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االستشهادات الحديثيَّة يف كتاب «شمس العرب“  

لزيغريد هونكة، قراءة تحليليَّة .
ر د آل ع�َّ خلود محمَّ

ـــعوديَّة باحثة من السُّ

: امللخَّص 

عايـــة لـــُه بُحْكـــِم ُشـــهرتِه  ترجـــُع صلتـــي بهـــذا الكتـــاب، إىل فـــرتٍة كَـــُ�َت فيـــه الدَّ

ـــ�،  ـــن النَّصـــارى الغربيّ ـــم م ـــلمَ� بعكـــِس نُظرائِه ـــة املُس ـــِه املؤلِّف ائعـــة، إذ امتدحـــت في الذَّ

ســـتُه فيهـــم مـــن علـــوٍّ يف العلـــم والعقيـــدِة واألخـــالق،  انطالقـــاً مـــن إعجابهـــا »ـــا تلمَّ

مســـتدلًَّة عـــىل ذلـــك بشـــواِهَد مـــن النقـــوالت الرشعيَّـــة والتاريخيَّـــة لِـــكال الفريقـــ�، 

ــة املنســـوبة إىل النبـــي  ـــيص الرشعـــّي فقـــد اســـتوقفتني األحاديـــث النبويـَّ وبُحكـــم تخصُّ

ملسو هيلع هللا ىلص مـــ½ اقتبســـتُه املؤلِّفـــة كشـــواِهَد عـــىل رِفعـــة العـــرب العلميَّـــة، والتـــي ال تُخطـــُئ 

ـــِل  ـــاً لتحلي ـــاالً جامع ـــاً أو مق ـــد مؤلَّف ـــ� Á أج ـــه، وح ـــبتها إلي ـــالُن نس ـــة بُط يع ـــمَّ بالرشَّ املُل

ـــا  ـــَع م ـــه جم ـــُت في ـــة، إذ رُم ـــذه الورق ـــة ه ـــي إىل كتاب ت ـــت Ä همَّ ـــرُه، نزع ـــبق ِذك ـــا س م

ترامـــى خـــربُه يف شـــتَّى املؤلَّفـــات والفتـــاوى املعنيَّـــة »ضمـــون األحاديـــث الـــواردة يف 

ـــالم؛  ـــة واإلس ـــر املؤلِّف ـــة نظ ـــن وجه ـــِه م ـــه إىل تحليل ـــر درجت ـــرَّد ِذك ى مج ـــدَّ ـــاب، تتع الكت

ـــي  ـــن النب ـــت ع ـــ½َّ Á يثبُ ـــه م ـــس في ـــن التَّلبي ـــع م ـــًة للتَّرشي ـــه، وصيان ـــقِّ من ـــتخالصاً للح اس

ــة  ــة العلميَّـ ــة، إالَّ أنَّ النزاهـ ــم الرشعيَّـ ــُق التَّعاليـ ــا يُوافـ ــواِهِد مـ ـ ملسو هيلع هللا ىلص، وإن كان يف الشَّ

تســـتدعي الوقـــوَف مليÎـــا أمـــاَم مـــا يُنَســـُب إليـــِه مـــن نقـــوالٍت Á تثبـــُت يف أك�هـــا إالَّ 

باملعنـــى، فقداســـة اإلســـالم التـــي أقرَّتهـــا املؤلِّفـــة يف مســـائلِه العلميَّـــة قـــد ارتأتهـــا يف 

ـــه،  ـــف حقَّ ـــت للمؤلِّ ـــي حفظ ـــ� الت ـــل» للقوان ـــرح والتعدي ـــل الج ـــن «أه ـــا م ـــ� أهله تقن
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َر  وللِعلـــِم قُدســـيَّته، اســـتمداداً بعـــد الُقـــرآن مـــن منطـــوٍق أُوÕ جواِمـــَع الَكلِـــم، حـــذَّ

فيـــِه ملسو هيلع هللا ىلص ونبَّـــَه مـــن التشـــبُّعِ »ـــا Á نُعـــَط ١، إذ «مـــن بركـــة الِعلـــم أن يُضـــاَف القـــوُل 

َس »ـــا فيـــِه مـــن «حـــقٍّ  إىل قائلـــه» ٢،كـــ½ أنَّ ديـــٌن هـــذا نهجـــه، لهـــو أحـــقُّ أن يُقـــدَّ

وعـــدٍل» يف املنهـــج، Á يُعـــرَف عنـــد أهـــل البحـــِث مـــن الغربيـــَ� نظـــÞُه ٣ .

ـــْحَر، وال تعملوا به) . ل ٤ : (تعلَّمـــوا السِّ الحديـــث األوَّ

ـــة وال  ـــب ال الضعيف ـــن الكت ـــور يف أيٍّ م ـــÞ مذك ـــه ٥، غ ـــل ل ـــث : ال أص ـــة الحدي درج

ـــة . املوضوع

الُحكـــم عليه : باطل ســـندا، ومعنًى .

اســـتدالل املؤلِّفة منه : 

ـــية،  ـــوف والخش ـــاً بالخ ـــاً مكتنف ـــف موقف ـــالم Á يق ـــرى أنَّ اإلس ـــة، ت ـــس الكنيس بعك

ــذ  ــر بعدئـ ــم تتأثـَّ ــودة، فلـ ــب املعبـ ــلَّ الكواكـ ــد محـ ــَه الواحـ ــه“ اإللـ ــلَّ ”اللـ ــل أحـ بـ

كيَّـــات املتعلقـــة بهـــا، إذ تـــرى ُحرمـــَة االعتقـــاد بتأثÞهـــا املُبـــارش عـــىل اإلنســـان،  بالرشِّ

ـــالة لهـــا . كحرمـــة تقديـــم الصَّ

ـــتدالالً  ـــديٍّ اس ـــرٍض تعبُّ ـــَو لغ ـــا ُه َّêـــث، إ ـــِه الحدي ـــا إلي ـــذي دع ـــم الَّ ـــرى أنَّ التعلُّ ت

ـــُروَن  ـــَال يَنظُ ـــاىل : ﴿أَفَ ـــه تع ـــ½ء، كقول ـــل والنَّظـــر للسَّ ـــاً للتأمُّ ـــي أساس اع ـــيِّ الدَّ ـــر اإلله باألم

١. متفٌق عليه، صحيح البخاري، ٥٢١٩، صحيح مسلم، ٢١٣٠ .

٢. ذكره اإلمام العالمة ابن عبد الرب رحمه الله يف كتابه جامع بيان العلم وفضله « (٢/ ٨٩) .

٣. باإلمكان الرُّجوع لالستزادة يف هذا املوضوع إىل كتاب: كربى اليقينيات الكونية للبوطي، فصل : املنهج العلمي للبحث عن الحقيقة عند 

عل½ء املسلم� وغÞهم .

٤. شمس العرب تسطع عىل الغرب، زيغريد هونكة : الكتاب ٤، الفصل ٥، ص ١٦٧ .

http://fatwa. : ٥. راجع فتوى : إسالم ويب، رقم : ١٣٩٧٤، التصنيف : أحاديث نبوية مع رشحها، تاريخ النرش : ٢ - ٣ - ٢٠٠٢، الرابط

islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=١٣٩٧٤، وفتوى : اإلسالم سؤال وجواب، رقم : 

. ١٤٠١١/https://islamqa.info/ar : ١٤٠١١، التصنيف : الحديث وعلومه - األحاديث الضعيفة، تاريخ النرش : ١٥-١٢-٢٠٠٢ م، الرابط
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ـــا ذاَك  ـــْت﴾ [الغاشـــية : ١٧ – ١٨]، وم ـــَف ُرِفَع ـــَ½ء كَيْ ـــْت * َوإَِىل السَّ ـــَف ُخلَِق ـــِل كَيْ ِب إَِىل اْإلِ

ـــرى  ـــُه ال يُ ـــه، فالل ـــق ب ـــا يتعلَّ ـــُب إالَّ » ـــرف الغي ـــوس، إذ ال يُع ـــاِن يف النُّف ûـــزاً لإل إالَّ تعزي

ـــاٍد  ـــرÄ أدý اعتق ـــدى الع ـــن ل ـــذا، Á يك ـــه، ل ـــِه »خلوقات ـــىل عظمت ـــِه وع ـــتدل علي ـــن يُس لك

ــحريٍّ  ــًى سـ ــأي معنـ ــق بـ ــن التَّصديـ ــة عـ ــة الواقعيـ ــُه النَّزعـ ــب، إذ þلَّكتـ ــÞ الكواكـ بتأثـ

ـــف . ـــن الحني ي ـــة الدِّ ـــن عقالنيَّ ـــفافاً م ـــا، استش ـــÞٍ فيه خط

األخطاء الواردة يف االستدالل :

ـــن  ـــاس م ـــُه النَّ ـــا تداول ـــالم » ـــزام اإلس ـــة إىل إل ـــذي أدَّى باملؤلِّف ـــق الَّ ـــف التَّوثي َضع

ـــادر  ـــوع إىل املص ـــِه بالرُّج ـــن حقيقت ـــ�ُّ م ـــي إىل التب ـــÞ العلم م ـــثُّ الضَّ ـــث دوَن ح األحادي

الحديثيَّـــة األصليَّـــة .

