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ملخص

""الحجَّة وأثرها في قوة الخطاب اإلسالمي
ُ
 وقد قسما،""الحجَّة وأثرىا في قوة الخطاب اإلسبلمي
ُ تناوؿ الباحثاف في ىذه الدراسة

 وواقعو، مفيوـ الخطاب اإلسبلمي:الدراسة إلى تمييد وثبلثة مباحث؛ تناوال في التمييد

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

الح َّجة عمى
ُ  أثر إقامة: وفي المبحث الثالث،الح َّجة وأساليبيا وضوابط اختيارىا
ُ إقامة
 كؿ ذلؾ مف خبلؿ دراسة لمعيد النبوي كنموذج حي لمخطاب اإلسبلمي القوي،المخاطبيف
.الذي يمكف قراءتو وتأممو واالستفادة منو والتأسي بو في عصرنا

. اإلسالمي، الخطاب، قوة،الحجَّة
ُ :الكممات الدالة

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:

ِ
ِ
َّ
ومػ ْػف ُيضػػمؿ فػػبل ىػػادي لػػو،
إف الحمػػد ن نحمػػده ونسػػتعينوَ ،مػ ْػف َي ْيػػده َّ فػػبل ُمضػ َّػؿ لػػوَ ،
ػيد أف ُمحمػ ًػدا عبػده ورسػػولو ،صػمى َّ عميػػو وعمػػى
ػيد أف ال إلػػو إال َّ وحػده ال شػريؾ لػو ،وأشػ ُ
وأش ُ
ِ
كثيرا .أما بعد:
الديف وسمـ
آلو وأصحابو ومف اىتدى بيداه إلى يوـ ّ
تسميما ً
ً
َّ
فإف الخطاب اإلسبلمي ىو الوسيمة إليصاؿ ما يريده الشارع مف الناس ،وىو خطاب قوي

في مضمونو يختمؼ عف الخطاب الفمسفي التجريدي أو الخطاب الوعظي المثالي ،وذلؾ َّأنػو يعتمػد
ِ
يعا وأخبلقًػا عمػى أسػاسُ  :ق ْػؿ َىػػاتُوا
الحجَّػة والبرىػاف فػي بيػاف مػا اكتمػؿ مػف الػ ّػديف وت َّػـ عقيػدةً وتشػر ً
ُ
برىػػان ُكـ إِف ُك ْنػػتُـ صػ ِ
ػاد ِ
يف) البقػرة .(ٔٔٔ :ولقػػوة الخطػػاب اإلسػػبلمي أثػػر عظػػيـ عمػػى المخػػاطبيف،
ق
ُْ َ َ ْ ْ
َ
ْ َ
وىػػذا ال يخفػػى عمػػى المتتبػ لمخطػػاب فػػي العصػػر النبػػوي حيػػث اسػػتطاع الخطػػاب اإلسػػبلمي ال ارقػػي
ػويبل،
المػػدعـ بعناصػػر القػػوة آنػػذاؾ أف يشػػؽ طريقػػو وسػػط الركػػاـ مػػف ضػػبلؿ الجاىميػػة الػػذي سػػاد طػ ً

ويؤثر في حياة الناس وواقعيـ ويفعؿ فييـ األفاعيؿ.

"الح َّجػػة" كأحػػد أىػػـ العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي قػػوة الخطػػاب
وفػػي ىػػذه الد ارسػػة تنػػاوؿ الباحثػػاف ُ
اإلسبلمي ،والتي ينبغي عمى حممة الخطاب اإلسبلمي اليوـ مراعاتيا في خطاباتيـ مػ النػاس عمػى
ػاء عنػد أبعػد فػرد مػف ىػذه
ػدءا مػف العػالـ الضػيؽ الػذي يحػيط بيػـ وانتي ً
اختبلؼ أصػنافيـ وأحػواليـ ب ً
المعمػػورة ،لعميػػـ ينيضػوا بالخطػػاب اإلسػػبلمي المعاصػػر ،ويعيػػدوه إلػػى الموقػ الصػػحي الػػذي يجػػب
"الح َّجة وأثرىا في قوة الخطاب اإلسبلمي".
أف يتبوأه ،وكاف البحث بعنوافُ :

 اأوًل :أهمٌة الدراسة:

َّ
الح َّجػػة والبرىػػاف،
إف األمػػة اإلسػػبلمية اليػػوـ بحاجػػة إلػػى خطػػاب إسػػبلمي قػػوي يقػػوـ عمػػى ُ
ويخاطب العقوؿ وينفذ إلى القموب ،بخاصة في ظؿ الواق الذي تعيش مف تكالب األمـ عمييا ،ومػا
تواجيو مف آلة إعبلمية جبارة معقدة قوية ،غير محدودة بحد مادي أو أخبلقي تيدؼ إلى استئصاؿ
ِ
الديف والقضاء عمى جيود المخمصيف.
ّ
حي لمخطاب اإلسبلمي القوي الذي يمكف قراءتو وتأممو واالسػتفادة منػو
واف أفضؿ نموذ ٍج ٍ

ػجما
خطابػا ثابتًػا فػي مضػمونو،
والتأسي بو ىو النص اإلسبلمي حيث كاف
ً
ً
متنوعػا فػي أسػموبو ،منس ً
وؿ َِّ
ِ
اف لَ ُكـ ِفي رس ِ
اف
ُس َوةٌ َح َسَنةٌ ل َم ْف َك َ
اَّلل أ ْ
َُ
م أحواؿ المخاطبيف وأزمانيـ وأماكنيـ وظروفيـ لَقَ ْد َك َ ْ
ير[ األح ازب .]ٕٔ :ومف ىنا كانت أىمية الدراسة.
اَّللَ َكثِ ًا
اَّللَ َوا ْلَي ْوَـ ْاْل ِخ َر َوَذ َك َر َّ
َي ْر ُجو َّ

 -ثانٌاا :أهداف الدراسة:

ييدؼ الباحثاف مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى:

الح َّجة عمى المخاطبيف.
ٔ -إبراز أحد أىـ العوامؿ المؤثرة في قوة الخطاب اإلسبلمي ،وىي إقامة ُ
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الحجَّة عمى المخاطبيف وضوابط اختيارىا.
ٕ -الوقوؼ عمى أىـ طرؽ وأساليب إقامة ُ
الحجَّة ومدى حاجة األُمة إليو في زماننا.
ٖ -بياف أثر الخطاب اإلسبلمي القائـ عمى ُ

 -ثالثاا :مشكلة الدراسة:

الحجَّة وقوة الخطاب اإلسبلمي ،وذلؾ
يعالج الباحثاف مف خبلؿ ىذه الدراسة العبلقة بيف ُ
الح َّجة في قوة الخطاب اإلسبلمي؟ ،والذي تطمبت اإلجابة
مف خبلؿ سؤاليا األساسي :ما أثر ُ
عميو ،تفريعو إلى األسئمة التالية:

الحجة والخطاب اإلسبلمي؟
 ما مفيوـ ُالحجَّة ،وما مراتبيا؟
 -ما أىمية ُ

الحجَّة وأساليبيا في الخطاب اإلسبلمي؟
 ما ىي إقامة ُالح َّجة عمى المخاطبيف؟
 -ما أثر إقامة ُ

 -رابعاا :منهجٌة الدراسة:

لمعاجة مشكمة الدراسة اتب الباحثاف المنيج االستقرائي فػي جمػ المػادة العمميػة مػف كتػب

السنة والسير ،وقاما بانتقاء بعض المواقؼ وتصنيفيا بحسب المباحث والمطالب ،ثػـ قامػا بتخريجيػا
ُّ

ودراستيا والتعميؽ عمييا بما يتناسب م طبيعة الدراسة.

سا :خطة الدراسة:
 -خام ا

قسـ البحث إلى تمييد وثبلثة مباحث:
اقتضت طبيعة الدراسة أف ُي ّ
التمهيد ،وفيو:
 -أوًال :مفيوـ الخطاب اإلسبلمي.

ثانيا :واق الخطاب اإلسبلمي اليوـ.
 ً -ثالثًا :العوامؿ التي تؤثر في قوة الخطاب اإلسبلمي.

الحجَّة؛ مفيوميا وأىميتيا ومراتبيا.
المبحث األوؿُ :
لحجَّة وأساليبيا في الخطاب اإلسبلمي وضوابط اختيارىا.
المبحث الثاني :طرؽ إقامة ا ُ

الحجَّة عمى المخاطبيف.
المبحث الثالث :أثر إقامة ُ
الخاتمة :وتتضمف النتائج والتوصيات.

وختاما ،نسأؿ هللا  أف يمهمنا ُرشدنا ،ويعصمنا مف ِّ
شر تحريؼ الكمِػـ ،أو الوقػوع فػي
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب( .ىود.(ٛٛ :
الوهـَ  ،و َما تَ ْوِفيقي ِإََّّل ِب َّ
اَّلل َعمَ ْيه تََوَّك ْم ُ
ت َوِالَ ْيه أُن ُ
الباحثاف
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 اأوًل :مفهوم الخطاب اإلسالمً:

التمهٌد:

ب" ،قاؿ ابف فارس ( ،ٜٜٔٚج ،ٕ:ص" :)ٜٔٛ:الخاء
الخطاب لغة :مشتقة مف َ
"خطَ َ
طبة :الكبلـ المخطوب بو".
والطاء والباء أصبلف :أحدىما
الخ ْ
الكبلـ بيف اثنيف" ،ثـ قاؿ" :و ُ
ُ
اصطبلحاَ :عّرفو المناوي (ٓ ،ٜٜٔصَّ )ٔ٘ٙ:
بأنو" :القوؿ الذي يفيـ
والخطاب
ً
شيئا" .ومنو الخطابة التي َعرفيا الجرجاني (٘ ،ٜٔٛصٗٓٔ) َّ
بأنيا" :قياس مرّكب
المخاطب بو ً
مقدمات مقبولة أو مظنونة مف شخص ُم ْعتَقٍَد فيو ،والغرض منيا ترغيب الناس فيما ينفعيـ مف
مف ّ
الوعاظ".
أمور معاشيـ ومعادىـ كما يفعمو الخطباء و ّ

أما "الخطاب اإلسبلمي" فيو مصطم حديثّ ،أوؿ مف أطمقو الغرب (ُينظر :أبو عطايا،
وّ
عرفو الدكتور القرضاوي (ٕٗٓٓ ،ص )ٔ٘:بأََّنو" :البياف الذي
وأبو زينة ،ٕٓٓٚ ،ص ،)ٙٛٙوقد ّ
يوجو باسـ اإلسبلـ إلى الناس مسمميف أو غير مسمميف ،لدعوتيـ إلى اإلسبلـ ،أو تعميمو ليـ،

سموكا ،أو لشرح موقؼ اإلسبلـ مف
فكر أو
وتربيتيـ عميو :عقيدة أو شريعة ،عبادة أو معاممةً ،ا
ً
قضايا الحياة واإلنساف والعالـ :فردية أو اجتماعية ،روحية أو مادية ،نظرية أو عممية".
وىنا البد مف التفريؽ بيف الخطاب اإلسبلمي والنص اإلسبلمي:

السَّنة.
فالنص ىو :كؿ ما ثبت وروده عف َّ  ،وعف رسولو محمد  ،أي :القرآف و ُّ

السَّنة
فالقرآف الكريـ قطعي الثبوت بكؿ ما بيف دفتي المصحؼ ،منزه عف أي زيادة ونقصاف ،أما ُّ

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

والخطاب ىو :ما يستنبطو ويفيمو الفقيو والعالـ والمفكر مف النص ،أو مف مصادر
االجتياد واالستنباط المعتمدة .ويتمثؿ الخطاب اإلسبلمي في الفتاوى ،والكتابات ،واألحاديث،
واْلراء والمواقؼ المختمفة .وىنا ال قداسة ال عصمة ،فيو خطاب قابؿ لمنقد والتقويـ (ُينظر:
الصفّار ،ٕٓٓ٘ ،ص ،)ٕٔ-ٕٓ:وىو يتفاوت قوة وضعفًا ،وتؤثر فيو عوامؿ َّ
عدة.

 -ثانٌاا :واقع الخطاب اإلسالمً الٌوم:

َّ
إف المتاب لمخطاب اإلسبلمي اليوـ يستشعر ضعفو في التأثير واإلقنػاع ،رغػـ ّإنػو خطػاب
ثابت في مضمونو ومحتواه ،ويستند إلى ركف شديد (قرآف وسنة) ،وقواعد متسقة مػ السػموؾ الحسػف
والخمؽ القويـ وارادة الخير لممسمميف وغيرىـ ،فيو جدير وحقيؽ بأف ينتشر ويسود.

والحقيقي ػػة أف ى ػػذا الض ػػعؼ يع ػػود إل ػػى أس ػػباب ع ػ َّػدة ،م ػػف أىمي ػػا :الض ػػعؼ ف ػػي الع ػػرض

قويػػا فػػي عرضػو وطرحػػو َّ
ػيبل،
ػدما قمػ ً
والطػرح ،فػػإذا لػػـ يكػػف الخطػػاب ً
فإنػو سػػيراوح مكانػػو أو سػػيتقدـ تقػ ً
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خاص ػػة ف ػػي ظ ػػؿ م ػػا يواجي ػػو م ػػف تح ػػديات .ول ػػذا ينبغ ػػي إع ػػادة النظ ػػر ف ػػي طريق ػػة ط ػػرح الخط ػػاب
طػ ػػا
(ينظػ ػػر ،ٕٓٓٗ :صٕٗ ،و ،ٕٓٓٛصٗٔ) خطو ً
اإلس ػػبلمي ،وقػ ػػد ذكػ ػػر الػ ػػدكتور القرضػ ػػاوي ُ
عشرة ينبغي أف ينتقؿ بيا خطابنا اإلسبلمي ،حتى يصؿ إلى المكانة المنشػودة مػف القػوة فػي التػأثير

واإلقناع ،ىي :االنتقاؿ مف الشكؿ والمظير إلى الحقيقػة والجػوىر ،ومػف الكػبلـ والجػدؿ إلػى العطػاء
والعم ػػؿ ،وم ػػف العاطفي ػػة والغوغائي ػػة إل ػػى العقبلني ػػة والعممي ػػة ،وم ػػف الفػ ػروع والػ ػػذيوؿ إل ػػى الػػػرؤوس
واألصوؿ ،ومف التعسير والتنفير إلى التيسير والتبشير ،ومف الجمود والتقميد إلى االجتياد والتجديػد،
ومػف التعصػػب واالنغػػبلؽ إلػػى التسػػام واالنطػػبلؽ ،ومػف الغمػػو واالنحػػبلؿ إلػػى الوسػػطية واالعتػػداؿ،
ومف العنؼ والنقمة إلى الرفؽ والرحمة ،ومف االختبلؼ والتشاحف إلى االئتبلؼ والتضامف.

 -ثالثاا :العوامل التً تؤثر فً قوة الخطاب اإلسالمً:

تػؤثر فػػي قػػوة الخطػػاب اإلسػبلمي عوامػػؿ عػ َّػدة ،مػػف أىميػا :مضػػموف الخطػػاب ،وشخصػػية

طب ،والظروؼ واألوضاع التي يصدر فييا الخطاب.
المخا َ
حامؿ الخطاب ،وشخصية ُ
أمػػا مضػػموف الخطػػاب فمػػف يختمػػؼ ولػػف يتبػػدؿَّ ،
ألنػػو دعػػوة إلػػى مػػا قػػد اكتمػػؿ وتػ ّػـ عقيػػدةً
يعا وأخبلقًا.
وتشر ً
وأمػػا حامػػؿ الخطػػاب ،فيػػو فػػي نظػػر اإلسػػبلـ ُمبمّػػي يحمػػؿ اإلرث النبػػوي ويتحمػػؿ مسػػؤولية
وف
ْم ُر َ
نقؿ ىذا الخطاب .ولذا يجب أف يحممو فكػرة يترجميػا خمقػو وسػموكو وتصػرفاتو .قػاؿ  :أَتَػأ ُ
ِ
ِ
َّ
وف( البقرة .)ٗٗ :وفي الحػديث الصػحي :
اب أَفَ َبل تَ ْعقمُ َ
اس بِا ْلبِِّر َوتَْن َس ْو َف أ َْنفُ َس ُك ْـ َوأ َْنتُ ْـ تَ ْتمُ َ
الن َ
وف ا ْلكتَ َ
ِ
ِ
((يجاء بِ َّ ِ
ؽ أَ ْقتَ ُابوُ ِفي َّ
ام ِة فَُي ْمقَى ِفي َّ
ػار بَِر َحػاهُ،
الن ِار ،فَتَْن َدلِ ُ
ور ا ْلح َم ُ
ور َك َمػا َي ُػد ُ
الن ِار ،فََي ُد ُ
الر ُجؿ َي ْوَـ ا ْلقَي َ
َُ ُ
ِ
ِ
النػ ِ
َىػ ُػؿ َّ
ْم ُرَنػػا بِػػا ْل َم ْع ُروؼ َوتَْنيَ َانػػا َعػ ْػف
فََي ْجتَ ِم ػ ُ أ ْ
ؾ؟ أَلَػ ْػي َس ُك ْنػ َ
ػار َعمَْيػػو فََيقُولُػ َ
َي فُػ َػبل ُف َمػػا َش ػأُْن َ
ػت تَأ ُ
ػوف :أ ْ
اكـ ع ْف ا ْلم ْن َك ِر وآتِ ِ
ِِ
ِ
ِ
يو(((ٔ).
اؿُ :ك ْن ُ
آم ُرُك ْـ با ْل َم ْع ُروؼ َوَال آتيو َوأ َْنيَ ُ ْ َ ُ
ت ُ
ا ْل ُم ْن َك ِر؟ ،قَ َ
َ
وحامؿ الخطاب يجب أف يكػوف مخمصػا ن فػي دعوتػو التزامػا بقولػو ْ  :ادعُ إِلَػى سػبِ ِ
يؿ
َ
ً
ً
ربِػػؾ بِا ْل ِح ْكمػ ِػة وا ْلمو ِعظَػ ِػة ا ْلحسػػن ِة وجػ ِ
ِ
َح َسػ ُػف) النحػػؿ .(ٕٔ٘ :فػػإف لقيػػت دعوتػػو
ػاد ْليُ ْـ بِػػالَّتِي ىػ
َّ َ
ػي أ ْ
َََ ََ
َ َ َْ
َ
وصدا فإف عميو أف يصبر كما صبر الرسوؿ ،
اضا
ً
أما إف وجد إعر ً
استجابة فيو فضؿ َّ  ،و ّ
ػار  ،فَجعمَ ِ
ألـ يقؿ رسوؿ َّ (( :إَِّنما مثَمِػي ومثَػؿ أ َّ ِ
اش
ػت ال َّػد َو ُّ
اب َوا ْلفَ َػر ُ
ُمتػي َ ،ك َمثَ ِػؿ َر ُج ٍػؿ ْ
اسػتَ ْوقَ َد َن ًا َ َ
ََ ُ
َ َ
(ٕ)
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ػوف فيػػو؟((  .ثػػـ يجػػب عمػػى حامػػؿ الخطػػاب أف يكػػوف
َّمػ َ
َيقَ ْعػ َػف فيػػو  ،فَأََنػػا آخػ ٌذ ب ُح َجػ ِػزُك ْـ َ ،وأ َْنػػتُ ْـ تَقَح ُ
عمػػى د اريػػة وعمػػـ بمػػا يػػدعو إليػػو ،وبمػػف يوجػػو إليػػو الػػدعوة ،وبػػالظروؼ واألوضػػاع المػػدعويف ،وأف
يكػػوف عمػػى جانػػب مػػف الػػوعي والثقافػػة بحيػػث يعػيش فػػي واقػ عصػره ومسػػتجداتو ،ويػػدرؾ مػػا يحػػيط
وشبياتُ( .ينظر :البوطي.)ٕٓٓٛ ،
بدعوتو مف مشاكؿ ومكائد ُ
المنارة
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المبحث األول:
ال ُح َّجة؛ مفهومها وأهمٌتها ومراتبها
المطلب األول :مفهوم ال ُح َّجة:

"حػ َج" ،قػاؿ
ُ
"الحجَّػة" مشػتقة مػف َ
الح َّجة لغة :تعنػي :الغمبػة والظّف ُػر عنػد الخصػومة ،فكممػة ُ
ػوؿ أربع ػػة .ف ػػاألوؿ القص ػػد" ،ث ػػـ ق ػػاؿ:
اب ػػف ف ػػارس ( ،ٜٜٔٚج ،ٕ:ص" :)ٕٜ:الح ػػاء والج ػػيـ أص ػ ٌ

ص ػػد الح ػ ُّ
ػؽ المطم ػػوب .يق ػػاؿ:
الح َّج ػػة مش ػػتقّةً م ػػف ى ػػذا؛ ّ
ص ػػد ،أو بي ػػا ُي ْق َ
ألني ػػا تُ ْق َ
"وممك ػػف أف تك ػػوف ُ
فر يكوف عند الخصومة".
بالح ّجة ،وذلؾ ال ّ
حاججت ً
فحج ْجتو ،أي غمبتُو ُ
فبلنا َ
ظُ
الح َّجة :ما ُدوِف َ بو الخصـ".
وقاؿ ابف منظور (ٕ ،ٔٛٛج ،ٕ:ص" :)ٕٕٛ:وقيؿُ :
أيض ػػا :الػ ػػدليؿ والبرىػ ػػاف ،ق ػػاؿ ابػ ػػف منظػ ػػور (ٕ ،ٔٛٛج ،ٕ:ص:)ٕٕٙ:
الح َّجػػػة تعنػ ػػي ً
و ُ

الح َّجة :الدليؿ والبرىاف".
"و ُ
عرفيا العمماء بتعريفات َّ
عدة:
الح َّجة
ً
و ُ
اصطالحاّ :
 قاؿ التيانوي ( ،ٜٜٔٙج ،ٔ:ص" :)ٖٕٗ:ىػي التػي يمػزـ مػف التصػديؽ بيػا التصػديؽبالشيء".
الح َّجػ ػػة ...الموصػ ػػؿ إلػ ػػى
 وقػ ػػاؿ القاضػ ػػي األحمػ ػػد نكػ ػػري (ٔٔ ،ٜٔج ،ٕ:صُ " :)ٔٗ:ػتدالال عمػػى مطموبػػو غمػػب الخصػػـ ،فيػػو سػػبب
التصػػديؽ ،واّنمػػا ُسػ ّػمي بيػػا ألف مػػف تمسػػؾ بػػو اسػ ً

الغمبة".

