف تسًت الثياب عورة ا١تسلم. -
 .-عز كجل-أف يعرؼ ا١تسلم ّٔواف الدنيا عند ا  -

 األىداؼ الوجدانية: -ب
 أف يشعر ا١تسلم بقيمة التصدؽ با١تاؿ على فقراء ا١تسلمُت. -
 ا١تسلم الوقوع يف الشرؾ أك الكفر.أف يكره  -
 أف ال يقدس ا١تسلم ا١تاؿ أك ٭تبو بصورة كبَتة. -
 أف يكره ا١تسلم البقاء يف سجن الدنيا كاٟتد من حركتو. -
 أف ٭تب ا١تسلم ارتداء ملبس يسًت عورتو. -
 أف يشعر ا١تسلم ّٔواف الدنيا. -
 حركية. األىداؼ النفس -ج
 نو.أف يلتـز ا١تسلم بسداد ديو  -
 أف يتصدؽ ا١تسلم ٔتالو على فقراء ا١تسلمُت. -
 أف يبتعد ا١تسلم عن الشرؾ كالكفر. -
 أف يرضى ا١تسلم برزقو الذم رزقو لو ا يف الدنيا. -
 أف يبتعد عن تقديس ا١تاؿ كتعظيمو. -
 أف يرتدم مبلبس تسًت العورة. -
 أف ٖتافظ ا١تسلمة على حجأّا . -
 ا.يعشر ّٔواف الدنيا عند  -
 ػػا : القيم التربوية.يثػان

 :اليت يسعى اٟتديث إذل غرسها يف نفوس السامعُتالقيم اإليجابية  -أ
 االلتزاـ بسداد الديوف -
 التصدؽ با١تاؿ كحب الزكاة على ا١تسلمُت -
 الرضا بالرزؽ كإف كاف قليبل. -
 عدـ النظر إذل من ىم أفضل يف الرزؽ كلكن النظر إذل من ىم أقل. -
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 دـ التبًت على نعمة ا كالتقليل من قيمتها.ع -
 االبتعاد عن تقديس ا١تاؿ كتعظيمو. -
 ارتداء مبلبس تسًت العورة. -
 ٤تافظة ا١تسلمة على حجأّا. -
 الشعور ّٔواف الدنيا عند ا. -

 :اليت يسعى اٟتديث اليت استئصا٢تا من نفوس السامعُتالقيم السلبية -ب
 يف أكامره.الشرؾ با كعصيانو  -
 بو. عدـ التصدؽ با١تاؿ كالبخل كالشح على ا١تسلمُت االعًتاض على رزؽ ا كعدـ الرضا -
 التبًت على نعمة ا عز كجل. -
 تقديس ا١تاؿ كتعظيمو. -
 ارتداء مبلبس ال تسًت العورة. -
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 المحاضرة السابعػة :
 نبويػػةالوجو السادس : اإلعجاز العلمي في السنػة الػ

 ككجوىو كضوابطو كفوائده اإلعجاز العلمي يف السنة النبويةمفهـو :  القسم األكؿ
 .جاز العلمي في السنػة الػنبويػػةاإلع مفهـوأكال : 

  كصف اإلعجاز ىنا بالعلمي نسبة إذل العلم الذم ىو حقيقة مقطوع ّٔا
 بتعريف جزأيها.مركب إضافي، تعرؼ  اٟتقيقة العلميةتعريف الحقيقة العلمية:  -أ

اٟتق نقيض الباطل، كالشيء ا١تتحقق كجوده، الثابت ببل شك، كأصلو تعريف الحقيقة : 
 ا١تطابقة كا١توافقة.

ىي صفة للحقيقة، كالعلم نقيض اٞتهل، كىو إدراؾ األشياء على  تعريف العلمية:
 حقيقتها.

قضاياه على التجربة  ىنا العلم التجرييب، كىو الذم يعتمد يف ٖتقيق -العلم -كا١تقصود بو
درسها من أجل الوصوؿ إذل العلمية اليت ٖتكم الظواىر اليت تمن أجل الوصوؿ إذل القوانُت 

 .(1)، كيكوف معيار ا٠تطأ كالصواب فيو ىو موافقة الواقعالنتائج
العلمية يف االصطبلح ىي: ا١تفهـو الذم ٕتاكز ا١تراحل الفرضية، كالدراسات  قيقةكاٟت 

 .(2)صبح ثابتا ٣تمعا عليو من قبل كافة العلماء ا١تختصُتالنظرية حىت أ
 .النبوية تعريف اإلعجاز العلمي في السنػة -ب 

ْتقيقة أثبتها العلم التجرييب، كثبت  --إخبار النيب  واإلعجاز العلمي يف السنػة النبوية ى
ما أخرب بو عن ٦تا يظهر صدقو في --عدـ إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية يف زمن الرسوؿ 
 .(3)ربو سبحانو كتعاذل، كىو باب من أبواب اإلعجاز الغييب

 
 .الػنبوية كجوه اإلعجاز العلمي في السنػةثػانيػػا: 

  العلم التجرييبكجوه كوف األحاديث اليت فيها اإلخبار عن األمور الغيبية ا١تتعلقة بأمور 
                                                             

 (.25، 24بازموؿ : اإلعجاز العلمي يف اٟتديث كقواعده ) _( 1) 
 (.28) كآخركف : اإلعجاز العلمي يف القرآف كالسنة عبد ا ا١تصلح _( 2) 
 (.28) كالسنة تارٮتو كضوابطوعبد ا ا١تصلح : اإلعجاز العلمي يف القرآف  _( 3) 
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 تظهر فيما يأٌب: اإعجاز 
 عن غيب ال يبلغو علم البشر. --أكال: من جهة أنو إخبار النيب 

أمي ال يصل إذل معرفة شيء من ىذه األمور إال بالنقل عن غَته،  --ثانيا: أف الرسوؿ 
لِِو ِمْن ِكتَ اٍب َوَّل   ، قاؿ تعاذل: --ىذا لو كجد من يعلمها قبلو  ُلو ِمْن قَب ْ َوَما ُكْنَت تَت ْ

 . [48:  العنكبوت]  ُلونَ تَُخطُُّو بَِيِميِنَك ِإذًا َّلْرتَ اَب اْلُمْبطِ 
ثػالثا: أف الوصوؿ إذل بعض النتائج يف العلم التجرييب ٭تتاج إذل كقت كثَت ، كجهد كبَت، 

، فمن أين لو ىذه ا١تعرفة بأمور بُت ظهرانيهم ال يغيب عنهم --كمعامل خاصة، كىذا الرسوؿ
  الكوف يف اٞتوانب ا١تتعددة؟.

