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 تصحيح املفاهيم يف السنة النبوية "مناذج وتطبيقات"
 

 د. عبد السالم اهلادي األزهري
 اجلامعة األمسرية اإلسالمية
hesnawi41@gmail.com 

 املقدمة
هلل رب العاملني ويل املتقني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد عليه  احلمد

 أفضل الصالة وأمت التسليم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
 أما بعد..

فقد جاءت السنة النبوية لبيان الطريق املستقيم وهداية الناس وإرشادهم إليه، بطرق صحيحة ومسالك 
عد عن اخلطأ ما أمكن، غري أنه قد يعرتي تلكُم الطرق ما مينع من الفهم الصحيح والتفكري قومية، والب

تلقي. 
ُ

 السليم ملعرفة املراد من امل
َ لِلنَّاِس َما نُ ِزَِل إِلَْيِهمْ قال تعاىل:  َوأَنْ زَْلَنا ِإلَْيَك الذِِْكَر لِتُ بَ نيِِ

فالسنة النبوية جاءت لبيان هذا التنزيل  (1)
 وتصحيح طرق الوصول إىل هللا تعاىل.

 يهدف البحث إىل اآليت:أهداف البحث: 
 .معرفة املنهج النبوي يف تصحيح املفاهيم لدى الناس 
 .الوقوف على األساليب والوسائل اليت رمستها السنة النبوية يف تصحيح املفاهيم 
 االحرتاز من اآلاثر اليت يسببها عدم تصحيح املفاهيم. 
 بيان موانع الفهم السليم 

 : تكمن مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة التالية: مشكلة البحث
 ما املنهج النبوي يف تصحيح املفاهيم؟ 
  ما الوسائل واألساليب اليت سلكها يف ذلك؟ 
 ما اآلاثر الناجتة عن املفاهيم غري الصحيحة؟ 

                                                           

 .44( سورة النحل: 1)
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 منهج البحث: 
أشارت إىل قضية  اليت املنهج االستقرائي التحليلي: حيث قمت ابستقراء األحاديث من كتب السنة

 تصحيح املفاهيم
 منهجي يف إيراد أحاديث البحث:

 إذا كان يف احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فأكتفي ابلعزو إليهما.
كان يف غري الصحيحني أذكر احلكم من مصدره إن ُوجد، وإىل ذكرُت من حكم عليه من   إذا

 العلماء. 
مُت البحث إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة. خطة البحث:  قسَّ

 املبحث األول: عناية السنة ابلتفكري السليم والفهم الصحيح.
 املطلب األول: وسائل الفهم الصحيح.

 الفهم يف ضوء احلقائق اللغوية والشرعية والعرفية.املطلب الثاين: تصحيح 
 املبحث الثاين: مناذج نبوية لتصحيح املفاهيم.

 املطلب األول: تصحيح مفهوم الظن.
 املطلب الثاين: تصحيح مفاهيم املظاهر املادية.
 املطلب الثالث: تصويب مقاييس تقييم الناس.

 الرابع: تصحيح سياق املصطلحات حىت ال ينقلب فهمها. املطلب
 وضمنتها أهم النتائج والتوصيات. اخلامتةمث 
 .قائمة املصادر واملراجعمث 
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 متهيد
تعدُّ قضية الفهم من أهم القضااي اليت تتعلق ابملعرفة، فاملفهوم: كل ما يعتقده اإلنسان بناًء على تصوره 

 .(2)، وهو أيضاً جمموع الصفات واخلصائص املوضحة ملعىن ُكلِِيِ اخلاص، وهو اسم مفعول من فِهمَ 
قُ ْلَنا: « الدِِيُن النَِّصيَحةُ »بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصويُعد تصحيح املفاهيم من النصيحة اليت أوصى هبا رسول هللا 

ِتِهمْ »ِلَمْن؟ قَاَل:  ِة اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَّ فتصويب األفكار واألعمال من  (3)«ّلِلَِِّ َوِلِكَتابِِه َوِلَرُسولِِه َوأِلَئِمَّ
 الوقوع يف اخلطأ من النصح. 

لتوضيح مسألة ما وقعت حبضرته أو  ملسو هيلع هللا ىلصأقصد بتصحيح املفاهيم يف السنة النبوية: أن يبادر النيب 
 بغيابه فيسأل عنها، أو مسألة يتوقع حصوهلا أو فهمت خالف ما هو واقع.

 

 هم الصحيح.املبحث األول: عناية السنة ابلتفكري السليم والف

اعتنت السنة النبوية ابلتعليم والتفكري السليم بغية التخاطب مع اآلخرين وفهم أقواهلم وأفعاهلم واحلكم 
 عليها حكماً صحيحاً بعيداً عن التناقض واالضطراب.

ر، حيث يقول النيب  يسَّ
ُ

فهُم امل
ُ

َعْثِِن ُمَعنًِِتا، َواَل ِإنَّ هللَا َلَْ : »ملسو هيلع هللا ىلصإن من أهداف البعثة النبوية التعليم امل يَ ب ْ
رًا  واختذت لذلك وسائل وأساليب أذكر منها: (4)«ُمتَ َعنًِِتا، َوَلِكْن بَ َعَثِِن ُمَعلًِِما ُمَيسِِ

 املطلب األول: وسائل الفهم الصحيح.
 تعددت وسائل الفهم الصحيح اليت أشارت إليها السنة النبوية، وميكن ذكر أمهها يف اآليت:

ل: يعد أسلوب األسئلة من أهم وسائل تصحيح املفاهيم، حيث إن السؤال حسن السؤا – 1
مطلوب ملن يريد التثبت من أمر يشك فيه أو يلتبس عليه، فحينما نسأل فنحن نطلب حصول 
الفهم، وإلقاء األسئلة من أهم الوسائل اليت يستخدمها املعلم إلاثرة تفكري اآلخرين وتعليمهم، فقد 

 برياً يف السنة النبوية وتنوعت حسب اآليت:أخذت األسئلة حيزاً ك
 ابتداء. ملسو هيلع هللا ىلصسؤال النيب  –أ 

                                                           

 .3/1749( ينظر أمحد خمتار عبد احلميد وآخرون، معجم اللغة العربية املعاصرة، 2)
 .1/74، 55( أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، ابب بيان أن الدين النصيحة، ح3)
 .2/1104، 1478الطالق، ابب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال ابلنية، ح( أخرجه مسلم، كتاب 4)
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 ابتداء الصحابة ابلسؤال ألمر أشكل فهمه. –ب 
حسن اجلواب: وذلك ملا يرتتب عليه من فهم السائل، فكم من شخص أساء مسعًا فأساء  – 2

ُ »إىل قضية الفهم والوعي يف التعامل مع أحاديثه حيث يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصويلفُت النيب  .(5)إجابة َنضََّر اّلِلَّ
َع َمَقاَليِت فَ َوَعاَها َوَحِفَظَها َوبَ لََّغَها، فَ ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإىَل َمْن ُهَو أَفْ َقُه ِمْنهُ   .(6)«اْمرَأً مسَِ

 فمراحل تكامل املعرفة تتطلب التدرج يف اآليت:
واالستماع: إن حسن االستماع للمتكلم يساعد على فهم مراده، ومىت حصل  أوال: حسن اإلصغاء

خلل يف االستماع حصل خلل يف الفهم واألداء، وهذا ما يطلق عليه يف مصطلح احلديث 
د أئمة احلديث على اليقظة وعدم الغفلة يف جمالس السماع، وشرطوا لذلك  ب )التحمل(، حيث شدَّ

ن مث فهمه، ألنه قد يقع اخللل يف السماع ويستمر دون تصويب، شروطًا كي يصح أداء احلديث وم
 فيؤدي ذلك إىل فهم غري صحيح.

فاإلنصات اجليد يساعد يف ترسيخ املفاهيم، وخاصة إذا كانت اجلموع كثرية، فعن جرير أن النيب      
تلك احلجة، وكما وذلك لينتبه مجيع احلاضرين يف  (7)«اْستَ ْنِصِت النَّاسَ »قال له يف حجة الوداع:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(8)قيل: تعِلم حسن االستماع، كما تتعلم حسن املقال، وال تقطع على أحد حديثاً 
: الوعي والفهم: وهي مرحلة مهمة من مراحل الفهم، فكم من سامع ال يفهم ما يسمعه، ومن اثنيا  

ا يقطع الطريق أمام االستشك االت مث ال ينتفع به، فحضور التصور الصحيح والوعي لقضية مَّ
 .(9)واخلالفات غري املثمرة، ومن أمارة احلكيم الرتِوي يف اجلواب بعد استيعاب الفهم

: التكرار للحفظ والفهم: وهي خطوة تساهم يف زايدة املعرفة والفهم الصحيح واستحضار ما يراد اثلثا
عدهم كانوا فهمه، فقد كان الصحابة حيفظون األحاديث ويفهموهنا ويؤدوهنا، وكذلك احملدِِثون من ب

 حيفظون يف صدورهم وكتبهم.

