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 العودة إلى المقاالت

  مالمح بالغية لجواب االستفهام في الحديث النبوي

  21/06/2006التاريخ:

أرقى بالغة البشر لبالغة النبوية هي  تتالحم وتترابط،إّن ا

وأسماها نظًما ومعنًى؛ ألّن أجزاء أساليبه  وينضم بعضها إلى 

بعض في أداء الوظائف البالغية القيمة. ولقوة األصالة، وقمة 

البراعة، وعلّو الدقة في أساليبه كانت البالغة النبوية منحة 

ى الدارسين الغوص في ربّانية للبالغة العربية، يجب عل

أعماقها الستخراج دررها. ورغبة في المشاركة في استنطاق 

الحديث النبوي إلبراز سمّو البالغة النبوية، يعالج هذا المقال 

موضوًعا يقّل تداوله في الدراسات البالغية، وهو جواب 

االستفهام، ألن الحديث النبوي يعّد أفضل مصدر وردت فيه 

ل ُروِعَي فيه مختلف مقتضيات أحوال أجوبة االستفهام بشك

السائلين؛  كان مصدر التشريع يلجأ إليه الصحابة في كل 

فالنبي  . وبعد مدارسة عارض وطارئ، فكان طبيعيًّا أن

تكثر استفهاماتهم؛ وتبعًا لها تكثر إجاباته   دامت سنين للحديث

 النبوي، توّصل الكاتب إلى أّن هللا سبحانه وتعالى،ُحلالً من

قد ألبس كالم رسوله   يجيب كل سائل، مراعيًا 

الجاللة، وغّشاه من نور الحكمة، فكان المصطفى  مقدرته

العلمية، وقدرته العقلية، وحالته النفسية، فكان يُجِمل في مقام 

اإلجمال، ويفّصل حيث يقتضي المقام ذلك. فاختّصْت أجوبته 

 بخصائص بالغية ولطائف بيانية نجملها في اآلتي: 

 أوالً: مطابقة الجواب لمقتضى االستفهام 

لم تكن إجاباته  يقتضيه االستفهام، جارية على ، على وفق ما

 حالة واحدة، بل كانت تأتي على ُصَور كثيرة منها: 

أن يقتصر على ما يقتضيه االستفهام فقط، نحو  -1، قال:
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حديث أبي سعيد الخدري  : "بينا أنا نائم، رأيت الناس 

، وعليهم قمص، منها مايعرضون ع قال رسول هللا  يبلغ ليَّ

الثدي، ومنها ما دون ذلك، وُعِرض عليَّ عمُر ابن الخطاب، 

وعليه قميص يجّره"، قالوا: فما أّولَت ذلك يا رسول هللا؟ قال: 

(. فإّن أداة االستفهام في هذا الحديث هي "ما"، طلب 1الدين")

قتضيه السؤال دون بها تعيين الذات، فجاء الجواب على ما ي

وحديث جابر بن عبدهللا رضي زيادة.  يوم أحد، أرأيَت إن

هللا عنهما، قال: قال رجل للنبي  قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة، 

(. فإّن المقام هنا 2فألقى تمرات في يده، ثم قاتل حتى قُِتل")

مقام حرب، والسائل يريد أن يطمئن على مصيره، وعلى 

عّد للمجاهد، فليس بحاجة إلى أّي تفصيل؛ الجزاء األوفى الم

ًما، وإنما أتى لزيادة اإليقان، واالطمئنان،  ألنه لم يأِت متعلِّ

 فاقتضى المقام أن يقتصر على ما يقتضيه االستفهام. 

أن يذكر ما يقتضيه االستفهام، ثم يبيّن علّته، نحو حديث أّم  -2

ول هللا، إّن هللا سلمة أّن أّم ُسليم امرأة أبي طلحة قالت: يا رس

ال يستحيي من الحق، هل على المرأة ِمن ُغْسل : نعم، إذا رأت 

إذا هي احتلمت؟ فقال رسول هللا  (. فإّن االستفهام هنا3الماء")

بـ"هل"، والجواب يكون بـ"نعم"، أو بـ"ال"، وقد ورد الجواب 

كما اقتضاه السؤال، لكّن  فهم من خالل سؤالها، أنها جاءت 

النبي  قولها "إّن هللا وتعرف الِعلّة، والسبب؛ انظر إلى لتتعلّم،

ين؛ وفي هذا   ال يستحيي من الحق"، أي ال حياء في العلم، والّدِ

على مجرد الجواب، بل بيّن لها أن ِعلّة الغُسل ليست 

المقام لم يقتصر النبي  االحتالم بحّد ذاته، وإنما في رؤية في

ش رضي هللا عنها،  من الماء. ومثله، حديث زينب بنت جح

ا وجهه، يقول: ال إله إالّ هللا! ويل للعرب قالت: النوم محمرًّ

"استيقظ النبي  ِمن شّرٍّ اقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج 

ويأجوج مثُل هذه"... قيل أَنْهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا 

(. إّن صيغة االستفهام 5(، أي الفسق والفجور)4كثر الخبث")

ي بأّن هذا الخبر يعارض حقيقة ثابتة في الدين اإلسالمي، توح

وهو أّن صالح األّمة يبعد عنها الهالك؛ فالسائل يريد أن 

يعرف علة الهالك وسببه، مع وجود الصالحين، وليس عن 
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الهالك الذي هو مقتضى السؤال، أي أنه أدخل الهمزة على 

، يعرف السبب وأراد المسبب؛ ألّن  الذي أخبر بهالك العرب

الرسول   أنه لن تزال طائفة من أّمته على الحق منصورة،

ال يضّرهم من خذلهم إلى يوم القيامة، فأجاب بما يقتضيه اال

الرسول ستفهام أوالً، ثم بيّن العلة التي هي مقصود السائل، 

 فلو أجاب بـ"نعم" دون بيان العلة، لم يِف بإشكال السائل. 

وقد يجيب ن العلة، ثم يفّصلبما يقتضيه االستفهام ويبيّ 

الرسول  في الجواب، إذا كان المقام مقام التعليم، كما في 

حديث عائشة رضي هللا عنها، قالت:  فقالت: يا رسول هللا! 