ـــف األصـــول  ـــل»، بربطـــِه »ـــا يُخال ـــر التأمُّ ـــوء تَفســـÞ املقصـــد الترشيعـــي مـــن «أم ُس

ــذي أدَّى باملؤلِّفـــة بإقـــرارِه إىل عـــدم اعتبـــار  ـــحر، والـَّ ــم السِّ ـــة مـــن تعلـُّ الرشعيَّـــة العامَّ

ـــِذ  ـــة األخ ـــاس يف طريق ـــالف النَّ ـــن اخت ـــر ع ـــضِّ النَّظ ـــه، إذ بغ ـــل من ر الحاص ـــرضَّ ـــِم ال حج

ـــحر  ـــة السِّ ـــِظ ُحرم ـــح اللَّف ي ـــرَّ برصَّ ـــيَّ أق ـــم اإلله ـــإنَّ الُحك ـــِه، ف ـــر بتعاليم ـــكاِن التأثُّ ـــه وإم ب

حيـــح : (مـــن أ\ عرافـــاً  ــى االقـــرتاَب منـــُه «فضـــوالً»، كـــ½ جـــاء يف الحديـــث الصَّ وحتـَّ

ـــة) ٦ . ـــ� ليل ـــالة أربع ـــه ص ـــل ل ـــن يشء Á تقب ـــأله ع فس

ـــم  ـــّي، وحـــدود التعلُّ ـــر اإلله ـــَ� األم ـــح ب حي ـــه الصَّ ـــط والتوجي ب ـــار إىل الرَّ أيضـــاً، االفتق

ـــِه إالَّ  ـــل إلي ـــحريٍّ ال يُتوصَّ ـــُم الس ـــب، فالعل ـــراج والكواك ـــق باألب ـــ½ يتعلَّ ـــه في ـــموح ب املس

يـــح باللـــه، وهـــذا ِمـــ½َّ يُخالـــف مـــا ُعـــرَِف مـــن رصيـــَح العقـــِل والنَّقـــل  بالُكفـــر الرصَّ

٦. أخرجه مسلم، كتاب السالم، باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ١٠٦٢/٢٢٣٠ .
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ـــتقبل  ـــة املس ـــن معرف ـــِب م ـــه بالغي ـــُق من ـــ½ Á يتعلَّ ـــَب ف ـــراُج والكواك ـــا األب ـــيِّ ٧، أمَّ الرشع

ـــا  ومـــا شـــابهه، كمعرفـــة الِقبلـــة واملَســـÞ وتعاقـــب الُفصـــول مثـــالً فـــال حـــرَج فيـــه، أمَّ

ــم  ــ� «التَّحريـ ــه بـ ــٌف يف درجتـ ــو ُمختلـ ــراج) فهـ ــالف األبـ ــخصيَّات (باختـ ــة الشـ معرفـ

ـــواز“  ـــدم الج ـــَ� ”ع ـــم، وب ـــم التنجي ـــن عل ـــِه ع ـــرش@ِّ لتفرُّع ـــاد ال ـــِه باالعتق ـــرب» وإقران األك

لعـــدم علميَّتـــِه، والفتقـــار النَّفـــع العائِـــد منـــه ٨.

ة :  التعقيـــب عـــىل ما قد يحملـــُه املعنى من ِصحَّ

ــ½َء  ـ ــِم إىل السَّ ــُر التَّعليـ ــَع أمـ ــاً، أن يُرَجـ ــث صحيحـ ــى الحديـ ــوَن معنـ األوىل ليكـ

ـــ½َّ ال  ـــذا ِم ـــحر»، فه ـــدِه بــــ «السِّ ـــات، دوَن تقيي ـــوم الكونيَّ ـــن ُعل ـــُه م ـــا حوت ـــِر مل ـــن النَّظ م

ـــرآن  ـــ½ ورَد يف الُق ـــاب» ك ـــُة «أُويل األلب ـــي ِصَف ـــتحبابُه إذ ه ـــَم اس ـــل ُعلِ ع ب ـــرشَّ ـــُه ال يُخالف

ـــا مـــا قـــد يُســـتباُن رضرُه فـــال عقـــَل يســـتبيحُه ويدعـــو إىل التمكُّـــن منـــه . ٩، أمَّ

ــاً مـــن العلـــوِم وإن بـــاَن  ــة الرَّغبـــة يف أن يكـــوَن املُســـلم ُمتمكِّنـ قـــد تكـــون ِعلـَّ

ــال  ــا فـ ــالِل فيهـ ـ ــَن الضَّ ــ�َّ مواطـ ــا أو ليتبـ ــن خاللِهـ ــتضعَف مـ ــالَّ يُسـ ــي لئـ ــا، هـ َرضرُهـ

ـــٌر إىل  ـــُه ُمفتق ـــيٍّ إالَّ أنَّ ـــبُه منطق ـــÞه، وهـــذا وإن كاَن ِش ـــه أو لغ ـــَت ل ـــا يف حـــال وقع يَجهله

ـــموليَّة وبُعـــد النَّظـــِر يف األُســـس التـــي قامـــت عليهـــا، ويف العواقـــب التـــي ســـتؤول  الشُّ

ـــىل  ـــالوًة ع ـــزام، ع ـــق االلت ـــوَن يف ُعم ـــ½ يتباين ـــذ ك ـــرُِق األخ ـــون يف طُ ـــاُس يتباين ـــا، فالنَّ إليه

حر [البقرة : ١٠٢] . ٧. كذم الله هاروت وماروت يف سورة البقرة من تعليم النَّاس السِّ

 : التصنيــف  التنجيــم،  علــم  عــن  متفرعــة  األبــراج  مــن  املأخــوذة  الصفــات   ،١٩٤٥٨٥  : رقــم  ويــب،  إســالم  موقــع  فتــوى   .٨

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Opt  : الرابــط   ،٢٧-١٢-٢٠١٢  : النــرش  تاريــخ  التنجيــم، 

ion=FatwaId&Id=١٩٤٥٨٥، وفتــوى موقــع اإلســالم ســؤال وجــواب، رقــم :  ١٤٧٢٣٢، حكــم معرفــة طبائــع النــاس وصفاتهــم 

.  ١٤٧٢٣٢/https://islamqa.info/ar  : الرابــط   ،٢٠١٠-٠٥-٠٥  : النــرش  تاريــخ  العقيــدة،   : التنصيــف  أبراجهــم،  خــالل  مــن 

 : عمــران  [آل  اْألَلْبَــاِب﴾  ُوِيل  ألِّ َآليَــاٍت  َوالنََّهــاِر  اللَّيْــِل  َواْخِتــَالِف  َواْألَرِْض  ــَ½َواِت  السَّ َخلْــِق  ِيف  تعــاىل:﴿إِنَّ  قــال   .٩

.[٥٧  : [غافــر  يَْعلَُمــوَن﴾  َال  النَّــاِس  أَكْــَ�َ  َولَِٰكــنَّ  النَّــاِس  َخلْــِق  ِمــْن  أَكْــَربُ  َواْألَرِْض  ــَ½َواِت  السَّ وقوله:﴿لََخلْــُق   ،[١٩٠
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ا ١٠ . Îاً أو رشÞء إالَّ وســـيخلفُه بـــه األثـــر إن خـــ ــُم الـــيشَّ أنَّ اإلنســـان ال يتعلـَّ

حيحة :  مـــا يُقابله من األدلَّة النقليَّـــة الصَّ

ـــيَاِطُ�  ـــو الشَّ ـــا تَتْلُ ـــوا َم ـــا : ﴿َواتَّبَُع ـــر فاعله ـــىل كُف ـــة ع ال ـــربى الدَّ ـــة األوىل والُك اآلي

ــاَس  ــوَن النَّـ ــُروا يَُعلُِّمـ ــيَاِطَ� كََفـ ـ ــنَّ الشَّ ــلَيَْ½ُن َولَِكـ ــَر ُسـ ــا كََفـ ــلَيَْ½َن َوَمـ ــِك ُسـ ــَىل ُملْـ َعـ

ــَ½ِن ِمـــْن أََحـــٍد  ـــْحَر َوَمـــا أُنْـــِزَل َعـــَىل الَْملََكـــْ�ِ ِببَاِبـــَل َهـــاُروَت َوَمـــاُروَت َوَمـــا يَُعلـِّ السِّ

ـــْرِء  ـــْ�َ الَْم ـــِه بَ ـــوَن ِب ـــا يَُفرِّقُ ـــَ½ َم ـــوَن ِمْنُه ـــْر فَيَتََعلَُّم ـــال تَْكُف ـــٌة فَ ـــُن ِفتَْن ـــا نَْح َ َّêِـــوال إ ـــى يَُق َحتَّ

ــِه َويَتََعلَُّمـــوَن َمـــا يَُرضُُّهـــْم َوال  يـــَن ِبـــِه ِمـــْن أََحـــٍد إِال ِبـــِإْذِن اللـَّ َوَزْوِجـــِه َوَمـــا ُهـــْم ِبَضارِّ

ـــِه  ْوا ِب ـــا َرشَ ـــَس َم ـــالٍق َولَِبئْ ـــْن َخ ـــرَِة ِم ـــُه ِيف اآلِخ ـــا لَ ـــَرتَاُه َم ـــِن اْش ـــوا لََم ـــْد َعلُِم ـــْم َولََق يَْنَفُعُه

أَنُْفَســـُهْم لَـــْو كَانُـــوا يَْعلَُمـــوَن﴾ ١١ .