                                                           

  .3/350( ينظر الفاكهي، أخبار مكة، 5)
. وصححه عبد 5/34، 2658( أخرجه الرتمذي، أبواب العلم، ابب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع، ح6)

. موافقة اخلرب 7/331األولياء وطبقات األصفياء،  الغِن األزدي والدارقطِن وأيب نعيم وابن حجر، ينظر حلية
 .1/365اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر، 

 .1/35، 121( أخرجه البخاري، كتاب العلم، ابب اإلنصات للعلماء، ح7)
 .1/95( الراغب األصفهاين، حماضرات األدابء وحماورات الشعراء والبلغاء، 8)
  .1/95( املصدر السابق، 9)
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رضي حديث أنس وأورد فيه  (10)ترجم اإلمام البخاري: "ابب من أعاد احلديث ثالاث ليفهم عنه"  
 (11) أنه كان ِإَذا َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة َأَعاَدَها َثاَلاًث، َحىتَّ تُ ْفَهَم َعْنهُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب هللا عنه 

قال ابن اجلوزي يف بيان طريق أحكام احملفوظ: "الطريق يف أحكامه كثرة اإلعادة، والناس يتفاوتون يف  
ذلك: فمنهم من يثبت معه احملفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من ال حيفظ إال بعد التكرار الكثري، 

اَهُدوا الُقْرآَن، تَ عَ : »ملسو هيلع هللا ىلصفينبغي لإلنسان أن يعيد بعد احلفظ، ليثبت معه احملفوظ، وقد قال النيب 
ًيا ِمَن اإِلِبِل يف ُعُقِلَها . فاإلعادة من الوسائل اليت تسهم يف (12)«"فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه هَلَُو َأَشدُّ تَ َفصِِ

 فهم املراد، خاصة إذا خشي أال يفهم عنه، فإعادته الكالم ثالاث إمنا كان يفعله ألحد املعاين التالية: 
حبضرته من يقصر فهمه عن وعي ما يقوله، فيكرر القول ليبالغ يف اإلفهام واإلمساع، : أن يكون أوالها

 إذ هو مأمور ابلبيان والتبليغ. 
: أن يكون القول الذي يتكلم به نوعا من الكالم الذي يدخله اإلشكال واالحتمال، فيظاهر اثنيها

 . (13)ابلبيان لتزول الشبهة فيه ويرتفع اإلشكال معه
 .(14) لُيحفظ عنه، فيكون املراد ابلفهم احلفظ: اثلثها

: التبليغ: وهو بدوره يساعد على توصيل املعرفة للغري وإفهامه، وهي خطوة مبنية على سابقاهتا، اهرابع
 فمن حُسن استماُعه وفِهم املراد وحفظَه فما عليه إال البالغ. 

ما وقع يف القرآن من تكرار القصص  وهذا من احلرص النبوي يف التعليم وترسيخ املفاهيم، وهذا نظري
واألخبار واألوامر إلفهام الناس، وليتدبر السامع يف املرة الثانية والثالثة ماَل يتدبر يف األوىل، ولريسخ 
ذلك يف قلوهبم، فال بد إذن من التثبت يف فهم مدلوالت األلفاظ، وهذا ما سأوضحه يف املطلب 

 التايل.

                                                           

 .1/30لبخاري، ( صحيح ا10)
 .  1/30، 95( أخرجه البخاري، كتاب العلم، ابب من أعاد احلديث ثالاث ليفهم عنه، ح11)
ابن اجلوزي،  6/193، 5033( أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، ابب استذكار القرآن وتعاهده، ح12)

 .43احلث على حفظ العلم وذكر كبار احلفاظ، ص
 .1/172، ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 1/207احلديث،  ( ينظر اخلطايب، أعالم13)
. ابن اجلوزي، كشف املشكل من حديث الصحيحني، 1/172( ينظر ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 14)

3/279. 
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  وو  اقحقائق اللووية والشرعية والعرفية.املطلب الثاين: تصحيح الفهم يف
خيتلف معىن اللفظ ابختالف استخدامه من حيث الداللة اللغوية والشرعية والعرفية، فمراعاة الوضع 

 واالستعمال واحلمل لدى املتخاطبني مما يدفع وقوع االشكاالت يف األفهام.
 وميكن توضيح ذلك من خالل معرفة الدالالت اآلتية:

 وضع: وهو جعل اللفظ دلياًل على املعىن، وهو قسمني:: الأوال 
 وضع أويل: وهو الذي َل يسبق بوضع آخر ويسمى املرجتل. - 1
 وضع منقول من معىن إىل آخر، وهو على قسمني: - 2

 منقول لعالقة وهو اجملاز. -أ
 النهر الصغري.  منقول لغري عالقة، وخيتص ابالسم املنقول، كتسمية الولد جعفر، واجلعفر يف اللغة -ب

: االستعمال: هو التكلم ابللفظ بعد وضعه وسواء أطلق على معناه األول أو نقل عنه لعالقة أو اثنيا
 غري عالقة.

 : احلمل: هو اعتقاد السامع ملراد املتكلم من لفظه، سواء أصاب مراده أو أخطأه.اثلثا
 متقدم عليها.فاالستعمال من صفة املتكلم، واحلمل من صفة السامع، والوضع 

فإذا أردَت فَ ْهم معىن كالٍم فانظر يف كل كلمة من حيث: معناها يف اصطالح هذا املتكلِِم، إن     
حْنِوايً، وإن شرعياً، فإن َل يُدلَّك دليل على اصطالح، فاللغة؛ ألن لكل أهِل فنٍِ اصطالحهم، فال 

ثة أضرب: لغوي، وشرعي، حياكم أحدمها على اآلخر، وذلك ألن االستعمال كما سبق على ثال
وعريف، واللفظ يكون حقيقة يف أحدمها جماًزا يف اآلخر، وهو تصيري احلقيقة جمازًا، واجملاز حقيقة 
ابختالف االستعمال، أال ترى أن الدابة يف اللغة حقيقة يف كل حيوان، ويف العرف أهل مصر حقيقة 

ابت كلها، وهي جماز ابلنظر إىل كل يف احلمار ال غري، ويف عرف أهل املغرب حقيقة يف املركو 
استعمال منها إذا أطلقت على سواه.   وكذلك الصالة والزكاة والصيام وغري ذلك من األلفاظ 
الشرعية، هلا معاٍن يف اللغة، ومعاٍن يف الشرع، وهي ابلنظر إىل الشرع حقيقة يف املعاين الشرعية جماز 

 .(15)يف اللغوية، وهي ابلنظر إىل اللغة بعكس ذلك
وهذه القضية مهمة ترتكز على السبق يف الفهم والوصول إىل نتائج صحيحة مفهومة، وقد ترجم    

 .(16)ابن حبان "ذكر البيان أبن العرب تتباين لغاهتا يف أحيائها"
 ومن األمثلة على ذلك:

                                                           

 .57،55( ينظر ابن جزي، تقريب الوصول إيل علم األصول، ص15)
 .8/242( ابن حبان، املسند الصحيح، 16)
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 ( حيث تدل يف اللغة على أكثر من معىن: الكذبكلمة )
الشيء خبالف ما هو، سواء فيه العمد واخلطأ، وهو  نقيض الصدق: تطلق على اإلخبار عن -أ 

 .(17)هبذه الصفة مذموم إذا وقع عمداً 
 مبعىن "اخلطأ يف االجتهاد": ومن الشواهد على ذلك: –ب 

قُ ْلُت: قَاَلُه ُفاَلٌن « َمْن قَاَلُه؟»يف حديث سلمة بن األكوع: َزَعُموا َأنَّ َعاِمرًا َحِبَط َعَمُلُه، قَاَل:  -
، فَ َقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  َوُفاَلنٌ  ، ِإنَّ َلُه أَلَْجَرْيِن .. َكَذَب َمْن قَاَله  : »ملسو هيلع هللا ىلصَوُفاَلٌن َوأَُسْيُد ْبُن احُلَضرْيِ األَْنَصارِيُّ

 مبعىن أخطأ من قاله.  (18)«
ٍد يَ ُقوُل ِإنَّ اْلِوتْ َر  - اِم يَُكىنَّ َأاَب حُمَمَّ َع َرُجاًل اِبلشَّ َواِجٌب. فَ َقاَل اْلُمْخَدِجىُّ عن اْلُمْخَدِجيِِ أنه مسَِ