جاءت فاطمة بنت حبيش إلى إني امرأة أستحاض، فال أطهر،

أَفَأََدعُ النبي  : ال، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت

فقال رسول هللا  حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت  الصالة؟

لي... ثم توضَّئي لكل صالة، حتى  ِِ فاغسلي عنك الدم، ثم صَّ

(. فإّن االستفهام بـ"الهمزة" للتصديق، 6يجيء ذلك الوقت")

والجواب بـ"ال"، ولكّن السائلة جاءت لتتعلّم، كيف تتصّرف في 

لها العلة، ثم علّمها   هذه الحالة التي تتكرر عليها دائًما، فبيّن

بالتفصيل الدقيق كيف تعمل، إذا عرضت لها هذه 

 الرسول  غير العادية. الحالة

أن يعّرض بالسائل أو يداعبه أوالً، لغرابة سؤاله، ثم يجيب  -3

ما يقتضيه حسب ، قال: قلت يا رسول هللا، ما الخيط

االستفهام، كما في حديث عدي بن حاتم  األبيض من الخيط 

سود، أهما الخيطان؟ قال: "إنك لعريض القفا، إن أبصرت األ

(. 7الخيطين" ثم قال: "ال، بل هو سواد الليل وبياض النهار")

التصور جمع عدي في هذا االستفهام بين  لم يجبه

والتصديق، فاستخدم "ما" للتصّور، والهمزة للتصديق، ولكّن 

لى الرسول  مباشرة، وإنما عّرض به أو داعبه أوالً، ع

اختالف بين العلماء في تفسير قوله: "إنك لعريض القفا"، وفي 

(، أي إن كان الخيط 8رواية "إّن وسادك لعريض طويل")

األبيض واألسود تحت وسادتك"، ثم أجاب عن السؤالين، فبدأ 

بالثاني لتصحيح خطئه، فقال: "ال" الذي يتناسب مع الهمزة 

ول، فقال: "هو التي للتصديق، ثم أضرب عنه إلى السؤال األ
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 سواد الليل وبياض النهار" جوابًا لـ"ما". 

أن يجيب بما يقتضيه االستفهام مع التفصيل، حسب ما  -4

 يقتضيه المقام، ويأتي هذا التفصيل على ُصَور أهمها: 

صفات وخصائص الجواب، كما في بيان  دخل عليها، -أ

فقال: حديث عائشة رضي هللا عنها، أّن النبي  وعندها امرأة، 

َمن هذه؟ قال: فالنة، تذكر من صالتها، قال: مه عليكم بما  أنه 

(، فهمت عائشة 9تطيقون، فوهللا ال يمّل هللا حتى تملُّوا")لم

من سؤال الرسول  يقصد من "َمْن" مجّرد معناها، الذي هو 

أجابت عما تعيين العاقل، وإنما يريد صفاتها، فلذلك  الحكم

ل وضعه، ثم بين صفات الجواب، يقتضيه االستفهام في أص

على الصفات، ال على قال: دخل النبي  فبنى الرسول  ،

مقتضى االستفهام. ومثله حديث أنس بن مالك  فإذا حبل 

ممدود بين الساريتين، فقال: "ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل 

لزينب، فإذا : ال، حلُّوه، ليصّل أحدكم نشاطه، فإذا فتر 

ت تعلقت. فقال النبي  فإّن السؤال بـ"ما" عن فتر(.10فليقعد")

صفة المسمى، وبقولهم "هذا حبل لزينب" اكتمل الجواب، 

ولكّن السؤال عن صاحب الحبل ال تتعلق به أّي فائدة، ففهم 

المسؤول أّن الهدف من السؤال هو معرفة العلة، فأجاب بما 

يقتضيه االستفهام، ثم بيّن العلة، من خالل توضيح مهمة 

 حبل، ووظيفته. ال

أن يقتضي االستفهام أنواًعا من األمور، المتعلقة باإلجابة،   -ب

عن جميع ما يقتضيه السؤال، كما في حديث عائشة رضي هللا 

فيجيب الرسول   فقال: يا رسول هللا، كيف يأتيك عنها، أنّ 

الحارث بن هشام  : سأل رسول هللا  الوحي؟ فقال رسول

، 11صلة الجرس)أحيانًا يأتيني مثل صل (، وهو أشده عليَّ

هللا  عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل لي فيفصم عنّي، وقد وعيت

(؛ فقد  بقوله "كيف 12الملُك رُجالً فيكلمني فأَِعي ما يقول")

استفهم الصحابي عن كيفية إتيان الوحي إلى يأتيك الوحي؟"

الرسول  فاستعمل "كيف" الذي يسأل بها عن الحال، وأسند 

عل إلى غير ما هو له، على سبيل المجاز العقلي، للمالبسة الف

التي بين الحامل والمحمول، والتقدير: كيف يأتيك حامل 
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الوحي؟ ويحتمل أن يكون المستفهم عنه، صفة الوحي نفسه، 

أو ما هو أعّم من ذلك، وقد  بما يجيب عن كال 

 أتى جواب النبي  االحتمالين:

نًا يأتيني مثل صلصلة الجرس" فاألول يتمثل في قوله: "أحيا

فتضّمن صفة الوحي نفسه، ويؤكد شدة الموقف وعظمته، قوله 

تعالى:   إِنَّا َسنُْلِقي َعلَْيَك قَْوالً ثَِقيالً  (، ويفهم منه ضمنًا13)

االحتمال الثاني، وهو كيفية أراد أن يغني السائل عن طلب

الوحي؛  حامل الوحي، فكأّن النبي  تفصيل، في كيفية حامل

ألنه لم يصّرح به في إجابته، فرّكز في الكيفية الثانية، من 

 إتيان الوحي، على صفة حامله. 

وبإمعان النظر في الحالتين، تكشف لنا  عدل في الحالة األولى 

خصائص البالغة النبوية، حيث عن األسلوب المباشر المجرد

، إنه  الذي يخاطب العقل، أي الصورة التي تخاطب الوجدان

باعتباره نافذة من أهم نوافذ الحقائق إلى العقل البشري؛ ألّن 

المقام مقام حديث عن أمور غيبية، فاستخدم التشبيه الذي يبرز 

الحقيقة المعنوية المراد إبرازها في صورة حسية، وقد صّور 

الحال تصويًرا بالغ الدقة والشفافية، إذ أتى بصورة مملوءة 

ات حضور ملك الوحي، حركة وحيوية، وهو يعرض مقدم

واألجواء التي تحيط به أثناء تلقّيه الوحي، والحالة النفسية التي 

تكتنفه من ُرْعب وفزع، فشبّه قوة صوت حفيف أجنحة 

 المالئكة بصلصلة الجرس، في قوة الصوت. 