 وق ػػاؿ المي ػػداني (ٖ ،ٜٜٔص" :)ٕ٘:الحج ػػج واألدل ػػة ... :ى ػػي طري ػػؽ الوص ػػوؿ إل ػػىماديػة لموصػوؿ إلييػا .وىػي طريػؽ إقنػاع
معمومات تصديقية نظرية ليس لدينا وسػائؿ حس ّػية أو أدلػة ّ
اْلخريف بيا ،والزاميـ جدليَّا بقبوليا والتسميـ بيا".

لمح َّجة ،أي المقصد المستقيـ الػذي
 وقاؿ المناوي (ٓ ،ٜٜٔص" :)ٖٔٙ:الداللة المبينة ُيقضي أحد النقيضيف".
صحة الدعوى".
دؿ بو عمى ّ
 وقاؿ الجرجاني (٘ ،ٜٔٛص" :)ٛٙ:ما ّلمحجَّة ،وال تناقض بينيا وبيف
ويبلحظ مما سبؽَّ :أنو ال تعارض بيف تعريفات العمماء ُ

فالحجَّة تطمؽ عمى:
التعريؼ المغويُ .
فر عند الخصومة ،والوصوؿ إلى التصديؽ.
ٔ -اليدؼ والغاية :وىو الغمبة والظّ ُ
ٕ -الوسيمة :وىي الدليؿ والبرىاف.

الح َّجة َّ
بأنيا" :البرىاف والدليؿ الذي َيتسم
ويمكننا الجم بيف التعريفات السابقة ،وتعريؼ ُ
المخ ِ
اطب ،ألجؿ دف خصمو وغمبتو ،والوصوؿ إلى التصديؽ".
بو ُ
المنارة
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الحجَّة
الح َّجة عند العمماء تُ َّ
سمى الدليؿ ،قاؿ الجرجاني (٘ ،ٜٔٛص" :)ٜٛ:وقيؿُ :
و ُ
والدليؿ واحد" ،وقاؿ الميداني (ٖ ،ٜٜٔص" :)ٕ٘:الطريؽ الموصؿ إلى مطموب تصديقي يسمى
(دليبل)".
أيضا
ً
(ح َّجة) ،ويسمى ً
ُ
الحجَّة
و
ىاف
البر
و
"
:
)
ٗٛ
ص:
،
ٜٜٔٚ
(
الجويني
اإلماـ
قاؿ
ى،
أخر
بأسماء
ى
سم
ت
وقد
ُ َّ
ُ
والعبلمة والداللة والدليؿ والداؿ والبينة والبياف واْلية :كميا متقاربة ،سيما في ُعرؼ العمماء".
البػ ْػزَدوي (ٕٓٓٓ ،ص -ٕٗ:ص" :)ٕ٘:إف الػػذي ُعِمّػػؽ بػػو األحكػػاـ الشػػرعية شػػرًعا
وقػػاؿ َ
سمى معنى ،وي َّ ِ
ويس َّػمى
سمى ِفقيًا ُي َّ
ُس ّمي فقيًا ،واف لـ يكف َع ْي َف الفقو" ،ثـ قاؿ" :وكما ُي َّ
سمى ق ً
ياساُ ،
ً ُ
ِ َّ
ىانا".
ظ ًراَ ،أ
وي َّ
وي َّ
وي َّ
وي َّ
ون َ
سمى ً
وب ْر ً
دليبلَ ،
وح َّجةًُ ،
ورًْياُ ،
سمى ُنكتَةًُ ،
سمى َم ْعقوًالُ ،
سمى َسَبًباُ ،
عمةًُ ،
الحجَّة واف اختمفت تسميتياَّ ،
فإنيا تتميز بأمريف:
م العمـ أف ُ
ٔ -تمن مف المطموب.

ٕ -تدف المخالؼ.

الح َّجة:
قاؿ اإلماـ الزركشي (ٕ ،ٜٜٔج ،ٔ:ص )ٖ٘:في بياف الفرؽ الدقيؽ بيف الدليؿ و ُ

الح َّجة وجياف:
"في الفرؽ بيف الدليؿ و ُ
الح َّجة ما من مف ذلؾ.
 أحدىما :أف الدليؿ ما دؿ عمى مطموبؾ ،و ُالح َّجة ما دف عنؾ مخالفؾ".
 -والثاني :ما دؿ عمى صوابؾ ،و ُ

"الح َّج ػػة" -باش ػػتقاقاتو -ف ػػي األحادي ػػث النبوي ػػة ،ول ػػوحظ أََّن ػػو ال يخ ػػرج ع ػػف
وق ػػد ورد لف ػػظ ُ

المعنييف المغوي واالصطبلحي ،فيو يدور حوؿ معنييف اثنيف:

فر عند الخصومة ،والوصوؿ إلى التصديؽ ،مف ذلؾ:
 األوؿُ :الحجَّة بمعنى الغمبة والظّ ُ
ِ
ِ
اؿ
ونا َخي َّْبتََنا َوأ ْ
ت أَُب َ
آد ُـ أ َْن َ
وسىَ :يا َ
احتَ َّج َ
اؿ ُم َ
آد ُـ َو ُم َ
قوؿ النبي ْ (( :
َخ َر ْجتََنا م َف ا ْل َجَّنة ،فَقَ َ
وسى ،فَقَ َ
اَّلل بِ َكبلَ ِم ِو و َخطَّ لَؾ التَّوراةَ بِي ِد ِه ،تَمُ ِ
َف
آد ُـ :أ َْن َ
ومنى َعمَى أ َْم ٍر قَ َّد َرهُ َعمَ َّي قَْب َؿ أ ْ
َ
وسى ْ
اصطَفَ َ
ت ُم َ
َ َْ َ
ُ
اؾ َُّ
َ
(ٖ)
ِ
ِ
وسى)) .
وسى ،فَ َح َّج َ
يف َسَنةً؟ ،فَ َح َّج َ
َي ْخمُقَنى بِأ َْرَبع َ
آد ُـ ُم َ
آد ُـ ُم َ
الح َّجة مف صاحبو عمى ما يقوؿ"
"احتَ َّج َ
آد ُـ َو ُم َ
قولوْ :
وسى"" :أي طمب كؿ منيما ُ
بالحجَّة وظير
(العظيـ آبادي ،ٜٔٙٛ ،ج ،ٕٔ:ص ،)ٗٙٛ:وقولو" :فَ َح َّج َ
آد ُـ ُم َ
وسى"" :أي غمبو ُ
عميو بيا" (العظيـ آبادي ،ٜٔٙٛ ،ج ،ٕٔ:ص.)ٜٗٙ:

الح َّجة بمعنى الدليؿ والبرىاف ،مف
 الثانيُ :ض ُك ْـ أَْل َح ُف بِ ُحجَّتِ ِو ِم ْف َب ْع ٍ
ض ْي ُ
ت لَوُ
ض فَ َم ْف قَ َ
َولَ َع َّؿ َب ْع َ
)
ٗ
(
ِم ْف َّ
ْخ ْذ َىا))  .قولو" :أَْل َح ُف بِ ُحجَّتِ ِو" :أي:
الن ِار فَ َبل َيأ ُ

ِ
وف إِلَ َّي
تَ ْختَص ُم َ
أَ ْقطَ ُ لَوُ ِق ْ
ط َعةً

ذلؾ :قوؿ النبي (( :إَِّن ُك ْـ
َخ ِ
ؽ أِ
بِ َح ِّ
يو َش ْيًئا بِقَ ْولِ ِو فَِإَّن َما
"أي أفطف بيا وأقوـ" (ابف حجر،ٜٜٔ٘ ،

ج ،ٔ:ص.)ٕٔٛ:

المنارة

7

ال ُح َّجة وأثرها فً قوة الخطاب اإلسالمً  .................................................نعٌم الصفدي ،أحمد عودة

المطلب الثانً :أهمٌة ال ُح َّجة فً الخطاب اإلسالمً:

الح َّجة أحد أىـ العوامؿ المؤثرة في قوة الخطاب اإلسبلمي ،والتي تؤدي إلػى التأثير
تعتبر ُ
القمبي واإلقناع العقمي عند المخاطبيف ،فيي:

 أوًَّل :تقوـ عمػ أسػاس عممػي ،وقػد أمرنػا ربنػا  بعػدـ اتبػاع مػا ال يقػوـ عمػى أسػاسؾ بِ ِو ِع ْم ٌـ( اإلسراء.)ٖٙ :
عممي ،فقاؿَ  :وَال تَ ْق ُ
ؼ َما لَْي َس لَ َ
ِ
ػاف
ووىبنػػا أداة العمػػـ :الحػواس والعقػػؿ ،فقػػاؿ  :إِ َّف َّ
ػؾ َكػ َ
صػ َػر َوا ْلفُػ َػؤ َاد ُكػ ُّػؿ أُولَئػ َ
السػ ْػم َ َوا ْلَب َ

َع ْنػػوُ َم ْسػ ُػئوًال( اإلس ػراء .)ٖٙ :وبػ ّػيف أف اإليمػػاف رأس األمػػور كميػػا يقػػوـ عمػػى العمػػـ ،فقػػاؿَ  :وَيػ َػرى
الَِّذيف أُوتُوا ا ْل ِع ْمـ الَِّذي أ ُْن ِزؿ إِلَيؾ ِمف ربِؾ ىو ا ْلح َّ ِ
صػر ِ
ِ
اط ا ْل َع ِزي ِػز ا ْل َح ِمي ِػد( سػبأ،)ٙ :
َ
َ ْ َ ْ َّ َ َُ َ
ػؽ َوَي ْيػدي إِلَػى َ
َ
ِ
ِ
ِ
يف( البقػرةُ( (ٔٔٔ :ينظػػر:
وطالػب لكػػؿ دعػػوى بالبرىػػاف ،فقػػاؿ :قُػ ْػؿ َىػػاتُوا ُب ْرَىػ َ
صػػادق َ
ػان ُك ْـ إ ْف ُك ْنػػتُ ْـ َ
البوطي.)ٕٓٓٛ ،

ثانيػػػػا :تحتػػػػرـ عقػػػػؿ اإلنسػػػػاف ،حي ػػث َّ
إف وظيف ػػة العقػ ػػؿ األساس ػػية :التفكيػ ػػر والبحػ ػػث
 ًواالستنباط والنقد.
واف حصر ميمتو في مجرد التمقي والتقميد والجمػود ،وقبػوؿ كػؿ مػا يمقػف لئلنسػاف دوف أف
يمتحنػو ،ويفحصػو ،ويعػػرؼ صػدقو مػػف كذبػو ،أو صػػحتو مػف فسػػاده ،أو صػوابو مػػف خطئػو (ُينظػػر:

القرضػػاوي .)ٕٓٔٓ ،ىػػو تعطيػػؿ أو تجاىػػؿ لممكػػات المعرفػػة والفيػػـ ،بػػؿ ُيعػ ُّػد ىبوطًػػا عػػف مسػػتوى
ػر ِمػ َػف ا ْل ِجػ ِّػف و ِْ
اإل ْنػ ِ
ػس لَيُػ ْػـ
اإلنسػػانية (ُينظػػر :البػػوطي ،)ٕٓٓٛ ،قػػاؿ َّ َ  :ولَقَػ ْػد َذ َأرَْنػػا لِ َجيَػَّن َـ َكثِيػ ًا
َ
ِ
ِ
ػؾ َك ْاألَْن َع ِػاـ َبػ ْػؿ ُىػ ْػـ
ػوف بِيَػا َولَيُػ ْػـ أ ْ
وف بِيَػػا َولَيُػ ْػـ آ َذ ٌ
اف َال َي ْس َػم ُع َ
َعػ ُػي ٌف َال ُي ْبص ُػر َ
ػوب َال َي ْفقَيُػ َ
وف بِيَػػا أُولَئػ َ
ُقمُ ٌ
ِ
ِ
وف( األعراؼ.)ٜٔٚ :
أ َ
ؾ ُى ُـ ا ْل َغافمُ َ
َض ُّؿ أُولَئ َ
 -ثالثًػػا :تُعػ أد أقصػػر الطػػرؽ لموصػػوؿ إلػ الحقيقػػة فيمػػا َّل يسػػوغ فيػػه التقميػػد مػػف العمػػوـ

واألحكاـ العقمية.

والتقميد :ىو قبوؿ قوؿ الغير ببل ُح َّجة.
والعموـ ضرباف:

 أحدىما :ما ال يسوغ فيو التقميد ،وىي األحكاـ العقمية ،مف معرفة َّ وتوحيده وتصديؽرسمو ،ويمزـ فيو الرجوع إلى الدليؿ ،وقد ذـ َّ تعالى مف قمد في ذلػؾ ،فقػاؿَ  :وِا َذا ِقي َػؿ لَيُ ُػـ اتَّبِ ُعػوا
ِ
ِ
َِّ
وف( البقػرة:
َما أ َْن َز َؿ َّ
وف َش ْػيًئا َوَال َي ْيتَ ُػد َ
اؤ ُى ْـ َال َي ْعقمُ َ
اءَنا أ ََولَ ْو َك َ
اف َآب ُ
اَّللُ قَالُوا َب ْؿ َنتب ُ َما أَْلفَْيَنا َعمَْيو َآب َ

أيضػا حكايػة عػف الكفػار:
فبيف أف مػف يجػوز عميػو الخطػأ والضػبلؿ ال يجػوز تقميػده .وقػاؿ ً
ّٓ .)ٔٚ
ِ
ُم ٍػة َواَِّنػا َعمَػى آثَ ِ
وف( الزخػرؼ .)ٕٕ :ونحػو ذلػؾ .وكػاف
اءَنا َعمَى أ َّ
ػارِى ْـ ُم ْيتَ ُػد َ
َب ْؿ قَالُوا إَّنا َو َج ْدَنا َآب َ
المنارة
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طريؽ معرفة العقؿ ،والناس كميـ في العقؿ سػواء ،فػبل يجػوز ألحػد مػنيـ تقميػد غيػره ،كالبصػراء فػي
ِ
ِ
وف( الذاريات.)ٕٔ :
المكمفيف ،وقاؿَ  :وِفي أ َْنفُس ُك ْـ أَفَ َبل تُْبص ُر َ
القبمة ،وليذا خاطب َّ  جمي ُ
 -والثػاني :مػػا يسػػوغ فيػػو التقميػػد ،وىػػو مػػف أحكػػاـ الػ ِّػديف مػػف الحػػبلؿ والحػراـ ،وقػػدر الزكػػاة

وأحكاـ الصبلة والصياـ ونحو ذلؾ (ُينظر :الروياني ،ٕٕٓٓ ،ج ،ٔ:ص.)ٖٕ-ٖٔ:

المطلب الثالث :مراتب ال ُحجج:

ػتج المخػاطبوف بػأنواع مػف الحجػج ،منيػا مػػا يفيػد اليقػيف ،ومنيػا مػا يفيػد الظػف .والحجػػج
يح ُ
عمى مراتب َّ
عدة ،مف العمماء مف جعميا عمى مرتبتيف ومنيـ مف زاد عمى ذلؾ.
مثبل ،جعؿ الحجج عمى مرتبتيف:
القاضي األحمد نكري (ٔٔ ،ٜٔج ،ٕ:صً )ٔٗ:

الح َّجة التي تفيد اليقيف ،وال يقصد بيا إال اليقيف المطموب.
" ُ
الح َّجة القطعية :ىي ُ
الح َّجػ ػػة التػػػي تفي ػػد الظ ػػف ال اليقػػػيف ،وال يقص ػػد بي ػػا إال الظػ ػػف
و ُ
الح َّجػػػػة اإلقناعيػػػػة :ى ػػي ُ

بالمطموب".

الحجػػج عمػػى خمسػػة م ارت ػػب،
واإلمػػاـ عبػػد الػػرحمف الميػػداني (ٖ ،ٜٜٔص )ٕٜٚ:جعػػؿ ُ
فقػاؿ" :يحػتج المنػاظروف والمسػتدلوف بػػأنواع مػف الحجػج واألدلػة :فمنيمػا مػػا يفيػد اليقػيف الجػازـ وىػػي
(الحجة البرهانية).

ومنيا ما يفيد دوف ذلؾ.

فإف كانت ممزمة لمطرؼ اْلخر المناظر أو المعروض عميو الدليؿ ،باعتباره ُمسِمّ ًما

الح َّجة الجدلية).
الح َّجة لشيرتيا شيرة مقاربة لقوة اليقيف ،أو ىي مذىبو فيي ( ُ
بمقدمات ُ
اجحا مقبوًال،
المخاطب ،لكنيا تفيد ً
ظنا ر ً
واف كانت غير ُممزمة لمطرؼ اْلخر المناظر أو ُ

الح َّجة الخطابية).
فيي ( ُ
واف كانت دوف ذلؾ إال َّأنيا تتبلعب بمشاعر المخاطب ،فيستجيب لمضمونيا ويتأثر

الح َّجة الشعرية).
عالما بعدـ صحتيا ،فيي ( ُ
بيا ،ولو كاف ً
الحجَّػة
واف كانت مؤلفة مف مقدمات كاذبػات ،أو فييػا مػا ىػو كػاذب غيػر صػحي  ،فيػي ( ُ
الحجَّػة المرفوضػػة إف كانػػت قائمػػة عمػػى خطػػأ غيػػر مقصػود ،فيػػي (الغمػػط) .واف
المرفوضػػة) .وىػػذه ُ
المخاطَب ،فيػي
كانت قائمة عمى خطأ مقصود مف أجؿ التمويو عمى الخصـ ،أو مف أجؿ تضميؿ ُ

(المغالطة)".