 ما نصت عليو األحاديث النبوية كبُت كما كشفو علماء رابعا : التوافق الدقيق اٟتاصل بُت
 .(1)حقائق كونية كأسرار علميةالكوف من 

 
 .الػنبوية البحث في اإلعجاز العلمي في السنػة كخطوات ضوابطثػالثػػا : 

 :(2)ال يسلم بو إال بعد ٖتقق الشركط كالضوابط اآلتية علميإعجاز إف االدعاء بوجود 
ا١تكتشفة من  اٟتقيقة الكونية ة كاضحة يف النص تشَت إذلإثبات كجود دالل -/1

 ا١تتخصصُت يف العلـو البحتة.
 ثبوت تلك اٟتقيقة الكونية علميا بعد توفر األدلة اليت ٖتقق سبلمة الربىنة عليها. -/2
 - -ى ا١تصطفىثبوت استحالة معرفة البشر بتلك اٟتقيقة الكونية كقت نزكؿ الوحي عل -/3
-أك من سنة رسوؿ ا -عز كجل –طابق بُت داللة النص من كتاب ا ٖتقق ا١ت -/4

- .كبُت تلك اٟتقيقة الكونية 
إذا كاف النص الذم نستنبط منو اإلعجاز العلمي من السنة ا١تطهرة، كجب أف يكوف  -/5

يف دائرة القبوؿ بأف يكوف صحيحا أك حسنا، حيث ال تعتمد يف ىذا ا١تنهج األحاديث الواىية 
 ١توضوعة.كا

 

                                                             
 (.25)النبوية تعريفو كقواعده السنة ينظر : بازموؿ : اإلعجاز العلمي يف  _( 1) 
 (.31)كالسنة آف عبد ا ا١تصلح  كآخركف: اإلعجاز العلمي يف القر  _( 2) 
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 :  (1) ىذا على كجو اإلٚتاؿ, اما على كجو التفصيل، فتتمثل يف اآلٌب
 اختيار األحاديث اتوية على إشارات إذل الكوف كمكوناتو كظواىره كعمليات خلقو  -1
كإذل ضوابط سلوكو،  ،كاستبدالو، كإذل اإلنساف كخلقو األكؿ كمراحلو اٞتنينية كإفنائو كبعثوكإفنائو 

كما أباح لو من كسائل  ،لو كحـر عليو من ا١تطعومات كا١تشركبات –تعاذل  –أحل ا كإذل ما 
 الوقاية من األمراض كالتداكم كالعبلج.

، كعدـ ٚتع األحاديث الواردة يف ا١توضوع الواحد كالركايات ا١تتعددة للحديث الواحد -2
 . االكتفاء ْتديث كاحد منها ألف األحاديث يفسر بعضها بعضا

 عرفة درجة اٟتديث عند أىل العلم، كاستبعاد كل األحاديث اليت ثبت بالدراسة ا١تتأنية م -3
 أك أهنا من اإلسرائيليات. أك ضعيفة موضوعةأهنا 
األلفاظ يف اللغة العربية، ككفق قواعد ىا كأساليب  فهم األحاديث النبوية كفق دالالت -4    

اف، كقد ٖتدث إليهم بلساهنم، على أف ال ٮترج عريب اللس --كذلك ألف النيب  ،التعبَت فيها
إال بقرينة كافية، كعند الضركرة القصول، كمن ىنا فبل ٯتكن إثبات  باللفظ من اٟتقيقة إذل آّاز

 اإلعجاز العلمي بتأكيل النص النبوم ٔتا ال ٖتتملو قواعد اللغة.
أك التكلف يف فهم فهم اٟتديث النبوم يف ضوء سياقو كمبلبساتو، كعدـ التعسف  -5    

 دالالتو، أك ٖتميل ألفاظو ما ال ٖتتملو اللغة.
التعامل  عدـ تأكيل األحاديث إلثبات نظرية علمية ٖتتمل الشك كالصواب، كلكن ٬تب -6    

 يف االستشهاد على اإلعجاز العلمي ها االقتصار على توظيفك ق العلمية الثابتة، فقط مع اٟتقائ
   .- –يف ٚتيع اإلشارات العلمية الواردة يف أحاديث رسوؿ ا للحديث النبوم الشريف كذلك

 للحديث عدـ الدخوؿ يف التفاصيل العلمية الدقيقة اليت ال ٗتدـ قضية اإلعجاز العلمي -7    
 كاالكتفاء من ذلك بالقدر البلـز إلثبات كجو اإلعجاز العلمي.  ،النبوم الشريف

  الداللة العلمية للحديث النبوم الشريف كالناقل لتلكضركرة التمييز بُت ٤تقق الداللة  -8 
مع مراعاة التخصص الدقيق يف ٚتيع مراحل إثبات كجو اإلعجاز العلمي أك ما يعرؼ باسم 

 . ""التحقيق العلمي للنص النبوم الشريف

                                                             
، ضوابط البحث يف اإلعجاز العلمي (30)تارٮتو كضوابطوكالسنة عبد ا ا١تصلح : اإلعجاز العلمي يف القرآف ينظر:  _( 1) 

 (701-700يف القرآف كالسنة :موقع ا٢تيئة العا١تية لئلعجاز العلمي يف الكتاب كالسنة، أٯتن ٤تمد: كجوه اإلعجاز يف السنة)
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من  ألف عادل الغيب لو ا ٦تا استأثر ا بعلمو؛مطلق اعدـ ا٠توض يف القضايا الغيبية غيبي -9    
، كعلى ذلك فإف القياس بُت العا١تُت قياس يغاير سنن كقوانُت عادل الشهادة السنن كالقوانُت ما

 باطل، كمغالطة كبَتة كمن ىنا كجب التسليم ٔتا جاء عن عادل الغيب يف كتاب ا كيف سنة خاًب 
 دكف ٤تاكلة تفسَت ذلك يف حدكد ا١تعارؼ العلمية ا١تكتسبة.  - –أنبيائو كرسلو

يف  العلمي يف فهم الداللة ألية إشارة علمية التحقيق التأكيد على أف ما يتوصل إليو -10   
 قد أكتى جوامع الكلم.  - –ألف الرسوؿ ا٠تاًب  ؛شريف ليس منتهي الفهم لوالنبوم الديث اٟت
 فإنو ا١تثل التسليم بأف النص النبوم الشريف كإف جاء يف مقاـ التشبيو أك آّاز أك ضرب -11   

 كإف دل تكن اٟتقيقة العلمية ،طلقةيبقى صحيحا من الناحية العلمية يف لفظو كمعناه صحة م 
كاف موصوال بالوحي كمعلما من قبل خالق   –صلوات ا كسبلمو عليو  –ألنو  ؛مقصودة لذاهتا

