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 ملخص
عشجما كانت مذيئة هللا تعالى أف يكػف اإلنداف خميفًة في األرض، كانت مذيئتو تعالى أف يخسل الخسل مبذخيغ      

ومشحريغ، فبمغػا رساالت ربيع، وكانت سّشة هللا فييع أف يتعّخض ليع بعس أقػاميع باألذػ والتكحيب، فقج آتى هللا رسمو 
، ػاميع، وعجـ اليأس مغ حاليع، وقج خاشب رّب العالسيغ سيجنا دمحم الحكسة وفرل الخصاب، وأمخىع بالربخ عمى أق

ُسِل َواَل َتْدَتْعِجل  لَُّيْع {بقػلو:  .     ولشا في رسػؿ هللا أسػُة (53)سػرة األحقاؼ:  } َفاْصِبْخ َكَسا َصَبَخ ُأْوُلػا اْلَعْدـِ ِمَغ الخُّ
الخصاب، وسار الّجعاة مغ الخعيل األوؿ عمى ذلظ، لتتػالى األياـ،  حدشة، فقج أمخنا هللا تعالى كُجعاة بميغ القػؿ وحدغ

وتتغيخ األحػاؿ في عرٍخ حّمت بو تحّجيات فكخية، وتغّيخ فيو أسمػب الخصاب، فأصبحت تعخؼ وتشكخ، ولكغ تبقى 
َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة }اْدُع ِإِلى َسِبيِل  العالسيغ: ثػابتشا تخسع لشا الصخيق ميسا تغّيخت األحػاؿ، إذ يقػؿ ربّ 

.     لقج تغّيخت أحػاؿ الشاس في ىحه األياـ، وبقي عمى عاتق الّجعاة (523) سػرة الشحل:  َوَجاِدْلُيع ِبالَِّتي  ِىَي َأْحَدُغ {
فأساءوا  خصابيع، ّخفػا فيدعػة الشاس إلى هللا تعالى، وإذا ما نطخت إلى بعس مغ يشتدبػف إلى اإلسبلـ تججىع قج تص

 ،شاؽ الشرػص تارًة أخخػ، مسا بات محّتًساعلمشرػص تارًة، وِبميِّ أ  وما أحدشػا، فانتذخ فكخ التكفيخ والتفجيخ، بدػء فيعٍ 
 وضخورًة ممحًة تججيج الخصاب اإلسبلمي، مع البقاء عمى ثػابتشا مغ القخآف الكخيع والدّشة الشبػية السصيخة.

 
Renewing Islmaic Sppech: concept, form, domains and effects 

Omar Hebes Al-nawafleh 

Abstract When God's will was to make the human a successor in the earth, His will was to 

send messengers and missionaries, so they told people the messages of their Lord, and the 

God’s well was that some of their people would be subjected to harm and denial. God 

brought His messengers to wisdom and to the truth of  speech, And the lack of despair of 

their situation, has addressed the Lord of the Worlds, our master Muhammad peace be upon 

him, saying: " o bear with patience, (O Prophet), even as the Messengers endowed with 

firmness of resolve  (before you) bore with patience, and do not be hasty in their regard”Al-

Ahqaf: 35).     We have in the Messenger of Allah a good example, God has ordered us as 

advocates of good speech and good speech, and the preachers marched from the first 

generation on it, for days to come, and the situation changes in an era of intellectual 

challenges, and change the style of discourse, became known and deny, but remain 

constants draw We have no way, no matter what the circumstances have changed, as the 

Lord of the Worlds says: " As the Lord of the Worlds says: Call upon the path of your Lord 

with wisdom and good exhortation, and argue with them that which is better " (Al-Nahl: 
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125).     People have changed in these days, and it remains on the preachers to invite people 

to God, and if you look at some of those who belong to Islam you find them have been 

extremism in spreading the thought of extremism and bombing, misunderstanding the texts 

sometimes, and the most elegant texts sometimes , Which has become imperative and 

urgent need to renew the Islamic discourse, while remaining on our constants of the Qoran 

and the Sunnah. 

      

 
 مقدمة
نَداَف } 2}وعمسو البياف،  ،اإلندافهلل الحؼ خمق  الحسج       { َعمََّسُو اْلَبَياَف {5َخَمَق اإْلِ

فرل الخصاب، إذ الخصاب مغ أىع السقاييذ الجالة عمى نزج  وعمسو ،حدغ الجػاب آتاه (3 –4سػرة الخحسغ: ) 
ىحا عمى نجاحيا في اقشاع  ؛ لتحتل مكانة راقية بيغ األمع، ويجؿومقجرتيا عمى التبميغ والحػار ،وتقجميا ،ووعييا ،األمة

 ىا في أؼ مدألة مغ مدائل الحياة.اآلخخيغ بػجية نطخ 
الحؼ أصبح مذحػًنا  ،باؿ الجاعية السدمع في ىحا العرخ وتعتبخ قزية الخصاب مغ أىع القزايا التي تذغل     

ح مػضػع الخصاب يتػقف وتأزمت فيو قزية الخصاب، وما أصب ،بو التحجيات الفكخية تبالتكفيخ والتفجيخ، والحؼ حمّ 
 التأثيخ والتغييخ في مخاشبيو، بل ويتخح كل األساليب السؤثخة، بل يتعجاه عشج الجاعية الشاضج إلى ،عشج التبميغ فحدب

}اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّظ واضًحا رسسو لو رب العالسيغ في كتابو، بقػلو:  كل أسمػٍب ججيج مؤثخ، متخًحا مشيًجا مدتخجًما
 .(523سػرة الشحل: ) ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة َوَجاِدْلُيع ِبالَِّتي  ِىَي َأْحَدُغ {

ورسست الصخيق أماـ الجاعية في خصابو، فبل  ،لقج أّشخت ىحه اآلية كسا غيخىا مغ آيات القخآف الكخيع أسذ الجعػة     
سػرة ) } ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة {الع، شة واضحة السعبييكػف الخصاب اإلسبلمي إال بصخؽ مخرػصة مخسػمة 

، (523سػرة الشحل: ) }َوَجاِدْلُيع ِبالَِّتي  ِىَي َأْحَدُغ {بالتي ىي أحدغ، ، وإذا ما اضصخ إلى ججاؿ فميكغ (523الشحل: 
 في اإلقشاع، إذ ىػ السقرػد مغ الخصاب. ةً قػّ الخصاب جسااًل فػؽ جسالو، ويدداد  ليدداد
فإف هللا ىػ أعمع بحاؿ مغ ال يخعػؼ عغ  ،يقػؿ القاسسي: )والسعشى: اسمظ في الجعػة والسشاضخة الصخيقة السحكػرة     

لسا فيو مغ خيخ جبمِّي، فسا شخعو لظ في  االىتجاءالزبلؿ بسػجب استعجاده السكتدب، وبحاؿ مغ يريخ أمخه إلى 
 . (1) يتجيغ، وإزالة عحر الزاليغ(فإنو كاٍؼ في ىجاية الس ،كسةالجعػة ىػ الحؼ تقتزيو الح

                                                           
 .222، ص6القاسسي، محاسغ التأويل، ج (1)
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شيا أف يكػف خاضًعا ألسذ بيّ  فبل بجّ  ،العالسيغ لمشاس وبسا أف الخصاب اإلسبلمي ىػ وسيمة تػصيل ما يخيجه ربّ      
وميستو  ومغ ىشا تطيخ وضيفة رسػؿ هللا  ،الخصاب مخاده إال إذا التـد ىحه األسذولغ يحقق  ،الذارع الحكيع

 ومغ جاء بعجه إلى يـػ الجيغ. ،ػيةالجع
 مذكلة البحث

وتصػيخ السعمػمة، فأصبح مغ الزخورؼ أف  واالختخاعيذيج العالع في ىحه األياـ فػرة ىائمة جًجا في التقشية   
يػاكب  اً معاصخ  ًا واعيًا،ديشي اً ليحا التصػر الزخع، فسغ الزخورؼ أف يكػف خصاب مػاكبةً  ؛د الخصاب اإلسبلميججّ يُ 

ة ليعالج قزايا ممحّ  كع عمى الخصاب الجيشي بالجسػد، فأصبح تججيج الخصاب الجيشي ضخورةً وإال حُ  ،نيزة العرخ
 لسي.اء الحزارة وحفع الشطاـ العاأمشو، وحياتو، كسا يدتيجؼ بشو اإلنداف، حخيتو، 

 
 المبحث األول

 مفيهم التجديد والخطاب والخطاب اإلسالمي
 : الذيء صار ججيًجا، واستججّ  : د الذيءخه ججيًجا، وتججّ صيّ  : ججد الذيء)يقػؿ أحسج حدغ الديات: التججيج:      

 . (2) صار ججيًجا(
ة عمى رأس كل "إف هللا تعالى يبعث ليحه األمّ  ومغ معاني التججيج اإلحياء واإلصبلح، كسا في حجيث رسػؿ هللا      

 . (3)ائة سشة مغ يججد ليا ديشيا"م
: )إف السخاد مغ التججيج إحياء ما انجرس مغ العسل بالكتاب والدشة، أبادؼ يقػؿ أبػ الصيب شسذ الحق العطيع     

 . (4) ج الجيغ(اج حيشئٍح إلى تججيفيحت ،األمخ بسقتزاىسا، وإماتة ما ضيخ مغ البجع والسحجثاتو 
 ،ـ مخاشبًة وخصاًبامعشى كمسة خصاب: يقػؿ ابغ مشطػر: )والخصاب والسخاشبة مخاجعة الكبلـ، وقج خاشبو بالكبل     

 . (5) وىػ أف يفرل بيغ الحق والباشل(، وىي مخاجعة الكبلـ، ومشو فرل الخصاب وىسا يتخاشباف
 ومحاولة ،يقرج صاحبو التأثيخ عمى الصخؼ اآلخخ ،مذافيًة أو كتابةً والستتبع لسعاني الخصاب يجج أنو كبلـ مػجو      

 .فيكػف بحلظ السقرػد مغ الخصاب تػصيل األفكار إلى اآلخخيغ ،إقشاعو بػجية نطخه
يقػؿ أبػ البقاء الكفػؼ: )الخصاب ىػ الكبلـ الحؼ يقرج بو اإلفياـ، إفياـ مغ ىػ أىل لمفيع، والكبلـ الحؼ ال      

 . (6) سدتسع فإنو ال يدسى خصاًبا(إفياـ اليقرج بو 
                                                           

 .012، ص0الػسيط، جالديات وآخخوف، السعجع  (2)
 .867، ص2220الدجدتاني، سشغ أبي داوود، باب ما يحكخ في قخف السئة، حجيث رقع  (3)
 .262، ص00العطيع آبادؼ، عػف السعبػد شخح سشغ أبي داوود، ج (4)
 .260، ص0ابغ مشطػر، لداف العخب، ج (5)
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كسا ويسكششا القػؿ أنو عغ شخيق الخصاب  ،بيا التػاصل بيغ الذعػب الخصاب ىػ األداة التي يتعّ  ويسكغ القػؿ أفّ      
 الديصخة عمى التػجيات واألفكار. ت الديصخة عمى العقػؿ فيحا يعشيوإذا تسّ  ،يسكغ الديصخة عمى العقػؿ

كسا ىػ  ،إليو زاؼ الخصاب إلى شيء ويشدبُ بشا معشى الخصاب، فقج يُ  الخصاب اإلسبلمي: أما وقج مخّ معشى      
ويقاؿ الخصاب الدياسي ليكػف تعبيًخا عغ شيء  ،خؼ بودب إلى شيٍء عُ الحاؿ في قػلشا الخصاب اإلسبلمي، فإذا نُ 

ح بو مجاالت الدياسة، تُ   فيكػف الحجيث في حقل الدياسة.ػضَّ
وشخيقة التعبيخ فيو  ،دب إلى اإلسبلـ فيكػف الحجيث فيو عغ معصيات اإلسبلـا بالشدبة لمخصاب اإلسبلمي فقج نُ أم     

ر اإلسبلـ عغ ترػّ خة تػضح حقيقة اإلسبلـ في مجاالت الحياة السختمفة، بل ويكػف الخصاب اإلسبلمي األداة السعبّ 
 ولئلنداف.لمكػف 
 ،والسفكخوف  والجعاةالتي يصخحيا عمساء الجيغ  ،رات والخؤػ )ىػ مجسػعة السقػالت والترػّ  :الجكتػر دمحم يػنذيقػؿ      

 . (7) ي بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ(إزاء قزايا السجتسع استشاًدا إلى الجيغ اإلسبلم
الحؼ كاف عميو يـػ سؤلف ال يعشي تغييًخا في جػىخ الجيغ أو أصػلو، إنسا يعشي إعادتو إلى الشقاء التججيج في رأؼ ال     

اإليساف بو وااللتداـ بتعاليسو الرحيحة بعيًجا عسا يعتخييا مغ  نذأتو حيث األصالة الفكخية ألركانو وثػابتو، أؼ تججيج
لع تكغ شػائب، ومغ ناحية أخخػ يعشي تججيج الجيغ القجرة عمى استيعاب مدتججات العرخ، وما يحسمو مغ قزايا 

