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املبحث األول : االستفهام االستدراجي وأثره احلجاجي :
                                                 

                                                                                                             كيف تفعل األشياء ابلكلمات ،                                                                                                    انظر-11
How to do things with words,"  University Press, Oxford, 1962see Jean Osteen,"  . 
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 (  64ص  2لعبد احلميد الكاتب ج  ) انظر املثل السائر يف أدب الكاتب ،-2
 . 60م ، ص  1998، بريوت، لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،  2انظر مباحث يف علوم القرآن ، مناع القطان ، ط -3
 ،  150ص  6063رقم احلديث : ،  3جكتاب األدب ، ابب ترك إاثرة الشر على مسلم أو كافر، ح البخاري،  صحي -4

 خراج املنفي كان ألجزاء السحر . ) فهال تنشرت ( : نشر الشيء أي إظهاره، اإلخراج الواقع كان ألصل السحر واالست، و) مطبوب ( : مسحور -
 223ص  11انظر فتح الباري ج -

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4698
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4698
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3443
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=8055
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5594
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4049
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ѐ

                                                 
  223ص  11فتح الباري ج  -5
 .  61مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن ، ص -6



2020 يناير (1)العدد                    ة(  ن)اللغويات والثقافات المقار                          عة الفيومجام –مجلة كلية اآلداب   

 

 39                                                                                   (                        حجاجية االستفهام ىف اخلطاب النبوى) صفاء محدى حممد على 
                                                

 

  ۖ

                                                 
 .  5091، طرفه :  236ص ،  6447رقم احلديث ،  3ج كتاب الرقاق ، ابب فضل الفقر، صحيح البخاري،  7

 . 35سورة األنبياء ، آية : 8

 . 29سورة اإلسراء ، آية : 9

 .  84، ص  23القاري ، ج ، وعمدة  310، ص  11انظر فتح الباري ج -10
 أيهما أفضل الغين أم الفقر ؟ 

 أشد من فتنة الفقر . فس ورايضيتها وفتنة الغىن ذهب مجهور الصوفية إىل ترجيح الفقري الصابر، ألن مدار الطريق على هتذيب الن
 الشافعية : الغين الشاكر أفضل = 

علي الدقاق شيخ أيب القاسم القشريي : الغىن أفضل من الفقري، ألن الغين صفة اخلالق والفقر صفة املخلوق وصفة احلق أفضل من صفة  وقال أب
 اخللق واستحسنه مجاعة من الكبار 

 مردود : ألن النزاع ليس يف ذات الصفتني وإمنا يف عوارضهما .
 الطربي : ال شك أن حمنة الصابر أشد من حمنة الشاكر . 

 ر أحب إيّل من أن ابتلى فأصرب . مطرف بن عبد هللا : ألن أعايف فأشك
 وقد طُبع اآلدمي على قلة الرب . = 

 الرد : من ال شيء له األوىل يف حقه أن يتكسب للصون عن ذل السؤال 
 اجللوس النتظار ما يف أيدي الناس . عن أمحد : أجرة التعليم والتعلم أحب إيل من 

 خليل " وال يتم ذلك إال ابملال ." وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط ا
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 .  85، ص  23، وعمدة القاري ، ج  311،  310،  309،  308ص  11ج انظر فتح الباري، -11

 ) ما رأيك يف هذا ؟ ( : هو خطاب جلماعة، فأجاب فنسبه لنفسه -
  قرّي ( : أي جدير وحقيق وزو  ومعىن .) هذا وهللا

 ) وإن شفع أن ُيشفع ( : أي تُقبل شفاعته . ، وأن يُنكح ( : أي ُُتاب خطبته .  ) إن خطب
 312، ص  11انظر فتح الباري،  ج 

 ( 3479،  3452، طرفاه : )  242ص ،  6480رقم احلديث : ،  3جكتاب الرقاق ، ابب اخلوف من هللا ،صحيح البخاري،  -12
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  ۖ

                                                 
 . 175سورة آل عمران ، آية -13

 . 28سورة فاطر ، آية -14

 .   50سورة النحل ، آية -15
 ريرة نوع من الطيب نه املمفيقال : ذررت امللح أذره و  ) فذروين ( : ابلتخفيف مبعىن الرتك،

 .  111، ص  23، وعمدة القاري ، ج  353ص  11انظر فتح الباري،ج
 ل أنه كان نباشاً ابين إسرائيل، ويق) رجل ممن كان قبلكم ( : من 

 املعتزلة : غفر له ألنه اتب عند موته وندم على فعله . 
 املرجئة : غفر له أبصل توحيده الذي ال تضر معه معصية . 