 .السماكات كاألرض
  

 .في السنة النبوية فوائد بحوث اإلعجاز العلميرابعػا : 
 :(1)العلمي، ٯتكن تلخيصها يف النقاط اآلتية ىناؾ عدة فوائد لبحوث اإلعجاز

، كالذم يًتجم بزيادة اليقُت عندىم لدل رؤيتهم الذم تًتكو يف قلوب ا١تسلمُت األثر البالغ -1
، كىكذا فإهنا خَت دعوة  --ىذه اٟتقائق الباىرة، ألهنا كردت على لساف النيب األمي ٤تمد

 للتمسك بالقرآف كالسنة كاالىتداء ّٔما.
، حيث إف عرض تشكك يف صحة الرسالة امدية على األفكار اليت الدامغ الرد العلمي -2

تلك اٟتقائق اليت أخرب عنها نيب أمي يف زمن يعمو اٞتهل بالعلـو البحتة، خاصة منها الكونية، 
ألجل ذلك فهذا الوجو من كجوه اإلعجاز يعد ٣تاال خصبا إلقناع ا١تنصفُت من العلماء بربانية 

 . --ف الكرمي، كصدؽ رسوؿ ا القرآ
الرد العلمي ا١تقًتف بالربىاف الساطع على أف الدين اإلسبلمي ىو دين العلم حقا، فمع إشادة  -3

العلماء، قد ذكر كثَتا من الدالالت بالعلم ، كترغيبو يف ٖتصيلو، كتنويهو بفضل  --الرسوؿ 
 العلمية كأشار إذل كثَت من األسرار الكونية.

  --إلعجاز العلمي سواء يف القرآف أك يف السنة ٯتثل شاىدا إضافيا على صدؽ رسوؿ اأف ا -4
                                                             

 (.35)السنة  ا١تصلح كآخركف : اإلعجاز العلمي يف القرآف ك عبد ا _( 1) 



 

 

- 106 - 

أف معاينة كثَتا ٦تن كانوا نصارل أك أف اإلعجاز العلمي أحد كسائل الدعوة إذل ا، ذلك  -5
 بوذيُت أك يهود على حقائق كلطائف منو كاف سببا يف اعتناقهم اإلسبلـ.

 
 السنة النبوية ك ٪تاذج منو.اإلعجاز العلمي يف : ٣تاالت القسم الثاين

 مجاالت اإلعجاز العلمي في السنة النبوية .خػامسػػا : 
 اإلعجاز العلمي يف علـو اٟتياة -
 اإلعجاز العلمي يف علم األجنة. -
 اإلعجاز العلمي يف علم اٟتيواف. -
 اإلعجاز العلمي يف علم األرصاد كالفلك. -
 اإلعجاز العلمي يف علـو األرض. -
 اإلعجاز العلمي يف علـو البحار. -
 اإلعجاز العلمي يف الطب الوقائي. -
 اإلعجاز العلمي يف األطعمة كاألشربة. -
 اإلعجاز العلمي يف الغذاء كالتداكم. -

 
 .(1)في السنة النبوية اإلعجاز العلمينماذج من سادسػػا : 

  النموذج األكؿ : -1
 حىت جلسنا لو قلنا ٍب ،-- ا رسوؿ مع ا١تغرب صلينا": قاؿ أبيو عن بردة أيب عن -     

 صلينا ا رسوؿ يا :قلنا ؟[ىاىنا زلتم ما:] فقاؿ ،علينا فخرج ،فجلسنا قاؿ العشاء معو نصلي 
 رأسو فرفع :قاؿ [أصبتم أك أحسنتم :]قاؿ ،العشاء معك نصلي حىت ٧تلس قلنا ٍب ا١تغرب معك

 ذىبت فإذا للسماء أمنة النجـو :]فقاؿ ،-اءالسم إذل رأسو يرفع ٦تا كثَتا ككاف- السماء إذل
  يوعدكف ما أصحابي أتى ذىبت فإذا ألصحابي أمنة كأنا توعد ما السماء أتى النجـو

 
                                                             

صاحل رضا : اإلعجاز العلمي، أٯتن ٤تمد : كجوه اإلعجاز، عبد ا ا١تصلح كآخركف: اإلعجاز العلمي، اإلعجاز  _( 1) 
 .-موقع كيكيبيديا–العلمي 
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 .(1) ["يوعدكف ما أمتي أتى أصحابي ذىب فإذا ألمتي أمنة كأصحابي
 النجـو نكدرتا فإذا باقية فالسماء باقية دامت ما النجـو أف اٟتديث كمعٌت قاؿ النوكم : "     

 أمنة كأنا: ]  -- كقولو كذىبت كانشقت فانفطرت السماء كىنت القيامة يف كتناثرت
 ك٨تو ،القلوب كاختبلؼ ،عراباأل من ارتد من كارتداد ،كاٟتركب الفنت من : أم [... صحابيأل

 معناه ...[ المتي أمنة كأصحابي :] -- قولو .ذلك كل كقع كقد ،صر٭تا بو أنذر ٦تا ذلك
 كغَتىم الرـك كظهور ،الشيطاف قرف كطلوع ،فيو كالفنت الدين يف كاٟتوادث البدع ظهور نم

 -"(2)- معجزاتو من كلها كىذه ،ذلك كغَت ،كمكة ا١تدينة كانتهاؾ ،عليهم
  النجـو ذىاب ية أثبتها العلم اٟتديث، أال كىيحقيقة علم اٟتديث الشريف يف ىذا     

 .السماء إذل ديخافكطمسها، ٍب انفجارىا كزكا٢تا بتحو٢ُّتا   كانكدارىا
يمن بقو  هاكنظرنا لضخامة كتل السماكية النجـوف       ل جذّٔا على كل ما يدكر يف فلكهافإهنا هتي

، كالنجـو ترتبط فيما بينها ا١تادة ، كغَت ذلك من صوركمذنبات ،كأقمار ، ككويكبات،كواكب من
أكرب فأكرب، مرتبطة فيما بينها باٞتاذبية أيضنا، فإذا انفرط  كونية ع يف كحدات، كتتجمَّ اٞتاذبيةب

 باهنيار نيا باهنيارىا، كاهنار الكوف كلوالد السماء ، كاهنارتالنجـو عقد ىذه القول اهنارت
 الن جيوـي أىمىنىةه لًلس مىاًء، فىًإذىا ذىىىبىًت ]  الدنيا، كىنا تتضح ركعة التعبَت النبوم الشريف: السماء 