ومما يلفت في هذا التشبيه كلمة "صلصلة" التي تتناسق ظاللها 

الصاد، التي تلصق  وإيقاعها مع الجو ، فهي تشتمل على

الشعوري الذي يرسمه المصطفى  طرف اللسان بأصول

الثنايا السفلى، مع تصعد بقية أجزاء اللسان إلى الحنك األعلى 

وإطباقها، ويحدث منه صفير يصطدم بالالم الملتصقة 

بالطواحن، ليُنتج جرًسا، هو جزء مطابق لصوت الصلصلة، 

لصوت نفسه، مما يشعر وإّن اللسان ليكاد يتعثّر، وهو يكرر ا

بتداخل وتكرار الصوت المقصود، فيخيّل إليكم جرس الكلمة 

الغليظ، غلظ الصوت المختلط، المنبعث من كل مكان، ، وهو 

من تتابع حركات الجرس، ونلمح وراء يتلقّى الوحي، في ظل
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ذلك كله صورة الرسول  هذا الجو المرعب، بقوله "هو أشد 

"؛ وهذا التناسق بين  التعبير والشعور هو ما يُطلق عليه عليَّ

"عمل صنع اإللهام"، كما قال سيد قطب "وتناسق التعبير مع 

الشعور، وتطابق االنفعال مع شحنات األلفاظ، واستناد العبارة 

اللفظية للطاقة الشعورية هو ما يوصف بأنه عمل صنع 

اإللهام، ولكّن هذه الحاالت نادرة"، أو قليلة في حياة األديب 

(. ولعّل عظم 14اإلجمال")وجه  وتعلّق قلبه به وتضمنهعلى 

هذا النوع وشدته على الرسول  اإلجابة الصريحة عما يستفهم 

عنه الصحابي هو الذي دفع به إلى االبتداء به، والحظ بناء 

فعل "يأتيني" للمضارع، تجد فيه إشارة إلى تجدد هذا النوع 

 واستمراره في وقت التحديث. 

لثانية، فتجد التراكيب فيها تتصف بهدوء وسالسة أّما الحالة ا

ولطف حيث يقول: "وأحيانًا يتمثّل لي الملك رجالً، فيكلمني، 

فأعي ما يقول"، نلمس لطفًا وهدوًءا يتناسب مع الجو العاّم 

إلتيان الوحي. وفي لفظ "وعى" في الحالتين ما يؤكد هذا 

"وعيت ما االتجاه، حيث ورد في الحالة األولى بلفظ الماضي 

قال"، ألّن الوعي حصل قبل الفصم، وفي حالة الرعب 

والشدة، فإذا ذهب عنه الروع وعى كل ما أخبر به، أو ألنه 

كان متلبًسا بالصفات الملكية، فإذا عاد إلى حالته البشرية كان 

حافًظا، وفي الحالة الثانية، ورد بلفظ المضارع "فأعي"، ألّن 

لقي عليه جبريل الوحي، كما الوعي يتم حال المكالمة، إذ ي

 يلقي الرجل كالًما على صاحبه. 

 ثانيًا: العدول عن مقتضى االستفهام لغرض 

قد يعدل عما يقتضيه االستفهام إلى أمور أخرى تتعلق 

الرسول  بالمستفهم عنه، إشارة إلى أّن المستفهم عنه ال تتعلق 

ألّن ما  به أية أهمية، إّما لوضوحه أو ألنه يستهجن ِذْكره، أو

يذكره يشتمل على فوائد يقتضي المقام ِذْكرها. ولهذا النوع 

 أيًضا صور كثيرة أهمها: 

االكتفاء بِذْكر علة الجواب أو حكمه، كما في  لقيه في  -1

أّن النبي  بعض طريق المدينة، وهو ُجنُب، فانخنست منه،

 حديث أبي هريرة  فذهبت فاغتسلت، ثم جاء فقال: "أين كنَت
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با هريرة؟" قال: كنُت ُجنُبًا، فكرهُت أن أُجالسك وأنا على يا أ

(.  15غير طهارة، فقال: "سبحان هللا، إّن المؤمن ال ينجس")

فاالستفهام عن تعيين عدل عن الجواب الذي يقتضيه السؤال،

المكان، ولكّن أبا هريرة  ألنه مما يستهجن، فاكتفى بِذْكر 

نه معنى الجواب الذي يقتضيه علّته، وهو أنه كان ُجنُبًا، لتضمّ 

 السؤال. 

أّما حديث حكيم بن حزام  قال: قلت: يا رسول هللا! أرأيت 

أشياء كنت أتحنُّث بها في الجاهلية، من صدقة، أو عتاقة، 

وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ : "أسلمَت على ما سلف من 

فقال النبي   ( فكان مقتضى االستفهام إثبات األجر16خير")

له، أو نفيه، بصيغة "نعم" أو "ال"، ألّن االستفهام نعدل ع

للتصديق، ولكّن الرسول  هذا، ألّن الجواب بـ"نعم" فيه إقرار 

باألجر، على كل خير يفعله الكافر، بغّض النظر عن مالبسات 

هذا الخير، وألّن كثيًرا من أعمال الخير في الجاهلية تخالطها 

ا مجمالً، فقا ل: "أسلمَت على ما سلف أمور ال  حكًما عامًّ

تتفق مع روح اإلسالم، فأصدر  خير"، والصدقة، من

والعتق، وصلة رحم، كلها من أفعال خير؛ كأنه أراد بقوله هذا: 

لقد فعلت الخير، والخير يمدح فاعله ويجازى عليه في 

(؛ وقيل: ظاهره أّن الخير الذي أسلفه ُكتِب له، 17الدنيا)

 ا سلف لك من خير. والتقدير: أسلمت على قبول م

أن يجيب بالكناية دون التصريح، أو يكتفي بِذْكر دليل  -2

الحكم، كما في حديث عائشة رضي هللا : أيُّنا أسرع بك لحوقًا؟ 

عنها، أّن بعض أزواج النبي  قُْلَن للنبي  قال: "أطولكنّ 

يدا"، فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهّن يًدا، فعلمنا 

كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقًا به، بعد أنما 

(، لّما كان السؤال عن آجال مقّدرة، 18وكانت تحب الصدقة")

ال تُعلم إالّ بالوحي، أجابهّن بلفظ غير صريح، وأحالهّن على 

ما ال يتبيّن إالّ بآخر، فاستخدم اللفظ المشترك بين الحقيقة 

" الحقيقية، أي والمجاز، بغير قرينة، ففهمن من لفظ "اليد

الجارحة، فأخذن قصبة يذرعن أيديَهّن، ثم علمن بعد ذلك 

خالفه، وأنه كناية عن كثرة الصدقة؛ ألّن العرب تقول: فالن 
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طويل اليد، وطويل الباع، إذا كان جواًدا سمًحا، وضده قصير 

 اليد والباع، وجّد األنامل. 