الحجػػب البرهانيػػة فتييػػد اليقػػيف الجػػازـ -كمػػا أسػػمفنا ،-باعتبارىػػا تتػػألؼ مػػف مقػػدمات
أمػػا ُ
يقينية ،فنبلحظ وجودىا في الحقائؽ الفكرية.
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ومػػف أمثمتيػػا :مسػػألة قيػػاس إعػػادة الخمػػؽ عمػػى بدئػػو بالنسػػبة إلػػى الخػػالؽ العظػػيـ (ُينظػػر:
الميداني ،ٜٜٖٔ ،ص ،)ٕٜٛ:مػف ذلػؾ :مػا رواه الشػيخاف(٘) ع ْػف أَبِػي ىريػرة ر ِ
ػاؿ:
ضػي َّ
َ
اَّللُ َع ْنػوُ قَ َ
َُ ْ َ َ َ َ
قَػػاؿ رسػػوؿ َِّ
اَّلل َ )) :مػػا َبػ ْػي َف َّ
ػوف
ػاؿ :أََب ْيػ ُ
ػاؿ :أ َْرَب ُع ػ َ
ػاؿ :أ َْرَب ُعػ َ
الن ْف َختَػ ْػي ِف أ َْرَب ُعػ َ
ػت ،قَػ َ
ػوف َي ْو ًمػػا؟ ،قَػ َ
ػوف ،قَػ َ
َ َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ػوف
ػ
ت
ب
ن
ي
ف
،
ػاء
ػ
م
اء
ػم
ػ
الس
ػف
ػ
م
اَّلل
ؿ
ػز
ػ
ن
ي
ػـ
ػ
ث
}
:
ػاؿ
ػ
ق
،
ػت
ػ
ي
َب
أ
:
ػاؿ
ػ
ق
؟،
ة
ػن
ػ
س
ػوف
ػ
ع
ب
َر
أ
:
ػاؿ
ػ
ق
،
ػت
ػ
ي
َب
أ
:
ػاؿ
َّ
َشػ ْػي ًرا؟ ،قَػ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ ُ ْ ُ َُّ ْ
َ َ ً ََ ْ ُ ُ َ
ِ
َّ
َّ ِ
ت ا ْلَب ْقؿ ،لَْي َس ِم ْف ِْ
اإل ْن َس ِ
ػب
اف َش ْي ٌء إِ َّال َيْبمَى ،إِ َّال َع ْ
َك َما َي ْنُب ُ
ػب الػذَنبَ ،و ِم ْنػوُ ُي َرك ُ
ظ ًما َواح ًدا َو ُى َػو َع ْج ُ
ُ
ِ
ام ِة)).
ا ْل َخ ْم ُ
ؽ َي ْوَـ ا ْلقَي َ

الح َّجػػة يقينيػػة ،فمسػػألة الخمػػؽ مسػػألة ماديػػة ممموسػػة ال مجػػاؿ
ويبلحػػظ أف مقػػدمات ىػػذه ُ
يقينػا ،واإلنسػاف
لمشؾ فييا ،ومف كاف ًا
قادر عمى بدء الخمؽ ،فيو عمى إعادتو بعد موتو وفنائو قادر ً
"ع ْجب ال َّػذَنب" الػذي ال يبمػى
يبعث بقدرة َّ  بعد النفخة الثانية َك َما َي ْنُب ُ
ت ا ْلَب ْق ُؿ ،ويكوف ذلؾ مف َ
كمػا أخبػر النبػػي  ،وىػو" :العظػػـ المطيػؼ الػػذي فػي أسػػفؿ الصػمب ،وىػػو رأس العصػعص ...وىػػو
أوؿ مػػا يخمػػؽ مػػف اْلدمػػي ،وىػػو الػػذي يبقػػى ليعػػاد تركيػػب الخمػػؽ عميػػو" (النػػووي ،ٜٖٔٓ ،ج،ٔٛ:
ص.)ٜٕ:
الحجب الخطابية فتييد الظف الراجح:
الحجب الجدلية و ُ
وأما ُ
فالح َّجػػة الجدليػػة تفيػػد الظػػف المقػػارب لميقػػيف ،وىػػي ُممزمػػة لمطػػرؼ اْلخػػر باعتبارىػػا تتػػألؼ
ُ

(ينظر :الميداني ،ٜٜٖٔ ،ص.)ٕٜٜ:
مف مقدمات مشيورة ُمسمّـ بيا مقاربة لميقيفُ .
كالقانونيػػات
"وتوجػػد أمثمتيػػا فػػي كػػؿ مجػػاالت الفكػػر ،وتكثػػر فػػي قضػػايا الحػػؽ والواجػػب،
ّ
أيضػػا فػػي االجتماعيػػات ،والسياسػػيات ،والقضػػائيات ،ومجػػاالت التربيػػة ،وغيػػر
واألخبلقيػػات ،وتكثػػر ً
ذلؾ" (الميداني ،ٜٜٖٔ ،ص.)ٕٜٜ:

َّاس ر ِ
ومف ذلؾ :ما رواه الشيخاف(َ )ٙع ْف ْاب ِف َعب ٍ
ػتَ  :وأ َْن ِػذ ْر
ضػي َّ
ػاؿ :لَ َّمػا َن َزلَ ْ
اَّللُ َع ْنيُ َمػا قَ َ
َ َ
ِ
ص ِع َد َّ
الصفَا ،فَ َج َع َؿ ُيَن ِاديَ(( :يا َبنِػي ِف ْي ٍػرَ ،يػا
النبِ ُّي َ عمَى َّ
ؾ ْاألَ ْق َربِ َ
َعش َيرتَ َ
يف( الشع ارءَ .)ٕٔٗ :
ِ
ِ
ػوف قُػ َػرْي ٍ
ي)) .لُِبطُػ ِ
َف َي ْخػ ُػرَج أ َْرَسػ َػؿ َر ُس ػوًال
اجتَ َم ُع ػوا ،فَ َج َعػ َػؿ َّ
الر ُجػ ُػؿ إِ َذا لَػ ْػـ َي ْسػػتَ ِط ْ أ ْ
شَ ،حتَّػػى ْ
َبنػػي َعػػد ٍّ
ِ
ِ
َخَب ْػرتُ ُك ْـ أ َّ
َف تُ ِغي َػر
ػاؿ(( :أ َأ
َرَْيػتَ ُك ْـ لَ ْػو أ ْ
ػاء أَُبػو لَيَػ ٍب َوقُ َػرْي ٌ
َف َخ ْػي ًبل بِػا ْل َوادي تُِري ُػد أ ْ
ش ،فَقَ َ
لَي ْنظُ َر َما ُى َػو ،فَ َج َ
ِِ ِ
َك ْنػػتُـ مصػ ِّػد ِق َّي؟)) ،قَػػالُواَ :نعػػـ ،مػػا جَّربَنػػا عمَيػ ِ َّ ِ
ي
َْ َ َ ْ َ ْ َ
َعمَػ ْػي ُك ْـ أ ُ ْ ُ َ
ػاؿ(( :فَػإّني َنػػذ ٌير لَ ُكػ ْػـ َبػ ْػي َف َيػ َػد ْ
ػؾ إال صػ ْػدقًا ،قَػ َ
ٍ ٍِ
ػت ي َػدا أَبِػي لَي ٍ
ػب
ػب َوتَ َّ
ؾ َسائِ َر ا ْلَي ْوِـ ،أَلِيَ َذا َج َم ْعتََنا ،فََن َزلَ ْ
اؿ أَُبو لَيَ ٍب :تَبِّا لَ َ
ػت :تََّب ْ َ
َ
َع َذاب َشديد)) ،فَقَ َ
ب( المسد.)ٕ ،ٔ :
* َما أ ْ
َغَنى َع ْنوُ َمالُوُ َو َما َك َس َ

الحجَّة شبو يقينية ،ال مجاؿ لمجدؿ فييا ،فقضية الصدؽ التي
ويبلحظ أف مقدمات ىذه ُ
ص ِّد ِق َّي؟)) ،قضية ُمسمّـ بيا وىذا ما أكدوه بقوليـَ" :ن َع ْـَ ،ما َجَّرْبَنا
سأليـ عنيا النبي (( :أ ُ
َك ْنتُ ْـ ُم َ
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عمَيؾ إِ َّال ِ
ص ْدقًا" ،وقد سيقت كمقدمة لبلستدالؿ بيا عمى صدؽ دعوتو  ،وىي نتيجة مقاربة
ََْ
لميقيف عند مف يخاطبيـ النبي  .واَّنما نزلت عف اليقيف َّ
ألف الصدؽ قضية معنوية غير ممموسة،
فالحجَّة الجدلية أدنى مف اليقيف ،وأعمى مف الظف الراج  ،وىي ُممزمة .ولكف رفض أبي ليب
وعميو ُ
لمنتيجة التي أفضت إليو تمؾ المقدمة فيو داللة عمى الجحود والعناد الذي مصدره اليوى ،وصدؽ

استَْيقََنتْيَا أ َْنفُ ُسيُ ْـ ظُْم ًما َو ُعمُِّوا[ النمؿ.]ٔٗ :
َّ  إذ قاؿَ  :و َج َح ُدوا بِيَا َو ْ
الح َّجة الخطابية تفيد الظف الراج المقبوؿ ،وىي غير ُممزمة لمطرؼ اْلخر باعتبارىا
و ُ
اجحا أو لـ تفده،
المخاطب أو لـ ُيسِمّـ ،وسواء أفادتو ً
ظنا ر ً
تتألؼ مف مقدمات ظنية سواء سمـ بيا ُ
(ينظر :الميداني.)ٖٓٓ ،ٜٜٖٔ ،
المستدؿ بيا تفيد ً
اجحا ُ
ظنا ر ً
لكنيا مف وجية نظر ُ

الح َّجة تصم في التعميمات والمخاطبات ،وتصم لئلقناع بوجية نظر صاحب
"وىذه ُ
الحجَّة أو لئلقناع بعذره فيما ذىب إليو مف مذىب فقيي ،أو حكـ قضائي ،أو فيما انتيى إليو مف
ُ
قرره مف رأي سياسي ،أو إداري ،أو اجتماعي ،أو غير ذلؾ مف شؤوف
نظرية عممية ،أو فيما ّ
ّ
الحياة ...وتوجد أمثمتيا في كؿ مجاالت الفكر ومعظـ شؤوف الحياة وقضايا اإلنساف" (الميداني،
ٖ ،ٜٜٔص -ٖٓٓ:ص.)ٖٓٔ:

()ٚ
ِ
اؿ" :إِ َّف فَتًى َش ِّابا أَتَى َّ
النبِ َّي ،
امةَ قَ َ
ُم َ
ومف ذلؾ :ما رواه أحمد في مسنده عف أَبي أ َ
فَقَاؿ :يا رسوؿ َِّ
ِ
اَّلل ا ْئ َذ ْف لِي بِ ِّ
اؿْ (( :ادُن ْو(( ،فَ َدَنا
"م ْو َم ْو" ،فَقَ َ
الزَنا ،فَأَ ْقَب َؿ ا ْلقَ ْوُـ َعمَْيو فَ َز َج ُروهُ ،قَالُواَ :
َ َ َُ َ
ِ
ِ
اَّلل ،جعمَني َّ ِ
ِ ِِ
ِ
اؿَ )) :وَال
اء َ
اؿ(( :أَتُحبُّوُ أل ُّم َ
اؿ"َ :ال َو َّ َ َ
ؾ" ،قَ َ
ؾ؟)) ،قَ َ
اؿ :فَ َجمَ َس ،قَ َ
م ْنوُ قَ ِر ًيبا ،قَ َ
اَّللُ ف َد َ
ِ ِ ِ
اَّلل يا رسوؿ َِّ
ِ
اس ُي ِحب َ ِ ِ ِ
َّ
اَّللَ ،ج َعمَنِي َّ
اؿ)) :أَفَتُحبُّوُ ال ْبَنت َ
الن ُ
اَّللُ
اؿ"َ :ال َو َّ َ َ ُ َ
ؾ؟(( ،قَ َ
ُّونوُ أل َُّميَاتي ْـ(( ،قَ َ
ُختِؾ؟)) ،قَاؿ"َ :ال و َِّ
ِ
ِ ِ
اس ُي ِحب َ ِ ِ ِ
اؿَ (( :وَال َّ
اَّللَ ،ج َعمَنِي َّ
اؿ(( :أَفَتُحبُّوُ أل ْ َ
اء َ
الن ُ
اَّللُ
َ
ُّونوُ لَبَناتي ْـ(( ،قَ َ
ؾ" ،قَ َ
َ
ف َد َ
َخواتِ ِيـ)) ،قَاؿ)) :أَفَتُ ِحبُّو لِع َّمتِؾ؟)) ،قَاؿَ " :ال و َِّ
ِ
الناس ي ِحب َ ِ
اَّللَ ،ج َعمَنِي َّ
ُ َ َ
اء َ
اؿَ (( :وَال َّ ُ ُ
ُّونوُ أل َ َ ْ
اَّللُ
َ
َ
ؾ" ،قَ َ
َ
ف َد َ
الناس ي ِحبُّونو لِع َّماتِ ِيـ)) ،قَاؿ(( :أَفَتُ ِحبُّو لِ َخالَتِؾ؟(( ،قَاؿ"َ :ال و َِّ
ِ
اَّللَ ،ج َعمَنِي َّ
ُ
َ
اء َ
اؿَ (( :وَال َّ ُ ُ َ ُ َ ْ
اَّللُ
َ
َ
ؾ" ،قَ َ
َ
ف َد َ
ِ
ِ
اس ُي ِحب َ ِ ِ ِ
اؿَ (( :وَال َّ
اغِف ْر َذ ْنَبوُ،
اؿ(( :المَّيُ َّـ ْ
اؿ :فَ َو َ
اء َ
الن ُ
ض َ َي َدهُ َعمَْيوَ ،وقَ َ
ُّونوُ ل َخ َاالتي ْـ)) ،قَ َ
ؾ" ،قَ َ
ف َد َ
ِ
ِ
ت إِلَى َشي ٍء".
ؾ ا ْلفَتَى َي ْمتَِف ُ
ص ْف فَ ْر َجوُ))َ .فمَ ْـ َي ُك ْف َب ْع ُد َذل َ
َوطَ ِيّ ْر َق ْمَبوَُ ،و َح ّ
ْ
اجحا ،فقد أقاـ النبي  عمى الشاب الذي
الح َّجة تفيد ً
ظنا ر ً
ويبلحظ أف مقدمات ىذه ُ
ِ ِِ
ؾ؟،
طمب اإلذف لو بالزنا ُح َّجة معمومة ومقررة عنده ،ويعرؼ صحتيا في نفسو ،فقاؿ :أَتُحبُّوُ أل ُّم َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
أَفَتُ ِحبُّو ِالبنتِؾ؟ ،أَفَتُ ِحبُّو ِأل ْ ِ
ؾ؟ .فإذا كنت ال تُحب ذلؾ ،فالناس
ُ
ؾ؟ ،أَفَتُحبُّوُ ل َخالَت َ
ؾ؟ ،أَفَتُحبُّوُ ل َع َّمت َ
ُخت َ
ُ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َوات ِي ْـ ،ولِ َع َّمات ِي ْـ ،ولِ َخ َاالت ِي ْـ.
ُّونوُ ِأل َُّميَات ِي ْـ ،ولَِبَنات ِي ْـ ،وِأل َ
َال ُي ِحب َ
اجحا.
الحجب المرفوضة فال تييد يقي ًنا وَّل ظ ًنا ر ً
الحجب الشعرية ،و ُ
وأما ُ
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اجحػػا مقبػوًال ،بػؿ قػػد تعتمػػد عمػػى مقػػدمات
الح َّجػػة الشػػعرية "ال يشػػترط فييػػا أف تفيػد ً
ف ُ
ظنػػا ر ً
وىمية ،وصور كاذبة ال تخفى عمى المخاطب ،إال َّأنيا تشتمؿ عمى ما يتبلعب بمشاعر ال ُمخاطب

يقينا ،وال تفيد
النفسية ،فيتأثر بيا ويستجيب لمضمونيا ...وطبيعي أف ُح َّجة مف ىذا القبيؿ ،ال تفيد ً
ِّ
اجحا ...وعمى ىذا النوع مف الحجج تعتمد صناعة الشعر ،وعمييػا يعتمػد الخطبػاء المتشػدقوف
ظنا ر ً
الذيف يتبلعبوف بمشاعر جماىير المستمعيف" (الميداني ،ٜٜٖٔ ،ص.)ٖٕٓ:

ومػػف ذل ػػؾ :ق ػػاؿ اإلم ػػاـ الغ ازل ػػي (ٔ ،ٜٔٙص" :)ٔٛٙ-ٔٛ٘ :ومثال ػػو :أف م ػػف يري ػػد أف

يحمػػؿ غي ػره عمػػى التيػػور ،ويص ػرفو عػػف الحػػزـ يمقػػب (الحػػزـ) بػ ػ (الجػػبف) ويقبحػػو ،ويػػذـ صػػاحبو،
فيقوؿ :يرى الجبناء أف الجبف حزـ

وتمؾ خديعة النفس المئيـ

فتنبسط نفس المتوقؼ ،إلى التيجـ بذلؾ".

ثػػـ قػػاؿ الغ ازلػػي (ٔ ،ٜٔٙص -)ٔٛٙ:بعػػد األمثمػػة التػػي سػػاقيا" :-وىػػذه الكممػػات كميػػا
عجيبا ال ُينكر".
تأثير
أحاديث يعمـ حقيقةُ كذبيا ،ولكنيا تؤثر في النفس ًا
ً
السَّنة النبوية.
الح ّجة الشعرية مف ىذا القبيؿ ال توجد ليا أمثمة في القرآف و ُّ
و ُ

"ولكف ليس كؿ كبلـ محػرؾ لممشػاعر ىػو مػف قبيػؿ الحجػج الشػعرية ،فقػد تشػتمؿ البػراىيف

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 الجمػ
الكِمػ ػ ػ ػػـ" (الميػ ػ ػ ػػداني،
الح َّجػ ػ ػ ػػة المنطقيػ ػ ػ ػػة ومثي ػ ػ ػ ػرات المشػ ػ ػ ػػاعر النفسػ ػ ػ ػػية ،وىػ ػ ػ ػػذا ىػ ػ ػ ػػو أبمػ ػ ػ ػػي َ
بػ ػ ػ ػػيف ُ
ٖ،ٜٜٔص .)ٖٖٓ:وىذا ما يبلحظ في األمثمة السابقة.
الحجػج البرىانيػة أو
الحجػج الػواردة فػي ُّ
الس َّػنة النبويػة ،سػواء ُ
وعميو يمكف القوؿ بأف جميػ ُ
الجدلية أو الخطابية ىي في نفس الوقت ُح َّجة شػعرية ،وليػا أثػر عظػيـ عمػى النفػوس ،وىػي مقبولػة

الحجَّػة الواحػدة تنطػوي عمػى عنصػريف اثنػيف ىمػا األسػاس الػذي
لدى كؿ فئة مف فئات البشػرّ ،
ألف ُ
الح َّجة مقبولة ،وىذاف العنصػراف ىمػا :إقنػاع العقػؿ ،واثػارة العاطفػة (ُينظػر :ناصػر،ٕٖٓٓ ،
يجعؿ ُ
ص.)ٔ٘ٙ :

الح َّجػػة المرفوضػػة ُح َّجػػة باطمػة تقػػوـ مقػػدماتيا عمػػى خطػأ غيػػر مقصػػود فيػػي "الغمػػط" ،أو
و ُ
خطأ مقصود مغمّؼ بما ُيوىـ َّأنو حؽ فيػي "المغالطػة" ،والغػرض منيػا إبطػاؿ الحقػائؽ ،ويصػطنعيا
أىؿ الباطؿ ،وىي محرمة في اإلسبلـُ( ،ينظر :الميداني ،ٜٜٖٔ ،ص.)ٖٓٗ:
(ينظ ػػر :المي ػػداني،ٜٜٖٔ ،
وص ػػور المغالط ػػات كثيػ ػرة ،وق ػػد ذك ػػر المي ػػداني طائق ػػة مني ػػا ُ

ص ،)ٖٕٔ-ٖٓٗ:ونكتفي ىنا بصورة واحدة م مثاؿ عمييا.
المنارة
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قاؿ الميداني (ٖ ،ٜٜٔص" :)ٖٓٚ:قد تكوف المغالطة ناشئة عف كوف المقدمات مسػاوية
في المعرفة لمنتيجة.
كالمتضايفيف المذيف ال ُيعرؼ أحدىما إال إذا ُعرؼ اْلخر ،مثؿ:
إذا كاف خالد ًأبا لسعيد فسعيد ابف لخالد.
خالدا أب لسعيد.
لكف ً
فسعيد ابف لخالد.