 بياف مػقف الذخيعة مشيا، ويتع ذلظ مغ خبلؿ االجتياد سػاء كاف فخدًيا أو جساعًيا.معخوفة مغ قبل، وتحتاج إلى 
ما وفي ىحا التعخيف يكػف الخصاب فيشا التججيج لفيع الشرػص الذخعية ال الشرػص ذاتيا إذ الشرػص ثابتة،      

ابتة وال يسكغ أف تكػف بحاجة إلى وليذ السخجعية ذاتيا إذ السخجعية ث ،يدتشج إلى مخجعية إسبلمية مغ القخآف والدشة
إذ  ،ر فيػ الحؼ يدتػعب األحجاثوال يقع تحت تأثيخ التصػّ  ،الدماف أو السكاف بتغيخال يتأثخ تججيج، إذ الخصاب الخباني 

 وىػ الباقي إلى يـػ الجيغ. ،ساويةالكتب الد ألنو خاتع ؛مغ صفات الخصاب الخباني الخمػد
، أو الػضع، ، أو التخييخباالقتزاءؿ السكمفيغ )خصاب هللا الستعمق بأفعاأما التعخيف اآلخخ لمخصاب الذخعي فيػ:      

وسائخ األدلة  أو إجساع، يخجع إلى كبلمو مغ سشةٍ أو بالػاسصة وىػ ما  ،وىػ القخآف والسقرػد بخصاب هللا كبلمو مباشخةً 
 . (8) فة حكسو(يا الذارع لسعخ بي نرالذخعية الت

ولغ يكػف تججيج الخصاب الجيشي في ىحا التعخيف كسا ىػ  ،فالخصاب الجيشي حدب ىحا التعخيف ىػ الذخع ذاتو     
قػليع ذلظ أف  ودليميع عمى ،ويخفس أصحاب ىحا التعخيف كمسة تججيج الخصاب الجيشي ،الحاؿ في التعخيف الدابق

                                                                                                                                                                                 
 .081الكفػؼ، الكميات، ص (6)
 .08يػنذ، تججيج الخصاب اإلسبلمي، ص (7)
 .22زيجاف، الػجيد في أصػؿ الفقو، ص (8)
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، فبعج تسامو (5)سػرة السائجة:  ُكْع َوَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي َوَرِضيُت َلُكُع اإِلْسبَلـَ ِديًشا{}اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديشَ :الجيغ قج اكتسل
 .ال يجػز دعػػ تججيجه وما يشبغي ذلظ؛ ألنو الخسالة التي ندلت مغ عشج هللا

ر وىحا الخصاب يتصػّ  ،الجيغ ومفكخيياوإذا أردنا أف نػفق بيغ الخأييغ فيكػف بالسفيـػ األوؿ التججيج مشػًشا بعمساء      
 في كل مجاالت الحياة. حقائقوضيح وتػ  ،ر اإلسبلميخة عغ الترػّ إذ ىػ األداة السعبِّ  ،حدب الدماف والسكاف

بالتداـ  ،إلى صافي مشابعو ، وعػدتووأما في السعشى الثاني فيكػف التججيج ما ىػ إال تججيج لعبلقة السدمع بجيشو     
 وإبقاء اإلسبلـ حًيا في الشفػس. ،وإماتة ما عمق فيو مغ بجع ،شغاألحكاـ والد

 كمييسا، بيغ الجيغ الحؼ ىػ ثابت  ب اآلف مغ التسييد بيغ أمخيغ، الخمط بيشيسا يزخّ  : )ال بجّ وفي ذلظ يقػؿ البػشي     
مغ أف يخكد  والحاؿ، إذ ال بجّ  غ والتي قج تختمف في بعس جدئياتيا باختبلؼ الدماف والسكافوبيغ أنساط التجيّ  ،خال يتغيّ 

 . (9) ي نطخ البعس عغ اإلسبلـ(ىة فمذػّ ال سيسا التي تسثل صػرة  ،الجيغ ومقاصجه الخصاب الجيشي عمى كميات
مغ أجل تغييخ أنساط عقػؿ اعتسجت  ؛مغ تغييٍخ لمخصاب الحؼ يدتشج إلى الشرػص الثابتة ويخػ الباحث أنو ال بجّ      

 سبًبا في تذػيو ترػراتيا لمحياة.بيا كانت  ةً أنساًشا خاّص 
 الحاجة إلى تجديد الخطاب الديني

عمى  ه الججيجة، وكع مغ القزايا التي تججبحاجتو إلى حل قزايا الحاجة إلى تججيج الخصاب الجيشي لريقة   إفّ      
مدتسخ متػاصل  ـ في بحثٍ ودىذة، وعمساء اإلسبل ة، جعمتيا في حيخةٍ فقج غخقت السجتسعات في مذاكل عجّ  ،البذخية

 كل قزايانا في كتاب هللا. لحل ىحه القزايا، وحلّ 
بالتداـ القيع األساسية  مخىػنة   ،كاف عشج الفخد والسجتسع )إف مدألة حل السذاكل سػاءيقػؿ الجكتػر عسخ نػافمو:      

 هللا(وحميا في كتاب إال  وما مغ قزيةٍ  ،والسقاصج الذخعية، وال نشدى أف اإلنداف يجج الحمػؿ الكافية ماداـ يتبع نيج هللا

(10) . 
وتدعى أف تغخس  ،ى العجوانيةارات وحخكات تتبشّ نذأ عشيا تيّ  ،استقى أفكاًرا خاشئةجيل ، إذ نذأ فالتججيج مصمػب       

 ،اإلسبلـ ه صػرةفتشتج عغ ىحه السذكمة فكًخا إرىابًيا شػّ  ،تعادؼ كل ما سػػ فكخىا ،ىحا الفكخ في الذباب الراعج
ال  ،اجتياًدا في روح الشز ،فبات مغ الزخورؼ تججيج الخصاب الجيشي ،ىةمذػّ  ووصػؿ اإلسبلـ إلى الغيخ برػرةٍ 

مخاعًيا مقاصج  ،وسشة رسػؿ هللا  ،عمى أف يدتسج ىحا الخصاب الججيج مبادئو مغ تعاليع كتاب هللا ،تججيًجا لمشز ذاتو
 الذخيعة.

بل مصمػب في كل شيء: في الساديات والسعشػيات، في الجنيا والجيغ،  )التججيج الحقيقي مذخوع  يقػؿ القخضاوؼ:      
 . (11) والجيغ يحتاج إلى تججيج(إلى تججيج،  حتى إف اإليساف ليحتاجُ 

                                                           
 .01البػشي، اإلسبلـ والتججيج السصمػب، ص (9)
 .2نػافمو، اإلسبلـ وقزايا العرخ، ص (10)
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بتػسيع وتفريل بعس القػاعج التي بحثيا  ،)ويخيج القخضاوؼ باالجتياد والتججيجسصمب: تقػؿ الجكتػرة فاشسة عبج ال     
 . (12) تاج إلى مديج إيزاح وتفريل(تح ئبًل: وىشاؾ مدائل تتعمق بأصػؿوقج أوضح ىحا السعشى قا ،عمع أصػؿ الفقو

 
 المبحث الثاني

 أشكال الخطاب الديني
لمجساىيخ بيجؼ التأثيخ  كسا يكػف مذافيةً  وقج يكػف كتابةً  ،مقى عمى سامعكبلمي يُ  و فغّّ في معشى الخصاب أنّ  مخّ      

أو  ،أو اجتساعًيا ،أو ديشًيا ،خصاًبا سياسًيا يقـػ بو أرباب الداسية وعميو يسكغ أف يكػفَ  عمييع في غخض الخصاب،
 عمسًيا فيتشػع حدب ضخوفو واليجؼ مشو.

 ،في حاالت الحخب والدمع وخاصةً  ،وأداة إلقاء األوامخ عمى الجسيػر ،مؤشًخا عمى وعي األمع عجّ نثخؼ ويُ  فيػ فغّ      
ما وجعميع يتقبمػنيا ويقتشعػف ويؤمشػف بيا، وصجؽ  إلقشاع اآلخخيغ بفكخةٍ  ًىا؛ ليكػف لو التأثيخبل ويشتقػف خصيًبا مفػّ 

 . (13)مغ البياف لدحًخا" رسػؿ هللا: "إفّ 
إذ  ،ةالخصاب الجيشي ذاتو يكػف بأشكاؿ عجّ  مغ أشكاؿ الخصابات الستشػعة، إال أفّ  ميو فالخصاب الجيشي شكل  وع     

 ،األعياد والسشاسبات الجيشيةيكػف بعجة وسائل، كخصبة الجسعة و ف ،الخصاب الجيشي خصاب وععٍ  ، وبسا افتتعجد الػسائل
 .اتبات أو مصػيّ ع عمى شكل كتيّ عمى أدوات التدجيل السختمفة، وقج تػزّ  ل ىحه الخصب والكمسات وتبثّ دجّ وقج تُ 

 وللخطاب من حيث المردر شكالن:
  ؛ةالعالسيغ، إذ ىػ الخصاب لمشاس كافّ  وىػ خصاب هللا: وىػ ما كاف مرجره ربّ  ،باني(اإلليي )الخّ الخصاب 

هللا أف يعترسػا بحبل  أمخىع إلى الشػر، وىحا الخصاب فيو خيخ البذخية ما التدمػا فيو، وقجليخخجيع مغ الطمسات 
ما التـد بو اإلنداف، ويتسثل  الجائسةوجعل فيو الدعادة  ،هللا، وقج وّجو ىحا الخصاب اإلنداف أف يتفكخ ويتجبخ

 ر وأىسيا ىػ:دػية، وأوؿ ىحه السراالقخآف الكخيع والدشة الشب خصاب اإلسبلمي بأساسيغ ىاميغ ىساال
  :وىػ إجساًعا  (14)"السرحف قل إليشا بالتػاتخ بيغ دّفتيسيجنا دمحم، وىػ ما نُ الكتاب السشدؿ عمى "وىػ القخآف الكخيع ،

 ألوؿ مغ مرادر التذخيع اإلسبلمي.السرجر ا
 فقج حث عمى معخفة الكػف وعمػمو،  ،ىحا مغ التججيج خ يعجّ وبجعػة القخآف الكخيع إلى التفكّ      

َساَواِت  بل يبحث  ،نداف عشج حج معيغ، فبل يشبغي أف يقف اإل(505)سػرة يػنذ:  َواأَلْرِض{} ُقِل انُطُخوْا َماَذا ِفي الدَّ
                                                                                                                                                                                 

 .020القخضاوؼ، فتاوػ معاصخة، ص (11)
 .082عبج السصمب، السقاصج العامة لمذخيعة اإلسبلمية بيغ األصالة والسعاصخة، ص (12)
 .672، ص0868ؼ، باب إّف مغ البياف لدحخا، حجيث رقع البخارؼ، صحيح البخار  (13)
 .028، ص0اآلمجؼ، اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ، ج (14)
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جيل في القخآف ما يجعػه إلى اإليساف  فيجج كلُّ  ،دج ذلظ باإلعجاز الحؼ أبيخ كل الخمقوقج مُ  ،ر ما استصاعويججد ويصػِّ 
 .تدميًسا لسا يخػ مغ إعجازه واكتذافو لسا في الكػف مغ عمـػ ؛بو

ْكَخ َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُطػَف {ج تكفل هللا بحفطو، وق      ْلَشا الحِّ  ، وىػ يدتػعب الحياة عمى مخّ (9)سػرة الحجخ:  } ِإنَّا َنْحُغ َندَّ
يًخا خب ،فأبيخ الخمق بإعجازه، فقج كاف يتصخؽ لمكػنيات ،مغ أسخار ففتح عيػف الخمق إلى الكػف وما فيو ،عرػرىا

 بأسخارىا.بجقائقيا، عميًسا 
 وبجائعُ  وخرائز صادقػىا في سياؽ لفطو، عجدتيع مدايا ضيخت ليع في نطسو،أ يقػؿ عبجالقاىخ الجخجاني: )     

وُعذًخا ُعذًخا، وآيًة آية، فمع  ..وبيخىع أنيع تأممػه سػرًة سػرًة،ومقاشعيا، ومجارؼ ألفاضيا ومػاقعيا.. آيةراعتيع في مبادغ 
 . (15) يا(شكخ شأنُ يا، ولفطًة يُ مكانُ ػ بيا يشب يججوا في الجسيع كمسًة 

  ُما ن( :قل عغ الشبي الدشة الشبػية: ىي في اصصبلح األصػلييغ  ٍأو فعل ٍ  مغ قػؿ)وىي السرجر (16)أو تقخيخ ،
مكانة عغ كتاب هللا تعالى في االستجالؿ، قاؿ تعالى:  الثاني لمتذخيع بعج القخآف الكخيع، بل وىحا السرجر ال يقلّ 

