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١لثقذثة

ز

وّللمالثة وصلى للإيمان، وهدى المر ثن ؛تح ماعلى ض الحمد 
وأصحابهآلي وعلى البيان، وقصيح بالهرثان ^^^ ١١ورسوله عبده على 

والنمحمحنآثاوهم السابجن وعلى والنثان، باللسان ويقروه عرروه الذين 
بإحسان.لهم 

•أُ َْ تا ك
•لعا- 

سئهاصئلمى ند - ونفله البالغة يجكنته - وعلا افن فإف 
المعجزاتمن ومنحه لبيانه، وئضته بكتايه، وحفه لرسالته، س محمدا 

لام،والالصلاة عليهم مله الأنبياء من لأحد يكى لم ما والخمانص 
زنه،عن ليردي العزل؛ وثصيح الكلم جوابع ين اطن آتاه ما ذللثات ومن 

دينني التشريع مميزي ثاني هو الموي والحدث النبض، اللاغ ييلع 
المعانيمن يه حاء لما ومؤكد القرآن، لمجملأت ممصزإ فهو الإسلام، 
والحكم.

الفصاحةأسباب واللام الصلاة عليه محمد لسنا اجتمانت، ولقد 

؛؛



فيا؛ثليتيلص.^^٥^١ 

حاليةيلاغه الدهر وجه على حديثه وصار البيان، أرمه له وانقادت كلها، 
والنمل.الةالوب لها تتوق مارة وحكمة المثل، بها يضرب 

وفخامؤالغايات،، صمو بتن حتغ فريدا ْلرارا هؤ حديثه وكان 
الاختياروحنن الإيجاز مع التعبير، وجمال الأفكار، ووضح المعاني، 

الألفاظ.في 

البيانثةالمعال-لم - استثلاع ما - مجلنا البح.؛، هذا حاء وقد 
اللثامكاشما ،، الشريفالحالي.ث، يظم عليها يقوم التي البلاغيه والخمانص 

البلاغنين،بتعاليقاتؤ تهي.يا مالحنن، ومواؤع فيه، التأثير وجو؛ عن 
علىكرته وقد المهم، من به اللت يمح وما الحديث، حوثح وتحليلات 

١؟^الماحث 

النبوي.الحاوي|ثؤ تعريف، ش ديئ حم٠ 

النؤ.١صاحه ف٠ 

يالفماحة.ه اختصاصه ساب أ٠ 

النبوي.الحدمثؤ مر البلاغثه لخصايمحئر ا٠ 
البوي.بالحديثؤ البلاغثينر ايه ص٠ 

أنوأرجو منؤغ، الموس قمح، ومح، كثير، الشوية البلاغؤ في كتن، 
صمهاالص الشواهد الأحاديث، جمح صحؤ أسلافه عني البحث.، هذا ينمار 

أفلولا لئهثدي كنا ومجا لهذا، هاو.انا الذي ض فالحمد دكه، بين 
اممه.هاJااJا 

شرعيا،مئلل1ا الفعيم، دون المحيح يالحديث، الأحد كان ؤإذا 



مةالممن 

والأحكام،التاخ عليه يني إذ الوراساث،؛ هالْ بم في أبقا نبأ فإنه 
صعينة؟!أحاديث، على ونتائج أحكام يني وكم، 

دلليأفر فإني - نتجي ويلي دئي فر بعد - أحدا ياذا 
فإئهبهجته؛ عليه وأدام مهجته، افن حرس المبك؛ بذ كبدي وأندْ 

عنيؤإحوثه افن فجزاه سره، في والساعي الحث،، هذا فكرة صاجسإ 
•وفصله بمنه حرا 

وناريهكايبه البحث، بهذا بم أن نعمتي ويبي دبي افة أسأل كما 
النصيرأونعم المولى ينم مجحايه إنه وناسرْ؛ 

كءّوكثب

اأمأسثرا}غزيز غيد بى اكعض غيد 

اشقرمغرة الزياْس، 
الهغوة.من وألف مئة وأربع وئلأتين أربمؤ لئام 

ask6000(،J gmaii.com

الإمامجامعة من الصادرة المربية اللوم مجلة ني محاكما البحث ^ا نثر 
؛،و. ٤٣١شوال عشر، الماع العدد الإسلامية، معري بن محمد 







.م؛نه(أا، ومثلن ^١^، ٠١١أؤتيت 
وأنها.، الحمر أؤتيه مما السنة كون عن إيانه الحدث هذا فقير 

بإنكارمؤكدا المثلثة معنى وهذا التشرح، في كالمرآن اض من وخير 
تبيينمثليه كانث ا؛وإن المثليه وهانْ المضروب، المثل فى بينهما التفريق 

نائماليانمحر الإعجاو إذ انيانمحر؛ الإعجاز مر دينها ?>، فإنها لتشريع، 
بيالأل غير القرآني، البيان حصانمس من حصيصه وهو الحدي، على 

مضمونهفى وحئ فهو الإطلاق، على البمري اليان آفاق كذ يعلو المرة 
وهواْاالآ،.

حالأيت،!ثلاُث، القرآن ح وللسنة 
الحكممن القرآن في حاء لما  UJjAAتكوؤر أنها ت الأولى الحال، 

الوالدين.عقوق كتحريم تأكيدء؛ فتفين. 
منللمه،وميد مجمله، ومصز منهمه، يبين أنها ت الثانيه الحال 

الزكاة.وأئصستاء للملأ؛ كثيانها مجعانته؛ وتفسر عمومه، وتخصمي 
كتحريمالقرآن؛ في ليس حييي. بحكم تأتي أنها ت الثالثة الحال 

الغمالأغلثة.
وليسالقرآؤر، ثنح المنه أل وهوت نيه، مخثلم داع نؤع دم 

٠١^٠^٣، الخلاف نسط موصع هدا 

(٤٦٠٤)»الن« في داود رأبر (، ١٧١٧٤)«المال• ني أحمد الإمام دوام )١( 
صحيح.وإساد0 ظء، كرب مندي ين المقدام عن 

رسن)بهامش للحقايي المنن• 'معالم ؤينفلرت )صْ(، النبوة، بيان رفقه )٢( 
داود•()ه/*ا(.أبي 

(.)ص٣١١نعرة لأبي، الفقه• ورأصولر (، )ص١٩للث.اسي رالرمالة• يتظرت )٠١( 



النبويالمريب تعرض في تصدير 

أقوادت وهي القولثه، الئئه هو ت هتا نٍه الكلام نريد والذي 
عجاجمحمد الدكتور يقود الحديث، امم عليها يئللذ فهده .، الّثي 

القولثه؛الثنق به أؤيد الأصولتض عند الحديث لئئل أظلي ُوإذا ت الخطيب 
الحدثال١،.أء؛إمن عندهم الثنث لأف 

والفقهاءكلامه، من . الحم، مراة ضون الحديث مراح كانا ؤإذا 
نإنذلك،؛ وغير وئدتحج وجوب ثن الشرعي الحكم دلاله يحددون 

الست،أممن صورة أي وعلى الساق، هذا حاء كيمخ بمينون البلاجيين 
خصائصه.وما سمار4، وما مظاهنْ، وما ■مج، التمير 

٠ه ٠ 

)_UY(.الخلبث،،ا «أصول 





وا،راءرا 

هالنبي فصاحة 

ناهلىالطول العرسؤ تاؤيح في بغرف لم أنه ب: نثب لا والذي 
كثن؛على الهاشمي.، العريي المي ام همي بن محمد بن أذصح بها 

القووأمه ويي المنمين، التشابع، وحظتائها العرئة، بماء 
منواللام الصلاة عليه أؤتي وتد الأوو، ■عيدعا في بيما لا واليان، 
جاءأو نمه، أحد فيه وا<>\وو< لا ما النناسا نة ألوعلم اليم، جواح 
وعدْ.

منوأبلغ الإطلاق، على الغلق ارأنضح الرسول. كان لقد 
يقودلا وكان ،، والأستغراقالالئنوم جهة على الفصحاء بلاعته آصذث 

أننيالعصمة هده مع أغعلي وند بالحكمة، إلا سطؤ ولا الحي، إلا 
بيان•وحنن فماحة من البمر إله يصد أن بنكد ما 

الدهشة،وموضع المثل، مصرب، واللام الصلاة عليه حديثه كان 
نظزكان إذ مثه؛ لكلامه وكان نمنه، من كد من الإعجامت، ومجد 

يسميلبليعا الأسلوبا، نلس العبارة، حص المعنى، عرير المبثى، 
بينجمع ثريد، نمظ لميرة. كان القلوب، بمجابع ؤيأحد الموس، 
معناهاوشمول أصواتها ونجادب كالمانها وتآلم، العمارة ملاحة 

»ذضشرالأشراحالأيناش،)ا/أإأ(.)١( 



الباهر،النمط على . حديثه حاء ففد وJالج٠الةت ودئتها، وعنقها 
أنشما ®ومنه ت موله الجرجاني القاهر عبد وصمه الذي التدع، والنظم 

صربه،العيي يملأ ما منه ويأتياش دفعة، منه علياش يهجم الخمس ثرى 
منوموصنه المصل، من الرحل مكال الواحد الم، من تغرى حتى 

الساع®وثلول المنة، مصل له وسهد الحدق، 

مليميتصح، ولا القول في ذكلش لا لام والالصلاة عليه كان 
عوج،ولا هزئ ولا بداء ولا نمظ ولا حئؤ كلامه في وليس المتعلق، 

الشبهانقعلعت، حثلن، ؤإذا العظة، حلال من القالودث، حثمت، ؤإذا 
وامثالأبرأيه، ورضا بالحقيقة، انمائا الفوّل وامتلأت النخة، للاغة 
صدقعلى ساطعا دليلا البويه البلاغه هذه أصحث، حتى .، لأمرْ 

روومهمعلى كأف عنده جلنوا إذا ه أصحابه وكان ا رم
الشرف.لحديثه وترما له، إحلالا الئوأم، 

نظقمن أفصح أنه الأول: يتنثر كلامه في كان. لقد 
الكتاث،.عليه أئزد اكى اا1ي من إليه يوحى وحى أنه والئا؛ي• بالضادل؛آ، 

أدلأئلالإءجازا)صص.)١( 
 )Y( ،اوح1دثتأ المخ الادنة، أاورام(YY-l/Y.)
تؤينظر (، ٧٢٠٧)حثانء ابن وءصحيح (، ٢٦٨٧)البخاري* اصحيح يئظرت )٣( 

الإسلاميةالبحوث مجلة في مقال النفوس*، في وأثرها النبؤية 

بالماد•،نظق تن أنمغ »آا قال: أنه اكئ. عن نزوي الاس من كث؛ئ )٤( 
فينمر ابن تال كما له، أصل لا أنه إلا العمى صحيح كان محإف وهو 

•أورده)صأه(ت الصفا• رمناهل قي اليوهلئ محه وقال )ا/خأ(، »الضير• 
إسناد•.له ينزث ولا اكرسيا، اصحاب، 



اتنبىفصاحه 

الفثلردوي على تنمى لا القرآن وبلاغة الحديث بلاغة بجن والمرق 
أساليثهاقي أنظارهم وقلتوا البلاغة، ينويا أيمنوا الدين سما لا السليمة؛ 

التفاوتوهدا مرتيته، في بلخ كلام كن؛ يضعون كيفح وعرفوا المختلفة، 
كتابالمرآذ أل على الشوايد أصدق من والحديب القرآن بين الوايح 

المص.١صنع بن أيه لا الماء، بن ثري 
حسنا،مهم وأكن ستا، الننُت، حير بن . ثبيه افه اصتلمى لقد 

أفصحويرص لرص، ذاثJ إحدى هاشم بمو نيلته وكانت، محتا، وأريعهم 
قبائلوامطه وهي لمظا، وأصفاها منطئا، وأعدتها المربية، القبائل 
الُُرب*

اليبثاحةؤإثراق المعنى فخامة أف ١^١^؛، وعالماء النقاد وعند 
منيكول لا ١لثكاف، لأ0 الحديث،؛ صحة أمارات! من اطمظ وفصاحه 

توالموصؤع الضميف، الحديثر علامات، من جنثوا ولذا .؛ كلامه 
.٢٢واJعابي الألفافل نك؛الث، يكوف أن 

رئاثئ،تبينه عباراته الشرم، النبوي الحديث! وصف فى السنة ولعلماء 
أنصائح كلام هدا فيقولون' الرجال،، وتراجم المصنللح كئن، لنا حفظنها 

،،النبولأ مثاكاة من حنج الحديث، وهذا ، النسوور كلام ين يكوف 

اش.Iرسول اسد ؤيطر: (، ١٣٦)ص'\1ا، لياهلأني القرآزا •إعجاز )١( 
البلاغي•الدرس أصول ني وامراجعات! (، )ص٨٦١حسين الخضر لمحمد 

)ص؛مأ(.
(.YU)»_؟الملاح• ابن •.نيئ )٢( 
(.roحاتم)\/\أبي لأبن والممديل• •الجرح )٣( 
(.lUU/rالعاد•)»زاد )٤( 



وله،، يشهد ما والجلالة النوو من وعاليه ، النثوة نور وعليه 
بهايقع اض الجوابان م ودموا النهاب؛ا، كصزء صوة وله حلأؤ^، 

غيرمعارصه عالي الفصح *الخبن يقدم أنه •' الأحاديث ممارض بن يثوهم ما 
.الني بلمظ كان لو لأنه بالمعنى؛ مروي الفصح عير بأ0 للعلم الفصيح؛ 

انحرائاأورد أن بعد - ٠ )ت الجريري وقال ، ، ٠١٠فصيغالكان 
أنصح. افي رسول الأل نال! - رواته أحد به وايهم حديث ني لنويا 

،،الصؤاب٠١٧مراسنا وأعلى الإعراب، أوصح على جاد وكلامه العرب، 
الناس،أفصح كان . اقو ود رم أن ثالث، غيز قلعا ®ننلم حثازت أبو وتال 
وأشهرها،التراكيب، واحسن اللنامت،، بأفصم إلا ليتاكئم يكس فلم 

وأ>لها«ّ.

الفصاحة،فى بعيدا نأوا بلعوا ند الجاهليه فى العرب كان يإذا 
والرسانوالحثو_، من البيان بأنواع المعرفة ني المنتهى إليهم وصار 

وكانالبلاغة، بحار في بحون يوكانوا والمنثور، والثثفى والسغع 

)ص٧٩(.للوادعي المصطلح، أمتالة بعض أجوية في •المقترح، )١( 
المرملأ،الصواعق •مخمر )٢( 
؛U(.A/Y)المقيم، الصراط •اثتماء )٣( 
؛(.YA/T)المغيث، وءفتح )>ص\ص •امماية، )٤( 
المعود،مراش ثرح الورود، •م رْ( 
لأنهالثلري؛ جرير ابن إلى لمه الجريري، يكريا بذ المعافى النرج أبو ض ، ٦١

الفقه.في ميمه شمل كان 
وقوعمحي الترجيح •محوابمل ييطلر:  UTWT)\/الكافي، الصالح •الجليس ( ٧١

عانه.فى مراجغ من لكن وما (، )ص٦٢٣الأصولمزآ ل-ك، المارض 
ينحوهوعر ؟آ"ا/ب(، ورنة )جْ )مخ،لوط( التسهيل، شرح والتكميل ُالتنمحل ، ٨١

للبغداديالأدب، •حزاتة في 



النيئفصاحم 

يدلكالقرآف لهم نهد كما ويتئدمن، ساهون بها التي صناعتهم الكلام 
تتعالى ونوله [، ٠٨]\ذذُ'ف.' -حهمؤزه مم ر ؤ؛ق <سحالت قوله غي 

بالهاطل،الخصومة ثدييي آي! [؛ ٩٧]ت_ندم: قواه مما طدء 
جدالهيأبنق ذأمطم ئوف يهب ^^١ ث قق ه وقولد، ألجمع 

ؤيهدموبهم، عن يبئعهم الذي الرسول يكوف أن بد فلا [، ١٩
بيائهيكوو أن بد لا تالويهم؛ من ١^^ شجرة ؤيقتئ البامحللة، عقائدهم 

بايعأثر لها اللسان ففصاحه متءلقهم، من أبجر ومنطقه بيانهم، من أممي 
إلىونفاذها الدعوْ، لمثرل والتوطثة بالحجة، والإلزام الإيناع في 

ليثيهاروق أحاْ معه يرسل أن اض من ٤^ مومى ئللب وفد الةالوب، 
تفمال بيانه، وحن لسانه، يفماحة له عضدا ولهكول أروه، 

[،٣٤ت لفن—ص ]١ ؤدءا مي ثأنسله دك١ذا مي آقنح هر كضييتح 
منخير أدأ ؤأمِ يقود• وكان الإباني، يعدم ورماه كلبه ند فرعوف وكان 

[.٥٢]الز-محنف: ؤائ.ين4 َة تلا م أقك، كدا 

اظنوآتاْ الهان، وحجة القرآن بمعجزة . محمدا نيه اس أيد ولقد 
عثاكآثم ءؤوأدرد تعالى• قال نعلم؛ بكن لم ما وعلمنه الحكمه 

عول_تاهعثش آؤ ئنلر وكاذك تمأم ^٠ أم ما وعقنك وألجكك ألكئب 
ثومهيخاءل1ا أن - وألهمه إليه أوحى أن بعد _ الأت وأمنْ ١[،  ١٣]الن«تاء; 
نولاآداتسهلم ؤتثح لهن يقل ؤ سمحامه! فقال المؤثر، الهاليغ بالقول 
علىمط انمانى، ثنن الألفاظ ثنن أي: [، -١٦يه 

المل_،لا،.ني زينه م هلكوا كان إذا امملأم فإن والترهيس،، الترغب 

لارازي)*ا/أااعير« »الممير )١( 





فصاحة

زىما وأما بالشنرل ؤيتمثز الشعراء، إلى شع كان ؤإن الئنر، 
إليه؛القمحي لعدم شعرا؛ تعد لا فهدا الموزون الكلام من س لماثي على 

النشب(رآا.مد اتن 1ا _، لا النجئ )ه واللام: الصلاة عله كقوله 
رواحمن أحد عن حاءنا أما )تآخاه(أ حسن، بى يوش فال 

•، اللب.*١٣رسول عن جاءنا ما الكلم 
واصعىوأحد البيان، أئمة من وهو - -( ٠٢٥٥)^،الجاحظ وفال 

-لام والالصلاة عليه محمد نبينا كلام أي• - ُهو -* البلاغة أصول 
وئزةالصنعة، عن وجئ معاينه، عدد يكثر حرؤفه، عدد *3 الن-ى الكلام 

ثأمحمدل؛،: يا ثز وتعالى: تبارك اممن ناد كما وكان التكلم،، عن 
المنهل،موضع ني ونل المباستعمل. ، . . [. ٨٦أص: ين 

يدببالوحشي، الغرين، وهجر الممر، موصع ني والمنصور 

(٢٨٤٨)رحامعه• في والترمذي (، ٢٥٢٣١)ندءا امفي أحمد الإمام روى )١( 
بنثم،ث يتنثئ النص. كال هل ه■' لعائثه نتل نالا رح عن يصححه 
ُويأتيلثإؤيفود: رواحه بن الد عبد شنر من يتمثل كان نالت،: الئعر؟ 

(،٢٠٥١)^المحيحة< >المدالة في الألباني وصححه ثزودر لم مى بالأحتار 
ألمن الأدباء بن وكثير العلماء بعض تدعيه عا صحة ءا-م بجيى د؛،ن-ا ت تلن، 

الباري••فتح في الحافظ وفال، وأحن، فيه فقدم الئغلن شذا أنشد ه الهي، 
وإنناد0اضر من بشيء ه المن تمثل جواز في احتلم، روقي ا/يهْ(: )٠ 

•جواره* فالصحيح غيره؛ عن حاكيا 
ه.ي بن اتناء عن ( ١٧٧٦)وملم (، ٢٧٠٩)الخاري رواه )٢( 
والتسن«)أ/خا(.•البيان )٣( 
يناد؛ولم بانمه، نياته. عن نهى اللت فإف المص؛ أبها يقود• أن الأرلم، )٤( 

الصلاةعليه له حميمه الرسالة، أو المبرة إلا؛وصن، القرآن ني، بًاده 
تعالى.اذلب بآدم، التأدب، فالأوأى الأسا؛، محار دون من واللام 



.اسقافيصمص

إلأم ولم بمي، ^■4 ص إلا شلق ممم النوتي، لتجن اص 
الكلاموهذا يالتومق، ز ؤيوالتأسو، وئيد يالععنمؤ حف ند بكلام 
النهابةبين له وحثغ يالمثول، وعئاْ  aJLpالمحمث افن ألمى الذي 

عناتسايه ومع الكلام، عدد ؤغئة الإغهام حنن وبين والحلاوة، 
لهزك ولا كلمه، له سمئل لم معاودته، إلى الساح حاجة وتلة إعادته، 

ثذبل حيت،، أئحمه ولا حضم، له قثإ ولم حجه، له باوت ولا ثدم، 
بماإلا الخصم إسكاث، شز ولا المصير، بالكلام اّواد الخثلن، 

بالخق،إلا يطك ولا بالصدق، إلا بمخ ولا بمرل 
نلمز،ولا بمن ولا الموان:دة، بمن ولا بالخلأنة، يذ ولا 
بكلامالأ>، بمع لم ثم بمن، ولا ثنهن ولا ولا:نين، محلئ ولا 
مذما،أجمنإ ولا وزئا، أعدد ولا لمءلا، أصدق ولا نمنا، أعم قمل 
أنصحولا مخزحا، أسهز ولا نوننا، أحس ولا متللنا، أكرم ولا 

كلامهمن سوى أنن ولا مش، 

والإفادة،الإجادة من فيه لنا عثماو أبي كلام نفل فى أ٠االت ؤإنما 
١لحدسثالخصائص موفورا ءنصا تصمي البامحت، هذا في محص أود هو نم 

فيه،الحنن مواضع ونحى الكلام، نقمي صناعته رجل ثن البوي، 
كلامعلها التي الملأغية للأصوو إشاراُت، الجاحظ كلام وفي 
وكأنماوغيرها، والإمحجاز، الأحواو، ومراعاة الفصاحة، من الّص 
الشاء،في الإءلاب هذا علمه ميأحد من بوجود نمنه الجاحظ أحس 
الكلام،مقادين يعرفن ولم العلم، في شح لم من بعمى أولعي؛ نمال،؛ 

والعلقر•الثور و؛اكميك بالفح - القلح 



اثنبئفصاحاث 

ليسما والتجويد التزمحن ومن والشرف، الامتداح من له وكلمنا أنا بملن 
ومخالعلمام، على التزيد حرم والذي كلأإ ددر0، يبلعه ولا عنده، 

تنإلا هدا بملن لا الفقهاء، عذ الكداسن وتيج الماء، محت التكك 
ضلأج>الا،.