ـــن  ـــعبًة م ـــس ُش ـــوِم ؛ اقتب ـــن النُّج ـــً½ م ـــس عل ـــن اقتب ـــه ملسو هيلع هللا ىلص : (م ـــول الل ـــال رس ق

ـــعبًة  ـــس ش ـــوم، اقتب ـــن النج ـــًال م ـــس عم ـــن اقتب ـــة ١٣ : (م ـــا زاد) ١٢، ويف رواي ـــحِر زاد م الس

ـــحر) . ـــن السِّ م

ـــال  ـــد ق ـــن محم ـــام ع ـــا هش ـــارون، ثن ـــن ه ـــد ب ـــا يزي ـــد، حدثن ـــام أحم ـــند اإلم يف ُمس

: كنـــا مـــع أÄ قتـــادة ريض اللـــه عنـــه عـــىل ظهـــر بيتنـــا، فـــرأى كوكبـــا انقـــض، فنظـــروا 

ـــا) ١٤ .  ـــه أبصارن ـــا أن نتبع ـــد نهين ـــا ق ـــادة : (إن ـــو قت ـــال أب ـــه، فق إلي

 

ــً½،  ــُه ِعل ــن من ــُه قــد þكَّ ــه، »ــا أنَّ ينــي واألخالقــي فيعمــل ب ــحر فيضعــف وازعــه الدِّ ــُه قــد ينجــرف اإلنســان مــع السِّ ــى : أنَّ ١٠. املعن

عــِف مهــ½ ســعى ســعيُه للكــ½ل، وبالتقلُّــب املُفاجــئ مهــ½ وجــَد يف نفســِه الثَّبــات، وإالَّ ملــا كاَن لوجــوده  فاإلنســاُن موصــوٌم بالنَّقــِص والضَّ

ــًال﴾  [امللــك : ٢] . ــُن َعَم ــْم أَْحَس ــْم أَيُُّك ــاَة لِيَبْلُوَكُ ــْوَت َوالَْحيَ ــَق الَْم ــِذي َخلَ ــه تعــاىل : ﴿الَّ ــِرب» أيُّ معنــى، قــال الل يف هــذه األرض «كُمختَ

١١. البقرة / ١٠٢ ، ١٠٣ .

١٢. صحيح الرتغيب لأللبا"، كتاب األدب وغÞه، باب : الرتهيب من السحر، ح ٣٠٥١، ١٧٣/٣ .

١٣. السلسلة الصحيحة لأللباين، ح 793، 2/420 .

١٤. مسند اإلمام أحمد ح ٢٢٤٤٨، ٣٤٨/١٦ .
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الحديـــث الثَّـــا´ ١٥ : (اطلبوا العلم مـــن اَملْهِد إىل اللَّحد) .

درجـــة الحديث : ال أصل له ١٦ .

الُحكـــم عليـــه : باطل ســـنداً، صحيح معنًى .

اســـتدالل املؤلِّفة منه :

ـــق  ـــن ُمنطل ـــاً، كان م ـــاً ديني ـــم واجب ـــب الِعل ـــل طل ـــي ملسو هيلع هللا ىلص بجع ـــع النب ـــرى أنَّ ترشي ت

يـــن، تســـهيالً النتشـــارِه والتَّعريـــف  اعمـــة للدِّ رغبتـــِه يف تكويـــن الحضـــارة اإلســـالميَّة الدَّ

ـــة  ـــ� يف األهميَّ ـــا منفصل ني ـــن والدُّ ي ـــل الدِّ ـــم، ال يجع ـــَ� األم ـــٍد ســـ½ويٍّ ب ـــٍر وُمعتق ـــه كفك ب

ـــة، والبـــا" للحضـــارة  ـــعي يف طلـــب العلـــم النَّاهـــض لألمَّ واالهتـــ½م، لذلـــك جعـــَل للسَّ

ـــام . ي ـــالة والصِّ ـــن الصَّ ـــة م ـــادات املفروض ـــواب العب ـــاً كث ثواب

ـــرد  ـــن الف ـــًة يف تكوي ـــجاعًة وحكم ـــ�َ ش ـــالم كان أك ـــرى أنَّ اإلس ـــة، ت ـــًة بالكنيس ُمقارن

لـــًة للعلـــوم الدينيَّـــة، رغبـــًة يف  ــة باعتبارهـــا ُمكمِّ د مـــن العلـــوم الدنيويـَّ املُســـلم، للتـــزوُّ

ات اإللهيَّـــة، بالنَّظـــر إىل َجـــالِل مـــا خلـــق،  زيـــادة إûانـــِه وُعمـــق معرفتـــِه بجـــالل الـــذَّ

يـــن بجعلـــِه معيـــاراً بانيـــاً لإلنســـاِن والحضـــارة، يف ُمختلـــف  كذلـــك يف تثبيـــِت أوارص الدِّ

العلـــوم .

األخطاء الواردة يف االســـتدالل :

ــُه يتَِّفـــق مـــع قـــوٍل مأثـــور  بُطـــالن نســـبة الحديـــث إىل النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص، واألصـــحُّ أنـَّ

اشـــتُِهَر منســـوباً لإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل – رحمـــه اللـــه – ١٧ .

١٥. شمس العرب تسطع عىل الغرب، زيغريد هونكة : الكتاب ٥، الفصل ٤، ص ٣٦٩ .

ويــب،  إســالم   : فتــوى  كذلــك   ،٣٠ ص  غــدة،  أبــو  الفتــاح  لعبــد  العلــ½ء،  عنــد  الزمــن  قيمــة   : راجــع   .١٦

http://  : الرابــط  م،   ١٠-٠٤-٢٠٠٥  : النــرش  تاريــخ  وموضوعــة،  ضعيفــة  أحاديــث   : التصنيــف   ،٦٠٨٠٤  : رقــم 

.  ٦٠٨٠٤=fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id

١٧. قــال البغــوي عــن أحمــد : أنــا أطلــب العلــم إىل أن أدخــل القرب، وقــال صالح : رأى رجــل مع أÄ محربة فقــال له : يا أبا عبــد الله أنت قد 

بلغــت هــذا املبلــغ وأنــت إمام املســلم�، فقال : معي املحربة إىل املقربة . (اآلداب الرشعية واملنــح املرعية، ملحمد بن مفلح املقديس، ٥٨/٢) .
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ة : التعقيـــب عـــىل ما قد يحملـــُه املعنى من ِصحَّ

ـــر  ـــُه إىل التفكُّ ـــِه أتباع ـــي ملسو هيلع هللا ىلص يف حثِّ ـــن النب ـــَت ع ـــا ثَبُ ـــة » ـــتدالِل املؤلِّف ـــق اس توافُ

يف الَخلـــِق، كقولـــه: (تفكـــروا يف آالء اللـــه، وال تفكـــروا يف اللـــه عـــز وجـــل) ١٨، ملـــا لـــُه 

ـــه . ـــارة درب ـــان وإن ûـــت اإل ـــر يف تثبي ـــِق األث ـــن عمي م

ـــا  ني ـــَر األخـــÞُ يف الدُّ ـــَ� الكنيســـة واإلســـالم ولُطـــف النَّظـــرة، إذ Á ي ـــة ب حـــالوة املُقارن

ـــ½َّ  ـــذا م ـــاوة» ١٩، وه ـــا بــــ «الغب ـــة يف وصمه ـــراُه الكنيس ـــ½ ت ـــَن ك ي ـــدا الدِّ ـــارِف ع ـــن املع م

نيـــا مـــن الزراعـــة والحصـــادة ومـــا  يوافـــُق حديـــث النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص يف إقـــرارِه ملعـــارف الدُّ

ـــَت  ـــا ثَبُ ـــا مل ـــك يف موافقته ـــم) ٢٠، كذل ـــر دنياك ـــم بأم ـــم أعل ـــث : (أنت ـــ½ يف حدي ـــابه، ك ش

ـــم  ـــِه أيديه ـــفُّ ب ـــ½ تُك ـــام م ـــي األغن ـــة ورع ـــارة والخياط ـــم للنج ـــن تعلُّمه ـــاِء م ـــن األنبي ع

ـــالم  ـــا، فاإلس Îـــاً تام ـــي تفرُّغ ع ـــم الرشَّ ـــب العل ـــوا لطل ـــو تفرَّغ ـــ½ ل ـــؤال في ـــن السُّ ـــم ع وتُغنيه

ـــل  ـــاً أفض ـــا مكان ني ـــل الدُّ ـــل لجع ـــة ٢١، ب ـــب والرهبن ـــراط يف النَّحي ـــزواء واالنخ ـــو لالن ال يدع

.

حيحة : مـــا يُقابله من األدلَّة النقليَّـــة الصَّ

ـــى  ـــه حت ـــبيل الل ـــو يف س ـــم فه ـــب العل ـــرج يف طل ـــن خ ـــه ملسو هيلع هللا ىلص : (م ـــول الل ـــال رس ق

ـــع) ٢٢ . يرج

١٨. السلسلة الصحيحة لأللبا"، ح ١٧٨٨، ٣٩٥/٤ .

١٩. شمس العرب تسطع عىل الغرب : ص ٣٦٩ .

٢٠. صحيح الجامع لأللبا"، ح ١٤٨٨، ١/ ٣١٢ .

