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املقدمة

ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ني﴾( ،)1والصالة
احلمد هلل رب العاملني القائل﴿ :إِن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ْهدي لل ِت ه َي أَقْ َوُم َويُبَش ُر الْ ُم ْؤمن َ
والسالم على خري خلق هللا أمجعني القائل" :إِن اّللَ َرفِيق ُُِيب ِ
الرفْ َقَ ،ويُ ْع ِطي َعلَْي ِه َما َل يُ ْع ِطي َعلَى
الْعْن ِ
ف"( ،)2وعلى آله وصحبه أمجعني.
ُ
أما بعد ،فإن من نعم هللا تعاىل العظيمة البحث يف حياة خري اخللق حممد  والعيش يف كنف سريته
العطرة ،وتفيؤ ظالهلا الوارفة ،والتنقل يف حدائقها الغناء.
وهذا ما حداين إىل اختيار موضوع حبثي يف السرية النبوية العطرة ،وزاد شريف شرفًا أن كان املوضوع
النبوي الكرمي وثيق الصلة أبمنا أم املؤمنني الصديقة بنت الصديق رضي هللا عنها وعن أبيها ،وعن سائر
الصحب الكرام.
وقد حرصت يف هذا البحث املعنون ب (أمناط اخلطاب يف حوارات النيب  مع عائشة رضي هللا عنها
االستفهام أمنوذجا) على بيان املنهج النبوي يف احلوار ،ذلك أن النيب  هو املعلم املرّب الذي عاش مع
الناس ليله وهناره ،وخالطهم وحاورهم مسلمهم وكافرهم ،كما اشتمل البحث على مدى أتثر الصحابة الكرام
الرعيل األول رضي هللا عنهم هبذه الرتبية الفذة؛ رجاء اإلفادة منها يف واقعنا اليوم؛ حرصا على النهوض
مبجتمعاتنا ،وبغية الرقي مبحاضننا الرتبوية ،وجامعاتنا األكادميية ،ومؤسساتنا التعليمية؛ لتؤدي مهمتها على
الوجه املطلوب ،متبعا يف ذلك املنهج الوصفي التحليلي.
وقد جاء البحث ،موز ًعا على مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة ،فثبت املصادر واملراجع ،وكان املبحث األول
عن احلوار ،وأمناط اخلطاب وأمهيتهما يف مراعاة حال املتلقي ،مشتمال على حوارات النيب  بوجه عام ،مع
املسلم وغريه ،مع الزوج والولد ،والعاصي واملطيع ،والراضي والغضبان .وجاء املبحث الثاين يف احلديث عن
حتديدا ،مث جاءت
احلوارات الدائرة بني النيب  وأمنا عائشة رضي هللا عنها فيما بدت فيها ظاهرة الستفهام ً
خامتة هذا البحث ،فثبت املصادر  ،فالفهارس حملتوايت البحث.
انفعا يل يف الدنيا ،ويف الربزخ ،ويوم يقوم
أسأل هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل
خالصا لوجهه الكرميً ،
ً
الناس لرب العاملني .وأن جيعل ثوابه يل ولوالدي ووالديهم وللمسلمني ،شاكرا كل من أعان على إمتام هذا
العمل ،وخروجه هبذا الوجه.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
د /إبراهيم بن عبد هللا الغامن السماعيل
( )1اإلسراء9 /17 :
()2األدب املفرد ص166 :
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األستاذ املشارك
كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
السعودية  -الرايض
املبحث األول
أمناط اخلطاب ،واحلوار  ،و مناذج من حوارات النيب  عامة
اخلطاب :

()1

نقرأ يف مادة (خطب) يف لسان العرب  ..." :اخلطب  :األمر الذي تقع فيه املخاطبة والشأن
واحلال...واخلطابة واملخاطبة  :مراجعة الكالم وقد خاطبه ابلكالم خماطبة وخطااب ،ومها يتخاطبان...اخلطبة
اسم للكالم الذي يتكلم به اخلطيب...الكالم املنثور املسجع وحنوه  ...واخلطبة مثل الرسالة الت هلا أول
وآخر  ...واملخاطبة مفاعلة من اخلطاب واملشاورة"
يعد ابن منظور اخلطاب مرادفا للكالم ،وجيعل له بداية وهناية دون أن يغفل خاصية التفاعل فيه.
ومن مث فاخلطاب يف لسان العرب كالم عادي أو مزخرف ،له أول وله آخر ،وهو يتم بني متخاطبني أو أكثر
يدخالن يدخلون يف تفاعل بينهما بينهم.
(.)2

الكالم(.)3

أيضا اخلطاب مبثابة
ول يضيف القاموس احمليط جديدا يف هذا الصدد؛ حيث يعد هو ً
ويورد صاحب معجم مقاييس اللغة مالحظة مهمة تؤكد ما جاء يف لسان العرب ،حيث يقول يف
مادة (خطب)" :اخلاء والطاء والباء أصالن  :أحدمها الكالم بني اثنني"( ، )4أي أن اخلطاب كالم يتبادل بني
متخاطبني .ومن مث فهو تفاعل بينهما.

( )1ينظر :حد اخلطاب بني النسقية والوظيفية نبيل موميد
( )2لسان العرب ،مادة (خطب) 360 /1
( )3القاموس احمليط ،مادة (خ ط ب) 80
( )4مقاييس اللغة مادة (خطب) 198 /2
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وابلرغم من كون كشاف اصطالحات الفنون معجما اصطالحيا متعدد الهتمامات فقد عد
اخلطاب حبسب أصل اللغة " :توجيه الكالم حنو الغري لإلفهام" ( ،)1مث تطورت الكلمة لتدل على "الكالم
املوجه حنو الغري لإلفهام" ( ، )2إنه مييز يف اخلطاب بني فعل توجيه الكالم وبني الكالم ذاته؛ أي بني حلظة
إنتاج الذات للكالم املوجه لآلخر وبني حدث الكالم ،مع الرتكيز يف املعنيني معا على ضرورة وجود طرف
آخر ُيتاج إىل الفهم .ومنه فدور اخلطاب هو اإلفهام ،وبدون وجود شريكني-أو أكثر -هلما الرغبة يف
التواصل فال وجود للخطاب.
أما املعجم الوسيط فيشري إىل ما أشارت إليه املعاجم السابقة ،لسيما لسان العرب والقاموس احمليط.
وابلنظر إىل اشتمال هذا املعجم على بعض اإلشارات احلديثة الت مل ترد يف املعاجم السابقة ،نكتفي إبيرادها
بدون تكرار ما سبق استخالصه .وعليه فاخلطاب " الكالم  ...واخلطاب املفتوح خطاب يوجه إىل بعض
أويل األمر عالنية  ...واخلطبة الكالم املنثور خياطب به متكلم فصيح مجعا من الناس إلقناعهم  ...واخلطيب
املتحدث عن القوم" ( )3إن هذا القاموس يضيف ثالثة أشياء أساسية جديدة  :فاخلطاب موجه إىل أشخاص
حمددين ،كما أنه يرمي إىل اإلقناع ،وقد يكون كالم الشخص املتحدث نيابة عن أشخاص آخرين.
وحاصل األمر أن كلمة "خطاب" يف املعاجم العربية حتمل دللت متعددة ،فاخلطاب قد يكون
الكالم أو فعل توجيه الكالم ،وهو حمدد يف احليز الزمين بنقطة بداية وبنقطة انتهاء ،مع اشرتاط وجود
شخصني أو أكثر يتفاعالن أو يتفاعلون فيما بينهما أو فيما بينهم هبدف حتقيق اإلفهام أو اإلقناع أو مها
.
معا ()4
اصطالحا  -وصف اخلطاب أبنه طريقة اجلمل لتشكيل نظام يف نسق حمدد ،ومن مث تشكيل نص
وميكن –
ً

أو جمموعة نصوص ليصاغ يف النهاية خطااب ،أو هو –أي اخلطاب -جمموعة دوال لفظية تنتجها عالمات(.)5
أمناط اخلطاب :

( )1كشاف اصطالحات الفنون والعلوم 749 /1
( )2السابق
( )3املعجم الوسيط مادة (خطب) 243 /1
( )4ينظر :حد اخلطاب بني النسقية والوظيفية نبيل موميد
( )5ينظر :اخلطاب بني املعىن اللغوي واملفهوم الصطالحي ،علي حسني يوسف ( نسخة الكرتونية )
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تتعدد أمناط اخلطاب ،وأتيت يف صور عديدة ،وميكننا تصنيف اخلطاب من حيث الغرض التواصلي
املستهدف إىل أربعة أمناط ،هي:
-1

اخلطاب القصصي :

وهو ما يروي حد ًث متكامال أو جمموعة أحداث ،حتدث بواسطة شخصية أو عدة شخصيات يف إطار
زماين ومكاين.
-2

اخلطاب التعبريي (الذايت) :

وهو الذي يهدف إىل نقل صورة العامل اخلارجي أو الداخلي من خالل اللغة اإلُيائية متمثلة ب األلفاظ
والعبارات والتشابيه والستعارات الت تسهم يف عملية إدراك هذه الصورة ابحلواس واخليال ،وهو مما يهيمن
عليه املنظور الشخص
-3

()1

.

اخلطاب اإلقناعي (احلجاجي) :

وهو الذي يقدم احلجج الت تسمح أبن يعلو فكر على فكر ،أو رأي على رأي ويهدف إىل حث
املتلقي لختاذ موقف معني ،أو يهدف إىل جتنيد مؤيدين لفكرة معينة أو موقف معني.
-4

اخلطاب العرضي (التقريري) :

وهو ما يهدف إىل عرض شخصيات ،حقائق وأفكار من خالل تقدمي معلومات عنها بشكل حيادي
وبلغة حتديدية خالية من النزايح( .أحادية الدللة).
ومن البني أن احلوارات داخلة يف األمناط سابقة الذكر ،لشتمال احلوارات غالبا على اللغة التقريرية،
واعتمادها على اجلانب احلجاجي ،وقيامها على النمط التعبريي الذايت ،مع عدم إغفال اجلانب القصصي يف
احلوارات إذا استدعاها املقام.
تعريف احلوار لغة:

( )1ينظر :معجم السردايت ،حممد القاضي وآخرون (منط سردي) .466
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تدور معاين احلوار يف اللغة حول :الرجوع ،واجلواب (.)1
وعليه فاحلوار هو تراجع الكالم والتجاوب فيه ،وقد ورد يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع:
ال لِص ِ
نك َم ًال َوأ ََعز
احبِ ِه َوُه َو ُُيَا ِوُرهُ أ ََان أَ ْكثَ ُر ِم َ
األول يف قص ة أص حاب اجلنةَ {:وَكا َن لَهُ ََثَر فَ َق َ َ
نَ َفًرا}(.)2
ِ
ال لَه ِ
ك ِمن تُر ٍ
اب ُمث ِمن نطْ َف ٍة
ت ِابلذي َخلَ َق َ
صاحبُهُ َوُه َو ُُيَا ِوُرهُ أَ َك َف ْر َ
والثاين يف القصة نفسها { :قَ َ ُ َ
َ

ُمث َسو َاك َر ُج ًال }(.)3

ِ
ك ِيف َزْوِج َها َوتَ ْش تَ ِكي إِ َىل اّللِ َواّللُ يَ ْس َم ُع
والثالث يف س ورة ا ادلة{ :قَ ْد ََِس َع اّللُ قَ ْو َل ال ِت ُجتَادلُ َ
َحتَ ُاوَرُك َما}(.)4
ويفهم من هذه املواضع الثالثة :أن احلور مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني(.)5
ال:
أما إطالقه يف الس نة فقد جاء يف عدة أحاديث ،منها قوله َ " :وَم ْن َد َعا َر ُج ًال ِابلْ ُك ْف ِر ،أ َْو قَ َ
ِ
ِ
ك إِل َح َار َعلَْي ِه " (.)6
س َك َذل َ
َع ُدو هللا َولَْي َ

( )1ينظر مثال  :مقاييس اللغة ،مادة (ح و ر ) ( ، )117 /2و لس ان العرب مادة (ح و ر )  ،217/4و القاموس احمليط ،مادة ( ح و ر
) 380
( )2سورة الكهف ،اآلية .34
( )3سورة الكهف ،اآلية .37
( )4سورة ا ادلة ،اآلية .1
( )5ينظر :يف أصول احلوار ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،ص.15 :
( )6صحيح مسلم  ،79 /1و السنة ألّب بكر بن اخلالل 21 /5
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قال النووي :حار عليه وهو معي رجعت عليه ،أي رجع اآلخر عليه فباء وحار ورجع مبعىن واحد(.)1
احب ِيف الس َف ِر ،و ْ ِ
ِ
اص َحْب نَا ِيف َس َف ِرَان،
اللهم ْ
اللهم أَنْ َ
اخلَلي َفةُ ِيف ْاأل َْه ِلُ ،
ومنها قوله ُ " :
َ
ت الص ُ
احلوِر ب ع َد الْ َكوِر ،ودعوةِ
ك ِمن و ْع ثَ ِاء الس َف ِر ،وَكآب ِة الْمْن َقَل ِ ِ
ِ
اخلُ ْفَنا ِيف أ َْهلَِناِِ ُ ،
َو ْ
بَ ،وم َن َْْ َ ْ
َ َ ُ
اللهم إين أَعُوذُ ب َ ْ َ
ْ َ َ َْ
ِ
ِ
ال :وس ِل ع ِ
الَ " :ح َار بَ ْع َد َما
اص م َع ِن ْ
احلَْوِر بَ ْع َد الْ َك ْوِر؟ قَ َ
الْ َمظْلُومَ ،و ُس وء الْ َمْنظَ ِر ِيف ْاأل َْه ِل َوالْ َم ِال " ،قَ َ َ ُ َ َ

َكا َن " (.)2

تعريف احلوار اصطالحًا:
هو :مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني ،وعرفه بعضهم أبنه نوع يف احلديث بني شخصني ،أو فريقني
يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة متكاف ة ،فال يس تأثر أحدمها دون اآلخر ويغلب عليه اهلدوء والبعد عن
اخلصومة والتعصب ،وهو ضرب من األدب الرفيع وأسلوب من أساليبه(.)3
وعليه فيمكننا أن حن دد مفهوم احلوار أبنه :أسلوب جيري بني طرفني ،يسوق كل منهما من احلديث
قاصدا بيان احلقائق وتقريرها من وجهة نظره.
ما يراه ويقتنع به ،ويراجع الطرف اآلخر يف منطقه وفكره ً
ذلك أن كل واحد من املشرتكني يف احلوار ل يقتصر على عرض األفكار القدمية الت يؤمن هبا ،وإمنا
يقوم بتوليد األفكار يف ذهنه ،ويعمد إىل توضيح املعاين املتولدة من خالل عرض الفكرة وأتطريها وتقدميها
أبسلوب علمي مق نع للطرف اآلخر ،حبيث يظل العقل واعيًا طوال مدة احملاورة ليستطيع إصدار احلكم عليها،

إجيااب(.)4
سلبًا أو ً

( )1شرح النووي على صحيح مسلم ،اإلمام النووي .50/ 2
( )2مسند أمحد 376 /34
( )3ينظر :احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنةُ ،يىي زمزمي ،ص.22 :
( )4أشار د .أمحد املزيد إىل أربعني ضابطًا للحوار ،ينظر لالستزادة :الدليل العملي للحوار البناء 33
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مناذج من حوارات النيب  عامة :

()1

من املستحسن أن أشري قبل الدخول يف صلب حوارات النيب صلى هللا عليه وسلم إىل شيء من وصف
بالغته صلى هللا عليه وسلم  ،ومن ذلك ما ذكره اجلاحظ وأجاد حني قال ":وهو الكالم الذي قل عدد
حروفه وكثر عدد معانيه ،وجل عن الصنعة ،ونزه عن التكلف ،وكان كما قال هللا تبارك وتعاىل :قل اي حممد:
ِِ
ِ
ني} ( )2فكيف وقد عاب التشديق ،وجانب أصحاب التقعيب ،واستعمل املبسوط يف
{ َوَما أ ََان م َن الْ ُمتَ َكلف َ
موضع البسط ،واملقصور يف موضع القصر ،وهجر الغريب الوحشي ،ورغب عن اهلجني السوقي ،فلم ينطق
إل عن مرياث حكمة ،ومل يتكلم إل بكالم قد حف ابلعصمة ،وشيد ابلتأييد ،ويسر ابلتوفيق .وهو الكالم
الذي ألقى هللا عليه احملبة ،وغشاه ابلقبول ومجع له بني املهابة واحلالوة ،وبني حسن األفهام ،وقلة عدد
الكالم ،مع استغنائه عن إعادته ،وقلة حاجة السامع إىل معاودته.
مل تسقط له كلمة ،ول زلت به قدم ،ول ابرت له حجة ،ومل يقم له خصم ،ول أفحمه خطيب ،بل يبذ
اخلطب الطوال ابلكالم القصار ،ول يلتمس إسكات اخلصم إل مبا يعرفه اخلصم ،ول ُيتج إل ابلصدق ،ول
يطلب الفلج إل ابحلق ،ول يستعني ابخلالبة ،ول يستعمل املواربة ،ول يهمز ول يلمز  ،ول يبطىء ول
يعجل ،ول يسهب ول ُيصر .مث مل يسمع الناس بكالم قط أعم نفعا ،ول أقصد لفظا ،ول أعدل وزان ،ول
أمجل مذهبا ،ول أكرم مطلبا ،ول أحسن موقعا ،ول أسهل خمرجا ،ول أفصح معىن ،ول أبني يف فحوى ،من
كالمه صلى هللا عليه وسلم كثريا...قال حممد بن سالم :قال يونس بن حبيب :ما جاءان عن أحد من روائع
الكالم ما جاءان عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

" (.)3

وعلى هذا فإن بالغة النيب صلى هللا عليه وسلم فيض إهلي ،ولذا فإن نسق البالغة النبوية ميتاز " يف
مجلته أبنه شيء ل جتده يف كالم الفصحاء ،فهو معدود يف ضروب الفصاحة ومتعلقاهتا ،وهو أمر إهلي أمر
حممدا صلى هللا عليه وسلم من أجل أن يبلغ كالمه عز وجل للناس ،وفصله عن كالم البشر،
هللا تعاىل به نبيه ً
( )1عنواانت هذا املطلب مقتبسة من احلوار يف السنة وأثره يف تكوين ا تمع د .تيسري حمجوب الفتياين
( )2ص86 :
( )3البيان والتبيني 14 /2
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ض َعْن ُه ْم َو ِعظْ ُه ْم َوقُ ْل
وأرشده إىل القول البليغ لريد به على املعاندين واجلاحدين ،فقال عز وجل{ { :فَأ َْع ِر ْ
ِ
يغ}( ،)1وهبذا تكون البالغة أمرا إهليا مرتبطًا ابلوحي املنزل على النيب املرسل حممد
َهلُْم ِيف أَنْ ُف ِس ِه ْم قَ ْوًل بَل ً

صلى هللا عليه وسلم قبل أن تكون ظاهرة أسلوبية"

()2

.