ء. قال وهذه الرواية توحي  سودة، وأنها أطولهن يًدا بالعطا

بأّن أسرعهن لحوقًا بالرسول  عن ابن ابن حجر نقالً 

الجوزي: "هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من 

البخاري، كيف لم ينبّه عليه، وال أصحاب التعاليق، وال علم 

بفساد ذلك الخطابي، فإنه فّسره، وقال لحوق سودة به من 

فإنها كانت أعالم النبوة، وكل ذلك وْهم، وإنما هي زينب، 

(، كما رواه مسلم من طريق عائشة 19أطولهن يًدا بالعطاء)

بنت طلحة عن عائشة، بلفظ فكانت أطولنا يًدا زينب؛ ألنها 

(. وقال النووي تعقيبًا على هذا 20كانت تعمل وتتصدق")

الحديث: ، ومنقبة ظاهرة لزينب، ووقع هذا الحديث في 

كاة من البخاري، "وفيه معجزة باهرة لرسول هللا  الزكتاب

بلفظ متعقد، يوهم أّن أسرعهن لحاقًا سودة، وهذا الوهم باطل 

(؛ ألّن زينب بنت جحش كانت أول نسائه لحوقًا 21باإلجماع")

به، فقد توفيت في خالفة عمر سنة عشرين، في حين بقيت 

سودة إلى أن توفيت في خالفة معاوية، في شوال سنة أربع 

 (. 22وخمسين)

ومنه، حديث قال: قال رسول هللا  هذا الحي: يهلك الناس 

أبي هريرة  من قريش" قالوا: فماذا تأمرنا؟ قال: "لو أّن الناس 

(، كان مقتضى القياس أن يقول "لو أنكم 23اعتزلوهم")

اعتزلتموهم"، لكنه التفت من الخطاب إلى الغيبة، كأنه ينقل 

بّح إليهم صورة حيّة للفتن، ويروي لهم ما جرى للناس، ويق

عندهم فعل هذا الحي، ويرأف بالناس، ويشفق عليهم، 

وينصحهم باعتزالهم، وفي ذلك تشهير بذلك الحي، وتأكيد 

 لتحقق وقوع الخبر. 

أن يعدل عن مقتضى االستفهام العتبارات خاصة بالمتكلم،  -3

حديث عبدالرحمن بن أبي بكر رضي كما في  ثالثين ومائة،

نبي  : "هل مع أحد منكم طعام؟" هللا عنهما، قال: "كنّا مع ال

فقال النبي  فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن. ثم

جاء رجل مشرك، مشعان طويل، : "بيعًا أم عطية؟" أو قال:
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(. فإّن 24بنعم يسوقها، فقال النبي  "أم هبة"، قال: ال بل بيع")

مقتضى االستفهام أن يعين أحد المذكورين، لكنه أجاب بحمل 

ال على التصديق، واعتبر "أم" هنا لإلضراب، فلذلك قال: السؤ

ال، ثم عيّن المقصود؛ ألنه استبعد السؤال عن هبة قطيع من 

الغنم، وأّن التعيين بين الهبة والبيع، في قطيع من الغنم، ال 

 يتصور في نظره. 

ثالثًا: تلقّي السائل والمستفِهم بغير ما يترقبه ويريده، تنبيًها له 

ه على تركه موضع السؤال، هو أليق بحاله أن بألطف وج

يسأل عنه، أو هو أهم له إذا تأّمل، وهذا ما عرف باألسلوب 

الحكيم. ولهذا النوع كذلك صور كثيرة في الحديث النبوي 

 أهمها: 

تلقّي السائل بغير ما يترقبه، بتوجيهه إلى الموضع الذي  -1

ا استفهم منه ال كان األَْولى به أن يسأل عنه، إشارة إلى أّن م

أّن رجالً سأل النبي  تتعلق به  عن الساعة، فقال: متى

 أهمية كبيرة، كما في حديث أنس  الساعة؟ قال: "ماذا أعددت

لها؟" قال: ال شيء إالّ أني أحب هللا ورسوله، فقال: "أنت مع 

(. فالرجل سأل عن زمان وقوع الساعة، 26َمن أحببَت")

ه ليس المهم في الساعة زمانها، فصرفه عن هذا، وبيّن له أن

وإنما المهم األعمال الصالحة، التي تحاسب عليها في ذلك 

 اليوم، فوّجهه إلى السؤال الذي كان ينبغي عليه أن يسأله. 

أن يحمل اللفظ على خالف المعنى الذي يقصده السائل،  -2

وفيه شيء من الحكمة، والتنبيه اللطيف، على أّن األَْولى بمثل 

أن يكون هذا المعنى مراَده، ال ما ذكره، كما في حديث  السائل

رضي هللا عنها، قالت: كان رجال من عائشة  فيسألونه: متى

األعراب جفاة، يأتون النبي  الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم 

فيقول: "إْن يعْش هذا، ال يدركه الهرم، حتى تقوم عليكم 

عراب لّما طرق (. إّن األ27ساعتكم"، قال هشام: يعني موتهم)

أسماعهم تكرار اقتراب الساعة في القرآن، أرادوا أن يعرفوا 

تعيين وقتها، ولّما كان القوم ليسوا أهالً للمعرفة، وهم في هذه 

الدرجة من األمية، والشظف، وخشونة العيش، وكانت كلمة 

"الساعة" تطلق على ثالثة أشياء: الساعة الكبرى، وهي بعث 
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السائل، مراد  رأى عبدهللا بن أنيس الناس للمحاسبة، وهي

والوسطى وهي موت أهل القرن الواحد، نحو ما روي أنه  

فقال: إن يطل عمر هذا الغالم، لم يمت حتى تقوم الساعة، 

الصحابة، والصغرى فقيل إنه آخر َمن مات من  الكلمة على

موت اإلنسان، فساعة كل إنسان موته، حمل النبي  الصغرى. 