ــربوا  ــ½ أُخ ــه، فل ــن عبادت ــألوا ع ــلم- وس ــه وس ــه علي ــىل الل ــي -ص ــوت النب ــاءوا إىل بي ــن ج ــة الذي ــر الثالث ــرب النف ــاء يف خ ــ½ ج ٢١. ك

ــزل  ــه يعت ــث: إن ــال الثال ــًدا، وق ــر أب ــوم الده ــه يص ــر: إن ــال اآلخ ــداً، وق ــل أب ــيل اللي ــه يص ــال : إن ــم ق ــا، فأحده ــم تقالُّوه ــا كأنه به

ــاري،  ــه البخ ــي)، [أخرج ــس من ــنتي فلي ــن س ــب ع ــن رغ ــال : (فم ــم ق ــك، ث ــم ذل ــي ملسو هيلع هللا ىلص عليه ــر النب ــداً، فأنك ــزوج أب ــال يت ــاء، ف النس

ــاب  ــلم، كت ــاء﴾ ١٢٩٢/٥٠٦٣، ومس ــن النس ــم م ــاب لك ــا ط ــوا م ــاىل : ﴿فانكح ــه تع ــكاح لقول ــب يف الن ــاب : الرتغي ــكاح، ب ــاب الن كت

ــوم، ٦٣١/١٤٠١] . ــؤن بالص ــن امل ــز ع ــن عج ــتغال م ــة، واش ــد مؤن ــه ووج ــه إلي ــت نفس ــن تاق ــكاح مل ــتحباب الن ــاب : اس ــكاح، ب الن

٢٢. صحيح الرتغيب لأللبا"، كتاب العلم، باب : الرتغيب يف الرحلة يف طلب العلم، ح ٨٨، ١٤٦/١ .
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قال رســـول الله ملسو هيلع هللا ىلص : (طلب العلم فريضة عىل كل مســـلم) ٢٣ .

ـــُه  ـــه ل ـــهَّل الل ـــ½ً، س ـــه عل ـــس في ـــاً يلتم ـــلك طريق ـــن س ـــه ملسو هيلع هللا ىلص : (م ـــول الل ـــال رس ق

ـــة) ٢٤ . ـــاً إىل الجن ـــه طريق ب

قـــال رســـول اللـــه ملسو هيلع هللا ىلص : (الدنيـــا ملعونـــٌة ملعـــوٌن مـــا فيهـــا، إالَّ ذكـــر اللـــه ومـــا 

وااله، أو عـــاÁ ومتعلـــم) ٢٥ .

. (� الحديـــث الثَّالـــث ٢٦ : (اطلبـــوا العلم ولو يف الصِّ

درجـــة الحديث : باطل ٢٧ .

الُحكـــم عليـــه : باطل ســـنداً، صحيح معنًى .

اســـتدالل املؤلفة منه :

ــرَّف  ــه ألن يتعـ ــق رغبتـ ــن منطلـ ــت مـ ــد ملسو هيلع هللا ىلص كانـ ـ ــي محمَّ ــوة النبـ ــرى أنَّ دعـ تـ

ـــق  ـــÞ طري ـــُه يُن ـــا أنَّ ـــا، » ـــات وعجائبه ـــة املخلوق ـــالل دراس ـــن خ ـــم م ـــىل خالقه ـــُه ع أتباع

ـــابق . اإلûـــان، كـــ½ ســـبَق بيـــاُن ذلـــك يف الحديـــث السَّ

ــوم كل  ــلم� إىل علـ ــار املُسـ ــك أنظـ ــالل ذلـ ــن خـ ــت مـ ــي ملسو هيلع هللا ىلص لفـ ــرى أنَّ النبـ تـ

ـــاً  ـــك كان لِزام ـــه، لذل ـــُع إلي ـــه وترج ـــن الل ـــة م ـــن، واملعرف ي ـــدم الدِّ ـــم يخ ـــعوب، فالعل الشُّ

ــا كان مصـــدره . Îلزومـــاً موجبـــاً أن يصـــل املُســـلم إليـــِه وينالـــُه أيـ

ــاوة»، كاَن  ــة «غبـ ــة الدنيويـَّ ــأنَّ املعرفـ ــة التـــي كانـــت تـــرى ٢٨ بـ بعكـــس الكنيسـ

يـــن، وداعـــ½ً للحضـــارة . ـــالً للدِّ يـــراه اإلســـالُم ُمكمِّ

٢٣. صحيح الجامع لأللبا"، ح ٣٩١٤، ٧٢٧/١ .

٢٤. صحيح الرتغيب لأللبا"، كتاب العلم، باب : الرتغيب يف العلم وطلبه، ح ٧٠، ١٣٨/١ .

٢٥. السلسلة الصحيحة لأللبا"، ح ٢٧٩٧، ٧٠٣/٦ .

٢٦. شمس العرب تسطع عىل الغرب : ص ٣٦٩ .

٢٧. السلسلة الضعيفة لأللبا"، ح ٤١٦، ٦٠٠/١، كشف الخفاء للعجلو"، ١٣٨/٣٩٧.

٢٨. عىل لسان بولس الرَّسول، ذكرته املؤلِّفة، ص ٣٦٩ .
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األخطاء الواردة يف االســـتدالل : 

بُطـــالن نســـبة الحديث إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص .

بالنَّســـبة للعـــوام، عـــدم تقييـــد املصـــادر التـــي يتَّخـــذ منهـــا العلـــم قـــد يعـــوُد 

ــق  ــيَّ½ وإن كان النَّاطـ ــادر، ال سـ ــة املصـ ــتمُع لكافـَّ ــن يسـ ــي ملـ ــرضر، إذ ينبغـ ــِه بالـ عليـ

ـــه أي  ـــن خالل ـــتغل م ـــذي ال تُس ـــكايف ال ـــي ال ـــزوَن العلم ـــِه املخ ـــوَن لدي ـــر، أن يك ـــا كاف به

ـــة  ـــوم أنَّ الحصيل ـــه، فمعل ـــا فهم ـــا به ـــوء معه ـــه، أو يس ـــُب علي ـــد تُقل ـــِه ق ـــراٍت يف نفس ثغ

ـــليم ال ســـيَّ½  ــع بهـــا الفـــرد مكَّنتـــُه مـــن الفهـــم السَّ الثقافيـــة واللغويـــة الجيـــدة إن þتـَّ

ـــاً  ـــون فَطن ـــرِء أن يك ـــن امل ـــتدعي م ـــوٍء تس ـــِة ُس ـــُن ببطان ـــد تُبطَّ ـــوم ق ـــن الُعل ـــÞاً م وأنَّ كث

ـــا . له

ة : التعقيـــب عـــىل ما قد يحملـــُه املعنى من ِصحَّ

ـــتدالل يف  ـــُق االس ـــُد تواف ـــابق ٢٩، نج ـــث السَّ ـــره يف الحدي ـــبَق ِذك ـــا س ـــىل م ـــالوًة ع ع

ـــرارِه  ـــي ملسو هيلع هللا ىلص يف إق ـــن النب ـــَت ع ـــا ثب ـــع م ـــر، م ـــاِن كاف ـــن لِس ـــو م ـــة ول ـــِذ الِحكم مســـألة أخ

ــاً عـــىل  ــا إبليـــس أمنـ ــُه بهـ ــَ� نصحـ ذة، حـ ــوِّ ــة كمعـ ــورة الفاتحـ ــذ سـ ــرة بأخـ ألÄ هريـ

نفســـِه مـــن الحبـــس، يف قولـــه ملسو هيلع هللا ىلص : (صدقـــك وهـــو كـــذوب) ٣٠، فالحكيـــم هـــو مـــن 

٢٩. ”اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد“ .

٣٠. نــصُّ الحديــث : وكَّلنــي رســوُل اللــِه بحفــظ زكاِة رمضــاَن، فأتــا" آٍت، فجعــل يحثــو مــن الطعــاِم، فأخذتـُـه، فقلــُت : َألرفعنَّــك إىل رســوِل 

اللــِه، قــال : إ" محتــاٌج، وعــيلَّ َديــٌن وِعيــاٌل، ويل حاجــٌة شــديدٌة فخلَّيــُت عنــه، فأصبحــُت، فقــال النَّبــيُّ : يــا أبــا هريــرَة مــا فعــل أســÞُك 

البارحــَة ؟ قــال : قلــُت : يــا رســوَل اللــِه شــكا حاجــًة شــديدًة وِعيــاًال، فرحمتـُـه فخلَّيــُت ســبيلَه، قــال : أمــا إنــه قــد كذبـَـك وســيعود فعرفــت 

أنــه ســيعوُد، لقــوِل رســوِل اللــِه : أنــه ســيعود، فرصدتُــه، فجــاء يحثــو مــن الطعــاِم (وذكــر الحديــَث إىل أن قــال : (فأخذتُــه) يعنــي يف 

الثالثــِة، فقلــُت : ألَرفعنَّــَك إىل رســوِل اللــِه، و هــذا آخــُر ثــالِث مــراٍت تزعــم أنــك ال تعــود، ثــم تعــود، قــال : َدْعنــي أُعلِّْمــك كلــ½ٍت ينفعــك 

اللــُه بهــا قلــُت : مــا هــنَّ ؟ قــال : إذا أََويــَت إىل فراِشــك، فاقــرأ آيــَة الكــريسِّ : ﴿اللــُه َال إِلـَـَه إِالَّ ُهــَو الَْحــيُّ الَْقيُّــوُم﴾ حتــى تختــم اآليــَة، فإنك 

لــن يــزال عليــك مــن اللــه حافــٌظ، وال يقربـُـك شــيطاٌن حتــى تصبــَح فخلَّيــُت ســبيلَه ، فأصبحــُت، فقــال يل رســوُل اللــِه : مــا فعــل أســÞُك 

البارحــَة ؟ قلــُت : يــا رســوَل اللــِه زعــم أنــه يُعلُِّمنــي كلــ½ٍت ينفعنــي اللــُه بهــا، فخلَّيــُت ســبيلَه، قــال : مــا هــي ؟ قلــُت : قــال يل : إذا أَويَت 
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ـــألٍة  ـــس يف مس ـــح إبلي ـــ� كان نُص ـــه، وح ـــت فعاليَّتُ ـــد إن ثبت ـــُذ باملُفي ـــور، ويأخ ـــوازن األم يُ

ــاÄُّ إالَّ بعـــد الرُّجـــوع للمْصـــدر للتثبُّـــت،  حـ ــا الصَّ ــائل التَّرشيـــع، Á يأخـــذ بهـ مـــن مسـ

وكذلـــك يكـــون املؤمـــن الحصيـــف .