وميكن الوقوف على ألوان من حوارات النيب صلى هللا عليه وسلم ،منها:
 -1حوار الرسول  مع المالئكة عليهم السالم :
تعددت األحاديث الواردة يف حوار النيب  مع املالئكة الكرام عليهم الصالة والسالم ،سأذكر واحدا
منها هنا  ،ومن خالله سيتضح احلوار اهلادئ الطويل بني أكرم خلق هللا تعاىل حممد بن عبد هللا  وبني
ملكني كرميني من مالئكة هللا تعاىل؛ جربائيل ،وميكائيل عليهم مجيعا السالم ،وذلك فيما جاء َع ْن ََسَُرَة بْ ِن
ال فَِإ ْن
"م ْن َرأَى ِمْن ُك ْم اللْي لَ َة ُرْؤَاي"؟ قَ َ
ص َال ًة أَقْ بَ َل َعلَْي نَا بَِو ْج ِه ِه فَ َق َ
ُجْن َد ٍب قَ َ
صل ى َ
ال َكا َن النِيب  إِ َذا َ
الَ :
ال " :لَ ِك ِين
َحد ِمْن ُك ْم ُرْؤَاي"؟ قُ ْلنَاَ :ل .قَ َ
ول َما َشاءَ اّللُ فَ َسأَلَنَا يَ ْوًما فَ َق َ
َحد قَص َها فَيَ ُق ُ
الَ :
"ه ْل َرأَى أ َ
َرأَى أ َ
ِ
ت اللْي لَةَ ر ُجلَ ْ ِ
َخَر َج ِاين إِ َىل ْاأل َْر ِ
ض الْ ُم َقد َس ِة ،فَِإ َذا َر ُجل َجالِس َوَر ُجل قَائِم بِيَ ِد ِه
َخ َذا بِيَدي فَأ ْ
َرأَيْ ُ
ني أَتَيَ ِاين فَأ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
ك َويَْلتَِ ُم
وب ِيف ِش ْدق ِه َحّت يَْب لُ َغ قَ َفاهُ ُمث يَ ْف َع ُل بِ ِش ْدق ِه ْاآل َخ ِر ِمثْ َل َذل َ
َكلوب ِم ْن َحديد إِنهُ يُ ْد ِخ ُل َذل َ
ك الْ َكل َ
ِ
ِ
ِ
ضطَ ِج ٍع َعلَى
تَ :ما َه َذا؟ قَ َال :انْطَل ْق .فَانْطَلَ ْقنَا َحّت أَتَْي نَا َعلَى َر ُج ٍل ُم ْ
ش ْدقُهُ َه َذا فَيَ عُ ُ
صنَ ُع مثْ لَهُ قُ ْل ُ
ود فَيَ ْ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
احلَ َج ُر فَانْطَلَ َق إِلَْي ِه لِيَأْ ُخ َذهُ فَ َال
ضَربَهُ تَ َد ْه َد َه ْ
ص ْخَرةٍ فَيَ ْش َد ُخ بِه َرأْ َسهُ فَِإذَا َ
قَ َفاهُ َوَر ُجل قَائم َعلَى َرأْسه بف ْه ٍر أ َْو َ
ِ
ِ
ِ
تَ :م ْن َه َذا؟ قَ َال :انْطَلِ ْق .فَانْطَلَ ْقنَا
يَ ْرج ُع إِ َىل َه َذا َحّت يَْلتَ َم َرأْ ُسهُ َو َع َاد َرأْ ُسهُ َك َما ُه َو فَ َع َاد إِلَْيه فَ َ
ضَربَهُ .قُ ْل ُ
ِ
إِ َىل ثَ ْق ٍ ِ
ِ
ب ْارتَ َفعُوا َحّت َك َاد أَ ْن َخيُْر ُجوا فَِإ َذا
ب مثْ ِل الت نوِر أ َْع َالهُ َ
ضيِق َوأ ْ
َس َفلُهُ َواسع يَتَ َوق ُد َْحتتَهُ َان ًرا فَإ َذا اقََْرت َ
ِ ِ
ِ
تَ :م ْن َه َذا؟ قَ َال :انْطَلِ ْق .فَانْطَلَ ْقنَا َحّت أَتَْي نَا َعلَى َهنٍَر ِم ْن
ََخَ َد ْ
ت َر َجعُوا ف َيها َوف َيها ِر َجال َون َساء عَُراة .فَ ُق ْل ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ني يَ َديِْه ِح َج َارة ،فَأَقْ بَ َل الر ُج ُل ال ِذي ِيف الن َه ِر،
َدٍم فيه َر ُجل قَائم َعلَى َو َسط الن َه ِرَ ،و َعلَى َشط الن َه ِر َر ُجل بَْ َ
ِ
ث َكا َن ،فَ َج َع َل ُكل َما َجاءَ لِيَ ْخ ُر َج َرَمى ِيف فِ ِيه ِحبَ َج ٍر فََْريِج ُع
فَِإ َذا أ ََر َاد أَ ْن َخيُْر َج َرَمى الر ُج ُل ِحبَ َج ٍر ِيف ف ِيه فَ َردهُ َحْي ُ
ِ
ِ
ِ
يمة َوِيف
ض ٍة َخ ْ
تَ :ما َه َذا؟ قَ َال :انْطَل ْق .فَانْطَلَ ْقنَا َحّت انْتَ َهْي نَا إِ َىل َرْو َ
َك َما َكا َن .فَ ُق ْل ُ
ضَراءَ ف َيها َش َجَرة َعظ َ
ِ
أ ِ
ِ
ِ
ِ
صعِ َدا ِّب ِيف الش َجَرةِ َوأ َْد َخ َالِين َد ًارا
َصل َها َشْيخ َوصْب يَان َوإِذَا َر ُجل قَ ِريب م ْن الش َجَرةِ بَْ َ
ْ
ني يَ َديْه َانر يُوق ُد َها فَ َ
( )1النساء63 :
( )2النسق البالغي للكلم النبوي ،د .عبد اهلادي دحاين ،ندوة الدراسات البالغية الواقع واملأمول 1667
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صعِ َدا ِّب الش َجَرَة
َح َس َن مْن َها ،ف َيها ِر َجال ُشيُوخ َو َشبَاب َون َساء َوصْب يَانُ ،مث أ ْ
َملْ أ ََر قَط أ ْ
َخَر َج ِاين مْن َها فَ َ
ِ
ِ
ت .قَ َال:
َح َس ُن َوأَفْ َ
ت :طَوفْ تُ َم ِاين اللْي لَ َة ،فَأ ْ
َخِ َرب ِاين َعما َرأَيْ ُ
ض ُل ،ف َيها ُشيُوخ َو َشبَاب .قُ ْل ُ
فَأ َْد َخ َالِين َد ًارا ه َي أ ْ
ِ
ِ
صنَ ُع بِِه إِ َىل يَ ْوِم
ث ِابلْ َك ْذبَِة فَتُ ْح َم ُل َعْنهُ َحّت تَْب لُ َغ ْاآلفَ َ
نَ َع ْم؛ أَما الذي َرأَيْتَهُ يُ َشق ِش ْدقُهُ؛ فَ َكذاب ُُيَد ُ
اق ،فَيُ ْ
الْ ِقيَ َام ِةَ .وال ِذي َرأَيْتَهُ يُ ْش َد ُخ َرأْ ُسهُ ،فَ َر ُجل َعل َمهُ اّللُ الْ ُق ْرآ َن فَنَ َام َعْنهُ ِابللْي ِل َوَملْ يَ ْع َم ْل فِ ِيه ِابلن َها ِر ،يُ ْف َع ُل بِِه إِ َىل
يَ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة .وال ِذي رأَيْتَهُ ِيف الث ْق ِ
ب ،فَ ُه ْم الزَانةَُ .وال ِذي َرأَيْتَهُ ِيف الن َه ِر آكِلُو ِ
َص ِل الش َجَرِة
الرَابَ .والشْي ُخ ِيف أ ْ
َ
َ
إِب ر ِاهيم علَي ِه الس َالم و ِ
الصْب يَا ُن َح ْولَهُ فَأ َْوَل ُد الن ِ
ُوىل ال ِت
اسَ .وال ِذي يُوقِ ُد الن َار َمالِك َخا ِز ُن النا ِرَ .والد ُار ْاأل َ
َْ ُ َ ْ
َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ت
يل .فَ ْارفَ ْع َرأْ َس َ
ت َد ُار َعامة الْ ُم ْؤمن َ
ك؛ فَ َرفَ ْع ُ
َد َخ ْل َ
يل َوَه َذا مي َكائ ُ
نيَ .وأَما َهذه الد ُار فَ َد ُار الش َه َداءَ .وأ ََان ج ْرب ُ
ِ
رأْ ِسي فَِإ َذا فَوقِي ِمثْل السح ِ
تَ :د َع ِاين أ َْد ُخ ْل َمْنِزِيل .قَ َال :إِنهُ بَق َي لَ َ
اب ،قَ َالَ :ذ َاك َمْن ِزلُ َ
ك .قُ ْل ُ
ك عُ ُمر َملْ
ُ َ
ْ
َ
ِ
ك (.)1
ت َمْن ِزلَ َ
ت أَتَْي َ
ْم ْل َ
تَ ْستَكْم ْلهُ ،فَلَ ْو ْ
استَك َ
 -2حوار الرسول  مع الصحابة رضوان هللا عليهم :
كان الرسول  يتخذ من احلوار أداة تعليمية يتخذها ليحرك أذهان صحابته الكرام رضي هللا عنهم
وأرضاهم ،يف املوضوع الذي يريد أن يتحدث فيه ،حّت إذا انتهى أحدهم إىل نتيجة بسبب هذه اإلثرة
الذهنية ،تطلع إىل الرسول املرّب  يصغي إىل حديثه الشريف ،وينظر هل وفق إىل السداد أم ل؟
ومن ذلك أن يورد الرسول  سؤال فيه تشويق لينشئ حوارا هادفًا ،ومنه هذا احلوار املشوق اإلمياين،
ٍ ِِ
ني
ول هللاِ  أَتَى الْ َم ْق ََربةَ فَ َق َ
فيما جاء َع ْن أَِّب ُهَريْ َرةَ رضي هللا عنه ،أَن َر ُس َ
ال " :الس َال ُم َعلَْي ُك ْم َد َار قَ ْوم ُم ْؤمن َ
ِ
ِ
ال" :
ول هللاِ؟ قَ َ
ك َاي َر ُس َ
ت أَان قَ ْد َرأَيْنَا إِ ْخ َوانَنَا " قَالُوا :أ ََو لَ ْسنَا إِ ْخ َوانَ َ
َوإِان إِ ْن َشاءَ هللاُ بِ ُك ْم َلح ُقو َن َ ،ود ْد ُ
ِ ِ ِ
ِ
ول هللاِ؟
ك َاي َر ُس َ
ف تَ ْع ِر ُ
ف َم ْن َملْ ََيْت بَ ْع ُد ِم ْن أُمتِ َ
ين َملْ ََيْتُوا بَ ْع ُد " قَالُواَ :كْي َ
بَ ْل أَنْتُ ْم أ ْ
َص َح ِاّب َوإ ْخ َواين الذ َ
ف َخْي لَهُ؟ " قَالُوا :بَلَى َاي
قَ َ
ني ظَ ْهَر ْي َخْي ٍل ُد ْه ٍم ُهبٍْم أََل يَ ْع ِر ُ
ت لَ ْو أَن َر ُج ًال لَهُ َخْيل غُر ُحمَجلُو َن بَْ َ
ال " :أ ََرأَيْ َ
ال " :فَِإهنُم َيْتو َن ُغًّرا ُحمجلِني ِمن الْوض ِ
احلَْو ِ
ض  ،أََل لَيُ َذ َادن ِر َجال َع ْن َح ْو ِضي
وء َوأ ََان فَ َرطُ ُه ْم َعلَى ْ
ول هللاِ قَ َ
َر ُس َ
ْ َُ
َ َ َ ُُ
ال :إِهنُْم قَ ْد بَدلُوا بَ ْع َد َك  ،فَأَقُ ُ
َك َما يُ َذ ُاد الْبَعِريُ الضال  ،أ َُان ِدي ِه ْم أََل َهلُم  ،فَيُ َق ُ
ح ًقا " (.)2
ولُ " :س ْح ًقا ُس ْ

( )1صحيح البخاري  ، 183/ 5و مسند أمحد  ، 284 /33و السنن الكربى للنسائي 120 /7
( )2صحيح مسلم  ،218 /1والسنن الكربى للبيهقي  ، 131/ 4و صحيح ابن خزمية 6 /1
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 -3حوار الرسول  مع المشركين :
حاور رسول هللا  املشركني ودعاهم إىل التوحيد ،وفتح صدره  أمام مناقشتهم ،فمنهم من آمن،
ومنهم من صد عنه.
فمن احلوارات الت انتهت إبميان احملاور حديث ضمام بن ثعلبة ،الذي جاء عن أَنَس بن مالِ ٍ
ك
ْ َ
قال :بَْي نَ َما َْحن ُن ُجلُوس َم َع النِ ِيب ِ يف الْ َم ْس ِج ِد َد َخ َل َر ُجل َعلَى َمجَ ٍل فَأ ََان َخهُ ِيف الْ َم ْس ِج ِدُ ،مث َع َقلَهُ ُمث
ِ
ال لَهُ الر ُج ُل:
ض الْ ُمت ِك ُئ فَ َق َ
قَ َ
ال َهلُْم :أَي ُك ْم ُحمَمد َوالنِيب ُ متكئ بَْ َ
ني ظَ ْهَرانَْي ِه ْم .فَ ُق ْلنَاَ :ه َذا الر ُج ُل ْاألَبْيَ ُ
ِ
َاي ابْن َعْب ِد الْمطلِ ِ
ك فَ ُم َش ِدد
ك" فَ َق َ
ب! فَ َق َ
ال الر ُج ُل للنِ ِيب  : إِِين َسائِلُ َ
َجْب تُ َ
ال لَهُ النِيب  " : قَ ْد أ َ
ُ
َ
ك ور ِ
َسأَلُ َ ِ ِ
ب
ك" فَ َق َ
ك .فَ َق َ
ال َ " : س ْل َعما بَ َدا لَ َ
ك ِيف الْ َم ْسأَلَِة! فَ َال َِجت ْد َعلَي ِيف نَ ْف ِس َ
َعلَْي َ
ال :أ ْ
ك بَرب َ َ َ
ِ
ك إِ َىل الن ِ
صلِ َي
ال " :الل ُهم نَ َع ْم " قَ َ
اس ُكلِ ِه ْم؟ فَ َق َ
ك أَاّللُ أ َْر َسلَ َ
َم ْن قَ ْب لَ َ
ال :أَنْ ُش ُد َك ِابّلل أَاّللُ أ ََمَرَك أَ ْن نُ َ
ِ
الصلَو ِ
وم َه َذا
ات ْ
ال ": الل ُهم نَ َع ْم" قَ َ
س ِيف الْيَ ْوِم َواللْي لَ ِة؟ قَ َ
صَ
ال :أَنْ ُش ُد َك ِابّلل أَاّللُ أ ََمَرَك أَ ْن نَ ُ
َ
اخلَ ْم َ
ال :أَنْ ُش ُد َك ِابّللِ أَاّللُ أ ََمَرَك أَ ْن َأتْ ُخ َذ َه ِذ ِه الص َدقَةَ ِم ْن أَ ْغنِيَائِنَا
ال  ": الل ُهم نَ َع ْم" قَ َ
الش ْهَر ِم ْن السنَ ِة؟ قَ َ
ال الرجل :آمْن ِ ِ
ت بِِهَ ،وأ ََان َر ُسو ُل َم ْن
فَتَ ْق ِس َم َها َعلَى فُ َقَرائِنَا؟ فَ َق َ
ت مبَا جْ َ
ال النِيب ": الل ُهم نَ َع ْم" فَ َق َ ُ ُ َ ُ
ِ ِ ِ
ِ
َخو بَِين َس ْع ِد بْ ِن بَ ْ
ك ٍر (.)1
َوَرائي م ْن قَ ْوميَ ،وأ ََان ض َم ُام بْ ُن ثَ ْعلَبَةَ أ ُ
يتبني من خالل هذا احلوار األثر الكبري له ،والنتيجة العظمى الت خرجت إبسالم ضمام رضي هللا
عنه وأرضاه.
كما يتضح من منط اخلطاب يف هذا احلوار اللفظ النبوي ؛ حني قابل النيب  األعراّب احملاور بلغة
ك" َ " ،س ْل َعما بَ َدا
َجْب تُ َ
متاثل لغته ،وأبلفاظ تدنو من ألفاظه ،وكأين أَسع إىل نربة الص وت ذاهتا " قَ ْد أ َ

ك"  ": ،الل ُهم نَ َع ْم"  ": ،الل ُهم نَ َع ْم"  ": ،الل ُهم نَ َع ْم"  ...اإلج اابت املختص رة املتوالي ة هي م ا
لَ َ
يستدعيه املقام ،املقام مقام سائل قد استجمع قواه سائال ،حّت ضمن األس لة أجوبتها ،فال ُيتاج من
اجلواب إل التأكيد واإلجياب  ":الل ُهم نَ َع ْم" ! هبذه احلرف قابل الس ؤال ( أهللا أمرك  ، )...اي هلذا
احلوار النبوي العظيم ممن ل ينطق عن اهلوى .
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يف حني أن من حوارات النيب  مع املشركني ما تنتهي إبصرار املشرك على كفره ،ل لنقص يف
احلوار وآدابه من لدن سيد اخللق  ، لكن لتكرب ذلك املشرك ،ولعدم إرادة هللا تعاىل له اهلداية ،وهللا
يهدي من يشاء ،ومن ذلك ما جاء يف احلوار املشهور بني الرسول  وعتبة بن ربيعة فيما روى َع ْن
ُحمَم ِد بْ ِن َك ْع ٍ
ال يَ ْوًما َوُه َو َجالِس ِيف َان ِدي
ال ُحدثْت أَن عُْت بَ َة بْ َن َربِ َيعةَ َ -وَكا َن َسي ًدا  -قَ َ
ب الْ ُقَر ِظي  ،قَ َ
ول اّللِ َ جالِس ِيف الْ َم ْس ِج ِد َو ْح َدهُ َاي َم ْع َشَر قَُريْ ٍ
قَُريْ ٍ
وم َإىل ُحمَم ٍد فَأُ َكل َمهُ َويَ ُكف َعنا
ش َوَر ُس ُ
ش  ،أََل أَقُ ُ
اّلل  ي ِزيدو َن ويكْث رو َن فَ َقالُوا  :ب لَى اي أَاب الْولِ ِ
ول ِ
؟ وذَلِ َ ِ
ني أَسلَم محَْزةُ  ،ورأَوا أَصحاب رس ِ
يد قُ ْم
ك ح َ ْ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ ُ
َ
َ َ َ َ
َ ُ َ َ ُُ
إلَي ِه فَ َكلمه فَ َقام إلَي ِه عُْت بةُ حّت جلَس َإىل رس ِ
ث قَ ْد َعلِ ْمت
ول اّللِ  فَ َق َ
ال َاي ابْ َن أ َِخي  ،إنك ِمنا َحْي ُ
ْ
ُْ َ ْ َ َ َ َ َُ
ِ
ِ
ِمن السطَِة ِيف الْع ِشريِة والْم َك ِ
ان ِيف النس ِ
اعتَ ُه ْم َو َسف ْهت
ب َوإِنك قَ ْد أَتَْيت قَ ْوَمك ِأب َْم ِر َعظي ٍم فَرقْت بِه َمجَ َ
ْ
َ َ َ َ
َ
بِِه أَح َالمهم و ِعبت بِِه ِآهلتَ هم وِدينَ هم وَكفرت بِِه من مضى ِمن آابئِ ِهم فَ ْ ِ
ورا
اَسَ ْع مين أ َْع ِر ُ
ْ َُْ َ ْ
َْ َ َ ْ َ ْ
ُْ َ ُْ َ ْ
ض َعلَْيك أ ُُم ً
اّلل  قُل اي أَاب الْولِ ِ
ِ
ول ِ
ال اي ابن أ ِ
ِ
َخي
ال لَهُ َر ُس ُ
ال فَ َق َ
ض َها  .قَ َ
يد أ ْ
تَْنظُُر ف َيها لَ َعلك تَ ْقبَ ُل مْن َها بَ ْع َ
ََسَ ُع قَ َ َ ْ َ
َْ َ َ
يد ِمبَا ِجْت بِِه ِم ْن َه َذا ْاأل َْم ِر َم ًال َ ،مجَ ْعنَا لَك ِم ْن أ َْم َوالِنَا َ ،حّت تَ ُكو َن أَ ْكثَ َرَان َم ًال َ ،وإِ ْن
إ ْن ُكْنت إمنَا تُِر ُ
يد بِِه ُم ْل ًكا َملكْنَاك َعلَْي نَا ،
يد بِِه َشَرفًا َسو ْد َانك َعلَْي نَا َ ،حّت َل نَ ْقطَ َع أ َْمًرا ُدونَك َ ،وإِ ْن ُكْنت تُِر ُ
ُكْنت تُِر ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يع َردهُ َع ْن نَ ْف ِسك ،طَلَْب نَا لَك الطب َ ،وبَ َذلْنَا فِ ِيه أ َْم َوالَنَا
َوإ ْن َكا َن َه َذا الذي ََيْتيك َرئيا تَ َراهُ َل تَ ْستَط ُ
ِ ِ ِ
ول
غ عُْت بَةُ َوَر ُس ُ
ب التابِ ُع َعلَى الر ُج ِل َحّت يُ َد َاوى ِمْنهُ أ َْو َك َما قَ َ
ال لَهُ َحّت إذَا فَ َر َ
َحّت نُْربئَك مْنهُ فَإنهُ ُرمبَا َغلَ َ
ال  ": أَقَ ْد فَر ْغت اي أَاب الْولِ ِ
ال أَفْ َع ُل
اَسَ ْع ِمين "  ،قَ َ
ال نَ َع ْم قَ َ
يد "؟ قَ َ
اّللِ  يَ ْستَ ِم ُع ِمْنهُ قَ َ
ال  " : فَ ْ
َ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
آان َعَربِيا لَِق ْوٍم يَ ْعلَ ُمو َن
فَ َق َ
آايتُهُ قُ ْر ً
ال بِ ْس ِم اّلل الر ْمحَ ِن الرحي ِم { حم تَْن ِزيل م َن الر ْمحَ ِن الرحي ِم كتَاب فُصلَ ْ
ت َ
ب ِشريا ونَ ِذيرا فَأ َْعرض أَ ْكثَرهم فَهم َل يسمعو َن وقَالُوا قُلُوب نَا ِيف أَكِن ٍة ِمما تَ ْدع َ ِ
ضى
وان إِلَْيه } (ُ ،)1مث َم َ
ُ
ُ
َ ً َ ً َ َ ُُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
رس ُ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ف ظَ ْه ِرهِ ُم ْعتَ ِم ًدا َعلَْي ِه َما
ت َهلَا َ ،وأَلْ َقى يَ َديْه َخ ْل َ
صَ
ول اّلل  ف َيها يَ ْقَرُؤَها َعلَْيه فَلَما ََس َع َها مْنهُ عُْت بَةُ أَنْ َ
َُ
ال  " : قَ ْد ََِسعت اي أَاب الْولِ ِ
يد
ول اّللِ َ إىل الس ْج َدةِ ِمْن َها  ،فَ َس َج َد ُمث قَ َ
 ،يَ ْس َم ُع ِمْنهُ ُمث انْتَ َهى َر ُس ُ
ْ َ َ َ
ِ
ضَ :حنلِف ِابَ ِ
ِ
ّلل لََق ْد َجاءَ ُك ْم أَبُو
َص َحابِِه فَ َق َ
ال بَ ْع ُ
ض ُه ْم لبَ ْع ِ ْ ُ
ت َوذَ َاك" ،فَ َق َام عُْت بَةُ َإىل أ ْ
َما ََس ْعت  ،فَأَنْ َ
يد بِغ ِري الْوج ِه ال ِذي ذَهب بِِه  .فَلَما جلَس إلَي ِهم قَالُوا  :ما وراءك اي أَاب الْولِ ِ
ِِ
الَ :وَرائِي أَين قَ ْد
يد ؟ قَ َ
الْ َول َ ْ َ ْ
َ َ ْ ْ
َ َ
َ ََ َ َ َ َ
ََِس ْعت قَ ْوًل َواَّللِ َما ََِس ْعت ِمثْ لَهُ قَط َ ،واَّللِ َما ُه َو ِابلش ْع ِر َوَل ِابلس ْح ِر َوَل ِابلْ َك َهانَِة َ .اي َم ْع َشَر قَُريْ ٍ
ش
ِ
ِ
اعتَ ِزلُوهُ فَ َواَّللِ لَيَ ُكونَن لَِق ْولِِه ال ِذي ََِس ْعت
ني َما ُه َو ف ِيه فَ ْ
ني َه َذا الر ُج ِل َوبَْ َ
وها ِّب َ ،و َخلوا بَْ َ
اج َعلُ َ
أَطيعُ ِوين َو ْ
ت5-1
( )1فُصلَ ْ
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ِ
ِ ِ ِ
ب فَ َق ْد َك َفْي تُ ُموهُ بِغَ ِْريُك ْمَ ،وإِ ْن يَظْ َه ْر َعلَى الْ َعَر ِب فَ ُم ْل ُكهُ ُم ْل ُك ُك ْمَ ،و ِعزهُ ِعزُك ْم،
مْنهُ نَبَأ َعظيم ،فَإ ْن تُصْبهُ الْ َعَر ُ
اس بِِه قَالُوا  :سحرك واَّللِ اي أَاب الْولِ ِ
ِِ
َس َع َد الن ِ
اصنَ عُوا َما بَ َدا لَ ُ
يد بِلِ َسانِِه .قَ َ
ك ْم(.)1
الَ :ه َذا َرأْيِي فيه فَ ْ
َوُكْن تُ ْم أ ْ
َ ََ َ َ َ َ
 -4حوار الرسول  مع أهل الكتاب :
املطلع على حوارات الرسول  مع أهل الكتاب جيد َسات اهلدوء والرغبة يف التوصل إىل احلق ،والبعد
مفتاحا لقلوهبم وأقرب إىل القبول
عن اخلصومة والعناد ،فقد كان خيتار معهم أطيب الكالم وألينه ،لعله يكون ً

والتسليم.