اِمِت فَاْعتَ َرْضُت َلُه َوُهَو رَاِئٌح ِإىَل اْلَمْسِجِد َفَأْخبَ ْرتُُه اِبلَِّذى قَاَل أَ  ٍد فَ ُرْحُت ِإىَل ُعَباَدَة ْبِن الصَّ بُو حُمَمَّ
ْعُت َرُسوَل اّلِلَِّ  َكَذَب َأب و ُم َمٍَّد،فَ َقاَل ُعَباَدُة:  ََخُْس َصَلَواٍت َكتَ بَ ُهنَّ اّلِلَُّ َعزَّ َوَجلَّ »يَ ُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصمسَِ

ِهنَّ َكاَن َلُه ِعْنَد اّلِلَِّ عَ  ًئا اْسِتْخَفافًا حبَقِِ ُهنَّ َشي ْ ْهٌد َأْن يُْدِخَلُه اجْلَنََّة َعَلى اْلِعَباِد َفَمْن َجاَء هِبِنَّ َلَْ ُيَضيِِْع ِمن ْ
بَُه َوِإْن َشاَء أَْدَخَلُه اجْلَنَّةَ َوَمْن ََلْ ََيِْت هِبِنَّ فَ َلْيَس   .(19)«َلُه ِعْنَد اّلِلَِّ َعْهٌد ِإْن َشاَء َعذَّ

قال املنذري: "قوله: "كذب" أي أخطأ، ومساه كذاًب ألنه يشبه يف كونه ضد الصواب، كما أن 
الجتهاد الكذب ضد الصدق، وهذا الرجل ليس مبخرب، وإمنا قاله ابجتهاد أدَّاه إىل أن الوتر واجب، وا

 .(20)ال يدخله الكذب، وإمنا يدخل اخلطأ، وقد جاء "كذب" مبعىن: "أخطأ" يف غري موضع"
ويظهر أثر ذلك يف تصحيح املفاهيم أن غياب فهم هذه املعاين يقود إىل اخللل، كيف ال، ومثل كلمة 

 الكذب إذا أُطلقت على أحدان َل يقبلها وقد يستشيط غضبا ِمن قائلها.
 واجملاز: احلقيقةرابعا: 

من املعاين اليت قد تشكل يف الفهم: عدم التفريق بني احلقيقة واجملاز، مما يضطر املتكلم أبن يوظف 
 القرائن اليت تساعده على معرفة املراد، حىت ال يبقى السامع يف حرية.

                                                           

 .  272. الفيومي، املصباح املنري، ص1/704ان العرب، ( ينظر ابن منظور، لس17)
 .8/35، 6148( أخرجه البخاري، كتاب األدب، ابب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره منه، ح18)
. وصححه بن عبد الرب يف 123، ص276( أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب صالة الليل، ابب األمر ابلوتر، ح19)

 .23/288التمهيد، 
 .1/413( ينظر املنذري، خمتصر سنن أيب داود، 20)
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 ومن األمثلة على ذلك:
ا نَ زََلْت:  َ عن عدي بن حامت رضي هللا عنه قال: َلمَّ  َلُكُم اخلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخلَْيِط َحىتَّ يَ تَ بَ نيَّ

َعَمْدُت ِإىَل ِعَقاٍل َأْسَوَد، َوِإىَل ِعَقاٍل أَبْ َيَض، َفَجَعْلتُ ُهَما ََتَْت ِوَساَديت، َفَجَعْلُت أَْنظُُر يف  اأَلْسَودِ 
َا َذِلَك َسَواُد اللَّْيِل »َلُه َذِلَك فَ َقاَل: ، َفذََكْرُت ملسو هيلع هللا ىلصاللَّْيِل، َفاَل َيْسَتِبنُي يل، فَ َغَدْوُت َعَلى َرُسوِل اّلِلَِّ  ِإمنَّ

َهارِ  : َما اخلَْيُط األَبْ َيُض، ِمَن اخلَْيِط اأَلْسَوِد َأمُهَا (21)«َوبَ َياُض الن َّ . ويف رواية: قُ ْلُت اَي َرُسوَل اّلِلَِّ
اَل َبْل ُهَو َسَواُد اللَّْيِل، َوبَ َياُض »، مُثَّ قَاَل: «ِإنََّك َلَعرِيُض الَقَفا، ِإْن أَْبَصْرَت اخلَْيَطنْيِ »اخلَْيطَاِن، قَاَل: 

َهارِ   .(22)«الن َّ
َ َلُكُم اخلَْيُط األَبْ َيُض، ِمَن اخلَْيِط اأَلْسَودِ ويف رواية: أُْنزَِلْت:  ِمَن َوَلَْ يَ ْنزِْل  وَُكُلوا َواْشرَبُوا َحىتَّ يَ تَ بَ نيَّ

ا الصَّْوَم َرَبَط َأَحُدُهْم يف رِْجِلِه اخلَْيَط األَبْ َيَض َواخلَْيَط اأَلْسَوَد، َوَلَْ يَ َزْل ، َفَكاَن رَِجاٌل ِإَذا أَرَاُدو الَفْجرِ 
ُ بَ ْعُد:  َ َلُه ُرْؤيَ تُ ُهَما، فَأَنْ َزَل اّلِلَّ َهارَ  ِمَن الَفْجرِ ََيُْكُل َحىتَّ يَ تَ بَ نيَّ َا يَ ْعِِن اللَّْيَل َوالن َّ  .(23)فَ َعِلُموا أَنَُّه ِإمنَّ

ك هبذا وع دي محل اللفظ على حقيقته اللسانية؛ إذ هي األصل؛ إذ َل يتبني له دليل التجوز، ومن متسَّ
ا، وال ينسب إىل جهل، وإمنا عىن بذلك النيب  أن وسادك إن غطى اخليطني  ملسو هيلع هللا ىلصالطريق َل يستحق ذمًّ

وعالمها، أال تراه قد  فهو إًذا وساد عريض واسع؛ إذ قد مشلهما -ومها الليل والنهار  -اللذين أراد هللا 
َهارِ »قال على إثر ذلك:  َا َذِلَك َسَواُد اللَّْيِل َوبَ َياُض الن َّ ؛ فكأنه قال: فكيف يدخالن َتت «ِإمنَّ

؛ ألن هذا الوساد الذي قد «ِإنََّك َلَعرِيُض الَقَفا، ِإْن أَْبَصْرَت اخلَْيَطنْيِ »وساد؟! وإىل هذا يرجع قوله: 
ال يرقد عليه، وال يتوسده إال قفا عريض، حىت يناسب عرُضه عرَضه، وإمنا  غطى الليل والنهار بعرضه

فعل هذا يف ليل الصوم متأوال اآلية، فجرى يف ذلك على ظاهر االسم املطلق، وَل يعتربه مبا هو 
وقوله: "إن وسادك لعريض"، يريد إن نومك إًذا لطويل، كىنَّ  ِمَن الَفْجرِ مضمن به من قوله: 

النوم، ألن النائم يتوسده، والَعْرض يف مثل هذا إذا َل يرد به خالف الطول، كان معناه  ابلوساد عن
 .(24)السعة والكثرة

                                                           

َ َلُكُم اخلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخلَْيِط ( أخرجه البخاري، كتاب الصوم، ابب قول هللا تعاىل: 21) وَُكُلوا َواْشرَبُوا َحىتَّ يَ تَ بَ نيَّ
َياَم ِإىَل اللَّْيلِ   . 3/28، 1916ح ،اأَلْسَوِد ِمَن الَفْجِر مُثَّ أمتُّوا الصِِ

َ َلُكُم اخلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن ( أخرجه البخاري، كتاب تفسري القرآن، ابب قول هللا تعاىل: 22) وَُكُلوا َواْشرَبُوا َحىتَّ يَ تَ بَ نيَّ
َياَم ِإىَل اللَّْيلِ   . 6/26، 4510، حاخلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن الَفْجِر مُثَّ أمتُّوا الصِِ

َ َلُكُم اخلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخلَْيِط ، كتاب الصوم، ابب قول هللا تعاىل: ( أخرجه البخاري23) وَُكُلوا َواْشرَبُوا َحىتَّ يَ تَ بَ نيَّ
َياَم ِإىَل اللَّْيلِ   . 3/28، 1917، حاأَلْسَوِد ِمَن الَفْجِر مُثَّ أمتُّوا الصِِ

 .3/1806( ينظر اخلطايب، أعالم احلديث، 24)
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ِمَن فتبني مما سبق أن عداِيً أشكل عليه الفهم ومتسك مبطلق اللفظ، وَل يعترب ما قُ يَِِد به، وهو قوله: 
فهذا مما يبسط عذره. فغدا  ِمَن الَفْجرِ وقد وقع يف الرواية الثانية: أنه َل يكن نزَل قولُه:  ،الَفْجرِ 

  .(25)فبنيَّ له األمر، وهكذا ينبغي أن يفعل كل من استشكل عليه شيء ما ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول هللا 
 

 املبحث الثاين: مناذج نبوية لتصحيح املفاهيم.
 املطلب األول: تصحيح مفهوم الظن.