ــ½  ــه أينـ ــِم واقتناِصـ ــب الِعلـ ــعَي لطلـ ـ ــصُّ السَّ ــ½ يخـ ــا فيـ ــرة ولُطفهـ ــق النَّظـ ُعمـ

ــا  ــُذ بهـ ــة إن كان اآلخـ ــة العامـ ــة الرشعيَّـ ــة العلميَّـ ــق املصلحـ ــ½ يُوافـ ــذاك مـ ــد، فـ ُوِجـ

ــَن الجنـــان، كذلـــك مـــ½ يُوافـــق الترشيـــع اإلســـالمي حـــَ� فـــرض  ثابـــَت اإلûـــان فَِطـ

الً وأخالقـــيٍّ وعلمـــيٍّ ثانيـــاً ِحرصـــاً عـــىل  ــة البُلـــدان كواجـــٍب دينـــيٍّ أوَّ الجهـــاد يف كافـَّ

نيـــا واآلخـــرة ٣١ .  طرقـــِه ألســـ½ع وأفهـــام النَّـــاس، لِـــ½َّ يحويـــِه مـــن صـــالِح أمـــر الدُّ

حيحة : مـــا يُقابله من األدلَّة النقليَّـــة الصَّ

ســـبق ذكـــر مـــا يُوافقهـــا ويُشـــابهها يف الحديـــث الســـابق : (اطلبـــوا العلـــم مـــن 

املهـــد إىل اللحـــد) .

ـــهيد) . الحديـــث الرَّابـــع ٣٢ : (ِحرب الطَّالب، أقدس من دم الشَّ

درجـــة الحديث : موضوع ٣٣ .

الُحكـــم عليه : باطل ســـنداً، ُمختلـــف فيه معنًى .

اســـتدالل املؤلفة منه : 

، مــن أولهــا حتــى تختــم اآليــَة : ﴿اللــُه َال إِلـَـَه إِالَّ ُهــَو الَْحــيُّ الَْقيُّــوُم﴾، و قــال يل : لــن يــزال عليــك مــن اللــه  إىل فراِشــك فاقــرأْ آيــَة الُكــريسِّ

حافــٌظ، و ال يقربـُـك شــيطاٌن حتــى تصبــَح وكانــوا أحــرَص يشٍء عــىل الخــÞ فقــال النبــيُّ : أمــا إنــه قــد صَدقـَـك، و هــو كــذوٌب، تعلــم َمــن 

غيــب لأللبــا"، كتــاب النوافــل، بــاب : الرتغيــب  تخاطــُب منــذ ثــالِث ليــاٍل يــا أبــا هريــرَة ؟ قلــُت : ال قــال : ذاك الشــيطاُن . [صحيــح الرتَّ

ــة،  ــاب الوكال ــه تعــاىل، ٦١٠/٣٩٢، وأخرجــه البخــاري، كت ــام وÁ يذكــر الل ــأوي إىل فراشــه، ومــا جــاء فيمــن ن يف كلــ½ت يقولهــن حــ� ي

. [Þبــاب : إذا وكل رجــالً فــرتك الوكيــل شــيئاً فأجــازه املــوكِّل فهــو جائــز وإن أقرضــه إىل أجــٍل مســمى جــاز، ٢٣١١/٥٥٦، باختــالٍف يســ

٣١. قال الشيخ ابن عثيم� رحمه الله : (إن يف نرشك للعلم نرشا لدين الله عز وجل، فتكون من املجاهدين يف سبيل الله ألنك تفتح 

القلوب بالعلم ك½ يفتح املجاهد البالد بالسالح واإلûان)، [رشح دعاء قنوت الوتر، البن عثيم�، ص ١٢] .

٣٢. شمس العرب تسطع عىل الغرب : الكتاب ٥، الفصل ٨، ص ٣٩٦ .

٣٣. السلسلة الضعيفة لأللبا"، ح ٤٨٣٢، ٣٨٢/١٠ .
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ـــذي أبتـــدأ يف عـــرص اإلســـالم مـــن املســـاجد،  عـــوة إىل العلـــم، والَّ تـــرى أن ُمنطلـــق الدَّ

كاَن دعـــوًة علميَّـــًة راقيـــًة مـــن النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص، لـــو كانـــت يف عهـــد رومـــة لُحِكـــَم عليـــِه 

بالهرطقـــة .

تـــرى أن الُقدســـيَّة التـــي أوالهـــا الحديـــُث والتَّعاليـــم الرشعيَّـــة بـــ� النَّـــاس، قـــد 

ـــاً  ـــا كاَن معروف ـــا، مل ـــق فيه ـــهم والتعمُّ ـــن لدروس ـــداد املُتق ـــاً إىل اإلع ـــاتذة دا6 ـــت األس دفع

ـــرسُّب  ـــن ت ـــم م ـــس العل ـــة مجال ـــف يف ح½ي ـــور املثقَّ ـــة والجمه ـــرص الطَّلب ـــن ح ـــذاك م آن

ـــتاذ  ـــؤال األس ـــة يف ُس ـــقِّ والُحريَّ ـــل الح ـــم كام ـــ½ً، إذ كاَن له ـــادًة وتعلي ـــا، قي ـــ� إليه ع املُدَّ

أو مقاطعتـــه ُمعارضـــاً .

ــلمَ�  ــاً للُمسـ ــاً وِمفتاحـ ــَت بابـ ــد كانـ ــم، قـ ــيَّة للِعلـ ــرى كذلـــك أنَّ تِلـــك الُقدسـ تـ

يف ازدهارهـــم الِعلمـــيِّ بـــَ� األُمـــم، إذ جعلـــوا لـــُه قواعـــد صارمـــة ملـــن أراَد الكتابـــَة 

أو املُحـــارضة، ال تســـمُح مـــن خاللهـــا لســـارٍق أن ينقـــَل أيَّ خـــٍرب دوَن تحقيـــِق األمانـــة 

ـــالً :  ـــول مث ـــث، بق ـــة لألحادي ـــانيد النَّاقل ـــر األس ـــم ذك ـــاً لديه ـــه، إذ كان مألوف ـــة في العلميَّ

ـــه  ـــرق فم ـــلم أن يح ـــÞىض املُس ـــن ل ـــم يك ـــذا، فل ـــالٍن ك ـــن فُ ـــمع م ـــُه س ـــالٌن أنَّ ـــرب" فُ أخ

– عـــىل حـــدِّ قولهـــا – بأفـــكاٍر رسقهـــا عـــن غـــÞه، عـــالوًة عـــىل أنَّ الرَّاِغـــَب للتَّعليـــِم ال 

ـــن  ـــازٍة» م ـــىل «إج ـــِه ع ـــÞه، إالَّ بحصول ـــاٍب لغ ـــن كت ـــارض ع ـــك إن أراَد أن يُح ـــُه ذل ـــقُّ ل يح

ــف، كذلـــك ال ينقـــُل آراء أســـتاذِه الشـــفويَّة دوَن اســـتئذانِه بهـــا . املُؤلـِّ

ــُه  ــدت لـ ــرُب وقيَّـ ــتُه العـ سـ ــذي قدَّ ــف» الـ ــق املؤلـَّ ــظ حـ ــون «حفـ ــرى أنَّ قانـ تـ

ــا . ــة الُعليـ ــدارس العربيـ ــن املـ ــة عـ ــات الغربيَّـ ــُه الجامعـ ــا ورثتـ ـ َّêــد، إ القواعـ
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األخطاء الواردة يف االســـتدالل : 

بُطـــالن نســـبة الحديث إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص .

ـــا جـــاء لتخصيصـــِه فريقـــاً دون آخـــر،  َّêاختـــالُف الُعلـــ½ء يف معنـــى الحديـــث، إ

ـــل  ـــ½ل وتفضي ـــة، إِذ األع ـــتدالل الرشعيَّ ـــرق االس ـــن طُ ـــٍق م ـــأي طري ـــت ب ـــ½َّ Á يثب ـــذا م وه

ـــالمي  ـــع اإلس الً بالتَّرشي ـــا أوَّ ـــول، الرتباطه ـــٍرب ومقب ـــيٍّ ُمعت ـــٍل رشع ـــوُن إالَّ بدلي ـــب ال تك املرات

ن . ــق بالوحـــي، ولعالقتهـــا ثانيـــاً بأعـــ½ٍل لـــكلٍّ منهـــا جاللتهـــا، فـــال تُهـــوَّ املُتعلـِّ

ـــاءت  ـــهداء ج ـــاء الشُّ ـــىل دم ـــ½ء ع ـــداد الُعل ـــل ِم ـــن تفضي ـــواردة ع ـــار ال ـــك، اآلث كذل

حابـــة رضـــوان اللـــه  عـــف ٣٤، Á تثبـــت عـــن الصَّ بأســـانيد واهيـــة وطُـــرق شـــديدة الضَّ

عليهـــم، فضـــالً عـــن أن تكـــوَن قـــد ثبتـــت عـــىل لســـان النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص . 