من ذلك ما جاء يف احلوار العظيم بني الرسول  وبني عبد هللا بن سالم  يف مبتدأ احلوار ،وبينه 
وبني أحبار اليهود يف منتهاه  ،فقد روى أَنَس  ، أَن عب َد اّللِ بن س َالٍم  أَتَى رس َ ِ
َْ
ول اّلل َ م ْق َد َمهُ
َُ
َْ َ
ِ
ال :اي رس َ ِ
ِ ِ
الَ :ما أَو ُل
الَ " :س ْل"  ،قَ َ
ص ٍالَ ،ل يَ ْعلَ ُم ُهن إِل نَِيب قَ َ
ول اّلل إِِين َسائِلُ َ
ك َع ْن ثََالث خ َ
الْ َمدينَةَ ،فَ َق َ َ َ ُ
ِ
ول اّللِ : 
اع ِة؟َ ،وَما أَو ُل َما ََيْ ُك ُل ِمْنهُ أ َْه ُل ْ
ال َر ُس ُ
اجلَن ِة؟َ ،وِم ْن أَيْ َن يُ ْشبِهُ الْ َولَ ُد أ ََابهُ َوأُمهُ؟ ،فَ َق َ
أَ ْشَراط الس َ
الَ :ذلِك ع ُدو الْي ه ِ
ال " :أَما أَو ُل أَ ْشر ِ
"أ ْ ِ ِِ ِ ِ
اط
ود ِم َن الْ َم َالئِ َك ِة ،قَ َ
يل َعلَْي ِه الس َال ُم آنًِفا"  .قَ َ
َ َ َُ
َ
َخ ََربين هبن ج ْرب ُ
ِ
الس ِ
ِِ
اجلَن ِةِ ،زَاي َدةُ َكبِ ِد
اس إِ َىل الْ َم ْغ ِر ِبَ .وأَما أَو ُل َما ََيْ ُك ُل ِمْنهُ أ َْه ُل ْ
َ
اعة ،فَنَار َختُْر ُج م َن الْ َم ْشرق فَتَ ْح ُش ُر الن َ
ِ
ح ٍ
وت .وأَما َشبه الْولَ ِد أَابه وأُمه ،فَِإذَا سبق ماء الرج ِل ،ماء الْمرأَةِ ،نَز ِ ِ
ِ
ََ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ
َ َُ َ َ ُ َ ُ
ُ
ع إلَْيه الْ َولَ ُدَ ،وإذَا َسبَ َق َماءُ الْ َم ْرأَة َماءَ
ال :اي رس َ ِ
ال :أَ ْشه ُد أَ ْن َل إِلَه إِل اّلل ،وأَنك رس ُ ِ
ود قَ ْوم ُهبْت،
ول اّلل ،إِن الْيَ ُه َ
الر ُج ِل نََز َ
َ
ع إِلَْي َها" .قَ َ َ
ول اّللَ ،وقَ َ َ َ ُ
ُ َ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ال :فَأ َْر َس َل
اسأَ ْهلُْم َع ِين :أَي َر ُج ٍل ابْ ُن َس َالٍم فِي ُك ْم؟ قَ َ
َوإِهنُْم إِ ْن يَ ْعلَ ُموا إبِِ ْس َالمي يَْب َهتُ ِوين عْن َد َك ،فَأ َْرس ْل إِلَْي ِه ْم فَ ْ
ال  " :أَي َر ُج ٍل َعْب ُد اّللِ بْ ُن َس َالٍم فِي ُك ْم؟" قَالُواَ :خ ْريَُان َوابْ ُن َخ ِْريَانَ ،و َعالِ ُمنَا َوابْ ُن َعالِ ِمنَاَ ،وأَفْ َق ُهنَا
إِلَْي ِه ْم فَ َق َ
ِ
ِ
ال :أَ ْش َه ُد
ال :فَ َخَر َج ابْ ُن َس َالٍم فَ َق َ
ك ،قَ َ
َوابْ ُن أَفْ َق ِهنَا ،قَ َ
َسلَ َم تُ ْسل ُمو َن؟" قَالُوا :أ ََعا َذهُ اّللُ ِم ْن َذل َ
ال ":أ ََرأَيْتُ ْم إِ ْن أ ْ
ول اّللِ ،قَالُوا :شران وابن ش ِران ،وج ِ
ال ابْ ُن َس َالٍمَ :ه َذا
اهلُنَا َوابْ ُن َجا ِهلِنَا ،فَ َق َ
أَ ْن َل إِلَ َه إِل اّللُ َوأَن ُحمَم ًدا َر ُس ُ
َ َ َ ُْ َ َ َ َ
ال ِذي ُكْنت أ ََختَو ُ ِ
ف مْن ُه ْم (.)2
ُ

( )1العتقاد للبيهقي 267
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املبحث الثاين
حوارات النيب ّ أمنا عائشة رضي هللا عنها
(ظاهرة االستفهام خاصة)

النيب  أم املؤمنني أمنا عائشة رضي هللا عنها مبلغًا كبريا عددا  ،وتنوعت تنوعا بي نًا
بلغت حوارات ِ
كما ،وبناء على هذين التنوعني كثرت اخلصائص املأخوذة من هذه احلوارات الشريفة ،وذلك من البالغة
النبوية الراقية الت يراعي فيها  " :األسلوب البالغي جوانب كثرية تتعلق ابملخاطب؛ فاستحضره يف التقدمي
والتأخري ،والذكر واحلذف ،والتعريف والتنكري ،واإلجياز واإلطناب ،ويف ضروب اخلرب املختلفة ،ويف صياغة
الصورة األدبية ،ويف وضوح الكالم وشفافيته" (.)1
وسأجعل هذا املبحث قائما على استجالء اخلصائص الفنية يف األمناط املتعددة للحوارات القائمة بني
سيد ولد آدم حممد  وبني أحب النساء إليه الصديقة بنت الصديق رضي هللا عنها وعن أبيها وأرضامها،
فيما يتعلق بظاهرة (الستفهام) ،وذلك على النحو التايل:
يف العموم نرى خاصية مهمة من خصائص احلوار بني الرسول  وأم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها؛
تلكم هي ظاهرة اإلجياز ،الت سأعرج عليها من خالل احلديث عن الظاهرة حمل الدراسة؛ ظاهرة الستفهام.
-1

اإلجياز:

ابلطالع على العديد من حوارات النيب  مع أمنا عائش ة رض ي هللا عنها د خاص ية (اإلجياز)
ظاهرة أسلوبية بينة.
اإلجياز الذي جيعل كلمه ص لى هللا عليه وس لم كما يقول الرافعي رمحه هللا " :حمذوفة الفض ول ،حّت
ليس فيها كلمة مفص ولة .وكأمنا هي يف اختص ارها وإفادهتا نبض قلب يتكلم ،وإمنا هي يف َسوها وإجادهتا
مظهر من خواطره صلى هللا عليه وسلم "

()2

.

ومن دواعي هذه الظاهرة هو فهم الطرفني املتحاورين بعض هما بعض ا ،مع إميان النيب  بذكاء زوجه
عائشة رضي هللا عنها ،وفهمها السريع لألحكام ،وعدم احلاجة لإلطالة يف غري موضعها.

( )1أثر املتلقي يف التشكيل األسلوّب يف البالغة العربية ،أ.د .وليد إبراهيم القصاب ،ندوة الدراسات البالغية الواقع واملأمول 662
( )2اتريخ آداب العرب 185 /2
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وقد يكون الداعي لإلجياز يف احلوار ظرف الس فر ،والتلبس ابحلكم الش رعي والنش غال أبعمال احلج
والعمرة ،والتعلق ابلرفقة اآلخرين ممن يراعى ظرفهم حّت ابختصار احلوار مع الزوج احملبوبة.
ائش ةَ رض ي هللا عنها أَهنَا
ومن احلوارات الت تبني ش ي ا من هذه املعاين ما جاء يف حجة الوداعَ ،ع ْن َع َ
ت  :خرجنَا مع رس ِ
ت،
ول اّللِ ِ يف َحج ٍة ل نََرى إِل ْ
احلَج ،حّت إِ َذا ُكنا بِ َس ِر َ
ف أ َْو قَ ِريبًا ِمْن َهاِ ،ح ْ
ض ُ
قَالَ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ
ال " : إِن َه َذا أ َْمر
ت  :نَ َع ْم  ،فَ َق َ
ول اّللِ َ وأ ََان أَبْ ِكي  ،فَ َق َ
فَ َد َخ َل َعلَي َر ُس ُ
"مالَك أَنَف ْس ت"؟  ،قُ ْل ُ
ال َ :
ِ
ِ
آد َم  ،فَاقْ ِضي َما يَ ْق ِضي ْ
ضحى َر ُس ُ
ت َ :و َ
احلَاج َغ ْ َري أَ ْن ل تَطُ ِويف ِابلْبَ ْيت"  ،قَالَ ْ
َكتَ بَهُ اّللُ َعلَى بَنَات َ
ول اّللُ
َ ع ْن نِ َسائِِه الْبَ َقَر َه َذا َح ِديث ُمت َفق َعلَى ِصحتِ ِه (.)1
فالرس ول  أوجز غاية اإلجياز ،إ ْذ اس تفهم عن س بب بكاء حبيبته زوجه عائش ة رض ي هللا عنها ،مث
بني هلا احلكم الش رعي موجزا أيض ا بعد ما ذكرت له س بب البكاء ،وبه يزول العناء ،وُيص ل املراد ،دون
إطالة ول إحراج!
ويف هذا احلديث القائم على احلوار تتجلى خاص ية من خص ائص حوارات النيب  وهي(:العلم مبادة
احلوار) (.)2

ذلك العلم الذي هو من أعظم مرتكزات احلوار ،ومن أمضى أسلحته ،إذ ل بد للمحاور أن يكون
حواره قائما على العلم والبصرية.
ويتأكد هذا يف حق احملاور املعلِم املرشد الداعية الذي خياطب اجلاهلني ،وينبه الغافلني ،ويرد على
شبهات املخالفني.
ويتأكد أكثر إذا كان احملاور َيمل اإلفادة ممن ُياوره.

( )1صحيح البخاري  ،67 /1و صحيح مسلم  ،881 /2وشرح السنة للبغوي  ،368/ 3و مسند الشافعي  ،111 :ومسند احلميدي /1
 ، 260وصحيح ابن خزمية 302 /4
( )2ينظر  :احلوار يف السرية النبوية 18
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وفيه يظهر مجال الس تفهام من خالل خاص ية من خص ائص ه الرتكيبية املتمثلة يف لغته املبنية على
ِ
ك"؟ هبذا الس ؤال العام؛ ما ش ِ
الس تفهام ب (ما) الدالة على العموم "مالَ ِ
خطبك؟ ما األمر؟ ما
أنك؟ ما
َ
الداعي إىل البكاء؟ ومن الستفهام العام املبهم ،مباشرة إىل الستفهام األخص" ،أَنَِفس ِ
ت"؟
ْ
ومن املالحظ أن احلس النبوي الكرمي أتبع الس تفهام العام ابلس تفهام احملدد املتض من اجلواب يف لفظ
الس تفهام نفس ه؛ " أَنَِفس ِ
ت"؟ وكأنه ص لى هللا عليه وس لم مل يرد التكليف على زوجه الش ابة الباكية حّت
ْ
مبجرد اجلواب ،وإمنا حتمل عنها ص لى هللا عليه وس لم عناء اجلواب؛ إذ يكفيها ما فيها من األمل النفس ي
املستوجب للبكاء.
ومن مجاليات الس تفهام هنا إيراده ابلس تفهامات املغلقة غري املفتوحة "أَنَِفس ِ
ت"؟ الس تفهام املبين
ْ
1

على مهزة التص ديق؛( ) لتحديد اجلواب ،دون احلاجة إىل التفاص يل ،ولذلك جاء جواب أمنا عائش ة رض ي
هللا عنها حمد ًدا مقتصرا على كلمة واحدة كلمة اإلجياب (نَ َع ْم).
وأتكيدا للمش اعر الراقية من لدنه ص لى هللا عليه وس لم أتبع الس تفهام ابلتس لية ومراعاة املش اعر " إِن
ً
ِ
آد َم" ،فال تقلقي اي عائش ة ،ول حتزين من وقوع أم ٍر لس ت فيه الوحيد؛ وإمنا
َه َذا أ َْمر َكتَ بَهُ اّللُ َعلَى بَنَات َ
ِ
فلم احلزن؟ وما الداعي إىل البكاء؟
هو " أ َْمر َكتَ بَهُ اّللُ َعلَى بَنَات َ
آد َم" ،إ ًذا َ
جامعا بني
إل أن النيب صلى هللا عليه وسلم جتاوز احلديث البشري اإلنساين إىل البيان الفقهي الشرعي ً

كونه ص لى هللا عليه وس لم {بَ َش ًرا َر ُس ًول} ( ، )2ولذا ختم ابحلكم الش رعي بعد أن مهد ابلتس لية النفس ية:
احلاج َغري أَ ْن ل تَطُ ِويف ِابلْب ي ِ
ِ
ِ
ت" .ويف التأمل يف جو احلديث الش ريف نالحظ أنه ص لى
َْ
"فَاقْض ي َما يَ ْقض ي َْ ْ َ
هللا عليه وسلم حّت يف إيراد احلكم الشرعي راعى احلالة النفسية ملن ُياورها أمنا عائشة رضي هللا عنها فأور
هلا احلكم بص ٍ
يغة تش عر بعدم الختالف ول التفرقة بني ص احبة هذه احلالة وبني احلجاج عامة "فَاقْ ِ
ض ي َما
احلَاج" مبعىن مل يفتك من أعمال احلج شيء ،ويف ذلك من التسلية ما فيه ،ولذا الستثناء يف الفارق
يَ ْق ِضي ْ

( )1ينظر مثال :اإليضاح يف علوم البالغة 56 /3
( )2اإلسراء93 :
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األقل ،والرخص ة األيس ر " َغري أَ ْن ل تَطُ ِويف ِابلْب ي ِ
ت" ،اي له من بيان نبوي ش رعي إنس اين ،ص لى هللا وس لم
َْ
َْ

على من كان {بَ َشًرا

َر ُس ً
ول} (.)1

ومن اإلجياز البني ما جاء يف جواب رس ول هللا  عن س ؤال الزوج الودود الت أش فقت على زوجها
من الجتهاد يف العبادة اجتهادا أدى إىل تفطر القدمني الشريفتني ،لنستمع ونستمتع هبذا احلوار اإلمياين يف
بيت النبوة ،عن عائِ َش ةَ  -رض ى هللا عنها  -أَن نَِيب اّللِ َ كا َن ي ُق ِ
ت
وم م َن اللْي ِل َحّت تَتَ َفطَر قَ َد َماهُ ،فَ َقالَ ْ
َْ َ
َ ُ
عائِش ةُِ :مل تَص نع ه َذا اي رس َ ِ
ال " :أَفَالَ أ ُِحب أَ ْن
ك َوَما َأتَخَر؟! قَ َ
ك َما تَ َقد َم ِم ْن َذنْبِ َ
ول اّلل َوقَ ْد َغ َفَر اّللُ لَ َ
َ َ َ ْ َُ َ َ َ ُ

ورا؟"
أَ ُكو َن َعْب ًدا َش ُك ً

(.)2

إجياز يدل – مع ما فيه من التوجيه  -على إميان النيب  بذكاء عائش ة رض ي هللا عنها ،وأهنا تقرأ
مفهوم العبارة مع منطقوها ،وفيه ما فيه من هداية املخاطب إىل ما ُيسن العمل

به(.)3

ِ
ِ
ول
تَ :د َخ َل َعلَي َر ُس ُ
ومما بدا فيه اإلجياز جبالء هذا احلوار التوجيهيَ :ع ْن َعائ َش ةَ َرض َي اّللُ َعْن َها قَالَ ْ
ِِ
ول اّللِ َ " :م ْهَ ،علَْي ُك ْم ِم َن
ال َر ُس ُ
تَ :ل تََن ُام اللْي َل ،فَ َق َ
اّللِ َ و ِعْن ِدي ْامَرأَة ،فَ َق َ
الَ " :ما َهذه؟" فَ ُق ْل ُ
ْاألَعم ِال ما تُ ِطي ُقو َن ،فَِإن اّلل َل َميل حّت متََلوا ،وإِن أَحب ِ
الدي ِن إِ َىل اّللِ ما ي ُدوم علَي ِه ِ
صاحبُهُ "(.)4
َ َ ُ َْ َ
َ َ
َ َ َ
َْ َ
واملقام مقام إجياز وحزم وحس م ،فالرس ول  أعلم مبا يطيق الص حابة من األعمال ،وما قد يؤدي هبم
إىل امللل ،لذا حسم املسألة هبذا التوجيه املوجز.
ومن حوارات النيب  املوجزة مع عائش ة رض ي هللا عنها ما جاء يف قص ة طلب الطعام ،حيث حاور
رسول هللا  أهل بيته عائشة رضي هللا عنها مستفهما عن طعام؟ فأخربته رضي هللا عنها أنه ليس يف بيت
النبوة طعام إل طعام ل َيكله  لكونه من حلم الص دقة ،فأهنى  احلوار أبلطف عبارة ،وأكمل معاين
الصرب على قلة الطعام ،مع الوضوح يف بيان احلكم الشرعي الذي حتولت به الصدقة إىل هدية ،وهو ما جاء
( )1اإلسراء93 :
( )2صحيح البخاري  ،135 /6و صحيح مسلم 2172 /4
( )3للفائدة ينظر :من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية ابحلوار 16
()4صحيح البخاري  ، 17 /1و صحيح مسلم  ،542 /1ومسند إسحاق بن راهويه 139/ 2
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ٍ
عن أُِم ع ِطيةَ ْاألَنْ ِ
ت إِ َىل َعائِ َشةَ َر ِض َي هللاُ َعْن َها ِمْن َها،
ت :بَ َعثَ ْ
صا ِرية قَالَ ْ
َْ َ
صا ِريةُ بِ َشاة ،فَأ َْر َس ْل ُ
ت إِِيل نُ َسْي بَةُ ْاألَنْ َ
َ
ال رس ُ ِ
ِ
ال" :قَ ِربِ ِيه
ك الش اةِ قَ َ
ت بِِه نُ َس ْي بَةُ ِم ْن تِْل َ
تَ :ل إِل َما أ َْر َس لَ ْ
ول هللا  " : أَعْن َد ُك ْم َش ْيء؟ " قَالَ ْ
فَ َق َ َ ُ
ت َِحمل َها"(.)1
فَ َق ْد بَلَغَ ْ
حوار جتلى فيها اإلجياز بوض وح؛ اقتص ر فيه النيب ص لى هللا عليه وس لم على الس تفهام البتدائي
احلقيقي "أ َِعْن َد ُك ْم َش ْيء؟ " ،وما أن جاءه ص لى هللا عليه وس لم اجلواب املف ِهم العتذار عن عدم مناس بة
مبنيا على ما تبادر إىل ِذهن املخاطب  ،واس تقر فيه من كون املوجود
الطعام املوجود ملقام النبوة؛ لكونه ًّ
طعام صدقة ،والصدقة ل حتل له صلى هللا عليه وسلم  ،كما جاء يف ذلك التصريح يف رواية مالك رمحه هللا
ول اّللِ ص لى هللا عليه وس لم  ،والْ ُربمةُ تَ ُف ِ
ب إِلَْي ِه
عن عائش ة رض ي هللا عنها َ " :وَد َخ َل َر ُس ُ
ور بلَ ْح ٍم ،فَ ُق ِر َ
َ َْ ُ
خب ز ،وأ ُْدم ِمن أ ُْدِم الْب ي ِ
ول
ول اّللِ صلى هللا عليه وسلم  :أََملْ أ ََر بُْرَمةً فِ َيها َحلْم؟ قَالُوا :بَلَى َاي َر ُس َ
ال َر ُس ُ
ت ،فَ َق َ
َْ
ْ
ُْ َ
ِ ِ ِ
ك َحلم تُ ِ ِ
ول اّللِ صلى هللا عليه وسلم :
ال َر ُس ُ
ت ل َأتْ ُك ُل الص َدقَةَ ،فَ َق َ
صد َق بِه َعلَى بَِر َيرةََ ،وأَنْ َ
اّللَ ،ولَك ْن ذَل َ ْ ُ
ص َدقَةَ ،وُه َو لَنَا َه ِدية" ( ،)2بعد هذا اجلواب من احملاور – أمنا عائش ة رض ي هللا عنها – أوجز
ُه َو َعلَْي َها َ
النيب ص لى هللا عليه وس لم خامتا احلوار بتص حيح الفهم لدى احملاور ،إمياان منه بتقبله احلكم مّت ما تبني له،
ص َدقَةَ ،وُه َو لَنَا َه ِدية".
فجاء النص النبوي موجزا حامال احلكم الشرعي التصحيحيُ " :ه َو َعلَْي َها َ

ومن احلوارات النبوي ة الت ج اءت أبس لوب اإلجي از م ا نقف علي ه يف احلوار الق ائم على بي ان احلكم
الش رعي فحس ب ،دون إطالة يف احلوارَ ،ع ْن َعائِ َش ةَ  -رض ى هللا عنها  -أَن النِيب َ د َخ َل َعلَْي َها َو ِعْن َد َها
ِ
ِ ِ
ِ
ضاع ِة.
كَ ،
َر ُجل ،فَ َكأَنهُ تَغَ َري َو ْج ُههَُ ،كأَنهُ َك ِرَه َذل َ
قال  " : اي عائ َشةُ! َم ْن هذا" ؟ فَ َقالَ ْ
ت :إِنهُ أَخي م َن الر َ
ال  " : انْظُر َن من إِخوانُ ُكن؛ فَِإمنَا الرض ِ
اع ِة" (.)3
فَ َق َ
اعةُ م َن الْ َم َج َ
ََ
ْ َ َْ

( )1صحيح البخاري  ،116 /2و مسند أمحد 410 /45
()2موطأ مالك 616 /1
( )3صحيح البخاري  ، 170 /3وشرح السنة للبغوي 83 /9
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فمع أن املوقف مثري لالنتباه ،ومع أن أحداث القص ة مدعاة للكراهية كما جاء يف الس رد الس ابق إل
أن الزوج احلاين ،الرؤوف الرحيم  مل يعنِف ،ومل يوبِخ ،وإمنا وجه ،وجه فحسب! وأي إجياز اكتسى ابلرمحة
وتغلف ببيان الواجب كهذا اإلجياز؟!
ويف هذا احلوار النبوي الزوجي يظهر أص ل من أص ول احلوار املرعية لدى خري اخللق حممد ص لى هللا
عليه وسلم وهو أصل التثبت يف أثناء احلوار؛ وذلك مبراعاة احلقوق الثابتة ،واألدلة الصرُية الواضحة ،والقيام
على أساسي الصدق واليقني ل على الظنون واألوهام؛ ولذا سأل صلى هللا عليه وسلم متثبِتًا " :اي عائِ َشةُ!