العالقات بني الناس تصبح متماسكة ما َل خيدشها سوء الظن دون سبب يدعو إليه، فكثري من الناس 
 يتأذى نفسِياً من هذا األسلوب، الذي سببه سوء الفهم الذي لوال فقدان املفهوم الواضح ملا حصل.

ِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا اَي أَي َُّها الَّ وقد هنى القرآن الكرمي عن مثل هذا النوع من الظنون فقال تعاىل: 
ِمَن الظَّنِِ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِِ ِإمثٌْ 

ر النيب  (26) ُكْم »أيضًا من هذا النوع من الظنون فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوحذَّ ِإايَّ
ُسوا، َواَل تَ َناَجُشوا، َواَل ََتَاَسُدوا، وَ  ُسوا، َواَل جَتَسَّ ، فَِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب احلَِديِث َواَل ََتَسَّ اَل َوالظَّنَّ

  .(27)«تَ َباَغُضوا، َوالَ َتَدابَ ُروا، وَُكونُوا ِعَباَد اّلِلَِّ ِإْخَواانً 
 األمثلة على ذلك: ومن

، قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اّلِلَِّ  ثْ ُتُه مُثَّ ُقْمُت  ملسو هيلع هللا ىلصعن صفية بنت ُحَييٍِ ُتُه أَُزورُُه لَْياًل، َفَحدَّ ُمْعَتِكًفا فَأَتَ ي ْ
اَلِن ِمَن األَْنَصاِر، َفَمرَّ َرجُ  -وََكاَن َمْسَكنُ َها يف َداِر أَُساَمَة ْبِن َزْيٍد  -(28)فَانْ َقَلْبُت، فَ َقاَم َمِعي لِيَ ْقِلَبِِن 

ا َرأاََي النَّيبَّ  فَ َقااَل ُسْبَحاَن اّلِلَِّ « َعَلى رِْسِلُكَما، ِإن ََّها َصِفيَُّة بِْنُت ُحَييٍِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَأْسَرَعا، فَ َقاَل النَّيبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصفَ َلمَّ
، قَاَل:  مِ »اَي َرُسوَل اّلِلَِّ ْيطَاَن جَيْرِي ِمَن اإِلْنَساِن جَمَْرى الدَّ ، َوِإيِنِ َخِشيُت َأْن يَ ْقِذَف يف قُ ُلوِبُكَما ِإنَّ الشَّ
ًئا  . (29)«ُسوًءا، أَْو قَاَل: َشي ْ

 خطوات تصويب الظن:
                                                           

 .3/149باس القرطيب، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ( ينظر أبو الع25)
 .12( سورة احلجرات: 26)
اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِِ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِِ ِإمْثٌ َوالَ ( أخرجه البخاري، كتاب األدب، ابب 27)

ُسوا  .8/19، 6066، حجَتَسَّ
  .4/96ىل بييت فقام معي يصحبِن. ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ( أي ألرجع إ28)
 .4/124، 3281( أخرجه البخاري، كتاب بدء اخللق، ابب صفة إبليس وجنوده، ح29)
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َل ينسبهما إىل أهنما يظنان به سوءا، ملا تقرر عنده  ملسو هيلع هللا ىلصاملسارعة يف دفع اللْبس: حيث إن النيب  – 1
من صدق إمياهنما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس هلما الشيطان ذلك؛ ألهنما غري معصومني، فقد 
يفضي هبما ذلك إىل اهلالك، فبادر إىل إعالمهما حسمًا للمادة، وَتسينًا للظن هبما، وتعليمًا ملن 

 بعدمها إذا وقع له مثل ذلك.
: التحرز من التعرض لسوء الظن واالحتفاظ من كيد الشيطان واالعتذار، وهذا َتسني الظن - 2

متأكد يف حق العلماء ومن يقتدى به، فال جيوز هلم أن يفعلوا فعاًل يوجب سوء الظن هبم وإن كان 
ديث وقد ترجم أبو داود على هذا احل. (30)هلم فيه خملص؛ ألن ذلك سبب إىل إبطال االنتفاع بعلمهم

 .(31)"ابب يف حسن الظن"
 فمما سبق يتضح أثر املنهج النبوي يف ضبط تصورات املسلم جتاه أخيه.

 املطلب الثاين: تصحيح مفاهيم املظاهر املادية.

ضرب  ملسو هيلع هللا ىلصكثري من الناس تستهويه املظاهر املادية احملسوسة دون املعاين والقيم، من هنا جند أن النيب 
لنا املثل يف مثل هذه التصورات، لكي نعقلها ونصحح هبا مفاهيمنا، ولكي ال تشغلنا عن ما هو 
أهم، وهو االنتقال من اإلغراق يف املادايت واالنشغال عنها ابلعمل الصاحل، ولكي أقرب الصورة أكثر 

 أذكر األمثلة التالية:
ِديُد اِبل: »ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب املثال األول:  ِديُد الَِّذي مَيِْلُك نَ ْفَسُه ِعْنَد لَْيَس الشَّ َا الشَّ َرَعِة، ِإمنَّ صُّ

ِديَد َمْن َغَلَب نَ ْفَسهُ »ويف رواية:  (32)«الَغَضبِ  ِديَد لَْيَس َمْن َغَلَب الِرَِجاَل، َوَلِكنَّ الشَّ  .(33)«ِإنَّ الشَّ
وَن الصَُّرَعَة ِفيُكْم؟»ويف رواية أخرى:  لَْيَس »لَِّذي اَل َيْصَرُعُه الِرَِجاُل، قَاَل: قَاَل قُ ْلَنا: ا« َفَما تَ ُعدُّ

 .(34)«ِبَذِلَك، َوَلِكنَُّه الَِّذي مَيِْلُك نَ ْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضبِ 
 مراحل تصحيح املفهوم:

                                                           

 .6/604( ابن حجر، فتح الباري، 30)
 .4/298( أبو داود، السنن، 31)
 .8/28، 6114ح ( أخرجه البخاري، كتاب األدب، ابب احلذر من الغضب،32)
  وإسناده صحيح. 9/153. 10156( أخرجه النسائي يف السنن الكربى، ح33)
( أخرجه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب فضل من ميلك نفسه عند الغضب وأبي شيء يذهب 34)

 .4/2014، 2608الغضب، ح
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يف تغيري املفاهيم  ملسو هيلع هللا ىلصاستخدام أسلوب طرح األسئلة: وهو من األساليب اليت يستخدمها النيب  - 1
 قوة الغضب النفسية وما َتويه من إجيابيات وسلبيات.ليخترب أفهام أصحابه حول قضية 

أن يصحح مسار هذا الفهم، والذي يدل عليه سبب ورود هذا احلديث، وهو َأنَّ النَّيبِ  ملسو هيلع هللا ىلصأراد النيب  
ُع َأَحًدا إالَّ ؟ قَاُلوا: اَي رسوَل هللِا َهَذا ُفالٌن الصَّرِيُع َما ُيَصاِر «َما َهَذا»َمرَّ بَِقْوٍم َيْصَطرُِعوَن فَ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص

َأاَل أَُدلُُّكْم َعَلى َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه: َرُجٌل ظََلَمُه َرُجٌل َفَكَظَم َغْيظَُه فَ َغَلَبُه : »ملسو هيلع هللا ىلصَصَرَعُه، فَ َقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 
 .(35)«َوَغَلَب َشْيطَانَُه َوَغَلَب َشْيطَاَن َصاِحِبهِ 

معاين واقعية نفسية جتسد االنتصار احلقيقي للنفس بعيداً عن « َغَلَب نَ ْفَسهُ  -نَ ْفَسُه  مَيِْلكُ »فالتعبري ب 
املظاهر اخلداعة اليت توحي عكس ذلك، فالكثري اليوم يتظاهر مبثل هذه املادايت إال أهنا يف أشكال 

 متنوعة، فيدخل يف شدة العشرية وشدة اجلاه اليت يصرع هبا كثري ممن ادَّعوا ذلك.
ذا يعد من تصحيح املفاهيم اليت اعتنت به السنة النبوية، واليت توجه املسلم إىل االنتقال من وه

 االعتماد على املظاهر املادية إىل السلوك املعنوي اخلُُلقي، الذي يثمر ويوزن يف اآلخرة.
علم قال الباجي: "الصرعة: الذي يصرع الناس ويكثر منه، وَل يرد نفي الشدة عن الصرعة، فإنه ي

 وهللا أعلم أحد أمرين:  ملسو هيلع هللا ىلصابلضرورة شدته، وإمنا أراد 
 األول: حيتمل أنه أراد أنه ليس ابلنهاية يف الشدة، وأشد منه الذي ميلك نفسه. 