 فتحمل الرمحة واملغفرة على إرادة ترك اخللود يف النار . 
  352ص  11انظر فتح الباري، ج

 ئف ( : أي جيز البدن لشدة حره , ) يف يوم  صا
ته، واملراد به هنا : مل يقدم ) فإن مل يبتئر عند هللا ... ( : من البئرية مبعىن الذخرية واخلبيثة ، قال أهل اللغة : أبرت الشيء وابتأرته أأبره وأبتئره إذا خبأ

 .   112، ص  23، وعمدة القاري ، ج  353 ، ص  11البئر .   انظر جخريًا، يقال أبرت الشيء وابتأرته وأبئرتنه إذا ادخرته، ومنه قيل للحفرة و 
 .  39سورة األحزاب ، آية -16

الضمري يف تالفاه لعمل الرجل  ) فما تالقاه أن رمحه ( : أي تداركه، وما موصولة أي الذي تالقاه هو الرمحة، أو و فية وصيغة االستثناء حمذوفة، أو-
 . 
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 . 355 ص 11انظر فتح الباري، ج  -17

18
 . 219ص ،  6373رقم احلديث : ،  3جكتاب الدعوات ، ابب الدعاء برفع الوابء والوجع ، صحيح البخاري،   -

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13941
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12374
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12374
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12374
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16283
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=37
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3563&idfrom=11660&idto=11663&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3563&idfrom=11660&idto=11663&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3563&idfrom=11660&idto=11663&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3563&idfrom=11660&idto=11663&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3563&idfrom=11660&idto=11663&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3563&idfrom=11660&idto=11663&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3563&idfrom=11660&idto=11663&bookid=52&startno=1#docu
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(  ابريس ،  editions desminuif(  منشورات مينسوي   )  Lisechelles argumentationديكرو السالمل احلجاجية  ) -19

 م . 1980

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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  ۖ  ۖ

                                                 
ُ َلُكْم َتَِلهَة َأمْيَاِنُكْم كتاب كفارات األميان، ابب قوله تعاىل : صحيح البخاري،  20 ُ َمْواَلُكْم  ۖ  )َقْد فَ َرَض اَّلله مىت ُتب َوُهَو اْلَعِليُم احْلَِكيُم ( ۖ  َواَّلله

 ( 6164،  6087،  5368،  2600،  1937،  1936، أطرافه : )  289ص  ،  6709رقم احلديث  ، 3ج الكفارة على الغين والفقري ،

 .( 337، ص  23، وعمدة القاري ، ج  679ص  11انظر فتح الباري، ج21
 2سورة التحرمي ، آية : -22

 . 680انظر فتح الباري، ص -23

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=927
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2122
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7673
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7272
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،  1742، أطرافه : )  305ص  ،  6785رقم احلديث :  ، 3ج كتاب احلدود ، ابب ظهر املؤمن محى إال يف حد أو حق، صحيح البخاري،  -24

4403  ،6043  ،6166 ) 

 للهجرة هناراً . 10ي القعدة سنة من ذ 6بداية خروج الرسول ) صلى هللا عليه وسلم (  حلجة الوداع : يوم اخلميس املوافق = 
 ) أال أي شهر تعلمونه ؟ ( : أال حرف افتتاح للتنبيه ملا يقال 

ن يوم عرفة أعظم األايم وأجاب الكرماين أبن املراد ابليوم الوقت الذي تؤدي فيه املناسك وحيتمل أن خيتص يوم ) أي يوم تعلمونه ... ( : يعارضه أ
 .  426، ص  23، وعمدة القاري ، ج  97 ص 12النحر مبزيد احلرمة، ) كتاب العلم(   انظر فتح الباري، ج 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14327
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16275
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16279
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16963
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12434&idto=12435&bk_no=52&ID=3747#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12434&idto=12435&bk_no=52&ID=3747#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12434&idto=12435&bk_no=52&ID=3747#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12434&idto=12435&bk_no=52&ID=3747#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12434&idto=12435&bk_no=52&ID=3747#docu
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 م .  2012،  1و غش عيدة ، أسلوب االستفهام يف األحاديث النبوية يف رايض الصاحلني ، دراسة حنوية بالغية تداولية ، ط25
ر البيضاء ، حممد طروسي ، النظرية احلجاجية من خالل الدراسات البالغية واملنطقية واللسانية ، دار النشر للثقافة ، مطبعة النجاح اجلديدة ، الدا26