اةكأ0 العرؤ الساق هذا إذ »ثم )ءت،ا/مآهه(: الزنغنري وفال 
صلاةأغضل؛ محليه محمد لسان محلى ريذثه وألمي نغصه، ثدرئه محرت 
منوما ،، ١^^١٢ظلهذ ثكص إلا يقاومه حهلس_، من غما ملام؛ وأوثر 
الثجل«^/iارغ زجغ إلا بماهزْ مقنع 

الممصرعدنان، نلألة من ثل المالعربي *النبي ت أيصا وقال 
والييانءر؛،.الفصاحه اه امشحزيه الذي واللن-ان، 

ويلاغهاللسان، نماحه *وأما )ُتا؛؛هه(ت عياض القاصى وتال 
الذيوالموصع الأنصل، دالمأمحر؛ ذللث، من . كاف فقد الفول؛ 

نقنل،ونصاعه ممثلع، ؤإيجاز ٠^٤، وبراعه ثلبع، ملأنه يجهل، لا 
وحصالكلم، حوابع أؤتى تكلب، ؤتله منان، وصحة ثول، وحزالة 

بلسانها،منها أمة ثذ يخاطنر فكان المب،، نه ألوعلم الحكم، ببدايع 
أصحابهثن كشر كان حتى بلاعتها، مننع *ي وبماريها بلئتها، ينحاووها 

حديثهائز ونن قوله، ير ونفكلامه نزح عن - موثلن غتر ني - سألونه 

-< U،J1بالحاء - الزلخل ننغة: وفي النيز، عن كاية النيل: تئثمم، )٢( 

)؛/ج(.اولأئأ «u_ )٤( (. ١١)ا/ *الفائق، )٣( 



وتحقمه((دلك علم وييره 

العرين،لهجامحت، يريد إلخ، •ُ • الهرب• نه ألروعلم •' محاصن وقول 
يممتصىواللام الصلاة عله الرسول لكن فقد المختالفة؛ القبائل ولغامحت، 
هذهفي المتمئلإ النند_، أحياء من الناس عامة يخاطن، رسالته عموم 

للإسلام،منهم الوافدين ويسثمر؛ اه، لدين إبلاعا ؤيكاتثهم الجزيرة 
لكثزئهمالولود؛ عام الهجرة من تسعة عام وسمي ، ألستهم ؤئعرث 

اللهجاُت،من أمشاج المحاورات هاته يتحلل أل جرم فلا وتتابعهم، 
جوامع)أءطست، قوله العلماء بعض وئسر المختلفة، الحربية 

دايهار؛ا.بة ح يكلم لكن أنه ااكلم(ص 
القبائللعايت، في يصنموا لم - أء1لم فيما - اللغويين أن النججس،: ومن 

محصنمات،^^، في وصحوا حيث، القرآن، في قعلوا كما الحديث، في الواردة 
مهل؛وع.وهو همتي، لأيي القرآن® في الواردة القاتل االثات، كتاب، رمتها 

اقورسول اكان )تا٠ُآ"ه( الأتير ابن الدين مجد وقال 
لمهنا،وأتيهم ^٥^١، وأعدتهم بياتا، وأوصحهم لتاتا، العنُسا أفصح 

إلىوأهداهم الخهلابا، بمواؤع وأءن٠هم حجة، وأقومهم لهجة، وأنينهم 
ورعايهربانية، وعنائه سماؤيا، ولثلما إلتهئا، تأييدا المحواب،، نلري 

روحامحة*أْ،•

)Y/؛؟(.والرشاد« الهدى »سل ويطر: )\إ0ى< »الشفا« )١( 
الألمنةأينع النن،-،  jUj# :(iY)»_ني«الرسالة« الثانعئ الإمام نال )٢( 

ني،.غين اف إنعالمه بجميع يحيثل نطه ولا ، وأكثت٠ا ندما، 
)»_AY(.الومية، راكتوحا>تإ )٤( تخريجه• سأزي )٣( 
)ا/إ(.غريب ش ءالتهايه )٥( 



جإالنبي فصاحة 

ؤإن- . كلامه  oli*ت -( ٠٧٤)يتاه العلوي حمزة »_ يحيى ونال 
يدانيهلا بحيث العك، الطبقة في - وبلاعته القرآن نماحة عن نازلا كان 

أيام ؤإن يقارنه ولا كلام، 

يزفلا  Luلسانه. أذصاحة )ت"اآا،ه(: الفنثللأي وقال 
افهجعل وند ذللث، يكون لا وكيم، منتهاها، يدانى لا ومنزله مداها، 

ينهلىفهو ءباد0ا إليه ؤيدعو مراده، عنه يسين سيوفه من نما لسانه تعالى 
لثقل،إذا افه حلق أنحح ذكره، بحقيقة مراده عن ؤيبين أمره، عن بحكمه 

يثمركله كلامه هدرا، ينهلى ولا هجنا، يقون، لا وعقل، إذا وأنصحهم 
مقالته،في منه بكلام بثر يتقوه لا وحكما، ^^١ ؤنمتثل علما، 

وأقامبلسانه، اطو مراد عن عثز بنن وحليى عدوبته، فى منه أحزت، ولا 
دزداجرْتونواهيه وأوامره فروصه مواصع وبين سيايه، هماده على الحجه 

تاثا(اوأوصحهم لنائا، وأنححهم سائا، الحلق أحكم يكوف أن 
منشي؛ على حلابها بن لثقما نفثها العلماء كلمايت، بعض هده 
بعدالعربية، للبلاغة الأعالي المئر؛ وأنها النبوية، البلاغة حصائص 

البلاغيلوجوؤ وبراهين أدله أنها على اورذها ولم وعلا، حئ اطه كتام، 
اللسانهذا أبناء من صحيحة وفطرة ذوق صاحسا فكل الحديثا، في 

الشمس!وحوي على النهار رابعؤ في الدليإا يئللب وكيت ذللث،، بيرق 
السادىتالمننللألإ كلام ساق أن بعل —( ٠٩ ٤٢)لتاالمالحى قال 

موافقينكنها ولا شاهد، إلى بفماحته. العلم يحتاج فلا ٠روبالجمالةت 

(.١٦٠)ا/رالْراز، )١( 
(.٢٣٦٨اسديان،)بالمخ اس، أادرام، )٢( 



الأما؛تابن ص اسل• •همح ني ظث ابر رتقي سا;د''ه، ولا 
في- رضهم مملى - يظمحرد يمم الزنادلإ، بن نرتا لتي ئ )تا"اأع، 

ائئكرثمحا، مه في نكمحرنبجر 'نتبجر؛ فناللهم: لختا، امآن 
؛يمن،مئا؟أأء".

٠٠٠

والرشاد»)م؛ه(.الهدى اسل )١( 
ه1ا/ب(.ورقت )جء )مخطوط( افهيل( شرح والتكميل، ااكدييل )٢( 



را*ر\»را 

يالفصاحةاختصاصه أسماق 

الفصاحة،كمال من واللام الصلاة عاليه كان ما مصي مما علت 
البيانهدا صناعة في تفا أسبانا ثمة أف ثلأ، ولا المنهلق؛ وحمال 
تلكفمن الغلق؛ معاذير به وتشخ الحجه، به تقوم تينه ايه ليكوJا الخالد 

الأمبامح،:

-وحكمته علمه بكمال - تعالى اممة فال ت والإلهام التوفيق ء ١ 
آفصزعاليه وأنزل شريعة، بأفصل وحصه حلقه، من محمدا. اصثلمى 

وأجراهاالحكمة، ومنحه بالوحي، وأيده العالم، من عليه وثثح كتاي—ا، 
منكنانة اصطش افه' )إن غ: فال الكلم، بجواأع وفضله ِتنه، عر 
هامحم،ض قريش مذ داصطم، كناثه، مذ مرنشا داصعم إنثاصل، يلد 

عنحديث، بلاعته. عن فالحدسث، ،، ناشم(لثني من واصطفاني 
آلكثثظك أشُ ^آنزد هق: افن فال ١>^،، واس الربانتي الزخي 

•'؛ولآًئؤ، قق ما سحاJهI وةال [، ١١٣]اوساء: وليكنه^ 
تالكتاب، المننرون قال [، ٣٤]الأحزابرت ولفيٍقه؟< أس اينت< ءؤ 

الجليد:التابعي ىطل؛ئ بن لجثان قال \ن1لم والحك٠ةث ١^۵، 

هالأنفع ين واتله ص ( ٢٢١طم)٦^رواْ )١( 
(.Wi /T)كبر لأبن الطمأ ي أتمر )٢( 



ؤيعلمهبالمرآن، عليه ينزل كما يالسنة . المص على يئزد "مريل، ُكان 
ينقسماالوحي رةقبم؛لت حرم ابن ونال ،، يعلمه كما إياها 

تألماموكت، طو وحي أحدهما: متين؛ عر رممحك. إر قق لد اص 
ولامؤلف غير منقود، مروى وحي • دالماني القرآن؛ وهو ^ ١ذئإال١٢معجز 
ايئه.،رسول عن الوارد الحبر وهو مقروء، لكنه متلو ولا المظام معجز 
والحينارالمرآل أف ئإزفؤ يكز ثم مناا<، مراده .ق افه عن المبين وهو 

اممهعند من أنهما ر واحد شيء وهما بعض، إر مضاف يعصها الصحيح 
.٢٢١٠١٠٠١الطاعة وجوم، يانمر ني واحد حكم وحكمها تعار، 

القرآنلكن اطه، من زنتا كونها في كالقرآن الثنه أف يدلك قفلهن 
منوألفاظها الني من فمعانيها الئنه أما ١؛؛^، من ومعانيه ألفاظه 

الرسول..

(؟oLJمحمطل. لبينا اللو اختصاص في الحكم من أن وظاهت 
يهتقوم الذي المجيز البلاغ زنه عن يبلع أنه القول وبليغ الفصاحة 
إلإلم؟<لأ ما إلنا؛؛ن أليْءقر ^ ث تعالى نال كما الحجه، 
وتبينمجمله، مصل له؛ ومفسره للقرآن مكمله السنه ولأن [، ٤٤]المحل: 

أملامحناد أصول »شرح ش واللاعائ (، ٣٦١)رالمراسيل، ر داود أبو رواه )١( 
صحح،وإساد0 )ا/أ1\(، والمتش< )رالفقيه في والحين، )ا/مه(، المنة• 

صحح.بند أحرجه الييهقي أن ( ٢٩١/ ١٣)الباري• رفح *ي حجر ابى ويكر 
وئالافه، من منزله وأنها وحي، بأنها المنه تممون العلماء تزل ولم قلت،: 

*الكفاية•ر؛تظر: )ا/ها(، التثريب• »ءلرح تش*• وحث رالئنه الثانعذ: 
)٢(.البغدادي للخليب 

)ا/مما(.حزم لأبن *الإحكام• )٢( 



طك^^ااحاتاخءص^ص^ه 

أنفوجب المتن، من الشؤح بموضع منه فهي موجزه، وسنظ مشكله، 
مجملات،تفصيل في واقيه تكون بحبن، النمو من الحاوي>ن، بلاغه تكوف 
مبهماته•ومحض القرآن 

كلامعن ، اواك١١ناصر بن الرحنن مذ الملأنه شيخا -ألت، وهد 
عليهصياعته تكون فهل تعالى، افه من وحؤر وآته الشريعؤر اكئ. 

الكلامتقديم حيث، من افه، مراد وهق على للحديح، لام والالصلاة 
^،؟١٥أشته وما وتآحينْ، 

بهذكثم كاف ما أف J؛-؛V لا ممه؛ ااالحماJ ت ئصه عذا ما علي فأمر 
لأثهبيان؛ أئم افه مراد بياذ به تحصل عه ثن اطو عن ملمعا . الرسول 

وأنصحييايه، يريد لما البيان على الناس وأمير ربه، بمراد الناس أعلم 
كقولالكلام، بحيئثاته التقيبو عن القدر هذا ؤيكفي للمعناد، الماس 

ضرورياكان ما أ0 المعلوم ومن والتأحين«، التةديلم حيث، #من المائل: 
jl,_u  لثه(آلديكر إقإى بالبلاغ، الم^كلم٠١ يراعته أن بد فلأ

أءالم«رآ،.واطث [، ٤٤لاكٍل: م ِليا زل ثا للئاّن 
قالوفصاحته؛ النبي. بيان في »فصل المنهقئ: قال 

يكنلم ولو وصفه، إلى يحتاغ أن س وأظهن أشهن وهدا هءزفب: الحلميمي 
فقاللكتايه البيان منم، مسه تعالى اطة أف سوى دلاله ذللث، على 

كاف;ا،لكان ِإس زل تا للئاس لأئ ألنْقو ه ه ص: 

معودبن محمد الإمام جامعة في أستايا ك1ز( المعاصرين، الخلما؛ كبار أحد )١( 
رئحهوتد باز، بى العزيز عبئ المح العلامة نلأمبذ أكابر ثن لص الإسلامية، 

فامتض.الإفتاء لمنم، 
(.٣٤اكاوىا)مخطوط()r/ امجموع )٢( 



الدرجاتأعلى إلى فيه يزقه ولم لكتاُه، المياف آتاه يكن لم لو فإثه 
٢. ١٠٥٧Uas-؛معاني عن والكثف كتايه، لشين رصيه لما 

النزم،أفضح وقريش قرشيا، كويه فصاحته أسان رمن - ٢ 
بنلسماء-؛3 عن سندْ فارس ابى روى ناطبه، العلماء بإجماع 

لأسعارهم،والرواة العرت، بكلام ءالماؤنا ®أجمع فائت اه، عبيد أبى 
ألسنه،العزمت، أفضح قريشا أف ت ومحالهم وأيامهم بلغاتهم والعالماء 

العرين،،جميع من اختارهم ثناوْ حل الأة أن وذللثا لغة؛ وأصماهم 
حزمه،ثئلا0 فريئا فجعن محمدا، الرحمة ثبي منهم واحتار واصطفاهم، 

وغيرهمحجاجها من العرمبا وفود فكات وولأيه، الحرام، بييه وجتراف 
وكانت، . . أمورهم. في قريش إلى ؤيتحاكمون للحج، مئة إلى يفدون 
منالوفود أتتهم إذا - ألسنتها ورئة لغاتها وحنن فصاحتها مع - ئزيش 

كلامهم،وأصمي لغاتهم، أحس وأشعارهم كلامهم من ثحيروا العرب، 
عاليها؛ءلمعوا التي ملأبقهم إلى الالئارت، تلك، من ثخيروا ما فاجتثع 
عنعنهكلامهم في يجد لا أيلث، ثرى ألا العرب،، أفصح بذللث، فصاروا 
كنكنهولأ أنيل؛،، كشكشه ولأ مسلم، عيزفئه ولأ ،، ٢٢

تعلمون• منل ومس، أند من ثنمنه الذي الكنز ولا ، زبيعة 

نذلفي فليلا المهقث نقنت وفد  dT\U/T)الإيمان! ض، ءالجامع )١( 
•( UUA)رالمهاج• يطر: 

٠^،!.في!|_!: مقولون ءث1، بها المدر؛ الهمزة جنل )٢( 

؛1ر
الكاف*يعد شيعا يصيث نن ومنهم علتك، 

.مكانها سن ينئ أو المدقر، ش الخطايت، كاف بعد سين جعث ت امنكة )٥( 



طئ^ماحاتئت اختصاصه أساب 

دبمام؟ا.را<.

انتقاداالعركه أجرد ترئس دكاس الفارابي؛ مر أبر رنال 
وأحننهاالمنلق، عند اللسان على وأسهلها الألفافل، من للافضح 

النةساافي عما إتاثئ وأسها ، موع! م

بننني بتي في ونثاثه امحترصامه فصاحته.ت آساسم، يمن . ٣ 
ض)رانتزصت فال سين، أربع ظهراسهم بين أقام حسن، تكر، 

وفدعدنان، من نزازل، علنا من تظن تكر بن نني وسو تند(ل؛،، بتي 
،ونملى هوازف عليا النرُب ءافصح ؛ العلاء بى عمرو أبو فال 

ذللث،ليكو0 البائية في أبنائهم امترصاع العرُت، أشراف عادء وكايت، 
والكنل،الوحم عن وأبعد للدهن، وأصمي للتين، وأصح للولد، أنجن، 

إثرذللث، بعد الصبي وجد0 ما ثم ،، المنديةا١ الهيئه يفارق ألا أوأحدر 

ور-اج(، ٢١١)١; درالنزهرا )ص*ا"آ(، لأرس لابن اللغةأ أث ير: ث =
الروس|)ا/م(.

(.٢١١و،االمزعرا)\إ(، ثعاو_،•)\إ١٨•مجالس ري؛؛لر: اuغةاا)صّامأ(، ايقه )١( 
انهاء.ولعلها: كدا، )٢( 

مخسنبتحقيق ب أجده ولم رالنروف*، نحاُبم إلى وعزاه ٢( ١ ١ / )ا •المزعرا )■٢( 
نيدك،•

ييكثير ابى )ا/هاآ(-نال مشام• ابن سن؛ ٠ في كما - إصحاق ابن روا٠ ر٤( 
فيالشؤية •السيرة ؤيتفلر: وثوي'، جيد •إضاده (: ٢٩٩)أ/والتهاية• •اليداية 

)ا/هاا(.الأمية• انمادر ضوء 
(.٢١١)ا/و•المز٠ر• (، )ص١٤قارص لأبن اللغة• •ك )٥( 
الني.،جد عدنان بن نعد إلى بة توالننديئ (، ١٦٦/٢)الأم،• •الثوض )٦( 

قوة.آهل أيناؤْ وكان 



منوالسلامة الكلام، من بالقمح لسانه استقامة من للأعرامحت،؛ مثاثنته 
•محو كما الهجنة، بن والراءة اللض، 

أفيرى تقريرايه بمص في البراك الرحمن عيق العلامه شيحنا ولكن 
بالكلامالئلم لسان انعللاق هو الامترضاع لهدا الأساب أثب من 

فيالطفل ينشأ حيئ أهله، عند لسنتؤ نما-^1 ألفاءلا لكتسن، لا باكنا، 
كالكنا>>-،العليمه فيرى المعالم، الواصحة الأرجاء الواسعة حراء الم 

كماشيء، ئهلنْ يحجر ولا الأرض، إلى ماء البن عيي أمام المفتوح 
ذاالتين قري هناك المحس فينمو الندن، في البيوت ض الشأف هو 

فيالإسراع إلى ثدعوْ ذللئ، وكن الخزكة، خفيفن، الدس، محاقي تخم، 
كسرفي الرم مساهد كها يي، ا نصسه فى عما والعسر الحديمسا 

بنغيرهم بن الكلام ش طلاقه أكثر يكونوف فإنهم المادية؛ أدلال ين 
المحاصرة*محبيان 

ينأفضح فريسا أ0 وهو إشكال، من يرد ما ينحن؛ التمرير وبهيا 
والجواب،دوثهم، ممن الفصاحة المنشيون يثللب، فكيم، هوازف، 

علمت،.ما 

الضالشيله كان إذا ^، ٧١من الفماحه صن قد ننم؛ 
ونعأو إليها، يئثسث، الممح، يتنبه ين أفضح المبى فيها امنرصع 

الحاصّنة.في اللحن وانتثار اللثة تغير بعد الأسترصاع 

تزغئ.نم المضحاء، سعد بني في المؤ. نشأ، كانت، تللث، 
بنياين أحواله وعند المربين، ين يإحوايهم هاجم بيي قمح، ذللت، بمد 

وكلأوالغررج، الأذس إلى هاجن ثم أسد، بنمح، ض نروج نم رهنْ، 



بالف^^احات.٠ امحتصاصه ب أسب 

لهجه،وأء-دبها لسانا، القبائل أحلص وهم غصحاء، سادة هؤلاء 
والمحاكاهالمتطى هي إنما اللثة اُت، لاكتالثلتعثه والوسيله 

المرانإنزال ت واللام الصلاة عاليه نصاحته آءسارآ، ومن - ٤ 
آياثه،أحكمن، الذي رالكتاب، الإعجاز، مرنة البائر وهر عاليه، العفليم 

كانولو بمثله يآئون فلا الرب، عاده بلاعته وحنمت، كالماثه، وهصلث، 
.فصاحته نمؤ في أثن الكتامحت، لهلا فاكان ءلهينا، لبعض بعضهم 

القرآف.>؛ كان، أئا اوساللم كآن ^١ 1سالبه، و-اتن بادايه ^^، حيث، 
أساليبهوسمو كلامه، فيضيء القليل، بهذا ؤيثعين منه سيئا ؤثحمظ 

كانإذا فكيم، الاحرين، بيان على بيايه ؤثنلو الناس، أساليمب، على 
.افتياسانه ذلك، عالي الدلاثل أذن من ؤإل إ به؟ إليه الموحى مع ذللث، 

حرتث،أكبرإ )افه حيبرت يوم لام والالصلاة عليه كقوله القرآن، بن 
انتبا<ت،فهذا النئلرس(لى، ^؛٤ ماء قزم ساخة نزلثا إد| إى خيرإ 

[،١٧٧]\ذص\1\ت.' \ذتوولإاه ت٢اح ماء مد ^لإدا تعالى! نوله من 
منإليكم حطب )إدا افه رسول نال ت نال ه هريرة أبي وعن 

ومنادالأرض، ض فتنه ئكن ئمعلوا إلا ئزوجوة، وحلمه ديته دنصون 
4>ينت* ذؤت سلوة ؤأب تعالى: قوله بن اتتاس فهذا عرمى(رم، 

الصلاةعليه استشهاده وأما [، ٧٣]الأنفال! ءق؟اره وماد آمح؛بجا 
كناقال: هم علي حدث في حاء ما ومنه فكثيئ؛ بالقرآن لام وال

(.٨١الرسالث•)r/ وأوحي لتراض الهمان! أإءجأز )١( 
(.٨٦٢ملم)رواه )٢( 
•الميالةفي الألماني دسه (، ١٩٦٧ماجه)وابن ١(،  ٠٨٤)اكرمذى رواه )٣( 

(.٨٦٥)اكرمذي، منن ر،اصحح ١(،  ٠٢٢)الصمحة! 