الثاين: حيتمل أن يريد به أهنا شدة ليس هلا كثري منفعة، وإمنا الشدة اليت ينتفع هبا الشدة اليت ميلك هبا 
 .(36)نفسه عند الغضب"

من الشدة اليت قد تضر هبم إىل  –خاصة أصحاب الشدة منهم  -أراد أن ينقل الرجال  ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب
الشدة اليت تنفعهم، فالنفي للمبالغة، وذلك أبن ال يفعل موجبات الغضب، فإنه إذا ملكها كان هو 
الشديد الكامل، ألنه قهر أكرب أعدائه وهذا من األلفاظ اليت نقلت عن موضوعها اللغوي لضرب من 
اجملاز والتوسع، وهو من فصيح الكالم وبليغه، ألنه ملا كان الغضبان حبالة شديدة من الغيظ وقد اثرت 
عليه شدة من الغضب فقهرها حبلمه وصرعها بثباته، وعدم عمله مبقتضى الغضب كان كالصرعة 

 الذي يصرع الرجال وال يصرعونه.

                                                           

نه ابن13/475، 7272( أخرجه البزار يف املسند، ح35)  .18/509حجر، ينظر فتح الباري،  . وحسَّ
 .7/214( الباجي، املنتقى شرح املوطأ، 36)
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س، فكثري من الناس يظن أن املظهر اخلارجي وهنا ينبغي مناقشة هذه القضية املهمة يف ضوء علم النف
من قواه هي اليت َتكم ويقاس هبا، بينما التصور الصحيح هو تلك القوى الداخلية اليت تضبط سلوك 
اإلنسان فتجعله هادائ بعيدًا عن االنفعاالت اليت ال تنتج إال قرارات خاطئة، وذلك أبن ميلك نفسه 

 ن ال ميكنها من العمل بغضبه، بل جياهدها على ترك تنفيذه.ويقهرها عند ثوران الغضب وهيجانه، وأ
فمقياس الناس اليوم يف الشدة هو صرعة اآلخرين وقهرهم، وهذا مفهوم خاطئ، فجاءت السنة 
وصححت هذا املفهوم، وأشارت إىل أن تلك قوة حيوانية، فهذا الشخص الذي يصرع اثنني الثور 

ل أقوى منه، وأقوى من أربعة من مثله، وكذ ح وعدَّ ا احلمار حيمل أكثر منه، فهي قوة هبيمية، فصحَّ
 مقياس القوة يف البشر أبهنا قوة نفس، وقوة أخالق، وقوة ضبط األعصاب عند الغضب.

وأما ذكر الصرعة فتنبيه على معاجلة النفس وقهرها؛ فإن ذلك أشق وأشد من معاجلة املصارعة للناس، 
ظاهر، ومعاجلة العدو اخلفي أشق من معاجلة اخلصم  ألن النفس عدو خفي والذي ُيصارَع خصم

 .(37)الظاهر
ِإنَّ هللَا اَل يَ ْنظُُر ِإىَل ُصَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم، َوَلِكْن يَ ْنظُُر ِإىَل قُ ُلوِبُكْم : »ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب املثال الثاين: 

إىل قضية القيم واملظاهر، وأنه ال ينبغي للمرء أن  ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث يشري النيب  .(38)«َوأَْعَماِلُكمْ 
 يغرق يف حبر املادايت واالخنداع هبا، وترك املعاين والقيم.

ألن العمل يصدق القول، فال يقبل « قُ ُلوِبُكْم َوأَْعَماِلُكمْ »َل يقل: "ال ينظر هللا إىل أقوالكم"، بل قال: 
كمل

ُ
ح ما قد يُفهم من ذلك.  ملسو هيلع هللا ىلصة، فأراد النيب االتكاء على معيار األقوال دون األعمال امل  أن ُيصحِِ

وهذا ال يعِن أن املرء ال يهتم بنفسه وال بتحسني مظهره، فقد جاء يف السنة ما يدل خبالف ذلك،   
بُّ  قَاَل َرُجٌل: ِإنَّ « اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن َكاَن يف قَ ْلِبِه ِمثْ َقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكرْبٍ : »ملسو هيلع هللا ىلصوهو قول النيب  الرَُّجَل حيُِ

، َوَغْمُط »َأْن َيُكوَن ثَ ْوبُُه َحَسًنا َونَ ْعُلُه َحَسَنًة، قَاَل:  ُر َبَطُر احلَْقِِ بُّ اجلََْماَل، اْلِكب ْ يٌل حيُِ ِإنَّ هللَا مجَِ
 . (39)«النَّاسِ 

 ويرتكز تصحيح املفهوم يف هذا احلديث حول اآليت:

                                                           

. عبد الرؤوف املناوي، التيسري بشرح اجلامع الصغري، 2/117( ينظر ابن هبرية، اإلفصاح عن معاين الصحاح، 37)
1/157. 

ودمه، وعرضه، وماله،  ( أخرجه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب َترمي ظلم املسلم، وخذله، واحتقاره38)
 .4/1987، 2564ح

. وإمنا ذكرت ذلك احرتازاً من أنه قد 1/93، 91( أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، ابب َترمي الكرب وبيانه، ح39)
 يفهم عكس ذلك.
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االعتماد على النية وحسن القصد، وَتذير من الركون إصالح القلوب واألعمال، واحلث على  - 1
 إىل صورة العمل.

 عدم جعل اهلمة متعلقة ابلبدن واملال على حساب القيم واألخالق. - 2
ن عمله وصلحت نيته رضي هللا عنه ونظر إليه وإن كان حنيف اجلسم دميم الصورة  - 3 أن من حسَّ

 فارغ اليد. 
هللا عليه وأعرض عنه وإن كان كبري اجلسم مجيل الصورة كثري  من ساء عمله وفسدت نيته سخط - 4

 املال.
انتقال املسلم من تصوره القاصر على املادايت واملقارنة ابلغري، إىل االنضباط الشخصي وااللتزام  - 5

 .(40)ابلتقوى والصالح
 البقاء على هذا التصور يضر بصاحبه حىت ال يبقى له أجر. – 6
صوركم" إىل قوة األجساد، فكم من مغرت جبسده وقلبه خاٍو، ومما يؤكد هذه اإلشارة بقوله: " – 7

ِمنُي يَ ْوَم الِقَياَمِة ال يَزُِن ِعْنَد هللِا َجناَح : »ملسو هيلع هللا ىلصالنتيجة قول النيب  إنَُّه لََيأيت الرَُّجُل الَعِظيُم السَّ
أي: ال قيمة له وال قدر؛ إذ ال عمل له يوزن، فإنَّ األعمال هي اليت توزن، أي صحتها  (41)«بَ ُعوَضةٍ 

يف عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: أَنَُّه َكاَن جَيَْتِِن ِسَواًكا ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصال أشخاص العاملني، وقد قال 
، َفَجَعَلِت الرِِيُح َتْكَفُؤُه،  اقَ نْيِ : " ِممَّ ملسو هيلع هللا ىلصَفَضِحَك اْلَقْوُم ِمْنُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا اأْلَرَاِك، وََكاَن َدِقيَق السَّ

َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، هَلَُما أَثْ َقُل يف اْلِميزَاِن ِمْن »َتْضَحُكوَن؟ " قَاُلوا: اَي َنيبَّ هللِا، ِمْن ِدقَِّة َساقَ ْيِه، فَ َقاَل: 
 .(42) «أُُحدٍ 

فإنه يكون خريا لصاحبه إذا صحبه اإلخالص، وأنفقه هذا يف جانب الصور، أما يف جانب املال    
ُخْذ َعَلْيَك »فَ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصيف وجوه خلري، فعن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال: بَ َعَث ِإيَلَّ َرُسوُل هللِا 

ُتُه َوُهَو يَ تَ َوضَّأُ، َفَصعََّد يفَّ النََّظَر مُثَّ  طَْأطََأُه، فَ َقاَل: ِإيِنِ أُرِيُد َأْن أَبْ َعَثَك ثَِياَبَك َوِساَلَحَك، مُثَّ اْئِتِِن، فَأَتَ ي ْ
هللِا، َما َعَلى َجْيٍش فَ ُيَسلَِِمَك هللاُ َويُ ْغِنَمَك، َوأَْزعُب َلَك ِمَن اْلَماِل َرْغَبًة َصاحِلًَة. قَاَل: فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل 

                                                           

 . 5/441. ابن امللك، شرح املصابيح، 7/276( ينظر ابن هبرية، اإلفصاح عن معاين الصحاح، 40)
 .4/2147، 2785( أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، ح41)
. وصححه أمحد شاكر. ينظر أبو العباس القرطيب، املفهم ملا أشكل من 4/110، 3991( أخرجه أمحد، ح42)

 .7/359تلخيص كتاب مسلم، 
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ْساَلِم، َوَأْن َأُكوَن َمَع َرُسوِل هللِا َأْسَلْمُت ِمْن َأْجِل اْلَماِل، َوَلِكِنِِ َأْسَلْمُت َزْعَبًة يف  . فَ َقاَل: اَي ملسو هيلع هللا ىلصاإْلِ
اِلحِ    (43)«َعْمُرو، نِْعًما اِبْلَماِل الصَّاِلُح لِلرَُّجِل الصَّ

صرف اهلمة إىل االعتناء أبحوال القلب وصفاته؛ بتحقيق علومه، وتصحيح مقاصده وعزومه،  - 8
فإنَّه ملا كان القلب هو حمل نظر هللا تعاىل فحق  وتطهريه عن مذموم الصفات، واتصافه مبحمودها؛

العاَل بقدر اطالع هللا تعاىل على قلبه أن يفتش عن صفات قلبه وأحواهلا؛ إلمكان أن يكون يف قلبه 
 وصف مذموم ميقته هللا بسببه.