 . 2005،  1ط 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7543
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4716
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6659
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3122
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5640
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5640
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  ۖ  ۖ

                                                 
 . 6549، طرفه :  479ص ،  7518رقم احلديث : ،  3جكتاب التوحيد ، ابب كالم الرب مع أهل اجلنة، صحيح البخاري،  27
 8سورة البينة  ، آية 28

 17سورة السجدة ، آية 29

 ( 553، ص  13) انظر فتح الباري، ج 30
 سورة -2

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5640
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5640
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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 املبحث الثاين : االستفهام االستداليل ) االستباطي  (  وأثره احلجاجي 

                                                                                                                                                             

  68سورة الفرقان آية -3
31
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32

 

33
 

34
- 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 . 806ه : ، طرف 261،  260ص ،  6573رقم احلديث : ،  3ج كتاب الرقاق، ابب الصراط جسر جهنم، صحيح البخاري ،  -35

غة يف الضر أي ال ) ُتضارون ( على صيغة املفاعلة من الضرر وأصله تضاررون أي ال تضرون أحدكم مبنازعة وال جمادلة وال مضايقة، من الضري وهو ل
 املعىن ال تضايقون أي تزامحون . فيكذبه وينازعه فيضره بذلك ، يقال ضاره يضريه، و  خيالف بعض بعضا

 ( . 204،  203،  23، وعمدة القاري ، ج 508، ص 507ص  11) انظر فتح الباري، ج -36
م ، وقال النووي : روي " تضامون " من الضم واملراد املشقة والتعب ، " ال تضامون أو تضاهون " : والشك يف اابن األثري : فاملراد املضارة إبزدح

 ستبداد به أي ال يظلم بعضكم بعضاً . فضل صالة الفجر، معىن الضيم الغلبة على احلق واال
 " ترونه كذلك " املراد تشبيه الرؤية ابلرؤية يف الوضوح وزوال الشك ورفع املشقة واالختالف . 

 ) ومن كان يعبد الطواغيت ( : الطواغيت مجع طاغوت وهو الشيطان والصنم ويكون مجعاً ومفرداً ومؤنثاً . 
 ك مثل رؤيتكم القمر . واملراد : أهنا رؤية مزاح عنها الش

 مث أييت ابحلجة الثانية : فهل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب؟ 
 مث أييت ابلنتيجة :  فإنكم ترونه كذلك .
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 ( .  205، ص  23، وعمدة القاري ، ج 508، ص 507ص  11) انظر فتح الباري، ج -37

 ) الصعيد ( قال النووي : الصعيد األرض الواسعة املستوية . 
 م كلهم واملراد هنا بصر الناظرينينفذها البصر ( : أي خيرقهم، ويستوعبهم، أبو عبيدة : معناه ينفذهم بصر الرمحن حيت أييت عليه )= 

 ( 508ص  11) جيمع هللا الناس ( : أي حيشرهم . ) انظر فتح الباري، ج 
 ) فتدعي اليهود ( : قدموا بسبب تقدم ملتهم على ملة النصارى . 

 منافقوها ( : لألكثر، " غربات أهل الكتاب" مجع ُغرب وُغرب مجع غابر وجيمع أيضاص على أغبار وغرب الشيء بقيته، املراد من كان يوحد هللا) فيها 
م " فارقنا سلمنهم . ) أعوذ ابهلل منك ( حيتمل أن يكون هذا الكالم صدر من املنافقني . ) فيأتيهم هللا يف غري الصورة اليت يعرفون ( : يف رواية م

ا أي حمتاجون إليه  الناس يف الدنيا أفقر ما كنا إليهم ومل نصاحبهم " الضمري هلل واملعىن فارقنا الناس يف معبوداهتم ومل نصاحبهم وحنن اليوم أحوج لربن
إليهم يف معاشهم  أقارهبم  عن حاجتهمالنووي : أي التضرع إىل هللا يف كشف الشدة عنهم أبهنم لزموا طاعته وفارقوا يف الدنيا من زاغ عن طاعته من 

