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 ملخص
ة وأثرها في قوة الخطاب اإلسالمي  ""الُحجَّ

ة وأثرىا في قوة الخطاب       ، وقد قسما "اإلسبلمي تناوؿ الباحثاف في ىذه الدراسة "الُحجَّ
خطاب اإلسبلمي، وواقعو الدراسة إلى تمييد وثبلثة مباحث؛ تناوال في التمييد: مفيـو ال

ة كأىـ العوامؿ المؤثرة  ، والعوامؿ التي توثر في قوتو، ثـ تناوال في المبحث األوؿ: الُحجَّ اليـو
في قوة الخطاب، وتحدثا عف مفيوميا وأىميتيا ومراتبيا، وتناوال في المبحث الثاني: طرؽ 

ة  ة عمى  وضوابط اختيارىا، وفي المبحث الثالث:وأساليبيا إقامة الُحجَّ أثر إقامة الُحجَّ
المخاطبيف، كؿ ذلؾ مف خبلؿ دراسة لمعيد النبوي كنموذج حي لمخطاب اإلسبلمي القوي 

 الذي يمكف قراءتو وتأممو واالستفادة منو والتأسي بو في عصرنا.
ة، قوة، الخطاب، اإلسالمي.لكممات الدالة: ا  الُحجَّ

Abstract 

"the argument and its impact on the strength of the Islamic discourse"  

The researchers in this study discussed, "the argument and its impact on the 

strength of the Islamic discourse", This study is divided into an introduction 

followed by three sections; In the introduction section, the concept of the 

Islamic discourse, the reality today, and the factors that affect its strength 

were discussed, and then the first section discussed: the argument as the most 

important factors affecting the strength of the speech, and talked about the 

concept and its importance and its stages. The second section discussed: the 

ways and methods used in making the case and the controls used in selection. 

The third section  discussed: the impact of the establishment of the argument 

on the addressees, through an Empirical Study of the Prophet Covenant as a 

model of the Islamic discourse which can be read and analyzed, and 

advantage of it and its incorporation in our time can be took.  

Keywords: the argument  - strength - discourse – Islamic. 
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 المقدمة:
ىػػادي لػػو، إفَّ الحمػػد ن نحمػػده ونسػػتعينو، َمػػْف َيْيػػِده َّ فػػبل ُمِضػػؿَّ لػػو، وَمػػْف ُيضػػمؿ فػػبل 

وأشػيُد أف ال إلػػو إال َّ وحػده ال شػػريؾ لػو، وأشػػيُد أف ُمحمػػًدا عبػده ورسػػولو، صػمى َّ عميػػو وعمػػى 
يف وسمـ تسميًما كثيًرا. أما بعد:   آلو وأصحابو ومف اىتدى بيداه إلى يـو الدِّ

شارع مف الناس، وىو خطاب قوي فإفَّ الخطاب اإلسبلمي ىو الوسيمة إليصاؿ ما يريده ال
مضمونو يختمؼ عف الخطاب الفمسفي التجريدي أو الخطاب الوعظي المثالي، وذلؾ أنَّػو يعتمػد في 

َـّ عقيػدًة وتشػريًعا وأخبلقًػا عمػى أسػاس: يف وتػ ػة والبرىػاف فػي بيػاف مػا اكتمػؿ مػف الػػدِّ ُقػْؿ َىػػاُتوا  الُحجَّ
ـْ َصػػاِدِقيفَ  ـْ ِإْف ُكْنػػُت إلسػػبلمي أثػػر عظػػيـ عمػػى المخػػاطبيف، . ولقػػوة الخطػػاب ا)ٔٔٔالبقػػرة: ( ُبْرَىػػاَنُك

لعصػػر النبػػوي حيػػث اسػػتطاع الخطػػاب اإلسػػبلمي الراقػػي مخطػػاب فػػي اوىػػذا ال يخفػػى عمػػى المتتبػػ  ل
المػػدعـ بعناصػػر القػػوة آنػػذاؾ أف يشػػؽ طريقػػو وسػػط الركػػاـ مػػف ضػػبلؿ الجاىميػػة الػػذي سػػاد طػػويبًل، 

 ويؤثر في حياة الناس وواقعيـ ويفعؿ فييـ األفاعيؿ.
ػػة"  كأحػػد أىػػـ العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي قػػوة الخطػػاب  لدراسػػةا هوفػػي ىػػذ تنػػاوؿ الباحثػػاف "الُحجَّ

اإلسبلمي، والتي ينبغي عمى حممة الخطاب اإلسبلمي اليـو مراعاتيا في خطاباتيـ مػ  النػاس عمػى 
بػدًءا مػف العػالـ الضػيؽ الػذي يحػيط بيػـ وانتيػاًء عنػد أبعػد فػرد مػف ىػذه اختبلؼ أصػنافيـ وأحػواليـ 

ة، لعميػػـ ينيضػػوا بالخطػػاب اإلسػػبلمي المعاصػػر، ويعيػػدوه إلػػى الموقػػ  الصػػحي  الػػذي يجػػب المعمػػور 
ة وأثرىا في قوة الخطاب اإلسبلمي".أف يتبوأه،   وكاف البحث بعنواف: "الُحجَّ

: أهمٌة الدراسة -  : أوًلا
ػػة والبرىػػاف،  إفَّ األمػػة اإلسػػبلمية اليػػـو بحاجػػة إلػػى خطػػاب إسػػبلمي قػػوي يقػػـو عمػػى الُحجَّ

خاصة في ظؿ الواق  الذي تعيش مف تكالب األمـ عمييا، ومػا بيخاطب العقوؿ وينفذ إلى القموب، و 
تواجيو مف آلة إعبلمية جبارة معقدة قوية، غير محدودة بحد مادي أو أخبلقي تيدؼ إلى استئصاؿ 

يف والقضاء عمى جيود المخمصيف.  الدِّ
ف أفضؿ نموذٍج حٍي لمخطاب اإلسبلمي القوي الذي ي مكف قراءتو وتأممو واالسػتفادة منػو وا 

اإلسبلمي حيث كاف خطاًبػا ثابتًػا فػي مضػمونو، متنوًعػا فػي أسػموبو، منسػجًما  النصوالتأسي بو ىو 
ـْ ِفي َرُسوِؿ اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْف َكاَف م  أحواؿ المخاطبيف وأزمانيـ وأماكنيـ وظروفيـ  َلَقْد َكاَف َلُك

 .دراسة[. ومف ىنا كانت أىمية الٕٔب: ]األحزا اْلَيْوـَ اْْلِخَر َوَذَكَر اَّللََّ َكِثيًراَيْرُجو اَّللََّ وَ 
 : ثانٌاا: أهداف الدراسة -

 إلى: دراسةال هييدؼ الباحثاف مف خبلؿ ىذ
ة عمى المخاطبيف. -ٔ  إبراز أحد أىـ العوامؿ المؤثرة في قوة الخطاب اإلسبلمي، وىي إقامة الُحجَّ
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ة عمى المخاطبيف وضوابط اختيارىا.الوقوؼ ع -ٕ  مى أىـ طرؽ وأساليب إقامة الُحجَّ
ة ومدى حاجة اأُلمة إليو في زماننا.  بياف أثر -ٖ  الخطاب اإلسبلمي القائـ عمى الُحجَّ
 مشكلة الدراسة: ثالثاا: -

ة وقوة الخطاب اإلسبلمي، وذلؾ  يعالج الباحثاف مف خبلؿ ىذه الدراسة العبلقة بيف الُحجَّ
ة في قوة الخطاب اإلسبلمي؟، والذي تطمبت اإلجابة م ف خبلؿ سؤاليا األساسي: ما أثر الُحجَّ

 عميو، تفريعو إلى األسئمة التالية:
 ما مفيـو الُحجة والخطاب اإلسبلمي؟ -
ة، وما مراتبيا؟ -  ما أىمية الُحجَّ
ة ىيما  -  في الخطاب اإلسبلمي؟ وأساليبيا إقامة الُحجَّ
ة -  عمى المخاطبيف؟ ما أثر إقامة الُحجَّ

 : رابعاا: منهجٌة الدراسة -
اتب  الباحثاف المنيج االستقرائي فػي جمػ  المػادة العمميػة مػف كتػب لمعاجة مشكمة الدراسة  

نة والسير، وقاما بانتقاء بعض المواقؼ وتصنيفيا بحسب المباحث والمطالب، ثػـ قامػا بتخريجيػا  السُّ
 بيعة الدراسة. ودراستيا والتعميؽ عمييا بما يتناسب م  ط

 : مساا: خطة الدراسةاخ -
 اقتضت طبيعة الدراسة أف ُيقّسـ البحث إلى تمييد وثبلثة مباحث: 
 ، وفيو: التمهيد

 أواًل: مفيـو الخطاب اإلسبلمي. -
- .  ثانًيا: واق  الخطاب اإلسبلمي اليـو
 ثالثًا: العوامؿ التي تؤثر في قوة الخطاب اإلسبلمي. -

ة؛ مفيوميا وأىميتيا ومراتبيا.الحُ  المبحث األوؿ:  جَّ
ة اطرؽ إقامة  المبحث الثاني:  في الخطاب اإلسبلمي وضوابط اختيارىا.وأساليبيا لُحجَّ
 أثر إقامة الُحجَّة عمى المخاطبيف. المبحث الثالث:

  وتتضمف النتائج والتوصيات. الخاتمة:
ريؼ الكِمػـ، أو الوقػوع فػي أف يمهمنا ُرشدنا، ويعصمنا مف شرِّ تح وختاًما، نسأؿ هللا  
َلْيِه أُِنيبُ الوهـ،   .)ٛٛىود: ). َوَما َتْوِفيِقي ِإَّلَّ ِباَّللَِّ َعَمْيِه َتَوكَّْمُت َواِ 

 الباحثاف                                                                
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 التمهٌد:
: مفهوم الخطاب اإلسالمً:  -  أوًلا

: "الخاء (ٜٛٔ، ص:ٕ، ج:ٜٜٚٔ) "َخَطَب"، قاؿ ابف فارس مشتقة مفالخطاب لغة: 
 والُخْطبة: الكبلـ المخطوب بو"."، ثـ قاؿ: "فوالطاء والباء أصبلف: أحدىما الكبلـُ بيف اثني

بأنَّو: "القوؿ الذي يفيـ  (ٙ٘ٔ، ص:ٜٜٓٔ) َعّرفو المناوي والخطاب اصطبلًحا:
بأنَّيا: "قياس مرّكب  (ٗٓٔ، صٜ٘ٛٔ) لجرجانيالمخاطب بو شيًئا". ومنو الخطابة التي َعرفيا ا

مف مقّدمات مقبولة أو مظنونة مف شخص ُمْعَتَقٍد فيو، والغرض منيا ترغيب الناس فيما ينفعيـ مف 
 أمور معاشيـ ومعادىـ كما يفعمو الخطباء والوّعاظ".

يا، أبو عطاُينظر: ) وأّما "الخطاب اإلسبلمي" فيو مصطم  حديث، أّوؿ مف أطمقو الغرب
: "البياف الذي بَأنَّو (٘ٔ، ص:ٕٗٓٓ) ، وقد عّرفو الدكتور القرضاوي(ٙٛٙ، صٕٚٓٓوأبو زينة، 

يوجو باسـ اإلسبلـ إلى الناس مسمميف أو غير مسمميف، لدعوتيـ إلى اإلسبلـ، أو تعميمو ليـ، 
سبلـ مف وتربيتيـ عميو: عقيدة أو شريعة، عبادة أو معاممة، فكًرا أو سموًكا، أو لشرح موقؼ اإل

 قضايا الحياة واإلنساف والعالـ: فردية أو اجتماعية، روحية أو مادية، نظرية أو عممية".
 وىنا البد مف التفريؽ بيف الخطاب اإلسبلمي والنص اإلسبلمي:

نَّة. ، وعف رسولو محمد فالنص ىو: كؿ ما ثبت وروده عف َّ  ، أي: القرآف والسُّ
نَّة فالقرآف الكريـ قطعي الثبوت بك ؿ ما بيف دفتي المصحؼ، منزه عف أي زيادة ونقصاف، أما السُّ

نَّة( فوؽ  فيي ما ثبت صحة وروده بالضوابط العممية المقررة عند العمماء. وىذا النص )القرآف والسُّ
 المحاسبة واالتياـ، وال يمكف أف يتسرب لقمب مسمـ ذرة مف الشؾ في صدقو وقداستو.

يمو الفقيو والعالـ والمفكر مف النص، أو مف مصادر والخطاب ىو: ما يستنبطو ويف
حاديث، األو ، كتاباتالفتاوى، و الي االجتياد واالستنباط المعتمدة. ويتمثؿ الخطاب اإلسبلمي ف

ُينظر: ) ال عصمة، فيو خطاب قابؿ لمنقد والتقويـ. وىنا ال قداسة المختمفة مواقؼالراء و اْلو 
 .وضعًفا، وتؤثر فيو عوامؿ عدَّة ت قوة، وىو يتفاو (ٕٔ-ٕٓ، ص:ٕ٘ٓٓالصّفار، 

 ثانٌاا: واقع الخطاب اإلسالمً الٌوم:  -
يستشعر ضعفو في التأثير واإلقنػاع، رغػـ إّنػو خطػاب إفَّ المتاب  لمخطاب اإلسبلمي اليـو 

ويستند إلى ركف شديد )قرآف وسنة(، وقواعد متسقة مػ  السػموؾ الحسػف  ثابت في مضمونو ومحتواه،
رادة الخير لممسمميف وغيرىـ، فيو جدير وحقيؽ بأف ينتشر ويسود.والخمؽ القوي  ـ وا 

والحقيقيػػػة أف ىػػػذا الضػػػعؼ يعػػػود إلػػػى أسػػػباب عػػػدَّة، مػػػف أىميػػػا: الضػػػعؼ فػػػي العػػػرض 
و سػػيراوح مكانػػو أو سػػيتقدـ تقػػدًما قمػػيبًل، قوًيػػا فػػي عرضػو وطرحػػو فإنَّػػفػػإذا لػػـ يكػػف الخطػػاب والطػرح، 
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ولػػػذا ينبغػػػي إعػػػادة النظػػػر فػػػي طريقػػػة طػػػرح الخطػػػاب . تحػػػديات خاصػػػة فػػػي ظػػػؿ مػػػا يواجيػػػو مػػػف
خطوًطػػػػا  (ٗٔ، صٕٛٓٓ، وٕٗ، صٕٗٓٓ)ُينظػػػػر:  اإلسػػػػبلمي، وقػػػػد ذكػػػػر الػػػػدكتور القرضػػػػاوي

ر عشرة ينبغي أف ينتقؿ بيا خطابنا اإلسبلمي، حتى يصؿ إلى المكانة المنشػودة مػف القػوة فػي التػأثي
لكػبلـ والجػدؿ إلػى العطػاء ومػف ا ،يقػة والجػوىركؿ والمظير إلى الحقاالنتقاؿ مف الش ىي: واإلقناع،
روع والػػػػذيوؿ إلػػػػى الػػػػرؤوس مػػػػف الفػػػػو  ،غوغائيػػػػة إلػػػػى العقبلنيػػػػة والعمميػػػػةومػػػػف العاطفيػػػػة وال ،والعمػػػػؿ

 ،لتقميد إلى االجتياد والتجديػدوا ودمف الجمو  ،والتنفير إلى التيسير والتبشير مف التعسير، و واألصوؿ
 ،االنحػػبلؿ إلػػى الوسػػطية واالعتػػداؿمػف الغمػػو و و  ،واالنطػػبلؽاالنغػػبلؽ إلػػى التسػػام  مػف التعصػػب و و 
 إلى االئتبلؼ والتضامف. مف االختبلؼ والتشاحفو  ،لعنؼ والنقمة إلى الرفؽ والرحمةمف او 
 ثالثاا: العوامل التً تؤثر فً قوة الخطاب اإلسالمً: -

صػػية شخ، و مضػػموف الخطػػاب تػؤثر فػػي قػػوة الخطػػاب اإلسػبلمي عوامػػؿ عػػدَّة، مػػف أىميػا:
 الظروؼ واألوضاع التي يصدر فييا الخطاب.، و شخصية الُمخاَطبو  ،حامؿ الخطاب

ـّ عقيػػدًة  الخطػػاب أمػػا مضػػموف فمػػف يختمػػؼ ولػػف يتبػػدؿ، ألنَّػػو دعػػوة إلػػى مػػا قػػد اكتمػػؿ وتػػ
 وتشريًعا وأخبلًقا. 