مننقندث كتب وقذ إلا احد من هم رنا ت نقال . البي عند جلوتا 
تنقال سكن؟ أنلأ ١^؛ رسول يا ت نملنا النار( مى ونقعت، الجنة، 

دتدث. رأم محق ت ^٥٤ ئزأت م ثنيئت(، مخل ؛ —٠—^٠١)١٠ 
ا[لا،.٠ - ٥ ]اليل: ؤئسثت ت توله إلى • • كةه« -أ

بيانأعدب ذلك بعد لتصؤغ احثثنئ، ند الأمما>>-، هده كث إن 
عليهلسانه في فاذت3للم ، وأنماها لثة أجز في حكمة، وأصدق إنساني، 
ص:خزم ابن  JUالإل!هتيلأآ،، والتأييد الصافي »الةلح واللام الصلاة 
أنمز هاشم بن المهللمت، عبد ين افه عبد بى محمد كان لقد ا١دالإهإ 
ذيكل عند سلث، بلا بميه، فتى كونه وأيام يالبؤة، تحالك، اُلئ يكرته 
ثهلقما يكو0 بأن وأولى فيها، وأفصح نومه بلعة أعلم ًُ عقل ثن ئنكة 

ونماعيونمجي يإيادي ورمحثي ومجي محدتي كث ين حجه ذلك بن به 
للومامحلةواجتباه ^١^^٤،، تعالى اممه اختصه أن يعد فكيم، ،، وجم؛رير

ماوحفظ حئظه، وصمن كلامه، لسانه على وأجرى حلقه، وبيى بينه 
،•به*أيأتي 

ik  هه

أنراعهرالاقشاس ييتظر: )٧(، ( ٢٦٤٦)لم وم(، ٤٦٦٤)المخاري رواء )١( 
)ص٧٦(.وأحكأ4ها 

(.١٣))تلوط( الصباح• اصوء )٢( 

الإمامص وهدم بالكنر، كالندارة الإنذار رالدير: ر(: ذ )ن ااكاموسا يي )٤( 
)ص؛ا(.ارالرمالة• ؤيتظرت تلت: الشافعي•، 

(.١٩٣/٣)والخل، والأهواء الينل في ءالففل، )٥( 



LAK وس

النبويالحديث في البلاغية الخصانمى 

فيالمتأمل المطائ تجدها كيره بيامحه ومعالم بلاغته حمايص يمه 
الشرفالحديث في النظر يعد منها شيء تدويرر اللت تئن وتد حديثه.، 

الجوي،الحدث بلاغة يي والكايبين العلم أهل كلام مراجعؤ وبعد مجه، 
تتعلىخصائص أحدهما؛ نوعتن؛ إلى الخصائص هدء تصتيص ؤنئكن 

حصانصوالثاني؛ بنئلمه، أي؛ التركسي؛ وبنانه نمه الحديث بلعة 
منولكنها الحديث حايج من هي بل وبنابه، المحدث يلعة تتعلى لا 

ذلك؛تفصيل يار الفصاحة؛ متممات 

وبناته؛الخديث بلثه المتهالمه الخصاتصز أولا؛ 
أحدكن يخاطب الجي. كاف فقد ال٠خا٠لبين؛ أحوال، مراعاة — ١ 

يزيدوقد والخواتت، القامات ؤيراعي وواقعه، ؤإدراكه حاله يناسك، بما 

ؤيوكدهثلايا، كلامه يكإر وند سأل، مما بأكثر ائل المجواب في 
والبلاغيونالمخاتلمين، لأحواو تبعا وغيره، المنسم من ؛الموكدات، 

ومنفصاحته، المحال«ع لمقثصى الكلام مظاتمه البلاغه إن يقولون؛ 
وكانه لقناذ نال المئ. أف ه؛ أس رواه ما ذلك؛ شواهد 

اممهرسول يا لئيث نال؛ جبل،، بى مناد )نا المرحل؛ عالمي ويبنه 
Llv^ ، نال؛ U( )ثلاى،وناتدئك، افه رسول نا لبم، نال؛ نناذ

صدئاافن، ننول تخنيا زأن افث إلا إلة لا أن تيهي أخد من )نا نال؛ 



هشإ.قإفياصص

بهألحثت أفلا ، ١^ رسول يا تعاد: قال النار(، عر افن حرنه إلا قليه، مذ 
_ناواءْ . ١^؛، فكإز هأو0لأر )إذا فال: سشنوا؟ الأ>، 

وهوالعظيمة، والشارة ١^؛^، الحبر هذا لظمي سمعه بكامل إليه لبخيل 
قيامهمع الجنة، وأدحله النار، على الأة خرمه التوحيد حفق من أل 

بهذاثنايا الر. حص وند الفرائض، من اممت أوحنه وما بالننل 
إبوند العنز، ثنغ أن تنكن لا مثله ولأن وعلمه، لممله الحنر 

ثومابالعلم حص من ررباب فقال: الحديث، على ®صحيحه® فى البخاري 
الحديث،امظاتمه العلني: شارحه قال ينهموا(، ألا كراهية نوم يوف 

دونالعفليمة الشارة بهذه معادا حص أته وهو المعنى: حيث من للترجمة 
،،الثارة١لهدْ على تتكلين العمل في نمص-توا أن مخاثث آحريذ قوم 

مسه؛الحبر في حاء كما تأثما، موته عند بها أحبر ظلئع معادا ولكن 
العلم.يكتم الإثم من خروجا أي: 

الماسخطايت، في المئوي المنهج بهيا ه، المححابه أحد وقد 
أث*ما يقود: ه عود مابذ فهذا وأحلامهم؛ فهومهم قدر على 

زتنة«أم،لمنضهم كان إلا عقولهم ئتلمعه لا حديثا قوما بمحدش، 
افنئأكزج أن أئريدون يعرثون، بما الماس احدJوا هع: علي ونال 

،.ورسوله.١٠١٤

الأعمال؛فضاتل في حديثه. تنئ ساذ؛ن: مراعاته. رمن 

(.ومالم)٢٣(، ١٢٨)الخاوي روا، )١( 
(.١٧٦القارى•)؟/اعمدة )٢( 

١(.١ •المتدئ•)ا/ مسالم؛ي روا، )٣( 
(.١٢٧الجرم)بمجغؤ معلئا الخاري رداه )٤( 



النبويالحديث في البلاغية الخصائمس 

الإد٠الأنصلها جعلن ومره ٢، الواإذ^ن١ وير الملام أئصثها جعد نمرة 
٢•^^١ باقي 

أناو1ت\غ ؤيذكن أحنى، أحاديث في اف(لم، )ذكر مئْ: ونال 
يكرفمن فمنهم ]يخاهبيذلأ أحوال اختلاف إلى يالنهلر *الاختلأن هدا 

بآحن،الاشتغال له الأفضل يكوف من ومنهم بعمل، الاشتغال له الأفضل 
١^^٤،.واممت 

فقدحاله؛ يناسب بما رجل لكز النص. وصيه أيئات هدا ومن 
ؤننمز،، دعْب(ر )لا نال! اممي، رسول يا أوصني فقال! رجل أتاه 
يقود؛ثم  ١١عفوناكاف السائد "لعز قوله؛ العلماء بعض عن حجر ابن 

وصيتهفي اقتصر فلهذا به؛ أولى هو بما أحد كز تأمر . النص "وكان 
لمبم وهو• إشكال، من يورد ما يندثع وبهلءا ،، العصب،ار رك على له 

باض.الإيمان أو اض، كمموى ذلك؛ من أعلى هو بما . الني يوصه 

.النص إلى جاء رجلا أل السيت في أبصا ذللث، شواهد رمن 
قال؛أو شقا( ئنثن )لا واللام؛ الصلاة عله له فقاد أنصني، فقال؛ 

ه.مننود ابن عن ( )٥٨ومالم (، ٥٠٤)البخاري رواه )١( 
ه.ئريرة أبي ص )٣٨( وملم (، ١٧)المنادى رواْ )٢( 
ه،الدرداء أبي عن ( ٣٣٧٧)والترمذي  ٢١٧٠٢)أحمد رواْ )٣( 

)آ/ذاأ(،ئحه« ابن ض على المدى وأحاثبن )ه/ا"اآ(، اطرحداكرب« )٤( 
(.٦٨٦٨)ذلأر'ص الموطأ، واشرح 

(.٥٧٦٥)المغاري رواْ )٥( 
عقيمينلابن النوؤية، الأربعين ُشرح محيئظر* الباري،)ُا/آمْ(، افتح )٦( 

(.)ص٣٨١



أوصانيط شاة ولا ^١ نث »فا قال: الخك؛؛. شاك . )أخدا( 
)لياكقال: اض*، رسول يا 'رأوصني امرأه: ونالت ،،  ١٠٠اممي رسول 

أمحانرأن أردد اممي! رسول يا فمال: رحل وحاءْ ، الأئن( نوء وما 
كلش والتكثير اف يتقوى )علتك والسلام: الصلاة عاليه قال فأوصى، 
علنيونون الأدصن، لن ارو )اللهم ت نال الرجئ ولى أل نلنا نزف(، 

الم(ر"ا/

الحاجةلاقتضاء للسائلين إجابته في والسلام الصلاة عليه يريد وقل 
السابلأجاب من ٠رباب #صحيجه*: في ةلأأ!وؤ البخاري بوب وفد لدلك، 

ؤهبع؛هريرْ أثير حدث ني جاء ما ت ذلك صور وبن ،، سأتهءرمما بأكثن 
)نزوالسلام: الصلاة ، uUفقال ام؟ بماء أثزظ نئن: ٠ الؤ أن 

النخر،باء الوصوء حم عن سألوا هم ،، منتته(رالجل ماوة، الطهور 

'حديثمحئئه: ونال ه،، ئسنة أبي عن ( ١٦٦١٦)أحمد الإمام رواْ )١( 
صحح،.

حالبجهالة المني محمى وأعثه حنن، ؤإصادْ ( ٠١٦١^)١ احمد الإمام رواه )٢( 
نالولدا جرخ؛ فيه تنمز لم إذ روانته مود والصحيح: عمرو، بن الماص 

منون،ومو عمرو، بن الماص  4-i*(: ٩٥)a/الزواتدأ امجمع يي الهيثمي 
(:٤٦٥)ه/المنيا احاشية ني التندي ق1ل انمأحيحا. رجاد رجاله وبفيه 

رطلر:الأذف•، به -اذى الاJي ١^ ١^؛ اه(؛آى: بموء )زنا •نوله: 
)صم\ّآ(.الصحيحض• ني المخانلِح حال •رعاية 

نيوالحاكم وحنثه، ( ١٠٤٤٥)والمرمدي (، ٨١٠١)• أحمد الإمام رواه )٠١( 
(.١١^١٠٠)انمسن« •الملسلأ نى :,؛، UViوحننه  Ulo)\/•الخثدنك« 

(.٦٢/١الخارى٠)اصحح )٤( 
والنسائيصحيح،، •حسن ونال: (، )٩٦والترمذي (، )٠١٨داود أبو رواه )٥( 

صحخ.وإمنائْ (، ١٠٨٦)u-^، وابن (، ١٠١٠٢)( ٥٩)



النبويالحديث فى البلاغية الخصائحى 

وألالبخر، ما؛ ثن الوصي؛ جواو وهر أعم، هو بما س المي فأجابهم 
كانالسائل أ0 - أعلم وافه - الجواب نيادة في والسبب حلاد، ميتته 
شلالتي الأحكام من نزيد معرفة إلى فيحتاج الثخر، في افت يمئن 

الساور؛يجاب أن المتوى؛ محاسن من ءوذلك \ \ذرذآ ابن قال بمسألته، 
زووالمغير آحر لعلم ؤإفاده للقائلة، تتميما عنه سأل مما بأكثر 

عادههى الإجابة فى الزياده أن إلى الملمام بعض وذهب ، ا عنه 
أليرى ض الحدين، ئراح وثن ،، ذلل-،ل إلى الحاجه يهمن، إذا ه للني 

اللامحونبدكر ولم الخنجمل٣،، الأطوبق ثن نؤغ الجواب في الزيادة 
الأسالوم،.هذا صزر في ذلك 

العلامهدكنْ ما للاحراو! . الغبؤ مراعاة ني نذحل ومما 
اسونالثريث الكظ ثمل أن ^ »كان. بقوله: ء المم ابن 
منحق فى الكروم النهص اللفظ يستعنل وأن كيلك، ليس من حذ في 

جهلأبي تسميه ومج سيد، للمنافق: يقاد أن فمنع أهله، من ليس 
وأنثداطه، حليمه أو الملوك، ملث للسأثلان: يقاد وأن الحكم، بأبي 
ينثه،أو يالعنه ولا اظه، بانم يقول: أن الشيطان من ثيء مثه من 
ذلكا١لونحو الشيطان، ثعى يقول: ولا 

كلامه.،في وحننها الألفاظ ووصؤح المعاني، مهوله - ٢ 
الديناحة،حنو العبارة، واضح لام والالصلاة علميه حديثه فجمهور 

را/حح(.الأحوذيااارءارصة)١( 
(.٩٢)A/ والإكرام، الجلال ذي »نح )٢( 
)ا/بممأمآ(.الفاتح، امرقاة )٣( 
أزادانماد،فىسىخرانمادا)آ/آ0م(.طر:)٤( 



الحديثلغة أ0 السهولة هذْ معنى وليس البناء، ئوة مع المعنى، مشرق 
اللمنههي بل المنتدل، والسرني العادي، الكلام لمنه ئقنها هي 

الإفهاموحنن المفزذة، وجزالة الثناء، بنوة ووصّم، التي المحكنه، 
البعيدة،القريأ اللاغه هو فأسلوثه. والهاتة، الأم وكمال والإقناع، 
وهدامكانها، بعيدا نحوءها، تريبا كالشمس دراْ الذي الممتح والسهل 

ميملن الدي وهو ، ٣١الئهل أصي: الكلام، أجزئ - البماء ند ع. 
جمعفقد وبالجمانةت ، 'يب ثنير رامه فإذا مثله، يقود أنه أحد 

حديثهفي ثجد ولا وا والجزالة والعدوتة، السهولة بص كلامه 
متنافرةحشنة كلمه ولا عرينا، حوشئا لمهلما لام والالصلاة عاليه 

الممابن عمد وفد الفصاحه، ينا؛ي ما ساير ولا نابية، كرْ ولا الحروف، 
ثمالألفاءل« واختيار المنهلق حفظ قي هديه. في ارقضت ث فيه تال فملأ 

أحمسلأمته ؤيختار حطابه، في يتخثر والسلام الصلاة علميه اكان  iJL؛
والغلغلةالجماء أهل ألمافل من وأبنيها والثلمها، وأجملها، الألفاظ، 

واشض(،رى.

أنواعهبجمح ائليف_ا صنم، من شيئا أحاديثه. في يجد لا كما 
تعقيدواللام الصلاة علميه همه من يكن ولم البلاغيين، عند المعروفة 

معالإغراب،، ولا الموهمة، الضمائر واجتلاب، الحديث،، ولي الكلمم 
مهلاكلامه جاء بل ،، النا الإمام يقود كما اللثة، بجمح إحاظته 

.)ص٧٦( امحاب ( ١ ) 
(.roY/Y)انماد• حر سي قي العاد، ازاد)٢( 
ر»سءم(، _nYفارس لأبن الأغة« افقه ييطر: )صس »الرسالة« )٣( 

(.١٦٠)!/اللغة• .قاسى 



النيويالحديث في البلاغيه الخصانمى 

أظتؤمآ ؤؤا له: اممه ماد كما فكان التكلف، عن مشاعدا هادئة، لثة في 
[.٨٦زص: [ثمميره ين أقأ ن؟ م ذ يه 

القلوبح،بمجاح رريآحد عدتإ، زئرايا كلامه محتج يتكلم. لكن 
أحنثهوما - بقولها ها تجد أم وصمته وند ، الأرواح'أ محثسثي 
نظمحنزاث٠ منهلثه كأف هدر، ولا نزر لا نفز المئهلق، ررحلؤ 

سهلئ®ولا المتقدم: بموله الجاحظ ذللث، إلى وأثار ، دتحدرل،ا 
وحننالسهولة هده محار ومن تغمرء، ولا يهن، ولا تنجز، ولا 

مقاصدهوومحوح معانيه، ظهور والسلام: الصلاة عليه كلامه في الانتظام 
نجودالدى ®إن ذ3؛ وقد ثهمها، مح، يتساوون الناص كأل حتى للجميع، 

-هجانه وعدد لمفله نلة مع - رهوارم نهوا النفس وينْليه الطبيعه، به 
حرجكير بن للسمحن وأنقع الملوُب، بن موتنا وأحنى أمرا، أحمد 
المش:وقال والعلاجءرن، بالكي 

اارللرْ،ال1نثق وعند الطيغ مه الثج-اخ يطلن، ما أبلغ 
الماد،)ا/مآخا(.رزاد )١( 

الحافظوغال، اللأمي، وواقفه وصححه ( ٩١٣االم؛ل.ركا)في الحاكم رواه )٢( 
ينمرة تجدثهورة أم انمة (: Y^/nرالنهاية، »ا'س كشرني ابن 

يعقا(,يعفها تئد ظرق 
مهلاغننا أي: نهوا، زئزا يالشيء »أ-اْ )ا/س(: ، ٧١٧١»أّاس في )٣( 

فه«.احتباس لا 
»اوانواكين،)؛/مأ(.)٤( 
الأناذثني إذا يقول: »الخنى، ااك؛يان«: شرحه ش قال ( ٠٢٢ )T/ اديوانهء )٥( 

بنوهذا وزد، أحْلأ وتكلما وتعمق ياغ ؤإذا فيه، الجاخ وجد بعاديه الشيء 
المدوص:عبد تول، من وهو الأمثال، أحنن 
بغعئذأ•من بكل الهلاك لرن، فإنما الأمور ني الخعئى فع 



ثدللا الأكتار<ت|ا من مر ونض\ اش الغامضة المعاني إن ؤذ'' يند 
كانإذا المعنى لأن والعمى؛ العجز على ثدل ما قدر والقوة العمق على 

انقيادا،اللفظ له انقاد تمووه ش الجوانس، بارر الكاست، نفس في واضحا 
بالخكسلا/والخكز 

الكلام،من والإكثان والمحهق التندي :كزة ذللث،إلى وكان. 
غيرفى يتكلإ لا كون، الارطوين واللام الصلاة عليه هو كان بل 

ثوا;ه«ر^،يرجو فيما إلا بخإ ولا بمنيه، لا فيما يطإ لا وكان حاجة، 
سأخا-ها القيانة: :زم مش نهم:غإ إلإ آظم )إن يقود: وكان 

النتداوميى(أ؟،،النتمهمون ١^^^ أحلائا، ■ساوككم إلإ: وأتعصكم 
شدقهبملء المتكاللم هو والمتتدق: تكلما، الكلام الكثين هو ال٤ئقار: 
ؤيتومعبالكلام ئمه يملأ الدي والمتمهى: لكلامه، وتعظيما تفاصحا 

الصلاةعليه وفال عنرْل؛،، على واسعلأء وقمله، لفماحته إفلهارا فيه؛ 
كظلمحا بمانه ثثظل الذي من امغ ثغص اهَ )إن واللام: 

فىيتشدق الذي هو يلنانه( )ثثحلل »ذول: الثليبئ: قال المنة(لْ،. 

)_Y؛Y(.البخاري® صحح من أحاديث، •اشرح يتظر: )١( 
 )Y( :(.١٨٢)ا/العاد® •ازاد يطر

نيه''مغي أحمد والإمام (، ٥١٥)a/،' 'الممنففي نيثة أبي ابن رواه )٣( 
ه،،الحثص ذث11* أبى عن ( ٤٨٢)'صحيحه' في حبان وابن )أ/إها(، 

'مجمعالصحيح'. رحال ورحاله والميراني، احمد 'رواه الهيشمي• ينال 
والترهب®)r/'الترغيب في الثنذرى فال وكدا ص/اأ(، الزوائد، 
(.١٦٦٢والترمب•)الترغيب، 'صحح ني الألباني وصححه 

(.٩١النن«)٩; حقائق عن و»الكاشف (، ٤١٢والترهيب®)■Y/'الترغيب )٤( 
(٢٨٥٣والترمذي)(، ٥٠٠٥داود)وأبو وصهم\آ(، ( ٦٥٤٣أجمد)الإمام رواه )٥( 



النبويالحديث في البلاغيه الخصائص 

إدارةنثن بلسانها، الكلأ المر، ثلف كما ؤيلفه لساثه، يه ؤيمخم الكلام، 
البقرةتفعل بما تفاصحا التكلم حاد والمم الأسنان حول لسانه 

تفمال به تكلم من عالي وأنكر المتكأم،، الئمخ . ذم كما ،، انها((ر ؛ال
)إثماالشيحنن! رواية وفي ،، مسلمر لمظ هذا الأعنف(، فخي )أنأني 

الذينيبه أجئ ثن الراوي• زاد • الكهان،رم إخوان بى هدا 

فكاناليديهة، وعلى المتممة فطرته وفى يخنج كلامه.و أن س ٣ 
تزؤيقولا احتشاد ولا مراجعق ولا تكلف غر من الملمة على يرمي؛١^!^ 

أنهعلى والمجاز، الخيال في يبائ ولا الثلناء، يمنن؛ كما تصح، ولا 
منوقص وتئن، وأندر وأعدر والنار، والجثة العيب، ائل مفى تحدث 
الظالجين،مصائ عن وأحبر الغابرة، والأمم الأساء من السابجن أخ-او 
هذا،وغير الماعة، وأشراط الزمان اجر وفثن الملاحم في القول ولمثل 

الديباجة،وحنن والوافعثة، الصدق في الغايه وهو حديثه حاء ذللث، وْع 
والسديد،البلاغة من إنانئ مقدار فوقه ليس بل المأحذ، وسهولة 

اصحيحفي الألباني وصححه حنن، وإسادْ صروه، بن الد عبد ن ع =
(.٢٢٨٩)الترمدى وصحح (، ٤١٨٥)داويا أبي 

(.٩٢)ا/الن، حقائق ص ءالكاشف )١( 
ظه.ئعبة ين المغيرة عن ( ٤٤٧٨)لم مرواه )٢( 
(.١٦٨١)لم وم(، ٥٤٢٦)الخاري رواْ )٣( 
المرأ؟دنة في المبئ. حكم رة أراد باثيع \دطلإ هذا ولأن تلت: )٤( 

تجلانثهل، زلا ظق م،َنلأ زلا يؤب، لا نن م؛ )كبج، موله: ونمها 
،ارتكلْ، عييان: نجيه ش ناحثتع (، ١٦٨١)•لم، صحيح  ١٠ا(. يطل؟ دش< 
النص.كرهه ولو جابر، أصله ني جع فال ؤإلأ \ذشوبي.أ الحكم ودفع 
نممح.)أثتئا(،لقال:



صئٍ_س_ٍء^يع
أهداأدوى! فلنت ءروأنا والغاو: الثلاثة حدث عر كلامه ني الرانعي قال 

فيه،مة نللا صريح نثن بكلام وحقوقها انية الأنفي يتكلم النبي. 
بنونبه الإنسان بين ما هو النية من والإنسان الإنسان بين ما يجع)؛ 
قال!ثم ا، العاليءر البيان بهيا لسانه على ينطى اثه الإنهي أم الدين، 

فيتجد لا هذا ومع ^^!،، ولم يكئن، ولم لا س أنه ررومعلوم 
منوهه له تعرث أو التقيح، يمذ موصنا والسلام الصلاة عاليه بلاعته 
وميزال٠٠رمقياس بلاغة مإ في ومعانيها الألفاظ يى كأنما الشأن، 

وحنعوالعلاج، بالكي الكلام إحراج أن بيانه في الجاحئل ويكر 
ؤيهوىالسمنه، يح_، ممن إلا يكوف ارلأ عليه الفكر وحصر له، النمى 

المتحامدينحال وبين المتنافسين حال بين وليس والأستطاله، النهج 
الصمة،هذه من بمتدوحة والأنبياء ضبت، وحجار رقيق حجاب، إلا 

ال1بمةاال؛/هده صد وفي 
معالتكلف، ئصد ومن والأمتهلالة السمنة ص، من بنجوة فهو. 

وصنعةمراحنة عن صادر هو وكأنما يصدر الذي الثريم، بيانه علو 
البالغةالبلاغه وتأمل لم، ومالبخاري صحيحي في واقنا وتثقيف،، 

فيواحد، لعوي بناء وعلى واجي ممن على جاء الذي الحكيم والكلام 
آحره.أوله ؤيصدق سنص، يعضه يأحد عجيبا، تكامل 

والبلغاءوالخطباء الشعراء من الفصحاء إلى دظن١ت، إذا ؤإيلئ، 

يحثسدونكيم، رأيتهم والسلام، المعلاة عليه ويعده محيله للكلام المحثرمحين 

افبق)م/يا(.)آ(«وحيالقلم«0/اا(. )١( 
رالمأنواكيين«)أ/أأ(.)إ(دالكتر• الفغر التئج: )٣( 



النبويالحديث في البلاغيه الخصائص 

يإئهمكله ذلك ومع كلامهم، ؤيهدبون العقليه ئواهم ؤيجمثون لمنهم، 
التصنعأدبهم على يلؤح بل الثمي، بن ننثنون ولا الجئار، تأننولتا لا 

الحولثامت،،وأصحايت، الئنر بنبيي لمب من النرب، شعرا؛ وفي والتكلف، 
وتنميجها،الواحدة القصيدة نئلم في كاملا حولا يمكثون الدين وهم 

وشدةالتمكر ظوو من شيء بهم نزد وربما ،، عمولهمل فيها ؤيحيلون 
حيريقودت الحطيثه وكان ،، ابس يقود كما الجبين، ورثح النثاء 
إنشاءمحي يوصى؛الترسث، من البيان عالماء وني اأنحكلإ،لم، الحولث الئعر 

ينتجاد،كلما الكلم، وتنقح المريحة وكد الدهن ؤإعمال والكتما الحثلم، 
والشامالتجد الكاث، ٣ شا أونملث، كز ومع الزلل؛؛،، من ؤبملم 
منمنهما أحد كلام يخلو لا الأنن؛ على أو ملاحظة، أو عنبا ثن ايليغ 
ل«شضاسماالتابعة الكلام حموصثالت، إيفاء في وتفاوتا يعضه، في صنما 

الشرطاحنيحازم إليه أشار ما وهو المنامان،، واحتلافج، الأحوال 
حمحفي والملأغه الفصاحه سمث لا النزر_خ ®وكلام I بقوله ه( ٦٨)ت؛

المتنات،تنرص ثم المعدود، البئر الشيء في إلا منها العالي في أنحايها 
فيالفماحه لدلك، تمث تفلا ورومه، الكلام طين، فتمئلع انيه، الأن

هذهأنواغ يعدد نئ ثم ،، منهءار وأجنا؛ تفاؤيذ في توجد بل جميعه، 

القماند:_، تنثون، روكانوا الجاحظ:  JUرمه )Y/\،(، والش؛ين« »الماذ، )١( 
والمخكماتء.والممحات والمقلدات ١^^١>^، 

الأض)ا/ص.)م(•اثرواكماءأ)ا/س(. )٢( 
xrs١٦انترأ)ورانمل )صهأ'ا(، اللكلآم« صعة •إحكام )٤( 
اوالغ1ء'•منهاج من ماث اكس وهذا (، ١٠١)Y/ القرآن• علوم في •البرهان، )٥( 

(.٣٩)ص' الكتاب! باجر الملحق في محممه إليه أثار كما المطؤع، 



سهوإما للفصح؛ ثح الفصاحة في ®والمتزات فقال! انية، الأنالفترات 
ثنأو به، جهل ثن أو به، جاهلا يكوف أن غير من الشي،؛ في له 

عليهايحوس فيما عليها يعيي، للثمس هوى من أو ، فأكرم تعثرى امة م
منهايخلو لا افامحت ض^.<ه عا، أو كان نمتا المعاني اهتناصن بن ؛ حاطره 

وuللمكبيت، عربي نائي ذكنْ ما فهذا الكامل«، الطع القاصر الإنسائ 
والوهنالمعفي، من البلغاء كلام يعتري عما البيانية، المناعة بأصول 
تعضه.أو كله في والمتن؛ 

تلإفقد - عليه وسلامه افه صلوات وآمي هو بأ؛ي ~ حديهه أما وق 
منالأعلى والعلرف الإنسان، مستؤى على البلاغة من الأعلى ١^^، 
فيلجد لا ولهدا الحال؛ يقتضيه ما لجمع الكلام مهلاثمة هو البلاغة 

بدوفد صنعة، ولا تكلما فيه ثرى لا كما البلاغة، في تفاوئا . حديثه 
وفحولالخهلثاء مماؤع السائر وكلامه الشريفي، بحديثه المصطفى 

والمدرةالموهنة من منهم لأحد يكن ولم البلغاء، ومثاهيز الشعراء 
ونمد،ءيسإ كئ من بيانه ترئ وفد منؤاله، على شغ أن على يعينه ما 

الفثلن؛ونتاج الإللهي، الوحي مدد وهو العنسث،! إليه يتظإق وكيف، 
والمطفينالمهمين للثرثارين كراثئه. قرنا بلث، م وقد الأصيلة! 