"فإن قلت: السؤال عن الكبرى والجواب عن قال العيني: 

الصغرى فال مطابقة، قلت: هو من باب أسلوب الحكيم، 

ومعناه دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى، فإنها ال ، 

واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم، فهو أَْولى 

يعلمها إالّ هللا  ألّن معرفتكم إياه تبعثكم على مالزمة لكم؛

مل الصالح قبل فوتكم؛ ألّن أحدكم ال يدري الذي يسبق الع

اآلخر، وقيل: هو تمثيل لتقريب الساعة، ال يراد بها حقيقة 

قيامها، أو علم  أّن ذلك المشار إليه، ال يعّمر، وال 

  (.28يعيش")

ومما يدخل تحت هذا النوع أن يحتمل اللفظ معنيين أو أكثر، 

فيحمل المخاطب اللفظ  فيسأل السائل عن أحد هذه المعاني،

على معنى غير ما يقصده السائل، ظنًّا منه أّن هذا هو المراد، 

فينبهه السائل على  قيل: يا رسول هللا، من أكرم الناس؟ قال: 

فقالوا: ليس عن هذا  ذلك، كما في حديث أبي هريرة "أتقاهم"

نسألك، قال: "فيوسف نبي هللا ابن نبي هللا ابن نبي هللا ابن 

خليل هللا"، قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: "فعن معادن 

العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا 

(؛ استفهموا عن أكرم الناس، وهذا اللفظ يحتمل 29فقهوا")

من جهة الشرف باألعمال الصالحة،  ثالثة معان، األول

بالنسب الصالح، والثاني من جهة الشرف  اللفظ على المعنى

والثالث من جهة الشرف باألصول، فحمل الرسول  األول؛ 

ألنه هو الذي تعضده النصوص، وهو المتوقع منهم، فقال: 

 إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ  (، فقالوا إنهم ال30أكرمهم أتقاهم لموافقته )

قوله تعالى  يقصدون هذا، فأجاب عن المعنى هللِا أَتْقَاُكْم 

الثاني، وهو الكرم من جهة النسب الصالح من بيت النبوة، 

فقالوا إنهم ال يقصدون ذلك، فانتهى بهم إلى المعنى الثالث، 
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معلنًا إياه لهم "فعن معادن العرب تسألون"، أي أصولهم التي 

فقال: إّن أرفعهم مرتبة، من  ينسبون إليها، ويتفاخرون بها،

أضاف التفقه في الدين إلى الشرف في الجاهلية، والشرف في 

 (. 31اإلسالم)

تلقّي السائل على خالف ما يترقبه، بِذْكر أهم ما يجب عليه  -3

االهتمام به، ومراعاته؛ وذلك إذا كان المستفَهم عنه مشاًعا، ال 

يلبس المحرم؟  حصر له، كما في حديث : أّن رجالً سأله: ما

ابن عمر عن النبي  العمامة، وال فقال: ال يلبس القميص، وال

السراويل، وال البرنس، وال ثوبًا مسه الورس، أو الزعفران، 

فإن لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا 

(؛ االستفهام عن حقيقة ما يلبسه المحرم، 32تحت الكعبين")

يسرد له ما يلبسه المحرم، ولَّما كان  وكان مقتضى القياس أو

ما يلبسه ال ينحصر، عدل عما ال ينحصر إلى ما ينحصر، 

طلبًا لإليجاز؛ ألّن السائل سأل عما يلبس المحرم، فأجاب بما 

ال يلبس؛ إذ األصل في اللباس اإلباحة ولو عّدد له ما يلبس 

لطال به، بل كان ال يؤمن أن يتمّسك بعض السامعين 

فيظن اختصاصه بالمحّرم، وفي قوله "فإن لم يجد  بمفهومه،

النعلين"، إشارة إلى حاالت الضرورة، فقد أجاب النبي  عن 

سؤاله، وزاده حالة االضطرار، ولهذا بّوب له البخاري بقوله 

 السائل بأكثر مما سأل".  "باب َمن أجاب

رابعًا: إجابة االستفهام باستفهام آخر، إّما ألّن في االستفهام 

وع خفاء يقتضي المقام إزالته، فيكون الجواب استفهاًما ن

حقيقيًّا، وإّما ألّن السائل ال ينبغي أن يصدر منه هذا االستفهام، 

فيكون الجواب استفهاًما إنكاريًّا، وإّما ألّن المستفَهم عنه ليس 

أمًرا مجهوالً لدى السائل، وإنما سأله طلبًا للتقرير، فيجاب 

 باستفهام تقريري. 

المقام إزالته، أن يكون في االستفهام نوع خفاء يقتضي  -1

فيأتي الجواب استفهاًما حقيقيًّا، كما في حديث عبدهللا بن 

مسعود   صلّى الظهر خمًسا، فقيل له: أزيد في الصالة؟ فقال: 

أّن رسول هللا  صلّيت خمًسا، فسجد سجدتين وما ذاك؟ قال:

ن الزيادة في الصالة، (. فالصحابي استفهم ع33بعد ما سلّم")
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وهذا أمر عظيم؛ ألّن الزيادة ال تحدث إالّ بالوحي، ولو وقع 

(، أي 34ألخبرهم به، وفي رواية "أحدث في الصالة شيء")

من الوحي؛ ألّن حدوث شيء من الوحي هو الذي يوجب تغيير 

حكم الصالة عما عهدوه، ويدل استفهامهم عن ذلك على أنهم 

أّي ، فخفيْت عليه حقيقة  كانوا يتوقعون النسخ في

حكم من األحكام، وهذه الزيادة لم يشعر بها النبي  المستفَهم

عنه، فلذا أجاب باستفهام آخر، طلبًا للبيان واإليضاح، فقال: 

"ما ذاك؟" إشعاًرا بأنه لم يكن عنده شعور، مما وقعْت منه من 

الزيادة، وفي رواية أخرى حيث نقصت الصالة قال: "أحق ما 

(، أي طلب التحقق، والتثبت من هذا الكالم، كأنه 35؟")يقول

 يريد أن يشهد معه غيره من المصلين. 