ويتحمػػؿ مسػػؤولية  ُمبمّػػي يحمػػؿ اإلرث النبػػوي وأمػػا حامػػؿ الخطػػاب، فيػػو فػػي نظػػر اإلسػػبلـ
َأتَػْأُمُروَف  :ولذا يجب أف يحممو فكػرة يترجميػا خمقػو وسػموكو وتصػرفاتو. قػاؿ  .ا الخطابنقؿ ىذ

ـْ َتْتُموَف اْلِكَتاَب َأَفبَل َتْعِقُموفَ  ـْ َوَأْنُت . وفي الحػديث الصػحي : (ٗٗالبقرة: ) النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسْوَف َأْنُفَسُك
ِة َفُيْمَقى ِفي النَّاِر، َفَتْنَدِلُؽ َأْقَتاُبُو ِفي النَّاِر، َفَيُدوُر َكَمػا َيػُدوُر اْلِحَمػاُر ِبَرَحػاُه، ُيَجاُء ِبالرَُّجِؿ َيْوـَ اْلِقَيامَ ))

ْنَياَنػػا َعػػْف َفَيْجَتِمػػُ  أَْىػػُؿ النَّػػاِر َعَمْيػػِو َفَيُقولُػػوَف: َأْي فُػػبَلُف َمػػا َشػػْأُنَؾ؟ َألَػػْيَس ُكْنػػَت َتْأُمُرَنػػا بِػػاْلَمْعُروِؼ َوتَ 
ـْ َعْف اْلُمْنَكِر َوآِتيوِ اْلمُ  ـْ ِباْلَمْعُروِؼ َواَل آِتيِو َوَأْنَياُك  . (ٔ)))ْنَكِر؟، َقاَؿ: ُكْنُت آُمُرُك

اْدُع ِإلَػى َسػِبيِؿ  :وحامؿ الخطاب يجب أف يكػوف مخمًصػا ن فػي دعوتػو التزاًمػا بقولػو 
فػػػإف لقيػػػت دعوتػػػو  .)ٕ٘ٔالنحػػػؿ: ( ِتي ِىػػػَي َأْحَسػػػفُ بِػػػالَّ  َرّبِػػػَؾ ِباْلِحْكَمػػػِة َواْلَمْوِعَظػػػِة اْلَحَسػػػَنِة َوَجػػػاِدْلُيـْ 

،  رسوؿال، وأّما إف وجد إعراًضا وصًدا فإف عميو أف يصبر كما صبر استجابة فيو فضؿ َّ 
ابُّ َواْلفَػَراُش ِإنََّما َمَثِمػي َوَمثَػُؿ ُأمَّتِػي ، َكَمثَػِؿ َرُجػٍؿ اْسػَتْوَقَد َنػاًرا ، َفَجَعمَػِت الػدَّوَ )): ألـ يقؿ رسوؿ َّ 

ُمػػوَف ِفيػػوِ  ـْ َتَقحَّ ـْ ، َوَأْنػػُت ثػػـ يجػػب عمػػى حامػػؿ الخطػػاب أف يكػػوف  .(ٕ)))؟َيَقْعػػَف ِفيػػِو ، َفَأَنػػا آِخػػٌذ ِبُحَجػػِزُك
، وأف مػػدعويفواألوضػػاع ال بػػالظروؼو  ،بمػػف يوجػػو إليػػو الػػدعوةو إليػػو، و عمػػى درايػػة وعمػػـ بمػػا يػػدع

يش فػػي واقػػ  عصػػره ومسػػتجداتو، ويػػدرؾ مػػا يحػػيط يكػػوف عمػػى جانػػب مػػف الػػوعي والثقافػػة بحيػػث يعػػ
 . (ٕٛٓٓالبوطي، ُينظر: ) بدعوتو مف مشاكؿ ومكائد وُشبيات.
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 المبحث األول:
ة؛ مفهومها وأهمٌتها ومراتبها  الُحجَّ

ة:   المطلب األول: مفهوم الُحجَّ
ة لغة: ػة" مشػتقة مػف "َحػ الُحجَّ َج"، قػاؿ تعنػي: الغمبػة والّظفػُر عنػد الخصػومة، فكممػة "الُحجَّ

والجػػػػيـ أصػػػػوٌؿ أربعػػػػة. فػػػػاألوؿ القصػػػػد"، ثػػػػـ قػػػػاؿ:  "الحػػػػاء  :(ٜٕ، ص:ٕ، ج:ٜٜٚٔ) ابػػػػف فػػػػارس
ػػػة مشػػػتّقًة مػػػف ىػػػذا؛ ألّنيػػػا تُْقَصػػػد، أو بيػػػا ُيْقَصػػػد الحػػػؽُّ المطمػػػوب. يقػػػاؿ:  "وممكػػػف أف تكػػػوف الُحجَّ

  حاججت فبلًنا فحَجْجتو، أي غمبُتو بالُحّجة، وذلؾ الّظفُر يكوف عند الخصومة".
ة: ما ُدوِفَ  بو الخصـ". (ٕٕٛ، ص:ٕ، ج:ٕٛٛٔ) وقاؿ ابف منظور  : "وقيؿ: الُحجَّ

ػػػػة تعنػػػػي أيًضػػػػا: الػػػػدليؿ والبرىػػػػاف، قػػػػاؿ ابػػػػف منظػػػػور : (ٕٕٙ، ص:ٕ، ج:ٕٛٛٔ) والُحجَّ
ة: الدليؿ والبرىاف".  "والُحجَّ

ة اصطالًحا:  عّرفيا العمماء بتعريفات عدَّة:  والُحجَّ
: "ىػي التػي يمػـز مػف التصػديؽ بيػا التصػديؽ (ٕٖٗ، ص:ٔ:، جٜٜٙٔ) قاؿ التيانوي - 
 بالشيء".

ػػػػػة... الموصػػػػػؿ إلػػػػػى : "(ٗٔ، ص:ٕ، ج:ٜٔٔٔ) وقػػػػػاؿ القاضػػػػػي األحمػػػػػد نكػػػػػري -  الُحجَّ
ّنمػػػا ُسػػػّمي بيػػػا ألف مػػػف تمسػػػؾ بػػػو اسػػػتدالاًل عمػػػى مطموبػػػو غمػػػب الخصػػػـ، فيػػػو سػػػبب  التصػػػديؽ، وا 

 الغمبة".
واألدلػػػػة: ... ىػػػػي طريػػػػؽ الوصػػػػوؿ إلػػػػى "الحجػػػػج : (ٕ٘، ص:ٖٜٜٔ) وقػػػػاؿ الميػػػػداني - 

وىػي طريػؽ إقنػاع  معمومات تصديقية نظرية ليس لدينا وسػائؿ حسػّية أو أدلػة ماّديػة لموصػوؿ إلييػا.
لزاميـ جدليَّا بقبوليا والتسميـ بيا".  اْلخريف بيا، وا 

ة، أي المقصد المستقيـ الػذي (ٖٙٔ، ص:ٜٜٓٔ) وقاؿ المناوي - : "الداللة المبينة لمُحجَّ
 ضي أحد النقيضيف".يق

 : "ما دّؿ بو عمى صّحة الدعوى".(ٙٛ، ص:ٜ٘ٛٔ) وقاؿ الجرجاني - 
ة، وال تناقض بينيا وبيف  ويبلحظ مما سبؽ: أنَّو ال تعارض بيف تعريفات العمماء لمُحجَّ

ة تطمؽ عمى:   التعريؼ المغوي. فالُحجَّ
 التصديؽ. اليدؼ والغاية: وىو الغمبة والّظفُر عند الخصومة، والوصوؿ إلى -ٔ
 الوسيمة: وىي الدليؿ والبرىاف. -ٕ

ة بأنَّيا: "البرىاف والدليؿ الذي َيتسم   ويمكننا الجم  بيف التعريفات السابقة، وتعريؼ الُحجَّ
 بو المُخاِطب، ألجؿ دف  خصمو وغمبتو، والوصوؿ إلى التصديؽ".
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ة عند العمماء ُتسمَّى الدليؿ، قاؿ الجرجاني ة  :(ٜٛ، ص:ٜ٘ٛٔ) والُحجَّ "وقيؿ: الُحجَّ
: "الطريؽ الموصؿ إلى مطموب تصديقي يسمى (ٕ٘، ص:ٖٜٜٔ) والدليؿ واحد"، وقاؿ الميداني

ة(، ويسمى أيًضا )دليبًل(".  )ُحجَّ
ة (ٛٗ، ص:ٜٜٚٔ) قاؿ اإلماـ الجوينيوقد ُتسمَّى بأسماء أخرى،  : "والبرىاف والُحجَّ

 واْلية: كميا متقاربة، سيما في ُعرؼ العمماء".  والعبلمة والداللة والدليؿ والداؿ والبينة والبياف
: "إف الػػذي ُعمِّػػؽ بػػو األحكػػاـ الشػػرعية شػػرًعا (ٕ٘ص: -ٕٗ، ص:ٕٓٓٓ) الَبػػْزَدوي وقػػاؿ

ف لـ يكف َعْيَف الفقو"، ثـ قاؿ: "وكما ُيسمَّى ِفقًيا ُيسمَّى معنًى، وُيسمَّى ِقياًسا، وُيسػمَّى  ُسّمي فقًيا، وا 
ًة، وُبْرىاًنا".ِعمًَّة، وُيسمَّى َسبَ   ًبا، وُيسمَّى َمْعقواًل، وُيسمَّى ُنكَتًة، وُيسمَّى دليبًل، وَنَظًرا، وَرْأًيا، وُحجَّ

ف اختمفت تسميتيا، فإنَّيا تتميز بأمريف: ة وا   م  العمـ أف الُحجَّ
 تدف  المخالؼ. -ٕ                تمن  مف المطموب. -ٔ

ة:ياف الففي ب (ٖ٘، ص:ٔ، ج:ٕٜٜٔ) قاؿ اإلماـ الزركشي  رؽ الدقيؽ بيف الدليؿ والُحجَّ
ة وجياف:  "في الفرؽ بيف الدليؿ والُحجَّ

ة ما من  مف ذلؾ. -  أحدىما: أف الدليؿ ما دؿ عمى مطموبؾ، والُحجَّ
ة ما دف  عنؾ مخالفؾ". -  والثاني: ما دؿ عمى صوابؾ، والُحجَّ

ػػػة" لػػػوحظ َأنَّػػػو ال يخػػػرج عػػػػف فػػػي األحاديػػػث النبويػػػة، و  -باشػػػتقاقاتو -وقػػػد ورد لفػػػظ "الُحجَّ
 المعنييف المغوي واالصطبلحي، فيو يدور حوؿ معنييف اثنيف:

ة بمعنى الغمبة والّظفُر عند الخصومة، والوصوؿ إلى التصديؽ، مف ذلؾ:   - األوؿ: الُحجَّ
ـُ َأْنَت َأُبوَنا َخيَّْبَتَنا )): قوؿ النبي  ـُ َوُموَسى، َفَقاَؿ ُموَسى: َيا آَد َوَأْخَرْجَتَنا ِمَف اْلَجنَِّة، َفَقاَؿ اْحَتجَّ آَد

: َأْنَت ُموَسى اْصَطَفاَؾ اَّللَُّ ِبَكبَلِمِو َوَخطَّ َلَؾ التَّْوَراَة ِبَيِدِه، َتُموُمِنى َعَمى َأْمٍر َقدََّرُه َعمَ  ـُ يَّ َقْبَؿ َأْف آَد
ـُ مُ  ـُ ُموَسى، َفَحجَّ آَد  . (ٖ)((وَسىَيْخُمَقِنى ِبَأْرَبِعيَف َسَنًة؟، َفَحجَّ آَد

ة مف صاحبو عمى ما يقوؿ"قولو:  ـُ َوُموَسى": "أي طمب كؿ منيما الُحجَّ  "اْحَتجَّ آَد
ـُ ُموَسى(ٛٙٗ، ص:ٕٔ، ج:ٜٛٙٔ)العظيـ آبادي،  ة وظير ": "، وقولو: "َفَحجَّ آَد أي غمبو بالُحجَّ

 .(ٜٙٗ، ص:ٕٔ، ج:ٜٛٙٔ)العظيـ آبادي،  "عميو بيا
ة بمعنى الد - ـْ َتْخَتِصُموَف ِإَليَّ )): قوؿ النبي ليؿ والبرىاف، مف ذلؾ: الثاني: الُحجَّ ِإنَُّك

ِتِو ِمْف َبْعٍض َفَمْف َقَضْيُت َلُو ِبَحؽِّ َأِخيِو َشْيًئا ِبَقْوِلِو َفِإنََّما َأقْ  ـْ َأْلَحُف ِبُحجَّ َطُ  َلُو ِقْطَعًة َوَلَعؿَّ َبْعَضُك
ِتوِ  قولو:. (ٗ)((ِمْف النَّاِر َفبَل َيْأُخْذَىا ""َأْلَحُف ِبُحجَّ ، ٜٜ٘ٔ)ابف حجر،  ": أي: "أي أفطف بيا وأقـو

  .(ٕٛٔ، ص:ٔج:
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ة فً الخطاب اإلسالمً:  المطلب الثانً: أهمٌة الُحجَّ
ة أحد أىـ العوامؿ المؤثرة في قوة الخطاب اإلسبلمي، والتي تؤدي إلػى   التأثير تعتبر الُحجَّ

 ي:، فيالقمبي واإلقناع العقمي عند المخاطبيف
بعػدـ اتبػاع مػا ال يقػـو عمػى أسػاس  وقػد أمرنػا ربنػا  تقـو عمػ  أسػاس عممػي، أوًَّل: - 

  .(ٖٙاإلسراء: ) َواَل َتْقُؼ َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْمـٌ عممي، فقاؿ: 
ػػْمَ  َواْلَبَصػػَر َواْلفُػػَؤاَد ُكػػؿُّ ُأوَلئِػػَؾ َكػػافَ : ووىبنػػا أداة العمػػـ: الحػػواس والعقػػؿ، فقػػاؿ   ِإفَّ السَّ

َوَيػػَرى . وبػػّيف أف اإليمػػاف رأس األمػػور كميػػا يقػػـو عمػػى العمػػـ، فقػػاؿ: (ٖٙاإلسػػراء: ) َعْنػػُو َمْسػػُئواًل 
ـَ الَِّذي ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَِّؾ ُىَو اْلَحػؽَّ َوَيْيػِدي ِإلَػى ِصػَراِط اْلَعِزيػِز اْلَحِميػدِ  ، (ٙسػبأ: ) الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِعْم

ـْ َصػػاِدِقيفَ برىػػاف، فقػػاؿ: وطالػب لكػػؿ دعػػوى بال ـْ ِإْف ُكْنػػُت ُينظػػر: ) )ٔٔٔالبقػػرة: ) ُقػػْؿ َىػػاُتوا ُبْرَىػػاَنُك
 .(ٕٛٓٓالبوطي، 

التفكيػػػػر والبحػػػػث  حيػػػػث إفَّ وظيفػػػػة العقػػػػؿ األساسػػػػية: تػػػػـر عقػػػػؿ اإلنسػػػػاف،تحثانًيػػػػا:  - 
  واالستنباط والنقد.

فو  مػا يمقػف لئلنسػاف دوف أف حصر ميمتو في مجرد التمقي والتقميد والجمػود، وقبػوؿ كػؿ  ا 
ُينظػػر: ) يمتحنػو، ويفحصػو، ويعػػرؼ صػدقو مػػف كذبػو، أو صػػحتو مػف فسػػاده، أو صػوابو مػػف خطئػو

تعطيػػؿ أو تجاىػػؿ لممكػػات المعرفػػة والفيػػـ، بػػؿ ُيعػػدُّ ىبوًطػػا عػػف مسػػتوى  . ىػػو(ٕٓٔٓالقرضػػاوي، 
ـْ َوَلقَػػْد َذَرْأَنػػا ِلَجيَػػ :، قػػاؿ َّ (ٕٛٓٓالبػػوطي، ُينظػػر: ) نيةاإلنسػػا ْنػػِس َليُػػ ـَ َكِثيػػًرا ِمػػَف اْلِجػػفِّ َواإْلِ نَّ

ـْ آَذاٌف اَل َيْسػَمُعوَف ِبيَػػا ُأوَلئِػػَؾ َكاأْلَ  ـْ أَْعػػُيٌف اَل ُيْبِصػُروَف ِبيَػػا َوَليُػػ ـْ ُقمُػوٌب اَل َيْفَقيُػػوَف ِبيَػا َوَليُػػ ْنَعػاـِ َبػػْؿ ُىػػ
ـُ اْلَغاِفُموفَ   .(ٜٚٔاألعراؼ: ) َأَضؿُّ ُأوَلِئَؾ ُى

ُتعػػدأ أقصػػر الطػػرؽ لموصػػوؿ إلػػ  الحقيقػػة فيمػػا َّل يسػػوغ فيػػه التقميػػد مػػف العمػػـو  ثالثًػػا: - 
 واألحكاـ العقمية.

ة.   والتقميد: ىو قبوؿ قوؿ الغير ببل ُحجَّ
 والعمـو ضرباف: 

أحدىما: ما ال يسوغ فيو التقميد، وىي األحكاـ العقمية، مف معرفة َّ وتوحيده وتصديؽ  -
ـُ اتَِّبُعػوا لى الدليؿ، وقد ذـ َّ تعالى مف قمد في ذلػؾ، فقػاؿ: رسمو، ويمـز فيو الرجوع إ َذا ِقيػَؿ َليُػ َواِ 

ـْ اَل َيْعِقُموَف َشػيْ  البقػرة: ) ًئا َواَل َيْيتَػُدوفَ َما َأْنَزَؿ اَّللَُّ َقاُلوا َبْؿ َنتَِّبُ  َما َأْلَفْيَنا َعَمْيِو آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَف آَباُؤُى
ف يجػوز عميػو الخطػأ والضػبلؿ ال يجػوز تقميػده. وقػاؿ أيًضػا حكايػة عػف الكفػار: . فبّيف أف مػ(ٓٚٔ
 َـْ ُمْيتَػُدوف نَّػا َعمَػى آثَػاِرِى ػٍة َواِ  ونحػو ذلػؾ. وكػاف  .(ٕٕالزخػرؼ: ) َبْؿ َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَمى ُأمَّ
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تقميػد غيػره، كالبصػراء فػي  طريؽ معرفة العقؿ، والناس كميـ في العقؿ سػواء، فػبل يجػوز ألحػد مػنيـ
ـْ َأَفبَل تُْبِصُروفَ جمي  الُمكمفيف، وقاؿ:  القبمة، وليذا خاطب َّ   .(ٕٔالذاريات: ) َوِفي َأْنُفِسُك

يف مػػف الحػػبلؿ والحػػراـ، وقػػدر الزكػػاة و  - الثػاني: مػػا يسػػوغ فيػػو التقميػػد، وىػػو مػػف أحكػػاـ الػػدِّ
 .(ٕٖ-ٖٔ، ص:ٔ، ج:ٕٕٓٓوياني، الر ُينظر: ) وأحكاـ الصبلة والصياـ ونحو ذلؾ

 المطلب الثالث: مراتب الُحجج:
 الحجػػجمػا يفيػد الظػف. و  المخػاطبوف بػأنواع مػف الحجػج، منيػا مػػا يفيػد اليقػيف، ومنيػا يحػتجُ 

 . عدَّة، مف العمماء مف جعميا عمى مرتبتيف ومنيـ مف زاد عمى ذلؾ عمى مراتب
 ؿ الحجج عمى مرتبتيف:( مثبًل، جعٗٔ، ص:ٕ، ج:ٜٔٔٔ)القاضي األحمد نكري 

ة القطعية:" ة التي تفيد اليقيف، وال يقصد بيا إال اليقيف المطموب.  الُحجَّ  ىي الُحجَّ
ػػػػة اإلقناعيػػػػة:و  ػػػػة التػػػػي تفيػػػػد الظػػػػف ال اليقػػػػيف، وال يقصػػػػد بيػػػػا إال الظػػػػف  الُحجَّ ىػػػػي الُحجَّ