الكلام.في المتثدقين 

الخطابةفي الني. أسلوب، أف العصر هدا في الأدنم، ماد ؤيدكر 
عصريأملون، أنه هنه3؛ إلى ككتاُه واللوك الأمراء إلى مراسلاته وفي 

ميمالا زمان، كز وفي زماننا في المعاصرون به بمثلي أن يجب متجدد، 
الذيالأمالوبج لأف غيرهم؛ بله لهلة، الودوو يامئون والالحكام 



النبويالسايث في البلاغية الخصايس 

العصورأجمع في عفري أسلوب هو المتممة الفظن؛ من يخرج 
غيرهمن  ijLقد؛مفرد، أسلوب الني. لوب أم أن الواقعي وذكر 

سسكنههلفظه ولا مجفثلرتا، حرئا فيه ثرى لا وأيك فيه، طيعية بأساب 
فيلسئه وتأسا للمش، أداء منها أثم غيرها كلمه ولا معناها، على 

ندوالحكمة والبيان اللغة من الكلام في الصنعة جهات وأف الاستعمال، 
واللغهنط، غيره لمليغ سئم ولم أثمها، على للنبي. سلمت، 

منوأفواهم الناس'سأء، أفصح بيا0 والبيال فثلرثه، النبي. لأي 
الزحي،ونميت النثئ؛، حكمه فتللث، الحكمه وأما والإلهام، الدكاء 

ثمنهالكلام دليلها راهنه؛ حفيفه ®وهذه قال: تم تعالى، اممي وتأديب، 
فاذاغافل، إلا عنها يغمذ ولا •جاهّوإ، إلا يجهلها لا ومميله، بجملته 

وحكمةالخثلاب، وثصل المعنى، سمو من هناق؛ ما إليها أصمت، أنت، 
منطبقة كئ في ^، ٢١ونمل النت، ؤإصابة النأحد، ودم المزل، 
فيومنحاْ الإفصاح، في مدهبه. من وأمثالها بهذه يلتجى ومجا الكلام، 
النمس،عظمة من خاصة له وكان الفصحاء، يؤذ يه حص مما التعبير، 
المتمين؛والئنِان الجنية، النزعة ومن الدهن، ومويب، العمل، وكمال 

أغراضه،مثول فى يتهيآ قلما البلاغة في سما ذللئ، جملة من رأبث، 
ومناللغة، ست من الخالصل ثجنع إذ اللغاء؛ من لبلغ معانيه وتساوق 

ا.بعض*ل إلى بعضها الحكمة، ومن البلاغة 

قالكما الكلم، بجوامع ه اختصاصه الثج: ذلومن - ٤ 
ألفافلأحد هذا الكلم...(، جواغ أعفت، إستإI الأسناء على )ئصيت، 

القرآن،»إءجاز )٢( (. ١٠)ص\سد •ابرية 



البخاري:تال الكلم(رآا. ثجواى )نثن عاليه: المتنق ولي ،، للم ن
كائثالتي الكثيرة، الأمور له يجمع افن أف تلعنا: فيما الكلم اجوابع 

•، ونحوذلكار الواحدوآلأمرين، الأمر نى تبله، الكتب نى يكتب 
اوعانيار؛ا،كين اللفْل ئيز بالجواى، كان *وكلاثه. النووي: ونال 
أغطيند اطي. ود رم اكان خهئه: موسى أبي نول عند القرطص وقال، 

البالبنةالكلمات Jارجوا٠ع: يعني  ١١قال: ا بخواتمه الكلم حوابع 
كلامهتختم أيه الكلام: بخواتيم ومي الكثيرة، للمعاني الجامعه الوجيزة 
مدابجملة ويعني جاح، بلخ وجير يمبدأ تدأه كما تلخ، وجيز بمئثير 
،،وجيرُلبلح كله حاتميه إلى نبييه بن كلامه أف -• أعلم وافه - الكلام 

البلاغةموضع رسوله وصع لما هث اطة ُإل الحقاُي: نليمادز أبو وقال 
ومنأعنبها، اللعان من له احتار لدينه؛ البيان نتجب ينصبه دخيه، ثن 

القودؤينبد التبلخ، مشاهد لباسه في ليباسر وأسنها؛ أفضحها الألسن 
ليوته،رذءا جعلها التي الكلم بجوابع أنده ثم والتعريف، البيان بأوكد 
السامعينعلى فيهد الكثير، جلز منها القليل في لينتفلي لرسالته؛ وعلنا 

بيانها،تعدم لم كلابه من الجوايع ثتح وتن حمله، ودهم نؤ ولا حئثله، 
ماعلى ئدل حرونا أمثلتها ين للث، وكتبتا صروبا، محنها وصمنا وقد 

الحديث.من شواهد ماق ثم ، وأحوايهاُ نظائرها بن وراءها 

•ظض هريرة أبي عن ( ٥٢٣لم')م'صحيح 
ه.هريرة أبي عن ( ٥٢٣وملم)و)\\ص ( ٢٨١٥)الخاري رئاء 

االنهاج«)ه/ه(.)ة((. ٢٥٧٣)ا■/الخاري' »صحح 
٢٠)ملم! رصحح  (.٢٦٨)؛،/1اوفهما )٦( (. ٠١
(.٦٤)ا/ الحدث' »مسا 



النبويالحديث فى البلاغية الخصائعس 

المقصودةللمعاني هي الكلم حواغ أف الأثير ابن وعند 
هذاحار . كلامه *وجل ت ال نواحتمارها٠، إيجازها على 

،.ادينى«١١

الجوحزهالعبارات هي الكلم جوامع أن • العلماء كلام ثن فتحصل 
أوالأخلاق فى أو العماني فى إف غزيرة، معايئ ثليانها في حملا التي 

كانما الكلام; *أحنن البلغاء; نالت وقد ذلك، غير في أو الفئه في 
;بقولها^٦١ عاثشه أثارت المعنى هذا ؤإلى ،، كييرْلأ عن يغييك قليله 
منأحنى وقد لأحصاْالُآ،، العاد لوعده حديثا يحدث الني. أكان 
نال;

،ؤالمحاء١٤البماغ لفا خضت لن نمت الم الكلم ن-ما-ع 
ئالذي الماء غثوئ وهو النتا، اللاغة مقامات من الإيجاز إف 

نمحازهم،إليها تتبارى التي والغايه متنائنهم، وهو ١^٠--،، لعه عليه 
،النت١ عبد ابى الحاذذلان يقود كما مدحه، على العلماء اينق وقد 

بأئه;المحمود الإيجاز سان ابن حد وحين ،، ^٥١١٦رجمهما حجر وابن 
فقال;مضيله في الأصل تيى ،، اللفنللمن ينكى ما يأهلا المعنى إيضاح 

غمزالألمامحل أف الكلام; في والاحتمار الإيجاز مدح في *والأصل 
احيتجالتمح، والأغراض المعاني هو المقصود ؤإنما أنمسها، في مقصودة 

الضالعاني إلى الملريق بمنزلة اللففل فمان بالخلأم، عنها العبارة إلى 

»المأنوالمين«)ا/ص.)'ا((. )ا/٠٨اتر« ال*الذل )١( 
(.٣٤٩٣وملم)(، ٣٣٧٥)المغاري رواْ )٣( 
*المهد،)٥( )»_AT(. الومة، *الفتوحات )٤( 
٢(.٠ )ص• الخماحةأ *-_ )U(*فحابرى،)'ا/خأأأ(. )٦( 





النبويالحديث في البلاغيه الخصانمى 

فهومنه أطول كلام ثن بعقا لكن إل القليل الكلام أف ت الحيف ؤليجاز 
نضرإيجار فهو منه أطول معص بملي كلأنا لكن ؤإل حيف، إيجار 

نيلا،إلا 1_(؛ كلام في يكوذ لا القضر إيجاز إن ناث: 
نابناُ"،ار شاذا إلا تلام في برين لا ف الأير: ابن تال بل 

•مشهود معلوم وذلك الني.، حد-ث ش كيرا وجن■ إل وآهول: 
ماقاصخ ثنغ لم )إدا نوله الؤضر ليجاز علي جاء دسا 
هنا >ذغ ونوله )اشثثان؛>تحن(ر؛،، وقوله شئغ(ص، 

ونولاثان(ص، )الخزاغ وقول نرثك(رْ،، لا نا إر 
كبيره،فقهيه ناعدْ جبلا الأحيران والحديثان صرار(رى، ولا صرر )لا 

صزن)لا حديث إف وقيل: كثن،، يغضي لا ما الفرؤع من عليهما حرج 
١^أبواس حميع في يدثئ صرار( ولا 

أاوثلانترأ)آ/ه«ا(.)مآ(. O'T/T)الأماح» رموس )١( 
هسوئ أبي ص ( ٠٧٦٩)المخاري روا« )٣( 
ص( ٣٧٤٥ماجه)وابن وت، ( ٢٨٢٢)والترمذي (، ٠١٢٨داود)أبو روا، )٤( 

(.٤٢٧٧داويا)ابي راصحيح في وصححه ه، عريرة أبي 
)آ/والحاكم (، ٥٧١١)والنسائي •حس.نصححا، ت وقال ( ٢٥ ١٨)الترمذي رواه )ه( 

.٢( • ٤ الرمذي،)٥ >صحيح ني الألبائ وصححه ما(عنالحننينحه، 
والترمذي(، ٣٥٠٨داود)وأبو و)ها،ا،هآ(، ( ٢٤٢٢٤)أحمد الإمام رواء )٦( 

وتها، u_ ص ( ٢٢٤٣)ماجه وابن (، ٤٤٩٠)والنمائي (، ١٢٨٦)
(.١٨٥)ه/الغالل||إرواء يي الألأنئ 

سعيدأس عن ( ٢٣٤٠ماجه)وابن (، ٧٤٥٨االثزةلأ|)فى مالك رواه )٧( 
'الأربعونبعثا•. بعئها يقوي ثل-نمح، 'له ت النووي ونال( هم، الخيري 

)م،ْ'اآم•ء~مين" اثن شرح مع الندؤيأ 
المصرية(.الضعة  ٢٦٧/٥)والإكرامء الجلال( ذي ٠^ ينظر؛ )٨( 



M■'كقوله الحدث، من الثم نخنج حنج ما المجل هذا دمن 
هذهمن طاتفه هلأو أبو أووي وتد مرش(لا،، جخر مى النؤأس يلتغ )لا 

ؤإذاألفافله، من أكثن الكلام هدا »فعاني قال: ثم ١^٠، الأحاديث 
فىتجدها غإيش أحر؛ بناء وابنها فغلها، ذلك، صحه تعرفن، أن أردئ، 

الألفاْلالى.هدْأصعاف، 

وتد، الثنوبؤ( ظلال، حتف )الحنه قوله ،a! ئنثل ومما 
جنعالذي البديع، النمس الكلام من ®هذا نائلا: القرمحلل عليه على 

وشمولاسعانته، وحنن وعذوثته، الامظ، جزالة من البلاغة؛ صرون، 
الفصحاءيعجر بحيث الوجيزة، المعولة الألفاخل مع الكثيرة، المعاني 

استفيدفإنه وثكله؛ بنفليره يأتوا أن أو ممله، إيراد عن البلغاء اللمس 
والحضعليه، والإخبار؛الئوامت، الجهاد، على الحض وجالته ْع منه 

واجتماععليها، والاعتماد ثوف،، الواستعمال العدو، مقاربة على 
يقع;عئها ميولهم تكول حتى لعض، بعضهم الرخمإ حيى المقاتلين 

الضاريينأظلتا اليوفن، كآل حتى عنهم؛ يرئسر ويحصها العدو، على 
الجنهافن يدحله الأب سيل فى يم، ؛الالفارن، أو ؤيعنى بها، 

يدلاك،»آن.

عليهأدعيته فإل الدعاء؛ أحايين، أكثر أينا: ذلك، على جاء ومما 
الهدىأسأللث، إئي )\ذ1ةإ كقوله جامعه، موجزة لام والالصلاة 

ه■هريرة أبج، ص ( ٢٩٩٨)ومسلم (، ٥٧٨٢)البخاري روا0 )١( 
)ص؛خا(.اكاصين« ايام، )٢( 
ه.أوش أبي بن الد مد ص ( ١٧٤٢وسالم)(، ٢٦٦٣)اليخاري رواء )٣( 
«اوفءم«)مهآه(.)٤( 



النبويالحديث في البلاغية لخصائمى ا

و\صالديا لمزي شامت الدعاة فهذا نامح(رآ،، والنفاق والئش 
أحدواولثهم بالغراس_ا، ؤيأتون أديتهم، في ممثون اليوم التاس من وكثن 

عليهص ما مع بالإجاة، أحرى بها الدعاء فإف المنة؛ في الواردة بالأدعية 
هأعود إئي )اللهم يعانه ت أبما ذلك ومن والإيجاز، الرشاقة ثن 
النشاثثة من بم، زام، ناJيين نالكنل، النخر ثن 

الحديث،هذا اقجتع هءزفال: المم ابى تال المر(لآ، ءداُّا من بم، وأعود 
ومواردهوغاياته، ومبادئه وقرويه، الشر أصو3< استعاذته. في الشريمج 

.قرينتان® منها حصلثين كل خصال، ثمان على مشتمل وهو ومصادره، 

وايآغناء،اسوك إلى كب. الموي: الإبجان ب جلى ومما 
علمهاتلوح خالمْ، كتنا بخق وهى الإسلام، إلى فيها يدعوهم التي 

الإسلامحقيقة - وجارتها على - برر متجته، وتوقيعات البؤة، علايم 
كتانه.ذللث، ومن للتثر، والخير العفلمة معاني من يخمنه وما هي، كما 
سئلبذ ١^^٣، الئ-ءنه ام )بمنم يثق; اش؛زند، نلك إلى 
كاليدى، ك نن غر تلا؛ ام; غشم >ij إر س هِ ات 

هنيك ثم، ١.^ الإنلأم، ّبظ;ّأ نار بمن، 
ه ٧٥ألبمي، الأبسين"'،نب..;ءأنل أقلم غليك لإث ننل4ف ُإئ 

ه.عود مبن اش عبد عن ( ٢٧٢١)مالم رواه )١( 
أشالم مورواه ه، أس عن ( ٢٧٠٦)لم وم(، ٢٦٦٨)الخاري رواه )٢( 

هأم بن نني م ( ٢٧٢٢)
(.٣0٦/٢اJعادl)،زاد )٣( 

الأصل:في وهو أيسئ، جمع مملكته، أمل من مرمل أباغ الأبمجيوزت )٤( 
(.٥١)ا/الاريا انتح والملاح. الماث 













اثنبويالحديث في البلاغية الخصانم، 

.الرسول فكلام ، منثورْا ولا منفلومه لا الكلام، من سيء في 
تالبلغاء أحد قال وقئ عطاؤء، يشخ لا سخي، الحير كثير أي• ماوق•؛ 

منكثير لاستنباط متعدا يكوف أن ت الكلام طبقة رفعة أسباُت، من *إف 
الصلاةعليه الشي كلام على متثليى الوصم، وهذا ،، والوحوْااأ الفرؤع 

واللام.

ثلرقعلى حاءلم، فإنها ،، الأحكامل بأحادين، ذللث، على ويمثل 
يزللم الأحاديث، وهذه اواة، والموالإطنايت، الإيجاز ت الثلاثة التعبير 
القرون؛تعامؤ على والحكم، والأحكام الد'روس منها يتمون العلماء 

تتناولحيحإ أحكامها، ومنة وسماحتها الشريحة هذه عفلمة على يد>ل مما 

منتص-ئنه يمكن ما وكن الوقائع، من يتناهى لا ما الأحاديث، نللث، 
وماالأجيال، واحتلافؤ الموطن تباعد على المتجد'دة والوازل الحوادث، 

قالكما عاثة، بها المبعوث، رسالة لأو إلا المحو هذا عاز حاءت، 
[.٢٨]تا: ويثذ.يله دس؛را لأنامن حكاثه إلا أيبملننكء ت تعالى 

أحاث.أل حجر ابى ذكن ون،و الفواتل.، بعشرائت، حاد حل،يثإ من وكم 
المجاثعفى هريرة أبي حديثإ في مجلدين كتبا شيوجه عضر في ان كض 
أيمهاحجر ابن ويكر وفائدة، فائدة ألم، فيهما جمع ، رمقاف ني 

(.٧٤٨)؟/افمم« الصراط "اتقاء )١( 
الإءجازأممورس)صحاا(.،إشارات )٢( 

تدونالتي الأعام (: ٥٧١)r/ المونمن• رإعلأم في المم ابن نال )٣( 
آلافأربعت نحو وتفاصيلها ودنسها حدث، مثة حمى نحو اكريعه عاليها 

ه.هريرة أبي عن ١( ١ ١ )١ لم ومأحرى، ومواضع ( ١٨٣٤)البخاري رواء )٤( 





النبويالمدبب في البلاغيه الخصائص 

فيالمرام، بلؤخ وأشرح الصالحين*، محناض وأشرح الخاري*، صحح 
فيجابر حدث من اسثتظ ند ئه فإنه حجر، لابن الأحكام® أحاديث 

مناسنثل كما ،، ٢١٥٠٧فاوأربعين وأربنا مئه ، المص.١١حج صمؤ 
،. ١٠٠فا^وأربعين تسعا التنهد في هع عود مابن حديث 

زطيحنن الكريم: السوي الحديث ني الخصائص دمن - ٦ 
نالنلها،وجودة المقصودة للمعاني واسيعاعها الأفكار أو الواحدة الفكرة 
أماالقاع، مستقيم يهر في بملرد ماء وكأنها متتابعة العاني تتساوق ؛حيلم، 

وحنسج،الخصوم، إلا فيه يرتاب لا فأمر العاني وصواب الأفكار موه 
بهاطة وأ-محنج الهدى، إلى ودعا حير، يقن* حاء أل الخاتم. الني هذا 

عنهاتزيغ لا الثغاء، على الماس وثرق النود، إلى الغليان من الماص 
اة،.ل>إلا 

هءالغثني دع،كة أبي يحاوسثإ الحميمة هدْ على تئهد ون
زحئ؛تصبموها، فلا ئزايص يرصن هك اف' )إذ الني.؛ إلى برينه 
رحنأأا؛ساة عى و،سكث، ثنتيونا، قلا حدودا وحد ئنتهكوها، قلا أساء 
أصوليحرص ١لحديث، هدا إذ عنهالأ،، ثبحئوا ملأ ننيان عير لكم 

طريفةعلى مباخ، هو وما ينإ؛ وما تح-ث ما ؤبمنن الشريعة، 

(.١٢١٨لم)مدوام )١( 
المحدث؛الرياض.دار نئر اه، ٤٢٤عام متقئة رصالإ في ثلح وقئ )٢( 
(.٤٠٢وسلم)(، ٨٠٠)البخاري رواْ )٠١( 
انحذىاسلآلوالإكرامأ)'آ/'؟ْ'آ(.)٤( 
بشرح- االأربعين'ا في النووي وحننه ( ١٨٤نن•)أإ ءالفي الدارممي رواه )٥( 

•٣، ٠ رصزآ - عبمين ابن 



ماو*ع المباحان، ثم فالد>تتاب يالفرائض تدأ حيث الدح، التدلي 
وجميعالشؤع، ثبوت في أصل الحديث هذا فإل الإيجاز، من فيه 

له.مصبوإ والنواهي الأوامر نصوص 
)إذةات< فال؛ هأ تشير بن اشمان حديث آيصا: ذلك ومن 

بنمحي بنلنيى لا مشسهات أثوو وثيغهنا ثيذ، الحزام د؛ن بجذ الحلال 
فيوم ونى يعرضه، لدينه انتبرأ ثن المحات م ينن الناس، 

تزيغأن ثوشق، الجني خزل كالراعي الحزام، في يقع الصات 
منإن آلا نخارنت، افر حض نإذ ألا نلكَحش، لئل نإن ألأ ف، 

الجنديند متدمئ، ؤإدا كله، الجند صالح صلحثؤ إدا مصنه الجند 
ألأزهتيالهك،(لا،.ظ،

وأنهماالشريعة في والحرام الحلال لبيان الحديث، هذا يمرض 
ثثهنم والحذر، الحنثلة لأحد المثشهاسم، ذكر إلى Jتظثق ثم بينان، 

تصويروهن.ا فيه، يسر أن يوشلث، الحمى حول يرعى بالراعي المكلم، 
المحغلورالحمى أما وجلاء، وصوحا به يزيد عملئ لأمر محوس 

أوالمحارم، عن بند إذا الصلاح نمير فهو المنن، وأما اض، فمحارم 
وطريقةالمعاني  oJu،في القارئ يقود فماذا فيها، وقغ إذا المناد 

وكرةالمقصد، بعظمة شم الذي البوى للبان أيموذجا ف ألعرصها؟ 
اثمود؟ ولا ثنيي فلا العبارة، ووجازة الأسلومخ، ونداي المعنى، 

مسهعلى يدل البشر الكلام أن إلى الجرجاني القاهر عبد نه ولقد 
ه،مبمقام ينوه كما الفواح، المعي كالمنلف الرأي، بالى ه يح

!٥٩٩)وسلم (، ٥٢)الخاري رواه )١( 







النبويالحديث في البلاغيه الخميابص 

قولهاتجد أم وصف في حاء ومما إJهاال١،، حيز من يحمعله نمل، 
ظمثحزوات مطقه كآل هدر، ولا ثزر لا نمن الننطق، »حإؤ فيه 

ذخدنن«رآ،.