ومنه حديث عائشة رضي هللا عنها، أنها اشترت نمرقة فيها  

قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه 

فقلت: يا تصاوير، فلّما رآها رسول هللا  : "ماالكراهية،

، وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول هللا! أتوب إلى هللا

(؛ فإعالن عائشة رضي هللا 36رسول هللا  بال هذه النمرقة؟")

عنها توبتها، ثم سؤالها عن ذنبها  أنها ال علم لها بحكم ما 

أثبت للرسول  فعلت، فأراد أن يعلّمها، ويبيّن لها حكم

استخدام النمرقة التي فيها تصاوير فلجأ إلى أسلوب التشويق، 

قلبها جلب كل قواها، ويستميل  لفعلها، فقال: "ما بال هذهلي

إلى الموضوع إضافة إلى تأثرها بكراهية النبي  : "إّن 

النمرقة؟" فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها، أصحاب

وتوسدها، فقال رسول هللا  هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة، 

لذي فيه الصور ال ويقال لهم: أَحيوا ما خلقتم، وقال "إّن البيت ا

 تدخله المالئكة". 

يكون، فيكون أن يكون المستفَهم عنه أمًرا ال ينبغي أن  أنّ  -2

الجواب استفهاًما إنكاريًّا، كما في حديث زيد بن خالد الجهني   

سأله رجل عن اللقطة... قال: فضالة اإلبل؟ فغضب حتى 

ا لك فقال: "وم -النبي ل: احمّر وجههأو قا-احمّرت وجنتاه 

ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، ترد الماء، وترعى : 

(. ومنه 37الشجر...")، قال: ... فقال النبي "أتحلفون،
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حديث سهل بن أبي حثمة  وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم؟ 

قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال: "فتبريكم  من 

وم يهود بخمسين؟" فقال: كيف نأخذ أيمان ق(.38عنده")

 كفّار؟ فعقله النبي  

أن يكون المستفَهم عنه ليس أمًرا مجهوالً لدى السائل،  -3

فيجاب قال: خرج رسول هللا  وإنما سأله طلبًا للتقرير،  في

-باستفهام تقريري، كما في حديث أبي سعيد الخدري  أضحى 

إلى المصلّى، فمّر على النساء فقال: "يا معشر  -أو فطر

فإني أريتكن أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا النساء! تصّدقن، 

رسول هللا؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت 

من ناقصات عقل ودين أذهب للّب الرجل الحازم من 

إحداكّن"، قلن: وما نقصان ديننا يا رسول هللا؟ قال: "أليس 

شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: "فذلك 

صان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصّل ولم تصم؟ قلن: من نق

بينما هو جالس عند النبي  بلى. قال: فذلك من  قال: يا رسول

("وحديث أبي سعيد الخدري  هللا! إنا 39نقصان دينها .)

نصيب سبيًا، فنحب األثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: "أو 

إنها ليست نسمة إنكم تفعلون ذلك؟ ال عليكم أن ال تفعلوا ذلك، ف

كتب هللا أن تخرج، إال هي : "ال عدوى وال صفر وال هامة" 

(. وعن أبي هريرة  40خارجة")قال: قال النبي  فقال

أعرابي: يا رسول هللا، فما بال اإلبل، تكون في الرمل كأنها 

(. 41: "فمن أعدى األول؟")الظباء، فيخالطها البعير  أنّ 

جربها؟ فقال رسول هللا  األجرب، فيوعن أنس بن مالك 

رجالً قال: يا نبي هللا! كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: 

"أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادًرا على أن يمشيه 

(. 42على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: "بلى وعزة ربنا")

 فاالستفهام األول حقيقي، والثاني الواقع موقع الجواب تقريري. 

خامًسا: بارات أخرى يقتضيها المقام، نذكر أهمها فيالعت 

 وقد ترد إجابات الرسول  الصور اآلتية: 

أن ينشئ  -1السؤال بنفسه، لقصد التشويق، واستمالة قلوب 

الرسول  السامعين إلى الجواب، وإشعارهم بأّن القضية جديرة 
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بالعلم والدراسة، أو إلصالح خطأ في الدين، أو خلل 

واهد هذه الصورة كثيرة جدًّا، منها حديث سهل اجتماعي، وش

بن سعد : "ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ َمن رابه شيء 

الساعدي قال رسول هللا  فليسبّح، فإنه إذا سبّح في صالته

(. وعن أسامة بن زيد  43التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء")

ي هللا رضعلى أطم من آطام المدينة ثم قال: "هل ترون ما

عنهما، قال: أشرف النبي  أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خالل 

 (. 44بيوتكم كمواقع القطر")

أن يجيب باإلشارة، قال الجاحظ: "واإلشارة واللفظ  -2

شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما 

أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغني عن الخط... ولوال اإلشارة 

خاص عن النبي  الناس معنى  قال: يقبض لم يتفاهم

(. ومن شواهد اإلجابة باإلشارة حديث أبي 45الخاص")

هريرة  العلم، ويظهر الجهل والفتن، ويكثر الهرج" قيل: يا 

رسول هللا! وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها، كأنه يريد 

(. وقد بّوب البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب َمن 46القتل")

 جاب الفتيا بإشارة اليد والرأس". أ

قال:  السكون واإلعراض عن السائل، حتى ينـزل  في -3

الوحي للبّت في المسألة، كما في بينا أنا أمشى مع النبي 

حديث عبدهللا  خرب المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه، 

فمّر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؟ 

هم فقال: يا أبا القاسم! ما الروح؟ فسكت، فقلت: ...فقام رجل من

وحُ  وحِ قُِل الرُّ إليه، فقمت، فلّما إنه يوحى َويَْسئَلُونََك َعِن الرُّ

َن (.48()47انجلى عنه فقال:  ) ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِيتُْم ّمِ

اْلِعْلِم إاِلَّ قَِليالً  بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه، جاءه 

فقال: صفوان بن يعلى قال: فبينما النبي   ساعة، وعنرجل

يا رسول هللا! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ 

بطيب؟ فسكت النبي  فجاء الوحي، ثم سّري عنه، فقال: "أين 

 (. 49الذي سأل عن العمرة؟")

نخلص إلى أّن  كان يراعي في إجاباته مقاصد الشريعة 

المصطفى  وتقدير ائل،اإلسالمية، مع تلبية حاجات الس
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حاالته النفسية؛ فيجيب بحسب ما يقتضيه المقام، ال بحسب ما 

يقتضيه السؤال فقط؛ فاتسمت إجاباته بخصائص ولطائف 

بالغية تستحيل أن تتفق لكالم غيره، مهما أوتي هذا األخير 

 من بالغة وفصاحة. 

 الهوامش: 

بالنيجر، * أستاذ البالغة وعلم اللغة في الجامعة اإلسالمية 

 نيامي. 