ا }َفبَل  سَّ  َقَزْيَت َوُيَدمُِّسػْا َتْدِميًسا {َوَربَِّظ اَل ُيْؤِمُشػَف َحتََّى ُيَحكُِّسػَؾ ِفيَسا  َشَجَخ َبْيَشُيْع ُثعَّ اَل َيِجُجوْا ِفي َأنُفِدِيْع َحَخًجا مِّ
 . (17)"ي أوتيت القخآف وما يعجلو: "إن، وقاؿ (53)سػرة الشداء: 

بل ويتشاوبػف مغ أجل تمقييا  ،ة عغ رسػؿ هللاحخيريغ كل الحخص عمى تمقي الدشّ  وقج كاف صحابة رسػؿ هللا      
كشا نتشاوب الشدوؿ عمى  ،عغ رسػؿ هللا. عغ ابغ عسخ رضي هللا عشو قاؿ: "كشت أتشاوب مع جاٍر لي مغ األنرار

 . (18)، وإذا ندؿ فعل مثل ذلظ"هبخبخ ذلظ اليـػ مغ الػحي وغيخ  ، يشدؿ يػًما، وأندؿ يػًما، فإذا ندلت جئتوُ رسػؿ هللا 
فكانػا أعبلًما  ،بحًثا عغ حجيث رسػؿ هللا  ويقصعػف األمياؿ ،إلى بمج وقج كاف صحابة رسػؿ هللا يخحمػف مغ بمجٍ      

بحفطو بالرجور أو الدصػر،  وكسا حافطػا عمى القخآف الكخيع ولقي مشيع عشاية فائقة سػاءً  ،في معخفة حجيث رسػؿ هللا
فقج كاف بعس الرحابة يكتبػف  ،وإف لع تكغ قج كتبت في بجاية أمخىع بالرػرة الخسسية ،فقج اىتسػا بتمقي سشة رسػؿ هللا

 .غ رسػؿ هللا ع
بل العبلقة بيشيسا  ،وال انفراؿ بيشيسا ،ومختبصاف ارتباًشا وثيًقا ،وىحاف السرجراف القخآف والدشة متبلزماف 

 ،انيوال تججيج عميو؛ ألنو نز ربّ  ًا،وبيحا السعشى يكػف الخصاب اإلسبلمي ثابت ،ويقـػ عمييا الخصاب اإلسبلمي ،ةكامميّ ت
 ،خ الدماف أو السكافوال يؤثخ عميو تغيّ  ،اف الذكل الثابت الحؼ ال يتغيخعجّ وىحاف السرجاف يُ  ،وال تججيج عمى الشرػص
 ة. القخآف والدشّ  ؿ مغ أشكاؿ الخصاب الجيشي بذَقيو:ل األو ىػ الذك ومكاف، وىحا بل يرمحاف في كل زمافٍ 

                                                           
 .22الجخجاني، دالئل اإلعجاز، ص(15)
 .28الدباعي، الدشة ومكانتيا في التذخيع اإلسبلـ، ص (16)
 .20، ص0ابغ حباف، صحيح ابغ حباف، ج (17)
 .226، ص72التشاوب في العمع، حجيث رقع البخارؼ، صحيح البخارؼ، باب  (18)

162



 2102(2علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق ) جملت،  جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث

 

تصػيخه  وىػ الحؼ يخػ العمساء ضخورة ،ا الذكل الثاني مغ أشكاؿ الخصاب اإلسبلمي ىػ ما يسكغ تججيجهوأمّ      
والقياس باإلضافة : االجتياد ويكػف ىحا الذكل بذقيو ،وىػ يعتسج عمى فيع الذكل األوؿ ،وتججيجه والحاجة إلى تججيجه

 ئع وغيخىا.ار السخسمة وسج الح كاالستحداف والسرالح ،إلى مرادر أخخػ مختمف عمييا بيغ العمساء
أف نتشازؿ عغ الذكل األوؿ أو  مغ غيخ ،ومغ خبلؿ ىحا الذكل يسكغ االرتقاء بالخصاب اإلسبلمي السعاصخ     

 والتججيج.ر السداس بو، بل اعتباره شاىًجا عمى ىحا التصػّ 
التي يقػدىا أعجاء ىحا  ،تججيج الخصاب اإلسبلمي بالذكل الثاني يعتبخ مغ أكبخ وسائل مػاجية الحسمة الذخسة إفّ      

 ؛ة وأحكاميسا، كسا ويعج ىحا التججيج تصػيًخا لمخصاب اإلسبلمي وارتقاًء بووىػ القخآف والدشّ  ،الذكل األوؿ الجيغ ضجّ 
 الحجيث.ات العرخ ليتساشى مع مدتججّ 

)الخصاب اإلليي ىػ أصل الخصاب اإلسبلمي البذخؼ؛ ألنو مشذأ الخصاب ومبجؤه، وىػ جحره الحؼ يقػؿ التخابي:      
 خدّ غ أف يُ والسخجع الحؼ يتعيّ  ،هللامغ عشج يػ ف عغ األصل، سبق وجػده وجػد الخصاب اإلسبلمي البذخؼ؛ وألنو صادر  

 . (19) ويحتكع إليو فيو( ،و ما سػاه إلي
كساؿ  مصمق إلى قياـ  الذكل كامل   وىحا ،األوؿ إليي وىػ القخآف والدشة ،فيحاف الذكبلف لمخصاب اإلسبلمي     

 الشقز وال تتغيخ بتغّيخ الدماف. وىػ بسثابة مبادغ ثابتة ال يعتخييا ،الداعة
وقج تخؾ لشا الذارع الحكيع مداحًة واسعًة  ،مغ الذكل األوؿ فيًسا واجتياًدا واستشباًشا وأما الثاني وىػ بذخؼ مدتسج       

 عمى أف يكػف خاضًعا لمذكل األوؿ اإلليي. ،نجتيج فييا
 

 ذر من كلمة حق أريد بيا باطلالح
ـٍ خاشئة      وإذا ارتبط بأصػلو  ،ةفإنو يؤدؼ إلى عكذ الشتائج السخجػّ  ،إذا انحخؼ التجيغ عغ الفيع الدميع وارتبط بأفيا

تذخ الربلح في األرض ويش البذخية،ة التي تؤدؼ إلى سعادة حيح عشج ذلظ تكػف اليجاية الحقّ الرحيحة والفيع الر
 ويعع الدبلـ. 

إلى الجيغ  ويشذأ خصاب باسع الجيغ ال يستّ  ،بلـأفكار الط وتععّ  ،واإلرىاب ويؤدؼ التجيغ الخاشئ إلى التصخؼ كسا     
ويربح السجاؿ  ،في محاربة اإلسبلـ باسع محاربة اإلرىاب ذريعة لجػ أعجاء اإلسبلـبرمة، بل يكػف ىحا الخصاب 

 التصخؼ واإلرىاب.نا بحجة محاربة كسا ىػ الحاؿ في ىحه األياـ، دخل عميشا أعجاؤُ  ،مفتػًحا لتجخل غيخنا بذؤونشا
 ،اً خفمتص اً ت ىحه الحخكات خصابوتبشّ  ،إلسبلميةويسكغ القػؿ أنو ضيخ ىحا الفيع الخاشئ لجػ بعس الحخكات ا     

جعل الشاضخ يخػ أف  ،شغى فيو الفكخ الجيادؼ عمى جانب الخصاب الجعػؼ؛ مسا أدػ إلى ضيػر عشف واضح لمعياف

                                                           
 .20التخابي، تججيج الفكخ اإلسبلمي، ص (19)
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ت أف تبشّ جانب القتل والعشف والتفجيخ. بل وتجاوز األمخ إلى أف وصل الفيع عشج ىحه الحخكات عميو الجيغ يصغى 
 حتى لػ كاف مغ أبشاء جمجتيع ويجيغ ديشيع. ،خصاًبا تكفيخًيا لكل مغ يخالف فكخىع

مغ  فبات ال بجّ  ،وترػيب ما انحخؼ في أذىاف البعس ،ومغ ىشا جاءت الحاجة إلى تججيج الخصاب الجيشي     
قرخوا الخصاب  ،ومصمػب، ومخاجعة الخصاب الجيشي ىحا عشجما نادػ بو الغخب وىحا حق ،مخاجعة الخصاب الجيشي

فالخصاب الشرخاني  ،الخصاب الجيشي ال يقترخ فقط عمى الخصاب اإلسبلمي مع أفّ  ،سبلميالجيشي عمى الخصاب اإل
 وما الخصاب اإلسبلمي إال جدء مغ الخصاب الجيشي. ،والخصاب الييػدؼ وغيخىا كميا خصاب ديشي

 أييع ما ىحه الجعػػ مغ السفكخيغ والعمساء إلى رفس فكخة تججيج الخصاب الجيشي؛ ألنو وبخ  وبيحا السفيـػ ذىب قدع       
وىحا ما يجب أف  ،واإلساءة إليو ،بو والصعغ ،سياميع إلى الجيغأرادوا مغ خبللو تػجيو  ،مغ أعجاء ىحا الجيغ خ  مك إال

 أرادوا بيا باشل. نححره خذية أف تكػف كمسة حقٍ 
عاة نجج أنيع مغ خبلليا مشعػا الجّ  ،جيًجا في خصػرة ىحه الفخية التي قاـ بيا أعجاء الجيغوإذا أردنا أف نتفكخ      

وقرخ الفتػػ عمى  ،وضمع واعتقاؿ مغ يخالف ذلظ ،وقرخىا عمى أصحاب الػالء ألىل الباشل ،السخمريغ مغ الجعػة
ليا ىع إال إرضاء جػر الحاكع ومدايخة  ليذ ،تخكت األصػؿ واىتست بالفخوع ،مرشػعة صشاعة فكخية فقيية مجسعات

 ة الشاس يخوف غيخىا مشكًخا.حتى أصبح عامّ  ،ليحه السؤسدات إعبلمًيا التخويج وتعّ  ،ضمسو
 المبحث الثالث

 محاور الخطاب اإلسالمي
، وال ليا أصػليا وضػابصيا وأسديا ومغ السعمـػ أف الخصابة فغّ  ،ال بّج ألؼ خصاب ناجح مغ أسذ يختكد عمييا     

األسذ حتى يكػف الخصاب ناجًحا، وال بّج مغ تػفخ صفات في محاور الخصاب اإلسبلمي حتى يكػف  بج أف تأتي بيحه
وىحا ما  ،مغ صفات في الخصاب وصفات في صاحب الخصاب فبل بجّ  ،ويكػف لو األثخ في حياة السخاشبيغ ،ناجًحا

 ، وىحه السحاور ىي:يدسى بسحاور الخصاب اإلسبلمي
 ويعخفو البيانػني بقػلو: ،صاحب ميسة التبميغ وىػ ،السخاِشب: وىػ صاحب الخصاب .5

ويقرج إرشاد اآلخخيغ والتأثيخ ، (20) غ لئلسبلـ، والسعمع لو، والداعي إلى تصبيقو، أؼ القائع بالجعػة()ىػ السبمّ  
مغ التخصيط واإلعجاد وجسع األدلة والبخاىيغ واألمثمة  أف يكػف مدتعًجا أتعَّ االستعجاد لخصابو، وال بجّ  وال بجّ  ،فييع

 .اع السخاشبيغ والتأثيخ فييعالػاقعية؛ ألنو الجاعية الحؼ يشبغي أف يحخص عمى إقش
)عمى الجاعية أف يعخؼ غايتو أواًل وأف يفيسيا حق الفيع، فإذا فيع غايتو استصاع  يقػؿ مرصفى اسعيفاف: 

في مذارؽ األرض ومغاربيا، قق لو ىحه الغاية، وغاية الجاعية ىي غاية كل مدمع بفصختو أف يجرؾ الػسائل التي تح

                                                           
 .002البيانػني، مجخل إلى عمع الجعػة، ص (20)
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نَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف { هللا سبحانو وتعالى، فعمى الجاعية أف يعمع أنو خمق هلل أواًل وأخيًخا، وىي  )سػرة }َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َواإْلِ
 . (21) (35الحاريات: 

ُسػِؿ ِإالَّ  تعالى، قاؿ تعالى: ع وما الشتائج إال عمى هللااس ويقـػ بتحكيخىيجعػ الشّ  فقج كاف رسػؿ هللا       }َوَما َعَمى الخَّ
 تعالى ىػ الحؼ يتػلى وهللا ،وىكحا الجاعية فيػ يقـػ بػضيفة الجعػة إلى هللا (51)سػرة العشكبػت: اْلَببَلُغ اْلُسِبيُغ { 

 الشتائج.
رسػؿ ، فقج قاؿ قجرتو بخصاب الشاس ودعػتيعالعطيع لسغ دعا إلى هللا، بعج أف يقـػ حدب موقج جعل هللا األجخ      

 . (22)ال يشقز مغ أجػرىع شيًئا" ألجخ مثل أجػر مغ تبعوكاف لو مغ ا مغ دعا إلى ىجػً : "هللا 
}َوَلْػ الجانب لسغ يخاشبو،  غبسا يخيج أف يجعػ إليو، ليّ  ب أف يكػف عمى عمعٍ خ في السخاشِ وإف مسا يشبغي أف يتػفّ      

ػْا ِمْغ َحْػِلَظ{  غ األسمػب، وال يخفى عمى الستعامل ما في دَ ، حَ (539)سػرة آؿ عسخاف: ُكشَت َفطِّا َغِميَع اْلَقْمِب اَلنَفزُّ
إلى فخعػف ويػصيو بحدغ ة يخسل مػسى العدّ  وشخيقة الخصاب مغ جسيل األثخ في الشاس، فيا ىػ ربّ  ،حدغ األسمػب

 . (44سػرة شو: ) }َفُقػاَل َلُو َقْػاًل لَّيًِّشا لََّعمَُّو َيَتَحكَُّخ َأْو َيْخَذى  {صاب، الخ
 .ومكاف زماف، وىي قاعجة صالحة لكل العرػر عاة عمى مخّ ة لكل الجّ وىي سشّ  ،فيحا مػقف الجاعية مغ الصاغية     

أف يميغ جانبو ويحدغ الخمق في ذلظ العرخ إلى هللا مغ ألّج أعجاء هللا، فحخؼّّ بالجاعية السدمع  فإذا كاف ىحا مػقف أحبّ 
ػ إلى ورّدت ضااًل عغ اليػ  في خصابو كمستو، وكع مغ كمسٍة وقعت مػقعيا في قمٍب مفصػٍر عمى الفصخة فآتت ُأكميا،

 اليجػ.
يخيج الدساع ويحب  ،وقج يكػف السخاَشب باحثًا عغ حقيقة كاف أو جساعًة، الخصاب فخًداالسخاَشب: وىػ الحؼ يتمقى  .2

الػصػؿ إلى الرػاب، وقج يكػف جاحجًا معانجًا، ُيجانب الرػاب، ولكٍل ُأسذ  في الخصاب وشخيقة في التعامل، وال 
 يشبغي أف يكػف الخصاب لمجسيع واحجًا، بل نػع السخاَشب ىػ الحؼ يحجد ُأسذ الخصاب.