من هذا"؟ ومع التثبت َييت التوجيه املناسب للموقف " :انْظُر َن من إِخوانُ ُكن؛ فَِإمنَا الرض ِ
اع ِة".
اعةُ م َن الْ َم َج َ
ََ
َْ
ْ َ َْ

كما يظهر من خالل هذا احلوار النبوي الراقي أصل من أصول احلوار النبوي الرائدة ،وهو سالمة املقصد
الذي هو من أعظم مقومات احلوار النبوي ،ملا اشتمل عليه من إخالص النية ،والرغبة يف الوصول إىل احلق،
والبعد عن األغراض الشخصية ،وملا توجه من حسن الظن ،واحلرص على تبني احلق من خالل أدبيات احلوار
القائم على الستفهام!
ومن ظواهر اإلجياز ما يتعلق إبراحة الطرف اآلخر احملاور  ،عن طريق إزالة ش بهة انقدحت يف ذهنه،
ِ
استَأْ َذ َن َعلَي
فيقوم البيان النبوي إبزالته عن طريق حوار موجز هادف بناء ،عن َعائ َشةَ رضي هللا عنها قَالَ ْ
ت ْ
ِ ِِ
ِ
َخو أَِّب الْ ُق َعْي ِ
َخ اهُ أ ََاب
اب فَ ُق ْل ُ
َس تَ أْذ َن في ه النِيب  فَ ِإن أ َ
أَفْ لَ ُح أ ُ
ت َل آ َذ ُن لَ هُ َحّت أ ْ
س بَ ْع َد َم ا أُنْ ِزَل ا ْحل َج ُ
ِ
ض َعْت ِين ْامَرأَةُ أَِّب الْ ُق َعْي ِ
ِ
ول اّللِ إِن
ت لَهُ َاي َر ُس َ
ض َع ِين َولَك ْن أ َْر َ
س ُه َو أ َْر َ
س فَ َد َخ َل َعلَي النِيب  فَ ُق ْل ُ
الْ ُق َعْيس لَْي َ
ِ
ال النِيب " وما منَ ع ِ
َخا أَِّب الْ ُق َعْي ِ
ك أَ ْن َأتْذَِين؟!
ك فَ َق َ
َس تَأْذنَ َ
اس تَأْذَ َن فَأَبَْي ُ
أَفْ لَ َح أ َ
ت أَ ْن آذَ َن لَهُ َحّت أ ْ
س ْ
ََ َ َ
ِ
ِ
ت :اي رس َ ِ ِ
ض َعْت ِين ْامَرأَةُ أَِّب الْ ُق َعْي ِ
س فَ َق َ
ض َع ِين َولَك ْن أ َْر َ
س ُه َو أ َْر َ
ال "ائْ َذِين لَهُ
َعمك" قُ ْل ُ َ َ ُ
ول اّلل إن الر ُج َل لَْي َ
ِِ
ِ
ت َميِينُ ِ
فَِإنه َعم ِ
اع ِة َما ُحتَ ِرُمو َن ِم ْن النس ِ
ب(.)1
ت َعائِ َشةُ تَ ُق ُ
ك" قَ َ
ال عُ ْرَوةُ فَل َذل َ
ول َح ِرُموا م ْن الر َ
ك َكانَ ْ
ك تَ ِربَ ْ
ضَ
ُ
َ
وهنا تقف على كون اإلجياز مش راب أس لوبيا مهما يف مثل هذه املواقف الت ل تتطلب إطالة يف احلوار،
"وَما
إذ املقص ود األهم بيان احلكم الص حيح ،وإزالة اللتباس ،وفق أص ل مهم يف احلوار الذي هو التثبت َ
ِ
ول اّللِ إِن
(اي َر ُس َ
َمنَ َعك أَ ْن َأتْذَِين"؟! مث أن رأى ص لى هللا عليه وس لم الش بهة ل زالت قائمة لدى احملاورَ :
ِ
ض َعْت ِين ْامَرأَةُ أَِّب الْ ُق َعْي ِ
س) ،أوجز ص لى هللا عليه وس لم مرة أخرى يف العبارة
ض َع ِين َولَك ْن أ َْر َ
س ُه َو أ َْر َ
الر ُج َل لَْي َ
( )1صحيح البخاري  ، 120 /6و صحيح مسلم  ، 1069 /2و مصنف عبد الرزاق الصنعاين 472 /7
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ابس تخدام ص يغة األمر املباش ر ،األمر على جهته احلقيقية "ائْ َذِين لَهُ " ،أمر من اجلهة العليا ،و" طلب

املتصور على سبيل الستعالء يورث إجياد اإلتيان به على املطلوب منه ،مث إذا كان الستعالء ممن هو أعلى
رتبة من املأمور اس تتبع إجيابه" ( )1مث زاد ص لى هللا عليه وس لم البيان ابلعبارة املوجزة التعليلية " فَِإنه َعم ِ
ك
ُ
ت َميِينُ ِ
ك".
تَ ِربَ ْ
حوار ل نكاد نقف على بدايته إل ونقف على هنايته ،لكنه مع إجيازه البليغ اش تمل على التثبت،
وإزالة ش بهة عالقة ،وبيان حكم ش رعي جبالء ،مع األمر بتنفيذ األمر تنفيذا ل ُيتمل ورود الش بهة مرة
أخرى.
-2

االستفهام املفرد:

اش تملت أحاديث النيب  املبنية على احلوار بينه وبني أمنا عائش ة رض ي هللا عنها يف جمملها على
ظاهرة (الس تفهام) ،وهو أمر طبعي يس تدعيه املقام ،ويتطلبه املوقف ،وينادي به األس لوب احلواري القائم
على التفاعل بني طرفني.
وقد تنوع الس تفهام يف حوارات النيب ص لى هللا عليه وس لم بني جمي ه مرة واحدة ،وبني تكراره ،ومن
ِ
جمي ه مرة واحدة ما ثبت عن عروَة أَنه َكانَ ِ ِ
ال:
ول اّللِ  فَ َق َ
َس ٍد ،فَ َد َخ َل َر ُس ُ
َ ْ ُْ َ ُ ْ
ت عْن َد َعائ َش ةَ ْامَرأَة م ْن بَِين أ َ
"من ه ِذهِ"؟ قَالَت عائِشةُ :ه ِذهِ فَُالنَة وَل تَنام تَ ْذ ُكر ِمن ِ
ال رس ُ ِ
"علَْي ُك ْم َما تُ ِطي ُقو َن؛
ول اّلل َ : 
ْ َ َ َ
َْ َ
َ َُ ُ ْ َ
ص َالهتَا ،فَ َق َ َ ُ
فَِإن اّلل َل َميل حّت متََلوا " قَالَت عائِشةُ :أَحب ِ
الدي ِن ال ِذي ي ُدوم علَي ِه ِ
صاحبُهُ "(.)2
َ ُ َْ َ
ْ َ َ َ
َ َ َ
"م ْن َه ِذهِ"؟ مث
من املالحظ أن احلوار اقتص ر على اس تفهام افتتاحي ص ادر منه ص لى هللا عليه وس لم َ
استمر احلوار دون استفهامات ،ألن املراد ابلستفهام ت ابجلواب عنه.

( )1مفتاح العلوم ص318 :
( )2صحيح البخاري  ،54 /2ومسند أمحد  ، 151 /40و صحيح ابن حبان 67 /2
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1

يعقل ،حنو قولكَ :م ْن هذا؟" ( ) ،ولذلك "
(م ْن) تتطلب "س ؤ ًال عن ْ
ومن املقرر يف العربية أن َ
من ُ

2
اجلََواب ِيف ذَلِك أَن يُ َقال :زيد أَو َع ْمرو"( ) ،إل أن عائش ة رض ي هللا عنها أجابت أبكثر مما طُلب منها؛
فَ ْ

ولعل ذلك وهللا تعاىل أعلم لبيان أم ٍر امتازت به املس ؤول عنها ،أو للرغبة يف إطالة احلديث مع احلبيب

الس ائل ص لى هللا عليه وس لم على حد تعبري البالغيني " :ألن إص غاء الس امع مطلوب ،فيبس ط الكالم
ك} ( ،)3وكان يتم اجلواب مبجرد أن يقول عصا ،مث ذكر
ك بِيَ ِمينِ َ
افرتاضا بسط موسى إذ قيل له " { َوَما تِْل َ
املسند إليه وزاد فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش هبا على غنمي ويل فيها مآرب أخرى" (.)4
ومن احملتمل أن يدخل جواب أمنا عائش ة رض ي هللا عنها يف حد تعريف البالغني األس لوب احلكيم؛
بقوهلم" :تلقي املخاطب بغري ما يرتقب حبمل كالمه على خالف مراده تنبيها على أنه األوىل ابلقص د ،أو
السائل بغري ما يتطلب" (.)5
وهلل يف ذلك اجلواب حكمة ،فقد أدى هذا اجلواب من أمنا عائش ة رض ي هللا عنها فتح ابب للتوجيه
يف النظرة املعتدلة للعبادات يف اإلسالم ،دون تكلف ،ول تقصري؛ ذلك أن ديننا احلنيف هو دين الوسطية.
فاملرأة املص لية  ،وإن كانت على خري؛ إل أن مبالغتها يف عدم النوم قد تؤدي هبا إىل امللل املذموم،
فترتك العبادة الت كانت حريصة عليها.
-3

تكرار االستفهام:

وإذا كان اإلجياز ظاهرة بينة يف الس تفهام الوارد يف هذه احلوارات حمل الدراس ة ،ومنه جميء الس تفهام
مرة واحدة يف احلوار ،إل أن ذلك مل يتعارض مع ظواهر أخرى مثل (تكرار الستفهام).

( )1األصول يف النحو 135 /2
( )2علل النحو 426
( )3طه17 :
( )4مفتاح العلوم 177
( )5اإليضاح يف علوم البالغة 94 /2
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فقد جاءت ظاهرة الس تفهام متعددة األلوان ،متنوعة الطرق ،فتارة يكون الس تفهام من الطرفني
احملاورين كليهما ،واترة يكون الستفهام من النيب  فحسب ،ليكون اجلواب من السيدة عائشة رضي هللا
عنها فيأيت التوجيه النبوي خامتا للحوار.
فمن احلوارات الت ورد فيها الس تفهام من الطرفني املتحاورين كليهما ما جاء يف قص ة العبد الش كور
حممد  فيما جاء عن عائِ َشةَ ر ِضي اّلل عْن ها أَن نَِيب اّللِ َ كا َن ي ُق ِ
ت
وم م ْن اللْي ِل َحّت تَتَ َفطَر قَ َد َماهُ فَ َقالَ ْ
َ ُ
َْ َ َ َ ُ َ َ
عائِشةُ ِمل تَصنع ه َذا اي رس َ ِ
ال " أَفَ َال أ ُِحب أَ ْن أَ ُكو َن
ك َوَما َأتَخَر قَ َ
ك َما تَ َقد َم ِم ْن َذنْبِ َ
ول اّلل َوقَ ْد َغ َفَر اّللُ لَ َ
َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ
ِ ِ
ع (.)1
ورا " فَلَما َكثَُر َحلْ ُمهُ َ
صلى َجال ًسا فَإ َذا أ ََر َاد أَ ْن يَ ْرَك َع قَ َام فَ َقَرأَ ُمث َرَك َ
َعْب ًدا َش ُك ً
فعائش ة رض ي هللا عنها افتتحت احلوار ابس تفهام انبع من القلب ،مغلف ابحلب ،مكس و ابلش فقة،
مصوغ ابملهابة واإلجالل ،معلل أبدب ،مؤدب بتعليل ،استفهام ل خيلو من روح املودة والرمحة بني الزوجني،
اس تفهام زوج ش فوق على زوجها ا تهد بعبادته ربه تعاىل ِ(مل تَص نع ه َذا اي رس َ ِ
ك َما
ول اّلل َوقَ ْد َغ َفَر اّللُ لَ َ
َ ْ َُ َ َ َ ُ
ك َوَما َأتَخَر)؟ وهنا جييب النيب  وهو الطرف اآلخر يف احلوار ذلكم الس تفهام ابس تفهام
تَ َقد َم ِم ْن َذنْبِ َ

آخر ،اس تفهام جاء مبثابة اجلواب ،وليس أي جواب! اس تفهام ُيمل معاين التوجيه واإلرش اد ،املص حوبة
ابلتواض ع والتذلل هلل رب العباد ،اس تفهام خيلو من العتاب على الزوج الرحيمة ،اس تفهام يقتص ر على بيان
العلة الداعية إىل الس تمرار يف العبادة الت تبدو يف ظاهرها ش اقة عليه ص لى هللا عليه وس لم إجابة على
ِ
ورا"؟ وهكذا اش تمل هذا النص
اس تفهام الرمحة ابس تفهام التعليل واحملبة " :أَفَ َال أُحب أَ ْن أَ ُكو َن َعْب ًدا َش ُك ً
احلواري على استفهامني اثنني ،اآلخر منهما كان مبثابة اجلواب.
ونالحظ ما يف اللفظ النبوي البليغ من الص طفاء اجلميل للَ ْفظَ ْني بديع ِ
ني اش تمال على معنيني من

ورا"؛ العبودية الت هي أشرف املراتب ،ذلك
املعاين الراقية ،املعاين اجلامعة لإلنسانية والعبودية َ " :عْب ًدا َش ُك ً

أن " هللا تعاىل جعل العبودية وصف أكمل خلقه ،وأقرهبم إليه ،...ووصف أكرم خلقه عليه ،وأعالهم عنده
منزلة ابلعبودية يف أشرف مقاماته "

(.)2

( )1صحيح البخاري  ،135 /6و صحيح مسلم 2172 /4
()2التفسري القيم96 :
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والش كر ذلك املعىن اإلنس اين الش ريف النبيل ،املعىن الذي ُيمل  -إض افة إىل معناه الش رعي – معىن
راقيا ل يتمثله إل البش ر الذين يتمتعون بدرجة عالية من اإلنس انية ،ملا يف الش كر من النكس ار هلل املنعِم
تعاىل ،حيث إن " النعم نوعان :مس تمرة ،ومتجددة ،فاملس تمرة ش كرها ابلعبادات والطاعات ،واملتجددة
ش رع هلا س جود الش كر؛ ش كرا هلل عليها ،وخض وعا له وذل ،يف مقابلة فرحة النعم وانبس اط النفس هلا،
وذلك من أكرب أدوائها؛ فإن هللا س بحانه ل ُيب الفرحني ول األش رين؛ فكان دواء هذا الداء اخلض وع
والذل والنكسار لرب العاملني"

(.)1

وقد َسى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " األعمال شكرا ،وأخرب أن شكره قيامه هبا وحمافظته عليها،
فحقيقة الشكر هو الثناءُ على النعم وحمبته والعمل بطاعته ،كما قال:
أفادتكم النعماءُ عندي ثالثة

يدي ولساين والضمري احملجبا

فاليد للطاعة ،واللسان ِ
للثناء ،والضمري للحب

()2

والتعظيم" (.)3

وأتثريا وروده على ص يغة خمص وص ة؛ ص يغة املبالغة( ،فعول)؛ الت تدل على
ومما زاد معىن الش كر مجال ً

ما يدل عليه اس م الفاعل مع مبالغة ،على حد قول س يبويه رمحه هللا :أهنم "أجروا اس َم الفاعل ،إذا أرادوا أن
يبالِغوا يف األمرُ ،جمراه إذا كان على بناء ٍ
فاعل ،ألنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل ،إل أنه يريد أن
ث عن
ُُيد َ

املبالغة"(.)4

ومما يلحظ يف هذا اجلزء من النص الش ريف ما اش تمل عليه من توظيف اللفظ القرآين البليغ؛ بواس طة
القتباس ملفردتني قرآنيتني ،وهو ما يُعرف ابلتناص الذي يعين " تعالق نص وص مع نص حدث بكيفيات

( )1إعالم املوقعني عن رب العاملني 296 /2
( )2ورد البيت بدون عزو يف عدد من املص ادر؛ منها :غريب احلديث للخطاّب  ،346 /1والكش اف  ،47 /1والفائق  ،314 /1والدر
املصون 36 /1
( )3طريق اهلجرتني وابب السعادتني 346
( )4الكتاب 110 /1
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خمتلفة" ( ،)1وقد جاءت هااتن املفرداتن متفقتني مع النص القرآين مادة وص يغة؛ حيث يتبادر إىل الذهن
وح إِنهُ َكا َن َعْب ًدا
ورا" قوله تعاىل{ :ذُ ِريةَ َم ْن َمحَْلنَا َم َع نُ ٍ
عن َساعنا قوله ص لى هللا عليه وس لم َ
"عْب ًدا َش ُك ً
ورا}(.)2
َش ُك ً

ومما ميكن تلمسه يف هذا القتباس الشريف أنه داخل يف عموم أمر هللا نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم
القتداء مبن سبقه من إخوته األنبياء الذين هداهم هللا تعاىل { :أُولَِ ِ
ين َه َدى اّللُ فَبِ ُه َد ُاه ُم اقْ تَ ِد ْه}(،)3
َ
ك الذ َ
ومن القتداء هبم قيامه ص لى هللا عليه وس لم بعبادة ربه وش كره ،كما عبد األنبياء عليهم الص الة والس الم
رهبم وشكروه.
وعلى األخص القتداء ب (نوح) عليه الصالة والسالم ،إذ " يف ختصيص نوح ها هنا ابلذكر وخطاب
العباد أبهنم ذريته إش ارة إىل القتداء به فإنه أبوهم الثاين؛ فإن هللا تعاىل مل جيعل للخلق بعد الغرق نس ال إل
ِ
ني} ( ، )4فأمر الذرية أن يتش بهوا أببيهم يف الش كر فإنه
من ذريته ،كما قال تعاىل { َو َج َع ْلنَا ذُ ِري تَهُ ُه ُم الْبَاق َ
كان عبدا شكورا" (.)5
وكأنه ص لى هللا عليه وس لم جييب على اس تفهام زوجه املش فقة عليه أمنا عائش ة رض ي هللا عنها
ابس تفهام ُيمل يف مض مونه اس تلهام التاريخ النبوي املش رق ابلقتداء أببيه نوح عليه الص لة والس الم ،حّت
خيفف على زوجه املشفقة ما جتده من أمل وجداين حنو ما قد جيده زوجها صلى هللا عليه وسلم من األمل رغم
ك َوَم ا َأتَخَر)؟ ول ذا ج اء اجلواب يف
ك َم ا تَ َق د َم ِم ْن َذنْبِ َ
(وقَ ْد َغ َفَر اّللُ لَ َ
ع دم وجود ال داعي ل ه يف الظ اهر َ
صورة استفهام كافيا شافيا.
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االلتفات:

( )1حتليل اخلطاب الشعري 121
( )2اإلسراء3 :
( )3األنعام 90
( )4الصافات77 :
()5عدة الصابرين وذخرية الشاكرين 118
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اللتفات فن بالغي وارد يف األس اليب البالغية الت تطالعنا يف احلوارات النبوية حمل الدراس ة ،وهو فن
من الفنون الت حتدث عنها البالغيون؛ فها هو ابن املعتز يقول عنه  " :أشار إليه صاحب اجلمهرة فذكر أن
العرب ختاطب الش اهد خماطبة الغائب ،وكذلك فعل املربد ،فذكر أن العرب ترتك خماطبة الغائب إىل خماطبة
الشاهد وابلعكس"

(.)1

وقد جاء اللتفات هنا عن طريق إحدى طرقه الس تة املش هورة ( )2حيث انتقل  حبديثه من خماطبة
املرأة احلاض رة  ،إىل عموم اخلطاب للحاض رين والغائبني ،رمحة ابألمة ،وش فقة عليهم ،ومعرفة أبحواهلم
"علَْي ُك ْم َم ا تُ ِطي ُقو َن؛ فَ ِإن اّللَ َل َميَ ل َحّت متََلوا"( ،)3ويف انتق ال ه  يف احل دي ث من خط اب ه ذه املرأة
َ
وتوجيهها إىل اخلطاب العام للحاض رين والغائبني مراعاة ملش اعرها أل يتوجه هلا اإلرش اد وحدها حبض ور
غريها ،ورسول هللا  إمام يف األخالق الكرمية ،وسيد يف مراعاة املشاعر.
وهنا جيدر ّب أن أشري إىل معىن امللل الوارد يف احلديث هنا ،وعن نسبته إىل هللا تعاىل ،حيث بني ذلك
العلماء ،ومن ذلك قول الش يخ حممد بن ص اع ابن عثيمني يف جواب حول إثبات " ص فة امللل واهلرولة هلل
تعاىل ...جاء يف احلديث عن النيب ص لى هللا عليه وس لم قوله " :فإن هللا ل َميَل حّت متلوا" ،فمن العلماء
من ق ال  :إن ه ذا دلي ل على إثب ات املل ل هلل  ،لكن ؛ مل ل هللا ليس كمل ل املخلوق ؛ إذ إن مل ل املخلوق
نقص ؛ ألنه يدل على س أمه وض جره من هذا الش يء ،أما ملل هللا ؛ فهو كمال وليس فيه نقص  ،وجيري
هذا كسائر الصفات الت نثبتها هلل على وجه الكمال وإن كانت يف حق املخلوق ليست كمالً.
ومن العلماء من يقول  :إن قوله  :ل َميَل حّت متلوا ؛ يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل ؛ فإن هللا
جيازيك عليه ؛ فاعمل ما بدا لك ؛ فإن هللا ل ميل من ثوابك حّت متل من العمل  ،وعلى هذا  ،فيكون
املراد ابمللل لزم امللل

( )1البديع يف البديع لبن املعتز  ،32وينظر:مجهرة أشعار العرب  ، 15والكامل الكامل يف اللغة واألدب 17 /3
( )2ينظر مثال :اإليضاح يف علوم البالغة 86 /2
()3صحيح البخاري  ،54 /2ومسند أمحد  ، 151 /40و صحيح ابن حبان 67 /2
25

ومنهم من قال  :إن هذا احلديث ل يدل على ص فة امللل هلل إطالقاً ؛ ألن قول القائل :ل أقوم حّت
وجل.
تقوم ؛ ل يستلزم قيام الثاين  ،وهذا أيضا  :ل ميل حّت متلوا ؛ ل يستلزم ثبوت امللل هلل َعز َ
وعلى كل حال جيب علينا أن نعتقد أن هللا تعاىل ُمنَ زه عن كل ص فة نقص من امللل وغريه  ،وإذا ثبت

أن هذا احلديث دليل على امللل ؛ فاملراد به ملل ليس كملل
-5

املخلوق"(.)1

تتابع االستفهامني:

ومن الص ور الت ورد فيه الس تفهام يف احلوارات النبوية حمل الدراس ة ،أن يُص در احلوار ابس تفهامني

متتالني؛ ملزيد اإلثرة ولفت النتباه ،وقد يص احبه بعض األغراض النفس ية من ختفيف املعاانة ،وهتوين األمل
على احملاور ،وهذا ما ده يف الس تفهامني الرقيقني املتتاليني الذين افتتح هبما رس ول الرمحة  حواره مع
زوجه الش ابة الباكية مما نزل هبا من األمور الطبعية الت كانت تظن أهنا س تحرمها من بعض فض ائل احلج،
ت
وهو ما نقف عليه يف هذا احلوار الزوجي اإلنساين النفسي فيما جاء َع ْن َع َ
ائشةَ رضي هللا عنها  ،أَهنَا قَالَ ْ
 :خرجنَا مع رس ِ
ت  ،فَ َد َخ َل
ول اّللِ ِ يف َحج ٍة ل نََرى إِل ْ
احلَج حّت إِ َذا ُكنا بِ َس ِر َ
ف أ َْو قَ ِريبًا ِمْن َها ِ ،ح ْ
ض ُ
ََ ْ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ
ال  :إِن َه َذا أ َْمر َكتَ بَهُ اّللُ َعلَى
ت  :نَ َع ْم  ،فَ َق َ
ول اّللِ َ وأ ََان أَبْ ِكي ،فَ َق َ
َعلَي َر ُس ُ
ال َ :مالَك أَنَف ْس ت ،قُ ْل ُ
ِ
ِ
ض ي ما ي ْق ِ
ِ
ول اّللُ َ ع ْن نِ َس ائِِه
ضي ْ
ض حى َر ُس ُ
ت َ :و َ
احلَاج َغ ْ َري أَ ْن ل تَطُ ِويف ِابلْبَ ْيت  ،قَالَ ْ
بَنَات َ
آد َم  ،فَاقْ َ َ
الْبَ َق َر(.)2
ك؟ أَنَِفس ِ
فاحلوار النبوي الش ريف قد اش تمل على اس تفهامني متتالني " :مالَ ِ
ت"؟ وقد اش تمل
َ
ْ
الس تفهام اآلخر على جواب الس ؤال األول ،مراعاة حلال الزوج الباكية! ل ال يض طرها إىل اجلواب ،وقد
جتلى يف هذا اجلزء من احلوار مراعاة رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم " حلال زوجه رض ي هللا عنها عن طريق
ختري األس لوب واأللفاظ ،فعرب الرس ول ص لى هللا عليه وس لم عن احليض ابلنفاس؛ وذلك ألن مادة (ن ف
س) تتكون من حروف أسهل خمرجا ونطقا من حروف مادة (ح ي ض )  ...فخروج اللفظ سيكون هادائ

( )1صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة ص 328
( )2صحيح البخاري  ،67 /1و صحيح مسلم  ،881 /2وشرح السنة للبغوي  ،368/ 3و مسند الشافعي  ،111 :ومسند احلميدي /1
 ، 260وصحيح ابن خزمية 302 /4
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ورقيقا ،يش عر ابللني واللطف ،ورمبا كان هلذه اللفظة إُياء ٍ
بعان أخرى تش اركها يف املادة كالتنفس والتنفيس
ُ
ٍ
وغريمها ،وهي معان إجيابية ،ل توحي هبا لفظة (احليض)" (.)1
وكان من َثرات هذا احلوار املبارك بيان بعض األحكام اخلاص ة ابلنس اء مما هو من رمحة هللا تعاىل هبن
كلما تكرر حج أو عمرة ،فيا هلل كم كان لذاكم احلوار من فضل وبركة امتدت قروان من الزمان.
ومبزيد من التأمل يف حوار النيب صلى هللا عليه وسلم هذا نقف على مقصد ٍ
سام من مقاصد حواراته
صلى هللا عليه وسلم ،وهو مقصد العدل الذي جتلى يف كونه صلى هللا عليه وسلم مل يفرق بني عمل أمنا
ضي ما ي ْق ِ
ِ
احلَاج" ،مث زاد صلى هللا عليه وسلم يف
ضي ْ
عائشة رضي هللا عنها وبني أعمال سائر احلجاج" ،فَاقْ َ َ
العدل إبسقاط طواف الوداع عنها ،وبذلك تتضح َسة العدل بني عامة الناس ،وبني أصحاب األعذار،
العدل ابلعفو عما يثقل عليه ،دون جماملته جبعله فوق اآلخرين يف التكاليف ،حّت يف أمور العبادات.
ذلك أن العدل قوام احلياة ،وعليه قامت السموات واألرض " ،والعدل مما تواطأت على حسنه
الشرائع اإلهلية ،والعقول احلكيمة ،ومتدح ابدعاء القيام به عظماء األمم ،وسجلوا متدحهم على نقوش اهلياكل
من كلدانية ،ومصرية ،وهندية.
وحسن العدل مبعزل عن هوى يغلب عليها يف قضية خاصة ،أو يف مبدأ خاص تنتفع فيه مبا خيالف
العدل بدافع إحدى القوتني :الشاهية ،والغاضبة"

(.)2

وواضح غاية الوضوح كيف قام هذا احلوار الراقي على أس العدل ،ومرتكز اإلنصاف ،مع ما صاحبه
بيان احلكم الشرعي يف غاية الوضوح ،الذي اتضح به مجال احلق ،وعظمة اإلنصاف املقرون ابإلحسان،
فصلى هللا وسلم وابرك على إمام اهلدى والعدل حممد بن عبد هللا.
وهذا املنهج النبوي الراشد القائم على العدل من أعظم ما ُيفظ على الناس أقدارهم ،وُيمي
جامعتهم ،ويعطي املعذور الفرصة الكافية لتطييب خاطره؛ مع عدم إسقاط التكاليف الواجبة عنه ،ليكون
بذلك ا تمع املسلم جمتمعا مرتابطا ،خليا عن كل عضوا أشل.
( )1رعاية حال املخاطب يف أحاديث الصحيحني 93
( )2أصول النظام الجتماعي يف اإلسالم للطاهر ابن عاشور 186
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تنوع أدوات االستفهام :

ومن املالحظ يف هذه احلوارات النبوية تنوع األدوات ،وعدم القتص ار على أداة اس تفهام واحدة ،فتارة
يكون الستفهام احلواري أبم األدوات (اهلمزة) ،واترة يكون بغريها.
أ-

االستفهام ابهلمزة:

ومنه ما جاء يف حديث وفاته ؛ عندما اس تخدم (اهلمزة) للحوار املقتض ب مع من حض ر من أهل
بيته ومنهم عائش ة رض ي هللا عنها وعنهن أمجعني ،حوار يتقطع ابملرض ،حوار يعرتيه اإلغماء ،فال تكاد
تسمح حلظات اإلفاقة أبكثر من هذا الستفهام املوجز املتكون من اهلمزة وكلمتني بعدها!
اس تفهام هبمزة (التص ديق) الت تتطلب اإلجابة املباش رة الس ريعة ( نعم) ْ ،أو ( ل ) ،مهزة تس تدعي

طلب تعني الثبوت أو النتفاء ( ،)1مهزة ل تص ور فيها يف هذا الس ياق ،ألن املقام ل ُيتمل التطويل ألن
اإلغماء يهجم على النيب الكرمي املثقل ابملرض  ،فال ميكنه حّت من القيام للص الة! إغماء متكرر ،يعقبه
اس " ؟
إفاقات مصحوبة ابحلوار املبين على الستفهام " أ َ
َصلى الن ُ

ِ
ِ
وذلك فيما ثبت َع ْن عُبَ ْي ِد اّللِ بْ ِن َعْب ِد اّللِ قَ َ
ت َهلَا  :أَلَ
ت َعلَى َعائ َش ةَ َرض َى اّللُ َعْن َها فَ ُق ْل ُ
ال َ :د َخ ْل ُ
ض رس ِ ِ
ِِ
ت  :لَ َوُه ْم
ت  :بَلَى ثَ ُق َل النِيب  فَ َق َ
ول اّلل  فَ َقالَ ْ
اس؟ " ،فَ ُق ْل ُ
ال  ":أ َ
ُحتَدث ِيين َع ْن َمَر ِ َ ُ
َص لى الن ُ
ب "  .قَالَت  :فَ َفع ْلنا فَا ْغتس ل ُمث ذَه ِ
ِ
ض ِ
ول اّللِ .قَ َ
ك اي َر ُس َ
يَْن تَ ِظ ُرونَ َ
ْ
ض عُوا َماءً ِيف الْم ْخ َ
ال َ " :
ب ليَ نُوءَ
ََ ََ َ َ َ
ض عُوا ِيل َماءً ِيف
كَ .ق َ
اق فَ َق َ
َفأُ ْغ ِم َى َعلَْي ِه ُمث أََف َ
اس؟ " .قُ ْلَنا  :لَ ُه ْم يَْن تَ ِظ ُرونَ َ
ال َ " :
ال  " :أ َ
َص لى الن ُ
الْ ِم ْخ َ ِ
ت  :لَ ُه ْم
اق فَ َق َ
ب لِيَ نُوءَ فَأُ ْغ ِم َى َعلَْي ِه فَأَفَ َ
اس؟ " .قُ ْل ُ
ال  " :أ َ
ضب "  .فَ َف َع ْلنَا فَا ْغتَ َس َل ُمث َذ َه َ
َصلى الن ُ
ض عُوا ِيل َماء ِيف الْ ِم ْخ َ ِ
اق
ك فَ َق َ
ب لِيَ نُوءَ فَأُ ْغ ِم َى َعلَْي ِه ُمث أَفَ َ
يَْن تَ ِظ ُرونَ َ
ال َ " :
ض ب "  .فَ َف َع ْلنَا فَا ْغتَ َس َل ُمث َذ َه َ
ً
ِِِ
ال  " :أَصلى الناس "  .قُ ْلنا  :لَ هم ي ْن ت ِظرونَك اي رس َ ِ
صالَةِ الْعِ َش ِاء
فَ َق َ
َ
اس عُ ُكوف ِيف الْ َم ْسجد ل َ
َ
ُْ َ َ ُ َ َ ُ
ول اّلل َوالن ُ
ُ
ِ
اآلخرةِ قَالَت فَأَرس ل رس ُ ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ص لِى ِابلن ِ
ال
ول فَ َق َ
ت فَأ ََاتهُ الر ُس ُ
اس قَالَ ْ
َ ْ َْ َ َُ
ول اّلل  إ َىل أَب بَ ْكر َرض َى اّللُ َعْنهُ أبَ ْن يُ َ َ
ِ
إِن رس َ ِ
ِ
ْ ِ
ص لِى ِابلن ِ
ص ِل
اس فَ َق َ
ال أَبُو بَ ْك ٍر َرض َى اّللُ َعْنهُ َوَكا َن َر ُجالً َرقي ًقا َاي عُ َم ُر َ
َُ
ول اّلل ََ ي ُم ُرَك أبَ ْن تُ َ َ
ِ
ِ
ِابلن ِ
ك األَاي َم ُمث إِن النِيب
اس فَ َق َ
صلى أَبُو بَ ْك ٍر َر ِض َى اّللُ َعْنهُ تِْل َ
َحق بِ َذل َ
ال لَهُ عُ َم ُر َرض َى اّللُ َعْنهُ  :أَنْ َ
ك فَ َ
تأَ
ني أَح ُد ُمها الْعباس لِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ص لِى
َ و َج َد م ْن نَ ْفس ه خفةً فَ َخَر َج بَْ َ
ص الَة الظ ْه ِر َوأَبُو بَ ْك ٍر َرض َى اّللُ َعْنهُ يُ َ
ني َر ُجلَ ْ ِ َ َ َ ُ َ
( )1ينظر مثال :مفتاح العلوم 308
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ٍ ِ
ِابلن ِ
َجلِ َس ِاين إِ َىل
ب لِيَ تَأَخَر فَأ َْوَمأَ إِلَْي ِه النِيب ِ أبَ ْن لَ يَتَأَخَر قَ َ
ال  ":أ ْ
اس فَلَما َرآهُ أَبُو بَ ْكر َرض َى اّللُ َعْنهُ َذ َه َ
ِِ
ِ
َجلَس اهُ إِ َىل َجْن ِ
ص لِى َوُه َو قَائِم
ب أَِب بَ ْك ٍر َر ِض َى اّللُ َعْنهُ قَ َ
ال فَ َج َع َل أَبُو بَ ْك ٍر َرض َى اّللُ َعْنهُ يُ َ
َجْنبه "  .فَأ ْ َ
بِصالَةِ النِ ِيب  والناس بِ ِ
ِ
ِ
عْنهُ َوالنِيب  قَاعد (.)1
صالَة أَِب بَ ْك ٍر َرض َى اّللُ َ
َ ُ َ
َ
اس " ؟ هذا هو الستفهام الذي كان أصل احلوار النبوي يف هذا املوقف العصيب ،املوقف
"أ َ
َصلى الن ُ

اخلاص ،زماان ،ومكاان ،ومتعلقات نفسية أخرى.

ت َعلَى
أما الزمان فيخش ى فيه  من فوات وقت الص الة الذي قال فيه ربه تعاىل{ :إِن الص َالةَ َكانَ ْ
ِِ
وات}(.)2
ني كِتَ ًااب َم ْوقُ ً
الْ ُم ْؤمن َ
وأما املكان فاملس جد فيه عامروه من الص حابة الكرام رض ي هللا عنهم كما أخربت زوجه عائش ة رض ي
ك" ،فليس من املناسب أتخريهم يف النتظار ل سيما والفضاء الزماين مقرتان ابلفضاء
"ه ْم يَْن تَ ِظ ُرونَ َ
هللا عنها ُ
الزماين يدلن على آخر الص لوات " :والناس ع ُكوف ِيف الْمس ِج ِد لِص الَةِ الْعِ َش ِاء ِ
اآلخَرةِ" ،العش اء اآلخرة
َ ُ ُ
َ
َْ

ص الَة
س َ
الت يقص دها املؤمنون الص ادقون ،فكان حقهم اإلكرام ،ويتخلف عنها املنافقون ويس تثقلوهنا! "لَْي َ
ِ ِ
ِ
أَثْ َقل علَى املنَافِ ِق ِ
حْب ًوا"(.)3
َ َ ُ َ
ني م َن ال َف ْج ِر َوالع َشاءَ ،ولَ ْو يَ ْعلَ ُمو َن َما في ِه َما َألَتَ ْو ُمهَا َولَ ْو َ

وهذا من اجلوانب النفس ية املراعاة لدى س يد اخللق ص لى هللا عليه وس لم يف احرتام اآلخرين ،ومراعاة
نفوس هم ،واحلفاظ على مص احلهم ،إذ مل يش أ أن يطيل يف انتظارهم ،حّت ولو كان انتظارا للص الة؛ النتظار
الذي يعد ص ال ًة كما ثبت يف قوله ص لى هللا عليه وس لم " :لَ ي ز ُال أَح ُد ُكم ِيف ص الَةٍ ما دام ِ
ت الص الَةُ
ََ َ ْ َ َ َ َ
ُ
ِ
ِ
ب إِ َىل أ َْهلِ ِه إِل الص الَةُ " ( ، )4ولذا أمر ص لى هللا عليه وس لم يف هناية احلديث أبن
َْحتب ُس هُ ،لَ ميَْنَ عُهُ أَ ْن يَْن َقل َ
ِ
تقام الصالة ولو مل يؤمهم إمامهم صلى هللا عليه وسلم حني  " :أَرسل رس ُ ِ ِ
َْ َ َُ
ول اّلل  إ َىل أَِب بَ ْك ٍر َرض َى اّللُ
صلِى ِابلن ِ
اس" .وكان إرساله صلى هللا عليه وسلم ألّب بكر أن يصلي ابلناس نتيجة ما بلغه من اجلواب
َعْنهُ يُ َ َ
( )1سنن الدارمي  ، 800 /2و السنن الكربى للبيهقي 261 /8
( )2النساء103 :
( )3صحيح البخاري  ،132 /1و صحيح مسلم 451 /1
( )4صحيح البخاري  ، 132 /1سنن ابن ماجه 262 /1
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اس؟ " .قُ ْلنَا  :لَ " .وهكذا ترتب على
ابلنفي على اس تفهامه ص لى هللا عليه وس لم التص ديقي " :أ َ
َص لى الن ُ

الس تفهام جوابُه ،فأدى ذلك إىل اختاذ املوقف املناس ب؛ من اإلرس ال إىل اإلمام اخللَف أّب بكر رض ي هللا

عنه .إ ْذ املهم أن تقام الصالة ،ول ُُيبس املؤمنون الصادقون يف انتظارها.
ب-

(م ْن):
االستفهام بـ َ

(م ْن هذا ؟ َم ْن هذه ؟) إذ ذكر النحاة "
وَييت احلوار الس تفهامي أبداة مباش رة للس ؤال عن الذات؟ َ
ِ
ِ
ِ
ن َم ْرقَد َان}"(.)1
أَهنَا ملن يعقل َخاصة َ ...ومن َذلك قَ ْوله تَ َع َاىلَ {:اي َويْلَنَا َم ْن بَ َعثَنَا م ْ
(م ْن) إذ " إهنا ل إهبام فيها لختص اص ها مبن يعقل"
حوار مفتتح بس ؤال حمدد؛ س ؤال ارتس م ابألداة َ
أيض ا حمددا ابلذات ،أو ابلص فة املبينة املوض حة الكاش فة ،جوااب خاليا من
( ،)2ولذلك يكون اجلواب فيه ً
اإلهبام ،حوار املطلوب فيه رفع اللبس ،وكشف اإليهام.