يـــن ٣٥، نجـــُد أنَّ مســـألة  أيضـــاً، بالنَّظـــر إىل مراتـــب الكـــ½ل املعلومـــُة يف الدِّ

ـــن  ـــال اب ـــ½ ق ة ٣٦، ك ـــوُّ ـــة النب ـــيل مرتب ـــي ت ـــة» الت يقيَّ ـــة «الصدِّ ـــىل مرتب ـــة ع ـــل قا6 التفضي

ـــا،  ـــداده به ـــال م ـــة، وس ـــاÁ بالصديقي ـــم الع ـــإن جـــرى قل ـــألة ٣٧ : (ف ـــه للمس ـــم يف رشح القيِّ

ـــهيد  ـــال دم الش ـــة، وإن س ـــة الصديقي ـــه يف رتب ـــذي Á يلحق ـــهيد ال ـــن دم الش ـــل م كان أفض

ـــ½  ـــا، فأفضله ـــرص عنه ـــذي ق ـــاÁ ال ـــداد الع ـــن م ـــل م ـــا كان أفض ـــر عليه ـــة وقط بالصديقي

يقهـــ½، فـــإن اســـتويا يف الصديقيـــة اســـتويا يف املرتبـــة، واللـــه أعلـــم)، فهـــذا مـــ½َّ  ِصدِّ

يُجـــيل الِخـــالف، ويُـــريض األطـــراف .

٣٤. للوقوف عليها راجع : فتوى اإلسالم سؤال وجواب، رقم : ١١٩٢٠، أحاديث املفاضلة ب� العل½ء والشهداء، التصنيف : العلم، مصطلح 

. ١١٩٢٠/https://islamqa.info/ar : الحديث، تاريخ النرش : ٢-٠٣-٢٠٠٨، الرابط

٣٥. وهي : النبوة، والصديقية، والشهادة، والوالية . راجع : سورة النساء : آية ٦٩ .

الِِحَ� َوَحُسَن أُولَِئَك  َهَداِء َوالصَّ يِقَ� َوالشُّ دِّ ٣٦. قوله تعاىل : ﴿َوَمْن يُِطعِ اللََّه َوالرَُّسوَل فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَيِْهْم ِمَن النَِّبيَِّ� َوالصِّ

رَِفيًقا﴾ [النساء : ٦٩] .

٣٧. مفتاح دار السعادة البن القيِّم، ٢٢٢/١ .
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ة : التعقيـــب عـــىل ما قد يحملـــُه املعنى من ِصحَّ

افـــُع يف النَّـــِرش خـــÞاً، قـــد يُوافـــُق بنـــاًء عـــىل اســـتقراٍء للنُّصـــوص  حـــَ� يكـــوُن الدَّ

ــألنَّ  ــهداء، فـ ـ ــىل الشُّ ــ½ء عـ ــِل الُعلـ ــا يف تفضيـ ــَر ُهنـ ــ½َّ ُذكِـ ــا ِمـ ــا ورَد فيهـ ــة مـ الرشعيَّـ

اعـــي للخـــÞِ كفاعلـــه، فقـــد يُكتـــب ِفعـــُل  الَعالِـــم قـــاَم مقـــاَم النَّاِصـــح، وحـــ� كان الدَّ

ــد،  ــد، وجاهـ ــَل واجتهـ ــن، وَعِمـ ــَه وتفطـَّ ـ ــِه تفقَّ ــم، إذ بـ ــزان الَعالِـ ــهيد يف ميـ ـ ــذا الشَّ هـ

لكـــن، اختـــالُف األعـــ½ِل وخبايـــا النُّفـــوس واجتهاداتهـــا، مـــ½ ال يطَّلـــُع عليهـــا إالَّ اللـــه، 

ـــه،  ـــد بعين ـــىل أح ـــٍد ع ـــل أح ـــف يف تفضي ـــث التوقُّ ـــون الحدي ـــىل مضم ـــن ع ـــرت بالنَّاقدي آث

كـــ½ ســـبق تفصيـــُل ذلـــك يف رشح ابـــن القيِّـــم للمســـألة ٣٨ .

ـــم العـــاÁ متعـــدٍّ حـــارض»  ـــع قل ـــارص، ونف ـــهيد ق ـــُع دم الشَّ ـــاًء عـــىل ِفكـــرة أنَّ : «نف بن

ــهيد  ـ ــاس، إذ دم الشَّ ــن آراء النَّـ ــوٌم مـ ــو معلـ ــ½ هـ ــل كـ ــاُم يف التَّفضيـ ــي االنقسـ ٣٩، بُِنـ

ـــدوٌد  ـــن مح ـــن األم ـــه، لك ـــالَف في ـــ½َّ ال ِخ ـــذا ِم ول، فه ـــدُّ ـــُن ال ـــه أم ـــد الل ـــه بع ـــُظ ب يُحف

يف املنطقـــة املُدافَـــع عنهـــا، يف حـــ� أنَّ ِحـــُرب الَعـــاÁ ُمتعـــدٍّ بشـــكٍل قـــد يبلـــُغ اآلفـــاق 

ـــاُء  ـــه أبن ـــارُن ب ـــ½َّ ال يُق ـــÞُ م ـــه الكث ـــتنÞُ ب ـــر، فيس ـــٍب آلخ ـــن طال ـــالً م ـــًة وعم ـــالً ورواي نق

ـــة إالَّ  ح ـــن الصِّ ـــألة يشٌء م ـــهيد، وإن كاَن يف املس ـــا دَم الشَّ ـــَغ نفعه ـــي بل ـــط الت ـــة فق املنطق

أنَّ التفاضـــل ال يكـــوُن إالَّ باألعـــ½ل التـــي تشـــملها أيضـــاً «أعـــ½ل القلـــوب»، فالُعلـــ½ء 

ـــَظ  ـــُه أن يحف ـــُه ونيَّت ـــُض روح ـــد تفي ـــهيد ق ـــ½ أنَّ الشَّ ـــون، ك ـــا يعلم ـــِل » ـــون يف العم ُمتباين

ـــوَن يف  ـــهداء يتفاضل ـــرِه، فالشُّ ـــُل أج ـــك مث ـــه بذل ـــوُن ل ـــم، فيك ـــك الَعالِ ـــظ ذل ـــن بحف ي الدِّ

ـــن أن  ـــُق م ـــألة أعم ـــك، فاملس ـــ½ء يف ذل ـــل الُعل ـــ½ يتفاض ـــات، ك ـــ½ل والدرج ـــا واألع النَّواي
٣٨. النقطة الرابعة، يف األخطاء الواردة يف االستدالل .

: محمــد  ــق  املحقِّ ـق  علـَّ وقــد  املوضوعــة، ٣٠٣/٤٢٩،  األخبــار  املرفوعــة يف  األرسار   : كتــاب  القــاري،  عــيل  املــال  قــول  مــن   .٣٩

ـف نظــر، إذ كيــف يفضــل القاعــد عــىل  بــن لطفــي الصبَّــاغ يف رشحــِه للكتــاب عــىل هــذه النقطــة بقولــه : (ويف كالم املؤلـِّ

يف  دماءهــم  بذلــوا  الذيــن  الشــهداء  فأولئــك  أيضــاً،  متعــدٍّ  الشــهداء  نفــع  وإن  هــذا  ؟  اللــه  ســبيل  يف  بروحــه  جاهــد  مــن 

.  ٣٠٤ - املســلمون)، ص ٣٠٣  بهــا  ينعــم  التــي  العظمــى  الهدايــة  الســبب يف  اإلســالم هــم  ديــار  فتحــت  اللــه حتــى  ســبيل 
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ـــُل جنـــٌس عـــىل ِجنـــس، فقـــد يكـــون يف  ـــَم فضـــُل ج½عـــٍة عـــىل ج½عـــة، كـــ½ يُفضَّ يُعمَّ

ـــل ٤٠ . ـــس الفاض ـــن الِجن ـــه م ـــَد الل ـــرُم عن ـــو أك ـــن ه ـــوُل م ـــس املفض ـــراد الجن أف

حيحة : مـــا يُقابله من األدلَّة النقليَّـــة الصَّ

ــُه ِ»َـــا  ــُه الَِّذيـــَن آَمُنـــوا ِمنُكـــم َوالَِّذيـــَن أُوتُـــوا الِعلـــَم َدَرَجـــاٍت، َواللـَّ ﴿يَرفَـــعِ اللـَّ

ــة: ١١] . ــÞٌ﴾ [املجادلـ ــوَن َخِبـ تَعَملُـ

ـــَه  ـــِط الَ إِلَـ ـــاً ِبالِقس ـــِم قَآ6َِ ـــوا الِعل ـــُة َوأُولُ ـــَو َواملـَالَئَِك ـــَه إِالَّ ُه ـــُه الَ إِلَـ ـــُه أَنَّ ـــِهَد اللّ ﴿َش

إِالَّ ُهـــَو الَعِزيـــُز الَحِكيـــُم﴾ [آل عمـــران: ١٨] .