 بالمطموب".  
، مسػػػة مراتػػػب( جعػػػؿ الُحجػػػج عمػػػى خٜٕٚ، ص:ٖٜٜٔ) لميػػػدانيعبػػػد الػػػرحمف اواإلمػػػاـ 

فمنيمػا مػػا يفيػد اليقػيف الجػاـز وىػػي  يحػتج المنػاظروف والمسػتدلوف بػػأنواع مػف الحجػج واألدلػة:قػاؿ: "ف
 .(الحجة البرهانية)

 ومنيا ما يفيد دوف ذلؾ. 
فإف كانت ممزمة لمطرؼ اْلخر المناظر أو المعروض عميو الدليؿ، باعتباره ُمسمًِّما 

ة لشيرتيا شيرة مقا ة الجدلية)ربة لقوة اليقيف، أو ىي مذىبو فيي بمقدمات الُحجَّ   .(الُحجَّ
ف كانت غير ُممزمة لمطرؼ اْلخر المناظر أو الُمخاطب، لكنيا تفيد ظًنا راجًحا مقبواًل،  وا 

ة الخطابية)فيي   .(الُحجَّ
ف كانت دوف ذلؾ إال أنَّيا تتبلعب بمشاعر المخاطب، فيستجيب لمضمونيا ويتأثر  وا 

ة الشعرية)ا بعدـ صحتيا، فيي بيا، ولو كاف عالمً   .(الُحجَّ
ف كانت مؤلفة مف مقدمات كاذبػات، أو فييػا مػا ىػو كػاذب غيػر صػحي ، فيػي  ػة )وا  الُحجَّ

ػة المرفوضػػة إف كانػػت قائمػػة عمػػى خطػػأ غيػػر مقصػود، فيػػي (المرفوضػػة ف (الغمػػط). وىػػذه الُحجَّ . وا 
أجؿ تضميؿ الُمخاَطب، فيػي كانت قائمة عمى خطأ مقصود مف أجؿ التمويو عمى الخصـ، أو مف 

 ."(المغالطة)
، باعتبارىػػا تتػػألؼ مػػف مقػػدمات -كمػػا أسػػمفنا -أمػػا الُحجػػب البرهانيػػة فتييػػد اليقػػيف الجػػاـز

 يقينية، فنبلحظ وجودىا في الحقائؽ الفكرية. 
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ُينظػػر: ) ومػػف أمثمتيػػا: مسػػألة قيػػاس إعػػادة الخمػػؽ عمػػى بدئػػو بالنسػػبة إلػػى الخػػالؽ العظػػيـ
َعػْف َأبِػي ُىَرْيػَرَة َرِضػَي اَّللَُّ َعْنػُو قَػاَؿ:  (٘)مػف ذلػؾ: مػا رواه الشػيخاف ،(ٜٕٛص: ،ٖٜٜٔ، لميدانيا

قَػػػاَؿ: َأْرَبُعػػػوَف َيْوًمػػػا؟، قَػػػاَؿ: َأَبْيػػػُت، قَػػػاَؿ: َأْرَبُعػػػوَف ، َمػػػا َبػػػْيَف النَّْفَختَػػػْيِف َأْرَبُعػػػوفَ ((: قَػػػاَؿ َرُسػػػوُؿ اَّللَِّ 
ػػَماِء َمػػاًء، َفَيْنُبتُػػوَف {َبُعػػوَف َسػػَنًة؟، قَػػاَؿ: َأَبْيػػُت، قَػػاَؿ: َشػػْيًرا؟، قَػػاَؿ: َأَبْيػػُت، قَػػاَؿ: َأرْ  َـّ ُيْنػػِزُؿ اَّللَُّ ِمػػْف السَّ ثُػػ

ْنَساِف َشْيٌء ِإالَّ َيْبَمى، ِإالَّ َعْظًما َواِحًدا َوُىػَو َعْجػُب الػذََّنِب، وَ  ِمْنػُو ُيَركَّػُب َكَما َيْنُبُت اْلَبْقُؿ، َلْيَس ِمْف اإْلِ
  .((ْوـَ اْلِقَياَمةِ اْلَخْمُؽ يَ 

ػػػة يقينيػػػة، فمسػػػألة الخمػػػؽ مسػػػألة ماديػػػة ممموسػػػة ال مجػػػاؿ  ويبلحػػظ أف مقػػػدمات ىػػػذه الُحجَّ
لمشؾ فييا، ومف كاف قادًرا عمى بدء الخمؽ، فيو عمى إعادتو بعد موتو وفنائو قادر يقيًنػا، واإلنسػاف 

، ويكوف ذلؾ مف "َعْجب الػذََّنب" الػذي ال يبمػى َكَما َيْنُبُت اْلَبْقؿُ بعد النفخة الثانية  يبعث بقدرة َّ 
، وىػو: "العظػػـ المطيػؼ الػػذي فػي أسػػفؿ الصػمب، وىػػو رأس العصػعص... وىػػو كمػا أخبػر النبػػي 

، ٛٔ، ج:ٖٜٓٔ)النػػووي،  أوؿ مػػا يخمػػؽ مػػف اْلدمػػي، وىػػو الػػذي يبقػػى ليعػػاد تركيػػب الخمػػؽ عميػػو"
 .(ٕٜص:

 الظف الراجح:وأما الُحجب الجدلية والُحجب الخطابية فتييد 
ػػة الجدليػػة تفيػػد الظػػف المقػػارب لميقػػيف، وىػػي ُممزمػػة لمطػػرؼ اْلخػػر باعتبارىػػا تتػػألؼ  فالُحجَّ

 . (ٜٜٕ، ص:ٖٜٜٔ. )ُينظر: الميداني، مف مقدمات مشيورة ُمسّمـ بيا مقاربة لميقيف
وتوجػػد أمثمتيػػػا فػػي كػػػؿ مجػػاالت الفكػػػر، وتكثػػر فػػػي قضػػايا الحػػػؽ والواجػػب، كالقانونّيػػػات "

قيػػات، وتكثػػر أيًضػػا فػػي االجتماعيػػات، والسياسػػيات، والقضػػائيات، ومجػػاالت التربيػػة، وغيػػر واألخبل
 . (ٜٜٕ، ص:ٖٜٜٔ)الميداني،  "ذلؾ

ػا َنَزلَػْت:  (ٙ)الشيخافومف ذلؾ: ما رواه   َوَأْنػِذْر َعْف اْبِف َعبَّاٍس َرِضػَي اَّللَُّ َعْنُيَمػا قَػاَؿ: َلمَّ
َفا، َفَجَعَؿ ُيَناِدي:  . َصِعَد النَِّبيُّ (ٕٗٔء: الشعرا) َعِشيَرَتَؾ اأْلَْقَرِبيفَ  َيا َبنِػي ِفْيػٍر، َيػا ))َعَمى الصَّ

ـْ َيْسػػػَتِطْ  َأْف َيْخػػػُرَج َأْرَسػػػَؿ َرُسػػػواًل . ((َبنِػػػي َعػػػِديٍّ  ِلُبطُػػػوِف قُػػػَرْيٍش، َحتَّػػػى اْجَتَمُعػػػوا، َفَجَعػػػَؿ الرَُّجػػػُؿ ِإَذا لَػػػ
ـْ َأفَّ َخػْيبًل بِػاْلَواِدي ُتِريػُد َأْف ُتِغيػَر ))ٍب َوقُػَرْيٌش، َفقَػاَؿ: ِلَيْنُظَر َما ُىػَو، َفَجػاَء َأُبػو َليَػ ـْ لَػْو َأْخَبػْرُتُك َأَرَأْيػَتُك

؟ ِقيَّ ـْ ُمَصػػدِّ ـْ َأُكْنػػُت ْبَنػػا َعَمْيػػَؾ ِإالَّ ِصػػْدًقا، قَػػاَؿ: ، ((َعمَػػْيُك ، َمػػا َجرَّ ـْ ـْ َبػػْيَف َيػػَدْي ))قَػػاُلوا: َنَعػػ فَػػِإنِّي َنػػِذيٌر َلُكػػ
، َأِلَيَذا َجَمْعَتَنا، َفَنَزلَػْت: ، ((اٍب َشِديدٍ َعذَ  َتبَّػْت َيػَدا َأبِػي َليَػٍب َوتَػبَّ َفَقاَؿ َأُبو َلَيٍب: َتبِّا َلَؾ َساِئَر اْلَيْوـِ

 .(ٕ، ٔالمسد: ) * َما أَْغَنى َعْنُو َماُلُو َوَما َكَسبَ 
ة شبو يقينية، ال مجاؿ لمجدؿ فيي ا، فقضية الصدؽ التي ويبلحظ أف مقدمات ىذه الُحجَّ

؟)): سأليـ عنيا النبي  ِقيَّ ـْ ُمَصدِّ ْبَنا ، قضية ُمسّمـ بيا وىذا ما أكدوه بقوليـ: "((َأُكْنُت ، َما َجرَّ ـْ َنَع
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وىي نتيجة مقاربة ، َعَمْيَؾ ِإالَّ ِصْدًقا"، وقد سيقت كمقدمة لبلستدالؿ بيا عمى صدؽ دعوتو 
نَّ لميقيف عند مف يخاطبيـ النبي  ما نزلت عف اليقيف ألفَّ الصدؽ قضية معنوية غير ممموسة، . وا 

ة الجدلية أدنى مف اليقيف، وأعمى مف الظف الراج ، وىي ُممزمة. ولكف رفض أبي ليب  وعميو فالُحجَّ
لمنتيجة التي أفضت إليو تمؾ المقدمة فيو داللة عمى الجحود والعناد الذي مصدره اليوى، وصدؽ 

 َّ  :إذ قاؿ َـْ ُظْمًما َوُعُموِّاَوَجح   .[ٗٔ]النمؿ:  ُدوا ِبَيا َواْسَتْيَقَنْتَيا َأْنُفُسُي
ة الخطابية تفيد الظف الراج  المقبوؿ، وىي غير ُممزمة لمطرؼ اْلخر باعتبارىا  والُحجَّ

تتألؼ مف مقدمات ظنية سواء سمـ بيا الُمخاطب أو لـ ُيسمِّـ، وسواء أفادتو ظًنا راجًحا أو لـ تفده، 
 (.ٖٓٓ، ٖٜٜٔ)ُينظر: الميداني،  الُمستدؿ بيا تفيد ظًنا راجًحا نيا مف وجية نظرلك

ة تصم  في التعميمات والمخاطبات، وتصم  لئلقناع بوجية نظر صاحب " وىذه الُحجَّ
ة أو لئلقناع بعذره فيما ذىب إليو مف مذىب فقيي، أو حكـ قضائي، أو فيما انتيى إليو مف  الُحجَّ

ره مف رأي سياسي، أو إداري، أو اجتماعي، أو غير ذلؾ مف شؤوف فيما قرّ  أو ،ية عمميةنظرّ 
)الميداني،  "وتوجد أمثمتيا في كؿ مجاالت الفكر ومعظـ شؤوف الحياة وقضايا اإلنساف ...الحياة
 . (ٖٔٓص: -ٖٓٓ، ص:ٖٜٜٔ

، ا َأَتى النَِّبيَّ َأِبي ُأَماَمَة َقاَؿ: "ِإفَّ َفًتى َشابِّ  عف (ٚ)ومف ذلؾ: ما رواه أحمد في مسنده
، َفَدَنا ))اْدُنوْ )): َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ اْئَذْف ِلي ِبالزَِّنا، َفَأْقَبَؿ اْلَقْوـُ َعَمْيِو َفَزَجُروُه، َقاُلوا: "َمْو َمْو"، َفَقاؿَ 

َؾ؟))ِمْنُو َقِريًبا، َقاَؿ: َفَجَمَس، َقاَؿ:  واََل ((، َجَعَمِني اَّللَُّ ِفَداَءَؾ"، َقاَؿ: ، َقاَؿ: "اَل َواَّللَِّ ((َأُتِحبُُّو أِلُمِّ
َياِتِيـْ  َقاَؿ: "اَل َواَّللَِّ َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ، َجَعَمِني اَّللَُّ ، ))َأَفُتِحبُُّو اِلْبَنِتَؾ؟((َقاَؿ: ، ))النَّاُس ُيِحبُّوَنُو أِلُمَّ

َقاَؿ: "اَل َواَّللَِّ، َجَعَمِني اَّللَُّ ، ((َأَفُتِحبُُّو أِلُْخِتَؾ؟))َقاَؿ: ، ))َواَل النَّاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَبَناِتِيـْ ))ِفَداَءَؾ"، َقاَؿ: 
ِتَؾ؟((َقاَؿ: ، ((َواَل النَّاُس ُيِحبُّوَنُو أِلََخَواِتِيـْ ))ِفَداَءَؾ"، َقاَؿ:  اَل َواَّللَِّ، َجَعَمِني اَّللَُّ "، َقاَؿ: ((َأَفُتِحبُُّو ِلَعمَّ
اِتِيـْ  َواَل ))ِفَداَءَؾ"، َقاَؿ:  ِني اَّللَُّ ، َقاَؿ: "اَل َواَّللَِّ، َجَعمَ ))َأَفُتِحبُُّو ِلَخاَلِتَؾ؟))َقاَؿ: ، ((النَّاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَعمَّ
َـّ اْغِفْر َذْنبَ ))، َقاَؿ: َفَوَضَ  َيَدُه َعَمْيِو، َوَقاَؿ: ((اُس ُيِحبُّوَنُو ِلَخااَلِتِيـْ واََل النَّ ))ِفَداَءَؾ"، َقاَؿ:  ُو، المَُّي

ْف َفْرَجوُ  ْر َقْمَبُو، َوَحصِّ ـْ َيُكْف َبْعُد َذِلَؾ اْلَفَتى َيْمَتِفُت ِإَلى َشْيٍء".. ((َوَطيِّ  َفَم
ة تفيد ظًنا راجًحا، فقد أقاـ النبي   عمى الشاب الذي ويبلحظ أف مقدمات ىذه الُحجَّ

ة معمومة ومقرر طمب اإلذف لو بالزنا  َؾ؟، فقاؿ:  ، عنده، ويعرؼ صحتيا في نفسو ةُحجَّ َأُتِحبُُّو أِلُمِّ
ِتَؾ؟، َأَفُتِحبُُّو ِلَخاَلِتَؾ؟. فإذا كنت ال تُ  فالناس حب ذلؾ، َأَفُتِحبُُّو اِلْبَنِتَؾ؟، َأَفُتِحبُُّو أِلُْخِتَؾ؟، َأَفُتِحبُُّو ِلَعمَّ

 ، ـْ َياِتِي ، و اَل ُيِحبُّوَنُو أِلُمَّ ـْ ، و ِلَبَناِتِي ـْ اِتِيـْ و أِلََخَواِتِي .و ، ِلَعمَّ ـْ  ِلَخااَلِتِي
 وأما الُحجب الشعرية، والُحجب المرفوضة فال تييد يقيًنا وَّل ظًنا راجًحا. 
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ػػة الشػػعريةف ال يشػػترط فييػػا أف تفيػد ظًنػػا راجًحػػا مقبػػواًل، بػؿ قػػد تعتمػػد عمػػى مقػػدمات " الُحجَّ
ُمخاطب وىمية، وصور كاذبة ال تخفى عمى المخاطب، إال أنَّيا تشتمؿ عمى ما يتبلعب بمشاعر ال

ة مف ىذا القبيؿ، ال تفيد يقيًنا ...النفسية، فيتأثر بيا ويستجيب لمضمونيا تفيد وال  ،وطبيعي أف ُحجَّ
... وعمى ىذا النوع مف الحجج تعتمد صناعة الشعر، وعمييػا يعتمػد الخطبػاء المتشػدقوف ظنِّا راجًحا

 .(ٕٖٓص: ،ٖٜٜٔ)الميداني،  الذيف يتبلعبوف بمشاعر جماىير المستمعيف"
(: "ومثالػػػو: أف مػػػف يريػػػد أف ٙٛٔ-٘ٛٔ، ص: ٜٔٙٔومػػػف ذلػػػؾ: قػػػاؿ اإلمػػػاـ الغزالػػػي )

( بػػػ )الجػػبف( ويقبحػػو، ويػػذـ صػػاحبو،  يحمػػؿ غيػػره عمػػى التيػػور، ويصػػرفو عػػف الحػػـز يمقػػب )الحػػـز
 فيقوؿ:   يرى الجبناء أف الجبف حـز        وتمؾ خديعة النفس المئيـ

 ".فتنبسط نفس المتوقؼ، إلى التيجـ بذلؾ
: "وىػػػذه الكممػػػات كميػػػا -بعػػػد األمثمػػػة التػػػي سػػػاقيا -(ٙٛٔ، ص:ٜٔٙٔثػػػـ قػػػاؿ الغزالػػػي )

 أحاديث يعمـ حقيقُة كذبيا، ولكنيا تؤثر في النفس تأثيًرا عجيًبا ال ُينكر".  
نَّة النبوية.ليا أمثمة ال توجد الُحّجة الشعرية مف ىذا القبيؿ و   في القرآف والسُّ

مشػاعر ىػو مػف قبيػؿ الحجػج الشػعرية، فقػد تشػتمؿ البػراىيف "ولكف ليس كؿ كبلـ محػرؾ لم
القاطعة عمى ما يحرؾ المشاعر، وقد تشتمؿ الحجج الجدلية والحجج الخطابية عمى مثؿ ذلؾ، فػبل 
تنػػزؿ باشػػتماليا عمػػى تحريػػؾ المشػػاعر إلػػى مسػػتوى الحجػػج الشػػعرية، بػػؿ ترتقػػي إلػػى مسػػتوى الجمػػ  

ػػػػػػػػػة المنطقيػػػػػػػػػة ومثيػػػػػػػػرات المشػػػػػػػػػاع )الميػػػػػػػػػداني،  ر النفسػػػػػػػػػية، وىػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػو أبمػػػػػػػػػي الَكِمػػػػػػػػػـ"بػػػػػػػػيف الُحجَّ
 . وىذا ما يبلحظ في األمثمة السابقة.(ٖٖٓ،ص:ٖٜٜٔ

ػنَّة النبويػةالحُ جميػ   عميو يمكف القوؿ بأفو  لبرىانيػة أو ا سػواء الُحجػج، جػج الػواردة فػي السُّ
ة شػعرية، وليػا أثػر عظػيـ عمػى النفػوس، و  الجدلية أو الخطابية ىػي مقبولػة ىي في نفس الوقت ُحجَّ

ػة الواحػدة تنطػوي عمػى عنصػريف اثنػيف ىمػا األسػاس الػذي  لدى كؿ فئة مف فئات البشػر، ألّف الُحجَّ
ثػارة العاطفػةجَّ يجعؿ الحُ  ، ٖٕٓٓناصػر، ُينظػر: ) ة مقبولة، وىذاف العنصػراف ىمػا: إقنػاع العقػؿ، وا 

 . (ٙ٘ٔ ص:
ػػة المرفوضػػة ػػة باطمػة تقػػـو مقػػدماتيا عمػػى خطػأ غيػػر م والُحجَّ غمػػط"، أو القصػػود فيػػي "ُحجَّ

مغالطػة"، والغػرض منيػا إبطػاؿ الحقػائؽ، ويصػطنعيا الخطأ مقصود مغّمؼ بما ُيوىـ أنَّو حؽ فيػي "
 .(ٖٗٓ، ص:ٖٜٜٔالميداني، ُينظر: ) ،أىؿ الباطؿ، وىي محرمة في اإلسبلـ

، ٖٜٜٔ)ُينظػػػػر: الميػػػػداني،  طائقػػػة منيػػػػا انيالميػػػػد ، وقػػػد ذكػػػػرالمغالطػػػػات كثيػػػػرة وصػػػور
 .ثاؿ عمييامكتفي ىنا بصورة واحدة م  ، ون(ٕٖٔ-ٖٗٓص:



ة وأثرها فً قوة الخطاب اإلسالمً  نعٌم الصفدي، أحمد عودة  ................................................. الُحجَّ
 

 

 13 

 
 
 
 
 
 
 

 المنارة

(: "قد تكوف المغالطة ناشئة عف كوف المقدمات مسػاوية ٖٚٓ، ص:ٖٜٜٔقاؿ الميداني )
 في المعرفة لمنتيجة.