أن االعتناء إبصالح القلب وبصفاته مقدم على األعمال ابجلوارح؛ لتخصيص القلب ابلذكر  - 9
ا كان ذلك ألن أعمال القلوب هي املصححة لألعمال؛ إذ ال يصح عمل مقدم ا على األعمال، وإمنَّ

  .(44)شرعي إال من مؤمن عاَل مبن كلفه، خملص له فيما يعمله
 املطلب الثالث: تصويب مقاييس تقييم الناس.

 ملسو هيلع هللا ىلصاخللل يف التصورات ما يكون متعلقا مبوازين تقييم األشخاص والنظرة إليهم، فقد كان النيب  ِمن
 حريصاً على تصحيح ذلك وبيانه.

« َما رَْأُيَك يف َهَذا»، فَ َقاَل لَرُجٍل ِعْنَدُه َجاِلٍس: ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ َرُجٌل َعَلى َرُسوِل اّلِلَِّ  ومن األمثلة على ذلك:
ْشرَاِف النَّاِس: َهَذا َواّلِلَِّ َحرِيٌّ ِإْن َخَطَب أَْن يُ ْنَكَح، َوِإْن َشَفَع أَْن ُيَشفََّع، قَاَل: فَ َقاَل َرُجٌل ِمْن أَ 

فَ َقاَل: اَي « َما رَأُْيَك يف َهَذا: »ملسو هيلع هللا ىلص، مُثَّ َمرَّ َرُجٌل آَخُر، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اّلِلَِّ ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَكَت َرُسوُل اّلِلَِّ 
، َهَذا َرجُ  َع، َرُسوَل اّلِلَِّ ْسِلِمنَي، َهَذا َحرِيٌّ ِإْن َخَطَب َأْن اَل يُ ْنَكَح، َوِإْن َشَفَع َأْن اَل ُيَشفَّ

ُ
ٌل ِمْن فُ َقرَاِء امل

ٌر ِمْن ِمْلِء اأَلْرِض ِمْثَل َهَذا: »ملسو هيلع هللا ىلصَوِإْن قَاَل َأْن اَل ُيْسَمَع ِلَقْولِِه، فَ َقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ   (45)«َهَذا َخي ْ
أصحابه مقاييس الرجال، وأهنم ال يوزنون هبيئاهتم وال أبمواهلم وإمنا املقياس  أن يعلم ملسو هيلع هللا ىلصأراد الرسول 

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّلِلَِّ أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اّلِلََّ الذي ينبغي أن حيفظوه ويعملوا به هو ما اعتمده احلكيم بقوله: 
َعِليٌم َخِبريٌ 

أراد أن يعلمهم ذلك، فلم يُلق إليهم اخلرب إلقاء، وإمنا استخرج خطأهم يف احلكم، مث  (46)
 .(47)جهلهم ليقع املقياس يف نفوسهم كل موقع، ويتمكن منهم فضل متكن

 بدأ ابستفهامهم. -
                                                           

 . وإسناده صحيح.29/298،  17763( أخرجه أمحد يف املسند، ح43)
 .6/538رطيب، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ( ينظر أبو العباس الق44)
 .8/95، 6447( أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، ابب فضل الفقر، ح45)
 .13( سورة احلجرات: 46)
 .4/34( ينظر موسى شاهني الشني، املنهل احلديث يف شرح احلديث، 47)
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 تصحيحه. ملسو هيلع هللا ىلصكان التصور موجودا لديهم فأراد النيب  -
 ظاهرهم وأحواهلم املادية.أن هذا املفهوم خاطئ يف تصنيف الناس ومعاملتهم حسب م -
 (.48)«َمْن َبطَّأَ ِبِه َعَمُلُه، َلَْ ُيْسرِْع بِِه َنَسُبهُ »أن النسب ال بد له من تقوى: ألنه  -
 استغالل املوقف اجلماعي ملعاجلة الفكرة. -

 
 املطلب الرابع: تصحيح سياق امل صطلحات حىت ال ينقلب فهمها.

بعض الناس مصطلحات يف ظاهرها احلسن، وتكون يف حقيقة األمر اسُتعملت يف غري  يستعمل
 سياقيها، فتحتاج إىل تصحيح استعمال السياق. حىت ال ينقلب فهمها.

 ومثال األمثلة على ذلك: 
َا ال: »ملسو هيلع هللا ىلصاملثال األول: عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  َكْرُم قَ ْلُب َويَ ُقوُلوَن الَكْرُم، ِإمنَّ

ْؤِمنِ 
ُ

وا اْلِعَنَب اْلَكْرَم، فَِإنَّ اْلَكْرَم الرَُّجُل اْلُمْسِلمُ ». ويف رواية: (49)«امل  . (50)«اَل ُتَسمُّ
سبب التسمية: مَسَّت العرب العنب ابلكرم، لكثرة محله، وسهولة قطافه، وكثرة منافعه، وأصل الكرم: 

مر املتخذة منه َتث على السخاء والكرم، فاشتقوا له منه مسي العنب كرما أيضاً؛ ألن اخل، و (51)الكثرة
تسميته لشيء حرَّمه الشرع ابسم مأخوذ من الكرم، وجعل املؤمن أوىل به،  ملسو هيلع هللا ىلصامساً، فكره النيب 

وأشفق أن يدعوهم ُحْسن االسم إىل شرب اخلمر املتخذة من مثرها، فسلبها هذا االسم َتقريًا لشأهنا 
صفة للمسلم الذي يتوقاها، ومينع نفسه عن حمارم الشرع عزة وتكرما، ولذلك وأتكيداً حلرمتها، وجعله 

ْؤِمنِ »و« فَِإنَّ اْلَكْرَم الرَُّجُل اْلُمْسِلمُ »قال: 
ُ

 .(52)ملا فيه من نور اإلميان، وتقوى اإلسالم« قَ ْلُب امل

                                                           

االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر، ( أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب فضل 48)
 .4/2074، 2699ح

، 6183، ح«إمنا الكرم قلب املؤمن»( أخرجه البخاري، كتاب األدب، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 49)
8/42. 

 .4/1763، 2247( أخرجه مسلم، كتاب األلفاظ من األدب وغريها، ابب كراهة تسمية العنب كرما، ح50)
 .5/550باس القرطيب، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ( أبو الع51)
 .12/356( ينظر البغوي، شرح السنة، 52)



                                                   ليبيا -األمسريةاجلامعة               عبدالسالم اهلادي األزهري د.             ...  تصحيح املفاهيم يف السنة النبوية     

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                               sunnaconf.elmergib.edu.ly 

تصحيح هذه التسمية من خالل لفت النظر إىل القيم واملعاين دون املظاهر  ملسو هيلع هللا ىلصفأراد النيب 
 والتسميات، والنظر إىل ما يثمره معىن هذا االسم يف املسلم.  