ج يكػف ساع والتمّقي، ولكغ قج يكػف حجبو عغ الحقيقة ىػًػ ُمّتبع ولّحة دنيا فابتعَج عغ الحق، وقالحؼ يخيج الد األّول:
عِة والخّ  تكاسبًل في الجنيا وميبًل  تحكيخه غالبًا ػف حكسة تجاىيع مغ السخاِشب، وبسجّخد احة، وىحا الشػع يشبغي أف تكإلى الجِّ
كاف لمتػاصل بيغ السخاِشب والسخاَشب دور  كبيخ، وىحا الرشف يشبغي ويتقّبل أمخ هللا، وىشا  ،جاه ما يخجع إلى رشجه وىُ 

ْغ َأنُفِدُكْع  قاؿ تعالى:، ، وكع كاف رسػؿ هللا يحخص عمييعالسخاَشب شفقةِ مغ  أف يكػف لو نريب   }َلَقْج َجاءُكْع َرُسػؿ  مِّ
 .(521 سػرة التػبو:) ِباْلُسْؤِمِشيَغ َرُؤوؼ  رَِّحيع  { َعِديد  َعَمْيِو َما َعِشتُّْع َحِخيز  َعَمْيُكع 

وال  ،خ ىحا الرشف مغ السخاشبيغ أّنو يجب عمييع أف يدتجيبػا ألمخ هللا ونجاء الحقب أف ُيحكخاشِ سومغ واجب ال     
ُسػِؿ ِإَذا َدَعاُكع ِلَسا ُيْحِييُكْع { }َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػْا اْسَتِجيُبػْا ِلِّ  قاؿ تعالى: ،يسشعيع الِكبخ مغ االستجابة  سػرة األنفاؿ:) َوِلمخَّ

                                                           
 .012اسعيفاف وذياب، فقو الجعػة إلى هللا، ص (21)
 .802، ص2682الشيدابػرؼ، صحيح مدمع، باب مغ سشة حدشة أو سيئة، حجيث رقع  (22)
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وضخب  ،الحدشة والسػعطة بالحكسة الخغبةؾ ىحه ، ُتحخّ في الخيخ الخغبةتجج أف السخاَشب لجيو  ، وفي ىحه الحالة(24
 األمثاؿ.

أشمق عمييع القخآف الكخيع لفع السؤل  وقج ،الخيخ ويجادؿ بالباشلبل يعخض عغ  َشب الحؼ ال يخيج الدساعاالسخ: لثانيا
َوالَِّحيَغ آَمُشػْا َمَعَظ ِمغ َقْخَيِتَشا َأْو َ}قاَؿ اْلَسؤُل الَِّحيَغ اْسَتْكَبُخوْا ِمغ َقْػِمِو َلُشْخِخَجشََّظ َيا ُشَعْيُب  قاؿ تعالى: ،في عّجة مػاضع

  ُكشَّا َكاِرِىيَغ {َلَتُعػُدفَّ ِفي ِممَِّتَشا َقاَؿ َأَوَلْػ 
، وسادة السجتسع ،(11 سػرة األعخاؼ:) خ وىع الحيغ شمبػا مغ رسػؿ هللا أف ، وكانػا يستازوف بالِكبوىؤالء ىع عمَيةُ  القـػ

 { { َواَل َتْصُخِد الَِّحيَغ َيْجُعػَف َربَُّيع ِباْلَغَجاِة َواْلَعِذيِّ ُيِخيُجوَف َوْجَيوُ 35}" قاؿ تعالى: ،كذخط التباعو ،ضعاؼ السدمسيغ يصخد
 .(32 سػرة األنعاـ:)

}اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة َوَجاِدْلُيع ِبالَِّتي   فقاؿ تعالى: ،هللا تعالى أمخ بجعػتيع بالحدشى ولكغّ      
ولع  ما عشجىع عمى الشاس،فعشجما أرسل هللا الخسل لع يبعث معيع الجيػش لفخض ، (523 سػرة الشحل:)ِىَي َأْحَدُغ { 

ومجادلتيع بالتي ىي  الحجج لسحاورة الشاسوآتاىع  ،بل زّودىع بالعمع والحكسة ،شدؿ معيع األسمحة لبياف ما يخيجوف يُ 
 أحدغ.

ُسِل {  :قائبًل  ا دمحم فقج خاشب سيجن ،أمخىع بالربخ عمى أقػاميعو كسا        }َفاْصِبْخ َكَسا َصَبَخ ُأْوُلػا اْلَعْدـِ ِمَغ الخُّ
عمى مخاشبة العقػؿ، فأقامػا  السقجرةوأعصاىع  ،وآتاىع هللا البياف ليػضحػا لمشاس الجيغ الحق ،(53)سػرة األحقاؼ: 

}اْدُع ِإِلى َسِبيِل  تعالى: الحػار والججاؿ بالحدشى، قاؿ وحاورىع بالحدشى، إذ ال بّج مغ لغةِ  البيشةعمى أقػاميع الحجج 
 .(523: سػرة الشحل) َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة َوَجاِدْلُيع ِبالَِّتي  ِىَي َأْحَدُغ {

عميو مغ  وىػ ما أندلو ،الخمق إلى هللا بالحكسة أف يجعػ  رسػلو دمحم ا)يقػؿ هللا تعالى آمخً  يقػؿ ابغ كثيخ:     
، وجادليع س هللا تعالىائع بالشاس ذكخىع بيا؛ ليححروا بأوالػق بسا فيو مغ الدواجخ أؼ ة الحدشة:الكتاب والدّشة، والسػعط

  .(23) بخفٍق وليغ وحدغ الخصاب(لػجو الحدغ اخة وججاؿ فميكغ بأؼ: مغ احتاج مشيع إلى مشاضبالتي ىي أحدغ، 
العالسيغ نبّيو ىحا األسمػب، ليكػف  ع ربّ الشفػس، وىػ أعمع بسا يرمحيا، ويعمِّ فيحا أمخ هللا تعالى الحؼ يعمع ما في      
كل مغ يخيج أف يديخ عمى درب الجعػة إلى هللا، وىحا أسمػب الجاعية الشاجح،  متو مغ بعجه، ويقتجؼ بو ا لكل أدرسً 

 كيف ال وىػ مغ عشج عبّلـ الغيػب.
حتى ولػ مع  ،في خصابو ًشاأّنو يشبغي أف يكػف الجاعية ليّ  لعمست ،ةاآليات القخآنية والشرػص الشبػيّ  لػ تسّعشت فيو      

 .فكيف بالحشيف ،أىل األرض فخعػف  حيث أمخ هللا سبحانو وتعالى سيجنا مػسى بإالنة القػؿ ألخبثِ  ،الفاجخ

                                                           
 .870، ص2القخآف العطيع، ج الجمذقي، تفديخ (23)
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ومػسى عميو الدبلـ أعطع رسل  ،مثل في الكفخ والعرياف أسػأ ،يقػؿ الذيخ ابخاىيع الػقفي: )وفخعػف ممظ مرخ     
ورغع ذلظ كّمو يأمخه سبحانو وتعالى ومعو أخػه ىاروف بأف يخاشبا فخعػف  ،بشي إسخائيل، وىػ الحؼ أندؿ هللا عميو التػراة 

مغ  خذيةً  ،ـ شاعة خالقوويمتد ، فيخجع عسا ىػ فيو مغ الكفخ والَيَمكة ،لعّمو يتحكخ أو يخذى ،وسيل لّيغٍ  بكبلـ رقيقٍ 
 . (24) والسشاقذة( عحابو وخمػده في جيشع، فيحا ىػ األسمػب والدبيل الػحيج لشجاح الجعػة في الحػار

 لمجعاة هللاخاِشب والسخاَشب، فيحا الجستػر وضعو ل العبلقة التي يجب أف تكػف بيغ السإف دستػر الجعػة يسثّ      
ىحا بالعفػ والرفح والحمع وحدغ  وكيف أمخه هللا تعالى أف يقابل كلّ  ،مغ أذػ يجنا دمحم بعجما أراىع ما حرل لد

أف يتألف القمػب ويجسع  مغ فزاضٍة في الكبلـ أو غمطٍة في القمب، وبيحا األسمػب استصاع الخسػؿ  ،الخصاب
 الشاس حػلو، وىكحا خصاب الجاعية إذا أراد أف يشجح في دعػتو.

جعمت الشاس يجخمػف في ديغ هللا أفػاجًا، فحاؾ األعخابي الحؼ باؿ  ،ت في عيجه وكع مغ القرز التي حرم     
قبل عمى ديغ وخصابو لحلظ األعخابي وكيف عّمسو، مسا جعمو يُ  ،وانطخ إلى أسمػبو وكيف انتيخه الشاس،  ،في السدجج

 هللا ويخضى بحكسو.
ي الخصاب ويدتخجـ ُيميغ القػؿ ف (4سػرة القمع:)ى ُخُمٍق َعِطيٍع { }َوِإنََّظ َلَعمو، و ربّ الحؼ يقػؿ ل فيحا رسػؿ هللا      

ة خاعي جيمو وقمّ وأّنو يشبغي أف يُ  ،َشبتجاه السخا بغي أف يكػف السخاِشبليعّمسشا كيف يش ؛أفزل األساليب في الكبلـ
 عمسو.

 :صهر من مخاطبة األنبياء ألقهاميم
بل  نبيع ألقػاميع، وبالحدشى خاشبػىع،أالنػا جا ،دمحم وىكحا كاف األنبياء في خصابيع ألقػاميع قبل سيجنا      

ُسِل{ : دمحمفقاؿ هللا تعالى لشبيو  ، تعالىودعػىع إلى هللا تحسمػا أذاىع،و  سػرة ) } َفاْصِبْخ َكَسا َصَبَخ ُأْوُلػا اْلَعْدـِ ِمَغ الخُّ
 .(53 األحقاؼ:

ِبيَغ َحتَّى َنْبَعَث َرُسػاًل { ،إلييع الخسل فعشجما خمق هللا الخمق أرسل       }َوَما ُكشَّا ُمَعحِّ
رونيع مغ الزبلؿ ويححِّ  ،شػف ليع شخيق الشجاةيبيّ لييع الخسل، بل أرسل هللا إ ،عبثاً فسا ُتخؾ الشاس  (53 اإلسخاء:سػرة ) 

}َوَلَقْج َبَعْثَشا ِفي مخ هللا، فقاؿ تعالى: ، ويشحرونيع مغ الشار إف عرػا أهللامخ والديغ، يبذخونيع بالجشة إف أشاعػا واتبعػا أ
ْغ َحقَّْت  ْغ َىَجػ ّللّاُ َوِمْشُيع مَّ ُسػاًل َأِف اْعُبُجوْا ّللّاَ َواْجَتِشُبػْا الصَّاُغػَت َفِسْشُيع مَّ ٍة رَّ بلَلُة َفِديُخوْا ِفي  اأَلْرِض ُكلِّ ُأمَّ  َعَمْيِو الزَّ

ِبيَغ{ َفان  .(55سػرة الشحل: )ُطُخوْا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُسَكحِّ
يع عمى حّز و  ،ونتائجو وتححيخىع مغ الذخؾِ  ،شفاقيع عمييع، وإقػاميعحه بعس الرػر مغ خصاب االنبياء ألوى     