 كالمتضايفيف المذيف ال ُيعرؼ أحدىما إال إذا ُعرؼ اْلخر، مثؿ: 
 إذا كاف خالد أًبا لسعيد فسعيد ابف لخالد.

 يد. لكف خالًدا أب لسع
 فسعيد ابف لخالد.

فيذا الدليؿ لغو ال فائدة منو، ألّنو ال تثبت أبوة شخص ْلخر، ما لـ تثبت بنوة اْلخر لػو، 
ػة يثبػت فييػا دعػواه، وكذلؾ العكس،  ولكف المغالط قد يصطن  مثؿ ىذا الدليؿ لئِليياـ بػأف يقػدـ ُحجَّ

 غو عمى شكؿ قياس".وتعتمد مغالطتو ىنا عمى التمويو بتطويؿ الكبلـ وترديده، وصو 
ػػػنَّة موجػػػود غيػػػرغيػػػر مقبػػػوؿ ابتػػػداًء، و ىػػػذا النػػػوع مػػػف الًحجػػػج و  ، حيػػػث إف فػػػي القػػػرآف والسُّ

، ٖٜٜٔالحجج الواردة في القرآف والسنة أصميا الصدؽ بخبلؼ المغالطة أو الغمط، قػاؿ الميػداني )
  إلػى تحكػيـ غالطة إدخاؿ قضية كاذبة في الػدليؿ، ولكػف سػبب تمويييػا يرجػ"وأصؿ الم (:ٕٖٔص

ات، أو إلى َشَبو الكاذبة بالصادقة في الصورة، أو إلى شػبو الكاذبػة بالصػادقة  الوىـ في غير الُمحسَّ
 في المعنى.

 وكؿ مغالطة مقصودة تصم  ألف تكوف غمًطا مقصوًدا".
 بحث الثانً:الم
ة وأسالٌبها   وضوابط اختٌارها فً الخطاب اإلسالمًطرق إقامة الُحجَّ

يف في أصولو وكمياتو العقائدية، والتعبدية، واألخبلقية، والشرعية، ال يتغير، ولكف  إفَّ الدِّ
يف وفقيائو قد قرروا أف الفتوى  ذا كاف المحققوف مف أئمة الدِّ قد الذي يتغير ىو أسموب تعميمو. وا 
طؽ تتغير بتغير الزماف والمكاف والُعرؼ والحاؿ. والفتوى تتعمؽ بأحكاـ الشرع. فإف نفس ىذا المن

  أحؽ وأولى... -بتغير الزماف والمكاف والُعرؼ والحاؿ -يقوؿ: إف تغير الدعوة أو الخطاب
ال شؾ أف ىناؾ أقداًرا مشتركة تقاؿ لمجمي  ويخاطب بيا الجمي ، ولكف يبقى ىناؾ 
خصوصية لكؿ فئة، توجب عمى العالـ والداعية أف يوجو ليا خطاًبا خاًصا، يجيب عمى تساؤالتيا، 

ِإَلى اْلَيَمِف، قاؿ لو:  ُمَعاَذ ْبَف َجَبؿ  َرُسوُؿ اَّللَِّ  لّما أرسؿ بلتيا، ويرد عمى شبياتيا.ويحؿ مشك
ـْ ِإَلى َأْف َيْشَيُدوا َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ (( ـْ َفاْدُعُي ًدا َرُسوُؿ ِإنََّؾ َسَتْأِتي َقْوًما أَْىَؿ ِكَتاٍب َفِإَذا ِجْئَتُي َوَأفَّ ُمَحمَّ
 . (ٛ)... الحديث((اَّللَِّ 

الحديث في تعميؿ البدء  حفي شر  (ٖٛ٘، ص:ٕ، ج:ٜٜ٘ٔ) قاؿ الحافظ ابف حجر
: "ىي كالتوطئة لموصية، لتستجم  ىمتو عمييا لكوف أىؿ الكتاب }َسَتْأِتي َقْوًما أَْىَؿ ِكَتابٍ { جممة:ب
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 ". دة األوثافأىؿ عمـ في الجممة فبل تكوف العناية في مخاطبتيـ، كمخاطبة الجياؿ مف عب
وييمو خطابنا، ويطم  عمى إنتاجنا  -نحف المسمميف -شؾ أف ىناؾ مف ينصت لقولنا وال

العممي والدعوي. لذا يجب عمينا أف نستجم  ىمتنا ونعتني بخطاباتنا، ونراعي استعماؿ أحسف 
قامة الُحجج عمى المخاطبيف، حتى يصاؿ الحقائؽ، وا  نقن   الطرؽ وأرقى األساليب في  الخطاب، وا 

: استجابة ألمر َّ ، وذلؾ (ٜٔ، ص:ٕٗٓٓ)ُينظر: القرضاوي، العقوؿ ونستميؿ القموب، 
 ُـْ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسف  . (ٕ٘ٔالنحؿ: ) اْدُع ِإَلى َسِبيِؿ َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُي

 الحكمة تعني: : "الدعوة ب(ٕٚٚ، ص:ٕٛٓٓ) قاؿ الدكتور القرضاوي
ة والبرىاف. -   الخطاب الذي يقن  العقوؿ بالُحجَّ
 والموعظة الحسنة تعني: الخطاب الذي يستميؿ العواطؼ، ويؤثر في القموب رغًبا ورىًبا. -
والجداؿ بالتي ىي أحسف: يعني الحوار م  المخالفيف بأحسف الطرؽ، وأرؽ األساليب،  -

 التي تقربيـ وال تبعدىـ".  
ابف منظور، ُينظر: ) لغة: السبيؿ، السيرة، المذىب، الحالة قة، والطريقةؽ جم  طريوالطر 

  .(ٕٕٔ، ص:ٕٕٓ، ص:ٔ، ج:ٕٛٛٔ
)الجرجػاني،  "ما يمكف التوّصُؿ بصحي  النظر فيو إلى المطمػوب" الطريقة اصطبلًحا:أما 

 .(٘ٗٔ، ص:ٜ٘ٛٔ
ر: ابف منظور، ُينظ) اَلمْذَىب األسموب لغة: الطريُؽ، الوجُو،األساليب جم  أسموب، و و 

  (.ٔٚٗص: /ٔ، ج:ٕٛٛٔ
األسموب اصطبلًحا: الكيفية التي تتناوؿ بيا الطريقة، أو الكيفية التي تتب  في تنفيذ أما 

الطريقة بصورة تمّيز كؿ شخص عف غيره. ومف ثـ يرتبط بصورة أساس بالخصائص الشخصية 
 خداميـ لنفس الطريقةلمُمخاِطب، فقد يختمؼ األسموب مف شخص إلى آخر عمى الرغـ مف است

  .(ٔٛٔ، ص:ٕٔٔٓمركز نوف، ُينظر: )
ػة الواحػدة مػف شػخص إلػى آخػر، عمػى الػّرغـ  وىذا يعني أنو قد يختمؼ أسموب إقامة الُحجَّ
مػػف اسػػتخداميـ لػػنفس الطريقػػة، وقػػد يسػػتخدـ الشػػخص الواحػػد أكثػػر مػػف أسػػموب إلقامػػة الحجػػة فػػي 

 عمى أمريف:إطار الطريقة الواحدة، وىنا البد مف التأكيد 
 نفذ عبر أسموب واحد أو أكثر. تُ  ـ مف األسموب، فالطريقة الوحدةألوؿ: أف الطريقة أعا - 
ة الواحدة قد تساؽ بأكثر مف أسموب، واألساليب كثيرة -  ناصر، ُينظر: ) الثاني: أف الُحجَّ

 (.ٔٛٔ، ص:ٕٔٔٓمركز نوف، و ، ٚٚٔ، ص:ٖٕٓٓ
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، وضوابط في الخطاب اإلسبلمي ياوأساليبة إقامة الُحجَّ بياف ألىـ طرؽ  يأتيوفيما 
 اختيارىا. 

ة فً الخطاب اإلسالمً:  المطلب األول: طرق إقامة الُحجَّ
في الخطاب اإلسبلمي لتناسب األفراد والجماعات، ولتتماشى م   ةع طرؽ إقامة الُحجَّ تتنو 

 مية والعقمية.الظروؼ واإلمكانات كما تتماشى م  أعمار الُمخاَطبيف وجنسيـ، وقدراتيـ الجس
عمػػى الوصػػوؿ إلػى اليػػدؼ، وتوصػػيؿ المعمومػػات والحقػػائؽ والمفػػاىيـ  مقػد حػػرص نبينػػا ف 

 منيا:ة، الُحجَّ  وقت، واستعمؿ طرًقا عدَّة إلقامةلمُمخاطبيف بأيسر الُسبؿ، وبأقصر الطرؽ، وبأسرع 
 أوًَّل: الخطابة:  -

" مؿ عمى اإلقناع واالستمالةيقصد بالخطابة: "فف مخاطبة الجماىير بطريقة إلقائية تشت
ة التي استعمميا النبي  .(ٖٔ، ص:ٜٚٛٔ)شمبي،  ، وتناوؿ والخطابة مف أىـ طرؽ إقامة الُحجَّ

 خبلليا شتى أمور الحياة. 
ة والدليؿ، و"في كؿ خطبو  ولقد كاف في كؿ خطبو  رس، العظة، والعبرة، والد الُحجَّ

عبارات وجيزة إال أنَّيا تحوي المعاني الكثيرة  . وال عجب أف تجد بعض ىذه الخطب فيوالحكمة
َوَما واألحكاـ العظيمة في كمماٍت وُجمٍؿ قصيرة، خرجت مف مشكاة النبوة التي أليمو َّ بيا. 

مف ذلؾ: ما رواه . (ٗ( )الشياوي، ص:ٗ، ٖالنجـ: ) َيْنِطُؽ َعِف اْلَيَوى * ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى
اْقُتُموا ))َيْخُطُب َعَمى اْلِمْنَبِر َيُقوُؿ:  ْبِف ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعْنُيَما َأنَّو َسِمَ  النَِّبيَّ َعْف ا (ٜ)الشيخاف

 . ((، َفِإنَُّيَما َيْطِمَساِف اْلَبَصَر َوَيْسَتْسِقَطاِف اْلَحَبؿَ (ٔٔ)َواأْلَْبَترَ  (ٓٔ)اْلَحيَّاِت، َواْقُتُموا َذا الطُّْفَيَتْيفِ 
 لمواعظ: ثانًيا: ا -

، والموعظة "ىي (٘ٙ، ص:ٕ، ج:ٕٔٓٓ)العيني،  "الوعظ ىو النص  والتذكير بالعواقب"
، ٜ٘ٛٔ)الجرجاني،  التي تميف القموب القاسية وُتدم  الُعُيوف الجامدة، وُتصم  األعماؿ الفاسدة"

 . (ٕٙ٘ص:
وقات كاف يعظ الصحابة في أوقات معمومة، ولـ يكف يستغرؽ األ ومعمـو "أفَّ النبي 

َعْف اْبِف  (ٕٔ)فقد روى الشيخاف، (ٛٙ، ص:ٕ، ج:ٕٔٓٓ)العيني،  خوًفا عمييـ مف الممؿ والضجر"
آَمِة َعَمْيَنا َكاَف النَِّبيُّ ))َقاَؿ:  َمْسُعوٍد  ُلَنا ِباْلَمْوِعَظِة ِفي اأْلَيَّاـِ َكَراَىَة السَّ لقد كاف في و  .((َيَتَخوَّ
ة والدليؿ، مف ذلؾ: وعظو   َجاَء َرُجؿٌ  َقاَؿ: اأْلَْنَصاِريِّ  َأِبي َمْسُعودٍ  َعفْ  (ٖٔ)ما رواه الشيخاف الُحجَّ

رُ  َفَقاَؿ: "َيا َرُسوؿَ  ِإَلى َرُسوِؿ اَّللَِّ  ا ُيِطيؿُ  َداِة، ِمفْ َعْف َصبَلِة اْلغَ  اَّللَِّ، ِإنِّي َواَّللَِّ أَلََتَأخَّ  َأْجِؿ ُفبَلٍف ِممَّ
َـّ َقاَؿ:  َقطُّ َأَشدَّ َغَضًبا ِفي َمْوِعَظٍة ِمْنُو َيْوَمِئٍذ،  ِبَنا ِفيَيا، َقاَؿ: َفَما َرَأْيُت النَِّبيَّ   َيا َأيَُّيا النَّاُس،))ُث

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=91
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=91
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ـْ َما َصمَّى ِبالنَّاِس َفْمُيوجِ  ِإفَّ  ـْ ُمَنفِِّريَف، َفَأيُُّك ـْ اْلَكِبيرَ ِمْنُك ِعيَؼ َوَذا اْلَحاَجةِ  ْز، َفِإفَّ ِفيِي  .((َوالضَّ
 ثالثًا: القصص:  -

، ٜٜٓٔ)المناوي،  يقصد بالقصص: "تتب  الوقائ  باإلخبار عنيا شيًئا بعد الشيء"
  .(ٕٚٚص:

"إف القصص في القرآف وصحي  الحديث صدؽ كمو، وحؽ كمو، فيو يحكي أخباًرا و
ـْ ِباْلَحؽِّ  زيادة، وقعت، ليس فييا نقص وال ِإفَّ َىَذا َلُيَو . (ٖٔالكيؼ: ) َنْحُف َنُقصُّ َعَمْيَؾ َنَبَأُى

. وال يكوف القصص حًقا إال إذا قصو القاص كما وق  مف غير (ٕٙآؿ عمراف: ) اْلَقَصُص اْلَحؽُّ 
يحدث، وَّ تزيد فيو، وَّ تبارؾ وتعالى منزه عف الكذب، فبل يمكف أف يقص قصًصا لـ يق  ولـ 

تعالى عميـ سمي  بصير، شاىد حاضر، ولذا فإنَّو عندما يقص عمينا يقص بعمـ المشاىد الحاضر 
 َـْ ِبِعْمـٍ َوَما ُكنَّا َغاِئِبيف فَّ َعَمْيِي  .(ٚراؼ: األع) َفَمَنُقصَّ

 ومتى أيقف العباد أف ما يتمى عمييـ مف قصص القرآف وما بمغيـ مف حديث الرسوؿ 
دؽ، فإنَّو سيكوف لو أثر عظيـ في تقويـ نفوسيـ، وتيذيب طباعيـ، وأخذىـ العبر كمو حؽ وص

ة عمييـ، مف ذلؾ: ما (٘ٔ-ٗٔ، ص:ٕٚٓٓ)األشقر،  والعظات مف ىذه القصص" ، وقياـ الُحجَّ
ٌد ُبْرَدًة َلُو ، َوُىَو َعْف َخبَّاِب ْبِف اأْلََرتِّ َقاَؿ: َشَكْوَنا ِإَلى َرُسوِؿ اَّللَِّ  (ٗٔ)رواه اإلماـ البخاري ُمَتَوسِّ

ـْ ُيْحَفُر ))ِفي ِظؿِّ اْلَكْعَبِة، ُقْمَنا َلُو: َأاَل َتْسَتْنِصُر َلَنا، َأاَل َتْدُعو اَّللََّ َلَنا؟، َقاَؿ:  َكاَف الرَُّجُؿ ِفيَمْف َقْبَمُك
ِو َفُيَشؽُّ ِباْثَنَتْيِف، َوَما َيُصدُُّه َذِلَؾ َعْف َلُو ِفي اأْلَْرِض، َفُيْجَعُؿ ِفيِو، َفُيَجاُء ِباْلِمْنَشاِر َفُيوَضُ  َعَمى َرْأسِ 

اَّللَِّ ِديِنِو، َوُيْمَشُط ِبَأْمَشاِط اْلَحِديِد َما ُدوَف َلْحِمِو ِمْف َعْظـٍ َأْو َعَصٍب، َوَما َيُصدُُّه َذِلَؾ َعْف ِديِنِو، وَ 
ْئَب َعَمى َلُيِتمَّفَّ َىَذا اأْلَْمَر، َحتَّى َيِسيَر الرَّاِكُب ِمْف َصنْ  َعاَء ِإَلى َحْضَرَمْوَت، اَل َيَخاُؼ ِإالَّ اَّللََّ َأْو الذِّ