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّلِلَِّ أَتْ َقاُكمْ يقول الزخمشري: "أراد أن يقرر ويسدد ما يف قوله عز وجل: 
(53) 

وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماً، ولكن اإلشارة إىل  بطريقة أنيقة ومسلك لطيف،
 .(54)أن املسلم التقي جدير أبال يشارك فيما مساه هللا به"

وحُيتمل أن املراد ابلنهي: أتكيد َترمي اخلمر مبحو امسها، وألن يف تبقية هذا االسم هلا تقريرًا ملا كانوا 
ْؤِمنِ »يتها كرماً، وقال: يتومهونه من تكرم شارهبا، فنهى عن تسم

ُ
َا الَكْرُم قَ ْلُب امل ملا فيه من نور « ِإمنَّ

اإلميان وهدى اإلسالم، ومسوا العنب كرما ألن اخلمر املتخذة منه َتث على السخاء وأتمر مبكارم 
ى هذا  ملسو هيلع هللا ىلصحيث كانت طباعهم َتِثهم على الَكرم ونفوسهم جمبولة عليه، كره  (55)األخالق أن يسمَّ

عىَن ِيهيج ِطَباَعهم إلَيه عند ذكره، َوتَ َهشُّ نفوسهم حنوه عند مساعه، فيكون ذلك  احملرَّم اب
َ

سٍم وِضع مل
ْؤِمنِ : »ملسو هيلع هللا ىلصكاحملِرك على الوقوع يف احمَلِرَمات، وهلذا ختم بقوله 

ُ
َا الَكْرُم قَ ْلُب امل ، يَعِِن أن الكرم «ِإمنَّ

 .(56)ذه احلالة أحقُّ أبن تَسِمى كرًماحبس الِنفس عن شهواهتا وإمساكها َعن احملرمات عليها، فه
فظهر من تصحيح هذا السياق أن األحق ابسم الكرم املسلم، أو قلب املسلم، وذلك ملا حواه من 

. (57)العلوم، والفضائل، واألعمال الصاحلات، واملنافع العامة، فهو أحق ابسم الكرمي والكرم من العنب
 .(58)يف الكرم وحفظ املنطق"وقد ترجم أبو داود على هذا احلديث: "ابب 

َعَلى َرُجٍل، َوُهَو يُ َعاِتُب َأَخاُه يف احلََياِء، يَ ُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاملثال الثاين: عن ابن عمر رضي هللا عنها َمرَّ النَّيبُّ 
نَّ احلََياَء ِمَن َدْعُه، فَإِ : »ملسو هيلع هللا ىلصِإنََّك لََتْسَتْحِيي، َحىتَّ َكأَنَُّه يَ ُقوُل: َقْد َأَضرَّ ِبَك، فَ َقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 

 .(59)«اإِلميَانِ 
هناك من الكلمات ما قد تلتبس معانيها ومدلوالهتا إىل العكس، بسبب عدم ضبط مصطلحاها مما 

 يؤدي إىل قلب مدلوالهتا، وقد بيَّنت السنة النبوية مثل هذه املصطلحات وعاجلتها.

                                                           

 .13( سورة احلجرات: 53)
 .4/167. ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، 3/257( ينظر الزخمشري، الفائق يف غريب احلديث، 54)
 .18/599( ينظر ابن حجر، فتح الباري، 55)
 .3/191املازري، املعلم بفوائد مسلم، ( 56)
 .5/551( ينظر أبو العباس القرطيب، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 57)
 .4/294( سنن أيب داود، 58)
 .8/29، 6118( أخرجه البخاري، كتاب األدب، ابب احلياء، رقم 59)
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دفعه ذلك إىل معاتبته، ولكي  يف هذا احلديث انقلب معىن احلياء لدى الرجل لذي يكلم صاحبه حىت
 يتضح األمر جليًّا أذكر اجلوانب التالية: 

أوال: َتديد معىن )احلياء(: قال الراغب األصفهاين: "احلياء انقباض النفس عن القبائح، وهو من 
خصائص اإلنسان، وأول ما يظهر من قوة الفهم يف الصبيان، وجعله اّلِلَّ تعاىل يف اإلنسان لريتدع به 

ب من ُجنب وعفة، ولذلك ال يكون عما ت نزعه إليه الشهوة من القبائح، فال يكون كالبهيمة، وهو ُمركَّ
املستحي فاسًقا، وال الفاسق مستحًيا، لتنايف اجتماع العفة والفسق، وقلَّ ما يكون الشجاع مستحيًيا 

ستحي شجاًعا؛ لتنايف اجتماع اجلنب والشجاعة"
ُ

 .(60)وامل
، والنصح والوعظ والتذكري تنبيه على خري املستقبل، ودعوة إليه، وإمنا كان والعتب لوٌم على املاضي

من اإلميان الذى هو اكتساب؛ ألن احلياء مينع من املعصية كما مينع  -وهو يف األكثر غريزة  -احلياء 
 .(61) اإلميان منها

 اثنيا: الفرق بني احلياء واخلجل:
وهو معىن يظهر يف الوجه، وأصل  (62) )خجل( اخلاء واجليم والالم أصل يدل على اضطراب وتردد 

اخَلَجل يف اللغة الكسل والتواين وقلة احلركة، مث كثُ َر استعماهلم له، حىت أخرجوه إىل معىن االنقطاع يف 
ا ال يتحرك وال الكالم إىل التحريُّ والَدَهش، فهو مأخوذ من اإلنسان اخلجل الذي يبقى ساكتً 

 .(63)يتكلم
واخلجل: اضطراب مصحوب ابخلوف والدهش والتحري، وهو حيصل للمرء عند شعوره ابلعجز عن 
مالءمة الواقع قبيحا كان أو مجيال، على حني أن احلياء هو الشعور ابلشيء القبيح واالشفاق من 

 .(64)مواقعته، والنفور عنه

                                                           

 .207( الراغب األصفهاين، الذريعة اىل مكارم الشريعة، ص60)
. موسى 1/160. ابن حجر، فتح الباري، 1/272القاضي عياض، إكمال املعلم بفوائد مسلم، ( ينظر 61)

 .1/137شاهني، فتح املنعم شرح صحيح مسلم، 
 .2/247( ابن فارس، مقاييس اللغة، 62)
. َسَلمة بن مسلم الُصحاري، 2/534( ينظر أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي، الغريبني يف القرآن واحلديث، 63)

 .4/1682. اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، 3/36ابنة يف اللغة العربية، اإل
 .1/523. مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، 1/502( ينظر ابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، 64)
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يكون حممودا ومىت يكون مذموما، حىت ال تلتبس املفاهيم،  وينبغي التفريق بني احلياء واخلجل، ومىت
نِْعَم »فاحلياء ممدوح إذا َل جيعله صاحبه حاجزًا بينه وبني اخلري؛ لذا قالت عائشة رضي هللا عنها: 

ْهَن يف الدِِينِ   . (65)«النَِِساُء ِنَساُء األَْنَصاِر َلَْ مَيْنَ ْعُهنَّ احلََياُء َأْن يَ تَ َفقَّ
إمنا يريد به اخللق الذي حيث على فعل اجلميل، وترك القبيح،  ملسو هيلع هللا ىلصإن احلياء املمدوح يف كالم النيب 

فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصري يف شيء من حقوق هللا أو حقوق عباده، فليس هو من 
 احلياء، إمنا هو ضعف وخور، وعجز ومهانة .

لتقصري يف شكرها، فإذا سلب العبد احلياء املكتسب وقد يتولد احلياء من مطالعة نعم هللا ورؤية ا
والغريزي، َل يبق له ما مينعه من ارتكاب القبيح، واألخالق الدنيئة، فصار كأنه ال إميان له، ويف ذلك 
يقول اجلنيد: "احلياء رؤية اآلالء، ورؤية التقصري، فيتولد بينهما حالة تسمى احلياء، وحقيقته خلق 

 .(66)، ومينع من التفريط يف حق صاحب احلق" يبعث على ترك القبائح
يقول ابن حجر: "احلياء من اإلميان: وهو الشرعي الذي يقع على وجه اإلجالل واالحرتام لألكابر، 
وهو حممود، وأما ما يقع سببا لرتك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو حبياء شرعي، وإمنا هو ضعف 

العلم مستحي" وكأنه أراد َتريض املتعلمني على ترك العجز  ومهانة، وهو املراد بقول جماهد: "ال يتعلم
 .(67)والتكرب ملا يؤثر كل منهما من النقص يف التعليم"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مسلم، كتاب احليض، ابب استحباب استعمال املغتسلة من احليض فرصة من مسك يف موضع الدم،  ( أخرجه65)
 .1/261، 332ح

 .2/249( ابن القيم، مدارج السالكني، 66)
 .1/478( ابن حجر، فتح الباري، 67)
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 اخلامتة
 فبعد هذه الرحلة يف ظالل هذا البحث، توصلت إىل نتائج وتوصيات جاءت على النحو التايل: 

 أوال: النتائج
 كثريا يف مواطن   ملسو هيلع هللا ىلصاألسئلة من أهم وسائل تصحيح املفاهيم، فقد استعملها النيب  أسلوب

 خمتلفة.
 .تصحيح املفاهيم ابتداًء ُيسهم يف حل اخلالفات ودرء املشاكل قبل تفاقمها 
 .املبادرة يف السؤال يف موضع الشك مما يعني على فهم القضااي ومعاجلتها 
  فهوم تعليما للناس.أحياان هو من يبادر بتصحيح امل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
  تصحيح املفاهيم اليت اعتنت به السنة النبوية، واليت توجه املسلم إىل االنتقال من االعتماد