ألنو ال تثبت أبوة شخص ْلخر ،ما لـ تثبت بنوة اْلخر لػو،
فيذا الدليؿ لغو ال فائدة منوّ ،
وكذلؾ العكس ،ولكف المغالط قد يصطن مثؿ ىذا الدليؿ ل ِ
ئليياـ بػأف يقػدـ ُحجَّػة يثبػت فييػا دعػواه،
وتعتمد مغالطتو ىنا عمى التمويو بتطويؿ الكبلـ وترديده ،وصوغو عمى شكؿ قياس".

السػ َّػنة ،حيػػث إف
ػداء ،وغيػػر موجػػود فػػي الق ػرآف و ُّ
وىػػذا النػػوع مػػف ً
الحجػػج غيػػر مقبػػوؿ ابتػ ً
الحجج الواردة في القرآف والسنة أصميا الصدؽ بخبلؼ المغالطة أو الغمط ،قػاؿ الميػداني (ٖ،ٜٜٔ
صٕٖٔ)" :وأصؿ المغالطة إدخاؿ قضية كاذبة في الػدليؿ ،ولكػف سػبب تمويييػا يرجػ إلػى تحكػيـ
حسات ،أو إلى َشَبو الكاذبة بالصادقة في الصورة ،أو إلى شػبو الكاذبػة بالصػادقة
الم َّ
الوىـ في غير ُ
في المعنى.
مقصودا".
وكؿ مغالطة مقصودة تصم ألف تكوف غمطًا
ً

المبحث الثانً:
طرق إقامة ال ُح َّجة وأسالٌبها وضوابط اختٌارها فً الخطاب اإلسالمً

َّ ِ
الديف في أصولو وكمياتو العقائدية ،والتعبدية ،واألخبلقية ،والشرعية ،ال يتغير ،ولكف
إف ّ
ِ
الديف وفقيائو قد قرروا أف الفتوى قد
الذي يتغير ىو أسموب تعميمو .واذا كاف المحققوف مف أئمة ّ
العرؼ والحاؿ .والفتوى تتعمؽ بأحكاـ الشرع .فإف نفس ىذا المنطؽ
تتغير بتغير الزماف والمكاف و ُ
العرؼ والحاؿ -أحؽ وأولى...
يقوؿ :إف تغير الدعوة أو الخطاب -بتغير الزماف والمكاف و ُ
أقدار مشتركة تقاؿ لمجمي ويخاطب بيا الجمي  ،ولكف يبقى ىناؾ
ًا
ال شؾ أف ىناؾ

خاصا ،يجيب عمى تساؤالتيا،
خطابا
خصوصية لكؿ فئة ،توجب عمى العالـ والداعية أف يوجو ليا
ً
ً
ويحؿ مشكبلتيا ،ويرد عمى شبياتيا .لما أرسؿ رسوؿ َِّ
اَّلل ُ م َعا َذ ْب َف َجَبؿ  إِلَى ا ْلَي َم ِف ،قاؿ لو:
ّ
َُ ُ
ِ
َّ
َىؿ ِكتَ ٍ
اَّللُ َوأ َّ
وؿ
َف َال إِلَوَ إِال َّ
َف َي ْشيَ ُدوا أ ْ
اب فَِإ َذا ِج ْئتَيُ ْـ فَ ْاد ُعيُ ْـ إِلَى أ ْ
))إَِّن َ
َف ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
ؾ َستَأْتي قَ ْو ًما أ ْ َ
َِّ
اَّلل)) ...الحديث(.)ٛ

قاؿ الحافظ ابف حجر ( ،ٜٜٔ٘ج ،ٕ:ص )ٖ٘ٛ:في شرح الحديث في تعميؿ البدء
ِ
َىؿ ِكتَ ٍ
اب{" :ىي كالتوطئة لموصية ،لتستجم ىمتو عمييا لكوف أىؿ الكتاب
بجممةَ } :ستَأْتي قَ ْو ًما أ ْ َ
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أىؿ عمـ في الجممة فبل تكوف العناية في مخاطبتيـ ،كمخاطبة الجياؿ مف عبدة األوثاف".
وال شؾ أف ىناؾ مف ينصت لقولنا -نحف المسمميف -وييمو خطابنا ،ويطم عمى إنتاجنا
العممي والدعوي .لذا يجب عمينا أف نستجم ىمتنا ونعتني بخطاباتنا ،ونراعي استعماؿ أحسف

الحجج عمى المخاطبيف ،حتى نقن
الطرؽ وأرقى األساليب في الخطاب ،وايصاؿ الحقائؽ ،واقامة ُ
(ينظر :القرضاوي ،ٕٓٓٗ ،ص ،)ٜٔ:وذلؾ استجابة ألمر َّ :
العقوؿ ونستميؿ القموبُ ،
ِ ِ
َّ ِ ِ
يؿ ربِؾ بِا ْل ِح ْكم ِة وا ْلمو ِع َ ِ
َح َس ُف( النحؿ.)ٕٔ٘ :
ْ ادعُ إِلَى َسبِ ِ َ ّ َ
ظة ا ْل َح َسَنة َو َجاد ْليُ ْـ بِالتي ى َي أ ْ
َ َ َْ
قاؿ الدكتور القرضاوي ( ،ٕٓٓٛص" :)ٕٚٚ:الدعوة بالحكمة تعني:

بالح َّجة والبرىاف.
 الخطاب الذي يقن العقوؿ ُىبا.
غبا ور ً
 والموعظة الحسنة تعني :الخطاب الذي يستميؿ العواطؼ ،ويؤثر في القموب ر ً والجداؿ بالتي ىي أحسف :يعني الحوار م المخالفيف بأحسف الطرؽ ،وأرؽ األساليب،التي تقربيـ وال تبعدىـ".

والطرؽ جم طريقة ،والطريقة لغة :السبيؿ ،السيرة ،المذىب ،الحالة (ُينظر :ابف منظور،
ٕ ،ٔٛٛج ،ٔ:ص ،ٕٕٓ:ص.)ٕٕٔ:
التوص ُؿ بصحي النظر فيو إلى المطمػوب" (الجرجػاني،
اصطبلحا" :ما يمكف
أما الطريقة
ّ
ً
٘ ،ٜٔٛص.)ٔٗ٘:
يؽ ،الوجوُ ،الَم ْذ َىب (ُينظر :ابف منظور،
واألساليب جم أسموب ،واألسموب لغة :الطر ُ
ٕ ،ٔٛٛج /ٔ:ص.)ٗٚٔ:
اصطبلحا :الكيفية التي تتناوؿ بيا الطريقة ،أو الكيفية التي تتب في تنفيذ
أما األسموب
ً
تميز كؿ شخص عف غيره .ومف ثـ يرتبط بصورة أساس بالخصائص الشخصية
الطريقة بصورة ّ
لمم ِ
خاطب ،فقد يختمؼ األسموب مف شخص إلى آخر عمى الرغـ مف استخداميـ لنفس الطريقة
ُ
(ُينظر :مركز نوف ،ٕٓٔٔ ،ص.)ٔٛٔ:

الحجَّػة الواحػدة مػف شػخص إلػى آخػر ،عمػى ال ّػرغـ
وىذا يعني أنو قد يختمؼ أسموب إقامة ُ
مػػف اسػػتخداميـ لػػنفس الطريقػػة ،وقػػد يسػػتخدـ الشػػخص الواحػػد أكثػػر مػػف أسػػموب إلقامػػة الحجػػة فػػي

إطار الطريقة الواحدة ،وىنا البد مف التأكيد عمى أمريف:
 األوؿ :أف الطريقة أعـ مف األسموب ،فالطريقة الوحدة تُنفذ عبر أسموب واحد أو أكثر.الح َّجة الواحدة قد تساؽ بأكثر مف أسموب ،واألساليب كثيرة (ُينظر :ناصر،
 -الثاني :أف ُ

ٖٕٓٓ ،ص ،ٔٚٚ:ومركز نوف ،ٕٓٔٔ ،ص.)ٔٛٔ:
المنارة
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اختيارىا.

الح َّجة وأساليبيا في الخطاب اإلسبلمي ،وضوابط
وفيما يأتي بياف ألىـ طرؽ إقامة ُ

المطلب األول :طرق إقامة ال ُح َّجة فً الخطاب اإلسالمً:

الح َّجة في الخطاب اإلسبلمي لتناسب األفراد والجماعات ،ولتتماشى م
تتنوع طرؽ إقامة ُ
طبيف وجنسيـ ،وقدراتيـ الجسمية والعقمية.
المخا َ
الظروؼ واإلمكانات كما تتماشى م أعمار ُ

فمقػد حػػرص نبينػػا  عمػػى الوصػػوؿ إلػى اليػػدؼ ،وتوصػػيؿ المعمومػػات والحقػػائؽ والمفػػاىيـ

السبؿ ،وبأقصر الطرؽ ،وبأسرع وقت ،واستعمؿ طرقًا َّ
الح َّجة ،منيا:
لممخاطبيف بأيسر ُ
عدة إلقامة ُ
ُ
 -أوًَّل :الخطابة:

يقصد بالخطابة" :فف مخاطبة الجماىير بطريقة إلقائية تشتمؿ عمى اإلقناع واالستمالة"

الحجَّة التي استعمميا النبي  ،وتناوؿ
(شمبي ،ٜٔٛٚ ،ص .)ٖٔ:والخطابة مف أىـ طرؽ إقامة ُ
خبلليا شتى أمور الحياة.
الح َّجة والدليؿ ،و"في كؿ خطبو  العظة ،والعبرة ،والدرس،
ولقد كاف في كؿ خطبو ُ 
والحكمة .وال عجب أف تجد بعض ىذه الخطب في عبارات وجيزة إال َّأنيا تحوي المعاني الكثيرة
ٍ
كممات وج ٍ
مؿ قصيرة ،خرجت مف مشكاة النبوة التي أليمو َّ بياَ  .و َما
واألحكاـ العظيمة في
ُ
َّ
وحى( النجـ( )ٗ ،ٖ :الشياوي ،ص .)ٗ:مف ذلؾ :ما رواه
َي ْن ِط ُ
ؽ َع ِف ا ْليَ َوى * إِ ْف ُى َو إِال َو ْح ٌي ُي َ
ِ
الشيخاف( )ٜعف اب ِف عمر ر ِ
اَّللُ َع ْنيُ َما أََّنو َس ِم َ َّ
وؿ(( :ا ْقتُمُوا
ضي َّ
النبِ َّي َ ي ْخطُ ُ
ب َعمَى ا ْلم ْنَب ِر َيقُ ُ
َ ْ ْ ُ ََ َ َ
(ٔٔ)
(ٓٔ)
ا ْلحي ِ
ص َر َوَي ْستَ ْسِقطَ ِ
ط ِم َس ِ
اف ا ْل َحَب َؿ)).
َّاتَ ،وا ْقتُمُوا َذا الطُّ ْفَيتَْي ِف
َو ْاأل َْبتََر  ،فَِإَّنيُ َما َي ْ
اف ا ْلَب َ
َ
ثانيا :المواعظ:
 ً"الوعظ ىو النص والتذكير بالعواقب" (العيني ،ٕٓٓٔ ،ج ،ٕ:ص ،)ٙ٘:والموعظة "ىي

العُيوف الجامدة ،وتُصم األعماؿ الفاسدة" (الجرجاني،ٜٔٛ٘ ،
التي تميف القموب القاسية وتُدم ُ
ص.)ٕ٘ٙ:

ومعموـ َّ
"أف النبي  كاف يعظ الصحابة في أوقات معمومة ،ولـ يكف يستغرؽ األوقات

خوفًا عمييـ مف الممؿ والضجر" (العيني ،ٕٓٓٔ ،ج ،ٕ:ص ،)ٙٛ:فقد روى الشيخاف(ٕٔ) َع ْف ْاب ِف
النبِ ُّي  يتَ َخ َّولَُنا بِا ْلمو ِعظَ ِة ِفي ْاألَي ِ
ٍ
اف َّ
آم ِة َعمَْيَنا)) .ولقد كاف في
اىةَ َّ
َّاـ َك َر َ
اؿَ (( :ك َ
َ
الس َ
َْ
َم ْس ُعود  قَ َ
(ٖٔ)
اء َرُج ٌؿ
الح َّجة والدليؿ ،مف ذلؾ :ما رواه الشيخاف
َع ْف أَبِي َم ْس ُعوٍد ْاأل َْن َ
وعظو ُ 
ي قَ َ
ص ِارِّ
اؿَ :ج َ
اَّلل ،إِّنِي و َِّ
اَّلل  فَقَاؿ" :يا رسوؿ َِّ
وؿ َِّ
ِ
ِ
َخر َع ْف ص َبل ِة ا ْل َغ َد ِاةِ ،م ْف أ ِ
إِلَى رس ِ
يؿ
ْ
َ
َُ
اَّلل َألَتَأ َّ ُ
َجؿ فُ َبل ٍف م َّما ُيط ُ
َ َ َُ َ
َ
ٍ
ِ
ُّ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
اؿَ(( :يا أَيُّيَا َّ
ت َّ
اس،
النبِ َّي  قَط أ َ
اؿ :فَ َما َأرَْي ُ
َش َّد َغ َ
الن ُ
ضًبا في َم ْوعظَة م ْنوُ َي ْو َمئذ ،ثَُّـ قَ َ
بَنا فييَا ،قَ َ
المنارة
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ِ
ِ
الن ِ
صمَّى بِ َّ
اس َف ْمُيو ِج ْز ،فَِإ َّف ِفي ِي ْـ ا ْل َكبِ َير َو َّ
اج ِة)).
يف ،فَأَي ُ
الض ِع َ
إِ َّف م ْن ُك ْـ ُمَنفّ ِر َ
ُّك ْـ َما َ
يؼ َوَذا ا ْل َح َ
 ثالثًا :القصص:يقصد بالقصص" :تتب

ص.)ٕٚٚ:

شيئا بعد الشيء" (المناوي،ٜٜٔٓ ،
الوقائ باإلخبار عنيا ً

أخبار
ًا
و"إف القصص في القرآف وصحي الحديث صدؽ كمو ،وحؽ كمو ،فيو يحكي
َى ْـ بِا ْل َح ِّ
ؽ( الكيؼ .)ٖٔ :إِ َّف َى َذا لَيَُو
وقعت ،ليس فييا نقص وال زيادةَ ،ن ْح ُف َنقُ ُّ
ؾ َنَبأ ُ
ص َعمَْي َ
ص ا ْل َح ُّ
ؽ( آؿ عمراف .)ٕٙ :وال يكوف القصص حقًا إال إذا قصو القاص كما وق مف غير
ص ُ
ا ْلقَ َ

قصصا لـ يق ولـ يحدث ،وَّ
تزيد فيو ،وَّ تبارؾ وتعالى منزه عف الكذب ،فبل يمكف أف يقص
ً
تعالى عميـ سمي بصير ،شاىد حاضر ،ولذا َّ
فإنو عندما يقص عمينا يقص بعمـ المشاىد الحاضر
ِ
ٍِ
يف( األعراؼ.)ٚ :
َ فمََنقُ َّ
ص َّف َعمَْي ِي ْـ بِع ْمـ َو َما ُكَّنا َغائبِ َ
ومتى أيقف العباد أف ما يتمى عمييـ مف قصص القرآف وما بمغيـ مف حديث الرسوؿ 
كمو حؽ وصدؽَّ ،
فإنو سيكوف لو أثر عظيـ في تقويـ نفوسيـ ،وتيذيب طباعيـ ،وأخذىـ العبر

الح َّجة عمييـ ،مف ذلؾ :ما
والعظات مف ىذه القصص" (األشقر ،ٕٓٓٚ ،ص ،)ٔ٘-ٔٗ:وقياـ ُ
(ٗٔ)
ِ
وؿ َِّ
ِ
ت قَاؿَ :ش َكوَنا إِلَى رس ِ
ِ
رواه اإلماـ البخاري
اَّلل َ ،و ُى َو ُمتَ َو ّس ٌد ُب ْرَدةً لَوُ
َُ
ْ
َع ْف َخبَّاب ْب ِف ْاأل ََر ّ َ
اَّلل لََنا؟ ،قَاؿَ (( :كاف َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
يم ْف قَْبمَ ُك ْـ ُي ْحفَ ُر
َ
الرُج ُؿ ف َ
َ
في ظ ّؿ ا ْل َك ْعَبةُ ،ق ْمَنا لَوُ :أ ََال تَ ْستَْنص ُر لََنا ،أ ََال تَ ْد ُعو ََّ
ِ
يو ،فَيجاء بِا ْل ِم ْن َش ِار فَيوض عمَى أر ِ
ض ،فَيجعؿ ِف ِ
ِ
ْس ِو فَُي َش ُّ
ؾ َع ْف
ص ُّدهُ َذل َ
ؽ بِاثَْنتَْي ِفَ ،و َما َي ُ
ُ َ ُ َ َ
لَوُ في ْاأل َْر ِ ُ ْ َ ُ
َُ ُ
ِ ِِ
ظٍـ أَو عص ٍب ،وما يص ُّده َذلِؾ عف ِدينِ ِو ،و َِّ
ِِ ِ
ِ ِِ
اَّلل
ََ َ ُ ُ َ َْ
دينوَ ،وُي ْم َشطُ بِأ َْم َشاط ا ْل َحديد َما ُد َ
وف لَ ْحمو م ْف َع ْ ْ َ َ
َ
ِ
اك ِ
لَيتِ َّم َّف َى َذا ْاألَمر ،حتَّى ي ِسير َّ ِ
ب َعمَى
اؼ إِ َّال َّ
تَ ،ال َي َخ ُ
اء إِلَى َح ْ
ض َرَم ْو َ
ب م ْف َ
اَّللَ أ َْو ال ّذ ْئ َ
الر ُ
ُ
َْ َ َ َ
ص ْن َع َ
ِ
ِ
ِ
َغَنموَ ،ولَكَّن ُك ْـ تَ ْستَ ْع ِجمُوف)).
ابعا :الرسائؿ:
رًالم َرسؿ إليو ،وأصميا
الرسائؿ مفردىا رسالة ،والرسالة" :انبعاث أمر مف ُ
المرسؿ إلى ُ
المشتممة عمى قميؿ مف المسائؿ التي تكوف مف نوع واحد" (المناوي،ٜٜٔٓ ،
المجمة أي الصحيفة ُ

ص.)ٕٚٚ:

بعد انتشار اإلسبلـ في المدينة بدأ النبي  يرسؿ الرسائؿ التي تُعمـ الناس َّ
الديف ،ثـ بعد
ىدنة صم الحديبية وقبؿ فت مكة أرسؿ رسائؿ لنشر الدعوة إلى العالـ كمو ،وكانت رسائمو 