ـْ َتْسَتْعِجُموف  .((َغَنِمِو، َوَلِكنَُّك
  رابًعا: الرسائؿ: -

الرسائؿ مفردىا رسالة، والرسالة: "انبعاث أمر مف المُرسؿ إلى الُمَرسؿ إليو، وأصميا 
، ٜٜٓٔ)المناوي،  المسائؿ التي تكوف مف نوع واحد" المجمة أي الصحيفة الُمشتممة عمى قميؿ مف

 . (ٕٚٚص:
يرسؿ الرسائؿ التي ُتعمـ الناس الدَّيف، ثـ بعد  بعد انتشار اإلسبلـ في المدينة بدأ النبي 

 ىدنة صم  الحديبية وقبؿ فت  مكة أرسؿ رسائؿ لنشر الدعوة إلى العالـ كمو، وكانت رسائمو 
 ثر في النفوس، وكانت تمتاز بأمور، منيا: األ مختصرة، مركَّزة، عميقة

 لطؼ العبارة ورقتيا وسيولة ألفظيا وسبلمة عبارتيا. -ٔ 
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 لتكوف مفيومة لكؿ طبقات المجتم  اإلسبلمي. البعد عف التصن  المفظي -ٕ 
فييا، كالصبلة، والزكاة، والحج، والجياد،  دخوؿ المصطمحات اإلسبلمية الجديدة -ٖ 

والنافمة، والحسنة، والسيئة، والنفاؽ، وغيرىا مف  والكافر، والفريضة، والسنَّة،والصدقة، والمشرؾ، 
ف كانت  األلفاظ اإلسبلمية والمصطمحات التي ال يعرفيا العرب بمثؿ ما اصطم  عميو اإلسبلـ وا 

مف بعد ىذه الرسائؿ، وبخاصة تمؾ التي فرض فييا التعاليـ اإلسبلمية  وقد اتخذ الخمفاء·عربية
 .(ٕٓٔٓإبراىيـ، ُينظر: ) في ىديو، ويقبسوف مف فكره الواس  وعقميتو الكبيرة ا يسيروفأنموذجً 

ة عمى اْلخريف ممف تفصمو عنيـ  وقد كاف النبي  يستعمؿ الرسائؿ إلقامة الُحجَّ
عف َعْبِد اَّللَِّ ْبِف َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُيَما َأْخَبَرُه: َأفَّ  (٘ٔ)المسافات، مف ذلؾ: ما رواه اإلماـ البخاري

ـَ اأْلَِريِسيِّيفَ ))َكَتَب ِإَلى َقْيَصَر، َوَقاَؿ:   َرُسوَؿ اَّللَِّ   .(((ٙٔ)َفِإْف َتَولَّْيَت َفِإفَّ َعَمْيَؾ ِإْث
 خامًسا: الجدؿ:  -

ػة أو ُشػبية أو ُيقصػد بػو تصػحي  يقصد بالجدؿ: "دف  المػرء خصػمو عػف إفسػاد قولػو  بُحجَّ
. "والجػػدؿ يكػػوف الغػػرض منػػو (ٛٚ، ص:ٜ٘ٛٔ)الجرجػػاني،  "كبلمػػو، وىػػو الخصػػومة فػػي الحقيقػػة

. وبالتػػػالي إقامػػػػة (٘، ص:ٖٜٗٔ)أبػػػو زىػػػرة،  إلػػػزاـ الخصػػػـ، والتغمػػػب عميػػػو فػػػي مقػػػاـ االسػػػتدالؿ"
ة.   الُحجَّ

َعػْف اْبػِف ُعَمػَر  (ٚٔ)واه الشػيخافمػا ر الجدؿ بيذا الغػرض، مػف ذلػؾ:  وقد استعمؿ النبي 
َمػا َتْصػَنُعوَف ))ِبَرُجػٍؿ َواْمػَرأٍَة ِمػْف اْلَييُػوِد قَػْد َزَنَيػا، َفقَػاَؿ ِلْمَييُػوِد:  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُيَما قَػاَؿ: "ُأتِػَي النَّبِػيُّ 

ـُ ُوُجوَىُيَما َوُنْخِزيِيَما))ِبِيَما ، َقاُلوا: ُنَسخِّ
ـْ َصػاِدِقيفَ ُقْؿ فَػْأتُ ، َقاَؿ: (ٛٔ) آؿ ) وا بِػالتَّْوَراِة َفاْتُموَىػا ِإْف ُكْنػُت

ػػْف َيْرَضػْوَف َيػػا أَْعػػَوُر: (ٖٜعمػراف:  ، َفقَػػَرَأ َحتَّػػى اْنَتيَػى ِإلَػػى َمْوِضػػٍ  ((اْقػَرأْ ))، َفَجػػاُءوا، َفقَػاُلوا ِلَرُجػػٍؿ ِممَّ
ػُد ِإفَّ . َفَرفَػ((اْرفَػْ  َيػَدؾَ ))ِمْنَيا َفَوَضػَ  َيػَدُه َعَمْيػِو، قَػاَؿ:  َ  َيػَدُه فَػِإَذا ِفيػِو آَيػُة الػرَّْجـِ َتمُػوُح، َفقَػاَؿ: َيػا ُمَحمَّ

، َوَلِكنَّا ُنَكاِتُمُو َبْيَنَنا، َفَأَمَر ِبِيَما َفُرِجَما، َفَرَأْيُتُو ُيَجاِنُئ َعَمْيَيا اْلِحجَ  ـَ  اَرَة".َعَمْيِيَما الرَّْج
 سادًسا: الحوار:  -

َقْد َسِمَ  اَّللَُّ ّمونو الجداؿ: ويستدلوف عميو بقولو جؿ وعبل: "والحوار عند المتقدميف يس 
]المجادلة:  ِصيرٌ َقْوَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَؾ ِفي َزْوِجَيا َوَتْشَتِكي ِإَلى اَّللَِّ َواَّللَُّ َيْسَمُ  َتَحاُوَرُكَما ِإفَّ اَّللََّ َسِميٌ  بَ 

قشة بيف اثنيف فأكثر في قضية مختمؼ عمييا [. فسمى ذلؾ الجداؿ والمجادلة حواًرا. فالحوار منأ
  .(ٜ، ص:ٕٙٓٓ)الشتري،  بينيـ"

لكف مف فّرؽ بيف الحوار والجدؿ ذكر فرًقا دقيًقا، ىو أف الحوار بعيد عف الخصومة أو و 
 التعصب والتمسؾ برأي معيف بينما الجدؿ يقـو عمى خصومة في الحقيقة.
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يف أو فريقيف، حوؿ موضوع محدد، وعميو فإف تعريؼ الحوار: "ىو محادثة بيف شخص
لكؿ منيما وجية نظر خاصة بو، ىدفيا الوصوؿ إلى الحقيقة، أو إلى أكبر قدر ممكف مف تطابؽ 
موجيات النظر، بعيًدا عف الخصومة أو التعصب، بطريؽ تعتمد عمى العمـ والعقؿ م  استعداد 

 . (ٕٓ، ص:ٜٜٛٔؾ، )عج كبل الطرفيف لقبوؿ الحقيقة، ولو ظيرت عمى يد الطرؼ اْلخر"
َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة: َأفَّ َرُجبًل َأَتى النَِّبيَّ  (ٜٔ)ومثالو مف خبلؿ السنة النبوية: ما رواه الشيخاف          

  :َقاَؿ: ((َىْؿ َلَؾ ِمْف ِإِبٍؿ؟))َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ، ُوِلَد ِلي ُغبَلـٌ َأْسَوُد، َفَقاَؿ ، ـْ َما )). َقاَؿ: َنَع
، َقاَؿ: ((َىْؿ ِفيَيا ِمْف َأْوَرَؽ؟)). َقاَؿ: ُحْمٌر، َقاَؿ: ((َأْلَواُنَيا؟ ـْ . َقاَؿ: َلَعمَُّو ((َفَأنَّى َذِلَؾ؟)). َقاَؿ: َنَع

 .((َفَمَعؿَّ اْبَنَؾ َىَذا َنَزَعو))، َقاَؿ: َنَزَعُو ِعْرؽٌ 
ة ابتداء: -  سابًعا: سوؽ الُحجَّ

ة ابتداًء، أي سوقيا في غير سياؽ: الخطابة، أو إف مف طرؽ إقامة الحجج: سوؽ الحُ   جَّ
  المواعظ، أو القصص، أو الرسائؿ، أو الجدؿ، أو الحوار.

عف َأِبي  (ٕٓ)كثير مف الحجج بيذه الطريقة، ومف ذلؾ: ما رواه الشيخاف وقد أقاـ النبي 
َراِنِو َأْو َما ِمْف َمْوُلوٍد ِإالَّ )): َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  ُىَرْيَرَة  َداِنِو َوُيَنصِّ ُيوَلُد َعَمى اْلِفْطَرِة َفَأَبَواُه ُيَيوِّ

وَف ِفيَيا ِمْف َجْدَعاءَ  َساِنِو َكَما ُتْنَتُج اْلَبِييَمُة َبِييَمًة َىْؿ ُتِحسُّ  ، ((ُيَمجِّ
َـّ َيُقوُؿ َأُبو ُىَرْيَرَة  يُف ِفْطَرَت اَّللَِّ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا  :ُث اَل َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ اَّللَِّ َذِلَؾ الدِّ

: ) اْلَقيِّـُ   . (ٖٓالرـو
ة فً الخطاب اإلسالمً: الم  طلب الثانً: أسالٌب إقامة الُحجَّ

 لتناسب المخاطبيف. -كتنوع الطرؽ -تتنوع أساليب إقامة الُحجج في الخطاب اإلسبلمي 
 يا:عمى المخاطبيف، ومنجج أفضؿ األساليب في إقامة الحُ  ولقد استعمؿ النبي 

 أوًَّل: النصأ عم  العمَّة: -
" يعني: ما يكوف داللُتو عمى العمَّة ظاىرة، سواء كانت قاطعة أو محتممة.  "النصُّ

أما القػاط : مػا يكػوف صػريًحا، وىػو قوُلنػا: "لعمّػِة كػذا، أو لسػبِب كػذا، أو لموِجػِب كػذا، أو 
"، و"البػاءُ وأمػا الػذي ال يكػوف قاطًعػا فألفػ ألجؿ كذا. "، و"ِإفَّ ـُ ، ُ٘ينظػر: الػرَّازي، ج:) "اظ ثبلثػة: "الػبلَّ

 (.ٔٛٛ، ص:ٕ، ج:ٕٓٓٓالشوكاني، ز ، ٜٖٔص:
ة في خطاباتو، وكاف: وقد استعمؿ النبي   ىذا األسموب في إقامة الُحجَّ

عػف َعاِئَشػَة رضػي ( ٕٔ)تارة ينص عمى العمة نًصػا صػريًحا، مػف ذلػؾ: مػا رواه أبػو داود -
، َفَقاَؿ َرُسػوُؿ اَّللَِّ ا قالت: َدؼَّ َناٌس ِمْف أَْىِؿ اْلَباِدَيِة َحْضَرَة اأَلْضَحى ِفى َزَماِف َرُسوِؿ اَّللَِّ َّ عني
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 :)) ُّػػا َكػػاَف َبْعػػَد َذِلػػَؾ ِقيػػَؿ ِلَرُسػػوِؿ اَّللَِّ ))َوَتَصػػدَُّقوا ِبَمػػا َبِقػػىَ  ثَ مُػػادَِّخػػُروا الث : َيػػا َرُسػػوَؿ . َقالَػػْت: َفَممَّ
ـْ َوَيْجُممُػػوَف ِمْنيَػػا اْلػػَوْدَؾ، َوَيتَِّخػػُذوَف ِمْنيَػػا اأَلْسػػِقَيةَ اَّللَِّ  ، َفقَػػاَؿ ، َلقَػػْد َكػػاَف النَّػػاُس َيْنَتِفُعػػوَف ِمػػْف َضػػَحاَياُى

ػَحاَيا ، َقاُلوا: َيػا َرُسػوَؿ اَّللَِّ َنَيْيػَت َعػْف ِإْمَسػاِؾ ُلُحػوـِ ال-َأْو َكَما َقاؿَ  -))َوَما َذاَؾ؟)): َرُسوُؿ اَّللَِّ  ضَّ
ـْ َفُكمُػػػوا َوَتَصػػػدَُّقوا )): َبْعػػَد ثَػػػبَلٍث، َفقَػػػاَؿ َرُسػػػوُؿ اَّللَِّ  ـْ ِمػػػْف َأْجػػِؿ الدَّافَّػػػِة الَّتِػػػى َدفَّػػػْت َعمَػػػْيُك ِإنََّمػػػا َنَيْيػػػُتُك

 .((َوادَِّخُروا
( ٕٕ)وتارة ينص عمى العمػة نًصػا محػتمبًل، وال يكػوف قاطًعػا، مػف ذلػؾ: مػا رواه أبػو داود -

َأفَّ َأَبػػا َقتَػػاَدَة َدَخػػَؿ َفَسػػَكَبْت لَػػُو  -َوَكاَنػػْت َتْحػػَت اْبػػِف َأبِػػى َقتَػػاَدَة  -َكْعػػِب ْبػػِف َماِلػػٍؾ  َة ِبْنػػتِ عػػف َكْبَشػػ
ِإَلْيػِو،،  َوُضوًءا، َفَجاَءْت ِىرٌَّة َفَشِرَبْت ِمْنُو، َفَأْصَغى َلَيا اإِلَناَء َحتَّى َشِرَبْت، َقاَلْت َكْبَشػُة: َفَرآنِػى َأْنظُػرُ 

. َفقَػاَؿ: ِإفَّ َرُسػوَؿ اَّللَِّ  ـْ ِإنَّيَػا َلْيَسػْت بِػَنَجٍس، ِإنَّيَػا ))قَػاَؿ:  َفَقاَؿ: َأَتْعَجِبيَف َيا ِبْنِت َأِخػي؟، َفُقْمػُت: َنَعػ
ـْ َوالطَّوَّاَفاتِ  ُأ ِبَفْضِميا. . وقد رَأْيُت َرُسوَؿ َِّ ((ِمَف الطَّوَّاِفيَف َعَمْيُك  َيَتَوضَّ

 ماء والتنبيه:اإليثانًيا:  -
ـْ يكْف ىو أو نظيُرُه لمتعميؿ، لكاف بعيًدا، فيحمُؿ عمى          وضابُطو: االقتراُف بوصٍؼ، لْو ل

 التعميِؿ دفًعا لبلستبعاِد. 
وحاصُمُو: أفَّ ذكَرُه يمتنُ  أف يكوف ال لفائدٍة، ألنَُّو عبُث، فيتعيُف أْف يكوَف لفائدٍة، وىي إمَّا         

 أو جزَء عمٍة، أو شرًطا. واألظيُر كونُو عمًة؛ ألنَّو األكثُر في تصرفات الشرع، وىو أنواع كوُنُو عمًة،
 (. ٜٓٛص: -ٙٛٛ، ص:ٕ، ج:ٕٓٓٓالشوكاني، ، و ٙ٘ٔص: -ٖٗٔ، ص:٘)الرَّازي، ج:

ة في خطا وقد استعمؿ النبي          باتو بأنواعو المختمفة، وفيما ىذا األسموب في إقامة الُحجَّ
 ف بعض ىذه األنواع، م  ذكر أمثمة عمى استخداميا مف الُسنَّة:بيا أتيي
 النوع األوؿ: تعميُؽ الحكـ عمى العمة بالفاء، وىو عمى وجييف: -

ًما، مف ذلؾ: ما أخرجو  أحدىما: أف تدخؿ الفاُء عمى العمة، ويكوف الحكـُ متقدِّ
َبْيَنَما َرُجٌؿ َواِقٌؼ ِبَعَرَفَة، ِإْذ َوَقَ  َعْف َراِحَمِتِو  َعْف اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُيما َقاَؿ: (ٖٕ)الشيخاف

اْغِسُموُه ِبَماٍء َوِسْدٍر، َوَكفُِّنوُه ِفي َثْوَبْيِف، َواَل ُتَحنُِّطوُه، ((: َفَوَقَصْتُو، َأْو َقاَؿ: َفَأْوَقَصْتُو، َقاَؿ النَِّبيُّ 
ُروا َرْأَسُو، َفِإنَُّو ُيْبَعُث   .))َيْوـَ اْلِقَياَمِة ُمَمبًِّياَواَل ُتَخمِّ

ثانييما: أف تدخؿ الفاء عمى الحكـ، وتكوف العمُة متقدمًة، مف ذلؾ: ما أخرجو أبو داود 
ـْ  َصمَّى َلَنا َرُسوُؿ اَّللَِّ ))َأنَُّو َقاَؿ:  َعْف َعْبِد اَّللَِّ ْبِف ُبَحْيَنَة  (ٕٗ)في سننو ـَ َفَم َـّ َقا َرْكَعَتْيِف، ُث
ـَ َكبََّر َفَسَجَد َسْجَدَتْيِف، َوُىَو َجاِلٌس قَ َيْجِمْس،  ـَ النَّاُس َمَعُو، َفَممَّا َقَضى َصبَلَتُو َواْنَتَظْرَنا التَّْسِمي ْبَؿ َفَقا

ـَ  َـّ َسمَّ ، ُث   .((التَّْسِميـِ
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ٍؿ سؤا النوع الثاني: أف يذكر الشارُع م  الحكـِ وصًفا، لو لـ يكف عمًة لَعِرَي عف الفائدة إمَّا م  -
 َقاَؿ: َأَتى النَِّبيَّ  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  (ٕ٘)رواه الشيخاف ، مف ذلؾ: مافي محمِّو، أو سؤاٍؿ في نظيره
ـَ؟))َرُجٌؿ َفَقاَؿ: َىَمْكُت، َقاَؿ:  . ((َفَأْعِتْؽ َرَقَبةً )). َقاَؿ: َوَقْعُت َعَمى أَْىِمي ِفي َرَمَضاَف، َقاَؿ: ((َوِل