ولمونحؤعبالكلام النئلق ولهيثة للكلام تجتيع صمه الفصاحة إف 
يكو0أو يحو، نم غين به النهلق وهيئه يحا نم الكلام فيكووا الكلام، 

السابتهالفصاحة صفه لموصومه تجتمع لا ثم فصيحص به والنطى الكلام 
وتفاصلواأقدارهم في البلغاء تفاومئ، هنا ومن ،، والقلوُس،أالأسماع في 
بجميعالفصاحه له تكامانث، فقد محمد. ايلي نبي أما طبقاتهم، في 

وفيكلامه، موضع وفي بكلامه، نئلقه هيئة وفي كلامه، في جوانبها 
يئلقهفى نماحجه حماد لتجد ؤإيث الشريفة، وأصابعه يديه حركامحت، 
واللام.الصلاة عليه ااعند_،، أءنب فكان مقاله، في فصاحته كجماو 

يتاعفلا هادئة، وبصوؤة التوالي عالي مفصلا الكلام . إلقاؤء - ٢ 
عنهيعزب، أو الماع على فيلتبز بعض إثر في بعضه استعجالا الحديث، 

ثحمثل،لا منمع بهذ ليس فكلامه. ببعض، بعضه يختلثل أو منه، شيء 
كماوالحروف، الكلمالم، تتداحل فلا وأحتها، الكلمة بين نقصن كان بل 
كانبل ، ١^٤٢أفراد بين اjئكثاث، تتخيله متصا لمس يدنه أن 

الترمذي٠صحيح ١٠ني أيثا الألباني وحئثه وحئنه، ( ٣٦٣٩)الترمذي رواه )١( 
يثغوه,( ٢٦٢٠٩)أحمد الإمام ورواه (، ٢٨٧٨)

الحاثونال، الذهبئ، ووافقه وصححه )X/٩( تالزك« »المني الحاكم رواه )٢( 
مننرؤيه معبدمشهوره أم انفه (: ٢٠٩)موالمهاية، ءالبداية كثيرفي ابن 

بعصا،.يعئها تئد نلرق 
(.١٨٢/١اس«)>زاد)٤(محمد رصقريأ )٣( 



العادأراد ولو الحدث يحدث مثقل، بكلام يتكلم والسلام الملأة عليه 
لأحماْربميم أن 

بالبلاغمأمون لام الالصلاة عف، فإنه اJهلا هذا في دز ولا 
*لمعليه• المتمى ها عالشه هوت، قريبا وتقدم الغجو، و؛إنامو المتين 

كان*ولكي •' ارالثننا١ وفي كأّزدكما، الحدث سرد اممه. رمولت، يكن 
كما- الإسماعيلي وعند إليها، جلس من يحثظه ثضل، تين بكلام يتكلم 

فهماثصلأ، اللي رسول حديث كان ارإنما -ت االف؛حاا في الحافظ تال 
أحزاتهبين يكون ظاهرا سنا أي• ارقصلأ®؛ ت وقولها ، ااقلوباا تفهمه 
فإفالكلام، في بْليء واللام الصلاة عليه أنه ذللث، مض وليس يضل(، 

فتثنوادياي، الكل على ؤسث العي، من دإ وهو مملود، الثندء 
الممل،بالبطيء ولا المخل بالسريع ليس الحدث. إلقاءه أن ذللث، من 
•أوماثلها الأمور وخيار محن، محن هو بل 

يالإيارةؤإيضاحها المعاني تثست، في استعانته. ذلالث،ث رمن - ٣ 
مريعا،الأذهان إلى ئصز حتى للمعنى، مناسه إثارة وأصامحعه بيده 

ثرأالني. أن ه؛ هريرة أبو رواء ما هذا وبن النفوس، في وتتأصل 
أدنه،على إبهامه فوصغ [، ٥٨ت ]الثناء بمئإه ضنأ كال ه الأيه هذه 

إثبائالا والمر، مع اللصمتي تحقيقا I أي ؛ عينه على تليها والتي، 

(،٣٣٧٥الخارى)رالمح؛حينا؛ ني معمج وحمرها ها، عاسئ ناك كما )١( 
(.٣٤٩٣وسلم)

الباري،)ا*/هأآ•(.»ذح )٢( 
•النتح،ني الحانظ ونال هّاءيح، ؤإساده ( ٤٧٢٨داود،)أبي اسنن )٣( 

(T\oI\T :) ،_» نلم•.عر قوي



تنبؤيا اتحديث فى غية تبلا ا الخصايس 

ظلئع؛هريرة أ؛ي م، الشيخان أخرجه ما ومنه والمخلوق، الخالق يئن لكشييه 
صنيوذاوتة\ لا ناعأ، )ليه ت فنال الجمعة يوم ذكر . الثب رسول أن 

ندموأشار إثاة( س إلا شظ، اف'تنار بمأو يمر، قائم ٨ تم، 
أثا)ثثت تال: الني. عن ه نني بن نهئ رواه ما ومنه ،، يقللهال

فهذه،. والؤنش١٢الثثاتة ين ورف كقاسن( أو: ندء، مذ كهذ، والئاعه 
موبغزلت الألفاظ أن لدز ولو بلاغة، ولها دلالات، ذات الإشارات 

عناءها.يئني ولا عهلاءها، يعطي لا فإنها الإشارات، هائه 

منلأبان فقال؛ العلم كتاب في لاصحيحه® في البخاري بوب وقد 
.وأثراحدقن فيه ومحاق ،، والرأسلألاليد بإشارة المثيا أجاب 

تصوبنابزمحنه أو الني. ثحهله كان ما أيصا: ؛، ٧٥في ؤيدحل 
لاحثلتال: ه عمر بن الله عبد حديثا في جاء ما هذا: ومن للمعاني، 
حثلظاوحق. منه، حارجا الزنط في -فث\ وحظ منبعا، حطا الني. 

)هداوتال: الومهل، في الذي جانبه من الزنهل في الذي هذا إلى صعاوا 
حاؤج:هن الذي زهدا - يه أحاط ئد أو: - مه محيط أجله زهدا الإساذ، 

نإنى^١، ئيشه مدا أحفأة قإذ الآءزاصز، )لصفار: المثقل زهي؛ أنله، 
مدا(ااأ؛،.ئهشه هد1 أحطأ• 

الأيل،رب اثار إلى ه المذ من إرشائ الحديث، ففي 
المعنىهذا لام والالصلاة عاليه بلإ وقد الأمل، ثلول من واكحذم 

(.٨٥٢لم)وم(، ٨٩٣)البخاري رواه )١( 
ه.أنى ص ( ٢٩٠١لم)وم(، ٤٩٩٥)الخاوي روا، )٢( 
(.٦٠٥٤)اوخاري رواْ)أ(الخأري)ا/إإ(. رواْ)٣( 



ء.ذلئإفياصلٍ

حنضبن وذلك ،، الأزءسل على الشريفة سده حقه الذي بالشكل 
المحوسيالمبنى المعقود المعنى صور حث ؤإفهابه، تعليمه 

المشاهد.

المتكلم؛هتتة تعيين ت المعاني نشيت وسائل من بذلك ييتمحل 
تالتال! هع تكنْ أبي حدث ني جاء ما ومنه الكلام، بأهمثة إشعارا 
١^،رمود يا ثر نالوا: ثلاى، الكثاثر؟( محر )آلا اممي رسول 
فقال:فيلز، ثثكئا وكان الزالدنن( ذص 4له، )الإد>اك قال: 

نكث،لى.حنىمحا:وU^, 4 زآد فما الراوى: قال الزور( بجل )ألا 
لقالوُس،جمع فته متكئا، كاف أن بعد لام والالصلاة عليه نجلومه 
الزور،فول منامة إلى أjفلارهم طفت .؛ تحوم وأبصارهم الصحابة 

أحرىوميله الحديث، محي ؤينغظ أمره، فى التساهل وعدم ااباءلإا، وهو 
الحديث،نى فتعانملم، الت٤نان، هي ألا والتنبيه، التوكيد اثل ومبن 

الفعل.وبلاغه القول بلاغه اللاعنان؛ والثمن، الوميلتان، 

أهنئه،بن الزيمحثري دكنْ ما فتنورذ التكرار إلى ؤإذ 
يكررلم فا والنصيحة، الوعغل حديث من شيء أنثر *النفوس يقود• 

عادةكاتئ، وثن؛إ عمله؛ ينمن ولم فيها يرنح لم بدء، عن عودا عليها 
مرائي،ثلاُث، ؤتنصح، به يعمل كان ما عليهم يكرر أن افي. رمول 

(٣)صدورهم*أفي ؤيئرنه قلوبهم، في ليزكزه ونبتا؛ 

المفاتيحا)'؛/آ"آآ(.امرتا0)١( 
(.١٤٣وسالم)(، ٢٥١١)الخاري رئاء )٢( 
(٣٩٥٠>م/•الكشاف، )٣( 



النبويالحديث فى البلاغيه الخصائحى 

نحبطفي يعص مما وهو الكلام، يم تقأيصا! هذا ئي ؤيدحل 
المعنريالبد؛ع أنواع من والتميم وحمفلها، أئسامه واستيعاب الكلام 

أذننهذ ننلم، امرئ دم يجل )لا يوله ذللث، ومن ؛غنين، ٧١عند 
}١^،التمى، النسق ثلاث: يإخذى ؛لا \ؤ, زنوو زم افث إلا ه لا 

لتجناني١،.القارك لدينه زالثمارث النم، 
ه؛الني تحلم ®حنن الحدث فوائد من أل إلى يثيرون والعلماء 

وأيتناحفظا، أمنع وهو ؤيجثنها، ائل الميحمر التمبلم لأ0 

هيئةواختلاف والأصايع الأيدي واستعمال والتقسيم التكرار إف 
ومرثبهالبلاغة من ئلتقه هو النفوس في وتثبيتها الحاني لإيمال السكأم 

والإشاراتالخنكات فأثا الأوانورص، البلغاء عن أنن كما المان، من 
اليومبمنى ما صروت من فإنها والظ والثنلم - الخصوص لى ع- 

العمليةتجاح في المهمة الهلنق من الترتومحن لدى وهي الإيضاح، بوسائل 
ؤيدكرالممنار. هدا فى محامه النبوية الئنه ذتكون ذلك وعلى العليمية، 
وننإله، هي النوق وذع_لم شريكان، واللمهل ررالإشارة أف الجاحظ 
الغئل،عن تغني وما اللقفل عن ثنوب ما أكثر وما عنه، هي الترجناف 

موصوفة،وحلمة معروفة، صورة ذات تكول أن الإشارة ئعدو فهل وبغي 
والحاجب،بالعلزف الإشارة وفي ودلالتها، طقاتها في اختلاف على 

عودمبن اش عيد عن ( ١٦٧٦)لم وم(، ٦٤٨٤)المخاري روا0 )١( 
)صَاآ"ا،•ابن للشيخ الولية" الأربمن ُشرح ( ٢١

»المانواكءين«)ا/آااك)٣( 



لمالإشارة ولولا حاصرة، ومعونه كسورا،، ^ الجوايح من ذللث، وغير 
هدا؛الثته، الباب هدا ولجهلوا الخامحنر، حاص معنى الناس يتفاهم 
منوالرأس باليد الإثارة وحس المرين،، ملغ من أبعد الإشارة وملغ 

اين،(رآ،.خنن ممام 
عنالجاحظ نمله ما ت ايلناء آخار من هدا في شاهدا يورد ومما 

منكتثه،ولا يديه يحرف لم ؛؛ JUإذا كا0 أنه المت،ىلمين أئمة أحد ثمر أبي 
صنعمن يخرج إنما كلامه كأل حتى رأنه، يحرف ولم عينيه، بملب، ولم 

وبالعجرذلك، إلى بالأفتقار الإثارة صاحت، على يقضي وكان صخرة، 
بعيره،عليه تعين تأن المنهلؤب من ليس يقولن وكان إرادته، بلهمغ عن 

ذاصهلرْجغمر، بن أيونارم، عند النظام نثار بن إبراهيم كلمه حتى 
إليه،وحبا حبوئه وحر؛ يديه، حرق حتى المسألة، في وبالزيادة بالحجة، 

نولإلى ثمر أبي قول من أيوب، انتقد اليوم ذللث، ض بيديه، أحد حتى 
إبراهمم-

تالرأي هدا له ومرة أولا، ثمر أبا عر الذي أن الجاحظ علل مم 
كدؤيملون إليه، ؤيميلون له، ويسلمون منه، يستمعون كانوا أصحاته أف 
وئركله، ئونيرهم عاليه طاد فلما عندهم، ؤيثثته عليهم، يورده ما 

الأكماء،منازعة حاد نسي عليه، الكلام مووثه وحمث، إياه، مجادبتهم 
ركينا،، ونميتار وفورا، شيحا وكان عتماف! أبو نال، الحصوم، ومجادبة 

.( ٧٩-)؛/٨٧أاوانواك؛ينأ )أ(يه. لمتعان ما اوز»ق: )١( 
فيذئر وله ريش، بأناب، الناس أعلم ومن انماسن، عند الدولة رجال من ، ٣١

الجاحظ.كتب، 
الكلام.القلي الأكن اسم الزق،: )٤( 



النبويالحديث في البلاغية الخصائهس 

،•وال>لمل بالميم ومذكووا العلم، *ي تصرف ذا وكان 

يكنلم إذا كما عنه، ثنأد ما بعض ني . سكوته بهيات لشبل 
نهمند الساتر أ0 يرى أو الوحي، لنزول انتفلارا فيسكت، جواب لديه 

Iذلك ومن محله، غير في السواد يكون أو الكون، مجرد بن الجواب 
يحدثوهو النئ. سأل الذي الدجل في هريرة أبي حدبنإ في ورذ ما 

ضنال الذي الدخل راة )1ّن نال: ثم تجه، فلم س نش فقال: 
)قإدالام: والالصلاة عليه فقال اممه، رسول يا أنا ها نال: الثاعة؟( 

اّلماللاغه أن اJيان أرباب يكن وقد الئاعة(لآ،، ئاتم الأثانه صيت 
•الكوُتارم في يكول ما ومنها كثيرة، وجوة *ي تجرى لمعان جابع 

طويل»كان قول: للنص. المم ابن وصف في جاء ومما 
ؤإذاتوانه، :نخو فيماإلا يتكلم ولا حاجة، غير في يظم لا كون ال

وجهه«ل؛،.في عرف الشيء كرة 

فيالعامة البياسة والظواهر اللاغثة الخماتجن من ذلك غير إلى 
،حلودْ أسباين، من اطه بإذن كانت، التي وهم، الكريم، الجوي الحديث، 

أكثنلغيري سيندو ؤإنه الأيام، مر على معينا، وبا ملريا، عضا وبقائه 
تتمجتالذي الخض، المبارك القول من الحث، مائة لأن لي؛ ظهر مما 
سسحاثه:قوله في حكمه اطه سماه الذي الكلام هو بل المعاني، منه 

ث١^١ وكآن [، ١١٣\م: آؤثت،ظش ائ وأنزل 

 )١(«jUl  ،٩٢. ٩١)ا/والتسن^
)بم/آآ(.الارى« رفح رطلر: (، ٢٩٥٣)سالم رواء )٢( 
المعاد•»زاد )؛()ا/0اا(. والشين• رالمان )٣( 



زدتهالمتي.كف »كلأم يقود: د. الرافعإ مصطفى الكبين الأملاح 
والقولالمندد، الحكم من هذا الواقعي وكلام ،، معنى٠١ زادث فكرا 

الكلام،مفاصإأ يمممد مائة بليئا وءدفؤ وكان للواسر، المaلاJق المصست، 
والبلاغةالقرآن إعجاز في وكنايائه والتأثير، الحنن مواصع ؤتنرث 

وحميةعيرج وذا كسر، عمل صاحب وكان المعول، وعليها شهيرة، النيوثة 
أف-( ٥١٣٨٤)الحريان نعيد محمد سيني4 وجامع صاحه يكز وامته، لدينه 

صحيح٧٠٠ حتى ٠٠. الرسول بلاغة في للكتابة يتهيأ لم الرانعي 
ومتاوهو يوما، عشن بقعه ذللث، في وأنثى دارس، تراءة ئه الخاريه 

تلاوة؛نراءْ البخاريء *صحيح فيه يقزأ أن العجل للقارئ ئيع لا مليل؛ 
ولكنالمعنى؟! ودقه الأنوتح، بلاغه ليتدوى يقنا متمهلا دارنا به فكم، 

متواليةاعايتج منماين يوم كذ يقزأ كان الذي الرافعي من عجيبا ليس ذللث، 
•٢  ١٠اثلثه يوجعه حتى كنيته عن يتهص فلا يمئ، لا 

كريم؛ست، كرإ من فيها العناء، كالزوصة اممه. رسول أحاديث، إن 
الهداياتا،وأعظم الأسالبما، وأرؤع الكلم، وأجمع الحكم، أباغ ففيها 

حاواللام الصلاة عليه أحاديثه من حديث، ومحل التشريعات،، وأسمى 
للحال.مهلابمة جاءمت، لأنها اJيانثة؛ والصور النئلمثة بالنكاتا 

إلأكنئإطولالأنانث>ى:^^41 ٧ م بما:خ ط م 
)اعطيث،مال: أنه البئ.؛ عن هريرة أبي عن البخاري روى 

إلىبه يتوصل ما وهوت ممتاح، جمح والمفاتيح ،، الكدم(ر تماتيح 

(.ب١٢الراقص، »حياة )أ((. n/nالقلم، ،وحي )١( 
(.٦٥٩٧)الخاري رراْ )٣( 



تنبؤيا اثحديث فى البلاغية الخصائعس 

الصلاةعالٍه ؛أحبر إليها، الوصول يتندر التي الننلمات تخراج ام 
والوصولاللاغة من له افن يثر ما وهو الكلم، مفاتح أؤيي أنه واللام 

وتعدرت،غيرْ على أعلمت التي الكلام ومحاسن المعاني، غوامض إلى 
قالوثل إليه، الوصول عليه سهل مخزون شيء مفاتح يده في كان ومن 
تعالى!نوله في بها المأمور البلاغة اراف تيمثه! ابن الإعلام شيح 
،؛١١واليانااني الم٠٠هي [ ٦٣وَلأثلثاه أنير محك صر 
العانيأنواع ومن صروتا، اللاغية الفنون من . حديثه في تجد ولهذا 
والتفصيلوالإجمال والتشوط، التوكيد أساليب نتجد عجيبا، شيئا 

راّالمت ٥٩!-ئلأن؛ بمن ن-بم ف كن نن )ثلاث م4 
والكناياتالتشبيهات روائع الحديث، في تجد كما والذكر، والحيف المصر 

قالولدا المالوب،؛ في وتؤثر النفوس، تثير التي والأستحارايت، والتمثيل 

الشؤية؛التشبيهات ومن ،، الحميمة١٣من أبلع المجار إن ■ ايلابيون 
الجند،كنثل ؤساثهلم، وماده؛ا راحمهم م النوص )رى فوله 

القاصيتال ،، والحثى(ل عالثهر جندو ناثر له ثذاعى عضوا اثنتكى إدا 
تمريب،وفيه صحح، تمثيل الواجد بالجسد المؤمنين انتثبيهه I عتاض 
قولهالاستعارات! ومن ،، المرث'ال الصور في للمعاني ؤإنلهار للمهم 

)خ/إه(. ١٥١»مهاج )١( 
ه.أنس عن )٧٦( وملم (، ١٦)المخاري رواء )٢( 
(.)ص٨٦٤ءالإبماح، )٣( 
•هٌ بيتر بن الننناذ عن ( ٢٥٨٦)لم ومله، واللقظ ( ٥٦٦٥)المحاري رواء )٤( 
افتحفي القحة وهوعلى تحرش، الميؤع وفي ( ٥٦)a/المعلم• ءإكمال )٥( 

)•ا/؛هأ(.^٠ ٧١



يريد!،، ثالموارير(أ - ؤيحك - أنجنق يا )اركى لام! والالصلاة عيه 
ثلاثة!لأ*ارر المواؤير شثههى لطيفه، استعارة وعذه الماء، 

فيها.ما ئحقظ كالمارورة والوعاء الأجنة، حفظ من عليه ئى نا ل٠ 
والنصارة.والحنن والصفالة يالصماء لاحتصاصهن و٠ 

انعينكما والانثلأم، المغير إلى والمسارعة الت0 من فيهى لنا ؤ٠ 
فىالاستعارة جنعت، كيفت، وتأمإن لر1تهال القارورة إلى الانكسار 

المعاني؟! oJlaالحديث، 

والأسلوبكالثعبع ١^^؛ بياع بن الن؛وي البنان في، تجد كما 
الماء(رمن التاء )إثثا .! كقوله والجثاس، الحتجم 

المامة(أ؛،،أذم إر ايص نواصيها م منقود )الختل .! وكقوله 
يهداالجنام،، من و)الخير( )الخيل( في، ما يخمى ®ولا العراني(ت فال 
البديعأصناف من جتع الكلام ؛رهدا القرطبي! ونال ،، الكلأم٠١ بالغ من 
ولمتطاب1لشبم_، ما الألفامحل سهولة ومن بلخ، كن؛ عنه يعجز ما 

صبل الحدث،، بها تنم اض البلاغية الأنواع بن ذلك غير إلى 
التمثيل.ؤإنما الاستقصاء، القرفى وليس أركانه، وأسس بنيانه، عمد 

داللنظه، أنى عن ( ٢٣٢٣)لم وم(، ٠٨٠٧، ٥٨٥٦)الخادتم، روا، )١( 
للبخاري•

)ا/'ا•؛(.•المران، )٢( 
ه.الخيري نمد أبي ص ( ٣٤٣)ملم روا، )٣( 
أحرجهكما ظل؛،، الباريي عزو، عن ( ١٨٧٣)ومسالم (، ٢٦٩٥)البخاري روا، )٤( 

أجنمحن•عنهم الله رصمحا الصحابة، بن م!ن ص لغيرهما الشيخان 
•٧(.٣/٦)•اوفءم« )٦( •>حاكرسإ«ص/بم؛(. )٥( 







تنبؤيا الحديث في البلاغية ادخصاو1ص 

يشوقبما ؤيختمه وأوضحه، وأفصحه وأجزبه كظ بأعدب كلامه يبدأ 
شوسوبن سأى، والخزص ،، ١٧الأتاع ض الإنال إر الماخ 
عنروى نما اطي. رسول عن ه عبمس ابن حدبث، في جاء ما ذلك: 

ناثئا0،ئا:تيمس،)إناله'ضاسات فال:وتعالى ارك شي 
بهانم يإن كابنه، حسنه عغدء افث كتبها تننلها، هلم حنثت نم ينس 

أصعافإلى صنف مئة سع إر حسان عشن عئيث غق افث كتبها هنملها، 
بهانم يإن كابنه، حنثه عند• افث كتبها بمتنها، نلم سكة نم ؤإن كينأ، 

ذاش(لم.إلا تنار افي نر ثقلت، ذلا س نئثه الهُ كثبجا شلها، 
خنن،جثا؛ا u_ إلا ممار اث نلي :طث، )ذلا فوله نفي 

للممىثر ففيه والخواني، التسوق، وترك العمل، على الحلم، ين فته لنا 
,إثارة وألثلف عبارة، احتن للمءس، ؤإصابه المممدم، 

كمثللام؛ والالصلاة عليه حديثه في النفلن ئلفت أشياء وهناك 
الخادشهوالبارات، والمكشوفة، النابية الألفابل عن وبمده . لسانه عمة 

فيثحدش - التشرح لاقتضاء - لام والالصلاة عليه أنه مع للحياء، 
والمدقالزوجية، العلاقات وش العورات،، كطهارة الخاصة ائل الم

ألجماربن وص الكلام، في والأدنم، العمة لزوم إر ودعا والملاعنة، 
مستهجنهكلمة ولا محا؛aJ،، لمظا ئجد لا ذلك، ومع والأجرين، الأيلين 

الصريحةالألفانل أو اللعليفة، الكنايات، يستعمر كان بل س، حديثه في 
الغنل:موجتات، أحد عن التعبير في قوله. وحد مُب، بن لا لكس 

تحريف.وهو )مثله(، ت لأصل ا في )١( 
:١٣١ملم)رواه )٣( »فضاسيره)ا/هأه(. )٢( 



الغارأصحاب الثلاثة وبمن الئنل(لا،، نخب ممد الخثانان الض )إذا 
كنى، ٢٢١٠بحق،إلا \داو\ذز ئمفض ولا ال^؛ةا رراثق المرأة؛ عن حاكيا 

حتمه،يتكسر لم الذي المختوم الشيء يمتزله وأنها عن يالخايم 
عمناله وقد المدينة، إلى مئه من مايرْ ص ه لجابر وقوله. 