 .[الن جيوـي أىتىى الس مىاءى مىا تيوعىدي...
بسرّْ غريب   -- رسوؿ ا إعجاز علمي كاضح، فمىٍن أخرب اٟتديث الشريف كىذا       

، الذم يعيش يف أيمَّة - - ٤تمد كتوازنو؟ ككيف عرؼ الكوف كهذا من أسرار نشأة األميُّ
 .ىذه اٟتقيقة العلمية ا٠تالدة جاىلة دل يقم للعلم فيها راية

 
 النموذج الثاني : -2       
 ال تقـو الساعة حتى يكثر الماؿ كيفيض  :]قاؿ --أف رسوؿ ا  عن أيب ىريرة  -      

 حتى يخرج الرجل بزكاة مالو فال يجد أحدا يقبلها منو كحتى تعود أرض العرب مركجا 

                                                             
 .(6629)، ؾ: فضائل الصحابة، ح صحيحال : مسلم _( 1) 
 .(83/ 16) ا١تنهاج : _( 2) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 .(1)[اكأنهار
من ا١تعجزات العلمية اليت تصف حقيقةن كونيةن دل يدرٍكها العلماء إال  كىذا اٟتديث الشريف        

كانت يف القدمي  جزيرة العرب أدلة قاطعة أف، حُت ثبت ٢تم بالقرف العشرين يف العقود ا١تتأخرة من
ة لعودكما تشَت الدراسات ا١تناخية إذل أف تلك الصحراء القاحلة يف طريقها الن ل  ،مركجنا كأهنارنا

بدكراتو مناخيةو  –يف تارٮتو الطويل  –كذلك ألف كوكب األرض ٯتٌر  ،مركجنا كأهناران مرة أخرل
فعلى سبيل ا١تثاؿ  ،كما قد تكوف فجائيةن كمتسارعةن   ميتقلّْبةو تتم على مراحل زمنيةو طويلةو كمتدرجةو ،

كرات زحف اٞتليد على أدرؾ علماء األرض منذي قرفو كنصف تقريبنا أف أرضنا قد مرَّت بعددو من د
، حيث تتحوؿ كمية من مياه البحار إذل ثلوج، ٞتليدية "اليابسة، تعرؼ باسم " الدكرات ا

كتتجمع يف أحد قطيب األرض، أك فيهما معا، ٍب تبدأ بالزحف يف إتاه خط االستواء، كقد 
يابسة تتحوؿ ينحسر الزحف يف الدكرة الواحدة عدة مرات، كيف أثناء ىذا الزحف اٞتليدم على ال

مناطق معينة يف خطوط الطوؿ كالعرض العليا إذل مناطق جليدية تنعدـ فيها اٟتياة، بينما يتغَت 
أمطار غزيرة بسبب التغَت اٟتاصل يف ا١تناخ، كمن الطقس يف مناطق أخرل، فتتحوؿ إذل مناطق 

خبلؿ  ىذه ا١تناطق ما حدث يف ببلد العرب؛ فقد ثبت بالدراسة أف جزيرة العرب قد مرت
الثبلثُت ألف سنة ا١تاضية بفًتات ٦تطرة، كسيت خبل٢تا با١تركج ا٠تضراء، كتدفقت فيها األهنار 

كاليت تعترب اليـو كاحدةن ، الربع ا٠تارل كحىت صحراءبا١تياه اٞتارية، كٖتولت ا١تنخفضات إذل ْتَتات، 
ة كآّارم ا١تائية القدٯت ،ا أعدادنا من البحَتات اٞتاٌفةثػىبيتى أٌف ّٔ ،جفافان من أكثر أجزاء األرض 

إذل  كمتدفقةن با١تياه ،رم ا١تائية كانت زاخرةن باٟتياةكأٌف تلك البحَتات كآّا ،ا١تدفونة ٖتت رما٢تا
زمن قـو عاد ، الذين أقاموا يف جنوب اٞتزيرة العربية حضارةن ماديٌةن دل يكن يدانيها يف ازدىارىا 

، كقد حكى لنا القرآف الكرمي شيئا من أخبارىم، فيما ذكره تعاذل ا١تادٌم حضارةه أخرل يف زماهنا
يف اٞتنوب من  وفكىو يدعو قومو عادا الذين كانوا يسكن -عليو السبلـ-من قوؿ نيب ا ىود

 ،أََمداُكْم بِأَْنَعاٍم َوبَنِينَ   ،بَِما تَْعلَُمونَ   اتاقُوا الاِذي أََمداُكمْ و أرض العرب، حيث قاؿ ٢تم : 
 [.134-132] الشعراء : وََجن ااٍت َوُعُيونٍ 

ء كيبٌشر العلما ،من دكرات ىذا اال٨تسار اٞتليدمٌ  خر دكرةآنعيش يف هناية ٨تن اليـو ك        
تشَت حيث  ،, كقد بدأت شواىد ىذا بالفعلببداية دكرةو جليدية جديدة قريبنا إف شاء ا

                                                             
  (.2386، ؾ : الزكاة، ح)صحيح: ال مسلم _( 1) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A
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، شواىديىا بداياتي زحف للجليد يف قًدموف على فًتةو مطَتةو جديدةو الدراسات ا١تناخية إذل أنٌنا مي 
وال كل ،لحوظه يف درجات حرارة فصل الشتاءكا٩تفاضه م ،نصف الكرة الشمارٌل بإتاه اٞتنوب

، لشاىٍدنا زحف زيد من ظاىرة االحتباس اٟترارمٌ التزايدي ا١تطَّرد يف معدالت التلوث البيئٌي اليت تي 
، ٦تا يؤكد عودة ىذه الصحراء كأكركبا كسيا يف زماننا الراىن اٞتليد على كل  من أمريكا الشمالية

 القاحلة مركجا كأهنارا مرة أخرل
قد ك  ،القرف العشرين نساف إذل معرفتها إال يف العقود ا١تتأخرة منىذه اٟتقائق دل يتوصٍَّل اإل        

تباعدة يف اٟتديث الصحيح الذم قبل ذلك بقركف متطاكلة كأزماف م - –ا١تصطفى  أشار إليها
 ....[مركجنا كأنهارنا جزيرة العرب تعود ] : قاؿ - –أنو  -- ركاه مسلم عن أيب ىريرة

ىو: رجوع الشيء إذل ما كاف عليو سابقا، كعلى ىذا يكوف ا١تعٌت أف أرض كالعود يف األصل     
العرب كانت مركجا كأهنارا، كأهنا بعد فًتة من الزمن ستعود مرة ثانية كٕترم فيها األهنار، ك٘تتلئ 

 با١تركج ا٠تضراء اليت تغطي أرضها. 
 فهذا اٟتديث احتول على حقيقتُت علميتُت تتعلقاف بأرض العرب:

 ا : أف أرض العرب كانت أرضا خصبة، كىي حقيقة أكدىا القرآف الكرمي كما ذكرنا..إحدا٫ت
 اٟتقيقة الثانية : أف أرض العرب ستعود أرضا خصبة ذات مركج كأهنار كما كانت قبل ذلك. 