مختصرةَّ ،
مركزة ،عميقة األثر في النفوس ،وكانت تمتاز بأمور ،منيا:
ٔ -لطؼ العبارة ورقتيا وسيولة ألفظيا وسبلمة عبارتيا.
المنارة
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ٕ -البعد عف التصن المفظي لتكوف مفيومة لكؿ طبقات المجتم اإلسبلمي.
ٖ -دخوؿ المصطمحات اإلسبلمية الجديدة فييا ،كالصبلة ،والزكاة ،والحج ،والجياد،

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

عربية·وقد اتخذ الخمفاء مف بعد ىذه الرسائؿ ،وبخاصة تمؾ التي فرض فييا التعاليـ اإلسبلمية
أنموذجا يسيروف في ىديو ،ويقبسوف مف فكره الواس وعقميتو الكبيرة (ُينظر :إبراىيـ.)ٕٓٔٓ ،
ً
الح َّجة عمى اْلخريف ممف تفصمو عنيـ
إلقامة
الرسائؿ
يستعمؿ

النبي
كاف
وقد
ُ
(٘ٔ)
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َخَب َرهُ :أ َّ
َف
أ
ا
م
ي
ن
ع
اَّلل
ي
ض
ر
َّاس
ب
ع
ف
ب
اَّلل
َّ
َ َ ُ َْ َُ ْ
المسافات ،مف ذلؾ :ما رواه اإلماـ البخاري عف َع ْبد َّ ْ َ
رسوؿ َِّ
ِ
يف(.)))ٔٙ
اؿ(( :فَِإ ْف تَ َولَّْي َ
ؾ إِثْ َـ ْاأل َِريسّيِ َ
ت فَِإ َّف َعمَْي َ
ب إِلَى قَْي َ
اَّلل َ كتَ َ
ص َرَ ،وقَ َ
َُ َ
خامسا :الجدؿ:
ً

بحجَّػة أو ُشػبية أو ُيقصػد بػو تصػحي
يقصد بالجدؿ" :دف المػرء خصػمو عػف إفسػاد قولػو ُ
كبلمػػو ،وىػػو الخصػػومة فػػي الحقيقػػة" (الجرجػػاني ،ٜٔٛ٘ ،ص" .)ٚٛ:والجػػدؿ يكػػوف الغػػرض منػػو
إلػ ػزاـ الخص ػػـ ،والتغم ػػب عمي ػػو ف ػػي مق ػػاـ االس ػػتدالؿ" (أب ػػو زىػ ػرة ،ٜٖٔٗ ،ص .)٘:وبالت ػػالي إقام ػػة

الح َّجة.
ُ

وقد استعمؿ النبي  الجدؿ بيذا الغػرض ،مػف ذلػؾ :مػا رواه الشػيخاف(َ )ٔٚع ْػف ْاب ِػف ُع َم َػر
ػود قَ ْػد َزَنيػا ،فَقَ ِ
رِ
ٍ
ػرٍَة ِم ْػف ا ْليي ِ
ػاؿ" :أُتِػي َّ
وف
ام َأ
ضي َّ
النبِ ُّ
ص َػن ُع َ
ػاؿ ل ْمَييُػوِدَ (( :مػا تَ ْ
ػي  بِ َر ُجػؿ َو ْ
َ
َُ
َ
اَّللُ َع ْنيُ َما قَ َ
َ
َ َ
()ٔٛ
ِِ
ِ
يف( آؿ
اؿُ  :ق ْؿ فَػأْتُوا بِػالتَّ ْوَرِاة فَ ْاتمُ َ
بِ ِي َما(( ،قَالُواُ :ن َس ِّخ ُـ ُو ُج َ
صػادق َ
وىػا إِ ْف ُك ْنػتُ ْـ َ
وىيُ َما َوُن ْخ ِزيي َما  ،قَ َ
ػر حتَّػػى ْانتَيػى إِلَػػى مو ِ
ِ
ِ
َعػ َػوُر(( :ا ْق َ ْأ
ضػ ٍ
ض ْػو َف َيػػا أ ْ
ػاءوا ،فَقَػالُوا ل َر ُجػ ٍػؿ م َّمػ ْػف َي ْر َ
ػر)) ،فَقَػ َأَ َ
َ
َْ
عمػراف ،)ٜٖ :فَ َجػ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ػاؿَ :يػا ُم َح َّم ُػد إِ َّف
م ْنيَا فَ َو َ
ػاؿْ (( :ارفَػ ْ َي َػد َ
ؾ)) .فَ َرفَػ َ َي َػدهُ فَػإ َذا فيػو َآيػةُ ال َّػر ْجـ تَمُػو ُح ،فَقَ َ
ضػ َ َي َػدهُ َعمَْيػو ،قَ َ
ِ
ِ
َم َر بِ ِي َما فَ ُرِج َما ،فَ َأرَْيتُوُ ُي َجانِئُ َعمَْييَا ا ْل ِح َج َارةَ".
َعمَْي ِي َما َّ
الر ْج َـَ ،ولَكَّنا ُن َكات ُموُ َب ْيَنَنا ،فَأ َ
سادسا :الحوار:
ً
"والحوار عند المتقدميف يس ّمونو الجداؿ :ويستدلوف عميو بقولو جؿ وعبل :قَ ْد َس ِم َ َّ
اَّللُ
قَوؿ الَّتِي تُج ِادلُؾ ِفي َزو ِجيا وتَ ْشتَ ِكي إِلَى َِّ
اَّلل س ِمي ب ِ
ص ٌير[ المجادلة:
اَّلل َو َّ
َ َ
اَّللُ َي ْس َم ُ تَ َح ُاوَرُك َما إِ َّف ََّ َ ٌ َ
َْ
ْ َ َ
ٔ] .فسمى ذلؾ الجداؿ والمجادلة حو ًارا .فالحوار مناقشة بيف اثنيف فأكثر في قضية مختمؼ عمييا
بينيـ" (الشتري ،ٕٓٓٙ ،ص.)ٜ:

فرؽ بيف الحوار والجدؿ ذكر فرقًا دقيقًا ،ىو أف الحوار بعيد عف الخصومة أو
ولكف مف ّ
التعصب والتمسؾ برأي معيف بينما الجدؿ يقوـ عمى خصومة في الحقيقة.
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وعميو فإف تعريؼ الحوار" :ىو محادثة بيف شخصيف أو فريقيف ،حوؿ موضوع محدد،
لكؿ منيما وجية نظر خاصة بو ،ىدفيا الوصوؿ إلى الحقيقة ،أو إلى أكبر قدر ممكف مف تطابؽ
بعيدا عف الخصومة أو التعصب ،بطريؽ تعتمد عمى العمـ والعقؿ م استعداد
موجيات النظرً ،
كبل الطرفيف لقبوؿ الحقيقة ،ولو ظيرت عمى يد الطرؼ اْلخر" (عجؾ ،ٜٜٔٛ ،ص.)ٕٓ:

َف َرُج ًبل أَتَى َّ
ومثالو مف خبلؿ السنة النبوية :ما رواه الشيخاف(َ )ٜٔع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ :أ َّ
النبِ َّي
 فَقَاؿ :يا رسوؿ َِّ ِ ِ
َسوُد ،فَقَاؿَ (( :ىؿ لَ َ ِ ِ ِ ٍ
اؿَ (( :ما
ْ
اؿَ :ن َع ْـ ،قَ َ
ؾ م ْف إبؿ؟)) .قَ َ
َ
َ َ َُ َ
اَّللُ ،ول َد لي ُغ َبل ٌـ أ ْ َ
َّ
ِ
اؿَ (( :ى ْؿ ِفييَا ِم ْف أ َْوَر َ
اؿ :لَ َعموُ
اؿ(( :فَأََّنى َذل َ
ؾ؟)) .قَ َ
اؿَ :ن َع ْـ ،قَ َ
ؽ؟)) .قَ َ
اؿُ :ح ْمٌر ،قَ َ
أَْل َو ُانيَا؟)) .قَ َ
ؾ َى َذا َن َزَعو)).
َن َزَعوُ ِع ْر ٌ
اؿَ (( :فمَ َع َّؿ ْابَن َ
ؽ ،قَ َ
الح َّجة ابتداء:
سابعا :سوؽ ُ
ً
ابتداء ،أي سوقيا في غير سياؽ :الخطابة ،أو
الح َّجة
إف مف طرؽ إقامة الحجج :سوؽ ُ
ً
المواعظ ،أو القصص ،أو الرسائؿ ،أو الجدؿ ،أو الحوار.

وقد أقاـ النبي  كثير مف الحجج بيذه الطريقة ،ومف ذلؾ :ما رواه الشيخاف(ٕٓ) عف أَبِي
ىريرةَ  قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ِ
ِِ
ص َرانِ ِو أ َْو
اَّلل َ (( :ما ِم ْف َم ْولُوٍد إِ َّال ُيولَ ُد َعمَى ا ْلِف ْ
ط َرِة فَأََب َواهُ ُييَ ِّوَدانو َوُيَن ّ
َُ ْ َ
َ َ َُ ُ
ِ
يم ِجسان ِو َكما تُْنتَج ا ْلب ِييمةُ ب ِييمةً َىؿ تُ ِح ُّس ِ ِ
اء))،
َ
َُ ّ َ
ُ َ َ َ َ ْ
َ
وف فييَا م ْف َج ْد َع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؽ َّ ِ
يؿ ِل َخ ْم ِ
اَّلل الَّتي فَطَ َر َّ
يف
ت َّ
وؿ أَُبو ُى َرْي َرةَ ِ  :ف ْ
ؾ ّ
ط َر َ
الد ُ
اَّلل َذل َ
الن َ
اس َعمَْييَا َال تَْبد َ
ثَُّـ َيقُ ُ
ا ْلقَّيِ ُـ( الروـ.)ٖٓ :

المطلب الثانً :أسالٌب إقامة ال ُح َّجة فً الخطاب اإلسالمً:

الحجج في الخطاب اإلسبلمي -كتنوع الطرؽ -لتناسب المخاطبيف.
تتنوع أساليب إقامة ُ
الحجج عمى المخاطبيف ،ومنيا:
ولقد استعمؿ النبي  أفضؿ األساليب في إقامة ُ
النص عم العمَّة:
 أوًَّل:أ
"النص" يعني :ما يكوف داللتُو عمى العمَّة ظاىرة ،سواء كانت قاطعة أو محتممة.
ُّ
ػبب كػذا ،أو لمو ِج ِ
أما القػاط  :مػا يكػوف صػريحا ،وىػو قولُنػا" :لعمّ ِػة كػذا ،أو لس ِ
ػب كػذا ،أو
ً
َّ
ِ
ػاء" (ُينظػر :ال َّػرازي ،ج،٘:
ألجؿ كذا .وأمػا الػذي ال يكػوف
ً
قاطعػا فألفػاظ ثبلثػة" :الػبل ُـ" ،و"إ َّف" ،و"الب ُ
ص ،ٖٜٔ:زالشوكاني ،ٕٓٓٓ ،ج ،ٕ:ص.)ٛٛٔ:
الح َّجة في خطاباتو ،وكاف:
وقد استعمؿ النبي  ىذا األسموب في إقامة ُ
يحا ،مػف ذلػؾ :مػا رواه أبػو داود(ٕٔ) عػف َعائِ َشػةَ رضػي
 تارة ينص عمى العمة ًنصػا صػر ً
ِ
اَّلل  ،فَقَاؿ رسػوؿ َِّ
وؿ َِّ
ِ
اف رس ِ
َّ عنيا قالتَ :د َّ
اَّلل
اس ِم ْف أ ْ
ض َرةَ األ ْ
َى ِؿ ا ْلَبادَي ِة َح ْ
ؼ َن ٌ
َض َحى فى َزَم ِ َ ُ
َ َُ ُ
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ػوؿ َِّ
ِ
ػؾ ِقيػػؿ لِرسػ ِ
ػوؿ
َّ )) :اد ِخػ ُػروا الثُّمػث وتصػ َّػدقوا بِمػػا بِقػ
ػى(( .قَالَػ ْ
ػتَ :فمَ َّمػػا َكػ َ
ػاف َب ْعػ َػد َذلػ َ َ َ ُ
اَّلل َ :يػػا َر ُسػ َ
ُ َ ََ َ ُ َ َ َ
َِّ
اىـ ويجممُػػوف ِم ْنيػػا ا ْلػػو ْدؾ ،ويتَّ ِخ ػ ُذوف ِم ْنيػػا األ ِ
النػػاس ي ْنتَِفعػ ِ
ػاؿ
ػوف مػ ْػف َ
ْ
ػاف َّ ُ َ ُ َ
اَّلل ،لَقَػ ْػد َكػ َ
ػح َاي ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ
ضػ َ
َ َ
َسػػقَيةَ ،فَقَػ َ
اَّلل (( :وما َذاؾ؟(( -أَو َكما قَاؿ ،-قَالُوا :يػا رسػوؿ َِّ
رسوؿ َِّ
ػت ع ْػف إِمس ِ
ػاؾ لُ ُح ِ
ػوـ ال َّ
ػح َايا
ََ َ
اَّلل َنيَْي َ َ ْ َ
ضَ
َ َُ َ
ْ َ َ
َُ ُ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّ
َّ
صػ َّػدقُوا
ت
و
ا
و
ػ
م
ك
ف
ـ
ك
ػي
ػ
م
ع
ػت
ػ
ف
د
ػى
ػ
ت
ال
ػة
ػ
ف
ا
الد
ػؿ
ػ
َج
أ
ػف
ػ
م
ـ
ك
ػت
ػ
ي
ي
ن
ػا
ػ
م
ن
إ
((
:

اَّلل
ػوؿ
ػ
س
ر
ػاؿ
ػ
ق
ف
،
ث
بل
ػ
ث
َب ْعػ َػد َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُُ َ َ َ
َ َ َْ ُ ُ ْ ْ ْ
َو َّاد ِخ ُروا)).

(ٕٕ)

قاطعػا ،مػف ذلػؾ :مػا رواه أبػو داود
ػتمبل ،وال يكػوف
نصػا مح ً
ً
 وتارة ينص عمى العمػة ًعػػف َكب َش ػةَ بِْنػ ِ
ػت َك ْعػ ِ
ػادةَ  -أ َّ
ػادةَ َد َخػ َػؿ فَ َسػ َػكَب ْ
ػب ْبػ ِػف َمالِػ ٍػؾ َ -و َك َانػ ْ
ػت تَ ْحػ َ
َف أََبػػا قَتَػ َ
ػت ْابػ ِػف أَبِػػى قَتَػ َ
ت لَػػوُ
ْ
ت ِىَّرةٌ فَ َش ِرب ْ ِ
ِ
ت َك ْب َشػةُ :فََرآنِػى أ َْنظُ ُػر إِلَْي ِػو،،
ت ،قَالَ ْ
اء َحتَّى َش ِرَب ْ
اء ْ
َو ُ
ت م ْنوُ ،فَأ ْ
َ
َص َغى لَيَا اإلَن َ
وءا ،فَ َج َ
ض ً
َخػي؟ ،فَ ُق ْمػت :نعػـ .فَقَػاؿ :إِ َّف رسػوؿ َِّ
فَقَاؿ :أَتَعجبِيف يا بِْن ِت أ ِ
ػت بِ َػن َج ٍ
س ،إَِّنيَػا
ػاؿ(( :إَِّنيَػا لَْي َس ْ
َ َْ َ َ
ُ ََْ
اَّلل  قَ َ
َُ َ
َ
ِمف الطَّ َّو ِافيف عمَي ُكـ والطَّ َّوافَ ِ
ات)) .وقد أرَيت رسوؿ ِ
َّ َ يتَ َو َّ
ضمِيا.
ضأُ بِفَ ْ
َ
ْ ُ َُ َ
َ َْ ْ َ

ثانيا :اإليماء والتنبيه:
 ًٍ
فيحمؿ عمى
بعيدا،
يكف ىو أو
اف
نظيرهُ لمتعميؿ ،لكاف ً
بوصؼْ ،لو ْلـ ْ
وضابطُو :االقتر ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
لبلستبعاد.
دفعا
التعميؿ ً
ٍ
ٍ
لفائدةَّ ،
وحاصمُوَُّ :
إما
يكوف
أف
عبث،
ذكرهُ يمتن ُ أف يكوف ال
لفائدة ،وىي َّ
ألنوُ ُ
فيتعيف ْ
َ
ُ
أف َ
كونو عمةً ،أو جزء ٍ
األظير كونوُ عمةً؛ َّ
األكثر في تصرفات الشرع ،وىو أنواع
ألنو
عمة ،أو شرطًا .و
ُُ
ُ
ُ
َ
(الرازي ،ج ،٘:ص -ٖٔٗ:ص ،ٔ٘ٙ:والشوكاني ،ٕٓٓٓ ،ج ،ٕ:ص -ٛٛٙ:ص.)ٜٛٓ:
َّ

الحجَّة في خطاباتو بأنواعو المختمفة ،وفيما
وقد استعمؿ النبي  ىذا األسموب في إقامة ُ
السَّنة:
يأتي بياف بعض ىذه األنواع ،م ذكر أمثمة عمى استخداميا مف ُ

تعميؽ الحكـ عمى العمة بالفاء ،وىو عمى وجييف:
 النوع األوؿ:ُ
ِ
متقد ًما ،مف ذلؾ :ما أخرجو
الحكـ
الفاء عمى العمة ،ويكوف
أحدىما :أف تدخؿ
ّ
ُ
ُ
ؼ بِعرفَةَ ،إِ ْذ وقَ ع ْف ر ِ
ِ
َّاس ر ِ
الشيخاف(ٖٕ) َع ْف ْاب ِف َعب ٍ
احمَتِ ِو
ضي َّ
َ َ َ َ
اؿَ :ب ْيَن َما َرُج ٌؿ َواق ٌ َ َ
اَّللُ َع ْنيُما قَ َ
َ َ
اغ ِسمُوه بِم ٍ
صتْوُ ،قَاؿ َّ ِ
اء َو ِس ْد ٍرَ ،و َكِفُّنوهُ ِفي ثَْوَب ْي ِفَ ،وَال تُ َحّنِطُوهُ،
اؿ :فَأ َْوقَ َ
فَ َوقَ َ
النب ُّي َ ُ ْ )) :
َ
صتْوُ ،أ َْو قَ َ
ِ
ِ
ام ِة ُممَّبًِيا((.
ْسوُ ،فَِإَّنوُ ُي ْب َع ُ
َوَال تُ َخ ّم ُروا َأر َ
ث َي ْوَـ ا ْلقَي َ
ثانييما :أف تدخؿ الفاء عمى الحكـ ،وتكوف العمةُ متقدمةً ،مف ذلؾ :ما أخرجو أبو داود
(ٕٗ)
اَّلل ب ِف بحينةَ  أََّنو قَاؿ(( :صمَّى لَنا رسوؿ َِّ
ِ ِ
اَّلل َ رْك َعتَْي ِف ،ثَُّـ قَ َاـ َفمَ ْـ
في سننو
َع ْف َع ْبد َّ ْ ُ َ ْ َ
َ
َ َُ ُ
ُ َ
َّ ِ
َي ْجمِ ْس ،فَقَ َاـ َّ
يـ َكب ََّر فَ َس َج َد َس ْج َدتَْي ِفَ ،و ُى َو َجالِ ٌس قَْب َؿ
اس َم َعوَُ ،فمَ َّما قَ َ
ضى َ
الن ُ
صبلَتَوُ َو ْانتَظَ ْرَنا الت ْسم َ
التَّ ْسمِ ِيـ ،ثَُّـ َسمَّ َـ .))
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ِ
إما م سؤا ٍؿ
ي عف الفائدة َّ
 النوع الثاني :أف يذكر الشارعُ م الحكـ وصفًا ،لو لـ يكف عمةً َلع ِر َ
(ٕ٘)
في محِمّو ،أو سؤ ٍ
ِ
اؿ :أَتَى َّ
النبِ َّي 
اؿ في نظيره ،مف ذلؾ :ما رواه الشيخاف
َع ْف أَبي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
ت عمَى أ ْ ِ ِ
ِ
َعتِ ْؽ َرقََبةً)).
اؿ(( :فَأ ْ
اؿَ :ىمَ ْك ُ
َىمي في َرَم َ
اؿَ :وقَ ْع ُ َ
ض َ
اف ،قَ َ
اؿَ (( :ول َـ؟)) .قَ َ
ت ،قَ َ
َر ُج ٌؿ فَقَ َ
قَاؿ :لَيس ِع ْن ِدي ،قَاؿ(( :فَصـ َشيري ِف متَتَابِعي ِف)) .قَاؿَ :ال أَستَ ِطي  ،قَاؿ(( :فَأَ ْ ِ ِ ِ
يف
طع ْـ ستّ َ
ُ ْ َْ ْ ُ َ ْ
َ َْ
َ
ْ ُ
َ
َ
)
ٕٙ
(
يو تَمر ،فَقَاؿ(( :أَيف َّ ِ
ِِ
ِ ِ
النبِ ُّي  بِ َع َر ٍ
اؿَ :ال أَ ِج ُد ،فَأُتِي َّ
اؿَ :ىا أََنا َذا،
َْ
ؽ ف ٌْ
السائ ُؿ؟)) .قَ َ
َ
م ْسك ًينا)) .قَ َ
َ
ِ
ِ
قَاؿ(( :تَ َ ِ
اَّلل ،فَوالَِّذي َب َعثَ َؾ بِا ْل َح ِّ
َى ُؿ
ؽَ ،ما َب ْي َف َالَبتَْييَا أ ْ
اؿَ :عمَى أ ْ
َح َو َج مَّنا َيا َر ُس َ
ص َّد ْؽ بيَ َذا)) .قَ َ
َ
وؿ َّ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
اؿ(( :فَأ َْنتُ ْـ إِ ًذا)) .قاؿ الشوكاني (ٕٓٓٓ،
ق
،
و
اب
ي
َن
أ
ت
د
ب
ى
ت
ح