ُسػٍؿ ِإالَّ ُنػِحي ادة هللا وحجه، قاؿ تعالى: عب االنباء:  سػرة) ِإَلْيِو َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُجوِف {}َوَما َأْرَسْمَشا ِمغ َقْبِمَظ ِمغ رَّ
ُسِمَشا َأَجَعْمَشا ِمغ ُدوِف الخَّْحَسِغ  آِلَيًة ُيْعَبُجوَف }وقاؿ:  (23  .(43)سػرة الدخخؼ: { 43}َواْسَأْؿ َمْغ َأْرَسْمَشا ِمغ َقْبِمَظ ِمغ رُّ

                                                           
 .78الػقفي، الحػار لغة القخآف الكخيع والدشة الشبػية، ص (24)
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: أسلهب الخطاب بين نهح عليو الدالم   وقهمو:أوًلا
 ،عميو الدبلـ سّسى سػرًة كاممًة باسسو، وذكخ قّرتو في القخآف الكخيع، بل و لى قػموإ اً أرسل هللا تعالى سيِّجنا نػح     

ل أسمػب الخصاب الحؼ جخػ بيغ نػح عميو الدبلـ وقػمو، قاؿ تعالى:  ِ}إنَّا َأْرَسْمَشا ُنػًحا ِإَلى َقْػِمِو وىي سػرة نػح، تفرِّ
ِبيغ  }5َأْف َأنِحْر َقْػَمَظ ِمغ َقْبِل َأف َيْأِتَيُيْع َعَحاب  َأِليع  } َ َواتَُّقػُه َوَأِشيُعػِف { 2{ َقاَؿ َيا َقْػـِ ِإنِّي َلُكْع َنِحيخ  مُّ  ){ َأِف اْعُبُجوا ّللاَّ

 .(5 -5سػرة نػح: 
عاء، فأوثافا إلى قػـٍ ُأشخبػا حّب عبادة األفقج أرسل هللا نػحً       نحرىع قبل ، واستقخت في قمػبيع يتػجيػف إلييا بالجُّ

 لسؤل مغ قػمو، قاؿلى الترػيخ القخآني لخصاب نػح عميو الدبلـ، وجػاب اوليٍغ، وانطخ إ لصفٍ  العحاب ودعاىع بكل
ِبيغ  } تعالى: َي َأَخاُؼ َعَمْيُكْع َعَحاَب َيْػـٍ َأِليٍع 23}َوَلَقْج َأْرَسْمَشا ُنػًحا ِإَلى َقْػِمِو ِإنِّي َلُكْع  َنِحيخ  مُّ { َأف الَّ َتْعُبُجوْا ِإالَّ ّللّاَ ِإنِّ

ْثَمشَ 25} ا َوَما َنَخاَؾ اتََّبَعَظ ِإالَّ الَِّحيَغ ُىْع َأَراِذُلَشا َباِدَؼ الخَّْأِؼ َوَما َنَخػ { َفَقاَؿ اْلَسؤُل الَِّحيَغ َكَفُخوْا ِمغ ِقْػِمِو َما َنَخاَؾ ِإالَّ َبَذًخا مِّ
ْغ ِعشِجهِ 22َلُكْع َعَمْيَشا ِمغ َفْزٍل َبْل َنُطشُُّكْع َكاِذِبيَغ } بَِّي َوآَتاِني َرْحَسًة مِّ غ رَّ َيْت  { َقاَؿ َيا َقْػـِ َأَرَأْيُتْع ِإف ُكشُت َعَمى َبيَِّشٍة مِّ َفُعسِّ

{ َوَيا َقْػـِ ال  َأْسَأُلُكْع َعَمْيِو َمااًل ِإْف َأْجِخَؼ ِإالَّ َعَمى ّللّاِ َوَما َأَنْا ِبَصاِرِد الَِّحيَغ آَمُشػْا 21َعَمْيُكْع َأُنْمِدُمُكُسػَىا َوَأنُتْع َلَيا َكاِرُىػَف }
{ َواَل َأُقػُؿ 50{ َوَيا َقْػـِ َمغ َيشُرُخِني ِمَغ ّللّاِ ِإف َشَخدتُُّيْع َأَفبَل َتَحكَُّخوَف }29َتْجَيُمػَف } ِإنَُّيع مُّبَلُقػ َربِِّيْع َوَلػِكشَِّي َأَراُكْع َقْػًما

ِتَيُيُع ّللّاُ َخْيًخا ّللّاُ أَْعَمُع ِبَسا ِفي ُشُكْع َلغ ُيؤْ َلُكْع ِعشِجؼ َخَدآِئُغ ّللّاِ َواَل أَْعَمُع اْلَغْيَب  َواَل َأُقػُؿ ِإنِّي َمَمظ  َواَل َأُقػُؿ ِلمَِّحيَغ َتْدَدِرؼ أَْعيُ 
اِدِقيَغ { 55َأنُفِدِيْع ِإنِّي ِإًذا لَِّسَغ الطَّاِلِسيَغ }  { َقاُلػْا َيا ُنػُح َقْج َجاَدْلَتَشا َفَأْكَثْخَت ِجَجاَلَشا َفْأَتِشا ِبَسا َتِعُجَنا ِإف ُكشَت ِمَغ  الرَّ

 معانج.  مذفق، وججاؿٍ ، يا لو مغ خصاب (52 -23)سػرة ىػد: 
ف، واضح البياف، رزيغ المدا وكاف رجبًل فتيق ،حسج جاد السػلى: )فأرسل هللا إلييع نػًحا عميو الدبلـأيقػؿ دمحم      

دعاىع إلى هللا  ،ف الحجج، وبريًخا بسدالظ اإلقشاعيعمى ترخ  وقجرةً  ،بعيج األناة، رزقو هللا صبًخا عمى الججؿالحراف، 
 ،فريح ث بمدافٍ كل ىحا يتحجّ  ،الػجػد وإبجاع الكائشات رىع العقاب فعسػا وصّسػا، ووّجو نطخىع إلى سخّ فأنح ،فأعخضػا

  .(25) عجيبة( فّحةٍ  واحج وقجرةٍ  صحيح عغ إلوٍ  ويشصق ببخىافٍ 
 

بو مؤمشيغ،  افسكث فييع شيمة حياتو وما سئع، يشتطخ اليـػ الحؼ يربحػ  ،وكاف نػح عميو الدبلـ مغ أولي العـد     
}َوُأوِحَي ِإَلى ُنػٍح َأنَُّو َلغ ُيْؤِمَغ ِمغ َقْػِمَظ ِإالَّ حتى أوحى هللا إليو بعجـ ىجايتيع، قاؿ تعالى:  ،ىجايتيعوما فقج األمل في 

}َوَقاَؿ ُنػح  رَّبِّ اَل َتَحْر عشجىا دعا عمييع نبي هللا نػح بقػلو:  (55: سػرة ىػد) َمغ َقْج آَمَغ َفبَل َتْبَتِئْذ ِبَسا َكاُنػْا َيْفَعُمػَف {
 هللا ال بّج أف ييمظ الكافخيغ. ، لتأتي بعجىا الشتيجة الحتسية وأفّ (25)سػرة نػح:  َعَمى اأْلَْرِض ِمَغ اْلَكاِفِخيَغ َديَّاًرا {

 ا: أسلهب الخطاب بين صالح وثمهد:ثانيا 

                                                           
 .02جاد السػلى، قرز القخآف، ص (25)
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، تو معيعوقج ذكخ هللا تعالى قّر  ،الكافخيغ كّحبػه، وما أشاعػه صالح إلى قػمو ثسػد، وكذأفِ أرسل هللا سيجنا      
}َوِإَلى َثُسػَد َأَخاُىْع َصاِلًحا َقاَؿ َيا َقْػـِ اْعُبُجوْا ّللّاَ َما خصابو ليع في أكثخ مغ مػضع في القخآف الكخيع، قاؿ تعالى:  وصػر

ْغ ِإَلػٍو َغْيُخُه ُىَػ  َغ اأَلْرِض َواْسَتْعَسَخُكْع ِفيَيا َفاْسَتْغِفُخوُه ُثعَّ ُتػُبػْا ِإَلْيِو ِإفَّ َربِّي َقِخيب  مُِّجيب  }َلُكع مِّ { َقاُلػْا َيا 55َأنَذَأُكع مِّ
ا َتْجُعػَنا ِإَلْيِو ُمِخيٍب }َصاِلُح َقْج ُكشَت ِفيَشا َمْخُجػِّا َقْبَل َىػَحا َأَتْشَياَنا َأف نَّْعُبَج َما َيْعُبُج آَباُؤَنا َوِإنََّشا َلفِ  سَّ {  َقاَؿ َيا َقْػـِ  52ي َشظٍّ مِّ

بِّي َوآَتاِني ِمْشُو َرْحَسًة َفَسغ َيشُرُخِني ِمَغ ّللّاِ ِإْف َعَرْيُتُو فَ  غ رَّ { َوَيا 55َسا َتِديُجوَنِشي َغْيَخ َتْخِديٍخ }َأَرَأْيُتْع ِإف ُكشُت َعَمى َبيَِّشًة مِّ
ػَىا ِبُدػٍء  َفَيْأُخَحُكْع َعَحاب  َقِخيب  }َقْػـِ َىػِحِه نَ  { َفَعَقُخوَىا َفَقاَؿ َتَستَُّعػْا 54اَقُة ّللّاِ َلُكْع آَيًة َفَحُروَىا َتْأُكْل ِفي َأْرِض ّللّاِ َواَل َتَسدُّ

ـٍ َذِلَظ َوْعج  َغْيُخ َمْكُحوٍب {    ِفي َداِرُكْع َثبَلَثَة َأيَّا
 .(53 -55سػرة ىػد: )

ف مشو ليع في العبادة، وليغ الجانب، وحدغ خصاٍب في الجعػة ليع، فسا عحركع عشج هللا؟ قاؿ ابغ كثيخ: )وىحا تمصّ      
، لػ عميّ  و واجب  وما يخمركع مغ بيغ يجيو وأنتع تصمبػف مّشي أف أتخؾ دعاءكع إلى شاعتو، وأنا ال يسكششي ىحا ألنّ 

 . (26) ه حتى يحكع هللا بيشي وبيشكع(أدعػكع إلى هللا وحجَ مشكع أف يشرخني، فبل أزاؿ  تخكتو لسا قجر أحج  
فصمبػا اآليات  ،هفجعاىع إلى عبادة هللا وحجَ  ،وقج أالف ليع جانبو ،ف نبي هللا صالح في خصاب قػمووىحا ىػ تمصّ      

ـ أحسج: )لّسا مّخ رسػؿ أرسل اآليات عّحب الستكبخيغ الجاحجيغ، فقج جاء في مدشج اإلمااستكباًرا وعشاًدا، ولكغ هللا إذا 
فعتػا عغ  ،مغ ىحا الفجّ  روترج د مغ ىحا الفجّ خِ تَ فكانت  ،جخ قاؿ: ال تدألػا اآليات فقج سأليا قـػ صالحبالحِ  هللا 

إال رجبًل واحًجا كاف في حـخ هللا عد  ،الدساء مشيع وجل مغ تحت أديع فأخحتيع صيحة أىسج هللا عدّ  ،أمخ ربيع فعقخوىا
 . (27) وجل، قيل مغ ىػ يا رسػؿ هللا؟ قاؿ: أبػ ُرغاؿ، فمسا خخج مغ الحـخ أصابو ما أصاب قػمو(

، وخػّ لقج تحبّ       فيع مغ تكحيب آية هللا، واإلعتجاء عمى الشاقة ولكغ وكسا مزت ب إلييع نبي هللا صالح بقػلو يا قـػ
بحدغ خصابو حتى آخخ لحطة قبل مجيء إلييع  بُ كّحبػا صالًحا وعقخوا الشاقة، وضمسػا باآليات وبقي يتحبّ ة األوليغ، سشّ 

)سػرة األعخاؼ:  َ}َقاَؿ َيا َقْػـِ َلَقْج َأْبَمْغُتُكْع ِرَساَلَة َربِّي َوَنَرْحُت َلُكْع َوَلِكغ الَّ ُتِحبُّػَف الشَّاِصِحيَغ {  العحاب، فقاؿ تعالى:
29). 
 ثاا: حدن الخطاب عند نبّينا دمحم ثال

ج مغ وعع، تحجيًجا فيػ سيّ  وما أحػجشا أف نعخؼ أصػؿ الخصاب كسا كاف عشج أنبياء هللا تعالى ، وعشج نبّيشا دمحم      
}ُأْوَلػِئَظ الَِّحيَغ َىَجػ ّللّاُ العالسيغ:  وخيخ مغ خصب، وأوتي حدغ الخصاب، فيع الحيغ يشبغي االقتجاء بيع، فقج قاؿ ربّ 