ـــه  ـــه ل ـــهَّل الل ـــ½ً َس ـــه عل ـــس في ـــاً يلتم ـــلك طريق ـــن س ـــه ملسو هيلع هللا ىلص : (م ـــول الل ـــال رس ق

ـــع، وإن  ـــا يصن ـــاً » ـــم رض ـــب العل ـــا لطال ـــع أجنحته ـــة لتض ـــة، وإن املالئك ـــاً إىل الجن طريق

ـــل  ـــاء وفض ـــاُن يف امل ـــى الحيت ـــن يف األرض حت ـــموات وم ـــن يف الس ـــه َم ـــتغفر ل ـــاÁ ليس الع

ـــاء،  ـــُة األنبي ـــ½ء ورث ـــب، وإن العل ـــائر الكواك ـــىل س ـــر ع ـــل القم ـــد كفض ـــىل العاب ـــاÁ ع الع

ـــٍظ،  ـــذ بح ـــذه أخ ـــن أخ ـــم فم ـــوا العل ـــا وّرث êـــ½ً وإ ـــاراً وال دره ـــوا دين ـــاء Á يورِّث وإن األنبي

ـــر) ٤١ . واف

ـــَ�  ـــَن الَنِبيِّ ـــْم ِم ـــُه َعلَيِْه ـــَم اللَّ ـــَن أَنَْع ـــَع الَِّذي ـــَك َم ـــوَل فَأُولَِئ ـــَه َوالرَُّس ـــعِ اللَّ ـــْن يُِط ﴿َوَم

ـــا﴾ [ســـورة النســـاء : ٦٩] . ـــَك َرِفيًق ـــَن أُولَِئ ـــَ� َوَحُس الِِح ـــَهَداِء َوالصَّ ـــَ� َوالشُّ يِق دِّ َوالصِّ

ـــة  ـــرباء، وهـــي أُمُّ حارث ـــَت ال ـــعِ بن بَيِّ ـــُه أنَّ أُمَّ الرُّ ـــه عن ـــَك رِيضَ الل ـــُن مال ـــُس اب َروى أن

ـــي  ثُن ـــِه، أال تُحدِّ ـــيَّ اللَّ ـــا نَب ـــت : (ي ـــلَّم فقال ـــه وس ـــُه علي ـــي صـــىلَّ الل ـــِت النب ـــة، أت ـــن ُرساق ب

ـــة صـــربُت، وإن  ـــإن كان يف الجن ـــرٌْب ف ـــهٌم َغ ـــُه س ـــدر، أصابَ ـــوم ب ـــَل ي ـــَة، وكان قُِت ـــن حارثَ ع

٤٠. كــ½ هــو الحــال يف تفضيــل «جنــس الرِّجــال» عىل «جنس النِّســاء» »ا رشع الله وكلَّف، ليــَس معناه أنَّ املرتبة األخرويَّــة قا6ًة عىل جنس 

ح املرأة مثالً عــىل ُجملٍة غفÞٍة من أفــراد الرِّجال »ــا َعِملت واجتهدت  هــذا التفضيــل أيضــاً، إذ تتبايــن أفعــاُل أفــراِد كِال الِجنســ� »ا قــد يُرجِّ

ــهداء قائٌم عــىل ذلك . وأخلصــت، فالتفاُضــل الحقيقــي يــوَم القيامــة باألعــ½ِل ال األجنــاس، كذلــك فــإن التفاضــل الحقيقي بــ� الُعل½ء والشُّ

٤١. صحيح الرتغيب لأللبا"، كتاب العلم، باب : الرتغيب يف العلم وطلبه، ح ٧٠، ١٣٨/١ .
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ـــة،  ـــاٌن يف الجنَّ ـــا جن ـــة إنه ـــا أُمَّ حارث ـــال : ي ـــكاء ؟ ق ـــه يف البُ ـــدُت علي ـــك، اجتََه ـــÞ ذل كان غ

ـــِك أصـــاب الفـــردوَس األعـــىل) ٤٢ . وإنَّ ابن

ـــابقة : ـــص الَجامع لألحاديث السَّ املُلخَّ

ـــابق ورودهـــا، يقـــُف عـــىل عتبـــة  إنَّ الرَّابـــط املُشـــرتك بـــَ� األحاديـــث السَّ

ـــا  Îـــُه، أي ـــدِة ل ـــدوِد املُقيِّ ـــعِ الُح ـــلم، دوَن وض ـــرِد املُس ـــدى الف ٍس ل ـــدَّ ـــرٍض ُمق ـــم» كغ «الِعل

ـــن  ـــÞاً م ـــذ - كث ـــات األخ ـــيع صالحيَّ ـــَف – يف توس ـــ½َّ خالَ ـــذا م ـــاه، وه ـــدرُه وُمنته كاَن مص

ـــث  ـــان، فالحدي ـــدى اإلنس ـــة ل ـــرة العلميَّ ـــا للفط ـــىل ُمخالفته ـــالوًة ع ـــة، ع ـــم الرشعيَّ التَّعالي

ـــْحَر كهـــدٍف تعليمـــي، افتقـــَر للمنطـــِق الرَّاِفـــض أن يخـــوَض الفـــرُد  ــذي تنـــاوَل السِّ الـَّ

ـــرِء  ـــتطÞُ بامل ـــد يس ـــه، فق ـــِل ب ـــاس يف العم ـــالِف النَّ ـــىل اخت ـــالوًة ع ـــتباَن رضرُه، ع ـــ½ اس في

ـــك  ـــالء، كذل ـــُع يف الب ـــه، فيق ـــَن عن ـــيدفُع رضر اآلخري ـــِه س ـــنَّ أنَّ بعلم ـــا ظ ـــُل » ُّ فيعم ـــرشَّ ال

ـــام»  ـــٌم ع ـــَك «ُحك ـــهيد، فذلِ ـــىل دم الشَّ ـــاÁ، ع ـــرب الَع ـــيَّة ح ـــن قدس ـــوارد ع ـــث ال يف الحدي

ـــهيِد  ـــُص األفـــراُد فيـــه باألجـــِر ويختلفـــون، فقـــد يُســـفُك دُم الشَّ عـــىل أمـــٍر قـــد يُخصَّ

ـــُه  عـــىل نيَّـــِة حفـــِظ آثـــار الَعالِـــم، وقـــد يَضُعـــُف مقـــاُم األخـــÞُ فـــال يُؤتيـــِه قـــدرَُه وحقَّ

ـــب  ـــن طل ـــ½ ع ـــاِن يف مضمونه ـــان القريب ـــُه الحديث ـــا تناول ـــا م ـــم، أمَّ ـــا يعل ـــِل » ـــن العم م

ـــوٌل  ـــاِدق، ومقب ـــٌ� وص ـــ½ َمت ـــه، ففحواه ـــا كاَن أرُض Îـــه أي ـــعِي إلي ـــوِت، والسَّ ـــم إىل امل الِعل

تـــِه يف الطَّلـــب، ال كحديـــٍث  كوعـــٍظ ومنهـــٍج يُقيَّـــد بحســـب قـــدرة وحاجـــة الفـــرد وقوَّ

ــارِف  ــراً للمعـ ــاÁ يُقـــل، وتقديـ َل مـ ــوَّ ــه أن يُقـ ثابـــت عـــن النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص؛ إجـــالالً ملنطوِقـ

ثـــِه، دوَن تزييـــف .  اإلنســـانيَّة بـــأن يُنَســـَب الحديـــُث ملحدِّ

٤٢. رواه البخاري، كتاب الجهاد والسÞ، باب : من أتاه سهٌم غرٌْب فقتله، ٢٨٠٩/٦٩٥ .
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ِختاماً :

ــِص  حـ ــِت والفَّ ــث يف التثبُّـ ــم الحديـ ــِه علـ ــاَم عليـ ــذي قـ ــيَّ الـ ــاَس املنهجـ إنَّ األسـ

ابـــط للنقـــوالِت الرشعيَّـــة، زكاًء  قيـــق للنُّصـــوص، ليُثِْمـــُر الحـــسَّ النقـــديَّ العـــايل والضَّ الدَّ

ــوِل  ــَد طُـ ــا الُعلـــ½ء إالَّ بعـ ـــل إليهـ ــَك الثمـــرُة الَّتـــي Á يتوصَّ ــا، تلـ ــًة ألهلهـ ــا، وِخدمـ لهـ

ـــ½ِع واألداء والنقـــِد والتَّعليـــل، والبنـــاِء لقواِعـــد العلـــم وضوابطـــه، كـــ½  معانـــاٍة يف السَّ

قـــال الخطيـــب البغـــدادي رحمـــه اللـــه : «þييـــز الحديـــث علـــم يخلقـــه اللـــه تعـــاىل 

يف القلـــوب بعـــد طـــول امل½رســـة لـــه، واالعتنـــاء بـــه» ٤٣، ِحرصـــاً عـــىل َضبـــِط األصـــوِل 

واألوامـــر اإللهيَّـــة؛ لئـــالَّ يخـــوَض الخلـــُق بعـــد ذلـــك يف تخرُّصـــاٍت مـــن أوهـــاٍم ُمنافيـــٍة 

ـــعيد  ـــ½م س ـــول د. ه ـــاب، يق ـــل الكت ـــادِر أه ـــرَِف يف مص ـــ½ ُع ـــا، ك ـــٍة عليه ـــِن أو دخيل ي للدِّ