 
 النموذج الثالث :  -3      
وف قاؿ النفختين أربع ما بين :]- –قاؿ رسوؿ ا : قاؿ --عن أيب ىريرة  -     

ثم  : قاؿ أربعوف يوما قاؿ أبيت قاؿ أربعوف شهرا قاؿ أبيت قاؿ أربعوف سنة قاؿ أبيت
ينزؿ اهلل من السماء ماء فينبتوف كما ينبت البقل ليس من اإلنساف شيء إال يبلى إال 

 (1)[ عظما كاحدا كىو عجب الذنب كمنو يركب الخلق يـو القيامة

 عجب إال التراب يأكلو آدـ ابن كل قاؿ :] -- ا رسوؿ ىريرة أف أيب عن -     
 .(2) [ يركب كفيو خلق منو الذنب

                                                             
  (.4536: ؾ: التفسَت، ب: سورة الزمر، ح)صحيحال : البخارم _( 1) 

 (.7603: ؾ: الفنت كأشراط الساعة، ح)صحيحمسلم : ال      
 (.7604: ؾ: الفنت كأشراط الساعة، ح)صحيحمسلم : ال _( 2) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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صل العلـو ا١تكتسبة إذل حاديث النبوية الشريفة على حقيقة علمية دل تتو ىذه األٖتتوم       
كما أشار الدكتور ٤تمد -حُت أثبت ا١تتخصصوف يف علم األجنة  ،ال منذ سنوات قليلةإمعرفتها 

سم الشرمي انساف ينشأ من شريط دقيق للغاية يسمى بإلاف جسد أ - ْتث مستفيضعلي البار يف
األكؿ الذم يتخلق بقدرة ا٠تالق سبحانو ك تعاذل يف اليـو ا٠تامس عشر من تلقيح البويضة ك 
انغراسها يف جدار الرحم كإثر ظهوره يتشكل اٞتنُت بكل طبقاتو ك خاصة اٞتهاز العصيب كبدايات 

فقرم ك باقي أعضاء اٞتسم الف ىذا الشريط الدقيق قد أعطاه ا تعاذل على تكوف العمود ال
ٖتفيز ا٠تبليا على االنقساـ ك التخصص ك التمايز ك التجمع يف انسجة متخصصة ك أعضاء 

 متكاملة يف تعاكهنا على القياـ بكافة كظائف اٞتسد.
( يبقى يف هناية العمود العصعص كثبت أف ىذا الشريط األكؿ يندثر فيما عدا جزء يسَت منو )أصل

ك ٚتعو أعجاب( يف ( ك ىو ا١تقصود بعجب الذنب )العصعص سماالفقرة ا١تعركفة بالفقرم )أك 
 .--أحاديث رسوؿ ا 

ف أ --كإذا مات اإلنساف يبلى جسده كلو إال عجب الذنب الذم تذكر أحاديث الرسوؿ 
اإلنساف يعاد خلقو منو بنزكؿ مطر خاص من السماء ينزلو ربنا تبارؾ ك تعاذل كقت اف يشاء 

 فينبت االنساف من عجب ذنبو كما تنبت البذرة من بذرهتا.
ثبتت ٣تموعة من علماء الصُت يف عدد من التجارب ا١تختربية استحالة إفناء عجب الذنب كقد أ

باٟترؽ أك بالسحق أك بالتعرض  )هناية العصعص( كيميائيان باإلذابة يف أقول األٛتاض أك فيزيائيان 
الذم يعترب معجزة علمية سابقة  --ت ا١تختلفة ٦تا يؤكد صدؽ حديث ا١تصطفى عاشعالئل

 .علـو ا١تكتسبة بألف ك أربعمائة سنة على األقللكافة ال
 
 النموذج الرابع :  -4   

أف رسوؿ  -رضي ا تعاذل عنها-يف صحيحو عن أـ ا١تؤمنُت عائشة مسلم  ركل اإلماـ -      
مائة مفصل فمن كبر  إنو خلق كل إنساف من بني آدـ على ستين ك ثالث] : قاؿ --ا 

 ك استغفر اهلل ك عزؿ حجران من طريق الناس أك شوكة أك عظمان اهلل ك حمد اهلل ك سبح اهلل
 ى سالمالمائة  عن طريق الناس ك أمر بالمعركؼ ك نهى عن منكر عدد تلك الستين ك الثالث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B9%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B9%D8%B5
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 .(1)[ فإنو يمشي يومئذ ك قد زحزح عن النار
ناس كل سالمي من ال]قاؿ: --أف رسوؿ ا  --ك يف ركاية البخارم عن أيب ىريرة  -

عليو صدقة كل يـو تطلع فيو الشمس تعدؿ بين االثنين صدقة ك تعين الرجل على دابتو 
فتحملو عليها أك ترفع لو عليها متاعو صدقة ك الكلمة الطيبة صدقة ك بكل خطوة تمشيها 

 .(2) [إلى الصالة صدقة ك تميط األذل عن الطريق صدقة
في اإلنساف ثالث مائة ك ستوف ] "قاؿ: --كركل أبو داككد يف سننو عن بريدة أف النيب  -

: ك من يطيق ذلك يا نيب ا ؟  قالوا [ مفصالن فعليو أف يتصدؽ عن كل مفصل منو بصدقة
 النخاعة في المسجد تدفنها ك الشيء تنحيو عن الطريق فإذا لم تجد فركعتا الضحى]:  قاؿ

 .(3) ["تجزئك
ع ك قيل أهنا يف األصل تعٍت عظاـ األصابع ك : ا١تفصل ك ىي اسم للواحد ك اٞتمالسالمي      

سائر الكف ٍب استعملت للتعبَت عن ٚتيع عظاـ البدف ك مفاصل تلك العظاـ ك ا١تفاصل ىي 
مواضع التقاء العظاـ بعضها مع بعض ك أغلب ىذه ا١تفاصل متحرؾ ك لكن بعضها ثابت  

 .كمفاصل اٞتمجمة
من بالسبلمي ىي ا١تفاصل اليت ٯتكن  أف ا١تقصود --كاضح من حديث الرسوؿ          