ـْ ِستِّيَف )). َقاَؿ: اَل َأْسَتِطيُ ، َقاَؿ: ((َفُصـْ َشْيَرْيِف ُمَتَتاِبَعْيفِ ))ي، َقاَؿ: َقاَؿ: َلْيَس ِعْندِ  َفَأْطِع
اِئُؿ؟))ِفيِو َتْمٌر، َفَقاَؿ:  (ٕٙ)ِبَعَرؽٍ  . َقاَؿ: اَل َأِجُد، َفُأِتَي النَِّبيُّ ((ِمْسِكيًنا . َقاَؿ: َىا َأَنا َذا، ((َأْيَف السَّ
، َما َبْيَف اَلَبَتْيَيا أَْىُؿ ((ِبَيَذا َتَصدَّؽْ ))َقاَؿ:  . َقاَؿ: َعَمى َأْحَوَج ِمنَّا َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ، َفَوالَِّذي َبَعَثَؾ ِباْلَحؽِّ

ـْ ِإًذا))َحتَّى َبَدْت َأْنَياُبُو، َقاَؿ:  َبْيٍت َأْحَوُج ِمنَّا، َفَضِحَؾ النَِّبيُّ  ، ٕٓٓٓ) . قاؿ الشوكاني((َفَأْنُت
فإنَّو يدؿُّ عمى أف الِوَقاع عمُة لئلعتاؽ، والسؤاُؿ مقدٌَّر في الجواِب، كأنَّو قاَؿ: ": (ٛٛٛ، ص:ٕج:

 ."إذا وقعَت فكفِّر
عف ابِف عمر  (ٕٚ)ما رواه ابف ماجو مف ذلؾ:: أف يفرَؽ بيف ُحكميف لوصٍؼ، النوع الثالث -

ـَ َيوـَ َخيبَر لمفاِرسِ  أف النَّبيَّ ))رضي َّ عنيما:  َثبلثَة َأسيُـٍ لمفرِس َسيماِف، ولمرَُّجِؿ  َأسَي
فإف ذلؾ يفيد أفَّ الموجَب لبلستحقاِؽ لمسيـِ ": (ٜٛٛ، ص:ٕ، ج:ٕٓٓٓ) قاؿ الشوكاني .((َسيـٌ 

 ."والسيميف، ىو الوصؼ المذكور
 ثالثًا: الدوراف:  -

 في صورٍة واحدٍة"يقصد بالدوراف: "َأفَّ يوجَد الحكـُ عند وجوِد الوصؼ، ويرتف  بارتفاعو         
  .(ٜٚٔ، ص:ٕ، ج:ٕٓٓٓ)الشوكاني، 

ة، مف ذلؾ: ما رواه الشيخاف النبي وقد استعمؿ          َعْف  (ٕٛ)ىذا األسموب في إقامة الُحجَّ
َوَما ))َفَقاَؿ: َبَعَثُو ِإَلى اْلَيَمِف، َفَسَأَلُو َعْف َأْشِرَبٍة ُتْصَنُ  ِبَيا،  َأفَّ النَِّبيَّ  َأِبي ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ 

ِعيِر، . َقاَؿ: اْلِبْتُ  َواْلِمْزُر، َفُقْمُت أِلَِبي ُبْرَدَة: َما اْلِبْتُ ؟، َقاَؿ: َنِبيُذ اْلَعَسِؿ، َواْلِمْزُر َنِبيُذ الشَّ ((ِىَي؟
  .((ُكؿُّ ُمْسِكٍر َحَراـٌ ))َفَقاَؿ: 

لدوراف: "كالتحريـ م  في تمثيمو عمى أسموب ا (ٜٚٔ، ص:ٕ، ج:ٕٓٓٓ) قاؿ الشوكاني        
كر فيو جدت الحرمُة، ثـ  كر في العصير، فإنَّو لما لـ يكف مسكًرا، لـ يكف حراًما، فممَّا حدث السُّ السُّ

كُر".  ـُ، فدؿَّ عمى أف العمَّة السُّ كُر بصيرورتو خبّل زاؿ التحري  لمَّا زاؿ السُّ
 رابًعا: التمثيؿ:  -

قـو عمى تشبيو أمر بآخر التفاقيما في العمة التي قامت إف التمثيؿ ىو "عممية فكرية ت        
 . (ٜٕٔ، ص:ٜٜٛٔ)جريشة،  عمييا الظواىر"

ة، ومف وقد استعمؿ النبي           َعفْ  (ٜٕ)ذلؾ: ما رواه الشيخاف أسموب التمثيؿ في إقامة الُحجَّ
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، َكَمَثِؿ اْلَغْيثِ )) :َقاؿَ  النَِّبيِّ  َعفْ  َأِبي ُموَسى  اْلَكِثيِر  َمَثُؿ َما َبَعثَِنَي اَّللَُّ ِبو ِمْف اْلُيَدى َواْلِعْمـِ
ِمْنَيا َأَجاِدُب،  َوَكاَنتْ . اْلَكؤَلَ َواْلُعْشَب اْلَكِثيرَ  َأْرًضا، َفَكاَف ِمْنَيا  َنِقيٌَّة، َقِبَمْت اْلَماَء، َفَأْنَبَتتْ  َأَصابَ 

ِإنََّما ِىَي  َفَشِرُبوا َوَسَقْوا َوَزَرَعْوا، َوَأَصاَبْت ِمْنَيا َطاِئَفًة ُأْخَرى، َأْمَسَكْت اْلَماَء، َفَنَفَ  اَّللَُّ ِبَيا النَّاَس،
 ، َوَنَفَعُو َما َبَعثَِنَي اَّللَُّ ِبِو َفَعِمـَ َفُقَو ِفي ِديِف اَّللَِّ  َفَذِلَؾ َمَثُؿ َمفْ . ِقيَعاٌف اَل ُتْمِسُؾ َماًء َواَل تُْنِبُت َكؤَلً 

ـْ َيْقَبْؿ ُىَدى اَّللَِّ  ـْ َيْرَفْ  ِبَذِلَؾ َرْأًسا، َوَل ، َوَمَثُؿ َمْف َل   .((الَِّذي ُأْرِسْمُت ِبوِ  َوَعمَّـَ
 خامًسا: القياس:  -

الغفمة عف  يعتبر القياس "صيغة شكمية إلثبات حقائؽ سبؽ العمـ بيا، ولكف حصمت         
  .(ٕٛٔ، ص:ٜٜٛٔ)جريشة،  جوانب منيا"

ة، ومف وقد استعمؿ النبي           عف  (ٖٓ)ذلؾ: ما رواه مسمـ أسموب القياس في إقامة الُحجَّ
 : َيا َرُسوَؿ َّ، َذَىَب أَىؿُ َقالوا لمنَّبي  أبي َذرٍّ رضي َّ عنو َأفَّ ُأَناَسًا ِمْف َأصَحاِب َرُسوِؿ َِّ 

 :َقاؿَ . َوَيَتَصدَُّقْوَف بُفُضْوِؿ َأْمَواِلِيـْ  ُثوِر ِباأُلجوِر، ُيَصمُّْوَف َكَما ُنَصمِّْي، َوَيُصْوُمْوَف َكَما َنُصْوـُ،الدُّ 
دَُّقْوَف؟، ِإفَّ ِبُكؿِّ )) ـْ َما َتصَّ َوُكؿِّ َتْحَمْيَدٍة َتْسِبْيَحٍة َصَدَقة، َوُكؿِّ َتْكِبْيَرٍة َصَدَقًة،  َأَو َلْيَس َقْد َجَعَؿ َُّ َلُك

ـْ  َوُكؿِّ َتْيِمْيَمٍة َصَدَقٌة، َوَأْمٌر باِلَمْعُرْوٍؼ َصَدَقٌة، َوَنْيٌي َعفْ  َصَدَقًة، ُمْنَكٍر َصَدَقٌة، َوِفْي ُبْضِ  َأَحِدُك
ـْ َلْو َوَضَعَيا ))ٌر؟، َقاَؿ: َأَيْأِتْي َأَحُدَنا َشْيَوَتُو َوَيُكْوُف َلُو ِفْيَيا َأجْ  ، َقاُلوا: َيا َرُسْوَؿ َِّ،،((َصَدَقةٌ  َأَرَأْيُت

 .((َفَكَذِلَؾ ِإَذا َوَضَعَيا َفي الَحبلِؿ َكاَف َلُو َأْجرٌ  َفْي َحَراـٍ َأَكاَف َعَمْيِو ِوْزٌر؟،
ةطلب الثالث: ضوابط اختٌار طرٌقة إقالم فً الخطاب  وأسلوبها امة الُحجَّ

 اإلسالمً:
ػػ يقػػةي حريػػة اختيػػار طر اب اإلسػػبلمينبغػػي أف ُيتػػرؾ لحػػاممي الخطػػ  وأسػػموبيا ةإقامػػة الُحجَّ

 حسب رؤيتيـ ىـ وتقديرىـ لمموقؼ، وذلؾ وفؽ الضوابط والُمحّددات التالية:
 أوًَّل: أصناؼ المخاطبيف:  -

غيػػػػر المسػػػػمـ، والمسػػػػػمموف  مػػػػػنيـ: المسػػػػمـ، ومػػػػنيـإفَّ الُمخػػػػاَطبيف عمػػػػى أصػػػػناٍؼ عػػػػّدة، 
المقصػػر، ومػػنيـ المسػػمـ المخػػالؼ الػػذي يعتػػد بالعقػػؿ المسػػمـ  مػػنيـ المسػػمـ العامػػؿ، ومػػنيـأصػػناؼ؛ 

ألوضػػاع واألعػػػراؼ، أو ويقدمػػو عمػػػى النقػػؿ، أو ينخػػػدع بالشػػبيات أو يتعمػػػؽ بالشػػيوات، أو يتػػػأثر با
  .يعاند ويجحد

واألصػػػؿ أف يتعامػػػؿ حامػػػؿ الخطػػػاب مػػػ  كػػػؿ ىػػػذه األصػػػناؼ عمػػػى أسػػػاس أف كػػػبًل مػػػنيـ 
رادة تمنحػػػو القػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرار، بمقومػػػات االختيػػػار مػػػف عقػػػ إنسػػػاف أكرمػػػو َّ  ؿ وفيػػػـ وا 

 .األساليب التي تتناسب م  كؿ صنؼٍ فيعرض عمييـ الُحجج بالطرؽ و 
عمػى عمػة، أو إيمػاء تتضمنو مف نص بة والموعظة وما قد اطريقة الخط ناسبفمثبًل: قد ت

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
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 عامؿ أو المقصر.وتنبيو، أو تمثيؿ أو قياس وغير ذلؾ مف أساليب في إقامة الُحجة عمى المسمـ ال
ة عمػى أما   جيػد أكبػر يقػـو عمػىإلػى فيحتػاج مسػمـ المخػالؼ أو غيػر المسػمـ الإقامة الُحجَّ
 قناع والتأثير.اإلإلى  وصواًل  بالتي ىي أحسف الحوار والجداؿ

 ثانًيا: أفهاـ المخاطبيف: -
لبدىي، موّجو لمعقوؿ التي تشترؾ في التزاميا بالمنطؽ وتسميميا با إف الخطاب اإلسبلمي

ولكف تتبايف في أنماط تفكيرىا، وبالتالي تتبايف في أنماط استيعابيا لمُحجج؛ ألّف الُمخاطب ال 
 يتحدث إلى عقوؿ الناس فحسب بؿ ينفذ إلى عواطفيـ. 

مف ىنا يتبّيف لنا مدى تعقيد ميّمة الُمَخاِطبيف في إحداث اإلقناع واستحضار اإلرادة التي 
برازىا بطرؽ وأساليب متنوعة  تخدـ ىدؼ الخطاب، فكاف عمى ة وتبسيطيا وا  الُمَخاِطبيف بسط الُحجَّ

ة جاءت بأنموذج ال يستوعبيا ثاف في قالب  لكي تكوف مفيومة، ألّنو قد يقتن  أحد الُمَخاَطبيف بُحجَّ
 . (ٖٕٓٓبمعمي، ُينظر: ) آخر

: "ما كؿ حديٍث صحي  (ٔٗٔ، ص:ٕٗٓٓ) قاؿ العبلمة جماؿ الدَّيف القاسميلذا 
َعَمى ِحَماٍر  َقاَؿ: ُكْنُت ِرْدَؼ النَِّبيِّ  َعْف ُمَعاٍذ  (ٖٔ)الشيخاف تحّدُث بو الناس". واستدؿ بما رواه

، ُقْمُت: ((َيا ُمَعاُذ َىْؿ َتْدِري َحؽَّ اَّللَِّ َعَمى ِعَباِدِه، َوَما َحؽُّ اْلِعَباِد َعَمى اَّللَِّ ))ُيَقاُؿ َلُو ُعَفْيٌر، َفَقاَؿ: 
، َقاَؿ: اَّللَُّ وَ  ـُ َفِإفَّ َحؽَّ اَّللَِّ َعَمى اْلِعَباِد َأْف َيْعُبُدوُه، َواَل ُيْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا، َوَحؽَّ اْلِعَباِد َعَمى ))َرُسوُلُو أَْعَم

َب َمْف اَل ُيْشِرُؾ ِبِو َشْيًئا ُر ِبوِ ((اَّللَِّ َأْف اَل ُيَعذِّ اَل ))النَّاَس؟، َقاَؿ:  . َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ، َأَفبَل ُأَبشِّ
ـْ َفَيتَِّكُموا ْرُى  . ((تَُبشِّ

ُثوا النَّاَس ))تعميًقا قاؿ:  عف َعِمّي بف أبي طالب  (ٕٖ)كما استدؿ بما رواه البخاري َحدِّ
َما ))ؿ: قا عف ِاْبف َمْسُعود  (ٖٖ). وبما رواه مسمـ((ِبَما َيْعِرُفوَف َأُتِحبُّوَف َأْف ُيَكذََّب اَّللَُّ َوَرُسوُلُو؟،

ـْ ِفْتَنة ، ِإالَّ َكاَف ِلَبْعِضِي ٍث َقْوًما َحِديثًا اَل َتْبُمغُو ُعُقوليـْ  .((َأْنَت ِبُمَحدِّ
ولكػػػف "إذا احتػػػاج الداعيػػػة إلػػػى شػػػيء مػػػف ىػػػذه األحاديػػػث لسػػػبب مػػػف األسػػػباب، فعميػػػو أف 

ا والتعميػػؽ بالتقػػديـ ليػػ -يضػػعيا فػػي اإلطػػار الصػػحي ، وأف يمقػػي عمييػػا مػػف أشػػعة البيػػاف والتوضػػي 
 .  (٘ٓٔ، ص:ٕٙٓٓ)القرضاوي،  ما يجمي معناىا، وينفي االشتباه واإلشكاؿ عنيا" -عمييا

 ثالثًا: واقع المخاطبيف:  -
إف معرفة ما عميو اْلخروف مف طرائؽ العيش، والتفكير، والثقافة، ومبمػي مػا ىػـ عميػو مػف 

يخطئ مف يخاطب الناس وىو في عمـ مادي وحضارة مادية، إف معرفة ذلؾ كمو أمر ميـ لمغاية، و 
غفمة مف ذلؾ، وغياب عنو، إذ سيكوف خطابو فتنة لبعضيـ وانصراًفا وا عراًضا مف بعضػيـ اْلخػر، 
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  .(ٖٚالشريؼ، ص:ُينظر: ) وقّؿ مف سيستم  لو ويأخذ عنو
مػػف  وأسػػاليبيا تيػػالػػذا فػػإف مراعػػاة واقػػ  المخػػاطبيف فػػي اختيػػار الُحجػػج واختيػػار طػػرؽ إقام

: "وال تجمػػد عمػػى المنقػػوؿ (ٓٚٗ، ص:ٗ، ج:ٕٕٓٓالجوزيػػة ) ـقػػيّ ابػػف اإلمػػاـ اف، قػػاؿ األىميػػة بمكػػ
في الكتب طوَؿ عمػرؾ، بػؿ إذا جػاءؾ رجػٌؿ مػف غيػر إقميمػؾ يسػتفتيؾ فػبل تجػره عمػى ُعػرؼ بمػدؾ، 

  وَسْمو عف عرؼ بمده فأْجِرِه عميو وأْفِتِو بو، دوف عرؼ بمدؾ والمذكور في كتبؾ".
: "ومػػف أفتػػى النػػػاس (ٓٚٗ، ص:ٗ)ابػػف قػػّيـ، ج: اعػػاة ذلػػػؾ فقػػاؿثػػـ بػػّيف خطػػورة عػػدـ مر 

بمجرد المنقوؿ في الكتب عمى اختبلؼ ُعْرفيـ، وعوائدىـ، وأزمنتيـ، وأحواليـ، وقرائف أحػواليـ، فقػد 
يف أعظـ مف جناية مف َطبََّب الناس كميـ عمى اختبلؼ ببلدىـ  ضؿَّ وأضؿ، وكانت جنايتو عمى الدِّ

طبػػائعيـ بمػػا فػػي كتػػاب مػػف كتػػب الطػػبِّ عمػػى أبػػدانيـ، بػػؿ ىػػذا الطبيػػب وىػػذا وعوائػػدىـ وأزمنػػتيـ و 
  المفتي الجاىؿ أَضرُّ ما عمى أدياف الناس وأبدانيـ".