 على املظاهر املادية إىل السلوك املعنوي اخلُُلقي.
  .أن األخطاء عموما تنشأ من خلل يف التصورات فإذا صح التصور قِلت األخطاء 
 طلحات له أثر يف الفهم الصحيح، والسالمة من انقالب مراعاة السياق يف استعمال املص

 املعاين.
 اثنيا: التوصيات

 .الرتكيز على طرح التساؤالت والتثبت يف فهم املسائل قبل احلكم عليها 
 .عقد ورش العمل والندوات حول تصحيح املفاهيم والتفكري السليم ملا له من أثر إجيايب 
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 قائمة املصادر واملراجع
 الكرمي برواية حفص عن عاصم.القرآن 

حممود  -ابن األثري، جمد الدين، النهاية يف غريب احلديث واألثر، َتقيق: طاهر أمحد الزاوي  .1
 م.1979 -ه  1399بريوت،  -حممد الطناحي، الناشر: املكتبة العلمية 

نعم، ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي، احلث على حفظ العلم وذكر كبار احلفاظ، فؤاد عبد امل .2
 ه . 1412الناشر: مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، الطبعة: الثانية، 

 –ابن اجلوزي، كشف املشكل من حديث الصحيحني، احملقق: علي حسني البواب، دار الوطن .3
 الرايض.

بريوت،  –ابن القيم، مدارج السالكني، احملقق: حممد املعتصم ابهلل البغدادي، دار الكتاب العريب  .4
 م.1996 -ه   1416الثالثة، الطبعة: 

ابن املَلك، حممد بن عز الدين، شرح املصابيح، الطبعة األوىل، إدارة الثقافة اإلسالمية،  .5
 م، 2012ه ، 1433

ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، َتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم،  .6
 م.2003 -ه  1423، السعودية، الرايض، الطبعة: الثانية -مكتبة الرشد 

ابن جزي، تقريب الوصول إيل علم األصول، َتقيق: د. عبد هللا حممد اجلبوري، دار النفائس،  .7
 م.2012ه/1433عِمان، الطبعة: الثانية، 

وآخرون،  ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، َتقيق: شعيب األرنؤوط .8
 م.2013ه ، 1434الطبعة األوىل، الرسالة العاملية، بريوت، 

ابن حجر، أمحد بن علي، موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر، حققه: محدي  .9
 م. 1993 -ه   1414السلفي، صبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة: الثانية، 

إبراهيم ابجس،  -، احملقق: شعيب األرانؤوط ابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم .10
 م.2001 -ه  1422بريوت، الطبعة: السابعة،  –الناشر: مؤسسة الرسالة 

ابن رسالن، أمحد بن حسني، شرح سنن أيب داود، شرح سنن أيب داود، دار الفالح للبحث  .11
 م. 2016 -ه   1437العلمي وَتقيق الرتاث، مصر، الطبعة: األوىل، 

، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، َتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، ابن عبد الرب .12
 ه .  1387املغرب،  –حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
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ابن فارس، أمحد بن فارس، مقاييس اللغة، احملقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر،  .13
 م.1979 -ه  1399

 ه 1414بريوت، الطبعة: الثالثة  –منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر ابن  .14
ابن هبرية، اإلفصاح عن معاين الصحاح، احملقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، دار الوطن،  .15

 ه .1417
أبو العباس القرطيب، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، َتقيق: حميي الدين ديب  .16

 م.1996-ه 1417بريوت(، الطبعة: األوىل،  -بن كثري، دمشق ميستو وآخرون، دار ا
 أبو داود، سليمان بن األشعث، السنن، )بال، ط(، املكتبة العصرية بريوت، )ب. ت(. .17
مصر،  -أبو نعيم أمحد بن عبد هللا، حلية األولياء وطبقات األصفياء، دار السعادة  .18

 م.1974 -ه  1394
م اللغة العربية املعاصرة، عاَل الكتب الطبعة األوىل، أمحد خمتار عبد احلميد وآخرون، معج .19

 م،2008ه /1429
د إبراهيم، مكتبة  .20 د إسحاق حممَّ األمري الصنعاين، التنوير شرح اجلامع الصغري، احملقق: د. حممَّ

 م. 2011 -ه   1432دار السالم، الرايض، الطبعة: األوىل، 
مصر،  -املوطأ، الناشر: مطبعة السعادة الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، املنتقى شرح  .21

 ه .  1332الطبعة: األوىل، 
وسننه  ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري، حممد بن إمساعيل، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  .22

 ه . 1422وأايمه، الطبعة األوىل، دار طوق النجاة، القاهرة، 
 م2009ينة املنورة، الطبعة األوىل،البزار، أمحد بن عمرو، املسند، مكتبة العلوم واحلكم، املد .23
حممد زهري الشاويش،  -البغوي، احلسني بن مسعود، شرح السنة، َتقيق: شعيب األرنؤوط  .24

 م.1983 -ه  1403دمشق، بريوت، الطبعة: الثانية،  -الناشر: املكتب اإلسالمي 
الرتمذي، حممد بن عيسى، السنن، احملقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب  .25

 م. 1998اإلسالمي بريوت، سنة النشر: 
 م.1994 -ه  1414بريوت،  –مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، الشركة العاملية للكتاب  .26
اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، َتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الناشر: دار  .27

 م. 1987 -  ه  1407بريوت، الطبعة: الرابعة  –العلم للماليني 
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ايب، أبو سليمان محد بن حممد، أعالم احلديث، احملقق: د. حممد بن سعد بن عبد اخلط .28
الرمحن، الناشر: جامعة أم القرى )مركز البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي(، الطبعة: 

 م. 1988 -ه   1409األوىل، 
بو اليزيد أبو الراغب األصفهاىن، احلسني بن حممد، الذريعة اىل مكارم الشريعة، َتقيق: د. أ .29

 م. 2007 -ه   1428القاهرة، عام النشر:  –زيد العجمي، دار النشر: دار السالم 
الراغب األصفهاين، حماضرات األدابء وحماورات الشعراء والبلغاء، شركة دار األرقم بن أيب  .30

 ه،1420، 1بريوت، ط –األرقم
حممد  -ي حممد البجاوي الزخمشري، حممود بن عمرو، الفائق يف غريب احلديث، احملقق: عل .31

 لبنان، الطبعة: الثانية. –أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار املعرفة 
الشيباين، أمحد بن حنبل املسند، الطبعة: األوىل، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .32

 م.2001ه /1421
، الُصحاري، َسَلمة بن مسلم، اإلابنة يف اللغة العربية، احملقق: د. عبد الكرمي خليفة وآخرون .33

 م. 1999 -ه   1420الطبعة: األوىل، 
الرايض،  –عبد الرؤوف املناوي، التيسري بشرح اجلامع الصغري، مكتبة اإلمام الشافعي  .34

 م.1988 -ه  1408الطبعة: الثالثة، 
الفاكهي، حممد بن إسحاق، أخبار مكة، احملقق: د. عبد امللك عبد هللا دهيش، الناشر: دار  .35

 ه.1414الثانية، بريوت، الطبعة:  –خضر 
 بريوت. –الفيومي، حممد بن أمحد، املصباح املنري، املكتبة العلمية  .36
القاضي عياض، عياض بن موسى، إكمال املعلم بفوائد مسلم، احملقق: الدكتور حْيََي  .37

 م. 1998 -ه   1419ِإمْسَاِعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: األوىل، 
د بن علي، املعلم بفوائد مسلم، احملقق: حممد الشاذيل النيفر، الناشر: الدار املازري، حمم .38

 م. 1988التونسية للنشر، الطبعة: الثانية، 
 مصر. –مالك بن أنس، املوطأ، َتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب  .39
، ملسو هيلع هللا ىلصبن احلجاج، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  مسلم .40

 بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، )د.ت(.
املنذري، عبد العظيم بن عبد القوي، خمتصر سنن أيب داود، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،  .41

 م. 2010 -ه   1431اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -الرايض 
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موسى شاهني الشني، املنهل احلديث يف شرح احلديث، دار املدار اإلسالمي، الطبعة:  .42
 م. 2002األوىل،

موسى شاهني، فتح املنعم شرح صحيح مسلم، دار الشروق، الطبعة: األوىل )لدار الشروق(،  .43
 م. 2002 -ه   1423

الطبعة: األوىل، بريوت،  –النسائي، أمحد بن شعيب، السنن الكربى، مؤسسة الرسالة  .44
 م. 2001 -ه 1421

اهلروي أبو عبيد أمحد بن حممد، الغريبني يف القرآن واحلديث، َتقيق ودراسة: أمحد فريد  .45
 -ه   1419اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -املزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز 

 م. 1999
 
 