أف تتحرؾ عربىا ك من معٍت اٟتديث الشريف أف على ا١تسلم أف يقدـ الشكر   اٞتسم لعظاـ
تعاذل على ما كىبو من ىيكل عظمي منتصب مستقيم ميزه ا تعاذل بو عم ٚتيع ا٠تبلئق كونو 

نها مفصبلن يتيح ٢تذا العدد ك جعل بُت كل عظمتُت م ،من عدد ىائل من الغضاريف ك العظاـ
ك دعمو ك أعطاه قدرا من مركنة اٟتركة  ،ا٢تائل من العظاـ ٛتاية األجزاء اللينة من جسم اإلنساف

 ك غَت ذلك من اٟتركات اليت مكنو ا تعاذل منها. ،تسمح لئلنساف باٞتلوس ك النـو
 سم اإلنساف ّٔذا عدد مفاصل ج --ك األمر ا١تعجزة يف ىذا اٟتديث أف يذكر ا١تصطفى 

 التحديد الدقيق )ثبلٙتائة ك ستوف مفصبلن( يف زمن دل يكن متوفرا فيو لئلنساف أدّن علم بالتشريح 
                                                             

 (.2377ة، ح)ؾ: الزكاصحيح: ال : مسلم _( 1) 
 .(2827ؾ: اٞتهاد كالسَت، ب: من أخذ بالركاب كغَته، ح)صحيح: ال البخارم : _( 2) 

 .(2382ؾ: الزكاة، ح)صحيح: ال : مسلم      
 .(5244ؾ: اآلداب، ب: يف إماطة األذل عن الطريق، ح): السنن أبو داكد : _( 3) 
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  .أك عدد عظاـ ا٢تيكل العظمي ك عدد ا١تفاصل

 
 منظر أمامي للهيكل العظمي

 
 منظر خلفي للهيكل العظمي

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A.jpg&filetimestamp=20080331130502&
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A_%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A.jpg&filetimestamp=20080331130243&
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A.jpg&filetimestamp=20080331130502&
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A_%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A.jpg&filetimestamp=20080331130243&
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م ك العشرين ال تعرؼ بالضبط عدد كبَتا من أساتذة الطب يف مطلع القرف اٟتاد  اكما اف عدد
ا١تفاصل يف جسم اإلنساف كما أف عددا كبَتا من الدكائر العلمية هترب بوضوح من ٖتديد عدد 
العظاـ ك الفواصل يف ا٢تيكل العظمي لئلنساف ك تضعها يف ٣تموعات كبَتة كما فعلت دائرة 

 :يموعات ثبلث دكف ٖتديد ىىيكل اإلنساف يف ٣ت ا١تعارؼ الربيطانية اليت ٚتعت عظاـ ك فواصل
 ا٢تيكل اورم ك يشمل العمود الفقرم ك معظم اٞتمجمة - .1
 ا٢تيكل األحشائي ك يشمل القفص الصدرم ك الفك السفلي ك بعض أجزاء الفك العلوم - .2
 : ك يشمل عظاـ اٟتوض ك أحزمة األكتاؼ ك عظاـ ك غضاريف األطراؼ ا٢تيكل الطريف - .3

: "رحلة اإلٯتاف يف جسم اإلنساف" أف  امد ذكر يف كتابو ا١تعنوفك لكن الدكتور حامد اٛتد ح
آّموع الكلي للمفاصل يف جسم اإلنساف ىو بالضبط ثبلٙتائة ك ستوف مفصبل كما قرر رسوؿ 

 : ٌبك فصلها كاآل - -ا 
 مفصبل منها: 147: بالعمود الفقرم  أكالن 

 مفصبل بُت الفقرات 25 .1
 .بلعمفصبل بُت الفقرات ك األض 72 .2
 مفصبل بُت الفقرات عن طريق اللقيمات اٞتانبية 50 .3

 : مفصبلن منها 24: بالصدر  ثانيان 
 مفصبل بُت عظميت القص ك القفص الصدرم 2 .1
 مفصبل بُت القص ك الضلوع 18 .2
 مفصل بُت الًتقوة ك لوحي الكتف 2 .3
 مفصل بُت لوحي الكتف ك الصدر 2 .4

 مفصبلن منها: 86: بالطرؼ العلوم  ثالثان 
 ل بُت عظاـ الكتفُتمفص 2 .1
 مفاصل بُت عظاـ الكوعُت 6 .2
 مفاصل بُت عظاـ الرسغُت 8 .3
 مفصبل بُت عظاـ اليدين 70 .4

 مفصبلن منها: 88: بالطرؼ السفلي  رابعان 
 مفصل للفخذين 2 .1
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 مفاصل بُت عظاـ الركبتُت 6 .2
 مفاصل بُت عظاـ الكاحلُت 6 .3
 مفصبل بُت عظاـ القدمُت 74 .4
 :مفصبلن منها 15: باٟتوض  خامسان 
 مفاصل بُت عظاـ الركبة 4 .1
 العصعص مفاصل بُت فقرات 4 .2
 مفاصل بُت عظاـ اٟتق 6 .3
 مفصل اإلرفاؽ العاين 1 .4
 مفصبلن  360:  آّموع
ة على اٟتركة ٔتركنة أما الفواصل ىذه ىي ا١تفاصل ا١تتحركة اليت تعطي ا٢تيكل العظمي القدر       

الثابتة لتلك ا١توجودة بُت عظاـ اٞتمجمة فبل تدخل يف عداد السبلمي ك ىي ا١تفاصل اليت تتم 
عربىا اٟتركة ك تعرؼ باسم "ا١تفاصل الزليلية" الحتوائها على سوائل تعُت على انزالؽ العظاـ دكف 

  ارتطاـ بعضها ببعض ك يعرؼ باسم "السائل الزليلي"
لئلنساف ١تا ٖترؾ ا٢تيكل العظمي بصورتو ا١ترنة لذلك أكصانا  --كلوال الفواصل اليت كىبها ا 

بضركرة شكر ا تعاذل كل يـو تطلع فيو الشمس عليو بعدد ىذه السبلمي يف  --رسوؿ ا 
 .جسده

 
 ذج الخامس:النمو  -5

في إناء  الكلبإذا شرب  ]: قاؿ --ف رسوؿ ا أقاؿ :  -- عن أيب ىريرة  -      
 .(1) [ سبعاأحدكم فليغسلو 

طيهيوري ًإنىاًء أىحىدًكيٍم ًإذىا كىلىغى اٍلكىٍلبي  ]: --ؿى رىسيوؿي اللًَّو اَى  ؽ:ى --أىبيو ىيرىيٍػرىةى عن  -     
 .(2) [ًفيًو أىٍف يػىٍغًسلىوي سىٍبعى مىر اتو 