ــ�  ــج املحدثـ ــا أن منهـ ــ� لنـ ــك يتبـ ــ� : ”وبذلـ ثـ ــج املحدِّ ــن منهـ ــِه عـ ــرِض حديثـ يف َمعـ

ـــه  ـــدي، أي أن ـــي نق ـــج تاريخ ـــه منه ـــنة، وأن ـــرآن والس ـــن الق ـــتمد م ـــرآ" مس ـــج ق ـــو منه ه

 Áمنهـــج ال يســـلِّم بالنـــص دون محاكمـــة ونقـــد، وال يكفـــي أن يصـــدر النـــص عـــن عـــا

ـــه، وأن  ـــص إىل قائل ـــبة الن ـــت نس ـــد أن تثب ـــل ال ب ـــل، ب ـــى يقب ـــه حت ـــه احرتام ـــخص ل أو ش

ـــة،  ـــادئ العام ـــة واملب ـــس الثابت ـــع األس ـــه م ـــة اتفاق ـــة ملعرف ـــة فاحص ـــرة ثاقب ـــه نظ ـــر في ينظ

ولقـــد غـــاب هـــذا املنهـــج التاريخـــي النقـــدي عـــن التـــوراة واإلنجيـــل، وغـــاب عـــن 

ـــا تُســـتقى  َّêســـائر التواريـــخ قبـــل اإلســـالم» ٤٤، فالُقدســـيَّة التـــي أولِيَـــت لألحاديـــث، إ

ـــاً  ـــُك ِعوض ـــِه الشَّ ـــُل في ـــال يُقب ـــبحانه، ف ـــا ُس ـــِق »ُرشِّعه ـــا، واملتعلِّ ـــق به ـــيَّة النَّاِط ـــن قُدس م

ــن  ــدأً مـ ــا، أو مبـ ــ½ً رشعيÎـ ــَق تعليـ ــه، وإن وافـ ــوَّل عنـ ــِه عـــىل املقـ ــاِت دخيلتـ ــن إثبـ عـ

ـــدًة  ـــذوُه عقي ـــذي اتَّخ ـــلم�، والَّ ـــَد املُس ـــُة عن ـــُه املؤلِّف ـــذي أكربت ـــُج الَّ ـــذا املنه ـــه، ه مبادئ

امع، للخطيب البغدادي، (٣٨٢/٢) . ٤٣. الجامع ألخالق الرَّاوي وآداب السَّ

٤٤. الفكر املنهجي عند املحدث�، د. ه½م عبد الرَّحيم سعيد، ص ٢٤ .
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ـــا  ـــِه إالَّ » ـــُد الل ـــه، وال يُتعبَّ ـــا لل ـــُد »ضمونِه ـــا يُتعبَّ َّêـــُث إ ـــواِل، فاألحادي ـــز األق ـــم يف þيي لَُه

وافـــَق أمـــره : ﴿ِرشَْعـــًة َوِمْنَهاجـــاً﴾ [املائـــدة : ٤٨] .

هـــذا مـــا ســـعيُت لتحقيقـــِه يف هـــذه الورقـــة، ســـائلًة اللـــه القبـــول والتَّوفيـــق، 

ــَة للنَّـــاِرش والَقـــارئ . والربكـ
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املراجع : 

ـــم  ـــة العل ـــور والي ـــعادة ومنش ـــاح دار الس ـــر : مفت ـــن أÄ بك ـــد ب ـــم، محم ـــن القي اب

ـــع  ـــد للنـــرش والتوزي واإلرادة، جـــدة : مطبوعـــات مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي، دار عـــاÁ الفوائ

 .

ـــوريا :  ـــب - س ـــ½ء، ط ١٠، حل ـــد العل ـــن عن ـــة الزم ـــاح : قيم ـــد الفت ـــدة، عب ـــو غ أب

ـــالمية ١٤٢٢ هــــ . ـــات اإلس ـــب املطبوع مكت

ـــبال  ـــه، ت : أÄ األش ـــم وفضل ـــان العل ـــع بي ـــرب : جام ـــد ال ـــن عب ـــف ب ـــر، يوس أÄ عم

ـــن الجـــوزي ١٤١٤ هــــ . الزهـــÞي، ط ١، الســـعودية : دار اب

ـــا  ـــن فقهه ـــة ويشء م ـــث الصحيح ـــلة األحادي ـــن : سلس ي ـــارص الدِّ ـــد ن ـــا"، محمَّ األلب

ـــع ١٤١٥ هــــ . ـــرش والتوزي ـــارف للن ـــة املع ـــعودية : مكتب ـــاض - الس ـــا، الري وفوائده

ـــد نـــارص الديـــن : صحيـــح الرتغيـــب والرتهيـــب، ط ١، الريـــاض -  األلبـــا"، محمَّ

الســـعودية : مكتبـــة املعـــارف للنـــرش والتوزيـــع، ١٤٢١ هــــ .

ــح  ــه (الفتـ ــÞ وزيادتـ ــع الصغـ ــح الجامـ ــن : صحيـ ــارص الديـ ــد نـ ــا"، محمـ األلبـ

ــالمي ١٤٠٨ هــــ . ــب اإلسـ ــق : املكتـ ــÞوت - دمشـ ٣، بـ ــÞ)، ط  الكبـ

ـــÞوت : دار  ـــق - ب ـــاري، ط ١. دمش ـــح البخ ـــ½عيل : صحي ـــن إس ـــد ب ـــاري، محم البخ

ابـــن كثـــÞ ١٤٢٣ هــــ.

ـــامع،  ـــرَّواي وآداب السَّ ـــالق ال ـــع ألخ ـــيل : الجام ـــن ع ـــد ب ـــر أحم ـــدادي، أÄ بك البغ

ـــالة ١٤١٦ هــــ . ـــة الرس ـــÞوت : مؤسس ـــب، ط ٣، ب ـــاج الخطي ـــد عج ت : د. محم

د : املســـند، ط١، القاهرة : دار الحديث ١٤١٦ هـ . بـــن حنبـــل، أحمـــد بن محمَّ

ــر :  ــ�، ط١، قطـ ــد املحدثـ ــي عنـ ــر املنهجـ ــم : الفكـ ــد الرحيـ ــ½م عبـ ــعيد، هـ سـ
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ـــة  ـــؤون الديني ـــة والش ـــم الرشعي ـــة املحاك ـــن رئاس ـــدر ع ـــة تص ـــلة فصليَّ ـــة، سلس ـــاب األمَّ كت

ـــة قطـــر ١٤٠٨ هــــ . بدول

ـــرش،  ـــن للن ـــدار الوط ـــوت، ط ٥، م ـــاء القن ـــح : رشح دع ـــن صال ـــد ب ـــ�، محم العثيم

ـــ� ١٤٣٥ هــــ . ـــح العثيم ـــن صال ـــد ب ـــيخ محم ـــة الش ـــإرشاف مؤسس ب

ـــتهر  ـــ½َّ اش ـــاس ع ـــل اإللب ـــاء ومزي ـــف الخف ـــد : كش ـــن محمَّ ـــ½عيل ب ـــو"، إس العجل

ـــدس ١٣٥١ هــــ . ـــة الق ـــاس. مكتب ـــنة الن ـــىل ألس ـــث ع ـــن األحادي م

ـــة،  ـــار املوضوع ـــة يف األخب ـــد : األرسار املرفوع ـــن محمَّ ـــيل ب ـــن ع ـــور الدي ـــاري، ن الق

ـــب اإلســـالمي ١٤٠٦ هــــ . ـــÞوت - دمشـــق : املكت ط ٢، ب

 . الكريم  القرآن 

ـــعيب  ـــة، ت : ش ـــح املرعي ـــة واملن ـــد : اآلداب الرشعي ـــن محمَّ ـــه ب ـــد الل ـــديس، عب املق

ـــالة ١٤١٩ هــــ . ـــان : مؤسســـة الرس ـــÞوت - لبن ـــام، ط ٣، ب ـــر القيَّ ـــاؤوط، عم األرن

ـــرش : ٢٧- ـــخ الن ـــم، تاري ـــف : التنجي ـــم : ١٩٤٥٨٥، التصني ـــب، رق ـــالم وي ـــع إس موق

.http://www.islamweb.net/mainpage/index.php : ــط ١٢-٢٠١٢، الرابـ

موقـــع اإلســـالم ســـؤال وجـــواب، رقـــم : ١٤٧٢٣٢، التصنيـــف : العقيـــدة، تاريـــخ 

. https://islamqa.info/ar : النـــرش : ٠٥-٠٥-٢٠١٠، الرابـــط

النيســـابوري، مســـلم بـــن الحجـــاج، صحيـــح مســـلم، املســـند الصحيـــح املختـــرص 

ـــعودية  ـــاض - الس ـــه ص، ط١، الري ـــول الل ـــدل إىل رس ـــن الع ـــدل ع ـــل الع ـــنن بنق ـــن الس م

: دار طيبـــة ١٤٢٧ هــــ .

هونكـــة، زيغريـــد : شـــمس العـــرب تســـطع عـــىل الغـــرب، نقلـــه عـــن األملانيـــة 

ــاق  ــل، دار اآلفـ ــان : دار الجيـ ــÞوت - لبنـ ــوقي، ط ٨، بـ ــ½ل دسـ ــون، كـ ــاروق بيضـ : فـ

الجديـــدة ١٩٩٣م .