 ومصاحل دنياهم 
ويشهدان  وذكر األمانة والرحم لعظمهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك لألمني واخلائن واملواصل والقاطع فيحاجان عن احملق

 ( 514،  513ص  11على املبطل .) انظر فتح الباري،  ج 
اض قال : " بلغنا أن الصراط مسرية مخسة عشر ألف سنة، مخسة آالف صعود ومخسة آالف هبوط ومخسة آالف مستوي وجاء عن الفضيل بن ِعي

، 11) انظر فتح الباري، ج-2أدق من الشعرة وأحد من السيف على منت جهنم ال جيوز عليه إال ضامر مهزول من خشبة هللا " وهذا الرأي مردود 
 (  514ص 

 11انظر فتح الباري، ج -ال : " بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس ولبعض الناس مثل الوادي الواسع " . عن سعيد بن أيب هالل ق
  515، ص 

 ) مثل شوك السعدان ( : مجع سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به املثل يف طيب مرعاُه قالوا : مرعى وال كالسعدان . 
 ي مجع كّلوب ،) وبه كالليب ( : الضمري للصراط، وه

 ) غري أهنا ال يعلم عظمها إال هللا ( : أي الشوكة واهلاء ضمري الشأن . 
 516،ص 11انظرفتحالباري،جبق بعمله ( : املوبق : اهلالك . ) منهم املو  
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 ،( 510،  509، ص  11الباري ، ج ) انظر  فتح-38
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 516ص  11انظر فتح الباري، ج  -39

 يباشرون اإلخراج هم املالئكة .  الذين) أمر املالئكة أن خيرجوهم ( أي 
 517ص   11ج انظر فتح الباري، -40
 519،  518ص  11انظر فتح الباري، ج 41
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 . 320، ص  6847حديث رقم : ، 3ج، كتاب احلدود، ابب ما جاء يف التعريض، صحيح البخاري42

 فوائد احلديث عن ابن أيب مجرة : 43
 جواز خماطبة الشخص مبا ال تدرك حقيقته .-

فة واالستدالل جواز التعبري عن ذلك مبا يفهمه، وأن األمور اليت يف اآلخرة ال تشبه مبا يف الدنيا إال يف األمساء واألصل مع املبالغة يف تفاوت الص -
ليف ال ينقطع إال على العلم الضروري ابلنظري، وأن الكالم إذا كان حمتمالً ألمرين أييت املتكلم بشيء يتخصص به مراده عند السامع، وأن التك

 ابالستقرار يف اجلنة أو النار، وأن امتثال األمر يف املوقف يقع ابالضطرار .

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12539&idto=12540&bk_no=52&ID=3780#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12539&idto=12540&bk_no=52&ID=3780#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12539&idto=12540&bk_no=52&ID=3780#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12539&idto=12540&bk_no=52&ID=3780#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12539&idto=12540&bk_no=52&ID=3780#docu
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ه فيه فضيلة اإلميان ألنه ملا تلبس به املنافق ظاهراً بقيت عليه حرمته إىل أن وقع التمييز إبطفاء النور وغري ذلك، وأن الصراط مع دقت -
 وحدته يسع مجيع املخلوقني منذ آدام إىل قيام الساعة . 

 203ص  12انظر فتح الباري، ج 
 203 ص 12 انظرفتحالباري،ج-3
  203ص  12انظر فتح الباري، ج 44

2- See philippe Breton , l'argumentationdans la communication , Casbah edition , 
Alger, Janvier 1998 , P 58 . 
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 .  381ص  ، 7095،رقم احلديث  3ج، كتاب الفنت، ابب قول النيب ) صلى هللا عليه وسلم ( : " الفتنة من قبل املشرق " ،صحيح البخاري،-45

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15800
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15581
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3901&idfrom=12907&idto=13057&bookid=52&startno=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3901&idfrom=12907&idto=13057&bookid=52&startno=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3901&idfrom=12907&idto=13057&bookid=52&startno=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3901&idfrom=12907&idto=13057&bookid=52&startno=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3901&idfrom=12907&idto=13057&bookid=52&startno=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3901&idfrom=12907&idto=13057&bookid=52&startno=40#docu
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 ( 218، ص 12الباري ج  ) انظر فتح-46
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هللا عليه وسلم ( فقالت: إن أمي نذرت أن َتج , فماتت  