كنىالك4ن(لم،، يالكيئ قدئت، )إدا له: ممال سا؟ أو  ٣٨هل نكح، 
UJij ،الولل ابتغا؛ على والحلم* العاسرة، ولهليم، التأتي حنن عن ؛،

تل'أضن ربجه ثنن زنا لمت ثنن نا لي بجن )نن وقوله 
نولاحلقه لحنن امتداد وهو الحديث،، من ذلك، غير إلى ٢، الجنه(ل 
يكىررلم • هنأ عمرو بن الله عبد نود يصدق مما أيصا وهو وفعلا، 

بالقبيح،التكلم هوت الفاحس ٢، متم«>ثااار ولا فاحشا اممي. ود رم 
خنئاالنمل له يكن لم أي: لذلك،؛ المتكك، هو: والمسثث 

،.حجرلابن قاله مكتسبا، ولا 

كقوبهاللسان؛ وتقويم المنهلي بإصلاح عنايته. ذلك،: ومن 
شي(ُ"،لقث لطل: ذصة شي، خثئث وأ■■ 'مثطولن )لا 

وصححهها، عائشه عن ( ٦٠٨)ماجه وابن (، ٢٦٠٢٥)أحمد الإمام رواه )١( 
(.٣٤٩)لم مفي وأصله (، ٤٩٢)ب ابن »صحح ر ^٠ ٧٧١

هعنن ابن ص ( ٢٧٤٣لم)وم(، ٢١٠٢الخارك،)رواه )٢( 
هد.جابر عن ( ٧١٠)لم وم(، ١٩٩١)البخاري رواه )٣( 
القاري،)آا/أآ؛(.»ءمدة )٤( 
ه.معد بن نهل عن ( ٦١٠٩)البخاري رواه )٥( 
(.٦١٧٧)وملم (، ٣٣٦٦)البخاري رواه )٦( 
»ذحايرى«)1/هأ-أ■(.)٧( 
ها.u_ عن ( ٢٢٥٠)وملم (، ٥٨٢٥)البخاري رواه )٨( 



تنبؤيا اثحديث في البلاغية الخصافص 

الح؛ثنئظ نهم فكرة حلمها، وّاء مسي، عنتر أي: واحد؛ رمصاهما 
وهجرانالحنن، امتعماو إلى وأرقدهم والتناعة، المح من فيه لما 

إلىحرن اسم وغير. ،، لمنه بأحسس المكروو اللقط ؤإبدال المسح، 
4J_ ^علىتأثير من للاسم لما ،، إلى عاصية استر عئن كما ،، ؛

الحنزرالماد يعجبه وكان. الحنن، بالأمم وتماؤلأ المنمي، 
مننال،ث الذي لالخف_، والسلام الصلاة عاليه قوله ذللث، ومن 

اللهرسول فمال عوى، فقد يعصهما ومن رثد، فمد ورسوله افئ ينير 
تشريكهعله فأنكن نننولت(رْ،، اشَ بمس ذنن م: أنث،ا اس، )ضن 

Iوقيئ تعالى،  ٠٥تعفليما بالعهلما؛ وأمره للتوية، المقتضى الضمير فى 
المايجهدا وأحاديث، ،، أءاJمل وافه الإءلناد_،، مقام في أوجز لأيه 

بكناث،الثثة: في ، i^-lJt Jjyijالظز شث، ،ا ٣ ومن 
أحدكلام في بها ينتع لم التي الجديده السن، الأسوهى ،، رالحديث، 

بجنبهاعني، وقد والتحليل، بالدرس جديرة وهى الشي.، م3 
اوعادأ)'؛/ا-0*؛(.>3اد)١( 

•ه حرن بن المني، عن ( ٥٨٤)• البخاري رواه )٢( 
ه•عتر ابن ص ( ٢١٣٩سلم)رداْ )٣( 
(.TiW){،/;تلأل لأبن البخاري" صحيح »شرح )٤( 
•خهلئع حاتم بن عدي حديث بن ( ٨٧٠)لم مرواه )٥( 
(.3٣٧٠ن؛لالأوًلار«)أ/ )٦( 
اللففلة«.الماص ءاسجم في نني أبو بكر الشيح جمعها من أينع بن )٧( 
ممعللغامتعماله في عاشور لأبن مثانعه المصعللح ط! ءاليه١ أءلالقأثه )٨( 

.١( ٢ ٠ / )١ والتنويرا التحرير ٠ بره تقفي القرآن، مبتكراين، 



صدرهاحيث في الجاحظ متهم والأدباء، العلمام من جماعه 
ولمعربي، إليه تسبقه لم مما . افي وو رم كلام من ارومندكر بقوله؛ 
مستعملاصار مما أحد، ادعاه ولا لأحد، يئع للم أعجثي، ؛يه يثار'كه 
منسمع ما ®باب ت نال ®المجتنى®، في درئد وابى ،، ايرالأ ،ومثلا 
.الشفا،،في عيامحن والقاضي فلألأى، من عيره من بمغ .ولم ام 
أنأحد ئدر ولا إليها، بق بلم التي، كلماته من حمنت، .وند ت وقال 
ومإبعليهالأم، ناله في همغ 

وقولهالرطءس(ل؛،، )حجي قوله الأحاديث،: هذه ومن 
ثزاءى>لأ رالLكافر: الملم وني ،، مئسن(أ جم من النومى بليغ )لا 

بممغولم دثدْ(لى، مسي )والدي بلئغل؛ امه إقذلك، ومن دانائنا(لا'،، 
سبحانه،بيده العباد نفوس بان يدكرهم أن يريد نبئ؛ من المتم هذا 

ماء.إذا ؤثقيها شاء، إذا تمصها 

فيضيقالمبسكنات،، هده إلى شه من الحديث، وقراح العلماء ومن 
يكلم،)ومن قوله عند قال الذي الأثير كابن السامون، ٥^٠ ما إلى 

حماتيإلا - نتاخ-رهب على أز: - وجومهلم على الثار ني الناس 

)_A(.أاوجشا )٢( أاو؛ا0واكٍينا)أ/ها(. )١( 
)ا/يىا(.•الشفا• )٣( 

ه.النهم، همد بن الاثاس ص ( ١٧٧٥)لم مرواه )٤( 
همريرة أش ص ( ٢٩٩٨)يسلم (، ٥٧٨٢)الخاوي دواه )٥( 
وصححهه، جرير عن ( ١٦٠٤)والترمذي (، ٢٦٤٥)داود أبو روا، )٦( 

الحدث•»>س، ييغفلر: (، ٢٣٠٤)داود• أبي ض في.صمح الأuتز٠ 
للخةلابي>ا/أآ(.

وغيرهما.•الصحيحتن• نى كثيرة احاديث( فى ذuث، حاء )٧( 





مننهو ااكلم(را، حوض )أعطيت ت لام والالصلاة عليه توله فأما 
وليسالأحبار، مجرد ت أي الملأغيون؛ يقود كما الحبر، فائدأ قبيل 

قنلعا.المنن العنض 

تخريجه.وتقدم مالم، لث وهدا عليه، مممق 



النبويبالحديث البلاغيين عناية 

بماوذك حفز، لا تا المربية اللمة م . ,، ٢١١تأثيث لكن كد 
الألفاظ،أفصح على المشتملة الصحمة، الحديثية الثروة محي، من أميما 
مهمارانيا النبوي الحديث، كان وتد الكلام، وأجرو الأمالب، وأبي 

غريبفى *الهاية كتانر منغلور ابن جند ولقد الرب، لغو إباب في 
اللعةإنامحتج في اعتمدها التي الخمة المصادر أحد الأثير لأبن الءحدسثا٠ 

فيالنبوي الحديث، أقر إجمال ييمكى المرب''، االسان الخفليم سمره فى 
اسةإيحهاُت،ثلأث:

يزىكما اللنة، تدؤين في الكنزى المصادر أحد كان أنه ت الأولى 
يستدلونكما يالحديث،، اللغويون تدث يحيث، المعجمامحت،، كل في 

وسره.شعره الحلمن الخريت، وبكلام بالقرآن 
٧^،ونرائها، اللعة تطور عوامل أحد لكن الحديث، أن ت الثانية 

وباثتمالالأم، دلالاتها من أونغ جديدة دلالان، الألفاظ ان، ؛إك
ينبهونوالملماء ثبي، من سمع لم وجمل مبتكرة ألفاظ على الحديث، 

م«حلهلا،.في ذلك، على 

نيإلا نمع لم محيرة أثيائ •ولكلuث، هوله: الأناري ابن ص الأثير ابن نقل 
شرحورالمهاج، (، ٣٤)T/•)ه/حهمأ(ويطلربم: أالمءايةأ الحدبمث،أ. 

)•ا/يْا(.الحجاج، بن ملم صحيح 



.س؛ئ؛فياصص

نتذاياصان يخاصؤ وعريسه الحدث لثة في المحث أن I الثالثة 
علماءورصع وغيرهم، العربية لعلماء اللغوي التحسنا ميادين من خضبا 

وندالحد_،، غريمت، علم علومه؛ صمن من الحدي-ثا ممثللح 
ظهور؛ ٥^٠ ومن عظيمة، ثمراتا الحديث، غريب دراسق في العلماء جهود 

منهم؛أعلام، لأئمة الحديث،، غرين، اسم تحمل التي، الكثيرم المصثفات 
الحربي،يإبراهيم محبه، وابى سلام، بى القاسم عبثي أبو 

يخويهقضايا فيها عالجوا وفد مطوعه، وكلها الأثير، وابى والأصفهاني، 
اللثة.أصوو علم من أخرى اثل وموصرمه، ولثويه 

واحتمواالنبوي دالحاليثv وحديثا قويما عنوا ففد البلاغيون وأما 
حففلمن بالامتكئار الملناء وماثن والشعراء الكناب، يوصول قتثوا وما يه، 

منة،عن منها ؤلثنفئوا أماليتهم لتقوى القرآن حفغل جان-با ألى الأحاديث، 
نئدمفي جعلوه كما الكتابة، في الإبداع باين، أسمن ذللئ، وجعلوا 

 Uالذلازين شهاب، ص الإنشاء، صناعة في الألأسمه من إليه اج ح،:
حفظ- والإنشاء الكتابة صناعة طالب، أى! - ذللثه من به يبدأ ما *أود 

الأحايين،حفظ من الامتكشان ذللئج: ؤيتلو قراءته، ؤإدامه الني كتائب 
والمعانيالسير في وخصوصا وسلامه، هائلها على اللب صلوات النيويه 

.وثبيجها* وغوب معانيها ني دالظر والأحكام، 

.ص اي: وصول. ك ■ويس الخلذ: الألم ابن ونال 

الأءشى«•صبح ني الغنلمشندي عنه ونمله (، ٧٨- )»_YU التول• 'حمن 



النبويبالحليب البلاجيين عنابث 

صناك،في والتمض به يليق بما أحد  *JSمخاثللة من مقاصده بلؤغ إلى 
يحمظأن نمنها ، إليها يرجع أصول بتحصيل لذلك امتني إذا إلا 

النبوية،الأحاديث، من جمله يحمظ أن ت ومنها تعالى، اض كتاب، 
النيكتانم( مناللث، به المالولث والثانية! بالحدينؤ، تبركا إحداهما! لفاياثين؛ 

،.١١١١يهالاستشهاد مكاف كلابه مهiاوى فى ؛استعماله العزيز 
الكتايتجحفهل والساع! السادس ءالنؤع )رت،ا"ايه-(! الهلوفى وفال 

وتلميحاتضمينا كلابه غضون فى ذللثؤ ليستعمل السنة ين صالحة وجملة 

علىعفليما روما لذللث، فإف حثلثه، في سائه ا؛يى قعن كما واستشهادا، 
الفصاحةين عليه اشتملا ما عجانس، في بالفلر الأناف ويتنلئل الكلام، 

.، ل جمة، فوائد استخراج على 
حفظإلى والبلاغي البليغ حاجه الأير ابن الدين ضياء ذكن وحين 

الكتانى،من وكان مسه، عن له تجربه يكر واستقلهارْ، النبوي الحديث، 

الدين،صلاح ابن الأنفل للملك والكتابة الوزارة ؤلي وند المثرنلين، 
منغودأم،الدين عر بن محمود الموصل لماحس، الإنشاء كاتب صار نم 

علىيثتمز كتابا السوية الأخار ثن جردت ®وكنث، الأنيرت ابى يقود 
علىأواءلن١ زلث، وما الاستعمال، في تدحز كلها حبر، آلاف ثلاثة 

أمثؤعكز في مaلالعته أئؤي فكنت، سنص، عشر على يزيد ندة مْلالتته 
وصارصء، ت حمس على يزيد ما وخاطري نانلري على دار ض مرة، 

ب؟(.الكز• •جوعر )١( 
٧٧١»اوثل في الأير ابن لكلام وتهذبت، تلخص وعو )صأه(، »الإكسر« )٢( 

»الأءلأم«)تما/ه\ل(.)٣( 



معانيحل ؛ي هنا ها أوردته الذي وهذا شيء، منه عني يشذ لا محفوظا 
الأخارص.نئناك«أا،.

علىبه تشهدون يأنهم بالحديث: البلاغثين حفاؤو دلأيو يمن 
واتديع،والسان انمائي الثلاثة: البلأئ عالوم في البلاغية القواعد إثبات 

للعسكريكالمناعتثن وأصولها؛ المن هذا محب جمهرة ش ذلك يرى كما 
)ت؛َأ؛ى(،قاهر اللعبد وأالأسرار« وءالدلائل! )ت٥٩٣ى(، 

لشذو»التبيانا رتا،مأتماه(، المزؤينذ للخلب و»الإضاح« 
في)تخّآاُه( الأثير ابن محي لثته بالحديث الاستشهاد ؤيتلغ وغيرها، 
استشهداحيث، »الئلنازا<، في )ته؛به( والنلوي اورا<، ال»ال<نل 

شواهدةاسة كذ على يورد أنه العلوي: *مهج وكان الأحادث، ؛عشرات، 
كانؤإن وشنرْ، م؛ العرنم، كلام من ثم الحديث، من نم القرآن من 

الضعيفة،الأحاديث، إيرادهم في منهم كثير اهز نفهو شيء عليهم ينحي 
ليسأنه - أعلم واشّ - ذللث، سبن، ولعل العلوي؛ عند بجلأء ظاهر ونللث، 

لالحديث، بعلم المشتغلن من 

الاستشهادفي اليوم البلاغة في كثن، ممن كثين صئغ وكذا 
^،٥٤٥٠محامى حنن ثقل الدكتور : ذلك،في رأيت، من وأ-حز ؛الحديث،، 

صاجب،العلوي من قرينإ ومنهجه وأفانها*، فنونها ®البلاغة كتابه فى 
»الئلزاز«.

(.١٥٠)؛/السائر، ®المل )١( 
منثورة،غير دكثورا0 رسالة وص البحث، ^،ا لكاتب ٠الaلرازاا مقدمة ت ينظر )٢( 

(.٥٠)ا/ ام بجامعة العربية اللغة كلية في 



النبويبالحديث البلاغيين عناية 

بنحير الحديث من بعامة اللاغيين موتت فإل يكس؛ ومينا 

إثباتعند يالحدث يتشهدون لا هؤلاء من فإف النخوسن؛ 

موله،في تشددوا أو العربية، القواعد وتدوين النحوية الأحكام 
ؤإنما.، الني كلام عين ليس الحدث أف - النحويين ت أي - لزعمهم 

صرئواأنهم فيحتمز أعاجم، منهم كثير الرواء وأن بالمعنى، مروي هو 
النقل•في 

منجماعه عليه لأنهم بل إمحللاثه، على الث؛ يلا الكلام وهدا 
في^ ٧٩٠)ت الشاطبي إمحاق أبو ت ومنهم الكنار، الإسلام علما؛ 
أحلافبكلام يستشهدون النحاة أن يكن حيث مالك، ابن لألث شرحه 
ؤيئركونواشتحس، الغنى ذكر فيها التي شعارهم وبأ ومنهاتهم، العن'ب، 

يمعالأشعار إو ت أيصا ومول، ، بالمعنى سمن لأنها الصحيحه الأحادث 
وكثيتا روايائه تعددت به متشهي بيتح من وكم والاختلاف، التعيين فيها 
ءلادفة؛الحديث، امتثهد وتد هدا؛ أعجمية، أصولهم الأشعار رواة من 
)تأياُه(،ماللث، ابن الدين كجنال واعتمدوه، بتوثع النحاة أكابر من 

*المغني*شايح والدماميني —(، ٥٧٦١)ت الأنصاري هشام وابن 
الذيحثاف أبي وجه في الأخير هدا وص وفد ه(، )ت٧٢٨وااالتسهيلا 

كلامهأسوق أن ويعجبني بالحدث، استشهاده كثرء مالك، ابن على أنكز 
أكثز*فد ت فقفؤ الدماميني قال والتحقيق! الإفادة من فيه لنا ئلوله؛ على 

إباُبعلى البؤيؤ بالأحاديث الاستدلال من - مالك، ابن أي؛ - المصنم، 

)مأ'أ(.\س حلاصة شرح في الشاشة، »اوقاصد 



منإليه استند ما إف ت وقال ٢، ر عليه حثال أبو وثئع التحويه، الأحكام 
تلك،من به تنتدث ما إلى بالمعنى الرواية احتمال لتثلرق له؛ تتم لا ذلك، 

حشوالملأم الصلاة عاليه لمظه به المحثج ذلك بأن يوثق فلا الأحاديث،، 
ماللث،ابن رأي فصوب، ثيومحا، لبعض ذلك، أحزيث، وند الحجه، به تقوم 
اواد_،،هدا فى ؛مطالونم، ليس اليقين أف على بناء ذللث،؛ من قنله فيما 

ماوكذا الشرعية، الأحكام منائل هو الذي الغلي عثته المهللوب، ؤإنما 
ذللثجفى فالغلي الإعرابج، وقوانين الألفافل مقرئامحت، محفل من عليه يتويمخ 

لممحه الخحثج المقود ذللئج أن العلى على يغلب أنه يخمى ولا كاف،، كله 
والمحزيالضط في والتشديد مشا لا التديل، عدم الأصل لأن نيئ؛ 

بجوازمنهم يقود ومن والمحدين، النملة بين سابع الأحاديث نقل في 
وقؤعينافى لا الذي العملي، التجويز بمعنى عنده هو إنما بالمعنى النقل 

قولهممع ؤيتنددون، الضبط، في يتحزول تراهم فلذلك، ؛ دقيصثهل 
تندد،لم أنها كله هذا من الغلي على فيغلن، بالمعنى، النقل بجواز 

صحةفي يمدح ولا فتلمنى، مرجوحا فيها التبديل احتمال ؤيكول 

.أ( ؛/  ٦٩ورثة )جء )مخ9لوءل( رالتكملا رالتدسل المس وءاكهيل• شرحه في ( ١ ) 
وثوغ•لا؛باش (: ١٤)؛/ في!الخزانة• النص. مز الذي الخدادي. محي جاء )٢( 

والاميثاع،الوجوب وهما نقيصته•، وقؤع ينافي ألا الصواب،: ولعل ثقيضه•، 
ولاواجبا دكورا فلا كذللتح كان وما وعدمه، وجوده الخمكس هو ذالجالز 
يإفالعقلي• التجويز إلمح، يعود المجرور الضمير أن تقدير على هذا ممتنعا، 

جوازثنتيفه: بالمعنى، الرواية - إمكان أي: - جواز إلى بمود الضمير أن اا-ر 
)نقيضه(الصواب: ؤيكون بالمقام، اللائق هو الاحتمال وهذا باللفنل، الرواية 

وتؤعينافي، لا بالمس آلروالأ بجواز فالقول البغدادي، ئد جاء كما بالإفراد، 
البراقالرحمن عبد الملأمحه ثيحنا كله ذللثؤ ثال بالمعنى.اه. الرواية نقيص 
الثه.حففذه 



النبويبالحديث اثبلاغيين عناية 

لمفيما هو إنما بالمس المم جواز ني الخلاف إل ثم بها، الأّتدلأو 
تدينيجوو فلا المحب، بطون في ونيل يوف ما وأما النخح، في يدوف 

ذلك«لا/في بينهم حلاف غير من ألفاظه 
يكنأ0 بعد - ا امقدمته في الصلاح ابن نود الدماميني أورد نم 

هذا*إف الملاح! ابن يقود - بالمعنى الحدث نقل ُك، احتلالهم 
بطووتضمنته فيما - نعلم فيما الناس أجراه ولا - جاريا نراه لا الخلاف 
بدنهفيه ؤيئث مصنف، كتاب من شيء لفهل يمن أن لأحد فليس الكتب،، 

كانلما نحص؛ من فيها رحص بالمعنى الروايه بل بمعناه، آحن لفظا 
غيروذللئ، والنص-،، الخنج من عليها والجمود الألفافل صهل في عليهم 
٢.والنخ_جااأ الأوراي، بملون عليه اشتمالتإ فيما موجود 

]من[وكثير بل والأخار، الأحاديث راوتدؤيئ الدمامنذت قال نم 
كلامكان حين العريثة، اللعة اد فمز الأود الصدر في وسر ، المرؤياج، 

وغايتهبه، الاحتجاج يؤغ - تبديلهم تقدير على - المنيلين أولتلئ، 
يرقفلا به، الاحتجاج يصح بلمغل يه الاحتجاج يصح لمقل نديل * يوٌ؛ي 

تقديرعلى - المندد ذللث، درن ثم الاستدلال، صحة في الجميع بين 
فتقيالصلاح، ابى نال كما يالمعنى، ومله تغييره بن وميع - البديل 

شيءفي المابق الاحتمال ذللث، توهم يفر ولا صحيحة، بابه في حجه 
؛الصزاد_،الم.أعلم واش التأحر، استدلألهم من 

حاءمن تنايله ولدا ؤإنصاث؛ تحرير فيه هذا الدماميني كلام إل 

الأوامم،)أ/اأأ(.سهيل الفرائد، ا>عاليق )١( 
)صا-بمم.الصلاح• ابن امقدمة )٢( 
(.٢٤٣. )أ/آإآ الفوا'دا نمهل على القراد، •تعلق )٣( 



ثثإذا الحدث أ0 إلى وحلصوا للمألة، عرص مثن العلماء، بن بعده 
أوالنن'-، برواية بالمعنى، أو باللمظ الأثبامحت،، بثمل النثى. عن 

بنكثين المنالك هذا وسالك به، الاحتجاج نجب فإنه النجم، 
وأنهمالك، ابن طريقه مى هده أن القاصي الثلئب ابن ويكر المتأحرين، 

•، أو المتأحرين علها واش قد 

حائزةكانئ، ؤإن بالمعنى الحدين، رواية أذ< ت قوله نغذر ومما 
ينحدا كبيرة جمهرة هناق فإل ، السنة عالماء عند المعرونة بشروطها 

يمهين صلرلم٠ التي بألفانلها إلينا يقالئ، أنها يقيثا نقتلع الأحاديث، 
يجببل حلاف،، موصع تكول أن يجغي لا فهدم تغيير، يوف الثريمخ. 