 .(90)سػرة األنعاـ:  َفِبُيَجاُىُع اْقَتِجْه {

                                                           
 .022، ص0الجمذقي، البجاية والشياية، ج (26)
 .222، ص2، ج02826الذيباني، السدشج، حجيث رقع  (27)
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تجاه السخاَشب، فقج قاؿ ب أف يكػف عميو وما يشبغي عمى السخاشِ  ،يع قجوة البذخية، مشيع نتعمع حدغ الخصابإنّ      
)سػرة  ي َأْدُعػ ِإَلى  ّللّاِ َعَمى َبِريَخٍة َأَنْا َوَمِغ اتََّبَعِشي {}ُقْل َىػِحِه َسِبيمِ  :السشيج الرحيح هللا تعالى معمًسا نبّيو دمحم 

}اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة ، فيحا ىػ أسمػب الخصاب ألؼ داعية إلى هللا، وصجؽ هللا إذ يقػؿ: (501يػسف: 
 .(523الشحل:سػرة ) َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة َوَجاِدْلُيع ِبالَِّتي  ِىَي َأْحَدُغ {

 العالسيغ: فخاشبيع خيخ خصاب، حتى قاؿ فيو ربّ  ،حخيًرا أف يجخل كل الشاس في ديغ هللا لقج كاف رسػؿ هللا      
ْغ َأنُفِدُكْع َعِديد  َعَمْيِو َما َعِشتُّْع َحِخيز  َعَمْيُكع ِباْلُسْؤِمِشيَغ َرُؤوؼ  رَِّحيع   ، فكاف (521)سػرة التػبة:  {  }َلَقْج َجاءُكْع َرُسػؿ  مِّ

 حؿ ومغ أجل ذلظ ب ،يعسل جيجه لتخميريع مغ اليبلؾ .ما بػسعو 
 ،وخاتع الشبييغ دمحم بغ عبج هللا صمػات هللا وسبلمو عميو ،يقػؿ دمحم عبجالعديد الخػلي: )إماُمشا في الجعػة واإلرشاد     

و عمى ويتجشب نييو، فكاف كبلمُ  ،يشفح أمخه ،يعسل بإرشادهوكاف إماُمو كتاب هللا  ،وراسل السمػؾ ،وقج خاشب الجسيػر
 . (28) ويقيًشا وإيساًنا( ،الشاس بخًدا وسبلًما

وكاف  ،والزبلؿ ،والدفو ،والكيانة ،والّدحخ ،بالجشػف  واالتياـ ،واألذػ ،يربخ عمى التكحيب فيا ىػ سيجنا دمحم      
بل كاف يجعػ هللا ليع  ،ولع يزق بع ذرًعا ،عمى أذاىع فربخ  ،كّحبػهناقذيع وكمسا  ،رسػؿ هللا كمسا خاشبيع آذوه

حدشة،  ، فمع ييأس مشيع، ولع يخّد عمى جيميع، ولشا في رسػؿ هللا أسػة   (29)باليجاية، "الميع اغفخ لقػمي فإنيع ال يعمسػف"
ِ ُأْسَػة  َحَدَشة  لَِّسغ َكافَ قاؿ تعالى:  َ َكِثيخًا { }َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسػِؿ ّللاَّ َ َواْلَيْػـَ اآْلِخَخ َوَذَكَخ ّللاَّ األحداب:  سػرة) َيْخُجػ ّللاَّ

ػْا ِمْغ َحْػِلَظ َفاْعُف َعْشُيعْ قاؿ تعالى:  (25 َغ ّللّاِ ِلشَت َلُيْع َوَلْػ ُكشَت َفطِّا َغِميَع اْلَقْمِب اَلنَفزُّ َواْسَتْغِفْخ  َلُيْع  }َفِبَسا َرْحَسٍة مِّ
 .(539)سػرة آؿ عسخاف:  َوَشاِوْرُىْع ِفي اأَلْمِخ {

ال  سسحة، وإلى ودٍّ يدُعيع، وحمعٍ  فالشاس بحاجٍة إلى كشٍف رحيع، وإلى رعاية فائقة، وإلى بذاشةٍ يقػؿ سيج قصب: )     
 وال يعشييع ع إلى عصاء، وبحسل ىسػميعكبيخ، يعصييع وال يحتاح مشي إلى قمبٍ  ضعفيع ونقريع، بحاجةٍ يزيق بجيميع و 

 . ) (30)والّخضا، وىكحا كاف قمب رسػؿ هللا  و، ويججوف عشجه دائًسا االىتساـ والخعاية، والعصف والدساحة والػدّ بيسِّ 
والجاعية الشاجح يخاشب الشاس بالحدشى؛ ألف ىسو الػصػؿ  خصابو التفاوت بيغ الشاس، جرؾ أثشاءفالسحاور العالع يُ      

فيػ يعخؼ أنو يشبغي أف يحاور الشاس  ،و ىحا ىػ اليجؼ عشج الجاعية السدمعإلى الحق، وإيراؿ الحق لمشاس، وبسا أنّ 
)سػرة الشحل:  ِة َوَجاِدْلُيع ِبالَِّتي  ِىَي َأْحَدُغ {}اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدشَ بالحدشى، فقج قاؿ ربُّ العّدة: 

523). 

                                                           
 .26الخػلي، إصبلح الػعع الجيشي، ص (28)
 .202، ص2288صحيح البخارؼ، باب حجيث الغار وما بعجه، حجيث رقع البخارؼ،  (29)
 .011، ص0قصب، في ضبلؿ القخآف، ج (30)
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 ،لػججت أنو كاف يحاور الشاس بالحدشى، ومغ غيخ عشف وال إساءة لسغ يخاشب ،ولػ نطخت مغ خبلؿ سيختو      
بحؿ مغ وي وىكحا يكػف الجاعية في خصابو، فيشطخ إلى مغ يخاشبيع نطخة إشفاؽ، ويحخص عمى أف يشقحىع مغ اليبلؾ

 أجل ذلظ كّل ما بػسعو.
 

 المَخاطب بو: وىه مهضهع الدعهة: المحهر الثالث:
}َوَلْػ َشاء عشجما خمق هللا تعالى الخمق أرسل الخسل بالخساالت؛ لتشطيع حياة الشاس فآمغ باهلل قدع وكفخ قدع آخخ،      

ًة َواِحَجًة َواَل َيَداُلػَف  ٍة ِإالَّ ة رسػاًل، فأرسل هللا تعالى لكل أمّ  (551)سػرة ىػد:  ُمْخَتِمِفيَغ {َربَُّظ َلَجَعَل الشَّاَس ُأمَّ ْغ ُأمَّ }َوِإف مِّ
وىي ما يخاشب بو قػمو، وقج خاشب  ،ورسالة أؼ رسػؿ ىي مػضػع دعػتو (24)سػرة فاشخ:  خبَل ِفيَيا َنِحيخ  {

}َوَلَقْج َبَعْثَشا ِفي ُكلِّ  وعبادة هللا وحجه، قاؿ تعالى: ،الذخؾ، وىي عقيجة الرفاء مغ اء جسيًعا أقػاميع بعقيجٍة واحجةاألنبي
ْغ َحقَّْت َعمَ  ْغ َىَجػ ّللّاُ َوِمْشُيع مَّ ُسػاًل َأِف اْعُبُجوْا ّللّاَ َواْجَتِشُبػْا الصَّاُغػَت َفِسْشُيع مَّ ٍة رَّ بلَلُة {ُأمَّ  (55 :سػرة الشحل) ْيِو الزَّ

 كيف تحسمػا أذاىع في سبيل دعػتيع.و  ،األنبياء ألقػاميعشا رأيشا جانًبا مغ دعػات مولع
 ة، قاؿ تعالى:سيجنا محسًجا لمشاس كافّ خاتسة الخساالت، فبعث هللا  ثع شاء هللا تعالى أف تكػف رسالة سيجنا دمحم      

  }َوَما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالَّ َكافًَّة لِّمشَّاِس َبِذيًخا َوَنِحيًخا  َوَلِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس اَل َيْعَمُسػَف {
وأسػد،  إلى كل أحسخٍ  قبمي وال أقػلو فخًخا: ُبعثتُ  خسًدا لع ُيعصيغَّ أحج   عصيتُ : )أُ وقاؿ رسػؿ هللا  (21)سػرة سبأ: 

 . (31) (عمت لي األرض مدجًجا كاف مشيع، وجُ أمتي إالي ففميذ أحسخ وال أسػد يجخل 
ىػ الّجيغ الحؼ ارتزاه الخسل، فخسالتو خاتسة الخساالت، ليكػف بحلظ ديغ اإلسبلـ  خاتع نا دمحم وبسا أف سيج     

يَغ ِعشَج ّللّاِ اإِلْسبَلـُ{ لمشاس، فقاؿ تعالى:  وىػ محل  ،الجعػة، ليكػف اإلسبلـ ىػ مػضػع (59)سػرة آؿ عسخاف: } ِإفَّ الجِّ
 الخصاب.

 خزػًعا اختيارًيا ال قدخًيا، وانقياًدا تاًما لمذخع ببل قيجٍ  فاإلسبلـ ىػ: )الخزػع واالنقياد واالستبلـ هلل رب العالسيغ     
بيجه ال يدسع بي أحج  : "والحؼ نفذ دمحم  رسػؿ هللا ومغ معشى اإلسبلـ نعخؼ أف اّتباعو واجب، فقاؿ، (32) أو شخط(

، وىحه داللة  (33)بو إال كاف مغ أصحاب الشار" ولع يؤمغ بالحؼ ُأرسمتُ  يسػتُ  ة ييػدؼّّ وال نرخاني، ثعّ مغ ىحه األمّ 
ـِ ِديًشا َفَمغ ُيْقَبَل ِمْشُو َوُىَػ يقػؿ تعالىبحلظ ، و إال اإلسبلـأبجًا ال ُيقبل عمى أنو  صخيحة واضحة }َوَمغ َيْبَتِغ  َغْيَخ اإِلْسبَل

 (.15 :آؿ عسخاف)سػرة ِفي اآلِخَخِة ِمَغ اْلَخاِسِخيَغ  { 

                                                           
 .202، ص0، ج2206الذيباني، مدشج اإلماـ أحسج، حجيث رقع  (31)
 .01زيجاف، أصػؿ الجعػة، ص (32)
 .02، ص221جسمة، حجيث رقع  ، وندخ السملالشيدابػرؼ، صحيح مدمع، باب وجػب اإليساف بخسالة سيجنا دمحم  (33)
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شاء خصابيع فقج رأيشا كيف كاف األنبياء يميشػف جانبيع أث ،وىحا مغ جية خصاب العقيجة، أما مغ جية خصاب الجعػة     
ويبقػا  ،، بل كانػا تدداُد عديستيع كمسا ازداد أذػ أقػاميع ليعيئدػا مغ اسبلميعإلى أقػاميع، وما  تحبّبػاالجعػؼ، وكيف 

 عمى ىحا الحاؿ حتى يأتي وعُج هللا.
فقج كاف حخيًرا عمى إسبلميع، ويػاصل الميل بالشيار شسًعا في دخػليع في ديغ هللا،  وأما بالشدبة لديجنا دمحم      

 .(5)سػرة الكيف:  } َفَمَعمََّظ َباِخع  نَّْفَدَظ َعَمى آَثاِرِىْع ِإف لَّْع ُيْؤِمُشػا ِبَيَحا اْلَحِجيِث َأَسًفا { ربُّ العالسيغ:  حتى قاؿ لو
، وكع مغ القرز التي حرمت في يجعل الميغ في الخصاب شعارًا لو حاؿ السخاَشبيغ، وكاف وال بج مغ مخاعاة      

جعمت الشاس يجخمػف في ديغ هللا أفػاًجا، كقّرة األعخابي الحؼ باؿ في السدجج. مغ حجيث أنذ )أف أعخابًيا  ،عيجه 
 .(34) باؿ في السدجج، فقامػا إليو، فقاؿ رسػؿ هللا عميو وسمع: ال تدرمػه، ثّع دعا بجلٍػ مغ ماء فربَّ عميو(

 عمى ديغ هللا ويخضى بحكسو، وىكحا كاف  وجسيل خصابو لحلظ األعخابي، مسا جعمو ُيقبلُ  وانطخ إلى أسمػبو       
 يدتخجـ أفزل األساليب في الكبلـ.ُيميغ القػؿ في الخصاب، و 

 المبحث الرابع
 آثار تجديد الخطاب اإلسالمي

بعػدة الشاس إلى التداـ أحكامو س، لزخورؼ تججيج الخصاب الجيشي؛ لغايِة إبقاءه حًيا في الشفػ وبسا أنو بات مغ ا     
باستشاٍد إلى  ،وسششو، وإماتة ما عمق فيو مغ البجع، وإزالة ما عمق في أذىاف بعزيع عغ اإلسبلـ مغ صػر مذّػىة

والتي تػصف بالثبات، سّيسا وقج غخقت السجتسعات في مدتشقع مغ السذاكل، حّيخت الشرػص الثابتة في الكتاب والدشة 
جياؿ تدتقي أفكاًرا خاشئة، تصّػرت إلى تيارات تتبشى العجوانية، وتدعى إلى نذخ ىحا الفكخ وخاّصة بيغ العالع، ونذأت أ

 فئة الذباب.
ودحخ أفكار وعجواًنا،  الحؼ ارتكبو البعس جيبًل  وذلظ لتشقيتو مغ الغمػّ  ؛اإّف تججيج الخصاب الجيشي بات ميسً      

اء ىحه الترخفات التي يقـػ بيا جخّ  ،ويرف اإلسبلـ باإلرىاب والتصخؼالستذجديغ، التي بات الغخب يخبصيا باإلسبلـ، 
 البعس مسغ يشتدبػف إلى ىحا الجيغ.