ي
ب
الن
ؾ
ح
ض
ف
ا،
ن
م
ج
و
َح
أ
ت
َب ْي
ُّ
َ َ َ
َُْ
َ َ َ ْ َْ ُ ُ َ َ
مقدٌر في الجو ِ
يدؿ عمى أف ِ
ابَّ ،
ج ،ٕ:صَّ " :)ٛٛٛ:
اؿ َّ
قاؿ:
فإنو ُّ
كأنو َ
الوقَاع عمةُ لئلعتاؽ ،والسؤ ُ
وقعت فكِفّر".
إذا
َ
ٍ
لوصؼ ،مف ذلؾ :ما رواه ابف ماجو( )ٕٚعف ِ
ابف عمر
يفرؽ بيف ُحكميف
 النوع الثالث :أفَ
ِ
لمفار ِ
لمفرس َس ِ
يبر ِ
رضي َّ عنيما(( :أف َّ
ولمرُج ِؿ
س ثَبلثةَ أَسيٍُـ
يمافَّ ،
الن َّ
وـ َخ َ
بي  أَسيَ َـ َي َ
ِ
الموجب لبلستحقا ِ
يـ)) .قاؿ الشوكاني (ٕٓٓٓ ،ج ،ٕ:ص" :)ٜٛٛ:فإف ذلؾ يفيد َّ
لمسيـ
ؽ
أف
َ
َس ٌ
والسيميف ،ىو الوصؼ المذكور".

 -ثالثًا :الدوراف:

يوجد الحكـ عند وجوِد الوصؼ ،ويرتف بارتفاعو في صورٍة و ٍ
يقصد بالدوراف" :أ َّ
احدة"
َف
َ
ُ
(الشوكاني ،ٕٓٓٓ ،ج ،ٕ:ص.)ٜٔٚ:
وقد استعمؿ النبي  ىذا

َف َّ
ي  أ َّ
النبِ َّي
وسى ْاأل ْ
أَبِي ُم َ
َش َع ِرِّ
ِ
ت
اؿ :ا ْلبِتْ ُ َوا ْل ِم ْزُر ،فَ ُقمْ ُ
ى َي؟)) .قَ َ
اؿُ (( :ك ُّؿ ُم ْس ِك ٍر َح َرٌاـ)).
فَقَ َ

الح َّجة ،مف ذلؾ :ما رواه الشيخاف(َ )ٕٛع ْف
األسموب في إقامة ُ
َش ِرَب ٍة تُ ْ ِ
اؿَ (( :و َما
َ ب َعثَوُ إِلَى ا ْلَي َم ِف ،فَ َسأَلَوُ َع ْف أ ْ
صَن ُ بيَا ،فَقَ َ
ِألَبِي ب ْرَدةَ :ما ا ْلبِتْ ؟ ،قَاؿَ :نبِي ُذ ا ْل َع َس ِؿ ،وا ْل ِم ْزر َنبِي ُذ َّ
الش ِع ِ
ير،
ُ
َ ُ
َ
ُ
َ

قاؿ الشوكاني (ٕٓٓٓ ،ج ،ٕ:ص )ٜٔٚ:في تمثيمو عمى أسموب الدوراف" :كالتحريـ م

السكر في العصيرَّ ،
السكر فيو جدت الحرمةُ ،ثـ
فإنو لما لـ يكف
فمما حدث ُّ
ُّ
اماَّ ،
ً
مسكرا ،لـ يكف حر ً
كر".
فدؿ عمى أف العمَّة ُّ
لما زاؿ ُّ
يـَّ ،
َّ
كر بصيرورتو ّ
الس ُ
الس ُ
خبل زاؿ التحر ُ
ابعا :التمثيؿ:
رًإف التمثيؿ ىو "عممية فكرية تقوـ عمى تشبيو أمر بآخر التفاقيما في العمة التي قامت

عمييا الظواىر" (جريشة ،ٜٜٔٛ ،ص.)ٕٜٔ:

()ٕٜ

الح َّجة ،ومف ذلؾ :ما رواه الشيخاف
وقد استعمؿ النبي  أسموب التمثيؿ في إقامة ُ
المنارة
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وسى َ ع ْف َّ ِ
اَّللُ بِو ِم ْف ا ْليُ َدى َوا ْل ِع ْمِـَ ،ك َمثَ ِؿ ا ْل َغ ْي ِث ا ْل َكثِ ِ
ير
اؿَ (( :مثَ ُؿ َما َب َعثَنِي َّ
أَبِي ُم َ
النب ِّي  قَ َ
َ
ت ِم ْنيا أ ِ
ِ
ب،
اء ،فَأ َْنَبتَ ْ
اف ِم ْنيَا َنِقَّيةٌ ،قَبِمَ ْ
اب أ َْر ً
ضا ،فَ َك َ
أ َ
َجاد ُ
ب ا ْل َكث َيرَ .و َك َان ْ َ َ
ت ا ْل َك َؤلَ َوا ْل ُع ْش َ
َص َ
ت ا ْل َم َ
اَّللُ بِيَا َّ
ُخ َرى ،إَِّن َما ِىي
اء ،فََنفَ َ َّ
ت ِم ْنيَا َ
طائِفَةً أ ْ
َص َاب ْ
أ َْم َس َك ْ
اس ،فَ َش ِرُبوا َو َسقَ ْوا َوَزَرَع ْواَ ،وأ َ
الن َ
ت ا ْل َم َ
َ
يف َِّ
ِ
ِ
ِ
ؾ َمثَ ُؿ َم ْف فَقُوَ ِفي ِد ِ
اَّللُ بِ ِو فَ َعِم َـ
اَّللَ ،وَنفَ َعوُ َما َب َعثَنِي َّ
اء َوَال تُْنبِ ُ
يع ٌ
ت َك َؤلً .فَ َذل َ
اف َال تُ ْمس ُ
قَ
ؾ َم ً
َ
وعمَّـ ،ومثَؿ مف لَـ يرفَ بِ َذلِؾ أرْسا ،ولَـ ي ْقبؿ ىدى َِّ ِ
ت بِ ِو)).
اَّلل الَّذي أ ُْرِس ْم ُ
َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َْ ْ َ َ ً َ ْ َ َ ْ ُ َ

خامسا :القياس:
ً
يعتبر القياس "صيغة شكمية إلثبات حقائؽ سبؽ العمـ بيا ،ولكف حصمت الغفمة عف

جوانب منيا" (جريشة ،ٜٜٔٛ ،ص.)ٕٔٛ:

(ٖٓ)

عف

الحجَّة ،ومف ذلؾ :ما رواه مسمـ
وقد استعمؿ النبي  أسموب القياس في إقامة ُ
وؿ ِ
َف أَُن ِ
اب رس ِ
َّ  قَالوا َّ
َىؿ
َصح ِ َ ُ
أبي َذٍّر رضي َّ عنو أ َّ َ
وؿ ََّ ،ذ َى َ
اساً م ْف أ َ
بأ ُ
لمنبي َ :يا َر ُس َ
ُجور ،يصمُّو َف َكما ُنصِمّي ،ويصومو َف َكما َنصوـ ،ويتَص َّدقُو َف بفُ ُ ِ
ِِ
الدثُ ِ ِ
ُّ
اؿ:
ض ْوؿ أ َْم َوالي ْـ .قَ َ
َ ُ ْ ُ ََ َ ْ
َ َ ْ ََ ُ ْ ُْ
ور باأل ِ ُ َ ْ
ٍ
ِ
ِ
ص َدقَةًَ ،و ُك ِّؿ تَ ْح َم ْي َد ٍة
((أ ََو لَْي َس قَ ْد َج َع َؿ َُّ لَ ُك ْـ َما تَ َّ
ص َدقَةَ ،و ُك ّؿ تَ ْكبِْي َرٍة َ
ص َّدقُ ْو َف؟ ،إِ َّف بِ ُك ّؿ تَ ْسبِ ْي َحة َ
ٍ
ِ
ِ ِ ٍ
َح ِد ُك ْـ
ص َدقَةٌَ ،وِف ْي ُب ْ
ص َدقَةٌَ ،وَن ْي ٌي َع ْف ُم ْن َك ٍر َ
ص َدقَةٌَ ،وأ َْمٌر بال َم ْع ُرْوؼ َ
ص َدقَةًَ ،و ُك ّؿ تَ ْيمْيمَة َ
َ
ضِ أ َ
ِ
ِ
ِ
ض َعيَا
اؿ(( :أ َأ
َرَْيتُ ْـ لَ ْو َو َ
َح ُدَنا َش ْي َوتَوُ َوَي ُك ْو ُف لَوُ ف ْييَا أ ْ
َ
ص َدقَةٌ)) ،قَالُواَ :يا َر ُس ْو َؿ َّ ،،أََيأْت ْي أ َ
َجٌر؟ ،قَ َ
ِ
ِ
ضعيا فَي الح ِ
َجٌر)).
فَ ْي َح َرٍاـ أ َ
بلؿ َك َ
َك َ
اف َعمَْيو ِوْزٌر؟ ،فَ َك َذل َ
اف لَوُ أ ْ
َ
ؾ إِ َذا َو َ َ َ

المطلب الثالث :ضوابط اختٌار طرٌقة إقامة ال ُح َّجة وأسلوبها فً الخطاب
اإلسالمً:
الح َّج ػة وأسػػموبيا
ينبغػػي أف ُيتػػرؾ لحػػاممي الخط ػاب اإلسػػبلمي حريػػة اختيػػار طريقػػة إقامػػة ُ
حددات التالية:
الم ّ
حسب رؤيتيـ ىـ وتقديرىـ لمموقؼ ،وذلؾ وفؽ الضوابط و ُ

 أوًَّل :أصناؼ المخاطبيف:إف المخػ ػػاطَبيف عمػ ػػى أصػ ػ ٍ
ػناؼ عػ ػ ّػدة ،مػ ػػنيـ :المسػ ػػمـ ،ومػ ػػنيـ غيػ ػػر المسػ ػػمـ ،والمسػ ػػمموف
َّ ُ
أصػػناؼ؛ مػػنيـ المسػػمـ العامػػؿ ،ومػػنيـ المسػػمـ المقصػػر ،ومػػنيـ المسػػمـ المخػػالؼ الػػذي يعتػػد بالعقػػؿ
ويقدمػػو عمػػى النقػػؿ ،أو ينخػػدع بالشػػبيات أو يتعمػػؽ بالشػػيوات ،أو يتػػأثر باألوضػػاع واألع ػراؼ ،أو

يعاند ويجحد.
واألصػػؿ أف يتعامػػؿ حامػػؿ الخطػػاب م ػ كػػؿ ىػػذه األصػػناؼ عمػػى أسػػاس أف كػ ًػبل مػػنيـ
إنس ػػاف أكرم ػػو َّ  بمقوم ػػات االختي ػػار م ػػف عقػ ػؿ وفي ػػـ وارادة تمنح ػػو الق ػػدرة عم ػػى اتخ ػػاذ القػ ػرار،
ٍ
صنؼ.
الحجج بالطرؽ واألساليب التي تتناسب م كؿ
فيعرض عمييـ ُ
فمثبل :قد تناسب طريقة الخطابة والموعظة وما قد تتضمنو مف نص عمػى عمػة ،أو إيمػاء
ً
المنارة
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الحجة عمى المسمـ العامؿ أو المقصر.
وتنبيو ،أو تمثيؿ أو قياس وغير ذلؾ مف أساليب في إقامة ُ
الح َّجة عمػى المسػمـ المخػالؼ أو غيػر المسػمـ فيحتػاج إلػى جيػد أكبػر يقػوـ عمػى
أما إقامة ُ
الحوار والجداؿ بالتي ىي أحسف وصوًال إلى اإلقناع والتأثير.

ثانيا :أفهاـ المخاطبيف:
 ًموجو لمعقوؿ التي تشترؾ في التزاميا بالمنطؽ وتسميميا بالبدىي،
إف الخطاب اإلسبلمي ّ
المخاطب ال
لمحجج؛ ّ
ولكف تتبايف في أنماط تفكيرىا ،وبالتالي تتبايف في أنماط استيعابيا ُ
ألف ُ
يتحدث إلى عقوؿ الناس فحسب بؿ ينفذ إلى عواطفيـ.
مف ىنا يتبيف لنا مدى تعقيد ميمة الم َخ ِ
اطبيف في إحداث اإلقناع واستحضار اإلرادة التي
ّ
ّ ُ
ِ
الحجَّة وتبسيطيا وابرازىا بطرؽ وأساليب متنوعة
الم َخاطبيف بسط ُ
تخدـ ىدؼ الخطاب ،فكاف عمى ُ
بح َّجة جاءت بأنموذج ال يستوعبيا ثاف في قالب
الم َخا َ
لكي تكوف مفيومةّ ،
طبيف ُ
ألنو قد يقتن أحد ُ

آخر (ُينظر :بمعمي.)ٕٖٓٓ ،
ٍ
لذا قاؿ العبلمة جماؿ َّ
حديث صحي
الديف القاسمي (ٕٗٓٓ ،ص" :)ٔٗٔ:ما كؿ
(ٖٔ)
ٍ
ؼ َّ
النبِ ِي َ عمَى ِح َم ٍار
ث بو الناس" .واستدؿ بما رواه الشيخاف
تحد ُ
ت ِرْد َ
ّ
اؿُ :ك ْن ُ
َع ْف ُم َعاذ  قَ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ؽ ا ْل ِعباد عمَى َِّ
ؽ َِّ
ِ
اؿَ(( :يا ُم َعا ُذ َى ْؿ تَ ْد ِري َح َّ
ت:
اَّلل))ُ ،ق ْم ُ
اَّلل َعمَى عَبادهَ ،و َما َح ُّ َ َ
اؿ لَوُ ُعفَْيٌر ،فَقَ َ
ُيقَ ُ
ِ
ؽ َِّ
َف َي ْعُب ُدوهُ ،وَال ُي ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيًئا ،و َح َّ
اؿ(( :فَِإ َّف َح َّ
ؽ ا ْل ِعَب ِاد َعمَى
َّ
اَّللُ َوَر ُسولُوُ أ ْ
اَّلل َعمَى ا ْل ِعَباد أ ْ
َعمَ ُـ ،قَ َ
َ
َ
اَّلل أَف َال يع ِّذب مف َال ي ْش ِرؾ بِ ِو َشيًئا)) .فَ ُق ْمت :يا رسوؿ َِّ
ِ
اَّلل ،أَفَ َبل أَُب ِّش ُر بِ ِو َّ
اؿَ (( :ال
َُ َ َ ْ
َّ ْ
ُ ُ
الن َ
ْ
اس؟ ،قَ َ
ُ َ َُ َ
تَُب ِّش ْرُى ْـ فََيتَّ ِكمُوا)).

كما استدؿ بما رواه البخاري(ٕٖ) عف َعمِي بف أبي طالب  تعميقًا قاؿَ (( :ح ِّدثُوا َّ
اس
الن َ
ّ
بِما يع ِرفُوف أَتُ ِحبُّوف أ ْ َّ
اَّللُ َوَر ُسولُوُ؟ .))،وبما رواه مسمـ(ٖٖ) عف ِا ْبف َم ْس ُعود  قاؿَ (( :ما
ب َّ
َ
َ َْ َ
َف ُي َكذ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اف لَب ْعض ِي ْـ فتَْنة)).
أ َْن َ
وليـ ،إِال َك َ
ت بِ ُم َح ّدث قَ ْو ًما َحديثًا َال تَْبمُغوُ ُعقُ ْ
ولكػػف "إذا احتػػاج الداعيػػة إلػػى شػػيء مػػف ىػػذه األحاديػػث لسػػبب مػػف األسػػباب ،فعميػػو أف
يضػػعيا فػػي اإلطػػار الصػػحي  ،وأف يمقػػي عمييػػا مػػف أشػػعة البيػػاف والتوضػػي  -بالتقػػديـ لي ػا والتعميػػؽ

عمييا -ما يجمي معناىا ،وينفي االشتباه واإلشكاؿ عنيا" (القرضاوي ،ٕٓٓٙ ،ص.)ٔٓ٘:
 -ثالثًا :واقع المخاطبيف:

إف معرفة ما عميو اْلخروف مف طرائؽ العيش ،والتفكير ،والثقافة ،ومبمػي مػا ىػـ عميػو مػف

عمـ مادي وحضارة مادية ،إف معرفة ذلؾ كمو أمر ميـ لمغاية ،ويخطئ مف يخاطب الناس وىو في
اضا مف بعضػيـ اْلخػر،
غفمة مف ذلؾ ،وغياب عنو ،إذ سيكوف خطابو فتنة لبعضيـ وانص ارفًا واعر ً
المنارة
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وقؿ مف سيستم لو ويأخذ عنو (ُينظر :الشريؼ ،ص.)ٖٚ:
ّ
الحجػػج واختيػػار طػػرؽ إقامتيػػا وأسػػاليبيا مػػف
ػار
ػ
ي
اخت
ػي
ػ
ف
ػاطبيف
ػ
خ
الم
ػ
ق
ا
و
ػاة
ػ
ع
ر
ا
م
ػإف
ػ
ف
ػذا
ػ
ل
ُ
األىميػػة بمكػاف ،قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػف قػّػيـ الجوزيػػة (ٕٕٓٓ ،ج ،ٗ:ص" :)ٗٚٓ:وال تجمػػد عمػػى المنقػػوؿ
طوؿ عمػرؾ ،بػؿ إذا جػاءؾ رج ٌػؿ مػف غيػر إقميمػؾ يسػتفتيؾ فػبل تجػره عمػى ُعػرؼ بمػدؾ،
في الكتب َ
فأج ِرِه عميو وأ ْفتِ ِو بو ،دوف عرؼ بمدؾ والمذكور في كتبؾ".
وس ْمو عف عرؼ بمده ْ
َ
مرعػػاة ذلػػؾ فقػػاؿ (ابػػف قػ ّػيـ ،ج ،ٗ:ص" :)ٗٚٓ:ومػػف أفتػػى النػػاس
ثػػـ بػ ّػيف خطػػورة عػػدـ ا