                                                             
  .     (170ء الذم يغسل ق شعر اإلنساف، ح)ؾ: الوضوء ، ب : ا١تا: الصحيح البخارم : _( 1) 

  .     (676ؾ: الطهارة ، ح): الصحيح مسلم :      
  .    (678ؾ: الطهارة ، ح): الصحيح مسلم : _( 2) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B9%D8%B5
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 ثيم   فػىٍلييرًٍقوي  أىحىدًكيمٍ  ًإنىاءً  ًفى اٍلكىٍلبي  كىلىغى  ًإذىا ]: -- اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى  قىاؿى : ىيرىيٍػرىةى  أىىًب  عىنٍ  -    
ٍبعى  ٍليػىٍغًسٍلوي   .(1)[ ًمرىارو  سى

 ًفيوً  كىلىغى  ًإذىا أىحىدًكيمٍ  ًإنىاءً  طيهيوري  ]: -- اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى  قىاؿى : -- ىيرىيٍػرىةى  أىىًب  عىنٍ  -   
 .(2)[ بًالتػ رىابً  أيكالىىين   مىر اتو  ٍبعى سى  يػىٍغًسلىوي  أىفٍ  اٍلكىٍلبي 

ًفى اإًلنىاًء فىاٍغًسليوهي  اٍلكىٍلبي ًإذىا كىلىغى  ]:--رىسيوؿي اللًَّو  : قاؿى قىاؿى  -- عىًن اٍبًن اٍلميغىفَّلً  -  
 .(3) [التػ رىاًب  يتو كىعىف ريكهي الث اًمنىةى فً مىر ا سىٍبعى 
أف الكبلب تنقل العديد من الديداف سيما الشريطية منها،  ديثةأثبتت الدراسات العلمية اٟت     

 -كاليت تسبب أمراضا كثَتة كخطَتة لئلنساف خطَتة، كىو ا١تعٌت الذم أت إليو أحاديث النيب 
- ب، كتدعو إذل ا١تبالغة يف ذلك، بل السابقة كاليت تأمر بتطهَت اآلنية اليت كلغ فيها الكل

  اكتشف مؤخرا أهنا األكثر فاعلية كقدرة على ذلك.  كذىبت ٖتدد ا١تادة اليت
األحاديث النبوية الواردة يف تطهَت اآلنية إذا كلغ فيها الكلب تعترب من  :" أمين قلعجيقاؿ        

الصحة الوقائية يف اإلسبلـ، كاليت ينادم ّٔا األطباء اليـو كقاية من األضرار قبل أف ٖتدث، كىذا 
السنة ا١تطهرة، كأصل علة النجاسة أف فم كأنف الكلب منبع الداء، من اإلعجاز النبوم يف 

كجسمو يتلوث كلما مسو بأنفو، كفمو، كلعابو، كيسبب مرض الكلب الفتاؾ، كإذا كلغ باإلناء 
" إذل اإلنساف، فتصل إذل الكبد، كالرئتُت، Taenia ecinocaccusتنقل دكدة تسمى" 

على شكل أكياس متحوصلة تضغط على الرئتُت كاألكردة  كالكليتُت، كا١تخ، كاألعضاء التناسلية
كما ، فإذا انفجرت ىذه األكياس فلبس إال مبضع اٞتراح،  كاألعصاب كتؤدم إذل آالـ كأمراض

ينقل الكلب اٞترب، حيث تتمركز طفيلياتو على قنطرة أنف الكلب، كعندما ٭تك جسمو بأنفو 
 .(4)تقلت إليو العدكل"نيتلوث كلو، فإذا داعبو أحد ا

إذل  --أرشد النيب ،غَت ا١تخالط للكلبك ككقاية من كل ىذه األخطار اليت تًتبص با١تخالط 
أ٧تع طريقة لذلك ملخصة يف أمرين؛ أما أحد٫تا، فإراقة ما يف اإلناء كغسلو سبع مرات، كأما 

 .-على الراجح من أقواؿ العلماء  -الثاين فاستخداـ الًتاب أكؿ مرة 
                                                             

  .    (674ؾ: الطهارة ، ح): الصحيح مسلم : _( 1) 
  .     (677ؾ: الطهارة ، ح): الصحيح مسلم : _( 2) 
  .     (679ؾ: الطهارة ، ح): الصحيح مسلم : _( 3) 
      (.2/206حاشيتو على االستذكار:) _( 4) 
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األمر بالًتاب، فإف فَتكس الكلب يف منتهى الدقة كالصغر، كمعلـو أنو  كأما عن خصوصية     
صغر حجم ا١تيكركب كلما زادت فعالية سطحو للتعلق ّتدار اإلناء كالتصاقو بو، كلعاب الكلب 

اتول على الفَتكس يكوف على ىيئة شريط لعايب سائل، كدكر الًتاب ىنا ىو امتصاص ا١تيكركب  
 من اإلناء.

" ك "  ًتاكسلُت: " تكثبت علميا أف الًتاب ٭تتوم على مادتُت قاتلتُت للجراثيم ٫تا  ىذا     
٭توؿ دكف  -أم الًتاب–التتاراليت" اللتاف تستعمبلف يف عملية التعقيم ضد بعض اٞتراثيم، كأنو 

تكاثر اٞتراثيم حىت يف أكثر األماكن مظنة لوجودىا كا١تقابر اليت ٖتوم جثثا لكثَت من البشر 
خلوىا  وتوف باألمراض اإلنتانية اٞترثومية؛ حيث أظهرت التجارب كالتحاليل لًتاب ىذه األخَتةٯت

قتلها، كلوال ذلك الستفحل أمرىا كانتشر  من تلك اٞتراثيم فاستنتجوا من ذلك أف للًتاب خاصية
 . (1)خطرىا

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ينظر: ٧تيب بو حنيك كسبلؼ لقيقط: كلوغ الكلب بُت استنباطات الفقهاء كاكتشافات األطباء، ْتث مقدـ إذل   _( 1) 

       كىو ملحق با١تذكرة.  ديب،-لئلعجاز العلمي يف الكتاب كالسنةؤ٘تر السابع ا١ت
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-ق1420()1الرياض، ط) –أصوؿ الًتبية اإلسبلمية : خالد بن حامد اٟتازمي ، دار عادل الكتب  -