فيػ أداة  ،فالخصاب اإلسبلمي يعبخ عغ واقع اإلسبلـ ،إّف الخصاب الجيشي ىػ شخيقة التعبيخ عغ واقع الجيغ     
عتبخ الصخيقة اليامة لشذخ فإنو يُ  ،تراؿ السعخفي، ومغ خبلؿ الخصاب يسكغ أف تتكػف األفكار عغ صاحب الخصاباال

ليع في تػصيل الخسالة، فأداة التػصيل في العرخ الحجيث  الجعػة وتبميغ الخسالة، فسا كاف يختزي السدمسػف شخيقةً 
 وفي أيامشا ىحه ىػ الخصاب اإلسبلمي.

مسا يؤدؼ إلى  ،والبعج عغ التصػر واإلبجاع ،عميو الخكػد السآخحواعتبخت مغ  ،و إلى الخصاب اإلسبلميإّف مسا وجّ      
وبات التبميغ  ،ضعف اليسة والفتػر إلى ػكل ىحا أدّ  ،ػ إلى التكخار فسات التصػيخكسا وأدّ  ،والسمل الجائع ،الخوتيغ القاتل

                                                           
 .802، ص6120البخارؼ، صحيح البخارؼ، باب الخفق في األمخ كمو، حجيث رقع  (34)
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محرػًرا في نصاؽ ضيق ومحجود، وىحا بجوره أدػ إلى أف يتػلى ميسة التبميغ أصحاب التصخؼ، ليرّػروا الجيغ مغ 
 مشطارىع، فيدداد بحلظ اليجـػ عمى اإلسبلـ.

 ويحكخ الباحث بعس اآلثار لمخصاب الجيشي عمى حالو األولى قبل تججيجه، ومغ أىسيا:     
، والكل يّجعي أنو االختبلؼػ إلى ضيػر ولغة الحدبية، ومسا أدّ  ،ي بالسحىبية الزيقةضيػر الخصاب األصػل .5

وضعف التبميغ لجيغ هللا،  ،وفتخت اليسع ،وغيخه عمى باشل، فسات التعاوف بيغ أبشاء السدمسيغ ،عمى صػاب
وزادت الرجامات، ثّع نذأت تيارات مختمفة في األفكار، خّصأ بعزيع بعًزا،  ،جت الخبلفاتوبعج أف تأجّ 

 ،خة، بات شعارىع العشف والتصخؼ، ليشذأ بعجىا أحداب سياسية متشاحوأّدػ ببعزيع إلى تكفيخ البعس اآلخخ
 ب السقيت.والتذجد والتعّر 

تغل أعجاؤه ىحه الشقصة مغ الزعف، مسا أدػ إلى الشفػر مغ اإلسبلـ، واس وعجـ قبػؿ اآلخخ ،سياسة اإلقراء .2
 فرّػروا اإلسبلـ عمى أنو أصػلي يخفس اآلخخ، بل ويخفس أبشاؤه بعزيع بعًزا.

وقج عانت  ؿ مغ نادػ بيحا الخصاب ىع الغخب،وأو  ،فانتذخ في ضل ىحه الطخوؼ مرصمح الخصاب الجيشي     
يجة تخاجع السدمسيغ في تصبيق قخآنيع وأحكاـ ديشيع، نت ،األقصار اإلسبلمية جسيًعا مذاكل سياسية وثقافية واقترادية

مؤكجيغ  ،واختسخت فكخة تججيج الخصاب الجيشي عشج أبشاء السدمسيغ، فيّب العمساء العاممػف عمى صياغٍة ليحا الخصاب
الحؼ  ،وندع الفكخ السذّػه ،الحفاظ عمى الثػابت األساسية مغ القخآف الكخيع والدّشة السصيخة، بقرج تبلفي األخصاء الدابقة

 فبات الشجاء أوسع مغ أجل تججيج الخصاب اإلسبلمي. ،وأخصاء بعس أبشاءه ،ألرقو أعجاء الجيغ
 ومن أىم آثار تجديد الخطاب اإلسالمي:

 والجعػة إلى الػسصية واالعتجاؿ. ،نبح السحىبية السقيتة والحدبية البغيزة .5
ًة َوَسًصا {يع، ره القخآف الكخ إّف فيع الػسصية يقخّ       وقج جاءت اآليات القخآنية  (545)سػرة البقخة:  }َوَكَحِلَظ َجَعْمَشاُكْع ُأمَّ

وكحلظ الدّشة الشبػية السصيخة، فقج كاف رسػؿ هللا يأمخ باالعتجاؿ واالعتجاؿ،  تػضح أّف ىحا الجيغ قائع  عمى الػسصيةِ 
)جاء ثبلثة رىٍط إلى بيػت  :البخارؼ صحيح ، كسا في ة الشفخ الحيغ جاءوا رسػؿ هللا حتى في العبادة، كسا في قّر 

قج ُغفخ لو ما و  ،حغ مغ الشبي يع تقاّلػىا، فقالػ: وأيغ نكأنّ ، فمسا أخبخوا  يدألػف عغ عبادة الشبي ،أزواج الشبي 
، وقاؿ آخخ: وأنا أصـػ الجىخ وال أفصخ، وقاؿ آخخ: تقجـ مغ ذنبو وما تأخخ، فقاؿ أحجىع: أما أنا فإّني أصمي الميل أبًجا

، فقاؿ: أنتع الحيغ قمتع كحا وكحا؟ أما وهللا إّني أخذاكع هلل وأتقاكع وأنا أعتدؿ الشداء، فبل أتدوج أبًجا، فجاء رسػؿ هللا 
  .(35) لو، ولكششي أصـػ وأفصخ، وأصمي الميل وأرقج، وأتدوج الشداء، فسغ رغب عغ سّشتي فميذ مّشي(

                                                           
 .602، ص0107البخارؼ، صحيح البخارؼ، حجيث رقع  (35)
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العبادة، وىػ أقخب الشاس إلى هللا وأتقاىع هلل، فكاف يأمخ في كل حياتو، يتػسط حتى ب نيج رسػؿ هللا ىحا ىػ      
أف  العبادة ال بجّ تذجد في حياتو؛ ألّف الحؼ يتذجد في الشاس باالعتجاؿ في كل أحػاليع، ويشيى مغ يتصخؼ بعبادتو وي

 .االنحخاؼقج يشتيي األمخ بالُسغالي والُستذّجد إلى إليو السمل ويجخل إليو اليأس، و  يتدخبَ 
 يقػؿ الجكتػر عمي الربلبي: )فاإلسبلـ كمو وسط، وىحه األّمة ىي أّمة الػسط،      

ًة َوَسًصا { مقخًرا لسشيج الػسصية في أبػاب االعتقاد والعبادات، ولحلظ جاء القخآف  (545)سػرة البقخة:  }َوَكَحِلَظ َجَعْمَشاُكْع ُأمَّ
 . (36) والشيي عغ السشكخ، وغيخىا مغ األبػاب والسجاالت( بالسعخوؼواألمخ  ،والحكع والتحاكع، وفي باب الجياد

والتقارب بيغ آرائيع وأفكارىع، فيشبغي أف تكػف الػسصية في  ،وإف مغ آثار الػسصية أف يشتذخ التعاير بيغ الشاس     
ؼ، فيقبل الخأؼ والخأؼ اآلخخ، بل ولقج كاف رسػؿ هللا يتعاير مع أىل الكفخ والتصخّ  الخصاب اإلسبلمي، بعيًجا عغ الُغمػّ 

اتفاقية دفاع مذتخؾ مع  أف عقج ،إلى السجيشة السشػرة ووصػلالسجيشة كاف مغ أىع أعسالو بعج ة، ولّسا وصل إلى في مكّ 
 ع عمى ىحا اإلتفاؽ حتى نقزػه ىع.وبقي معي ،الييػد عغ مػششيع السجيشة

 :ةوالدّشة السصيخّ  ،مع الحفاظ عمى ثبات نرػص القخآف الكخيع ،اد وايجاد الحمػؿ لؤلمػر السدتجّجةاالجتي .2
 ،مغ السحافطة عمى ىحه الشرػص والدّشة الشبػية السصّيخة، وال بجّ  ،يقـػ الجيغ عمى نرػص ثابتة مغ القخآف الكخيع     

عشجما حّخفت الكتب الدابقة، فقج تعّخضت لمتحخيف  ،والتبجيل، وإال أصبح كالجيانات الدابقةحتى ال يتعخض لمتحخيف 
هللا مغ فع كتاب عمى حكانػا حخيريغ كل الحخص وعمى أىػاء عمسائيع، عمى أّف الرحابة رضػاف هللا عمييع  ،والتبجيل
 وتخّمقػا بأخبلقو. ،تأّدبػا بآدابوو  ،والتدمػا بو ،أو التحخيف، فحفطػه وفيسػا معشاه ،الزياع

في السحل األوؿ مغ نفػسيع، فأندلػه السشدلة  فالقخآيقػؿ الجكتػر أبػ شيية: )وقج أحّل الرحابة رضػاف هللا عمييع      
في فخاغيع،  اه، وجعمػه متعّبجىع في ليميع ومدبلتيعويتدابقػف في فقو معش ،البلئقة بو، يتشافدػف في حفِع لفطوِ 

ذارىع في شؤوف ديشيع تومد، في مشذصيع ومكخىيع وصجيقيع الرجوؽ  في وحجتيع،أسفارىع، وأنيديع وصاحبيع في 
 . (37) ودنياىع(

ْكَخ َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُطػَف { هللا تعالى تكّفل بحفطو،  غع أفّ فيحا حاليع مع كتاب هللا رُ       ْلَشا الحِّ )سػرة الحجخ: }ِإنَّا َنْحُغ َندَّ
إال أّف الرحابة أّدوا ما عمييع تجاه كتاب ربيع، كسا فعل أبػ بكخ وعثساف رضي هللا عشيسا في جسع القخآف، وما قّل  (9

 اىتساميع بالدشة الشبػية كحلظ عغ اىتساميع بكتاب هللا.
، ثّع تابع العمساء السخترػف ىحه الجيػد، فقّيس هللا فقج كانت جيػدىع عطيسة في جسع أحاديث رسػؿ هللا      

ليا عمػًما  ، حتى أصبحويبّيغ صحيحيا وسقيسيا، وكذف مغ وضع في سّشة رسػؿ هللا عشيا، مغ يحبّ  لدّشة نبّيو 
 مدتقمة.

                                                           
 .070الربلبي، الػسصية في القخآف الكخيع، ص (36)
 .200أبػ شيية، السجخل لجراسة القخآف الكخيع، ص (37)
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ىع أحّب الشاس إليو وىػ أحّب الشاس إلييع، وىع الحيغ سارعػا  يقػؿ الجكتػر الديج نػفل: )صحابة رسػؿ هللا      
ويشقذػنيا  ،فيتسدكػف بيا ،سشتوفيحفطػنيا، ويخيجوف  ،إلى اإليساف بو، ولقج كانػا رضػاف هللا عمييع يتخصجوف أقػالو

 ،مى قّػة الحفعالسشصػية ع ،ػبيع، ويجمدػنيا في أعساؽ بػاششيع، وإذا تحكخنا ما بّيشا مغ فصختيعمعمى صفحات ق
، حفطػىا ودّونػىا في الرجور والدصػر، وكانػا دّشة رسػؿ هللا ل واالعتساد عمى الدساع، ألدركشا أنيع كانػا حفطةً 

  .(38) بػنيا في عيج رسػؿ هللا وبعجه(يكت
الجيغ لكل زماف ومكاف،  صبلحية ىحاوبحثػا في إيجاد حمػؿ لكل معزمة تصخأ، وىحه  ،ثّع اجتيج العمساء العاممػف      

أو ورد فيو نز ضشي الجاللة، ولع  ،فبل يتػقف االجتياد ما دامت القزايا تصخأ، فيكػف االجتياد فيسا لع يخد فيو نز
إلى أّف باب االجتياد يشبغي أف يبقى  ،، وىحه إشارة واضحة، حتى ولػ أخصئػايحـخ ديششا السجتيجيغ مغ أجخ االجتياد

 ايا تصخأ. وسيبقى ما دامت القز
يقػؿ عبجالكخيع زيجاف: )واالجتياد ال يقيجه زماف  وال مكاف، بسعشى أنو ليذ مخرػًصا بػقٍت دوف وقت وال بسكاف      

في كل عرخ، فبل يجػز قرخه عمى زماٍف دوف  شخوشو في الذخز، وىحا أمخ  مسكغ   تػافخ دوف مكاف، ألّف مبشاه ت
بالستقّجميغ دوف الستأخخيغ، وقج نّز أىل العمع عمى أنو ال يجػز أف يخمػ ، غيخ محرػر زماف، فإف فزل هللا واسع