وهذا ما نقف عليه يف احلوارين التاليني أوهلما ما جاء َع ْن َعائِ َش ةَ  -رض ى هللا عنها  -أَن النِيب 
ِ
ِ
ت :إِنهُ أ َِخي
كَ ،
َد َخ َل َعلَْي َها َو ِعْن َد َها َر ُجل ،فَ َكأَنهُ تَغَ َري َو ْج ُههَُ ،كأَنهُ َك ِرَه ذَل َ
قال :اي عائ َش ةُ! َم ْن هذا؟ فَ َقالَ ْ
ال :انْظُر َن من إِخوانُ ُكن؛ فَِإمنَا الرضاعةُ ِمن الْمج ِ
ِمن الر ِ
اعة(.)3
ََ َ ََ َ
َ
َ
ضاعة .فَ َق َ ْ َ ْ َ
واحلوار اآلخر ما جاء عن عائشة رضي هللا عنها  :أن النيب  دخل علَي ها ِ
"م ْن
وعندها امرأة ،قَ َ
َ َْ
ال َ :
هذهِ فُالَنَة تَ ْذ ُكر ِمن ص ِ
هذهِ ؟ " قَالَت ِ :
ِ
مه َ ،علَْي ُك ْم ِمبَا تُ ِطي ُقو َن ،فَوهللاِ لَ َميَل هللاُ َحّت متََلوا
الهتَا  .قَ َ
ْ
ال ْ " :
ُ ْ َ
" وَكا َن أَحب ِ
احبه ِ
الدي ِن إِلَي ِه ما داوم ِ
علَيه (.)4
ص ُُ َ
ْ َ َ ََ َ
َ
احدا يف األداة املس تعملة لالس تفهام؛
فالس تفهام يف احلوارين الس ابقني مع اختالف احلادثتني كان و ً
ألن املراد واحد ،إ ْذ الس ؤال عن الذات ،ل عن األس باب ،ول عن الوقت أو املكان ،أو حنو ذلك ،فاللبس
احلاص ل من وجود رجل غريب مع أم املؤمنني عائش ة رض ي هللا عنها أثر الكراهية الت عرفتها الزوجة
( )1منازل احلروف  ،40واآلية يف يس52 :
( )2شرح التصريح على التوضيح 163 /1
( )3صحيح البخاري  ، 170 /3و صحيح مسلم  ،1078 /2وسنن ابن ماجه 626 /1
( )4صحيح البخاري  ،54 /2ومسند أمحد  ، 151 /40و صحيح ابن حبان 67 /2
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اللماحة يف وجه زوجها احملب  ، مما جعل احلوار يبدأ أبداة تزيل اللبس ،وتعيد الصفو املتعكر إىل األجواء
"م ْن هذا؟" س اعد يف هذه املعاين تقدم النداء املخص ص للمقص ود ابلس تفهام،
الزكية يف األس رة النبوية َ
املطلوب منه احلوار " اي عائِ َش ةُ! " أي أجييب " اي عائِ َش ةُ! " فالس ؤال موجه إليك ل إىل أحد غريك ! حوار

(م ْن) املباعد لإلهبام كل البعد ،فاألمر املثري للقلق ،الباعث للتس اؤل ،جيب
كان فيه الس تفهام املبين على َ

أن يُس أل عنه أبس لوب ل غموض فيه ول إهبام ،ول احتمالت يف اإلجابة ،لذلك جاء هبذه الص يغة" :اي
عائِ َشةُ! َم ْن هذا؟" السؤال احملدد املوجه إىل العني املسؤول عنها ل غري.
ومثل ذلك ميكننا أن نلمسه من احلوار اآلخر الذي توجه فيه السؤال الفاتح للحوار إىل امرأة قد يكون

ظهر من ش كلها هزال ،أو حنوه من آثر العبادة املتواص لة ،مما حدا الرس ول النيب الكرمي  أن يس تفهم
استفهاما مباشرا َ " :م ْن َه ِذهِ؟ "  ،ولذلك جاء ختام احلوار بتوجيه عام ل " هذه " ولغريها  :مسبوقًا ابلزجر
ً
مهَ ،علَْي ُك ْم ِمبَا تُ ِطي ُقو َن  ،فَوهللاِ لَ َميَل هللاُ َحّت متََلوا " ،وجاء يف رواية عن عائش ة رض ي هللا عنها ورود
" ْ
الستفهام اإلنكاري يف أثناء احلوار  ،ذلك أن احلولء بنت تُوي ٍ
فقلت:
ت هبا  ،وعندها ُ
ت مر ْ
رسول هللا ُ 
ْ َ َ َْ
تنام الليل ؟ ُخ ُذوا من
يل  ،فقال رس ُ
هذه احلَْولءُ ُ
بنت تُ ْ
ول هللا  " : ل ُ
ويت  ،وزعموا أهنا ل تنام الل َ
تس ُأموا " ( .)1فالس ؤال كذلك ورد حمد ًدا " َم ْن َه ِذهِ؟ "  ،ألن
العمل ما تُطيقون  ،فوهللا ل يَس ُ
أم هللاُ حّت ْ
الس ؤال احملدد اخلايل من اإلهبام يتطلب جوااب عن املعني ،وإن تبعه بيان ص فات تلك املس ؤول عنها ،
(م ْن) مالءمته ا للغرض ال ذي
"وزعموا أهن ا ل تن ام اللي َل"  ،ومن هن ا نرى كيف ج اءت أداة الس تفه ام َ
سيقت ألجله من الوضوح التام ،والتحديد الدقيق ،البعيد كل البعد عن اإلهبام.
ت-

حذف أداة االستفهام :

ورمبا ورد الس تفهام يف احلوار حمذوف األداة ،على وقع جرس ص ويت متس ارع ،مما يدخل يف النس جام
بني املتحاورين حّت كأهنما ش خص واحد تس قط بينهما التكلفة فتس قط معها بعض األدوات الفتتاحية
النسجام الزوجي.
ومنها أداة الستفهام ،ترًكا لبعض الكالم يتناسب و
َ
ومن ذلك ما جاء يف معرض اللهو واللعب ومؤانس ة األهل ،وإدخال الس رور عليهم ،ومراعاة اجلارية
حديثة الس ن يف حاجتها للهو ،روت أمنا عائش ة رض ي هللا عنها هذه احلادثة القائمة على احلوار املمتع:
()1صحيح البخاري  ، 17 /1و صحيح مسلم  ،542 /1ومسند إسحاق بن راهويه 139/ 2
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ٍِ
ِ ِ
احلِر ِ
ني
ول هللاِ َ ، وإِما قَ َ
ت َر ُس َ
قَالَ ْ
ب الس َ
ال " :تَ ْش تَ ِه َ
اب  ،فَِإما َس أَلْ ُ
تَ :كا َن يَ ْوُم عيد يَْل َع ُ
ودا ُن ابلد َرق َو ْ َ
ولُ " :دونَ ُك ْم َاي بَِين أ َْرِف َد َة " َ ،حّت
ت :نَ َع ْم  ،فَأَقَ َام ِين َوَراءَهُ َ ،خ ِدي َعلَى َخ ِدهِ َ ،وُه َو يَ ُق ُ
ين؟ "  ،فَ ُق ْل ُ
تَْنظُِر َ
ِ
ال" :ا ْذ َهِيب" ( ، )1فاأللفاظ الس تفهامية جاءت حمذوفة
ت  ،نَ َع ْم  ،قَ َ
ت قَ َ
الَ " :ح ْس بُك؟ "  ،قُ ْل ُ
إِ َذا َملَْل ُ
األداة ،إذا املقام مقام اندماج وتداخل وانس جام ،ل داعي فيه لإلطالة يف التقيد إبظهار ما ميكن حذفه من
الكالم مما يس تقيم به اللفظ وجيمل به املعىن ،وخيدم حال املش اهدة واألنس ابلعروض الرتفيهية يف يوم العيد،
واملوقف ل يتطلب اإلطالة يف احلديث؛ ذلك أن األفعال أبلغ من األقوال هنا ،فالختزال اللفظي هو س يد
املوقف ،وهو متطلب احلال ،وهو ما يستدعيه املقام (.)2
وميكن أن يكون حذف األداة الس تفهامية يف ص در احلوار؛ لدرج الكالم  ،والس ؤال عن أمر آخر
يشغل اجلسد البشري ،لدخوله ضمن متطلب من متطلبات اإلنسان بصفته إنساان ،وهو احلاجة إىل الطعام
الت يشرتك فيها األنبياء وغريهم ،فاجلميع ليسوا { َج َس ًدا َل ََيْ ُكلُو َن الط َعا َم}( ، )3لذا انسب  -وهللا أعلم-

جميء الس تفهام دون أداة يف الس ؤال عن الطعام بعد دخول البيت النبوي مباش رة ،وهو ما نراه فيما حتدثنا
ال ِعْن َد ُك ْم َش ْيء؟
به أم عطية األَنصارية رضي هللا عنها قائلةَ :د َخ َل النِيب َ علَى َعائِ َشةَ َر ِض َي اّللُ َعْن َها فَ َق َ
ِ
ِ ِ
قَالَت َل إِل َش يء ب عثَ ِ
ت
ت إِلَْي َها ِم ْن الص َدقَِة قَ َ
ال  " إِهنَا قَ ْد بَلَغَ ْ
ْ ََ ْ
ْ
ت بِه أُم َعطيةَ م ْن الش اة ال ِت بَ َعثْ َ
.
ِ
َحمل َها"()4
"ش ْيء"! وما دام املس ؤول عنه أي ش يء ص اع لألكل؟ فقد
فاملقام مقام اس تفهام عن" َش ْيء" أي َ

انسب الختزال وعدم اإلثقال بذكر األداة الستفهامية ،واحلوار يف جممله يستدعي عدم اإلطالة؛ ملا أشرت

إليه من احلاجة البش رية الطبعية ،وألن املقام مقام إمجال ل تفص يل ،مقام إجياز ل تطويل ،يعض د ذلك أن
املس تفهم عنه مل يذكر من وص فه أنه ش يء مطعوم؟ ألن املقام معلوم؟ فاملطوي معلوم دون احلاجة إىل ِذكره؛

( )1صحيح البخاري  ، 16 /2و صحيح مسلم  ، 609 /2والسنن الكربى للبيهقي 369/ 10
( )2ينظر حول الختزال مثال :شرح كتاب سيبويه 208 /2
( )3سورة األنبياء8 :
( )4صحيح البخاري  ،116 /2و مسند أمحد 410 /45
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ِ
"ش ْيء" نكرة عامة مبهمة ،فألفاظ احلوار متعاضدة ختدم كل ما يسهم
"عْن َد ُك ْم َش ْيء" ،ساند ذلك أن لفظ َ
يف الختزال ل اإلطالة.
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معاين االستفهام

-7
أ-

املعىن احلقيقي لالستفهام :

وابلتأمل يف معاين هذه الس تفهامات الواردة يف احلوارات النبوية حمل الدراس ات د منها ما جاء على
معان أخرى؛ من حنو اإلنكا ِر ،والتقري ِر ،وهي ٍ
املعىن احلقيقي لالس تفهام ،ومنها ما خرج إىل ٍ
معان يش ار
إليها يف كتب البالغة

(.)1

فمما ورد على معناه احلقيقي ما جاء يف احلديث املتقدم يف الس ؤال عن ص الة الناس ،فيما ثبت َع ْن
ِِ
ِ
ِ
ض رس ِ
ول
عُبَ ْي ِد اّللِ بْ ِن َعْب ِد اّللِ قَ َ
ت َعلَى َعائ َش ةَ َرض َى اّللُ َعْن َها فَ ُق ْل ُ
ال َ :د َخ ْل ُ
ت َهلَا  :أَلَ ُحتَدث ِيين َع ْن َمَر ِ َ ُ
ِ
ول اّللِ.
ك اي َر ُس َ
ت  :بَلَى ثَ ُق َل النِيب  فَ َق َ
ت :لَ َوُه ْم يَْن تَ ِظ ُرونَ َ
اّلل  فَ َقالَ ْ
اس؟ " ،فَ ُق ْل ُ
ال  ":أ َ
َص لى الن ُ
ِ
ضِ
ال " :
اق فَ َق َ
قَ َ
ب لِيَ نُوءَ فَأُ ْغ ِم َى َعلَْي ِه ُمث أَفَ َ
ب "  .قَالَ ْ
ضعُوا َماءً ِيف الْم ْخ َ
ال َ " :
ت  :فَ َف َع ْلنَا فَا ْغتَ َس َل ُمث َذ َه َ
ضعُوا ِيل َماء ِيف الْ ِم ْخ َ ِ
ب
ك .قَ َ
اس؟ " .قُ ْلنَا  :لَ ُه ْم يَْن تَ ِظ ُرونَ َ
ال َ " :
أَ
ضب "  .فَ َف َع ْلنَا فَا ْغتَ َس َل ُمث َذ َه َ
ً
َصلى الن ُ
ض عُوا ِيل َماءً ِيف
ك فَ َق َ
اق فَ َق َ
لِيَ نُوءَ فَأُ ْغ ِم َى َعلَْي ِه فَأَفَ َ
ت  :لَ ُه ْم يَْن تَ ِظ ُرونَ َ
ال َ " :
اس؟ " .قُ ْل ُ
ال  " :أ َ
َص لى الن ُ
الْ ِم ْخ َ ِ
اس "  .قُ ْلنَا :لَ ُه ْم
اق فَ َق َ
ب لِيَ نُوءَ فَأُ ْغ ِم َى َعلَْي ِه ُمث أَفَ َ
ال  " :أ َ
ض ب "  .فَ َف َع ْلنَا فَا ْغتَ َس َل ُمث ذَ َه َ
َص لى الن ُ
ول اّللِ والناس ع ُكوف ِيف الْمس ِج ِد لِ ِ ِ ِ ِ
ول اّللِ  إِ َىل
ت فَأ َْر َس َل َر ُس ُ
يَْن تَ ِظ ُرونَ َ
ص الَة الْع َش اء اآلخَرةِ قَالَ ْ
ك اي َر ُس َ َ ُ ُ
َ
َْ
ال إِن رس َ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ص لِى ِابلن ِ
ص لِ َى
ت فَأ ََاتهُ الر ُس ُ
اس قَالَ ْ
ول اّلل ََ يْ ُم ُرَك ِأبَ ْن تُ َ
ول فَ َق َ َ ُ
أَب بَ ْكر َرض َى اّللُ َعْنهُ أبَ ْن يُ َ َ
ِ
ِ
ص ِل ِابلن ِ
ِابلن ِ
ال لَهُ عُ َم ُر َر ِض َى اّللُ َعْنهُ :
اس فَ َق َ
اس فَ َق َ
ال أَبُو بَ ْك ٍر َرض َى اّللُ َعْنهُ َوَكا َن َر ُجالً َرقي ًقا َاي عُ َم ُر َ
ِ
ِ ِِ ِ
ني
ص لى أَبُو بَ ْك ٍر َر ِض َى اّللُ َعْنهُ تِْل َ
َحق بِ َذل َ
ك األَاي َم ُمث إِن النِيب َ و َج َد م ْن نَ ْفس ه خفةً فَ َخَر َج بَْ َ
أَنْ َ
ك فَ َ
تأَ
ني أَح ُد ُمها الْعباس لِ ِ
ِ
ِ
ص لِى ِابلن ِ
اس فَلَما َرآهُ أَبُو بَ ْك ٍر َرض َى اّللُ َعْنهُ
ص الَة الظ ْه ِر َوأَبُو بَ ْك ٍر َرض َى اّللُ َعْنهُ يُ َ
َر ُجلَ ْ ِ َ َ َ ُ َ
ال  ":أ ِ ِ ِ ِ ِ
َجلَس اهُ إِ َىل َجْن ِ
ب أَِب بَ ْك ٍر
ب لِيَ تَأَخَر فَأ َْوَمأَ إِلَْي ِه النِيب ِ أبَ ْن لَ يَتَأَخَر قَ َ
ْ
َذ َه َ
َجل َس اين إ َىل َجْنبه "  .فَأ ْ َ
ِ
ال فَجعل أَبو ب ْك ٍر ر ِض ى اّلل َعْنهُ يص لِى وُهو قَائِم بِص الَةِ النِ ِيب  والن ِ
ص الَةِ أَِب بَ ْك ٍر
اس ب َ
َ
َرض َى اّللُ َعْنهُ قَ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ ُ
ِ
ِ
عْنهُ َوالنِيب  قَاعد (.)2
َرض َى اّللُ َ
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ذلك أن الستفهامات واردة فيه على حقيقتها فاملستف ِه ُم إمام يف حالة نفسية خاصة ،حالة مرضه 

املرض الذي تويف فيه ،وردت الس تفهامات اس تفهامات حقيقية ،يطم ن  من خالهلا على أص حابه
الكرام رض ي هللا عنهم يف قيامهم ابلش عرية العظمى (الص الة) عمود الدين ،لذا جاء الس تفهام حقيقيا
اس " ؟ ص لى هللا وس لم وابرك
مباش ًرا عن ركنني مهمني جيمعان ثنائية الص الة والناس املص لني " أ َ
َص لى الن ُ
على النيب الكرمي الرؤوف الرحيم.

وأي مق ٍام أدعى للمع اين احلقيق ة من مث ل ه ذا املق ام ،مق ام إدابر ال دني ا وإقب ال اآلخرة ،مق ام الق دوم
على دار احلق  ،فهو ابملعىن احلقيقي أوىل.
مقام يس تدع اس تفهاما حقيقيا عن أمر جلل  ،أمر الص الة الذي كان اهلاجس املص احب للنيب ص لى
هللا عليه وس لم طوال حياته الدعوية ،كانت الص الة حاض رة معه يعيش ها ص لى هللا عليه وس لم مع أص حابه
رض ي هللا عنهم طوال حياته ،عاش ها يف ا تمع املدين عندما بدأ ببناء املس جد مقدمه املدينة ،ففي احلديث
ُ ...مث ركِب رس ُ ِ
ِ
ِ
ت بِِه ِعْن َد مس ِج ِد الرس ِ
ول
اس َحّت بََرَك ْ
ول اّلل َ
ُ
َ َ َُ
َْ
ص لى هللاُ َعلَْيه َو َس ل َم َراحلَتَهُ فَ َس َار َوَم َش ى الن ُ
ص لى هللا عليه وس لم ِابلْم ِدين ِة وهو ي ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِِ
ني َوَكا َن ِم ْربَ ًدا لِلت ْم ِر لِ َس ْه ٍل َو ُس َهْي ٍل
ص لي فيه يَ ْوَم ذ ِر َجال م َن الْ ُم ْس لم َ
َ َ ََُ ُ َ
ني أَخوي ِن ِيف ِحج ِر أَِّب أُمامةَ أ ِ
ال رس ُ ِ
ِ
ِ ِ
ص لى هللاُ َعلَْي ِه
ْ
يم ْ ِ َ َ ْ
ََ ْ
ول اّلل َ
َس َعد بْ ِن ُزَر َارةَ م ْن بَِين النجا ِر فَ َق َ َ ُ
غُ َال َم ْني يَت َ
وس لم ِحني ب رَكت بِِه ر ِ
ول اّللِ ص لى هللا عليه وس لم الْغُ َال َم ْ ِ
ني
احلَتَهَُ « :ه َذا الْ َمْن ِزُل إِ ْن َش اءَ اّللُ» ُمث َد َعا َر ُس ُ
َ َ َ َ ََ ْ َ
فَساومهما ِابلْ ِمرب ِد لِي ت ِخ َذه مس ِج ًدا فَ َق َال :بل َهنَبه لَك اي رس َ ِ
ول اّلل فَأ ََب النِيب صلى هللا عليه وسلم أَ ْن يَ ْقبَ لَهُ
َ ْ ُُ َ َ َ ُ
َ َ َ ُ َ َْ َ ُ َ ْ
ِهبةً حّت اب تاعه ِمْن هما وب ناه م س ِج ًدا ،وطَِفق رس ُ ِ
ب ِيف ثِيَابِِه َوُه َو
ول اّلل صلى هللا عليه وسلم يَْن ُق ُل َم َع ُه ُم الل ََ
َ َ َُ
َ َ َْ َ ُ ُ َ َ ََ ُ َ ْ
َج ُر ْاآل ِخَرةِ فَ ْار َح ِم
ولَ « :ه َذا ْ
ال َخْي ََرب َه َذا أَبَر َرب نَ ا َوأَطْ َه ُر» َويَ ُق ُ
ال َل ِمحَ ُ
احلِ َم ُ
يَ ُق ُ
َجَر أ ْ
ول« :الل ُهم إِن ْاأل ْ
ِ
اجرةِ» ي تمثل رس ُ ِ
ِ
ِ
ِِ
ني َملْ يُ َسم ِيلَ ،وَملْ يَْب لُ ْغ ِين
ول اّلل صلى هللا عليه وسلم بِش ْع ِر َر ُج ٍل م َن الْ ُم ْسلم َ
ْاألَنْ َ
ص َار َوالْ ُم َه َ ََ َ ُ َ ُ
ت قَط ِمن ِش ع ٍر َاتٍم َغ ِري هؤَل ِء ْاألَب ي ِ
ول اّللِ ص لى هللا عليه وس لم متََثل بِب ي ٍ
ِيف ْاألَح ِاد ِ
اتَ ،ولَ ِك ْن
يث أَن َر ُس َ
ْ َُ
ْ ْ
ُ َْ
َْ
َ
َكا َن ي رِجزهم لِبِن ِاء الْم ِ ِ
سجد (.)1
ُْ ُ ُ ْ َ َ ْ
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وقد اس تمر اهتمامه ص لى هللا عليه وس لم بش أن الص الة طوال حياته ،حّت بلغ هذا الهتمام مبلغه أن
ِ
آخر َك ِ
الم
خيتم ص لى هللا عليه وس لم حياته ابلتأكيد على الص الةَ ،ع ْن َعلِي رض ي هللا عنه  ،قَ َ
الَ :كا َن ُ
ِ
ِ ِ
ت أَْميَانُ ُ
ك ْم " (.)1
يما َملَ َك ْ
َر ُسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :الصال َة الصال َة ،ات ُقوا هللاَ ف َ
ولعل ختمه ص لى هللا عليه وس لم حياته ابلوص ية ابلص الة عاض د اس تفهامه احلقيقي الوارد هنا يف
اس"؟
السؤال عن أصحابه الكرام رضي هللا عنهم يف إقامتهم الصالة " :أ َ
َصلى الن ُ
ومن احلوارات املشتملة على الستفهام احلقيقي ما جاء يف السؤال عن وجود الطعام يف البيت النبوي،
عن أُِم ع ِطيةَ قَالَت دخل النِيب  علَى عائِ َش ةَ ر ِض ي اّلل عْن ها فَ َق َ ِ
ت َل إِل َش ْيء
ال "عْن َد ُك ْم َش ْيء" قَالَ ْ
َ َ
َْ َ
َ َ ََُ
ْ َََ
ِ
ال " إهنَا قَ ْد ب لَغَ ِ
ِ ِ
ب عثَ ِ
ت إِلَْي َها ِم ْن الص َدقَِة قَ َ
ت َحمل َها" (.)2
َ ْ
ََ ْ
ت بِه أُم َعطيةَ م ْن الشاة ال ِت بَ َعثْ َ
فالذي يظهر وهللا أعلم أن الس تفهام الوارد يف احلوار هنا جاء على معناه احلقيقي "عن َدكم ش يء؟ "
اس تفهام حقيقي انبع من النفس البش رية ،ذلك أن الرس ول الكرمي ص لى هللا عليه وس لم مل يتجاوز كونه
{بَ َش ًرا َر ُس ًول}(َ ،)3يكل ويش رب وميش ي يف األس واق ،وهو ص لى هللا عليه وس لم الذي اختار أن جيوع
ويشبع على أن يكون ملِكا رسول  ؛ عن أَِّب أُمامةَ الْب ِ
ال" :
ول هللاِ صلى هللا عليه وسلم قَ َ
اهلِ ِي  ،أَن َر ُس َ
ََ َ
َْ
ِ
ِ
َجوعُ يَ ْوًما َوأَ ْشبَ ُع يَ ْوًما
ض َعلَي َرِّب َعز َو َجل أَ ْن َْجي َع َل ِيل بَطْ َحاءَ َمكةَ َذ َهبًا  ،فَ ُق ْل ُ
َعَر َ
تَ :ل َاي َرب َ ،ولَك ْن أ ُ
 ،فَِإ َذا َش بِعت َِ
ك"( ،)4ومن هنا انس ب أن ُُيمل
ك َوَد َع ْوتُ َ
ت إِلَْي َ
ك َو َش َك ْرتُ َ
مح ْدتُ َ
ت تَ َ
ض ر ْع ُ
ك َ ،وإِ َذا ُج ْع ُ
ْ ُ
الستفهام يف هذا احلوار على املعىن احلقيقي له ِ
"عْن َد ُك ْم َش ْيء"؟
ب -خروج االستفهام عن معناه احلقيقي :
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من املعلوم أن الستفهام خيرج عن معناه احلقيقي إىل ٍ
معان جمازية أخرى تُفهم من سياق الكالم وقرائن
األحوال ( ، )1ومن هذه املعاين الت خرج إليها الس تفهام يف األحاديث الداخلة يف حدود هذا البحث ما
يلي:
 )1االستفهام اإلنكاري :
و من ه م ا نراه جليًّ ا يف احلوار الوارد يف إنك اره  على املرأة الت تقوم اللي ل كل ه دون نوم ،اإلنك ار
املتوجه إىل احلو ِ
بنت تُوي ٍ
لء ِ
ول
ت هبا احلولء ،وعندها رس ُ
ت الوارد يف رواية عائش ة رض ي هللا عنها ،حني مر ْ
َْ
ْ
ول هللا
يل  ،فقال رس ُ
هللا  فقالت عائش ة رض ي هللا عنها :هذه احلَْولءُ ُ
بنت تُويْت  ،وزعموا أهنا ل تنام الل َ