وقدحاص، لمقصود ؛لمغلها ناهلهااعتناء عرف ند لأئه بها؛ الاحتجاج 
الخضرمحمد الشيح ولحصبا ،، منه١ دكية إمارة في الشاطبى إليها ثبه 

أذكنAاأنا وها أرتع، أنحاء في صزعها ؤيمكن سى، صور في خنين 
ينعملا ^١^'ساقها الشيح فإل ؛الشواهو، وأيمنها لها، ثيلا م

والاضهاد:الأ-تدلأو 

كمالعلى الاستدلال بمصي الحديث، ين يروى ما ت الأول 
فإفالبيان، حكمة من يبلعه أن ليسر يمكى ما أعلى دباوبم ج^، فصاحته 

بلاعته،موث، لئلا هي كما الحديث، ألفامحل ّينمالوز، الرواة أف المعلوم ين 

الحدين،على الحري الخم أار-ك1ز ؤيظر: (، ٠١٢٤)ا/الأنثراح« نشر امض )١( 
)صإ\/(.والأثر، 

(.٩٨)T/الراوي، واتدرب )صا"همآ(، الملاح، ابن رمدئ )٢( 
(.i'T/r)الناب، أاوقاصد )٣( 

(.)ص٧٧١وتاريخ٠ا٠ العربيه ش •درامات، )٤( 



النبويبالحديث البلاغيين عناية 

)طألام: والالصلاة عله وقوله الزطسن(لا،، )حجي كقوله 
والكالماتالمبويه، الأمثال الميل: هذا ومن المامي(أى، يوم ظلنات 
ض(ص،مد ائ أنا كذب، لا التجء )1ا كقول الائرة، الخم؛ 

ناحلة(ل؛،.محقا 1^ تجذ لا ث، ٌ )الثان وقوله 
والأذكار،الدعا؛ كآحاديث، يألفاخليا؛ ثثعثد التي الأحادث الثاني: 

التشهداقو.ؤ رسول اعئمنى هء: عود مابن قال الصلاة، وأدعية 
عليهالنص علم ولما القرآناالْ،، من ورْ اليعلمض كم؛ كمه، بين كمي 

آنرك،الذي يكتاعالث، )امئت، وفيه: الثوم دعاء هع البراء واللام الصلاة 
ورسولك،؛: ليثدكزهايعيدها ج"3 حص البراء قال أرنك( الذي دئييك 

فيهتقع لا ١^٤ هذ\ أنتك،(لا■،. الذي ذيك )لا، المغ له فقال 
.، و1أ0لهؤ متغثد مقصود لأيه ؛ ١^١ تغيتر 

النبي.عن رواها التمب وهي المتواترْ، الأحاديث الثالث،: 
منوهكذا التابعين، من جماعه عنهم ورواها المحابة، من حماعه 
الجزميفيد الخدبث، ألفافل امحاد مع الرواية ءلر3، فتعيد عنهم، بعدهم 

عليكذب كحديث،)من نمه، النبي كلام هو المروي هذا بأيا 

ملم'.'صحح في وهو تخريجه، تقدم )١( 
•ه غم ابن ص ( ٢٥٧٩)وطآ (، ٢٣١٠)الخاري رواء )٢( 
ه.ي بن اوا؛ عن ( ١٧٧٦وملم)(، ٢٧٠٩)الخاري رواْ )٣( 
ه•صر ابن ص ( ٢٥٤٧لم)مدواه )٤( 
ل.واممنل ( ٤٠٢)وءسالم (، ٨٠٠)المحاري روا0)٥( 
(.٢٧١لم)٠ وم(، ٢٤٤)البخاري رواْ )٦( 
تنتدإذا المموصئ 'الأقوال )\//هْا(: اوارى« 'فح في خير ابن قال )٧( 

المس،.وافى ولو تغٍءتءا يجوز لا بلفغلها 



^ظكذ١سجم

وستونواحد . الحم، م، رواْ فقد اانار(أا،، بى تمندء 3إسئأ *قنئدا 
*يظم-( ٠١٣٤)تء وللكتاني حلائق، عنهم ورواه الص-حابةلآ،، من رجلا 

٠مطبؤيع وهو المتوايرٌ، الحديث بن المتتاير، 

العرمت،من بالرواة لنألة مجاءت التي الأحاديث، ت الرابع 
روائهائلرق وهناك والبمانيين، رالمنكين المدسى كأحاديث، الفصحاء؛ 
طريقني كما والقبط؛ التحري وشدة الدين ومتانة بالفصاحة مشهورون 

ّاأمعن، مابلتا وطريهم، هريره، أمح، عن، لإث بن، همام ص مابح  Oiنه؛و، 
هءدفؤوماللث، الجادة، هدم عر ااالموءلأاا أحاديث، من ّوك؛ير عمن، ابن عن 
وكويهمالريا؛ ونماحه مدنيون، نشيوحه للرواية، المدينة من يخرغ لم 
وتعتبرالعلل، وعلماء النقاد عند الحديث، يه يصحح مما هو الحرين، من 

حديث،عن ®المستدرك*( )هاحن، الحاكم اطو عبد أبو تال ألفاظه، بدللث، 
بننلمه فإنه حازم؛ أبي غين عنJثوز، كالهم الحديث، هدا *رواه ت ساقه 

حديث،:في المغرب، حافمل الين عبد ابن وقال عيدلأم، ودينار دينار، 
علىردا ذللث، نال ،، فمحاء*أغزبه ِ المدكور الحديث، ت أي ء ®رواثه 

الحديث،.فى لففلة فى ثلث، من 

عن( ٣٠• وسالم)٤ ه، والنغيزة الزم عن ( ١٢٢٩، ١  ٠٧)البخاري رواء )١( 
•( ٣٨٦السنت*)U/امنهاج ت ؤيتظر نعيد.؛،،، أبي 

رمقدمةيتظر: (، ٦٥)ا/اااووصوئت« مقاومان في الجوزي ابن ذللث، فال، )٢( 
)ص؛هأ(.الملاح* ابن 

(.٥٥)صن، الحديث٠ علوم ءمعرفة )٣( 
الويئصدها وابنه الممز هذا على نشي والذي أالأطلكرأ )٤( 

عليهوأفاص ببقائه، افه أمنن الثلريفي، مرزوق ين الزير عبد المحدث الشيح 
وننناته.توفيقه من 





المستطاب،الثناء منا ولكم الغليل، يشفي بما التفصيل؛ آمذ 
والثواب.الأين اممي ومن 

ئصه:محيا بما المزين مذ الشح أجابا ف٠ 
وبركاته؛افي ورحمه اللام اوعليكم 

عنجوابا العنكر، العزيز مد بى المحس مد الدكتور أحي 
-•التوفيمح، دبالني ~ نقود سؤالكم 

أنصحالبوي الاإفظ أن الإسلام علماء عند فيه حلان، لا مما إن 
تعالى:نال نومه؛ يمان إلا يثا يبم، لا افن أد وذس، وأنثه؛ لفني 
هلاطة ننمدر ٤[، تإأ_راع_؛_م: ممؤءه ؛اثاتي إ_إلا رسولؤ ين مح؛تأنا ^٠٢ 

ثنثته،نبز اللسان على الدجيل من والسلامة والبيان الفصاحة أمساب، 
فثلزثهيحمئل كما ذللت،، ني الزلل من لساثه ؤيحقظ الخلآ، من ويعصمه 

حفك\[ ١٦لالقيامة: إبأه لسل لثاُق يه، عمك و التبديل؛ من ؤيصويها 
فيحلن ذللث، في الخلل لأن لحيل(؛ يدحلها فلا الشريعه، شحمظ للنان 

العربتقيمه كما الكلام إقامة وعدم باللحن( الّبي. والهام التثرع، 
فيالعلعن إلى ونلت القرآن، لمريح تكاوي_، هذا لأي حلاف،؛ بلا كفت 

التشرع.

حتىيرك( ولا حقا، إلا يقود فلا ومناما، تفعله ثبيه افة حفظ وقد 
قالت،:ها عائثه عن الالص،بمن* وفي صدئا، إلا قلبه في منامه في 

١^!؛له _، ئد ئئثي(، ثام ذلا ثانان مؤ )إن اطه رسول قال 
نوثه•مح، حش 

فيهو ؤإنما النبوي، اللسان صحة فهم، ليس( العربية أهل وكلام 



النبويبالحديث البلاغيين عناية 

يترحصؤونالدين الثقات الرواة من ينمله ممن بالمعنى روايته من ملامته 
الأحاديثرواة من السالف من كثير مذهب وهذا بالمعنى، الرواية ني 

علماءعنذ الخلاف بب سهو وهذا ومرفوعة، مونوفه الأحبار وثملة 
يعيرنؤإف ننده يث ما كئ الاحتجاج جواز يئللمى وبعضهم العربيؤ، 

وغينهما،الأنباري وابن مالك ابن يقود وبهذا مخارجه، بتحدد ألفاظه 
منومنهم حيال، كأبي الموي بالمحييي، ؛الاحتجاج يقود لا من ومنهم 
علىالدحيل ثض ثمثع واحترازاتر بقيوة ذلك ؤيقيد ؛الاحتجاج يقود 

اللسانحمايه أل وذللث، وأرجحها؛ الأقوال أقرب وهذا المثوى، اللفظ 
فالمثديدالأحز، يحمي منهما واحد وكل والسنة، للقران حمايه العربي 

الوحيحفظ في المشدد وفي للوحي، حفظ انمحيل من العربية حفغل »ى 
صحوقد . ١^ عن مروي كرإ فالمجور؛الاحتجاج للعربية، حفظ 

محلزج،غير من فيه الرواة بحض حفظ وساء الألفاحل تعدذيت، ؤإن سنده، 
ولغيره،لذايه الحض أو لغيره الصحيح في حديثهم يدخذ ما كئ ومود 
وسلامةوبلدانهم والرواة، النملة ومراتس، الأبومت، مراسن، بين تفريق وعدم 

انميكلام بن لس ما الخال إر فظنا ذلك ذي ً انهم ي
كزفما العنب، ألسنة لجمح بل للعربية، موافقا ذلك، كان ولو كلامه، 

صحيحلفظ كز ما أنه والأولى للنبي.، يته نثجور صحيح معنى 
'بم،إلٍه. 
عدمللعربية الاحتجاج في اJروئات، مراتس، بين الفريق عدم وفي 

الاحتياحلإلى والمحاجه للعربية، احتياحل عدم كوف أن قبل للئنة احتياحل 
منأقوى بالمعنى الرواية وباب الصحيحة الروايامت، تعدد باب فى للعربية 

حفثلهو الحربية علم من الغاية لأن وذللا، للثنة، الأحتيا٠ل إلى الحاجة 









النبويبالحديث البلاغيين عنابه 

إقامهتزيدهم بينهم والسنث القرآل أ0 عليهم المحابه وزاد مثلهم، 
وثراءأحرف، سعة على نرد ٠القرآل ال؛رب، لألسنة ونهما لعربثتهم، 
كلوما النئلق، ني العرُت، استعمالات من وهي سمعوها، المحالة 

لهمالننن فآهز الألفافل؛ لبعض بعضهم نعلق يعرثون الجاهليين 
نهدواوالمحابه وغيرهم، والءلايين القرشيين عن تختلث استعمالات 

دبهم،وفذ إفهامهم في فماحثه وأدركوا للوفود، النص. حطاب 
الجاهلين.أفرائ يدرى لا U وهذا 

الأموربن وبلاغه نحوا العربية في المحابة بأنواو والاحتجاج 
مقولهه أنوالهم أف •ع العربثة، أهل عند حظا ئأحد أن ينبغي التي 

والممنماتانيد والمالحديث كتب نى ومحنونله بالأممانيد، 
بهاحتج الذي والثر الشعر نقل عري من أنوي نقلها مؤذ والماجم، 

اللذ.أهئ 

قليلالواحد المقام في ألفاظه تغير مع للحدث النص. وتكرار 
علبوريما حرنا، يحتلمون حلى يشهده الذي الطؤيل الكلام في إلا 

ككتاباتالقرائن، بحنسس، مواضع في للحديث تكراره عدم الظى على 
لكزيكتثه فما الثلدان، ولملوك ولأصحايه لعماله ومجرامحلاته الني. 

ايحدؤإن النملة تب يفذلك فيه تغيير ورذ ؤإل واحد، نمى واحد 
وأنزبللاحتمار أدعى فهذا وماثرا قائما يقوله ما وكذلك المخرج، 

لاتغادشله.

لألفاؤلالصحابة تغيير من الخوف العربية أهز يتجاوز أن ؤينبغي 
ؤإنماصحح، عربذ وحه على إلا يغتزونه فلا همزوه لو لأنهم الني 



طميهم،■عر الغجمؤ لحول بعد التابعين ثن بحدهم من تجير بن بمحض 
يرواولم الجاهب أدركوا الذين النغذنمون العزب ت وأفضخهم 
عيرواولو مأمونه، الصحابة عن روايتهم التاينون نهولاع النص.، 

صحح.وجؤ على إلا يغيروثه فلا اللغثل، 

الحديثلفظ تغر عدم إلى اكاه من أتزث المالي الإط ثائا: 
منالكفل نحط إلى أقنب والثلأتئ كافائق المار الإستائ لأن اكوي؛ 
عرلا الحفغل عر يعتمدون الأوار القله لأن والخماستي؛ الر؛اعئ 
والتأحيتوالممديلم والنق.صال الزيادة عليه يرد العير وصنظ الكتابة، 

كض:ا ألإ طقة لإ لأف بما؛ بالأئزس الألفاظ ئ!داد والاختصار 
وكذلكتليها، لمي ونهينها انمارة تدليل ني العليقه فتنزل سق، ممن 

منبد فلا وحه.هلا عقلا عفلموا مهما مصاحمج، ليت التا'س أدها0 فإف 
زادالنملة عدد زاد وكلما ان، إنكز في وهذا يسيرا، ولو الاإفظ تغر 

مرة■أدي ر علياّ حلج عما الجوي اللقفل بمر احتمال 

إلىالرحؤع به؛ للأحتجاج الحديث طال_، عند فيسمي ولهدا 
مالك،كموءل1 الآولى؛ المصنماسم، من مaلادها في وئللتها الخانة، الأماني 

بنومرها والثماثن عروته أبي ين وسعيد جريج وابن سهانم، ابن وكم، 
إلىبمي مصنم، في يوجد ما فمنها أصحابها؛ دويها التي العالية الأسانيد 

.ومنثورامنفردا احرى كتب صمي اندرخ ما ومنها اليوم، 

لفغلإر أقنب فإثه عالنا كان إذا مخارجه تعدذلم، ولو والإسناد 
لأفكلها؛ اللبقان، في يقيثله كتانم، بلا نزولا عنه النازل من انموة 
المقدمين.عند ؤيقوى المتأحرين عند يضثم، الحفظ 



النبويبالحديث البلاغيين عنابه 

وعدمالنبوي الأفظ إتامة إر أترب للحدث العرب الرداء ■ ناث 
الحدثمخرج اتحاد اجتمع ؤإذا العرمح،، عند ينرم ما غير إلى إحالته 

لمغلإلى الألفافل ١^١!، كان _ت الرواة ثقة مع إسناده وعلو رواته وعرسه 
وأهلوالفقهاء المحلين عند حجة الأحاديث أنوي وهو المي.، 

العرية.

اهزوبخاصة الحجاز، أهز النبوة للنظ نهما العرين، وأقرب، 
فاللفظوالوصع، للحال ومشاهدة اقتريلم، روايتهم لأف المدينة؛ 
.ذلك، عن المنقلثج اللفظ من إحكامه إلى أتزبؤ مشاهد نائم بمعنى المرئثل 

غيها؟؛؛ ١۶١لوحود أحاديث، وأعالوا توهموا ريما المحدثون كان وقد 
ذإ0وكدللثه ، العريس، من أنل النجم في الحفثل لأن ثمايتؤ؛ كانوا ولو 

قرائنصعم، مع اللفظ نيروون سليمة، لا تعلما الحربية أحدوا العجلم 
والحاكمحنل بن أحمد عن جاء وند والشريعة، العربية ش تقويمه 

لمغلها،فى فثلثلوا بها تفردوا لوحود أحاديث، إعلال البر عبد وابن 
روايةفيهم يشتهن الكوفة فأهز ولهدا المراد؛ غير على نمد بغنن فرووه 

الحديث،رووا وربما إليهم، الوارد لمغله عن يجملوه حش بالمعنى الحديث 
اللفعللأن الني لمراد مخالف، بلدهم في نائم عمل على وصيروه 

المدية,في القائم معناه عن أذهانهم في املئ، 

وثلتئاليمن عرب فثمه الحجاز، أهز به يختص لا العرين، واسم 
المتوازنة،الني لعة من لقربهم يقدمون الحجاز أهز ولكس ويجد، 

منؤيحمثله المروي اللفظ يقيم الذي عنه الموروث للعمل ولمشاهدنهم 
النيساد غير على بمرق أف 



تنزلفالسنه تزؤلهما، عند تتيمن وصع لها والسؤ القرآن فألفاثل 
غيرعلى حمن المراد وصبه نهم عن وانمث اللفظ أحد فإذ كالقرآن، 
ألتئللتي يئن حئ مأئتؤأ ،يغلوأ تعالى• افب فقول لمهله، نثعير مقصردْ 

وهو- حاتم بن فعدي [، ١٨٧آلموه ثي ألآ"مح نيئ بن ألآ.أمح 
فيكما الخنز أنه الختط لفظ بن ي - طائي ل حجازي، غير عربي 

هدايقل ولو والنهار، الليل حيظ أنه له النبي. وصوب الصحيح، 
حبلاالخيظ ونمي بالمعنى لنقد ثهمه ما على عدي ئهمه الن'ي المعنى 
لوجودالصحابة في نادر وهدا سياقها غير في وحاء  ١١٠ورباووياقا وعقالا 

جعدولهدا مرادْ؛ غير على يفهنونه ما لهم يقوم فهو فيهم، الشي. 
المرفؤع؛حكم في الصحابة تفسير - كالحاكم - الحمافل بن واحد غير 
مكلف،لأنه النبي. يزيله أن بد لا القرآن فهم في منهم الخظآ لأن 

[.٤٤]١^: ^ زل نا ه >ثو بالهان 

التابعينفي كما الزمن تأحر كلما هم يعن• فيمن يزداد هل'ا ولكن 
فأتباعهم.فأتاعهم 

الأحرى،الصحيحة المرؤياُت، بن الحديث، يعصي ما وجود رابعا* 
صيمابابا الباب، ٥^١١ كان ؤإن بثواهدْ، الحديث، Jصححون فالمحدثون 

بهالاحتجاج يراد الذي المحح ورد فإذا معتتر، ولكنه عندهم 
فرينهفهدا الصحابة، وأقوال الأحاديث، بن شواهد وبلاغة نحوا للعربية 

أحاديث،رواية على الرواه يجثمع أن فيبمد به؛ والاحتجاج اعتباره على 
يمرثم العربية، في حْلأ على ؤيتفمون المحنى مختلفة ^ ١٠٠٠١١متعددة 

الديانةفي - بعضهم أو - جلالتهم مع حاصه الكثرة هده ائع معلى 



النبويبالحديث البلاغيين عناية 

البيانوصعق اللحن من . النبي إلى متنتون اللنان، وسلامة والثقة 
مالأيلئ•

إذافيه صعق ليسير النبي إلى يننه في المشكوك اللفظ ذلك ومثذ 
وتقديمهالنبوي يالحديث فالاحتجاج العرمت، أشعاو من ينفدْ شاهد وجد 
تقويهيالتحر أودنا لأثا له؛ شاهدا الشم كان ولو السعر تقديم من أولى 
شعريةفصاحة تميم أن ينبعي فلا نبته قويت ؤإذا .ؤ، النبي إلى نبقه 

من^١ فإف ناد؛ الإّلثنه ولو سوية فصاحة على جاهلي عن مرنثه 
أصحابهاعن لإنباتها انيد أّالمحديون له ثللب لو الجاهلتين أشعار 

قلين؛إلا الشعر من عندهم صح لما الأثر مروي يقومون كما ونوموها 
نئلمهافي واحد على تر°وى لا العرين، أشعار من كثيرا ئجد ولهذا 

ولكنأمثالهم، في وهكذا والتأخير، والتقديم التغير فيدحلها وتراكيبها، 
للاثار؛يطثون كما الأمانيد لها يطلثون ولا الأشعار في ازن تساغد 

الشواهدؤإنما غيره، به يأتي لا لغوي يعكم يثقل لا منها الواحد لأن 
الأستفاصهكان لهدا الشتر؛ من كثيره أسامت، الواحدة المربية للمسألة 
وليلتهميومهم في الناس وكلام اللمان مجزى على الشعر ألفاظ وجزياذ 

لهاالأسانيد وطالب انيد، بالأّتوثيقها عن كافيه وسوقهم ومجالسهم 
الأشعارمنه فإف وكدك ؤيخين، ئوج .نها لففلاالسثنكز لأف تكك؛ 
ؤإنالصحيح، لمغله عن إحالته من ئنيم مليمتهم فصحاء ^^، غالتجم 
منأهم لمعانيها نه الوأما مثله، صحيح إلى يعيرونه فإنما عينوْ 

إلىمندها ؤإنما والمادة، والسليقة للمقل لينت، والمعاني ألفانلها، 
ميهونمة المنزل، كتابه ؛ ٠٤١١وحى 





النبويبالحديث غنين تبلا ا عناية 

مشمتالألفاظ كثير امنيعاب عن ندرة ثفصر الأذهاف لأف الطؤيل؛ 
تنلأو عبرة أر لحكمة المتصمن النبوي اللفمل فإن وكذلك المعاني، 

للحاجةذللث، بثل صط إلى تملأ النفوس لأل غيره؛ من صبوله إلى أترب 
•ءيرْ من أممر استعماله إلى 

المدرحليل عظم بحكم المقثرل الني. عن المروي والحدث 
الدينفروع من دونه هو مما ءيرْ من بلفظه صنطه إلى ي الدين في 

اله٠_لملأن والناس؛ النلدان وفضائل الأمم وأحاديث، الأعمال ونقاتل 
غيرها؛من أكثر الشريعة في بالعظائم العنايؤ إلى صاحبها ئدم الدينية 
وكثرةمخارجه تعيد *ع حنس•••( على الإنلأم )ثٍ؛ر ت حدين، جاء ولهدا 
جثئثلى . الني أل في شك الناقد يخائ لا جدا متقاربة بألفاخل رواته 

قدرهلجلاله صغله على الحماثل الثقاُئ، النمله امى فقد بحروفه، الحديث، 
.ومعناه 

إلىالأخهان ثدقغ قصة ساق ني النبوي اللقط ورود صابئا: 
المبويJالالمذل والعناية طبقة، كل ني ناتلبما من صبملها على الاجتماع 

بياصىشديد رجل بصورة وتمنيه جبرين تصة في كما لدللث،، تبعا وصبيله 
والإسلامالإيمان عن النبي.ؤ وسؤاله الئمر، سواد شديد الثيايت، 

وتثانهتخالحديث، ألماثل نقارنت، وند وأشراطها، والساعة والإحسان 
فيه.النوة ألقابل جز بصحة النافد يقثخ تشابها سياقاته 

الجزميرداد النبوي اللقفل لثبومت، المعوية القرائن اجتماع حال وفي 
وبلاغه.نحوا العربية في لها بالقول؛الاحتجاج 

له،حد لا مما الثماد عند وهي يكن، ما عند ئفم، لا والقرانن 



هصيصُهءء

هذافي يوض كثير شيء منها له ؤلهن وأدانه النهلن ودقق التأمل أدام ومن 
الباب.

١لحديث،أكثر في التماف ؤسه!؛ ؤيشتهن يئلهن ما وقد 
المرهقهو ذلك، ولنا لك  ٥١١ين وسط، تحرير مزيد إلى يحتاج والباب 

.وحد0ااوالمؤيد والمعي 

محس،جواب وهو القريفي، العزيز همب الشيخ أحينا كلام انتهى 
كمثله،المأله تحغ من أر ولم والاستشهاد، بالدرس يبمْل أن حرى 

•حيرا وأهبه الجلم من وجزاء الله، أثاته 

اطهوأسأل أردت، فيما القول ينتهي سا محالى 
فهوالحمذ عصنءت٠، فيه ما لي يغمز أن 

لاموالوالصلاة ننمته، كماء 
المجعومحث،سيه على 

*درحخه بهذاء 

٠ه ٠ 



آر اتنبؤي(؛( اتحديث في اثبيان، ))معاثم مراجع 

رضوانمحمد ت تحقيق الكلأعي، القاسم لأبي الكلام؛ صتنة إحكام — ١ 
).٥١٤٠٥الثانية، الطعة بيروت، الكنم،، عالم 

شاكر،أحمد تصحيح: هرى، ٧٠١١حزم لأبن الأحكام؛ أصول لي الإحكام، - ٢ 
ممر.ممر، مهلعة 

يرون.صادر، دار المممع، لأبن المغير؛ والأدب الكيير الأدب -  ١٠
مصريد. سهميه؛ تحاب لي والأثر الخع.ث على انموث الفكر ارتكاز ٤- 

ه. ١٤١٠٠الأولى، الهلعة الغامدي، شرنان ءْلاع مجال، 
تحقيق:للث.وكاني، الأصول؛ علم من الحق تحقيق إلى الفحول، إرشاد - ٥ 

اه. ٤٢١الأولى، الهلعة دمشق، كثير، ابن دار حلاق، صبحى محمد 

الإسلامي،المكتي، المسيل؛ منار أحاديث، تخرج م الغاليل، إرواء - ٦ 
..٠١٤٠٥الثانية، الهلعة بيروت، 

العلبعةممر، لالكتاب، العامة المصرية الهيثة للزمخثرى، اليلاغة؛ أماس — ٧ 
الثالثة.