بمجرد المنقوؿ في الكتب عمى اختبلؼ ُع ْرفيـ ،وعوائدىـ ،وأزمنتيـ ،وأحواليـ ،وقرائف أحػواليـ ،فقػد
ِ
َّب الناس كميـ عمى اختبلؼ ببلدىـ
َّ
الديف أعظـ مف جناية مف َ
ضؿ وأضؿ ،وكانت جنايتو عمى ّ
طب َ
ػب عمػػى أبػػدانيـ ،بػػؿ ىػػذا الطبيػػب وىػػذا
وعوائػػدىـ وأزمنػػتيـ وطبػػائعيـ بمػػا فػػي كتػػاب مػػف كتػػب الطػ ِّ
أضُّر ما عمى أدياف الناس وأبدانيـ".
المفتي الجاىؿ َ
ابعا :مناسبة الخطاب ووقته:
-رً

الحجج واختيار طرؽ
إف مناسبة الخطاب ووقتو ىو ضابط ميـ مف ضوابط اختيار ُ
اف َّ
النبِ ُّي َ يتَ َخ َّولَُنا
اؿَ (( :ك َ
وأساليب إقامتيا .وىذا يستفاد مف حديث عبد َّ بف مسعود  قَ َ
ظ ِة ِفي ْاألَي ِ
آم ِة َعمَْيَنا))(ٖٗ).
اىةَ َّ
بِا ْل َم ْو ِع َ
َّاـ َك َر َ
الس َ
ِِ
قموبيـ ،فإذا
جوؾ بأبصارىـ ،و ْ
وقوؿ ابف مسعود َ (( :ح ّدث القوـ ما َح َد َ
أقبمت عميؾ ُ

انصرفت عنؾ قموبيـ ،فبل تحدثيـ)) ،قيؿ :وما عبلمة ذلؾ؟ ،قاؿ(( :إذا التفت بعضيـ إلى بعض،
ِ
تحدثيـ)).
ورأيتيـ يتثاءبوف ،فبل ّ
دجوؾ بأبصارىـ ،أيَ :رموؾ بيا ،يريد :حدثيـ ما داموا يشتيوف
"ح
َ
قاؿ البغوي" :قولو َ
حديثؾ ،فإف أعرضوا عنؾ ،فاسكت" (البغوي ،ٜٖٔٛ ،ج ،ٔ:ص.)ٖٔٗ:

المبحث الثالث:
أثر إقامة ال ُح َّجة على ال ُمخاطبٌن

أثر كبي ًار عمى المخاطبيف يتمثؿ فيما يأتي:
الح َّجة ًا
إف إلقامة ُ
دائما إل موازيف العقؿ والعمـ قبؿ القوؿ والعمػؿ :فػي كػؿ مػا نقدمػو إلػى اْلخػريف
 أوًَّل :اَّلحتكاـ ًؾ بِ ِو ِع ْم ٌـ( اإلسراء.)ٖٙ :
أو ما يقدمو اْلخروف إلينا عمى أساسَ  :وَال تَ ْق ُ
ؼ َما لَْي َس لَ َ
بابا في كتاب العمػـ مػف جامعػو الصػحي جعػؿ عنوانػو" :بػاب :ا ْل ِع ْم ُػـ
وقد وض اإلماـ البخاري ً
قَْب َؿ ا ْلقَ ْو ِؿ َوا ْل َع َم ِؿ" (البخاري ،ٜٜٔٛ ،ص.)ٖٛ:
وقػػاؿ الش ػراح " :أراد أف العمػػـ شػػرط فػػي صػػحة القػػوؿ والعمػػؿ ،فػػبل يعتبػراف إِ َّال بػػو ،فيػػو متقػػدـ
عمييما ألََّنو م صح النية المصححة لمعمؿ ،فنبو البخاري عمى ذلػؾ حتػى ال يسػبؽ إلػى الػذىف مػف
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قػػوليـ :إف العمػػـ ال يفيػػد إال بالعمػػؿ تيػػويف أمػػر العمػػـ والتسػػاىؿ فػػي طمبػػو" (العينػػي ،ٕٓٓٔ ،ج،ٕ:
ص.)٘ٛ:

"إنما كػاف العمػـ ُمق َّػد ًما عمػى العمػؿَّ ،
وقاؿ القرضاوي ( ،ٜٜٔٙصَّ :)٘ٛ:
ألنػو ىػو الػذي يميػز
الحػػؽ مػػف الباطػػؿ فػػي االعتقػػادات ،والصػواب مػػف الخطػػأ فػػي المقػوالت ،والمسػػنوف مػػف المبتػػدع فػػي
العبادات ،والصػحي مػف الفاسػد فػي المعػامبلت ،والحػبلؿ مػف الحػراـ فػي التصػرفات ،والفضػيمة مػف

الرذيم ػػة فػ ػػي األخػ ػػبلؽ ،والمقبػ ػػوؿ م ػػف المػ ػػردود مػ ػػف المعػ ػػايير ،والػ ػراج مػ ػػف المرجػ ػػوح فػ ػػي األق ػ ػواؿ
واألعماؿ".
ثانيا :البعد عف التمسؾ بالمواقؼ مف غير ُح َّجة أو دليؿ .وذلؾ في أي مجاؿ ،لذا تكرر في
 ًالقرآف الكريـ قولو  لممخاطبيفُ  :قؿ َىاتُوا برَى َان ُكـ إِ ْف ُك ْنتُـ ِ ِ
يف( البقرة.)ٔٔٔ :
صادق َ
ْ َ
ْ
ُْ ْ
والبرىاف يعني :الدليؿ العقمي في العقميات ،والدليؿ التجريبي في الحسيات ،والدليؿ التاريخي
في النقميات (ُينظر :القرضاوي ،ٕٓٓٛ ،ص.)ٜٔٓ:
 ثالثًا :التخمي عف التبعية ،سواء كاف ذلؾ :عمى وجو التبعية لآلباء واألجداد ،قاؿ َ  :وِا َذاِ
ِ
ِ
َِّ
وف َش ْيًئا َوَال
يؿ لَيُ ُـ اتَّبِ ُعوا َما أ َْن َز َؿ َّ
اؤ ُى ْـ َال َي ْعقمُ َ
اءَنا أ ََولَ ْو َك َ
اف َآب ُ
ق َ
اَّللُ قَالُوا َب ْؿ َنتب ُ َما أَْلفَْيَنا َعمَْيو َآب َ
وف( البقرة.)ٔٚٓ :
َي ْيتَ ُد َ
يؿ َِّ
ِ َّ
ؾ َع ْف سبِ ِ
اَّلل
أـ كاف عمى وجو االنقياد وراء اتباع اليوى ،قاؿ َ  :وَال تَتَّبِ ِ ا ْل َي َوى فَُيضم َ
َ
(ص.)ٕٙ :

بعيدا عف أي معن مف معاني القهر واإلرغاـ.
ابعا :الوصوؿ إل الحقيقة وفؽ منهب عممي ً
رًالحجج بطرؽ وأساليب متنوعة فيو إثارة لؤلذىاف
فإف الخطاب اليادئ الذي تقدـ خبللو ُ

والعقوؿ لمبحث عف الحؽ.

بعيدا عف
ويأتي التحذير بعد ذلؾ ليحمؿ العقؿ مسؤولية البحث ،والتحذير مف الحكـ المجازؼ ً
ِ
ِ
ُّ ِ ِ
َعتَػ ْػدَنا
ػاء َف ْمَي ْكفُػ ْػر إَِّنػػا أ ْ
ػاء َف ْمُيػ ْػؤم ْف َو َمػ ْػف َشػ َ
حريػة القػ ارر العقبلنػػي الفطػػري َ وُقػػؿ ا ْل َحػػؽ مػ ْػف َرّب ُكػ ْػـ فَ َمػ ْػف َشػ َ
ِ َّ ِ ِ
َحػػاطَ بِ ِيػ ْػـ ُسػ َػرِادقُيَا( الكيػػؼ .)ٕٜ :عمػػى َّأنػػو لػػيس مػػف حقنػػا أف نك ػره اْلخػػر عمػػى
يف َنػ ًا
لمظػػالم َ
ػار أ َ
إال إِ ْكػ َػراهَ ِفػػي الػ ِّػد ِ
الر ْشػ ُػد ِمػ َػف ا ْل َغػ ِػي (البق ػرة .)ٕ٘ٙ :وميمػػة الداعيػػة أف
يف قَػ ْػد تََبػ َّػي َف ُّ
اىػػاَ :
اإليمػػاف إكر ً
ّ
يذكر ويدعو ،وىذا مما يجعمنا نميز بيف أمريف:
 األوؿ :دور الداعيػػة فػػي دعوتػػو ،وأنػػو لػػيس مػػف حقػػو أف يك ػره اْلخ ػريف عمػػى اعتناقيػػا. الثاني :مسؤولية اإلنساف عف البحث عف الحقيقة والتزاميا (ُينظر :البوطي.)ٕٓٓٛ ،ِ
الم َخاطَبيف ،والمتمثمة في:
ً
الم َخاطبيف و ُ
خامسا :عالج النظرة الضيقة عند بعض ُ
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 التعصب الشديد لمرأي والمذىب ،ومحاولة جم الناس عمى رأي واحد ومذىب واحد.الميمات وتقديـ ما حقو التأخير.
 العناية بالمفضوؿ وترؾ الفاضؿ ،وتأخير ُ العشوائية واالرتجالية ،وذلؾ بضعؼ التخطيط وعدـ استخداـ المنيج العممي. -االستعبلء والنظر لآلخريف مف ُع ٍؿ ،وعدـ االستفادة مما عندىـ مف خير.

 الق ػػدح فػػػي اْلخػ ػريف وج ػػرحيـ ،وقص ػػر الخط ػػاب عم ػػى المػ ػوافقيف ،واألص ػػؿ أف يوج ػػوالخطػ ػػاب إلػ ػػى المخػ ػػالفيف ،وال يترك ػ ػوا فػ ػػي ضػ ػػبلليـ القػ ػػديـ ،وجيميػ ػػـ (ُينظػ ػػر :الش ػ ػريؼ ،ص-ٕٔ:

ص.)ٕٖ:

الح َّجة لها أثر كبير في قوة الخطاب اإلسالمي.
أخيرا :يمكف القوؿ بكؿ ثقة :إف ُ
و ً

الخاتمة:

توصؿ الباحثاف إل النتائب التالية:
ٔ -إِ َّف الخطاب اإلسبلمي ىو بياف موجو باسػـ اإلسػبلـ إلػى النػاس مسػمميف وغيػر مسػمميف،
وىػػو يتفػػاوت قػػوة وضػػعفًا ،وتػػؤثر فيػػو عوامػػؿ أربعػػة :مضػػموف الخطػػاب ،شخصػػية حامػػؿ الخطػػاب،
طب ،الظروؼ واألوضاع التي يصدر فييا الخطاب.
المخا َ
شخصية ُ
ٍ
ضعؼ في الطرح.
ٕ -يبلحظ في الخطاب اإلسبلمي اليوـ ضعؼ في اإلقناع يرج إلى
َٖ -يم ػػزـ أىػػػؿ الخط ػػاب اإلس ػػبلمي أف يتح ػػروا ف ػػي خطابػػػاتيـ ،وأف يعرضػػػوا الحقػػػائؽ مؤي ػػدة
بالح َّجة البينة ،وال يمقوا الكبلـ عمى عواىنو ،فقد غدا العالـ كمو يسمعيـ ويحمؿ أحاديثيـ.
ُ
ٗ -إِ َّف الح َّجػػة :ىػػي البرىػػاف والػػدليؿ الػػذي يتسػػم بػػو الم َخ ِ
اطػػب ألجػػؿ دف ػ خصػػمو وغمبتػػو،
ُ
ُ
والوصوؿ إلى التصديؽ.
الحجج الواردة في الخطاب اإلسبلمي تقوـ عمى :أسػاس عممػي ،وتحتػرـ العقػوؿ ووظيفتيػا
ُ٘ -
األساسية المتمثمة في التفكير والبحث ،واالستنباط والنقد ،وتُ ُّ
عد أقصر الطرؽ لموصػوؿ إلػى الحقيقػة
فيما ال يسوغ فيو التقميد مف العموـ واألحكاـ العقمية.

الحجج الواردة في الخطاب اإلسبلمي عمى مرتبتيف :منيا ما يفيد اليقيف ،وتُع َّػرؼ بػالحجج
ُ -ٙ
ظنػػا مقارًبػػا
القطعيػػة أو البرىانيػػة .ومنيػػا مػػا يفيػػد الظػػف ،وتُعػ َّػرؼ بػػالحجج اإلقناعيػػة .فػػإذا أفػػادت ً

اجحا ،فيي الحجج الخطابية.
لميقيف ،فيي الحجج الجدلية ،واذا أفادت ً
ظنا ر ً
الحجػ ػػج منيػ ػػا :الخطابػ ػػة ،والم ػ ػواعظ ،والقصػ ػػص،
 -ٚاسػ ػػتعمؿ النبػ ػػي  طرقًػ ػػا عػ ػ َّػدة إلقامػ ػػة ُ

والرسائؿ ،والجدؿ ،والحوار.

الحجػج منيػا :الػنص عمػى العمػة ،واإليمػاء والتنبيػو،
 -ٛاستعمؿ النبي  أسػاليب ع َّػدة إلقامػة ُ
والدوراف ،والتمثيؿ ،والقياس.
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الح َّجػػة وأسػػموبيا ،وفػػؽ الض ػوابط
 -ٜلحػػاممي الخطػػاب اإلسػػبلمي حريػػة اختيػػار طريقػػة إقامػػة ُ
التالية:
 أصناؼ المخاطبيف. أفياـ المخاطبيف.المخاطبيف.
 -واق ُ

 -مناسبة الخطاب ووقتو.

ٓٔ -إلقامة الحجج في الخطاب اإلسبلمي آثار َّ
عدة ،منيا:

دائما إلى موازيف العقؿ والعمـ قبؿ القوؿ والعمؿ.
 االحتكاـ ً البعد عف التمسؾ بالمواقؼ مف غير ُحجة ودليؿ. -التخمي عف التبعية.

بعيدا عف أي معنى مف معاني القير.
 الوصوؿ إلى الحقيقة وفؽ منيج عممي ًِ
طبيف.
الم َخا َ
الم َخاطبيف و ُ
 عبلج النظرة الضيقة عند بعض ُالس َّػنة النبويػة ،ثػـ
توصية :نوصي بضرورة مراجعة خطابنا اإلسبلمي بجرأة في ضوء القرآف الكػريـ و ُّ
العمؿ عمى تقوية جوانب الضعؼ ،وتعزيز جوانب القوة فيو
يف ،وا ْلحم ُد َِِّ
ِ
اف رِب َؾ ر ِب ا ْل ِعَّزِة ع َّما ي ِ
يف
َّلل َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
صيُ َ
ُ س ْب َح َ َ ّ َ ّ
َ َ
وفَ ،و َس َال ٌـ َعمَ ا ْل ُم ْر َسم َ َ َ ْ
[الصافات]ٕٔٛ - ٔٛٓ :

الهوامش:

(ٔ) الحػػديث متف ػػؽ عميػػو .أخرج ػػو البخػػاري ف ػػي الصػػحي ( ،ح( ،)ٖٕٙٚص ،)ٕٙٙومس ػػمـ فػػي الص ػػحي ،

(ح( ،)ٕٜٜٛص.)ٜٔٔٚ

(ٕ) الحديث أخرجو مسمـ في الصحي ( ،حٗ( ،)ٕٕٛص.)ٜٖٛ

(ٖ) الح ػػديث ص ػػحي اإلس ػػناد .روات ػػو ثق ػػات ،وق ػػد ص ػػححو اإلم ػػاـ األلب ػػاني .أخرج ػػو أب ػػو داود ف ػػي الس ػػنف،

(حٔٓ( ،)ٗٚصٓ٘ ،)ٛوابف ماجو في سننو( ،حٓ( ،)ٛصٖٓ).

(ٗ) الحػػديث متف ػػؽ عميػػو .أخرج ػػو البخػػاري ف ػػي الصػػحي ( ،حٓ( ،)ٕٙٛصٓٔ٘) ،ومس ػػمـ فػػي الص ػػحي ،

(حٖٔ( ،)ٔٚصٔٔ.)ٚ

(٘) الحػػديث متف ػػؽ عميػػو .أخرج ػػو البخػػاري ف ػػي الصػػحي ( ،حٖ٘( ،)ٜٗص ،)ٜٚٙومس ػػمـ فػػي الص ػػحي ،

(ح٘٘( ،)ٕٜص.)ٔٔٛٙ

( )ٙالحػػديث متف ػػؽ عميػػو .أخرج ػػو البخػػاري ف ػػي الصػػحي ( ،حٓ( ،)ٗٚٚص ،)ٜٕٜومس ػػمـ فػػي الص ػػحي ،

(ح( ،)ٕٓٛصٗٔٔ).
المنارة

26

ال ُح َّجة وأثرها فً قوة الخطاب اإلسالمً  .................................................نعٌم الصفدي ،أحمد عودة
( )ٚالحػػديث صػػحي اإلسػػناد .رواتػػو ثقػػات ،وقػػد صػػححو الشػػيخ شػػعيب األرنػػاؤوط فقػػاؿ" :إسػػناده صػػحي ،
رجالو ثقات رجاؿ الصحي " .أخرجو أحمد في المسند( ،حٕٕٕٔٔ)( ،ج/ٖٙص٘ٗ٘).

( )ٛالحديث أخرجو البخاري في الصحي ( ،ح( ،)ٜٔٗٙصٔ.)ٕٜ

( )ٜالحػػديث متف ػػؽ عميػػو .أخرج ػػو البخػػاري ف ػػي الصػػحي ( ،ح( ،)ٖٕٜٚصٖٓ ،)ٙومس ػػمـ فػػي الص ػػحي ،

(حٖٖٕٕ)( ،ص.)ٜٔٛ
َّ
ُّ
أس َوداف .الزمخشري ،الفائؽ في غريب الحديث.)ٖٖٙ/ٕ( ،
(ٓٔ) َذا الط ْفَيتَْيف :ىو الذي عمى ظيره خطاف ْ
(ٔٔ) ْاأل َْبتََر :القصير الذنب مف الحيات .ابف َس ّبلـ ،غريب الحديث.)٘ٙ/ٔ( ،

(ٕٔ) الحػ ػػديث متفػ ػػؽ عميػ ػػو .أخرجػ ػػو البخػ ػػاري فػ ػػي الصػ ػػحي ( ،ح( ،)ٙٛص ،)ٖٜومسػ ػػمـ فػ ػػي الصػ ػػحي ،

(حٕٔ( ،)ٕٛصٖٗٔٔ).