( البخاري، كتاب اإليمان، باب تفاضل أهل اإليمان في 1)

؛ ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب 25، 23األعمال، رقم 

؛ وابن حبّان، 2390من فضائل عمر، رقم  والقمص، رقم

؛ 2285؛ والترمذي، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي 6890رقم 

باب زيادة اإليمان، رقم والنسائي، كتاب اإليمان وشرائعه، 

5011 . 

؛ 4046( البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، رقم 2)

 . 14353وأحمد في مسنده، رقم 

؛ 130( البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، رقم 3)

؛ وأحمد 116ومالك، كتاب الطهارة، باب غسل المرأة، رقم 

26546 . 

النبي : "ويل للعرب من  ( البخاري، كتاب الفتن، قاب قول4)

؛ ومسلم، كتاب الفتن وأشراط 7059شّرٍّ قد اقترب"، رقم 

اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، رقم  الساعة، باب

؛ والترمذي، كتاب الفتن، باب 327؛ وابن حبّان، رقم 2880

؛ وابن ماجة، كتاب 2187ما جاء في يأجوج ومأجوج، رقم 

؛ و أحمد، رقم 3953ن، رقم الفتن، باب ما يكون من الفت

27453 . 

( ابن الجوزي، أبوالفرج عبدالرحمن بن علي، غريب 5)

 . 1/260م، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985، 1الحديث، ط

؛ 228( البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم 6)

ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصالتها، 

؛ وأبوداود، كتاب الطهارة، 1350 ؛ وابن حبّان، رقم333رقم 

باب من روى أّن الحيضة إذا أدبرت ال تدع الصالة، رقم 
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؛ والترمذي، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في 282

؛ والنسائي، كتاب الطهارة، باب ِذكر 125المستحاضة، رقم 

؛ ومالك، كتاب الطهارة، باب المستحاضة، 212اإلقراء، رقم 

؛ والدارقطني، كتاب الحيض، 25663 ؛ وأحمد رقم135رقم 

 . 1/206، 1رقم 

( سورة البقرة، رقم 2( البخاري، كتاب تفسير القرآن )7)

؛ ومسلم، كتاب الصوم باب بيان أّن الدخول يحصل 4510

؛ وأبو داود، كتاب 3463بطلوع الفجر؛ وابن حبّان، رقم 

 . 1938؛ وأحمد، رقم 2349الصوم، باب وقت السحور، رقم 

لم، كتاب الصوم، باب بيان أّن الدخول في يحصل ( مس8)

 بطلوع الفجر. 

( البخاري، كتاب اإليمان، باب أحب الدين إلى هللا أدومه، 9)

 . 43رقم 

( البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشدد في 10)

؛ وأبو داود، 2587؛ وابن حبّان، رقم 1150العبادة، رقم 

لنعاس في الصالة، رقم كتاب أبواب صالة السفر، باب ا

؛ والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب 1312

؛ وابن 1643االختالف على عائشة في إحياء الليل، رقم 

؛ وأحمد، 1371ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنّة فيها، رقم 

 . 1371رقم 

( صلصلة الجرس: صلصل اللجام والرعد إذا صّوت 11)

 قلع. صوتًا متضاعفًا، ويفصم ي

؛ مسلم، 2، رقم 2( البخاري، كتاب بدء الوحي، باب 12)

؛ والترمذي، 2333كتاب الفضائل، باب عرق النبي، رقم 

؛ والنسائي، كتاب 3634كتاب مناقب رسول هللا، رقم 

؛ ومالك، كتاب القرآن، باب ما جاء في 933االفتتاح، رقم 

 . 25291؛ وأحمد، رقم 475القرآن، رقم 

 . 5ّمل، اآلية ( سورة المزّ 13)

( قطب، سيّد، النقد األدبي ومناهجه، دار الفكر العربي، 14)

38 . 

؛ 283( البخاري، كتاب الغسل، باب عرق الجنب، رقم 15)

This file was downloaded from QuranicThought.com



؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، 371ومسلم، كتاب الحيض، رقم 

 . 231رقم 

( البخاري، كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم 16)

؛ ومسلم، كتاب اإليمان، باب بيان 342ص، 1436أسلم، رقم 

؛ وابن حبّان، رقم 123حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، رقم 

 . 15353؛ وأحمد، رقم 329

( ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح مسلم، طبعة جديدة 17)

م، دار السالم، الرياض، 2000هـ/ 1421، 1منقحة، ط

3/381 . 

؛ ومسلم، 1420قم ، ر11( البخاري، كتاب الزكاة، باب 18)

؛ والنسائي، 42كتاب اإليمان، باب بيان تفاضل اإلسالم، رقم 

؛ وأحمد، 4999كتاب اإليمان، باب أّي اإلسالم أفضل، رقم 

19454 . 

 . 3/362( ابن حجر، المرجع السابق، 19)

( مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل زينب أّم 20)

 . 2452المؤمنين، رقم 

، 2شرح النووي على صحيح مسلم، ط ( النووي،21)

 . 16/9هـ، دار إحياء التراث، بيروت، 1392

 . 363-3/362( ابن حجر، المرجع السابق، 22)

( البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في 23)

؛ ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، 3604اإلسالم، رقم 

 . 2917رقم باب ال تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، 

( البخاري، كتاب األطعمة، باب من أكل حتى شبع، رقم 24)

؛ ومسلم، كتاب الشربة، باب إكرام الضيف وفضل 5382

 . 2056إيثاره، رقم 

؛ وقد جعل السكاكي 327( السكاكي، مفتاح العلوم، ص25)

كلمة "الحكيم" صفة لألسلوب، وذهب أبو موسى وغيره من 

إلى "الحكيم"، انظر:  المعاصرين إلى إضافة األسلوب

 . 270أبوموسى، خصائص التراكيب، ص

( البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن 26)

؛ ومسلم، 3688الخطاب أبي حفص القرشي العدوي، رقم 
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كتاب البر والصلة واآلداب، باب المرء َمن أحّب؛ وابن حبّان، 

 . 12785؛ وأحمد، رقم 105رقم 

الرقاق، باب سكرات الموت، رقم ( البخاري، كتاب 27)

؛ ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب 6511

 . 2952الساعة، رقم 

( العيني، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، دار الفكر، 28)

 . 23/96)د.ط.ت(، 

؛ ومسلم، 3353( البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، ، رقم 29)