 رابًعا: مناسبة الخطاب ووقته: -
إف مناسبة الخطاب ووقتو ىو ضابط ميـ مف ضوابط اختيار الُحجج واختيار طرؽ  

ُلَنا  َكاَف النَِّبيُّ ))َقاَؿ:  عبد َّ بف مسعود  حديثوأساليب إقامتيا. وىذا يستفاد مف  َيَتَخوَّ
آَمِة َعَمْيَنا   .(ٖٗ)((ِباْلَمْوِعَظِة ِفي اأْلَيَّاـِ َكَراَىَة السَّ

ِث القـو ما َحَدجوَؾ بأبصارىـ، وأقبمْت عميؾ قموُبيـ، فإذ)) :وقوؿ ابف مسعود  ا َحدِّ
إذا التفت بعضيـ إلى بعض، ))ما عبلمة ذلؾ؟، قاؿ: ، قيؿ: و ((انصرفت عنؾ قموبيـ، فبل تحدثيـ

ثيـ  . ((ورأيتيـ يتثاءبوف، فبل تحدِّ
قاؿ البغوي: "قولو "َحدجوَؾ بأبصارىـ، أي: َرموؾ بيا، يريد: حدثيـ ما داموا يشتيوف 

 .(ٖٗٔ، ص:ٔ، ج:ٖٜٛٔ)البغوي،  حديثؾ، فإف أعرضوا عنؾ، فاسكت"
 المبحث الثالث:

ة عل  ى الُمخاطبٌنأثر إقامة الُحجَّ
ة أثًرا كبي   :يأتيًرا عمى المخاطبيف يتمثؿ فيما إف إلقامة الُحجَّ

فػي كػؿ مػا نقدمػو إلػى اْلخػريف أوًَّل: اَّلحتكاـ دائًما إل  موازيف العقؿ والعمـ قبؿ القوؿ والعمػؿ:  -
 . (ٖٙاء: اإلسر ) َواَل َتْقُؼ َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْمـٌ أو ما يقدمو اْلخروف إلينا عمى أساس: 

ـُ   وقد وض  اإلماـ البخاري باًبا في كتاب العمػـ مػف جامعػو الصػحي  جعػؿ عنوانػو: "بػاب: اْلِعْمػ
  .(ٖٛ، ص:ٜٜٛٔ)البخاري،  َقْبَؿ اْلَقْوِؿ َواْلَعَمِؿ"

أراد أف العمػػـ شػػرط فػػي صػػحة القػػوؿ والعمػػؿ، فػػبل يعتبػػراف ِإالَّ بػػو، فيػػو متقػػدـ وقػػاؿ الشػػراح: "  
صح  النية المصححة لمعمؿ، فنبو البخاري عمى ذلػؾ حتػى ال يسػبؽ إلػى الػذىف مػف عمييما أَلنَّو م
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، ٕ، ج:ٕٔٓٓ)العينػػي،  "قػػوليـ: إف العمػػـ ال يفيػػد إال بالعمػػؿ تيػػويف أمػػر العمػػـ والتسػػاىؿ فػػي طمبػػو
 . (ٛ٘ص:
العمػـ ُمقػدًَّما عمػى العمػؿ، ألنَّػو ىػو الػذي يميػز كػاف : "إنَّما (ٛ٘، ص:ٜٜٙٔ) وقاؿ القرضاوي 

الحػػؽ مػػف الباطػػؿ فػػي االعتقػػادات، والصػػواب مػػف الخطػػأ فػػي المقػػوالت، والمسػػنوف مػػف المبتػػدع فػػي 
العبادات، والصػحي  مػف الفاسػد فػي المعػامبلت، والحػبلؿ مػف الحػراـ فػي التصػرفات، والفضػيمة مػف 
الرذيمػػػػة فػػػػي األخػػػػبلؽ، والمقبػػػػوؿ مػػػػف المػػػػردود مػػػػف المعػػػػايير، والػػػػراج  مػػػػف المرجػػػػوح فػػػػي األقػػػػواؿ 

 ماؿ".واألع
ة أو دليؿ. - وذلؾ في أي مجاؿ، لذا تكرر في  ثانًيا: البعد عف التمسؾ بالمواقؼ مف غير ُحجَّ

ـْ َصاِدِقيفَ لممخاطبيف:  القرآف الكريـ قولو  ـْ ِإْف ُكْنُت  (.ٔٔٔالبقرة: ) ُقْؿ َىاُتوا ُبْرَىاَنُك
ي في الحسيات، والدليؿ التاريخي والبرىاف يعني: الدليؿ العقمي في العقميات، والدليؿ التجريب     

 .(ٜٓٔ، ص:ٕٛٓٓالقرضاوي، ُينظر: ) في النقميات
َذا  :سواء كاف ذلؾ: عمى وجو التبعية لآلباء واألجداد، قاؿ  ثالثًا: التخمي عف التبعية، - َواِ 

ـُ اتَِّبُعوا َما َأْنَزَؿ اَّللَُّ َقاُلوا َبْؿ َنتَِّبُ  َما َأْلَفْيَنا َعَميْ  ـْ اَل َيْعِقُموَف َشْيًئا َواَل ِقيَؿ َلُي ِو آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَف آَباُؤُى
  .(ٓٚٔالبقرة: ) َيْيَتُدوفَ 
 ُيِضمََّؾ َعْف َسِبيِؿ اَّللَِّ َواَل َتتَِّبِ  اْلَيَوى فَ  :أـ كاف عمى وجو االنقياد وراء اتباع اليوى، قاؿ  

 .(ٕٙص: )
 عممي بعيًدا عف أي معن  مف معاني القهر واإلرغاـ.رابًعا: الوصوؿ إل  الحقيقة وفؽ منهب  -

فإف الخطاب اليادئ الذي تقدـ خبللو الُحجج بطرؽ وأساليب متنوعة فيو إثارة لؤلذىاف      
  والعقوؿ لمبحث عف الحؽ.

ويأتي التحذير بعد ذلؾ ليحمؿ العقؿ مسؤولية البحث، والتحذير مف الحكـ المجازؼ بعيًدا عف      
ـْ َفَمػػْف َشػػاَء َفْمُيػػْؤِمْف َوَمػػْف َشػػاَء َفْمَيْكفُػػْر ِإنَّػػا أَْعتَػػْدَنا ر العقبلنػػي الفطػػري حريػة القػػرا َوُقػػِؿ اْلَحػػؽُّ ِمػػْف َربُِّكػػ

ـْ ُسػػَراِدُقَيا . عمػػى أنَّػػو لػػيس مػػف حقنػػا أف نكػػره اْلخػػر عمػػى (ٜٕالكيػػؼ: ) ِلمظَّػػاِلِميَف َنػػاًرا َأَحػػاَط ِبِيػػ
يِف قَػػْد َتَبػػيَّ  اإليمػػاف إكراًىػػا: إاَل ِإْكػػَراهَ  ْشػػُد ِمػػَف اْلَغػػيِّ   ِفػػي الػػدِّ وميمػػة الداعيػػة أف  .(ٕٙ٘البقػػرة: )َف الرُّ

 يذكر ويدعو، وىذا مما يجعمنا نميز بيف أمريف:
 األوؿ: دور الداعيػػة فػػي دعوتػػو، وأنػػو لػػيس مػػف حقػػو أف يكػػره اْلخػػريف عمػػى اعتناقيػػا. -
 .(ٕٛٓٓالبوطي، ُينظر: ) لتزامياالثاني: مسؤولية اإلنساف عف البحث عف الحقيقة وا -

 والمتمثمة في:  خامًسا: عالج النظرة الضيقة عند بعض الُمَخاِطبيف والُمَخاَطبيف، -
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 التعصب الشديد لمرأي والمذىب، ومحاولة جم  الناس عمى رأي واحد ومذىب واحد. - 
 .العناية بالمفضوؿ وترؾ الفاضؿ، وتأخير الُميمات وتقديـ ما حقو التأخير - 
 العشوائية واالرتجالية، وذلؾ بضعؼ التخطيط وعدـ استخداـ المنيج العممي. - 
 االستعبلء والنظر لآلخريف مف ُعٍؿ، وعدـ االستفادة مما عندىـ مف خير. - 
القػػػػدح فػػػػي اْلخػػػػريف وجػػػػرحيـ، وقصػػػػر الخطػػػػاب عمػػػػى المػػػػوافقيف، واألصػػػػؿ أف يوجػػػػو  - 

 -ٕٔالشػػػػريؼ، ص:ُينظػػػػر: ) يميػػػػـالقػػػػديـ، وج الخطػػػػاب إلػػػػى المخػػػػالفيف، وال يتركػػػػوا فػػػػي ضػػػػبلليـ
 .(ٖٕص:

ةوأخيًرا: يمكف ال  لها أثر كبير في  قوة الخطاب اإلسالمي. قوؿ بكؿ ثقة: إف الُحجَّ
 الخاتمة:

 توصؿ الباحثاف إل  النتائب التالية: 
ِإفَّ  الخطاب اإلسبلمي ىو بياف موجو باسػـ اإلسػبلـ إلػى النػاس مسػمميف وغيػر مسػمميف،  -ٔ
مضػػموف الخطػػاب، شخصػػية حامػػؿ الخطػػاب، وت قػػوة وضػػعًفا، وتػػؤثر فيػػو عوامػػؿ أربعػػة: وىػػو يتفػػا

 شخصية الُمخاَطب، الظروؼ واألوضاع التي يصدر فييا الخطاب.
 . إلى ضعٍؼ في الطرح يرج في اإلقناع  حظ في الخطاب اإلسبلمي اليـو ضعؼيبل -ٕ
ا الحقػػػػائؽ مؤيػػػػدة َيمػػػػـز أىػػػػؿ الخطػػػػاب اإلسػػػػبلمي أف يتحػػػػروا فػػػػي خطابػػػػاتيـ، وأف يعرضػػػػو  -ٖ

ة البينة، وال يمقوا الكبلـ عمى عواىنو، فقد غدا العالـ كمو يسمعيـ ويحمؿ أحاديثيـ.  بالُحجَّ
ػػة: ىػػي البرىػػاف والػػدليؿ الػػذي يتسػػم  بػػو الُمَخاِطػػب ألجػػؿ دفػػ  خصػػمو وغمبتػػػو،  -ٗ ِإفَّ الُحجَّ

 والوصوؿ إلى التصديؽ.
عممػي، وتحتػـر العقػوؿ ووظيفتيػا  الُحجج الواردة في الخطاب اإلسبلمي تقـو عمى: أسػاس -٘

األساسية المتمثمة في التفكير والبحث، واالستنباط والنقد، وُتعدُّ أقصر الطرؽ لموصػوؿ إلػى الحقيقػة 
 فيما ال يسوغ فيو التقميد مف العمـو واألحكاـ العقمية.

لحجج منيا ما يفيد اليقيف، وُتعػرَّؼ بػا في الخطاب اإلسبلمي عمى مرتبتيف:الُحجج الواردة  -ٙ
القطعيػػػة أو البرىانيػػػة. ومنيػػػا مػػػا يفيػػػد الظػػػف، وُتعػػػرَّؼ بػػػالحجج اإلقناعيػػػة. فػػػإذا أفػػػادت ظًنػػػا مقارًبػػػا 

ذا أفادت ظًنا راجًحا، فيي الحجج الخطابية.  لميقيف، فيي الحجج الجدلية، وا 
طرقًػػػػا عػػػػدَّة إلقامػػػػة الُحجػػػػج منيػػػػا: الخطابػػػػة، والمػػػػواعظ، والقصػػػػص،  اسػػػػتعمؿ النبػػػػي  -ٚ

 جدؿ، والحوار.والرسائؿ، وال
أسػاليب عػدَّة إلقامػة الُحجػج منيػا: الػنص عمػى العمػة، واإليمػاء والتنبيػو،  استعمؿ النبي  -ٛ

 والدوراف، والتمثيؿ، والقياس.
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ػػةطريقػػة ي حريػػة اختيػػار لحػػاممي الخطػػاب اإلسػػبلم -ٜ ، وفػػؽ الضػػوابط وأسػػموبيا إقامػػة الُحجَّ
 التالية: 
 .أصناؼ المخاطبيف - 
   .أفياـ المخاطبيف - 
  .واق  الُمخاطبيف - 
 مناسبة الخطاب ووقتو. - 

  إلقامة الحجج في الخطاب اإلسبلمي آثار عدَّة، منيا: -ٓٔ
 .الحتكاـ دائًما إلى موازيف العقؿ والعمـ قبؿ القوؿ والعمؿا -        
 .تمسؾ بالمواقؼ مف غير ُحجة ودليؿبعد عف الال -        
 .التخمي عف التبعية -        
 .أي معنى مف معاني القيرالوصوؿ إلى الحقيقة وفؽ منيج عممي بعيًدا عف  -        
  عبلج النظرة الضيقة عند بعض الُمَخاِطبيف والُمَخاَطبيف. -        
ػنَّة النبويػة، ثػـتوصية:   نوصي بضرورة مراجعة خطابنا اإلسبلمي بجرأة في ضوء القرآف الكػريـ والسُّ

 فيو تعزيز جوانب القوة، و العمؿ عمى تقوية جوانب الضعؼ
 ََواْلَحْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميفَ ، َوَساَلـٌ َعَم  اْلُمْرَسِميفَ ، ُسْبَحاَف َربَِّؾ َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُيوف 

 [ٕٛٔ - ٓٛٔ]الصافات: 
 هوامش:ال

                                                 

 فػػػي الصػػػحي ، مسػػػمـو (، ٕٙٙ(، )صٕٖٚٙ)حالحػػػديث متفػػػؽ عميػػػو. أخرجػػػو البخػػػاري فػػػي الصػػػحي ، ( ٔ)
 (.ٜٚٔٔ(، )صٜٜٕٛ)ح
 (. ٖٜٛ(، )صٕٕٗٛ)ح سمـ في الصحي ،م أخرجوالحديث ( ٕ)
 ،سػػػنفصػػػحي  اإلسػػػناد. رواتػػػو ثقػػػات، وقػػػد صػػػححو اإلمػػػاـ األلبػػػاني. أخرجػػػو أبػػػو داود فػػػي ال الحػػػديث( ٖ)

 (.  ٖٓ(، )صٓٛ)ح وابف ماجو في سننو،(، ٓ٘ٛ(، )صٔٓٚٗ)ح
 ،صػػػحي ومسػػػمـ فػػػي ال(، ٓٔ٘(، )صٕٓٛٙ)ح فػػػي الصػػػحي ، البخػػػاريالحػػػديث متفػػػؽ عميػػػو. أخرجػػػو  (ٗ)

 (.ٔٔٚ(، )صٖٔٚٔ)ح
 ،صػػػحي ومسػػػمـ فػػػي ال(، ٜٙٚ(، )صٖٜ٘ٗ)ح فػػػي الصػػػحي ، لبخػػػاريا متفػػػؽ عميػػػو. أخرجػػػو الحػػػديث (٘)

 (.ٙٛٔٔ(، )صٜٕ٘٘)ح
 ،صػػػحي ومسػػػمـ فػػػي ال(، ٜٕٜ(، )صٓٚٚٗ)ح ،صػػػحي الحػػػديث متفػػػؽ عميػػػو. أخرجػػػو البخػػػاري فػػػي ال( ٙ)

 (.  ٗٔٔ(، )صٕٛٓ)ح
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: "إسػػناده صػػحي ، فقػػاؿ شػػعيب األرنػػاؤوطالحػػديث صػػحي  اإلسػػناد. رواتػػو ثقػػات، وقػػد صػػححو الشػػيخ  (ٚ)
 (. ٘ٗ٘ص/ٖٙج(، )ٕٕٕٔٔ)ح في المسند،أحمد أخرجو  جالو ثقات رجاؿ الصحي ".ر 
 (. ٜٕٔص(، )ٜٙٗٔ)ح ي في الصحي ،البخار الحديث أخرجو ( ٛ)
 ومسػػػمـ فػػػي الصػػػحي ،(، ٖٓٙ(، )صٜٕٖٚ)ح فػػػي الصػػػحي ، البخػػػاري الحػػػديث متفػػػؽ عميػػػو. أخرجػػػو( ٜ)

 (.  ٜٛٔ(، )صٖٖٕٕ)ح
 (.ٖٖٙ/ٕ) ،الفائؽ في غريب الحديث ،ى ظيره خطَّاف أْسَوداف. الزمخشري( َذا الطُّْفَيتَْيف: ىو الذي عمٓٔ)
 (. ٙ٘/ٔ) ،غريب الحديث، ( اأْلَْبَتَر: القصير الذنب مف الحيات. ابف َسبّلـٔٔ)
 ،صػػػػحي ومسػػػػمـ فػػػػي ال(، ٜٖ(، )صٛٙ)ح ،صػػػػحي الحػػػػديث متفػػػػؽ عميػػػػو. أخرجػػػػو البخػػػػاري فػػػػي ال( ٕٔ)

 (.ٖٗٔٔ(، )صٕٕٔٛ)ح
 ،صػحي ومسػمـ فػي ال(، ٖ٘ٙٔ(، )صٜ٘ٔٚ)ح ،صػحي و. أخرجػو البخػاري فػي الالحديث متفػؽ عميػ( ٖٔ)

 (.ٜ٘ٔ(، )صٙٙٗ)ح
 (.ٜٓٙ(، )صٕٖٔٙ)ح الحديث أخرجو البخاري في الصحي ،( ٗٔ)
 (.ٖٙ٘(، )صٖٜٕٙ)ح ري في الصحي ،البخاالحديث أخرجو ( ٘ٔ)
ـَ اأْلَِريِسػػػيِّيف": "يريػػػد الضػػػعفاء واألتبػػػاع مػػػنيـ. ويقػػػاؿ:ٙٔ) إّف اأْلَِريِسػػػيِّيف الػػػذيف كػػػانوا يحرثػػػوف  ( قولػػػو: "ِإثْػػػ

أرضػػػيـ، كػػػانوا مُجوًسػػػا، والػػػروـُ أىػػػؿ كتػػػاٍب، يريػػػد إف عميػػػؾ ِمثػػػؿ وزِر المُجػػػوس إف لػػػـ تُػػػؤمْف ولػػػـ ُتَصػػػّدؽ". 
 (.ٓٓ٘-ٜٜٗ/ٔالخطابي: غريب الحديث )

ومسػػمـ فػػي (، ٔٗٗٔ-ٓٗٗٔ(، )صٖٗ٘ٚ)ح فػػي الصػػحي ، البخػػاريالحػػديث متفػػؽ عميػػو. أخرجػػو ( ٚٔ)
 (.ٙٓٚ -٘ٓٚ(، )صٜٜٙٔ)ح ،ي صحال
ـ": مػف التسػخيـ، وىػو تسػويد الوجػو، وقولػو: "و ٛٔ) ُنْخِزيِيَمػا": أي نفضػحيما بػأف نركبيمػا عمػى ( قولو: "ُنَسخِّ