 . )(39)جنا دمحم يوبّمغُو س ،زماف  مغ مجتيٍج قائع، يبيِّغ لمشاس ما نّدؿ ربيع إلييع
 يشتذخ األمغ واألماف بيغ أفخاد السجتسع. .5

إّف مغ أىع مصالب العير الكخيع أف يكػف أمغ  وأماف  في السجتسع، فإذا ُفقج األمغ كانت الحياة صعبة، والسعيذة      
حيدت لو  : "مغ أصبح معافًى في بجنو، آمًشا في سخبو، عشجه قػُت يػمو فكأنسا، ومغ ىشا قاؿ رسػؿ هللا نكجة

  .(40)الجنيا"
صخؼ، ويقاـو األفكار التي تقّػض أركاف األمغ، إذ ال بّج مغ نذخ األمغ؛ فتججيج الخصاب اإلسبلمي يحارب الت     

: فيسا بيشيع، والخفق في كل األمػر، ويتسثل ذلظ في قػلو  لشذخ الجيغ أواًل، وحتى يشذخ التعاير بيغ الشاس والتخاحع
 . (41)وما ال يعصي عمى سػاه"العشف،  يعصي عمى"إّف هللا رفيق يحب الخفق في األمخ كّمو، ويعصي عمى الخفق ما ال 

وأخيو  ،لديجنا مػسىوال بّج مغ الميغ حتى ومع غيخ أبشاء ىحا الجيغ، وال أدّؿ عمى ذلظ مغ قػؿ رّب العالسيغ      
ْغ ِإَلٍو َغْيِخؼ{عشجما ابتعثيع هللا إلى فخعػف، الحؼ قاؿ لمشاس:  ،ىاروف  فعمى كفخه  (51)سػرة القرز:  } َعِمْسُت َلُكع مِّ

                                                           
 .027إلى هللا تعالى، خرائريا، مقػماتيا، مشاىجيا، ص الجعػة نػفل، (38)
 .218زيجاف، الػجيد في أصػؿ الفقو، ص (39)
 .066، ص681ابغ حباف، صحيح ابغ حباف، حجيث رقع  (40)
 .820، ص2022الشيدابػرؼ، صحيح مدمع، باب الخفق، حجيث رقع  (41)
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 }َفُقػاَل َلُو َقْػاًل لَّيًِّشا لََّعمَُّو َيَتَحكَُّخ َأْو َيْخَذى  {حاده، وعمّػه وعشاده، إال أّف هللا أمخ سيجنا مػسى وىاروف بالقػؿ الميغ، وإل
 .(44سػرة شو: )

كاف مػسى ُأمخ وشيء  ليغ، فإذا يقػؿ القخشبي: )القػؿ الميغ ىػ الحؼ ال خذػنة فيو، ُيقاؿ: الف الذيء يميغ ليًشا      
قاؿ تعالى: بالسعخوؼ في كبلمو، وقج  لظ في خصابو، وأمخه بأف يقػؿ لفخعػف قػاًل ليًشا، فسغ دونو أحخػ بأف يقتجؼ بح

 . (42) وشسعكسا أف يتحكخ(عمى رجائكسا  (15بقخة: سػرة ال) }َوُقػُلػْا ِلمشَّاِس ُحْدشًا {
كخيع، ومشصقيع وآرائيع وفي عقػليع، وىحا ما ذكخه رب العّدة في القخآف الإف الشاس يختمفػف في ممميع واعتقاداتيع      

)سػرة { ِإالَّ َمغ  رَِّحَع َربَُّظ َوِلَحِلَظ َخَمَقُيْع { 551}َوَلْػ َشاء َربَُّظ َلَجَعَل الشَّاَس ُأمًَّة َواِحَجًة َواَل َيَداُلػَف ُمْخَتِمِفيَغ }قاؿ تعالى: 
 غ كثيخ في تفديخ ىحه اآلية: (. ويقػؿ اب559 -551ىػد: 

} ِإالَّ َمغ  : تعالى يع، وفي قػلووآرائ ،ونحميع، ومحاىبيع ،وممميع ،واعتقاداتيع ،في أديانيع ،بيغ الشاس )أؼ ال يداؿ الُخمف
 . (43) بسا ُأمخوا بو مغ الجيغ( تسدكػا(. أؼ السخحػميغ مغ اتباع الخسل، الحيغ 559سػرة ىػد: ) رَِّحَع َربَُّظ {

والجاعية السدمع يحاوؿ كل جيجه أف يػصل الحّق لآلخخيغ، ولكغ ال بّج أف يعخؼ مفتاح القمػب، فبل يكدخ الباب      
التبلقي  كدًخا، بل يشبغي أف ال يكػف العشف أبًجا في خصابو وال أعسالو، بل يحاور ويخاشبيع بالحدشى، فيفتح آفاؽ

 غ الشاس.والقبػؿ، ويقمل الجفػة، ويديل أسباب البعج بي
 

 الخاتمة

إف الخصاب حػار وال بّج لمجاعية أف يمتـد بأخبلؽ وآداب الخصاب، وىحه أخبلؽ الجاعية التي يشبغي أف يدتسّجىا مغ      
كمسة  تديء إلى مغ خاشبيع قط، فقج  مرادرا الثابتة: القخآف الكخيع والدّشة الشبػية السصيخة، فسا ُسسعت مغ رسػؿ هللا 

 }َوِإنََّظ َلَعمى ُخُمٍق َعِطيٍع { قاؿ ليع رّب العالسيغ: 
وال لّعاًنا وال بالفاحر البحؼء، وىكحا كل داعية يشبغي أف يكػف خمقو  صّخاًبا رسػؿ هللا  فسا كاف (4)سػرة القمع: 

 القخآف، فبل يديء إلى أحج وال يددرؼ رأًيا أبًجا.
 العالسيغ أف يقػؿ لقػمو:  خه ربعشجما أقاـ عمييع رسػؿ هللا الحجة تمػ الحجة، أمف     

ُ َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْع َلَعَمى ُىًجػ َأْو ِفي َضبَلٍؿ مُّ  َساَواِت َواأْلَْرِض ُقِل ّللاَّ َغ الدَّ فعمى  (24)سػرة سبأ:  ِبيٍغ {}ُقْل َمغ  َيْخُزُقُكع مِّ
برػرة مباشخة: يا مغ أنتع عمى ضبلؿ، بل قاؿ: إنا لزالػف أو  جيميع وضمسيع ألنفديع ولغيخىع، لع يقل ليع نبي هللا 

 ميتجوف، وأنتع ضالػف أو ميتجوف، ورب العّدة يعمع مغ ىػ الحؼ عمى الزبللة، ومغ ىػ الحؼ عمى اليجػ.

                                                           
 .022، ص00القخشبي، الجامع ألحكاـ القخآف، ج (42)
 .601، ص2، تفديخ القخآف العطيع، جابغ كثيخ (43)
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جوف، وإنكع أيًزا لزالػف أو ميتجوف، وىػ عّد وجل يعمع أف رسػؿ إنا لزالػف أو ميت السعشى:يقػؿ ابغ قتيبة: )     
و مغ السيتجؼ، وإّف مخالفو الزاّؿ، وىحا كسا تقػؿ لمخجل يكّحبظ ويخالفظ: إّف أحجنا لكاذب، وأنت تعشيو فكّحبت هللا 

 . (44) وجو وأحدغ مغ الترخيح(
)سػرة البقخة:  }َوَمغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيًخا{خ كّمو، الميع إّنا ندألظ أف تخزقشا الحكسة في الخصاب وفي األم     
259). 

 
 
 

 المراجع
 القخآف الكخيع

 .5ـ، ط2004البخارؼ، دمحم بغ اسساعيل بغ ابخاىيع، صحيح البخارؼ، دار ابغ الييثع، القاىخة،  -
-  ،  .5طـ، 2001الشيدابػرؼ، مدمع بغ الحجاج، صحيح مدمع، مكتبة ألفا، اليـخ
 .5ـ، ط2000ابغ حّباف، دمحم ابغ حّباف بغ أحسج، صحيح ابغ حّباف، بيت األفكار الجولية، عّساف،  -
 .2ـ، ط2002الدجدتاني، سميساف بغ األشعث، سشغ أبي داوود، مكتبة السعارؼ، الخياض،  -
 .5ـ، ط5994الذيباني، أحسج بغ حشبل، السدشج، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت،  -
 .5ـ، ط5992دمحم جساؿ الجيغ، محاسغ التأويل، دار الكتب العمسية، بيخوت، القاسسي،  -
 .5ـ، ط2000الديات وآخخوف، السعجع الػسيط، السكتبة اإلسبلمية، اسصشبػؿ،  -
ـ، 2002العطيع أبادؼ، دمحم شسذ الحق، عػف السعبػد، شخح سشغ أبي داوود، مكتبة السعارؼ، الخياض،  -

 .2ط
 .5ـ، ط5994 بغ مكّخـ، لداف العخب، دار صادر، بيخوت، ابغ مشطػر، جساؿ الجيغ دمحم -
 .5ـ، ط5991الكفػؼ، أيػب بغ مػسى الحديشي، الكميات، دار الخسالة، بيخوت،  -
 .5ـ، ط2055يػنذ، د دمحم يػنذ، تججيج الخصاب اإلسبلمي، الجار العخبية لمكتاب، القاىخة،  -
 .2ـ، ط5992الخسالة، بيخوت، زيجاف، د عبجالكخيع، الػجيد في أصػؿ الفقو، مؤسدة  -
 .5ـ، ط2002البػشي، د دمحم سعيج رمزاف، اإلسبلـ والتججيج السصمػب، مؤسدة الخسالة، بيخوت،  -
 .5ـ، ط2051نػافمة، د عسخ حابذ نػافمة، اإلسبلـ وقزايا العرخ، السكتبة الػششية، عّساف،  -
 .5ط ـ،5991القخضاوؼ، د يػسف، فتاوػ معاصخة، مكتبة وىبو، القاىخة،  -

                                                           
 .262ابغ قتيبة، تأويل مذكل القخآف، ص (44)

177



 2102(2علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق ) جملت،  جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث

 

دار الجشاف، عّساف، عبجالسصمب، د فاشسة دمحم، السقاصج العامة لمذخيعة اإلسبلمية بيغ األصالة والسعاصخة،  -
 .5ـ، ط2002

 .5ـ، ط5913اآلمجؼ، سيف الجيغ اآلمجؼ، اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ، دار الكتب العمسية، بيخوت،  -
 .5ـ، ط5992جاز، مصبعة السجني، القاىخة، الجخجاني، عبجالقاىخ بغ عبجالخحسغ بغ دمحم، دالئل اإلع -
 .2ـ، ط5992الدباعي، د مرصفى، الدّشة ومكانتيا ؼ التذخيع اإلسبلمي، السكتب اإلسبلمي، دمذق،  -
 .5ـ، ط5995التخابي، حدغ عبجهللا، تججيج الفكخ اإلسبلمي، دار القخافي، الخباط،  -
 .5طـ، 5993، د دمحم أبػ الفتح، مجخل إلى عمع الجعػة، مؤسدة الخسالة، بيخوت، البيانػني -
 .5ـ، ط2055اسعيفاف وذياب، اسعيفاف مرصفى ورشا ذياب، فقو الجعػ إلى هللا، دار البجاية، عّساف،  -
 .2ـ، ط5991الجمذقي، اسساعيل بغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع، دار الفيحاء، دمذق،  -
 .5ـ، ط5991ابخاىيع، الحػار لغة القخآف الكخيع والدّشة الشبػية، دار الفكخ العخبي، دمذق، الػقفي، الذيخ  -
 .5ـ، ط5992جاد السػلى، دمحم أحسج، قرز الفخآف، مكتبة الثقافة، عّساف،  -
 .2ـ، ط5990الجمذقي، الحافع بغ كثيخ، البجاية والشياية، مكتبة السعارؼ، بيخوت،  -
 .2ـ، ط5959بلح الػعع الجيشي، دار السعخفة، بيخوت، الخػلي، دمحم عبجالعديد، إص -
 .5ـ، ط2004قصب، سيج، في ضبلؿ القخآف، دار ابغ الييثع، القاىخة،  -
 .5ـ، ط2054مؤسدة الخسالة، دمذق،  أصػؿ الجعػة،د عبجالكخيع، زيجاف،  -
 .5ـ، ط2003الربلبي، د عمي دمحم، الػسصية في القخآف الكخيع، دار السعخفة، بيخوت،  -
 .5ـ، ط5992ػ شيية، دمحم بغ دمحم، السجخل لجراسة القخآف الكخيع، دار الجيل، بيخوت، أب -
 .5ـ، ط5922نػفل، د الديج، الجعػة إلى هللا، مصبعة الحزارة العخبية، الفجالة،  -
 .3ـ، ط5995القخشبي، دمحم بغ أحسج األنرارؼ، الجامع ألحكاـ القخآف، دار الكتب العمسية، بيخوت،  -

 

178