تس ُأموا "
تنام الليل ؟ ُخ ُذوا من العمل ما تُطيقون  ،فوهللا ل يَ ُ
" : ل ُ
سأم هللاُ حّت ْ

(.)2

إنكار مكس و برمحة ،رمحة ابإلنس ان أن يتحمل فوق طاقته ،رمحة به أن ميل فيرتك العمل الص اع قليله
وكثريه.
إنكار بلغ أعلى درجات الش جاعة ومراعاة املش اعر ،ومها أمران إذا اجتمعا أفادا بيان احلق دون
التجريح ابآلخرين ،مل جيامل ص لى هللا عليه وس لم جماملة متنع من بيان احلق وحاش اه ذلك ،ومل يعنف ص لى
هللا عليه وس لم تعنيفا قد ِ
ينفر عن قبول احلق ،وإمنا كان ص لى هللا عليه وس لم حّت مع اس تفهامه اإلنكاري

ٍِ ِِ
ظ الْ َق ْل ِ
ب َلنْ َفض وا ِم ْن
ت فَظًّا َغلِي َ
ت َهلُْم َولَ ْو ُكْن َ
ليِنا برمحة هللا كما قال هللا تعاىل عنه{ :فَبِ َما َر ْمحَة م َن اّلل لْن َ
ِ
ك}(.)3
َح ْول َ
ومن الس تفهام اإلنكاري يف معرض احلوار ما يطالعنا يف إنكار النيب  على زوجه عائش ة رض ي هللا
اس تَأْ َذ َن َعلَي أَفْ لَ ُح
عنها يف منعها اإلذن لعمها من الرض اعة؛ ظنًّا منها أنه ل ُيل هلا ،قالت رض ي هللا عنها ْ
ِ ِِ
س ب ع َدما أُنْ ِزَل ِْ
َخاهُ أ ََاب الْ ُق َعْي ِ
س
اب فَ ُق ْل ُ
َس َتأْذ َن ف يه النِيب  فَِإن أ َ
أُ
ت َل آ َذ ُن لَهُ َحّت أ ْ
احل َج ُ
َخو أَِّب الْ ُق َعْي ِ َ ْ َ
س فَ َدخل علَي النِيب  فَ ُق ْلت لَه اي رس َ ِ
ِ
َخا
ض َع ِين َولَك ْن أ َْر َ
س ُه َو أ َْر َ
ض َعْت ِين ْامَرأَةُ أَِّب الْ ُق َعْي ِ َ َ َ
ول اّلل إِن أَفْ لَ َح أ َ
ُ ُ َ َُ
لَْي َ
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ِ
ك أَ ْن َأتْ َذِين؟! َعم ِ
ال النِيب  " : وما منَ ع ِ
أَِّب الْ ُق َعْي ِ
ك"
ك فَ َق َ
َس تَأْذنَ َ
اس تَأْ َذ َن فَأَبَْي ُ
ت أَ ْن آ َذ َن لَهُ َحّت أ ْ
س ْ
ََ َ َ
ِ
ال " :ائْ َذِين لَه فَِإنه َعم ِ
ت اي رس َ ِ ِ
ض َعْت ِين ْامَرأَةُ أَِّب الْ ُق َعْي ِ
ك
س فَ َق َ
ض َع ِين َولَك ْن أ َْر َ
س ُه َو أ َْر َ
ُ ُ
قُ ْل ُ َ َ ُ
ول اّلل إن الر ُج َل لَْي َ
ِِ
ِ
ت َميِينُ ِ
اع ِة َما ُحتَ ِرُمو َن ِم ْن النس ِ
ت َعائِ َشةُ تَ ُق ُ
ك" قَ َ
ب" (.)1
ال عُ ْرَوةُ فَل َذل َ
ول َح ِرُموا م ْن الر َ
ك َكانَ ْ
تَ ِربَ ْ
ضَ
َ
ك أَ ْن َأتْ َذِين؟! َعم ِ
فاإلنكار واضح بني يف مفردات هذا احلوار ،ومنها الستفهام "وما منَ ع ِ
ك".
ََ َ َ
اس تفهام ُيمل يف طياته معىن األخذ ابحلالل املباح ،وعدم جتنب ما أحل هللا يف عالقات الناس فيما
بينهم ،حّت لو كان هذا التجنب مبنيًّا على اجتهاد عقلي يف حس ن نية وأخذ ابحلزم؛ ألن احلكم الش رعي
مقدم على الجتهاد العقلي؛ مع أن النقل الصريح ل يتعارض والعقل الصحيح.
إنكار يف ألفاظ احلديث الش ريف هنا توجه إىل تص حيح مفهوم عالق يف ذهن أمنا عائش ة رض ي هللا
عنها ،ولذا انس ب أن َييت التوض يح يف أس لوب اس تفهام إنكاري ،ليزيح اللبس يف املس ألة الت جرى حوهلا
احلوار.
ومن مثل هذا الس تفهام اإلنكاري نقف على ما ميكن تقريره من معلومات تبني للمتعلم أن معلوماته
خاط ة ،وأهنا حباجة إىل تصحيح

(.)2

ومن هذا الس تفهام اإلنكاري تتض ح النتيجة الكربى منه ،لتحقيق إحدى حماس ن ديننا الكربى ،ص لة
األرحام ،والتزاور بني األقارب ،للبعد كل البعد عن القطيعة وأس باهبا ،انطالقا من قوله ص لى هللا عليه وس لم
ص ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ل َرمحَهُ "(.)3
َ " :م ْن أ َ
َحب أَ ْن يُ َوس َع هللاُ َعلَْيه يف رْزقهَ ،ويَْن َسأَ لَهُ يف أَثَره ،فَ ْليَ ْ
ومن املالحظ يف اللفظ النبوي الش ريف أن اإلنك ار توج ه إىل ع دم اإلذن ،مع الحتف اظ أبدب
الس ت ذان ،فإذا اس تأذن فلتأذين له اي عائش ة ،ل أن يدخل العم دون اس ت ذان ،ألن لفظ األمر الوارد بعد
الس تفهام اإلنكاري جاء بلفظ اإلذن" :ائْ َذِين لَهُ" .وذلك عمال أبدب الس ت ذان العام الوارد يف مثل قوله
( )1صحيح البخاري  ، 120 /6و صحيح مسلم  ، 1069 /2و مصنف عبد الرزاق الصنعاين 472 /7
( )2للفائدة ينظر :من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية ابحلوار 16
( )3مسند أمحد 209 /21
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ث مر ٍ
تعاىل{ :ايأَي ها ال ِذين آمنُوا لِيس تَأْ ِذنْ ُكم ال ِذين ملَ َكت أَْميَانُ ُكم وال ِذين َمل ي ب لُغُوا ْ ِ
ات ِم ْن
ُ ََ ْ
ْ َ َ ْ َْ
َ َ
احلُلُ َم مْن ُك ْم ثََال َ َ
َ َ َْ
ِ
ِ ِ ِ
قَب ِل ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
س َعلَْي ُك ْم
ص َالةِ الْعِ َش اء ثََال ُ
ني تَ َ
ص َالة الْ َف ْج ِر َوح َ
ض عُو َن ثيَابَ ُك ْم م َن الظ ِه َرية َوم ْن بَ ْعد َ
ْ َ
ث َع ْوَرات لَ ُك ْم لَْي َ
ض َك َذلِ ك ي بِني اّلل لَ ُكم ْاآلاي ِ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ت َواّللُ َعلِيم
َوَل َعلَْي ِه ْم ُجنَ اح بَ ْع َد ُهن طَوافُو َن َعلَْي ُك ْم بَ ْع ُ
َ َُ ُ ُ ُ َ
،
ِ ِ ِ ِ
ِ
َج ِل النظَ ِر"( ،)2فاإلنكار يف احلديث
َحكيم}( )1وقوله ص لى هللا عليه وس لم" :إِمنَا ُجع َل ال ْس تْ َذا ُن م ْن أ ْ
متوجه إىل عدم اعتقاد عمومة (أفلح) دون أن ميتد إىل اإلذن له دون سابق است ذان.
 )2االستفهام التقريري :
ومن احلوارات ما جاء الس تفهام فيها تقريراي إخباراي ،حيث ُيمل الس تفهام يف مض مونه معىن
اإلخبار ،وهو الس تفهام الذي "يرمي اىل محل املخاطب على اإلقرار مبا يس أل عنه" ( .)3وهو ما ثبت َع ْن
عائِ َشةَ  -رضى هللا عنها  -أَن نَِيب اّللِ َ كا َن ي ُق ِ
ت َعائِ َشةُِ :ملَ تَ ْصنَ ُع
وم م َن اللْي ِل َحّت تَتَ َفطَر قَ َد َماهُ ،فَ َقالَ ْ
َ
َ ُ
ه َذا اي رس َ ِ
ال" :أَفَالَ أ ُِح ب أَ ْن أَ ُكو َن َعْب ًدا
ك َوَم ا َأتَخَر؟! قَ َ
ك َم ا تَ َق د َم ِم ْن ذَنْبِ َ
ول اّلل َوقَ ْد َغ َفَر اّللُ لَ َ
َ َ َُ
ورا؟" (.)4
َش ُك ً
فالرس ول  يذكر يف ص ورة الس تفهام التقريري حبه للعبودية والش كر ،إخبار وتقرير وردا على ص ورة
ِ ِِ ِ ِ
الستفهام ،تقوية للمعىن،
يم}(.)5
ت فَ َع ْل َ
وترسيخا للمراد ،على حد قوله تعاىل{ :أَأَنْ َ
ً
ت َه َذا ِبهلَتنَا َاي إبْ َراه ُ
ومن املمكن أن أجد يف تعبري النيب ص لى هللا عليه وس لم ابلس تفهام التقريري عدول عن اخلرب الص ريح
ورا"؛ للبعد عن تزكية النفس؛ إذ َثت فرق بني التعبري النبوي الس تفهامي اإلنش ائي:
بكونهَ " :عْب ًدا َش ُك ً
ِ
ورا؟" ،وبني ما عُدل عنه من اخلرب الص ريح من حنو :إين عبد ش كور ،إين
"أَفَالَ أُحب أَ ْن أَ ُكو َن َعْب ًدا َش ُك ً
كورا ! إذا فالتعبري اإلنش ائي هنا هو املنس جم مع هديه ص لى هللا عليه وس لم يف
أحب أن أكون ً
عبدا ش ً
( )1النور58 :
( )2مصنف ابن أّب شيبة 294 /5
( )3علوم البالغة البديع والبيان واملعاين 297
( )4صحيح البخاري  ،135 /6و صحيح مسلم 2172 /4
( )5ينظر :مفتاح العلوم  ،315واجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور  ،114واآلية يف سورة األنبياء62 :
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التواض ع ،وهنيه ص لى هللا عليه وس لم عن إطراء غريه إايه بَْلهَ إطراء نفس ه ص لى هللا عليه وس لم  ،ومن ذلك
ِ ِ
ول" :لَ تُطُْر ِوين،
ت النِيب ص لى هللا عليه وس لم يَ ُق ُ
ما جاء عن عُ َمَر رض ي هللا عنه ،حني قال َعلَى املْن َِربََ :س ْع ُ
ِ
ِ
سولُهُ" (.)1
َك َما أَطَْرت الن َ
ص َارى ابْ َن َم ْرَميَ ،فَإمنَا أ ََان َعْب ُدهُ ،فَ ُقولُوا َعْب ُد اّللَ ،وَر ُ
وهذا احلوار داخل يف عنص ر تربوي مهم؛ إذ ميكن إدراجه ض من األس لة الت من ش أهنا أن تثري لدى
املتعلم الفرصة ليعطي رأيه حول املوضوع القائم بينهما

(.)2

وبعد فما التنوع يف سياقات الستفهام الواردة يف احلوارات النبوية إل َسة واضحة الدللة على النسق
التعبريي ابختالف املقام ،ومراعاة حال املخاطب ،وإىل مثل هذا أش ار حازم القرطاجين حني قال " :وإذ
قد تبني أن الكالم يهيأ للقبول من جهة ما يرجع إليه وما يرجع إىل القائل وما يرجع إىل املقول فيه واملقول
له فواجب أن يعلم أن للكالم يف كل مأخذ من تلك املآخذ الت هبا تعرت النفوس لقبوله هي ات من جهة ما
يلحقه من العبارات وما يتكرر فيه من املسموعات الدالة على مأخذ من ذلك"

(.)3

 -8التقنيات والعالقات السرديّة:
ابلنظر إىل ما تقدم من األحاديث قيد الدراس ة ،ميكننا الوقوف على بعض أمناط احلوار مس تص حبني
تقنيات السرد ،وعالقاته ،ومن ذلك:
حوار تيار الوعي:
أ-
يف التأمل مبثل حديث احلو ِ
بنت تُوي ٍ
لء ِ
ت هبا ،
ت الوارد يف رواية عائش ة رض ي هللا عنها ،الت مر ْ
َْ
ْ
ول هللا : 
يل  ،فقال رس ُ
وعندها رس ُ
فقلت :هذه احلَْولءُ ُ
ول هللا ُ 
بنت تُويْت  ،وزعموا أهنا ل تنام الل َ
(.)4

تس ُأموا "
تنام الليل ؟ ُخ ُذوا من العمل ما تُطيقون  ،فوهللا ل يَس ُ
"ل ُ
أم هللاُ حّت ْ
من احلوار يس تمد طاقته التعبريية من قدرة أمنا عائش ة رض ي هللا عنها على تس جيل اجلو الباطين للش خص ية
( )1صحيح البخاري 167 /4
( )2للفائدة ينظر :من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية ابحلوار 16
( )3منهاج البلغاء وسراج األدابء 346
()4صحيح البخاري  ، 17 /1و صحيح مسلم  ،542 /1ومسند إسحاق بن راهويه 139/ 2
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نلحظ أن هذا النوع

املتحدث عنها ،حّت اس تطاعت رض ي هللا عنها اس تبطان الذات احملكي عنها ،ورص د ومض ات الوعي
وتدفقاته إزاء موقف من مواقف احلياة ،استدعاء وتصورا وتركيبا.
ذلك أن تيار الوعي جيرف اخلواطر قبل نقله الص ور ،فاحلولء رض ي هللا عنها قد امتأل خاطرها حبب
طاعة هللا تعاىل حبًّا ولد عندها حالة من التجاوز ،وعدم التوازن يف القيام هبذه العبادة؛ حّت بلغت هبا احلال
يل) (!)1
إىل كوهنا (ل تنام الل َ
ب-

املونولوج:

الذي يعين  " :عملية التعبري عن تداعي األفكار ...بتدرج منطقي ...هو س لس لة من الذكرايت"(،)2
اس تَأْذَ َن َعلَي أَفْ لَ ُح
وهو الذي يبدو يل وجوده بتأمل ما أخربتنا به أمنا عائش ة رض ي هللا عنها حني قَالَ ْ
ت ْ
احلِجاب فَ ُق ْلت َل آ َذ ُن لَه حّت أ ِ ِ ِ
َخو أَِّب الْ ُق َعْي ِ
ص لى اّللُ َعلَْي ِه َو َس ل َم فَِإن
ُ
أُ
ُ َ ْ
َس تَأْذ َن فيه النِيب َ
س بَ ْع َد َما أُنْ ِزَل ْ َ ُ
ِ
ض َعْت ِين ْامَرأَةُ أَِّب الْ ُق َعْي ِ
ِ
ول
ت لَهُ َاي َر ُس َ
ض َع ِين َولَك ْن أ َْر َ
س ُه َو أ َْر َ
س فَ َد َخ َل َعلَي النِيب  فَ ُق ْل ُ
أَ
َخاهُ أ ََاب الْ ُق َعْيس لَْي َ
س اس تأْ َذ َن فَأَب يت أَ ْن آ َذ َن لَه حّت أ ِ
ِ
ال النِيب  " : وما منَ ع ِ
ك أَ ْن
ك فَ َق َ
َس تَأْذنَ َ
َخا أَِّب الْ ُق َعْي ِ ْ َ
َْ ُ
اّلل إِن أَفْ لَ َح أ َ
ُ َ ْ
ََ َ َ
ِ
ِ
ت اي رس َ ِ ِ
ض َعْت ِين ْامَرأَةُ أَِّب الْ ُق َعْي ِ
ال ائْ َذِين
س فَ َق َ
ض َع ِين َولَك ْن أ َْر َ
س ُه َو أ َْر َ
َأتْ َذِين؟! َعمك" قُ ْل ُ َ َ ُ
ول اّلل إن الر ُج َل لَْي َ
ِ ِ
ِ
ت َميِ ُين ِ
َله َفِإ نه َع م ِ
اع ِة َما ُحتَ ِرُمو َن ِم ْن
ت َعائِ َش ةُ تَ ُق ُ
ك َق َ
ال عُ ْرَوةُ فَل َذ ل َ
ول َح ِرُموا م ْن الر َ
ك َكا نَ ْ
ك تَ ِربَ ْ
ض َ
ُ ُ
النس ِ
ب"(.)3
َ
فقوهلا رض ي هللا عنها وأرض اها ( :فَ ُق ْلت َل آ َذ ُن لَه حّت أ ِ ِ ِ
َخاهُ أ ََاب الْ ُق َعْي ِ
س
ُ
َس تَأْذ َن فيه النِيب  فَِإن أ َ
ُ َ ْ
ِ
ض َعْت ِين ْامَرأَةُ أَِّب الْ ُق َعْي ِ
س) ميثل اس تدعاء الذكرايت يف حادثة الرض اعة الت مر
ض َع ِين َولَك ْن أ َْر َ
س ُه َو أ َْر َ
لَْي َ

عليها عدد من الس نني ،وبناء على هذه الذكرايت تس لس ل املنطق لديها رض ي هللا عنها هبذه النتيجة َ(ل
ِ
ض َع ِين َولَ ِك ْن
س ُه َو أ َْر َ
آذَ ُن لَهُ) بناء على املقدمة الراس خة يف قناعتها رض ي هللا عنها (إِن أ َ
َخاهُ أ ََاب الْ ُق َعْيس لَْي َ
ض َعْت ِين ْامَرأَةُ أَِّب الْ ُق َعْي ِ
س)!
أ َْر َ