 ـ(2000
 (.2007كفر الشيخ) -العلم كاإلٯتاف للنشر كالتوزيع، اإلعجاز الًتبوم يف القرآف كالسنة: مصطفى رجب -
٥تتارية يوسف  :إشراؼ ،مذكرة ماسًت، ، عائشة ٓتَتم-٪تاذج تطبيقية-يف القصص القرآين اإلعجاز الًتبوم -
 .(ـ2015-ق1436)جامعة  أيب بكر بلقايد  -تلمساف -
: اإلعجاز الًتبوم للقرآف الكرمي يف طرؽ التدريس : فوزية شحادة أٛتد الراكم، رسالة ماجستَت، إشراؼ  -

 ـ(. 2009-ىػ1430اٞتامعة اإلسبلمية) -غزة-كليد ٤تمد حسن العامودم
 .منتدل اإلعجاز العلمي يف القرآف كالسنة ،٤تمد ا١ترعشلي: اإلعجاز التشريعي يف السنة النبوية  -

                   -https://www.iijazforum.org/sample 
-15 العدد:اإلعجاز التشريعي يف القرآف الكرمي مظاىره كأدكاره : علي عبلف، ٣تلة البحوث كالدراسات،  -

 .ـ2013
اإلعجاز التشريعي مفهوما كمزايا : يونس بن ٤تي الدين األسطل: مقاؿ منشور على موقعو :  -

detail/386-/www.yalastal.com/article:/http 
الدقيق اٟتاصل  اإلعجاز التشريعي من فريضة الزكاة كشركط أصناؼ أموا٢تا كمقاديرىا كأنصبتها كالًتابط -

من لئلعجاز العلمي يف القرآف امقدمة إذل ا١تؤ٘تر العا١تي الث ْتثية : ٧تيب بوحنيك/ سبلؼ لقيقط ، كرقة بينها
 ـ( .2006الكويت ) –كالسنة 

( 9)ط: ،لبناف –إعجاز القرآف كالببلغة النبوية: مصطفى صادؽ الرافعي، ا١تكتب العريب، بَتكت  -
 .ـ(1981-ـ1393)

 (1الرياض، ط) –دار النشر مكتبة العبيكاف ،  : صاحل بن أٛتد الرضااإلعجاز العلمي يف السنة النبوية  -
 (.ـ2001-ق1421)

 ة تعريفو كقواعده : ٤تمد بن عمر بن سادل بازموؿ، مكة ا١تكرمة )د ـ(.اإلعجاز العلمي يف السنة النبوي -
 فلسطُت. -اإلعجاز العلمي يف القرآف الكرمي : عبد السبلـ ٛتداف اللوح، آفاؽ للطبع كالنشر كالتوزيع غزة -
 )د ـ( إعجاز القرآف الكرمي: فضل حسن عباس. -
دار  ،ن عبد العزيز ا١تصلح، عبد اٞتواد الصاكم كآخركفاإلعجاز العلمي يف القرآف كالسنة :  عبد ا ب -

 .( ـ2008-ق1429 ) (1ط) – جياد للنشر كالتوزيع

https://www.iijazforum.org/sample-
http://www.yalastal.com/article-detail/386
http://www.yalastal.com/article-detail/386
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 ـ(.2006-ق1429()2اإلعجاز العلمي يف القرآف كالسنة تارٮتو كضوابطو : عبد ا ا١تصلح )ط: -
  ـ1980د ا، تونساإلعجاز الفٍت يف القرآف :عمر السبلمي، نشر كتوزيع مؤسسات عبد الكرمي بن عب -
جامعة قطر، العدد  -أىم ا١تبلمح الفنية يف اٟتديث النبوم : نور الدين عًت، ٣تلة مركز ْتوث السنة كالسَتة -

 ـ1993/1994-ىػ1414السابع 
دار إحياء العلـو ، جبلؿ الدين أبو عبدا ٤تمد بن سعدالدين بن عمر القزكيٍت:  اإليضاح يف علـو الببلغة -
 ـ(.1998()4)ط: ،بَتكت –
 دار ا١تعارؼ.، الببلغة الواضحة : علي اٞتاـر كمصطفى أمُت -
/5:العدد، ٣تلة البحوث اإلسبلمية، حسن جادكأثرىا يف النفوس :  الببلغة النبوية -  الثانية:ٚتادل ، ٤تـر

 ق 1400
-ق1407) (1:ط)البياف النبوم : ٤تمد رجب بيومي، دار الوفاء للطباعة كالنشر، ا١تنصورة )مصر(،  -

 ـ(.1987
   (1)ط: بَتكت –دار صعب ، فوزم عطوم : ٖتقيق، أيب عثماف عمرك بن ْتر اٞتاحظ : البياف كالتبيُت -
.ـ(1968)  
 ـ(.2004-ق1424()1الًتبية اإلسبلمية بُت األصالة كا١تعاصرة : سعيد إٝتاعيل القاضي، )ط: -
 (1)ط:، القاىرة -: فتحي علي يونس، عادل الكتبالًتبية الدينية اإلسبلمية بُت األصالة كا١تعاصرة  -
 .ـ(1999)

تأصيل الببلغة ْتوث نظرية كتطبيقية يف أصوؿ الببلغة العربية : أ.د عبد ا١تالك بو منجل، منشورات ٥ترب  -
 . 2سطيف -ا١تثاقفة العربية يف األدب كنقده ، جامعة ٤تمد ١تُت دباغُت

( 4بَتكت )ط: -ا١تكتب اإلسبلمي ،: ٤تمد الصباغ  مصطلحو، ببلغتو، كتبو -اٟتديث النبوم  -
 ـ (. 1981-ق1401)

الدالالت الببلغية يف اٟتديث : نصر الدين حسُت إبراىيم أٛتد حسُت، ا١تؤ٘تر الدكرل الرابع للغة العربية،  -
 / http://irep.iium.edu.my/43089ـ(. 2015ديب)

() 1الصورة الفنية يف اٟتديث النبوم الشريف : أٛتد زكريا ياسوؼ، دار ا١تكتيب للطباعة كالنشر كالتوزيع ط) -
 ـ(.2002

دراسة تطبيقية يف سنن الًتمذم: رٛتة ا الطيب رٛتة ا ْتث مقدـ  –الصورة البيانية يف اٟتديث النبوم  -
 ـ [2008-2007ق/1429-1428سبلمية ] أـ درماف اإلجامعة  -لنيل درجة ا١تاجستَت يف اللغة العربية

http://mohamedrabeea.net/library. 
 معادل البياف يف اٟتديث النبوم : عبد اسن عبد العزيز العسكر، مكتبة دار ا١تنهاج للنشر كالتوزيع ،  -

http://irep.iium.edu.my/43089/
http://irep.iium.edu.my/43089/
http://mohamedrabeea.net/library
http://mohamedrabeea.net/library
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