(ٖٔ) الحديث متفػؽ عميػو .أخرجػو البخػاري فػي الصػحي ( ،ح( ،)ٜٚٔ٘ص٘ ،)ٖٔٙومسػمـ فػي الصػحي ،

(ح( ،)ٗٙٙص٘.)ٜٔ

(ٗٔ) الحديث أخرجو البخاري في الصحي ( ،حٕٔ( ،)ٖٙصٓ.)ٜٙ

(٘ٔ) الحديث أخرجو البخاري في الصحي ( ،ح( ،)ٕٜٖٙصٖ.)٘ٙ
يس ػػيِيف"" :يري ػػد الض ػػعفاء واألتب ػػاع م ػػنيـ .ويق ػػاؿ :إف ْاأل َِر ِ
ِ
يس ػ ّػيِيف ال ػػذيف ك ػػانوا يحرث ػػوف
ّ
( )ٔٙقول ػػو" :إِثْ ػ َػـ ْاأل َِر ّ
وسػػا ،والػػروـ أىػػؿ كتػ ٍ
ػاب ،يريػػد إف عميػػؾ ِمثػػؿ ِ
صػ ّػدؽ".
المجػػوس إف لػػـ تُػ ْ
ػؤمف ولػػـ تُ َ
مج ً
وزر ُ
أرضػػيـ ،كػػانوا ُ
ُ
الخطابي :غريب الحديث (ٔ.)٘ٓٓ-ٜٜٗ/

( )ٔٚالحػػديث متفػػؽ عميػػو .أخرجػػو البخػػاري فػػي الصػػحي ( ،حٖٗ٘( ،)ٚصٓٗٗٔ ،)ٔٗٗٔ-ومسػػمـ فػػي

الصحي ( ،ح( ،)ٜٜٔٙص٘ٓ.)ٚٓٙ -ٚ
( )ٔٛقولو"ُ :ن َس ِّخـ" :مػف التسػخيـ ،وىػو تسػويد الوجػو ،وقولػو" :وُن ْخ ِزي ِي َمػا" :أي نفضػحيما بػأف نركبيمػا عمػى
الحمار معكوسيف ،وندورىما في األسواؽُ .ينظر :العيني ،عمدة القاري (.)ٕٖٗ/ٖٙ

( )ٜٔالحديث متفػؽ عميػو .أخرجػو البخػاري فػي الصػحي ( ،حٖ٘ٓ٘)( ،صٓ٘ٓٔ) ،ومسػمـ فػي الصػحي ،

(حٓٓ٘ٔ)( ،ص.)ٙٓٛ

(ٕٓ) الحػػديث متفػػؽ عميػػو .أخرجػػو البخػػاري فػػي الصػػحي ( ،ح( ،)ٖٜٔ٘صٗ ،)ٕٙومسػػمـ فػػي الصػػحي ،

(ح( ،)ٕٙ٘ٛص.)ٔٓٙٙ

(ٕٔ) الحػػديث صػػحي اإلسػػناد .رواتػػو ثقػػات ،وقػػد صػػححو اإلمػػاـ األلبػػاني .أخرجػػو أبػػو داود فػػي السػػنف،

(حٕٔ( ،)ٕٛص.)ٜٜٗ

(ٕٕ) الح ػديث صػػحي  .رواتػػو ثقػػات ،إال ُح َم ْيػػدة بنػػت عبيػػد فيػػي مقبولػػة ،وقػػد توبعػػت عمػػى حػػديثيا ،حكػػـ
اإلماـ األلباني عمى الحديث فقاؿ" :حسف صحي " .أخرجو أبو داود في السنف( ،ح٘( ،)ٚص.)ٜٔ
(ٖٕ) الح ػػديث متف ػػؽ عمي ػػو .أخرج ػػو البخ ػػاري ف ػػي الص ػػحي ( ،ح٘( ،)ٕٔٙص ،)ٕٗٚوأخرج ػػو مس ػػمـ ف ػػي
الصحي ( ،ح( ،)ٕٔٓٙصٗ.)ٗٚ

المنارة
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(ٕٗ) الح ػػديث ص ػػحي اإلس ػػناد .روات ػػو ثق ػػات ،وق ػػد ص ػػححو اإلم ػػاـ األلب ػػاني .أخرج ػػو أب ػػو داود ف ػػي الس ػػنف

(حٖٗٓٔ)( ،ص.)ٜٔٚ

(ٕ٘) الحديث متفؽ عميو .أخرجو البخاري في الصحي ( ،ح ،)ٖٔٓٙ-ٕٔٓٙ( ،)ٖ٘ٙٛوأخرجو مسػمـ فػي
الصحي ( ،حٔٔٔٔ)( ،صٖٓٗ).

( )ٕٙىو المكتؿُ .ينظر :ابف حجر ،فت الباري (ٗ.)ٜٔٙ/
( )ٕٚالحػػديث صػػحي اإلسػػناد .رواتػػو ثقػػات ،وقػػد صػػححو اإلمػػاـ األلبػػاني .أخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي السػػنف،

(حٗ٘( ،)ٕٛصٗ.)ٗٛ

( )ٕٛالحديث أخرجو البخاري في الصحي ( ،حٖٖٗٗ)( ،صٕٓ.)ٛ

( )ٕٜالحػ ػػديث متفػ ػػؽ عميػ ػػو .أخرجػ ػػو البخػ ػػاري فػ ػػي الصػ ػػحي ( ،ح( ،)ٜٚصٔٗ) ،ومسػ ػػمـ فػ ػػي الصػ ػػحي ،

(حٕ( ،)ٕٕٛص.)ٜٖٛ

(ٖٓ) الحديث أخرجو مسمـ في الصحي ( ،ح( ،)ٔٓٓٙص.)ٖٜٛ

(ٖٔ) الحػػديث متفػػؽ عميػػو .أخرجػػو البخػػاري فػػي الصػػحي ( ،ح( ،)ٕٛ٘ٙصٓ٘٘) ،ومسػػمـ فػػي الصػػحي ،

(حٖٓ)( ،ص.)ٗٙ

(ٕٖ) الحديث أخرجو البخاري في الصحي ( ،ح( ،)ٕٔٚصٓ٘).
(ٖٖ) الحديث أخرجو مسمـ في الصحي ( ،ح٘)( ،صٖٕ).

(ٖٗ) الحديث متفؽ عميو .سبؽ تخريجوُ .ينظر :ىامش (ٕٔ).

قائمة المراجع:
ٔ.

إبػراىيـ ،مجػدي ،الرسػػائؿ النبويػة الشػػريية ،شػػرؼ يتيػه عمػ الزمػاف ،مجمػػة الػوعي اإلسػػبلمي،

ٕ.

أحم ػػد ،أحم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف حنب ػػؿ الش ػػيباني ،مسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد ،تحقي ػػؽ :ش ػػعيب األرن ػػؤوط

ٖ.

ابف حجر ،أحمد بف عمي العسقبلني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفػة ،بيػروت-

ٗ.

ابػػف َسػ ّػبلـ ،القاسػػـ بػػف َسػ ّػبلـ ،أبػػو ُعَب ْيػػد اليَػ َػروي ،كتػػاب غريػػب الحػػديث ،تحقيػػؽ :د .محمػػد عبػػد
المعيد خاف ،دار الكتاب العربي ،بيروت -لبنافٜٔٚٙ( ،ـ).

مجمة كويتية شيرية جامعة ،و ازرة األوقاؼ والشئوف الدينية ،الكويت ،العدد (ٕٖ٘)ٕٓٔٓ( ،ـ).

وآخروف ،مؤسسة الرسالة ،بيروت -لبنافٜٜٜٔ( ،ـ).

لبنافٜٜٔ٘( ،ـ).

٘.

ابف فارس ،أحمد بف فارس بف زكريا القزويني ،معجـ مقاييس المغة ،تحقيؽ :عبد السػبلـ محمػد

.ٙ

الجوزيَّة ،محمد بف أبي بكر الدمشقي ،إعالـ المػوقعيف عػف َر ِّب العػالميف ،قػرأه وق َّػدـ لػو
ابف ّقيِـ َ
وعمَّؽ عميو وخرَّج أحاديثو وآثاره :مشيور آؿ سمماف ،دار ابف الجوزي -السعوديةٕٕٓٓ( ،ـ).

المنارة

ىاروف ،دار الفكر ،بيروت -لبنافٜٜٔٚ( ،ـ).
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.ٚ

ابػػف ماجػػو ،محمػػد بػػف يزيػػد القزوينػػي ،سػػنف ابػػف ماجػػه ،حكػػـ عمػػى أحاديثػػو وآثػػاره وعمّػػؽ عميػػو:

.ٛ

ابف منظور ،محمد بف مكرـ المصري ،لساف العرب ،دار صادر ،بيروت -لبناف)ٕٔٛٛ( ،

العبلمة األلباني ،اعتنى بو :مشيور آؿ سمماف ،مكتبة المعارؼ ،الرياضٜٜٔٙ( ،ـ).

.ٜ

أبػػو داود ،سػػميماف بػػف األشػػعث السجسػػتاني ،سػػنف أبػػي داود ،حكػػـ عمػػى أحاديثػػو وآثػػاره وعمّػػؽ

ٓٔ.

أبو زىرة ،محمد ،تاريخ الجدؿ ،دار الفكر العربي .بيروت -لبنافٜٖٔٗ( ،ـ).

ٔٔ.
ٕٔ.

عميو :العبلمة األلباني ،اعتنى بو :مشيور آؿ سمماف ،مكتبة المعارؼ -الرياضٜٜٔٙ( ،ـ).

أب ػػو عطاي ػػا ،أش ػػرؼ ،وأب ػػو زين ػػة ،يحي ػػى ،تطػػػوير الخطػػػاب الػػػديني كأحػػػد التحػػػديات التربويػػػة

المعاصرة ،مؤتمر "اإلسبلـ والتحديات المعاصرة" ،الجامعة اإلسبلمية بغزة (ٕٓٓٚـ).

األشقر ،عمر سميماف ،صحيح القصص النبوي ،دار النفائس ،عماف -األردفٕٓٓٚ( ،ـ).

ٖٔ.

البخػاري ،محمػػد بػػف إسػػماعيؿ ،صػػحيح البخػػاري ،اعتنػػى بػػو :أبػو صػػييب الكرمػػي ،بيػػت األفكػػار

ٗٔ.

وي ،محمػػد بػػف محمػػد ،معرفػػػة الحجػػػب الشػػػرعية ،تحقيػػؽ :عب ػد القػػادر الخطيػػب ،مؤسسػػة
َ
البػ ْػزَد ّ
الرسالة ،بيروت -لبنافٕٓٓٓ( ،ـ).

.ٔٙ

البػػوطي ،محمػػد توفيػػؽ رمضػػاف :مػػنهب اَّلعتػػداؿ فػػي الخطػػاب اإلسػػالمي( ،مقػػاؿ) ،مجمػػة حػراء

.ٔٚ

التيانوي ،محمد عمي :كشؼ اصػطالحات الينػوف والعمػوـ ،تحقيػؽ :رفيػؽ العجػـ ،عمػي دحػروج،

.ٔٛ

الجرجاني ،عمي بف محمد الشريؼ ،كتاب التعرييات ،مكتبة لبناف ،بيروت -لبنافٜٔٛ٘( ،ـ).

ٕٓ.

عيسى البابي الحمبي وشركاه ،القاىرة -مصرٜٜٔٚ( ،ـ).
َّ
الخطػػابيَ ،ح ْم ػد بػػف محمػػد ،غريػػػب الحػػديث ،تحقيػػؽ :عبػػد الك ػريـ إب ػراىيـ العزبػػاوي ،جامعػػة أـ
القرى ،مكة المكرمةٕٓٓٔ( ،ـ).

٘ٔ.

.ٜٔ

الدوليةٜٜٔٛ( ،ـ).

السَّنة ،المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،دمشؽٜٖٔٛ( ،ـ).
البغوي ،الحسيف بف مسعود ،شرح ُّ
مجمة عممية ثقافية فصمية ،اسطنبوؿ -تركيا ،العدد (ٓٔ)ٕٓٓٛ( ،ـ).

مكتبة لبناف ،بيروت -لبنافٜٜٔٙ( ،ـ).

الجػويني ،عبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد َّ ،الكافيػػة فػػي الجػػدؿ ،تحقيػػؽ :د.فوقيػػة حسػػيف محمػػود ،مطبعػػة

ٕٔ.

الرازي ،محمد بف عمر :المحصػوؿ فػي عمػـ أصػوؿ اليقػه ،محمػد بػف عمػر الػرازي ،تحقيػؽ :د.
َّ

ٕٕ.

الروياني ،عبد الواحد بف إسماعيؿ ،بحر المذهب في فروع مذهب اإلماـ الشػافعي ،حققػو وعمّػؽ
ُّ

ٖٕ.

الزركشػي ،محمػد بػف بيػادر :البحػػر المحػيط فػي أصػوؿ اليقػػه ،راجعػو :د.عمػر سػمماف األشػػقر،

المنارة

طو جابر العمواني ،مؤسسة الرسالة ،بيروت -لبناف( ،بدوف تاريخ نشر).

عميو :أحمد عزو عناية الدمشقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبنافٕٕٓٓ( ،ـ).
و ازرة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية ،الكويتٜٜٕٔ( ،ـ).

29

ال ُح َّجة وأثرها فً قوة الخطاب اإلسالمً  .................................................نعٌم الصفدي ،أحمد عودة
ٕٗ.

الزمخشري ،محمود بف عمر :اليائؽ في غريب الحػديث ،تحقيػؽ :عمػي محمػد البجػاوي ،ومحمػد

ٕ٘.

الشتري ،سعد بف ناصر ،أدب الحوار ،كنوز إشبيميا ،الرياض -السعوديةٕٓٓٙ( ،ـ).

أبو الفضؿ إبراىيـ ،دار الفكر ،بيروت -لبنافٜٜٖٔ( ،ـ).

.ٕٙ

إلكتروني ػػا
الشػ ػريؼ ،محم ػػد ب ػػف موس ػػى :الخطػػػاب اإلسػػػالمي بػػػيف الواقػػػع والمػػػأموؿ( .منش ػػور
ً

.ٕٚ

الشياوي ،مجدي محمد ،خطب الرسوؿ  ،المكتبة التوفيقية ،القاىرة -مصر( ،بدوف تاريخ).

 www.ahtareekh.comبدوف تاريخ)

.ٕٛ

الشوكاني ،محمد بف عمي :إرشاد اليحوؿ إل تحقيؽ عمػـ األصػوؿ ،تحقيػؽ :سػامي بػف العربػي

.ٕٜ

الصفّار ،حسػف ،الخطاب اإلسالمي وحقػوؽ اإلنسػاف ،المركػز الثقػافي العربػي ،الػدار البيضػاء-
المغرب ،بيروت -لبنافٕٓٓ٘( ،ـ).

األثري ،دار الفضيمة ،الرياض -السعوديةٕٓٓٓ( ،ـ).

ٖٓ.

العظيـ آبادي ،محمد شمس الحؽ ،عوف المعبود شرح سنف أبي داود ،م شرح الحافظ ابف ّقيـ

ٖٔ.

العيني ،محمد بف أحمد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ضبطو وصححو :عبد َّ محمود

ٕٖ.

الغ ازلػػي ،محمػػد بػػف محمػػد ،منطػػؽ تهافػػت اليالسػػية المسػػم معيػػار العمػػـ ،تحقيػػؽ :د .سػػميماف

الجوزية ،ضبط وتحقيؽ :عبد الرحمف عثماف ،المكتبة السمفية ،المدينة المنورةٜٔٙٛ( ،ـ).

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

ٖٖ.

دنيا ،دار المعارؼ ،مصرٜٔٙٔ( ،ـ).
القاسػػمي ،محمػػد جمػػاؿ الػ ِّػديف ،قواعػػد التحػػديث مػػف فنػػوف مصػػطمح الحػػديث ،قػػدـ لػػو :الشػػيخ
عب ػػد القػ ػادر األرن ػػؤوط ،حقَّق ػػو :مص ػػطفى شػ ػػيخ مص ػػطفى ،مؤسس ػػة الرس ػػالة ،بي ػػروت -لبنػ ػػاف،

(ٕٗٓٓـ).

ٖٗ.

القرضػػاوي ،يوسػػؼ بػػف عبػػد َّ ،الصػػحوة اإلسػػالمية مػػف المراهقػػة إل ػ الرشػػد ،دار الشػػروؽ،

ٖ٘.

القرضاوي ،يوسؼ بف عبد َّ ،خصائص خطابنا اإلسالمي في عصر العولمةٕٓٔٓ( ،ـ)

.ٖٙ

القرضػاوي ،يوسػػؼ بػف عبػػد َّ ،خطابنػػا اإلسػػالمي فػي عصػر العولمػػة ،دار الشػػروؽ ،القػػاىرة-

.ٖٚ

السػ َّػنة،
القرضػػاوي ،يوسػػؼ بػػف عبػػد َّ :فػػي فقػػه األولويػػات دراسػػة جديػػدة فػػي ضػػوء القػػر ف و أ

.ٖٛ

القرضاوي ،يوسؼ بف عبد َّ :كيؼ نتعامؿ مع السنة النبوية؟ ،القاىرة -مصرٕٓٓٙ( ،ـ).

المنارة

القاىرة -مصر.)ٕٓٓٛ( ،
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مصرٕٓٓٗ( ،ـ).

وىبة ،القاىرة -مصرٜٜٔٙ( ،ـ).
مكتبة َ
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.ٖٜ

المناوي ،محمد عبد الرؤوؼ ،التوقييات عم مهمات التعاريؼ ،تحقيؽ :د .عبد الحميد حمداف،

ٓٗ.

الميداني ،عبد الػرحمف حسػف حنبكػة ،ضػوابط المعرفػة وأصػوؿ اَّلسػتدَّلؿ والمنػاظرة ،دار القمػـ،

ٔٗ.

النسائي ،أحمد بف شعيب ،سنف َّ
َّ
النسائي ،حكـ عمػى أحاديثػو وآثػاره وعمّػؽ عميػو :العبلمػة محمػد

ٕٗ.

النووي ،يحيى بف شرؼ ،صحيح مسمـ بشرح النووي ،المطبعة المصرية باألزىرٜٖٔٓ( ،ـ).

ٖٗ.

مكتبة لبناف ،بيروتٜٜٔٓ( ،ـ).

دمشؽ -سوريأٜٜٖ( ،ـ).

ناصر الديف األلباني ،اعتنى بو :مشيور آؿ سمماف ،مكتبة المعارؼ -الرياضٜٜٔٙ( ،ـ).

السػ َّػنة( ،مقػػاؿ).
بمعمػػي ،آمنػػة ،اإلقنػػاع ،المػػنهب األمثػػؿ لمتواصػػؿ والحػوار ،نمػػاذج مػػف القػػر ف و أ

مجمػػة الت ػراث العربػػي -تصػػدر عػػف اتحػػاد الكتػػاب العػػرب -د قػػاؿ الباحثػػاف :ىػػذا النػػوع مػػف

السَّنة.
الحجج غير مقبوؿ
ابتداء ،وغير موجودة في القرآف و ُّ
ً
ً

ٗٗ.

مشؽ العدد (ٕٖٓٓ( ،)ٜٛـ).

جريشة ،عمي ،أدب الحوار والمناظرة ،دار الوفاء ،المنصورة -مصرٜٜٔٛ( ،ـ).

٘ٗ.

سػػبلمة ،صػػفات ،الخطػػاب الػػديني ...ومتطمبػػات الواقػػع العربػػي المعاصػػر ،مقػػاؿ ،جريػػدة الشػػرؽ

.ٗٙ

شمبي ،عبد الجميؿ ،الخطابة واعداد الخطيب ،دار الشروؽ ،القاىرة -مصرٜٔٛٚ( ،ـ).

.ٗٚ

عجؾ ،بساـ داود ،الحوار اإلسػالمي المسػيحي ،المبػاد  -التػاريخ -الموضػوعات -األهػداؼ،

.ٗٛ

مركز نوف :التدريس طرائؽ واستراتيجيات ،بيروت -لبناف ،جمعية المعػارؼ اإلسػبلمية الثقافيػة،

.ٜٗ

مسمـ ،مسمـ بف الحجاج القشػيري ،صحيح مسمـ ،اعتنػى بػو :أبػو صػييب الكرمػي ،بيػت األفكػار

ٓ٘.

الح َّجػػة( ،رسػػالة ماجسػػتير)،
ناصػػر ،مجاىػػد محمػػود ،مػػنهب القػػر ف الكػػريـ فػػي إقامػػة الػػدليؿ و ُ

ٔ٘.

نكري ،عبد النبي بف عبد الرسوؿ األحمد ،جامع العموـ الممقب بدسػتور العممػاء ،دار المعػارؼ

األوسط ،المجموعة السعودية لؤلبحاث والتسويؽ ،لندف -بريطانيا ،عدد (ٖ٘.)ٜٔٔ

دار قتيبة ،دمشؽ -سوريأٜٜٛ( ،ـ).

(ٕٔٔٓـ).

الدوليةٜٜٔٛ( ،ـ).

جامعة النجاح الوطنية ،نابمس -فمسطيفٕٖٓٓ( ،ـ).

النظامية ،حيدر آباد دكف -اليندٜٔٔٔ( ،ـ)

المنارة
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