 (.ٖٕٗ/ٖٙ) عمدة القاري ،الحمار معكوسيف، وندورىما في األسواؽ. ُينظر: العيني
 ،صػحي ومسػمـ فػي ال(، ٓ٘ٓٔ، )ص(ٖ٘ٓ٘)ح الحديث متفػؽ عميػو. أخرجػو البخػاري فػي الصػحي ،( ٜٔ)

 (.ٛٓٙ(، )صٓٓ٘ٔ)ح
  ،صػػحيال ومسػػمـ فػػي (،ٕٗٙ(، )صٜٖ٘ٔ)ح ،صػػحي الحػػديث متفػػؽ عميػػو. أخرجػػو البخػػاري فػػي ال( ٕٓ)

 (.ٙٙٓٔ(، )صٕٛ٘ٙ)ح
 ،سػػػنفالحػػػديث صػػػحي  اإلسػػػناد. رواتػػػو ثقػػػات، وقػػػد صػػػححو اإلمػػػاـ األلبػػػاني. أخرجػػػو أبػػػو داود فػػػي ال (ٕٔ)

 (.ٜٜٗ(، )صٕٕٔٛ)ح
ديث صػػحي . رواتػػو ثقػػات، إال ُحَمْيػػدة بنػػت عبيػػد فيػػي مقبولػػة، وقػػد توبعػػت عمػػى حػػديثيا،  حكػػـ الحػػ( ٕٕ)

 (. ٜٔص) (،٘ٚ)ح ،سنفاإلماـ األلباني عمى الحديث فقاؿ: "حسف صحي ". أخرجو أبو داود في ال
وأخرجػػػو مسػػػمـ فػػػي (، ٕٚٗ(، )صٕ٘ٙٔ)ح فػػػي الصػػػحي ، البخػػػاريالحػػػديث متفػػػؽ عميػػػو. أخرجػػػو ( ٖٕ)
 (.ٗٚٗ(، )صٕٙٓٔح) ،صحي ال
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 سػػػنفالحػػػديث صػػػحي  اإلسػػػناد. رواتػػػو ثقػػػات، وقػػػد صػػػححو اإلمػػػاـ األلبػػػاني. أخرجػػػو أبػػػو داود فػػػي ال (ٕٗ)
 .(ٜٚٔ(، )صٖٗٓٔ)ح
وأخرجو مسػمـ فػي (، ٖٙٓٔ-ٕٙٓٔ(، )ٖٛٙ٘)ح ،صحي الحديث متفؽ عميو. أخرجو البخاري في ال( ٕ٘)
 (.ٖٓٗ(، )صٔٔٔٔ)ح، صحي ال
 (.ٜٙٔ/ٗفت  الباري )، جر( ىو المكتؿ. ُينظر: ابف حٕٙ)
 الحػػديث صػػحي  اإلسػػناد. رواتػػو  ثقػػات، وقػػد صػػححو اإلمػػاـ األلبػػاني. أخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي السػػنف، (ٕٚ)

 .  (ٗٛٗ(، )صٕٗ٘ٛ)ح
 (.ٕٓٛ(، )صٖٖٗٗ)ح ،صحي الحديث أخرجو البخاري في ال( ٕٛ)
، صػػػػحي ومسػػػػمـ فػػػػي ال(، ٔٗ(، )صٜٚ)ح ،صػػػػحي الحػػػػديث متفػػػػؽ عميػػػػو. أخرجػػػػو البخػػػػاري فػػػػي ال( ٜٕ)

 (.ٖٜٛ(، )صٕٕٕٛ)ح
 (.ٜٖٛ(، )صٙٓٓٔ)ح ،صحي الحديث أخرجو مسمـ في ال( ٖٓ)
 ،صػػحي ومسػػمـ فػػي ال(، ٓ٘٘(، )صٕٙ٘ٛ)ح فػػي الصػػحي ، البخػػاري الحػػديث متفػػؽ عميػػو. أخرجػػو( ٖٔ)

 (.ٙٗ(، )صٖٓ)ح
 (.ٓ٘(، )صٕٚٔ)ح الحديث أخرجو البخاري في الصحي ،( ٕٖ)
 (.ٖٕ، )ص(٘)ح ،صحي الحديث أخرجو مسمـ في ال( ٖٖ)
 (.ٕٔ. ُينظر: ىامش )سبؽ تخريجوالحديث متفؽ عميو. ( ٖٗ)

 راجع: المقائمة 
، مجمػػة الػوعي اإلسػػبلمي، الرسػػائؿ النبويػة الشػػريية، شػػرؼ يتيػه عمػػ  الزمػاف ،مجػدي، إبػراىيـ  .ٔ

 (.ـٕٓٔٓ(، )ٕٖ٘مجمة كويتية شيرية جامعة، وزارة األوقاؼ والشئوف الدينية، الكويت، العدد )
، تحقيػػػؽ: شػػػعيب األرنػػػؤوط مسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد الشػػػيباني، مػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حنبػػػؿأحأحمػػػد،   .ٕ

 ـ(.ٜٜٜٔلبناف، ) -وآخروف، مؤسسة الرسالة، بيروت
 -، دار المعرفػة، بيػروتفتح الباري شرح صحيح البخاري ،العسقبلني أحمد بف عميابف حجر،   .ٖ

 ـ(.ٜٜ٘ٔلبناف، )
، تحقيػػؽ: د. محمػػد عبػػد كتػػاب غريػػب الحػػديث ،الَيػػَروي ، أبػػو ُعَبْيػػدالقاسػػـ بػػف َسػػبّلـابػػف َسػػبّلـ،   .ٗ

 ـ(.ٜٙٚٔلبناف، ) -المعيد خاف، دار الكتاب العربي، بيروت
، تحقيؽ: عبد السػبلـ محمػد معجـ مقاييس المغة القزويني، أحمد بف فارس بف زكرياابف فارس،   .٘

 ـ(.ٜٜٚٔلبناف، ) -ىاروف، دار الفكر، بيروت
، قػرأه وقػدَّـ لػو إعالـ المػوقعيف عػف َربِّ العػالميف دمشقي،د بف أبي بكر المحم، ابف قيِّـ الَجوزيَّة  .ٙ

 ـ(.ٕٕٓٓالسعودية، ) -مشيور آؿ سمماف، دار ابف الجوزيخرَّج أحاديثو وآثاره: وعمَّؽ عميو و 
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ّمػػؽ عميػػو: ، حكػػـ عمػػى أحاديثػػو وآثػػاره وعسػػنف ابػػف ماجػػه قزوينػػي،زيػػد المحمػػد بػػف يابػػف ماجػػو،   .ٚ
 ـ(.ٜٜٙٔ، )تبة المعارؼ، الرياضمشيور آؿ سمماف، مكي، اعتنى بو: األلبان العبلمة

 (ٕٛٛٔ، )فلبنا -، دار صادر، بيروتلساف العرب المصري، محمد بف مكـربف منظور، ا  .ٛ
عّمػػؽ و وآثػػاره  ، حكػػـ عمػػى أحاديثػػوسػػنف أبػػي داود السجسػػتاني، سػػميماف بػػف األشػػعثأبػػو داود،   .ٜ

 ـ(.ٜٜٙٔ، )الرياض -سمماف، مكتبة المعارؼ شيور آؿمعميو: العبلمة األلباني، اعتنى بو: 
 ـ(.ٖٜٗٔلبناف، ) -، دار الفكر العربي. بيروتتاريخ الجدؿ ،محمد، أبو زىرة  .ٓٔ
تطػػػوير الخطػػػاب الػػػديني كأحػػػد التحػػػديات التربويػػػة  أبػػػو عطايػػػا، أشػػػرؼ، وأبػػػو زينػػػة، يحيػػػى،  .ٔٔ

 ـ(. ٕٚٓٓبلمية بغزة )الجامعة اإلس والتحديات المعاصرة"، ، مؤتمر "اإلسبلـالمعاصرة
 ـ(.ٕٚٓٓاألردف، ) -، دار النفائس، عمافصحيح القصص النبوي، عمر سميماف ،قراألش  .ٕٔ
، اعتنػػى بػػو: أبػو صػػييب الكرمػػي، بيػػت األفكػػار صػػحيح البخػػاري ،محمػػد بػػف إسػػماعيؿ، البخػاري  .ٖٔ

 (.ـٜٜٛٔ)الدولية، 
د القػػػادر الخطيػػػب، مؤسسػػػة ، تحقيػػػؽ: عبػػػمعرفػػػة الحجػػػب الشػػػرعية ،محمػػػد بػػػف محمػػػد، الَبػػْزَدويّ   .ٗٔ

 ـ(.ٕٓٓٓلبناف، ) -الرسالة، بيروت
نَّة، المكتب اإلسبلمي، بيروت، دمشؽ، )  .٘ٔ  ـ(. ٖٜٛٔالبغوي، الحسيف بف مسعود، شرح السُّ
، )مقػػاؿ(، مجمػػة حػػراء مػػنهب اَّلعتػػداؿ فػػي الخطػػاب اإلسػػالميمحمػػد توفيػػؽ رمضػػاف: ، البػػوطي  .ٙٔ

 ـ(.ٕٛٓٓ، )(ٓٔ، العدد )تركيا -مية، اسطنبوؿمجمة عممية ثقافية فص
، تحقيػؽ: رفيػؽ العجػـ، عمػي دحػروج، كشؼ اصػطالحات الينػوف والعمػـومحمد عمي: ، التيانوي  .ٚٔ

 ـ(.ٜٜٙٔلبناف، ) -مكتبة لبناف، بيروت
 ـ(.ٜ٘ٛٔلبناف، ) -، مكتبة لبناف، بيروتكتاب التعرييات ،عمي بف محمد الشريؼ، لجرجانيا  .ٛٔ
، تحقيػػؽ: د.فوقيػػة حسػػيف محمػػود، مطبعػػة الكافيػػة فػػي الجػػدؿ ،عبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد َّ، الجػويني  .ٜٔ

 ـ(.ٜٜٚٔمصر، ) -عيسى البابي الحمبي وشركاه، القاىرة
، تحقيػػػؽ: عبػػد الكػػريـ إبػػػراىيـ العزبػػاوي، جامعػػػة أـ غريػػػب الحػػديث ،د بػػػف محمػػدْمػػحَ ، الخطَّػػابي  .ٕٓ

 ـ(.ٕٔٓٓالقرى، مكة المكرمة، )
، محمػد بػف عمػر الػرازي، تحقيػؽ: د. ـ أصػوؿ اليقػهالمحصػوؿ فػي عمػمحمد بف عمر: ، ازيالرَّ   .ٕٔ

 ، )بدوف تاريخ نشر(.لبناف -ني، مؤسسة الرسالة، بيروتطو جابر العموا
وياني  .ٕٕ ، حققػو وعّمػؽ بحر المذهب في فروع مذهب اإلماـ الشػافعي ،عبد الواحد بف إسماعيؿ، الرُّ

 ـ(.ٕٕٓٓلبناف، ) -تعميو: أحمد عزو عناية الدمشقي، دار إحياء التراث العربي، بيرو 
، راجعػو: د.عمػر سػمماف األشػػقر، البحػػر المحػيط فػي أصػوؿ اليقػػهمحمػد بػف بيػادر: ، الزركشػي  .ٖٕ

 ـ(.ٕٜٜٔوزارة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية، الكويت، )
 



ة وأثرها فً قوة الخطاب اإلسالمً  نعٌم الصفدي، أحمد عودة  ................................................. الُحجَّ
 

 

 31 

 
 
 
 
 
 
 

 المنارة

 

، تحقيػؽ: عمػي محمػد البجػاوي، ومحمػد اليائؽ في غريب الحػديثمحمود بف عمر: ، الزمخشري  .ٕٗ
 ـ(.  ٖٜٜٔلبناف، ) -كر، بيروتأبو الفضؿ إبراىيـ، دار الف

 ـ(.ٕٙٓٓالسعودية، ) -، كنوز إشبيميا، الرياضأدب الحوار ،سعد بف ناصر، الشتري  .ٕ٘
 منشػػػور إلكترونًيػػػا. )الخطػػػاب اإلسػػػالمي بػػػيف الواقػػػع والمػػػأموؿمحمػػػد بػػػف موسػػػى: ، الشػػػريؼ  .ٕٙ

www.ahtareekh.com )بدوف تاريخ 
 . ، )بدوف تاريخ(مصر -، المكتبة التوفيقية، القاىرة خطب الرسوؿ ،مجدي محمد، الشياوي  .ٕٚ
، تحقيػؽ: سػامي بػف العربػي إرشاد اليحوؿ إل  تحقيؽ عمػـ األصػوؿمحمد بف عمي: ، الشوكاني  .ٕٛ

 ـ(.ٕٓٓٓالسعودية، ) -األثري، دار الفضيمة، الرياض
 -، المركػز الثقػافي العربػي، الػدار البيضػاءسػافالخطاب اإلسالمي وحقػوؽ اإلن ،حسػف، الصّفار  .ٜٕ

 ـ(. ٕ٘ٓٓلبناف، ) -المغرب، بيروت
م  شرح الحافظ ابف قّيـ ، عوف المعبود شرح سنف أبي داود ،مد شمس الحؽ، محالعظيـ آبادي  .ٖٓ

 ـ(.ٜٛٙٔالجوزية، ضبط وتحقيؽ: عبد الرحمف عثماف، المكتبة السمفية، المدينة المنورة، )
، ضبطو وصححو: عبد َّ محمود عمدة القاري شرح صحيح البخاريبف أحمد، العيني، محمد   .ٖٔ

 ـ(.ٕٔٓٓلبناف، ) -عمر، دار الكتب العممية، بيروت

، تحقيػػؽ: د. سػػميماف منطػػؽ تهافػػت اليالسػػية المسػػم  معيػػار العمػػـالغزالػػي، محمػػد بػػف محمػػد،   .ٕٖ
 ـ(.ٜٔٙٔدنيا، دار المعارؼ، مصر، )

يف، القاسػػمي  .ٖٖ    ، قػػدـ لػػو: الشػػيخ قواعػػد التحػػديث مػػف فنػػوف مصػػطمح الحػػديث ،محمػػد جمػػاؿ الػػدِّ
لبنػػػػاف،  -: مصػػػػطفى شػػػػيخ مصػػػػطفى، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، بيػػػػروتادر األرنػػػػؤوط، حقَّقػػػػوعبػػػػد القػػػػ

 ـ(.ٕٗٓٓ)
، دار الشػػروؽ، الصػػحوة اإلسػػالمية مػػف المراهقػػة إلػػ  الرشػػد بػػف عبػػد َّ، يوسػػؼ، القرضػػاوي  .ٖٗ

 (.ٕٛٓٓمصر، ) -القاىرة
  ـ(ٕٓٔٓ) ،خصائص خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة بف عبد َّ، وسؼي، القرضاوي  .ٖ٘

.htmٔ-ٔٓ-ٓٚ-ٕٜ-www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath           
 -، دار الشػػروؽ، القػػاىرةي عصػر العولمػػةخطابنػػا اإلسػػالمي فػػ بػف عبػػد َّ، يوسػػؼ، القرضػاوي  .ٖٙ

 ـ(. ٕٗٓٓمصر، )

ػػنَّة: بػػف عبػػد َّ يوسػػؼ، القرضػػاوي  .ٖٚ ، فػػي فقػػه األولويػػات دراسػػة جديػػدة فػػي ضػػوء القػػر ف والسأ
 ـ(.ٜٜٙٔمصر، ) -مكتبة وىَبة، القاىرة

 ـ(.ٕٙٓٓمصر، ) -، القاىرةكيؼ نتعامؿ مع السنة النبوية؟: بف عبد َّ يوسؼ، القرضاوي  .ٖٛ
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، تحقيؽ: د. عبد الحميد حمداف، التوقييات عم  مهمات التعاريؼ ،الرؤوؼ، محمد عبد المناوي  .ٜٖ
 ـ(.ٜٜٓٔمكتبة لبناف، بيروت، )

، دار القمػـ، ضػوابط المعرفػة وأصػوؿ اَّلسػتدَّلؿ والمنػاظرة ،عبد الػرحمف حسػف حنبكػة، الميداني  .ٓٗ
 ـ(.ٖٜٜٔسوريا، ) -دمشؽ

، حكـ عمػى أحاديثػو وآثػاره وعّمػؽ عميػو: العبلمػة محمػد سائيسنف النَّ  ،أحمد بف شعيب، النَّسائي  .ٔٗ
 ـ(.ٜٜٙٔ، )الرياض -ؿ سمماف، مكتبة المعارؼمشيور آ يف األلباني، اعتنى بو:ناصر الد

 ـ(.ٖٜٓٔالمطبعة المصرية باألزىر، ) صحيح مسمـ بشرح النووي،النووي، يحيى بف شرؼ،   .ٕٗ
ػػنَّةاإلقنػػاع، المػػنهب األمثػػؿ لمت ، آمنػػة،بمعمػػي  .ٖٗ ، )مقػػاؿ(. واصػػؿ والحػػوار، نمػػاذج مػػف القػػر ف والسأ

قػػػاؿ الباحثػػػاف: ىػػػذا النػػػوع مػػػف  د -د الكتػػػاب العػػػربتصػػػدر عػػػف اتحػػػا -مجمػػػة التػػػراث العربػػػي
نَّة. غيرغير مقبوؿ ابتداًء، و الًحجج   موجودة في القرآف والسُّ

 ـ(.ٖٕٓٓ، )(ٜٛمشؽ العدد )
 ـ(.ٜٜٛٔمصر، ) -اء، المنصورة، دار الوفأدب الحوار والمناظرة ،عمي، جريشة  .ٗٗ
، مقػػاؿ، جريػػدة الشػػرؽ الخطػػاب الػػديني... ومتطمبػػات الواقػػع العربػػي المعاصػػر ،صػػفات، سػػبلمة  .٘ٗ

 (.ٖٜ٘ٔٔبريطانيا، عدد ) -األوسط، المجموعة السعودية لؤلبحاث والتسويؽ، لندف
عداد الخطيب ،عبد الجميؿ ،شمبي  .ٙٗ  ـ(.ٜٚٛٔمصر، ) -، دار الشروؽ، القاىرةالخطابة وا 
، األهػداؼ -الموضػوعات -التػاريخ -الحوار اإلسػالمي المسػيحي، المبػاد  ،بساـ داود، عجؾ  .ٚٗ
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