( )1ينظر :احلوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية 113
( )2القصة السيكولوجية124 ،
( )3صحيح البخاري  ، 120 /6و صحيح مسلم  ، 1069 /2و مصنف عبد الرزاق الصنعاين 472 /7
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لقد س ردت لنا أمنا عائش ة رض ي هللا عنها هذا احلديث النفس ي حبرارة التجربة ،وانفعالهتا يف ص ورة
اعتمدت على الصراع النفسي الداخلي مع الذات َ(ل آ َذ ُن لَه حّت أ ِ ِ ِ
صلى اّللُ َعلَْي ِه َو َسل َم)،
ُ َ ْ
َستَأْذ َن فيه النِيب َ
وهو إىل هذه اللحظة ميثل حوارا صامتا فرداي داخل ذات أمنا عائشة رضي هللا عنها  ،منها وإليها(.)1
إىل أن يتحول إىل خطاب علين موجه إىل اآلخر  ،حيث انتقل إىل حوار مع رس ول هللا  فَ َد َخ َل
س اس تأْ َذ َن فَأَب يت أَ ْن آ َذ َن لَه حّت أ ِ
علَي النِيب  فَ ُق ْلت لَه اي رس َ ِ
ك
َس تَأْذنَ َ
َخا أَِّب الْ ُق َعْي ِ ْ َ
َ
َْ ُ
ول اّلل إِن أَفْ لَ َح أ َ
ُ َ ْ
ُ ُ َ َُ
ِ
ِ
ت اي رس َ ِ ِ
ض َع ِين َولَ ِك ْن
فَ َق َ
س ُه َو أ َْر َ
ال النِيب َ " : وَما َمنَ َعك أَ ْن َأتْ َذِين؟! َعمك" قُ ْل ُ َ َ ُ
ول اّلل إن الر ُج َل لَْي َ
ك تَ ِرب ْ ِ ِ
ِ
ِ
ض َعْت ِين ْامَرأَةُ أَِّب الْ ُق َعْي ِ
س فَ َق َ
ت َميينُك"(.)2
أ َْر َ
ال صلى هللا عليه وسلم  ":ائْ َذِين لَهُ فَإنهُ َعم َ
الخاتمة
هذا ،وإنين أمحد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ،أمحد هللا الذي يسر يل اإلدلء ابلتشرف ابلعيش
يف ظالل السرية النبوية العطرة ،من خالل منفذ من أهم منافذها وهو احلوار يف البيت النبوي ،بني حممد 
وأحب النساء إليه أمنا عائشة رضي هللا عنها ،احلمد هلل أن من هللا تعاىل علي بكتابة ورقات يف خدمة السنة
إسهاما يف النهوض يف املهارة البالغة األمهية  ،مهارة احلوار ،احلوار هنا على أصوله؛ لنطالقه من
العطرة،
ً

مشكاة النبوة.
متوقفا عند هذا النمط املهم من أمناط اخلطاب؛ وهو الستفهام ،جمليا وروده يف أمناطه املتعددة من
خالل الوقوف على استفهامات النيب صلى هللا عليه وسلم الواردة يف حواراته الشريفة مع أمنا الصديقة بنت
الصديق رضي هللا عنهما ،ذاكرا التنوع يف الستفهام؛ من حيث صور وروده ،ودللته ،وإُياءاته ،على ما
مر يف البحث يف مواضعه.
مشريا قبل مغادرة خامتة حبثي هذا إىل بعض نتائج هذا البحث ،فمنها:
احملاور ،من مالئكة ،أو بشر ،ومن مؤمنني ،أو مشركني ،أو
 -1تنوع النمط اخلطاّب حسب َ
-2
-3

أهل كتاب.
كان لظاهرة اإلجياز حضور ابرز يف حوارات النيب صلى هللا عليه وسلم مع أمنا عائشة
رضي هللا عنها .
الوقوف على أصل مهم يف احلوار النبوي ،هو التثبت مع احملاور.

( )1ينظر :احلوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية 121
( )2ينظر :السابق 123
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-4

من جمموع احلوارات النبوية مع اختالف أمناطها ما يدل على أصل من أصول احلوار
النبوي الرائدة ،وهو سالمة املقصد.
اختلف ورود الستفهام يف احلوارات النبوية؛ فتارة جييء مفردا ،واترة يتكرر.

-6

اشتمال بعض احلوارات النبوة على استفهامني متتابعني؛ لغرض بالغي بُني يف موضعه من
هذا البحث.
أثر مادة املفردة يف تلطيف األسلوب الستفهامي؛ من استفهام النيب  مبادة (ن ف س)،

-5

-7
-8
-9

وترك ما شاهبها من حنو ( ح ي ض ).
املستفهم هبا من حنو :اهلمزة  ،و ( من ).
تنوع األداة
َ
مما يستلزمه املقام ترك أداة الستفهام ،على ما جاء احلديث عنه يف موضعه من هذا
البحث.

 -10كما ورد الستفهام يف احلوارات النبوية على معناه احلقيقي ،فقد خرج إىل معنيي اإلنكار،
والتقرير.
راجيا أن يكون هذا البحث لبنة يف بناء جيل شامخ ،يتعايش مع سنة إمامه حممد  ، وأرجو أن
يكون قد أتى مبا يسهم يف ثراء العملية الرتبوية الرتبية ابلسنة املطهرة.
وآخر دعواي أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على خري املربني وإمام املعلمني،
على من كان خلقه القرآن ،على من أدبه ربه فأحسن أتديبه؛ حممد بن عبد هللا ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
ثبت املصادر واملراجع
 )1اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْعبد،
التميمي ،أبو حات ،الدارمي ،البُست ،ترتيب :األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ،حققه
وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1408 ،ه
  1988م )2األدب املفرد ،حممد بن إَساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد هللا ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة1989 - 1409 ،
 )3األصول يف النحو ،أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي املعروف اببن السراج ،حتقيق عبد
احلسني الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،لبنان – بريوت
 )4العتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث ،أمحد بن احلسني بن
علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي ،حتقيق أمحد عصام الكاتب ،دار اآلفاق
اجلديدة – بريوت ،الطبعة األوىل1401 ،
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 )5إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أّب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية،
حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية – يريوت ،الطبعة األوىل1411 ،ه 1991 -م
 )6اإليضاح يف علوم البالغة ،حممد بن عبد الرمحن بن عمر ،أبو املعايل ،جالل الدين القزويين الشافعي،
املعروف خبطيب دمشق ،حتقيق :حممد عبد املنعم خفاجي ،الناشر دار اجليل – بريوت ،الطبعة
الثالثة
 )7البديع يف البديع ،أبو العباس ،عبد هللا بن حممد املعتز ابهلل ابن املتوكل ابن املعتصم ابن الرشيد
العباسي ،دار اجليل ،الطبعة األوىل 1410ه 1990 -م
 )8البيان والتبيني ،عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين ابلولء ،الليثي ،أبو عثمان ،الشهري ابجلاحظ  ،دار
ومكتبة اهلالل ،بريوت 1423 ،ه
 )9اتريخ آداب العرب ،مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر الرافعي ،
دار الكتاب العرّب ،د.ط
حتليل اخلطاب الشعري :اسرتاتيجية التناص ،الدار البيضاء ،املركز الثقايف العرّب ،الطبعة
)10
األوىل1992 ،م
تفسري القرآن الكرمي (ابن القيم ) حممد بن أّب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم
)11
اجلوزية ،مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية إبشراف الشيخ إبراهيم رمضان ،دار ومكتبة
اهلالل – بريوت ،الطبعة األوىل  1410 -ه
جامع األصول يف أحاديث الرسول ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن
)12
األثري ،حتقيق :عبد القادر األرنؤوط ،مكتبة احللواين ،مطبعة املالح ،مكتبة دار البيان ،الطبعة األوىل،
 1389ه  1969 ،م
اجلامع الكبري  -سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي،
)13
أبو عيسى ،حتقيق بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،سنة النشر  1998م
اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور ،نصر هللا بن حممد بن حممد بن عبد
)14
الكرمي الشيباين ،اجلزري ،أبو الفتح ،ضياء الدين ،املعروف اببن األثري الكاتب ،حتقيق مصطفى
جواد ،مطبعة ا مع العلمي1375 ،ه
اجلمع بني الص حيحني البخاري ومس لم ،حممد بن فتوح احلميدي ،دار ابن حزم ،لبنان -
)15
بريوت 1423 -ه 2002 -م ،الطبعة الثانية ،حتقيق د .علي حسني البواب.
مجهرة أشعار العرب ،أبو زيد حممد بن أّب اخلطاب القرشي ،حققه وضبطه وزاد يف شرحه
)16
علي حممد البجادي ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
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حد اخلطاب بني النس قية والوظيفية ،نبيل موميد ،جملة فكر ونقد ،جملة فكرية ثقافية،
)17
العدد  ،90 ،89املغرب2007 ،م
احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنةُ ،يىي بن حممد حسن بن أمحد زمزمي ،دار
)18
الرتبية والرتاث ،رمادي للنشر1994 - 1414 ،
احلوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية ،فاتح عبد السالم ،املؤسسة العربية للدراسات
)19
والنشر ،لبنان – بريوت ،الطبعة األوىل1999 ،م
احلوار يف اإلسالم (آدابه وقواعده) ،أ.د .أسعد السحمراين ،دار النفائس ،بريوت  -لبنان
)20
 ،الطبعة األوىل 1433ه – 2012م
احلوار يف الس ن ة وأثره يف تكوين ا تمع ،د .تيس ري حمجوب الفتي اين ،مركز الكت اب
)21
األكادميي.
احلوار يف الس رية النبوية ،د .حممد بن إبراهيم احلمد ،دار ابن خزمية للنش ر والتوزيع،
)22
السعودية ،الرايض ،الطبعة الثانية 1434ه 2013 -م
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،أبو العباس ،شهاب الدين ،أمحد بن يوسف بن
)23
عبد الدائم املعروف ابلسمني احلليب ،حتقيق الدكتور أمحد حممد اخلراط ،دار القلم ،دمشق
أداب )  ،د .أمحد بن عثمان املزيد ،مدار الوطن
)24
الدليل العملي للحوار البناء ( 40مهارة و ً
للنشر ،الطبعة األوىل 1432ه 2011 -م
رسالة منازل احلروف ،علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا ،أبو احلسن الرماين املعتزيل،
)25
حتقيق إبراهيم السامرائي ،دار الفكر – عمان
رعاية حال املخاطب يف أحاديث الصحيحني ،دراسة بالغية حتليلية ،د .يوسف بن عبد
)26
هللا بن حممد العليوي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرايض ،الطبعة األوىل1431 ،ه
 2010مالروض األنف يف شرح السرية النبوية لبن هشام ،أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن
)27
أمحد السهيلي ،حتقيق :عمر عبد السالم السالمي ،دار إحياء الرتاث العرّب ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1421ه 2000 /م
رايض الصاحلني ،حتقيق د .ماهر ايسني الفحل ،رئيس قسم احلديث  -كلية العلوم
)28
اإلسالمية  -جامعة األنبار.
السجل العلمي لندوة الدراسات البالغية :الواقع واملأمول1432 / 6 / 22-21 ،ه ،
)29
قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي ،كلية اللغة العربية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،مطابع جامعة اإلمام  ،الرايض – السعودية
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السنة ،أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلَالل البغدادي احلنبلي ،حتقيق د.عطية
)30
الزهراين ،الناشر دار الراية – الرايض ،الطبعة األوىل1410 ،ه 1989 -م
س نن ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق ش عيب األرنؤوط  -عادل
)31
مرش د  -حممد كامل قره بللي َ -ع بد اللطيف حرز هللا ،دار الرس الة العاملية ،الطبعة األوىل،
 1430ه  2009 -م
سنن أّب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
)32
الس ِجستاين ،حتقيق شعيب األرنؤوط  -حممد ِ
األزدي ِ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة
َ
َ
ْ
األوىل 1430 ،ه  2009 -م
السنن الكربى ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي ،حققه وخرج
)33
أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أشرف عليه :شعيب األرانؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ه  2001 -م
الس نن الكربى ،أمحد بن احلس ني بن علي بن موس ى اخلُ ْس َرْوِجردي اخلراس اين ،أبو بكر
)34
البيهقي ،حتقيقي حمم د عب د الق ادر عط ا ،دار الكت ب العلمي ة ،بريوت – لبن ات ،الطبع ة الث الث ة،
 1424ه  2003 -م
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو ،خالد بن عبد هللا
)35
بن أّب بكر بن حممد اجلرجاوي األزهري ،زين الدين املصري ،وكان يعرف ابلوقاد ،دار الكتب
العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل 1421ه 2000 -م
شرح السنة ،احلسني بن مسعود البغوي ،حتقيق :شعيب األرانؤوط ،وحممد زهري الشاويش
)36
املكتب اإلسالمي ،دمشق  ،بريوت 1403ه 1983 -م ،الطبعة الثانية.
شرح كتاب سيبويه ،أبو سعيد السريايف احلسن بن عبد هللا بن املرزابن ،حتقيق أمحد حسن
)37
مهديل ،علي سيد علي ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 2008 ،م
شعب اإلميان ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر
)38
البيهقي ،حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ،أشرف على
حتقيقه وختريج أحاديثه :خمتار أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي – اهلند ،مكتبة الرشد
للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند ،الطبعة األوىل 1423 ،ه -
 2003م
صحيح ابن خزمية ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاع بن بكر السلمي
)39
النيسابوري ،حتقيق د .حممد مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي – بريوت
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ص حيح البخاري ،حتقيق حممد زهري بن انص ر الناص ر ،دار طوق النجاة مص ورة عن
)40
السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،ط1422 ،1ه .
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة ،علوي بن عبد القادر السقاف ،الدرر
)41
السنية  -دار اهلجرة ،الطبعة الثالثة  1426 ،ه  2006 -م
طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،حممد بن أّب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم
)42
اجلوزية ،دار السلفية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الثانية1394 ،ه
عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ،حممد بن أّب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم
)43
اجلوزية ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت/مكتبة دار الرتاث ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة الثالثة1409 ،ه 1989 /م
علل النحو ،حممد بن عبد هللا بن العباس ،أبو احلسن ،ابن الوراق ،حتقيق حممود جاسم
)44
حممد الدرويش ،مكتبة الرشد ،الرايض  -السعودية ،الطبعة األوىل 1420 ،ه 1999 -م
علوم البالغة " البديع والبيان واملعاين " ،الدكتور حممد أمحد قاسم ،الدكتور حميي الدين
)45
ديب ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس – لبنان ،الطبعة األوىل 2003 ،م
غريب احلديث ،أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البست املعروف ابخلطاّب،
)46
حتقيق عبد الكرمي إبراهيم الغرابوي ،خرج أحاديثه عبد القيوم عبد رب النيب ،دار الفكر – دمشق،
 1402ه  1982 -م
الفائق يف غريب احلديث واألثر ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار هللا،
)47
حتقيق علي حممد البجاوي ،وحممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة – لبنان ،الطبعة الثانية.
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين
)48
الشافعي ،دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فؤاد عبد الباقي ،قام
إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن
عبد هللا بن ابز
يف أصول احلوار ،إعداد الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،وحدة الدراسات والبحوث،
)49
الطبعة الرابعة1416 ،ه 1995 -م
القاموس احمليط ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى ،حتقيق :مكتب حتقيق
)50
العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،
الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إبشراف حممد نعيم
ُ
بريوت – لبنان ،الطبعة الثامنة 1426 ،ه  2005 -م
القصة السيكيولوجية ،ليون أيدل ،ترمجة حممود السمرة ،املكتبة األهلية ،لبنان – بريوت،
)51
1959
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الكامل يف اللغة واألدب ،حممد بن يزيد املربد ،أبو العباس ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،
)52
دار الفكر العرّب – القاهرة ،الطبعة الثالثة  1417ه  1997 -م
الكتاب املص نف يف األحاديث واآلثر ،أبو بكر بن أّب ش يبة ،عبد هللا بن حممد بن
)53
إبراهيم بن عثمان بن خواس ت العبس ي ،حتقيق :كمال يوس ف احلوت ،مكتبة الرش د ،الرايض،
الطبعة األوىل 1409
الكتاب ،عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلولء ،أبو بشر ،امللقب سيبويه ،حتقيق عبد
)54
السالم حممد هارون ،مكتبة اخلا ي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة 1408 ،ه  1988 -م
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري
)55
جار هللا ،دار الكتاب العرّب – بريوت ،الطبعة الثالثة  1407 -ه
لسان العرب ،ابن منظور ،حتقيق عبد هللا علي الكبري ،وحممد أمحد حسب هللا  ،و هاشم
)56
حممد الشاذيل ،دار املعارف ،القاهرة.
يح ا ِإل َم ِام البُ َخا ِري ،أبو عبد الرمحن حممد انص ر الدين ،بن احلاج نوح بن
)57
ص ِح ِ
صر َ
خمُْتَ َ
ايت بن آدم ،األشقودري األلباين ،مكتَبة املعارف للن ْشر والتوزيع ،الرايض ،الطبعة األوىل1422 ،
َ
ه  2002 -م.
املس ن د  ،أبو يعلى أمح د بن علي بن املثُىن بن ُيىي بن عيس ى بن هالل التميمي،
)58
املوص لي ،حتقيق حس ني س ليم أس د ،دار املأمون للرتاث – دمش ق ،الطبعة األوىل– 1404 ،
1984
املسند أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم احلنظلي املروزي املعروف ب ابن
)59
راهويه ،حتقيق د .عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي ،مكتبة اإلميان  -املدينة املنورة ،الطبعة األوىل،
1991 – 1412
مس ند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أس د
)60
الشيباين حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ه  2001 -م
مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد
)61
بن عبيد هللا العتكي املعروف ابلبزار ،حتقيق حمفوظ الرمحن زين هللا ،وعادل بن سعد ،وصربي عبد
اخلالق الشافعي ،مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة ،الطبعة األوىل
مسند احلميدي ،أبو بكر عبد هللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد هللا القرشي األسدي
)62
احلميدي املكي ،حقق نصوصه وخرج أحاديثه :حسن سليم أسد الد َاراين ،دار السقا ،دمشق –
سوراي ،الطبعة األوىل 1996 ،م
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مسند الدارمي املعروف ب (سنن الدارمي) ،أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن
)63
َهبرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي ،حتقيق حسني سليم أسد الداراين ،دار املغين
للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ه  2000 -م
 )64املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،حتقيق حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العرّب – بريوت
املسند ،الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد
)65
املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،صححت هذه
النسخة على النسخة املطبوعة يف مطبعة بولق األمريية والنسخة املطبوعة يف بالد اهلند1400 ،
ه
املصنف ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين ،حتقيق حبيب
)66
الرمحن األعظمي ،ا لس العلمي -اهلند ،يطلب من :املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة الثانية،
1403
معجم السردايت ،حممد القاضي ،وحممد اخلبو ،وأمحد السماوي ،وحممد يب العمامي،
)67
وعلي عبيد ،ونور الدين بنخود ،وفتحي النصري ،وحممد آيت ميهوب ،إشراف حممد القاض ،دار
حممد علي للنشر ،تونس ،الطبعة األوىل2010 ،
امل ْع َج ُم ال َكبِري للطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم
)68
ُ
الطرباين ،حتقيق فريق من الباحثني إبشراف وعناية :د /سعد بن عبد هللا احلميد و د /خالد بن عبد
الرمحن اجلريسي ،الطبعة األوىل1427 :ه  2006 -م،
املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ،وأمحد الزايت ،وحامد عبد القادر ،وحممد النجار ،دار
)69
الدعوة ،حتقيق :جممع اللغة العربية.
معجم مقاييس اللغة ،أبو احلس ني أمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق عبد الس الم حممد
)70
هارون ،دار الفكر1399 ،ه 1979 -م.
مفتاح العلوم ،يوسف بن أّب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارزمي احلنفي أبو
)71
يعقوب ،ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه :نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة
الثانية 1407 ،ه  1987 -م
من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية ابحلوار ،عبد الرمحن النحالوي ،دار الفكر املعاصر،
)72
بريوت – لبنان ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل 1421ه  -آب أغسطس 2000م
منهاج البلغاء وسراج األدابء ،حازم بن حممد بن حسن ،ابن حازم القرطاجين ،حتقيق حممد
)73
ابن اخلوجة ،تونس1966 ،م
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املنهاج الواضح للبالغة ،حامد عوين ،املكتبة األزهرية للرتاث ،د.ط ،د.ت
)74
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكراي حميي الدين ُيىي بن شرف النووي ،دار
)75
إحياء الرتاث العرّب – بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن
)76
حممد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي ،تقدمي وإشراف ومراجعة :د .رفيق العجم ،حتقيق :د .علي
دحروج ،نقل النص الفارسي إىل العربية :د .عبد هللا اخلالدي ،الرتمجة األجنبية :د .جورج زيناين،
مكتبة لبنان انشرون – بريوت ،الطبعة األوىل 1996 -م.
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن
)77
حممد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي ،تقدمي وإشراف ومراجعة :د .رفيق العجم ،حتقيق :د .علي
دحروج ،نقل النص الفارسي إىل العربية :د .عبد هللا اخلالدي ،الرتمجة األجنبية د .جورج زيناين،
مكتبة لبنان انشرون – بريوت ،الطبعة األوىل 1996 -م.
موطأ اإلمام مالك ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،حتقيق بشار عواد
)78
معروف  -حممود خليل ،مؤسسة الرسالة 1412 ،ه
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