قبل 

                                                 
 .                     431 ص: ،رقم 3صحيحالبخاري،كتاباالعتصامبالكتابوالسنة،بابمنشبهأصالمعلوماًبأصٍلمبينٍقدبيناللهحكمهماليفهمالسائل،ج-47

 . 344 ص 13 انظرفتحالباري،ج48
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 (  349،  348، ص  13) انظر فتح الباري ج -49

 ( مجع القرن وهو األمة من الناس ) القرون
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، كتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل : " كل يوم هو يف شأن " و " ما أيتيهم من ذكر من رهبم حمدث " وقوله تعاىل : " لعل هللا ح البخاريصحي-2
 .  481ص ، رقم احلديث :  3جحيدث بعد ذلك أمرا " ، 

) مل يشب ( مل خيالطه غريه ، " وصف كالم هللا أبنه خملوق وبني وصفه أبنه حمدث " أحال وصفه ،   إليكم) أحدث األخبار ابهلل ( : أي أقر هبا نزوالً  
 ابخللق وأجاز وصفه ابحلدث،وهذا رأى املعتزلة وأهل الظاهر وهو خطأ . 

  الذكر املوصوف ابإلحداث ليس هو نفس كالمه تعاىل لقيام الدليل على أن حمداثً ومنشأ وخمزعاً وخملوقاً ألفاظ مرتادفة على معىن واحد .-1
 دث . أنزل هللا إليكم ذكراً رسوالً " واملعىن ما أيتيهم من رسول حم فقد: "  -صلى هللا عليه وسلم   –الذكر املوصوف أبنه حمدث هو الرسول -2
 حيتمل الذكر أن يكون وعظ الرسول إايهم وَتذيره من املعاصي . -3
 أفعال العباد خملوقة ومراده هنا احلدث ابلنسبة لإلنزال . -4

غري يف ذات هللا الكرماين : صفات هللا تعاىل سلبية ) التنزيهات (، ووجودية ) القدمية (  وإضافية ) اخللق والرزق (، وهى حادثة وال بلزم من حدوثها ت
 وال يف صفاته الوجودية . 

 واملنزل قدمي . فالقرآن قدمي والذكر حادث . تعلق العلم وتعلق القدرة ابملعلومات واملقدورات حادث، ومجيع الصفات الفعلية، واإلنزال حادث -5
 ال أنه كان ال ذهب اجلهمية إىل أن القرآن خملوق ؛ شبه هللا خبلقه ولكنه حمدث عند اخللق ال عند هللا . ) كالم هللا ليس حمداثً ألنه مل يزل متكلماً 

 يتكلم حىت أحدث كالماً لنفسه ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16604
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12341
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16584
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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يف ذاته أو إحداثه عند من حصل عنده ، والذكر يعىن العلم ومنه : " وأسألوا أهل الذكر إن كنتم ال احملدث : ما أوجد بعد أنه مل يكن وذلك إما 
ك ، كلها تعلمون " ، ومعىن العظة ومنه " ص والقرآن ذي الذكر " ، ومبعىن الصالة " فاسعوا إىل ذكر هللا "، ومبعىن الشرف " وإنه لذكر لك ولقوم

 حمدثة 
القدمي الذي هو من صفات هللا تعاىل وهو غري حمدث بل احلدث يطلق ابلنسبة إلىل إنزاله إىل املكلفني وفراءهتم له وإقرائهم  الداودي : القرآن الكالم

 غريهم .  
 اعتاد البخاري أن يشري إىل اللفظ الذي يريده وإيراده لفظاً آخر غريه . 

 فعدل من أقرب إىل أحدث وهو أليق . 
 هللا أن أهل الكتاب قد بدلوا (  قال عبيد هللا : ) وقد حدثكم

 هم ي" فويل للذين يكتبون الكتاب أبيدوقوله ) من كتب هللا وغريوا ...إخل ( 
م أن كتابكم ) فال وهللا ما رأينا رجالً .. ( أتكيد اخلرب ابلقسم، ال يسألونكم عن شئ مع علمهم أبن كتابكم ال َتريف فيه فكيف تسالوهنم وقد علمت

 حمرف .
 .  564، ص  13جفتح الباري، ) انظر -
 (  574ص  13انظر فتح الباري، ج  )51

 (  607ص  13) انظر فتح الباري،ج -
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 م . 1984،  470، ص  3انظر الزركشي الربهان يف علوم القرآن ، ج  -52