باب قوله تعالى:  الفضائل، َخِليالً َواتََّخذَ هللاُ إِْبَراِهيَم كتاب

 . 648؛ وابن حبّان، رقم 2378باب فضائل يوسف، رقم 

( ابن حجر، فتح 31. )13( سورة الحجرات، اآلية: 30)

 . 503-6/502الباري، 

( البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما 32)

 ؛ ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم134سأل، رقم 

يب عليه، رقم  ؛ 1177بحج أو عمرة وما ال يباح وتحريم الّطِ

؛ وأبو داود، كتاب المناسك، باب ما 3784وابن حبّان، رقم 

؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب 1823يلبس المحرم، رقم 

؛ وابن 2667النهي عن الثياب المصبوغة بالورس، رقم 

ثياب، رقم ماجة، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم من ال

؛ ومالك، كتاب الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب 292

 . 4482؛ وأحمد، رقم 707في اإلحرام، رقم 

( البخاري، كتاب السهو، باب إذا صلّى خمًسا، رقم 33)

؛ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السهو 1226

، ؛ وأبو داود، كتاب الصالة572في الصالة والسجود له، رقم 

؛ والترمذي، كتاب أبواب 1019باب إذا صلّى خمًسا، رقم 

الصالة، باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السالم والكالم، 

؛ والنسائي، كتاب السهو، باب ما يفعل من صلّى 392رقم 

؛ وابن ماجة، كتاب إقامة الصالة والسنّة 1254خمًسا، رقم 

 . 4431رقم ؛ وأحمد، 1203فيها، باب السهو في الصالة، رقم 

( البخاري، كتاب الصالة، باب التوجه نحو القبلة حيث 34)

 . 401كان، رقم 
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( البخاري، كتاب السهو، باب إذا سلّم في ركعتين أو في 35)

ثالث فسجد سجدتين مثل سجود الصالة أو أطول، رقم 

1227 . 

( البخاري، كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكًرا 36)

؛ ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب 5181في الدعوة، رقم 

؛ وأحمد، رقم 2107تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم 

26132 . 

( البخاري، كتاب في اللقطة، باب ضالة اإلبل، رقم 37)

؛ وأبو داود، كتاب 1722؛ ومسلم، كتاب اللقطة، رقم 2427

؛ والترمذي، كتاب األحكام، باب ما جاء 1704اللقطة، رقم 

؛ وابن ماجة، كتاب اللقطة، باب اللقطة، 4890ة، رقم في اللقط

؛ ومالك، كتاب األقضية، باب القضاء في اللقطة، 2507رقم 

؛ والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم 1444رقم 

333 . 

( البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة 38)

م يف والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من ل

؛ ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين 3173بالعهد، رقم 

؛ وأبو داود، 1669والقصاص والديات، باب القسامة، رقم 

؛ والنسائي، 4521كتاب الديات، باب القتل بالقسامة، رقم 

؛ 4711كتاب القسامة، باب تبرئة أهل الدم في القسامة، رقم 

القسامة، رقم ومالك، كتاب القسامة، باب تبرئة أهل الدم في 

 . 16141؛ وأحمد، رقم 1565

( البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، 39)

؛ ومسلم، كتاب اإليمان، باب بيان نقصان اإليمان 304رقم 

؛ وابن 3323؛ وابن حبّان، رقم 79بنقص الطاعات، رقم 

 . 4003ماجة، كتاب الفتن، باب فتنة النساء، رقم 

يوع، باب بيع الرقيق؛ وأحمد، رقم ( البخاري، كتاب الب40)

11857 . 

؛ 5770( البخاري، كتاب الطب، باب ال هامة، رقم 41)

ومسلم، كتاب السالم، باب ال عدوى وال ِطيَرة وال هامة، رقم 

؛ وأبو داود، كتاب الطب، باب 3142؛ وابن حبّان، رقم 2220
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يَرة، رقم   . 3032؛ وأحمد، رقم 3911في الّطِ

( سورة الفرقان، رقم 25تاب تفسير القرآن )( البخاري، ك42)

؛ ومسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب يحشر 4760

 . 2806الكافر على وجهه، رقم 

( البخاري، كتاب األذان، باب َمن دخل ليؤّم الناس فجاء 43)

؛ 684اإلمام األول فتأّخر أو لم يتأّخر جازت صالته، رقم 

تقديم الجماعة من يصلّي بهم إذا ومسلم، كتاب الصالة، باب 

؛ وابن حبّان، 421تأّخر اإلمام ولم يخالفوا مفسدة بالتقديم، رقم 

؛ وأبو داود، كتاب الصالة، باب التصفيق في 2260رقم 

؛ والنسائي، كتاب اإلمامة، باب إذا تقّدم 940الصالة، رقم 

؛ ومالك، 784الرجل من الرعية ثم جاء الولي هل يتأّخر، رقم 

ب قصر الصالة في السفر، باب االلتفات التصفيق عند كتا

 . 390الحاجة، رقم 

( البخاري، كتاب المظالم والغضب، باب الغرفة والعلية 44)

؛ 2467المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، رقم 

ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع 

 . 2185قم ، ر21796؛ وأحمد، 2885القطر، رقم 

، 1( الجاحظ، البيان والتبيين، تح. حسن السندوبي، ط45)

 . 1/57م، دار إحياء العلوم، بيروت، 1993هـ/1414

( البخاري، كتاب العلم، باب َمن أجاب الفتيا بإشارة اليد 46)

؛ ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه 85والرأس، رقم 

؛ وابن 2672قم وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، ر

؛ وأبو داود، كتاب الفتن، باب ِذكر الفتن 6651حبّان، رقم 

؛ والترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في 4255ودالئلها، رقم 

؛ وابن ماجة، كتاب الفتن، أشراط الساعة، 2200الهرج رقم 

 . 3695؛ وأحمد، رقم 4047رقم 

 . 85( سورة اإلسراء، اآلية، 47)

كتاب العلم، باب قوله تعالى:   رقم  ( البخاري،48)َوَما

أُوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلَّ ؛ ومسلم، كتاب صفة القيامة، رقم125

 . 2794قَِليالً 

( البخاري، كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثالث مرات 49)
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؛ ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح 1536من الثياب، رقم 

يب عليه، للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وبيان  تحريم الّطِ

؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب الجبة في 1180رقم 

؛ والدارقطني، كتاب 17996؛ وأحمد، رقم 266اإلحرام، رقم 

 . 64الحج، رقم 

 رد - بداية الصفحة
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