تحقيق:البر، عبد لاين الأمصار؛ نمهاء لمداما الحامع الاستذكار، - ٨ 
الأولى،العلبعة حلج،، الوعي، ودار دمشق، قتيية، دار تلعجى، المععلى عبئ 

١٤١١٠.(،

تحقيق:النورمي، سعيد الزمان لبدع الايجاذ؛ مفيان ني الأعجاز، إيارات — ٩ 
)٠٦(.الشاملة المكنية حاموبية، نسخة الصالحي، ناّم إحسان 

الأصل,ني هكدا فهو تاؤنخ يوف يكز  ١٠



.1إسقذاصلٍ

دارلام، العبد بن للعز المجاز؛ انو؛ع بعض ني الإيجاز، إلى الإشارة - ١ ٠ 
مأا*ااه.تركيا، العامرة، الطياعت 

الفكر،دار الخطيب،، عجاج لمحمد مصطالحه؛ علومه ت الحديث، أصول - ١١
.١٥١٤٠٩ُيرويت،، 

٠مصر المعارف،، دار زهرة، أبو لمحمد ؛ الفق4 أصول —  ١٢
المقتهلف،مطعة الراقص، صادق لمصطفى المؤية؛ والبلاغات المرأن إعجاز -  ١١٠

1أ*آاه.الئالثأ، الطبعة مصر، والثمنلم، 
النفائس،دار التونجي، محمل د. تحقيق؛ للثحالبي، والاحاز؛ الأعجاز -  ١٤

.١٥١٤١٢الأولى، الطبعت ييروت،، 
ننمان،آل محثهور ت تحقيق الميم، لأبن العالمين؛ رب، عن الويؤين، إعلام -  ١٠

٠١٥١٤٢١*الأور، الطعة الدثام، الجرزي، ابن دار 
.٣١٩٨٠ة، الخامالفة بيروُت،، للملأيين، انملم دار للزرئلي، الأعلام؛ -  ١٦
 W - :المنهاج،دار العسكر، المعن ّ ءثالد؟ وأحكامه؛ أنُاءه الأتتباس

.٠١٤٢٥الأولى، الطمة الراض، 
المقل،ناصر تحقيق: تيمية، ابن الإسلام لثيح المتمم؛ الصراط اقتضاء -  ١٨

الثانية،الطيعة الراض، اليشد، مكتبة 
المطيعةحين، القادر •بو ئ. تحقيق: للهلوئ، النفير؛ عالم ني الإكسير، -  ١٩

مصر.النموذجية، 

إسماعيل،يحيى د. ت تحقيق صاض، للقاضي مسالم؛ موائد النتبم، إكمال -  ٢٠
اه.٤١٩الأولى، الهلمة مصر، دارالوفاء، 

حفاحى،النعم عبد محمل. ت تحقيق البلاعة؛ علوم في الأيضاح —  ٢١
.١٥١٤٠٥المائعة، الهليعان بيروُت،، اللبناني، الكتاب، دار 

للطباءةنخر التركي، اش عبد د. تحقيق: كثير، لأبن والمهابة؛ الدابة -  ٢٢
الأولى،الطيعة مصر، والشر، 

الفضلأبو محمد تحقيق: الززكشى، الدين لبدر القرآن؛ علوم ني الجرمان، -  ٢٣
مصر،الترايث،، دار إبراهيم، 

القاهرة.الأنصار، دار الممارى، لملي ه؛ الرسول يلاغة -  ٢٤



النبوي*الحديث في البيان، ءمعالم مراجع 

الخانجي،مكتبة هارون، السلام عبد تحقيق• للجاحظ، واكيين؛ البيان "  ٢٥
الماهرة.

٠٠٠١٣٠٦مصر، الخيرة، المهليعة للزييدي، العروص؛ ظج -  ٢٦
٢٧  -r_j ، ،تحقيق:السيوطي، للجلأل النواوي؛ نقرسا قمح م الراوي

الحديثة.الرياض مكتبة اللهليف، عبد الوهاب عيد 

الكبدار يي مخْلوط حثانا، لأبي اكهل؛ ثمج في والتكميل، التذييل -  ٢٨
فبرنم الإمام جامعة مكتبة غي ممررة )ومنه نحو( )٢٦ برقم المصرية 

AUryUj vTy\j yryoj ٧٣٢٤

الفكر،دار عمارة، محمد مجصعلفى صبظهت للمئدري، والترهيب؛ الترغيب —  ٢٩
ا،إاه.وظن،

معلومات(.)دون كتون اه لعبد تعاشيسر؛ - '٣ 

المفدى،محمد د. تحقيق: للدمابي، الغواني؛ سهيل على الفرائد، تعليق -  ٣١
^.١٤٠٩الأول، اتجة 

ترس،للنشر، ية التوناللءار عاشور، لابن • والتنؤير التحرير ير نف—  ٣٢
٣١٩٨٤.

بيروت،الفكر، دار زعران، حسين مثله كثير، لأبن العئليم؛ القرآن نفير -  ٣٣

ؤبيروت الفكر، دار الرازي، الدين لفخر الكثير؛ النفير -  ٣٤
الثانية،الهلبعة بيروت، الفكر، دار مؤير رصا، رشيد لمحمد انمار؛ نمير -  ٣٠

٠٠١٣٩٣

تحقيق:الم، مد لاين والأ-انيد، المعاني من الموطأ في لما التمهيد، -  ٣٦
منةين بد.ءا المغربية، الأوناف وزارة نثر وحماعة، الخلوي ممهلس 
٠٠١٣٨٧

المرمةرحماعة، هارون لام البد تحقيق: للأزهري، اللغة؛ تهذيب —  ٣٧
٠٠١٣٨٠العامة، المصرية 

الطعةالحلبي، البابي مصعلفى ٠ءليحة شاكر، أحمد تحقيق: الترمدي؛ جامع -  ٣٨
٠٠١٣٩٦مصر الثانية، 



٣

مؤسسةالتركي، اه عبد د. ت تحقيق للقرطبي، القران؛ [احكام الجا*ع -
يأأا،و.الأور، اتجة يرون، الرسالة، 

الشؤونإدارة حامل، العلى عبد ت تحقيق للبيهقي، الأيمان؛ رذثّ؛، لجا،ع ا -
^١٤٢٩قْلُ، الإملأمة، 

يرون،.العلمية، الكتب، دار تصوير حاتم، أيي لابن واكديل؛ لمح ا ~
عباس،إحسان د. ت تحقيق الجريري، للمعايى الكافي؛ الصالح لجليس ا -

يرون،،الأولى، الطعة الكتب،، عالم 
المعارف،،مشأة زغلول، محمد ت تحقيق الحليى، الأثير لاين الكنز؛ وم ج- 

الإ'،كندرية.

الأولى،الطعة ممر، العلمية، المطعة ماجه، ابن نتن على الئتدي اشية ح- 
١٣١٣^

إصدارءلال٣ا، الدين نور ت يه اعتتى أحمد، الأمام تد م ئى الثوي شية ج- 
،;.١٤٢٨الأولى، اتجُة مثلر، الأولأف وزارة 

اقرأ،دار السيد، علي الدين عز د. البلاغية؛ الوجهة من الجوي لخدبمثج ا -
..٠١٤٠٦الثانية، الهليعة بيروت، 

أكرمد. تحقيق: الحلي، الدين لثهاب، الترثل؛ صتاعة إر التوثل، نن ح- 
■م ١  ٠٩٨ يغالاد، الحرية، دار عث٠انJوم٠ما، 

زهوي،آل اش عبد أبو ت به اعتنى العريان، سعيد لمحمد ارافمحي؛ اة حس 
^١٤٢٩الأولى، اتجة الشارقة، الأصالة، من 

الإسلامي،المكتب حسين، الحضر لحمد وتاؤيحها؛ العريية محي يراسات -  ٤٩
..٠١٤٨٠الثانية، الطعة دمشق، 

٨

مصطفىت تصحيح ؛ للعكيري( الختسوب، التييان شرحه )*ع المتتيي ديوان — ٥ 
يى00مصر، الحلي، اليائي مصطفى مطيعة وزمحيليه، الزرتا 

بنالدين عفيف الحنن لأبي  ٤٣٠١١هذا أن جواد مصطفى الدكتور رجح ١، 
جا/أ(.، ٢٢٣)بدمشق، اللعة مجمع ١المحلة يتظرت - عدلأن 



اتنبوي|الحديث في البيان، ءمعالم مراجع 

الطبعةممر، التراث، دار شاكر، أحمد ت تحقيق الشافعي، للأمام الرسالة؛ اه_ 
ا،ا،مااه.الثانية، 

يوسفمنشورة(، غير دكتورا0 )رسالة الصحيحين م المخاطسي حال رعاية —  ٥٢
- ١٤٢٨الجامعي، العام الإمام، جامعة العربية، الاJغة كلية العاليوى، 

١٤٢٩.،،

الوكيل،الرحمن عبد تحقيق: للثهيلى، السيرة؛ في؛مج اه،، الودصئ -  ٠٣
■- ٠١٤١٠القاهرة، سميه، ابن مكتة 

الأرناووطثعيب، ت تحقيق المم، لابن العتاد؛ حير مدي ثي المعاد، زاد -  ٥٤
عشرة،الرابعة الفئة بيروت، الرسالة، مؤسسة الأرناووط، القادر وءثد• 
١٤٠٧.،،

إحياءدار البجاوي، إبراعيم تحقيق: للحطري، الآدابا؛ وثمر الأداب، زهر -  ٥٥
الثانية.الهليعان مصر، العربية، الكنم، 

أحمدعائل تحقيق: لاله,أالحي، العباد؛ حير محيرة هي والرقاد، الهوى محجل —  ٥٦
-.٠١٤١٤الأولى، الهلعة بيروت، المؤلمية، الكتب دار وزميله، الموجود عيد 

الخانجي،مكتية قولة، علي تحقيق: الخفاحي، سنان لابن اكصاحة؛ مر —  ٥٧
،،؟١٤١٤الثانية، الهلعة ممر، 

المكتب،الألباني، الدين ناصر لمحمد الصحيحة؛ الأحاديث، ية مل_  ٥٨
،٥١٤ّ ٠٥الرابعة، العلبعة بيروت، الإسلامي، 

الُلبعةمصر، وهبة، مكتبة الخهليب،، عجاج محمد د. التيؤين؛ قبل الثتة -  ٥٩
.٠١٤٠٨الثانية، 

العربية،الكتب، إحياء دار الباقي، عيد نوال محمطو تحقيق: ماجه؛ ابن متن ء  ٦٠
ممرا

الطبعةجئؤص، الحديث،، دار وزميله، الدعاص عريتظ تعليق: داود؛ أبي مثن -  ٦١
،.٠١٣٩٤الأول، 

القاهرة.المحاسن، دار هاشم، الاه عيل. تصحيح: الJارتطي؛ متن ء  ٦٢
الإسلامية،المهلوعات مكتب، عدة، أبو الفتاح بو به: اعتتى اكام؛ متن -  ٦٣

،.٠١٤٠٩الثالثة، الطعة حل، 



^.اكذاصلٍ

دارأحمد، اه رزق مهدي د، الأصطة؛ العصائر ضوء في التيؤية السرأ . ٦٤
اه. ٤٢٥ااطعةاكا0، الرياض، إمامالدءوة، 

مصطفىمطبعت وزميله، القا مصطفى ت تحقيق هثهام، لأبن الثيهمية؛ السيرة — ٦٥
^١٣٧٥الثانيت، اس مصر، الحالي، الياي 

وهبة،مكتبة موسى، أبو محمد د. البخاري؛ صحيح من أحاديث، شمح -  ٦٦
اآ؛اه.الأولى، الفة صر، 

دارالغامدي، أحمد ت تحقيق للألكائى، السنة؛ أهل اعتقاد أصول ثمج -  ٦٧
ه.١٤٢٥الثالة، اسة الرياض، طيبة، 

الرياض،للشر، الثريا دار مثيمين، بن محمد للشيخ الرؤية؛ الأربعين يمج —  ٦٨
>.١٣٢٤الأولى، الفة 

اّآاه.* مصر، الخيرية، المطعة للزرتاني، الرطآ؛ يمج —  ٦٩
حنمحمد د. صتثله: عتيمين، بن محمد للشيخ المالحين؛ ؤياض فِح - *٧ 

اه.٤٢٣الأولى، الهلبعة ؛يرويت،، العلمية، الكتب، دار وزميله، 
إبراهيم،بن ياسر تميم أبي تحقيمحات نكال، لابن الخاوي؛ صحيح شمح -  ٧١

^١٤٢٠الأول، الطعة ارياض، الأشد، مكنة 
*مصر المعارف،، دار شاكر، أحمد ت تحقيق فتيبة، لأبن والشعراء؛ الشعر —  ٧٢
محمدعلي ت تحقيق عياض، للقاضي المصطفى.؛ حقوق بتعريمء الشفا، -  ٧٣

مصر.الحلي، البابي عيي مهليعة الثجاوي، 

العامةالمصرية ة المرمللقلقثندي، الإتشا؛ صحاصة في الأعشى، صبح -  ٧٤
والشر.والرحمة ، لياليق
مصر.الأميرية، الهلعة ٠صئرة ت أحرى نسخة 

بيرويتط،الرسالة، مؤسسة الأرناؤوءل، معيب، ت تحقيق حبان؛ ابن صحح —  ٧٥
؛ا؛اهلأالأانية، اyبعة

العلبحةالرياض، المعارف، مكتبة للألباني، والترمس،؛ اكرغسي، صحيح -  ٧٦
>.١٤٠٩اصالة، 

الطبعةبيروت،، الإسلامي، المكتيا للألماني، ماجه؛ ابن تن مصحيح -  ٧٧
>.١٤٠٧الأول، 



النبوي1الحديث في اثبيإن، ،معالم مراجع 

الإسلامي،المكتب الألباني، الدين ناصر لمحمد داود؛ ايي متن صحيح —  ٧٨
"•٠١٤٠٩الأولى، الفة يرون، 

الإسلامي،المكتب، الألباني، الدين ناصر لمحمد الترمذي؛ منن صحح -  ٧٩
-.٠١٤٠٨الأولى، الهلعة سرويت،، 

الرحمنعيد بن لحمل )مخطرهل(؛ الصياح ترجين صلى المبلح، صوء -  ٨٠
مصورةوعنه (، ٢١٩)برقم ، لأّكوئيال، ١ بمكتبه هموجود القرير، المراكشي 

(.٥٠٦)برقم الماجل- جمعة همركز في 
أصواءالولي، بنتونس الأصوليض؛ لدى المحاوض دمع مند الترجح صوابمل -  ٨١

".٠١٤١٢٥الأولى، اتجة الرياض، الملف، 
ُطمةللملوي، الإعجاز؛ حئنائق وعلوم الملاغة لأمرار المتضمن اسراز، -  ٨٢

^١،.١٣٣٢.مر، المقتطف، 
عيردكتوراه )رسالة الكر المحسن عبد ت تحقيق ت منه أحرى خة ن

.٠١٤٢٠الرياض، العرية، الينة كلية منثورة(، 

الباز،نزار مكتة تصوير المراقي، للحافظ القريب؛ يمح م اكريس،، طمح -  ٨١٠
مكة.

التراثإحياء دار الربي، لأبن الترمذي؛ صحح ثِح الأحوذي، عارصة -  ٨٤
.٠١٤١٥الأولى، الهلعة يرون، المربى، 

لبنان.المصرية، المكتة للعماد، .؛ محمد عبقرية -. ٨٥

حليلد. تحقيق: للثتكي، المتاح؛ تلخيص قمح في الأفرنح، عروس -  ٨٦
.٠١٤٢٢الأولى، الهلعة يرون، الخلية، الكتب، دار إبراميم، 

الحلي،البائي مصعلغى مُلبعة للعيتي، ايخاري؛ صحح شمح القاري، عميأ -  ٨٧
.٠١٣٩٢الأولى، الهلعة 

وزميله،البجاوي علي تحقيق: للزمخشرى، اJحددث٠؛ همي_، في الفائق -  ٨٨
ممرّالحلي، البائي معلبعة 

الأحرىالمخة أردت، ؤإذا اليحث،، في المعتمده العليعه >ي >ذه 
عاليها.



هإءز)ئقاصلٍ

الدينمحب تحقيق حجر، لابن اليخاري؛ صحيح بشمح الماري، نتح -  ٨٩
م\*؛اه.الثالثة، مصر، السالمة، المفة الخيب،، 

الكريمعيد الشخ ت تحقيق ليثحاوي، ؛ الحاويث، ألفية بثمج المغسث،، نتح  ٠٩٠
^١٤٢٦الأولى، الفة الرياض، المهاج، دار مكمن ينمك، الخضر 

مدارعتيمين، بن محمد للشيخ المرام؛ بلؤغ بثمٍح دالاكرام، الخلال ذي فتح -  ٩١
هأ؛اها،.الأولى، اتجة الرياض، للشر، الوطن 
المكتبةبيومي، بنت إسراء وأم رمضان صبحى ت بتحقيق ت منه أحرى نخة 

،،.١٤٢٧الأول، الفة ممر، الإملأمة، 

المالكي،الشبرمحي لإبراهيم التويية؛ الأربمين يتمج الوهبية، الفتوحات -  ٩٢
;.٥١٣٧٤الأول، الهلثعة مصر، الخلي، ال؛ابي مصعلفى مهلبعة 

الفكر،دار موير الفلا٠رى، حزم لأبن واشئل؛ وص م القمل، -  ٩٣
محردت•

البابيعيي مهلبعة صقر، أحمل. البل ت تحقيق فارس، بن لأحمد اللغت؛ فقه —  ٩٤
القاهرة.الخلي، 

ممر،الأمانة، مطيعة صعد، توفيق محمد ئ. وحركة؛ منهجا البوة بيان فقه -  ٩٥
.٠١٤١٣الأول، ائبعة 

الهوزي،ابن دار العزازي، عادل ت تحقيق البغدادي، للخهليب والفقيه؛ الفقيه —  ٩٦
.٠١٤١٧الأول، الهلعة اليمام، 

النبوية،السنة إحياء دار للمناوى، الصغير؛ الجا*ع يمح القدير، فيض -  ٩٧
ممر.

تحقيق:القاسي، الثيا لأبن الأثربح؛ طخر روض من الأشر؛ح، شر فيض -  ٩٨
الأول،العليعة دبي، الإسلامية، وال.راّات البحوث دار نجال، محمود 

نصتالأحرى النخه أردت ؤإذا بحثنا، في المحتماوْ الطبعه هي هذْ )١( 
عليها.
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٣

وزملأنه،الغفار تمد المفتي ت تحقيق للئلسي، المتن؛ حقائق عن الكاشف ٠  ٩٩
الأول،اسة ياتمتان، الإملأب، والعلوم القران إدارة 

دارونمله، الجاوي ٠^، ت تحقيق المكري، علال، لأبي المناعتين؛ -'كناي، 
الثانية.الهلبعة ممر، العربي، الفكر 

العلبحةممر، الحالي، اليابى ممعلفى مطعة الزمخشري، اه لجار أا؛ ركداأا— 
الأخرة،

بيروت،العلمية، الكتب، دار البغدادي، للالخعلم_، الرواية؛ علم ؛ي لكفاية، ا— 
١٤٠٩.;،

داروزميله، الحولي احمد ت تحقيق الأثير، ابن الدين لضياء الماتر؛ لمثل ا— 
ممرّممر، نهضة 

ممر،المعارف، دار هارون، الملام عبد  '•وتحقيق شرح نملما، جالس م— 
الخامة.الطعة 

والجابيالجفان الدالي، أحمد محمد د. تحقيق: درذا؛>، لأبن لجض؛ ا— 
ه.١٤١٨الأول، الميعة والشر، لاكل؛اءة 
الثانية،الطبعة بيروت، المربي، الكتاب، دار للهيثمي، الزراتد؛ دمجعع 

٠١٤٠٢.

الباحث،؟بحوزة مصورة )سمحلوط(، البراك الرحمن عد الشيخ لتاوى ■مجمؤع ١
عليإءل.اد: حين، الخمر لحمل. ه؛ النبيين وحائم اف< رمول حمد م— 

للكتاب،.الحسينية ااا.ار انمض، الرضا 
الاستقامة،مطيعة الولي، حاد أحمد لحمد الكامل؛ المثل -محمد. 

س.iJi:ji، \-0الم؛عة القا٠رة، 

العارف،مكتبة الألبال، الدين ناصر لح٠اJ المحمدية؛ الشمأتل -مختصر 
.٠١٤١٣الرابعة، الميعة الرياض، 

أضواءالخلوي، الحز تحقيق: للموصلي، الة؛ المرمالمواعق خصر م— 
.٠١٤٢٥الأول، الميعة الرباض، المف،، 

وهبة،مكتبة موسى، أبو محمد ئ. البلاغي؛ اليرس أصول في -مراحعات 
.٠١٤٢٦الأول، الميسة مصر، 



٨

يرون،الرسالة، مؤسسة الأرناؤوءل، سعسس، ت تحقيق داود، لأبي المراسل؛ —  ١١٣
ا،و. ٤٠٨الأولى، الطبعة 
الكتاب،دار تصوير القاري، لملي المصاييح؛ مشكاة ٌرح المفاتيح، -مرئاة 

المامرة.الإسلامي، 

حادأحمد محمد تحقيق: لالسيوءلي، وأتواصها؛ اللمة ءلوم في لمنهمر ا~ 
مصر.اكرايث،، دار تصوير وآحرين، المولى 

حيدرالنفلا٠ية، المعار؛، دائرة معليعة للحاكم، الصحيحين؛ عر لسيرك ا- 
أباد•

الرّالة،مجرمة التركي، الد عبد الدكتور بإشراف، طح أحمد، الإمام -مستل. 
'آاإاه.اكان؛ة،الطبعان يرون،، 

الهادىعبد ت تحقيق شيبة، أبى لأبن دالأيار؛ الأحاديث، لي لمصئف، ا- 
الأور،الطعة الهند، الملقية، الدار الأفغاتي، 

داودآ•أ؛مح، ض ربهامم، للخْلا؛ي،، يائي(؛ أبي -تن )قمح اثن -معالم 
حزم،ابن دار لوم، الأحمد تحقيق؛ للحاكم، ؛ الحديث، علوم معرنة -  ١١٢٠

أمأ؛اه.الأور، المبعة يرون،، 
تحقيق؛القرطي، المباس لأبي ننلم؛ كتاب، تلخيص من أشكل لما التفهم، -  ١١٢١

اه،٤١١٢الأور، الهليعة دمشق، كثير، ابن دار متوورملايه، الدين محني 
تحقيق؛الشاطبي، إمحاق لأبي الكافية، خلاصة ئمح في الشافية، القاصد -  ١٦٢٦٢

الأور،الهليعة السعودية، الئرى، أم حامعة ئثر وزملاثه، الشيتي عياد د. 

دارمكتبة الوادعي، لنقبل المصعللح؛ أطلة يض أجوبة في ادقترح، -  ١٦٢٣
الأور،اسبعة اليمن، القدس، 

مصر.المعارف،، دار الرحمن، عبد عاتثة تحقيق؛ الصلاح؛ ابن مقدمة —  ١١٢٤
العلبعةحدة، الشروق، دار الدنس، سلامة لكامل النبوي؛ الأدب، رواتع من -  ١١٢٠

^.١٣٩٦اكاتية، 

القاصي،سمير تحقيق؛ لليوطي، الشفا؛ احادبث، تخرج في الصفا، -مناعل  ١١٢٦
..٠١٤٠٨الأور، الهلبعة يرويت،، الثقافية، الكتب، مؤسسة 
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الحبيببن محي ت تحقيق القرءلا-ض، لحازم الأدباء؛ وم1ج .، l_lمته1ج _  ١٢٧
.٢١٩٨٦الثالثة، الطعة بيروت، الإسلامي، الغرب، دار الخوجة، 

الإمام،حامعة سالم، رثاد محمد د. ت تحقيق تيمية، لأبن الثغة؛ متهاج -  ١٢٨
الأولى،الطعة الرياض، 

ممر.الريان، دار للتووي، ال«ءجاج؛ ين مسلم صحح سمح ال٠ت٠اج، ء  ١٢٩
بيروت،الفكر، دار اسيين، الأيمان؛ ضب م -انمهاج  ١٣٠
الشامي،احمد ت تحقيق للسعللأني، المحمدية؛ بالمح اللدنين، الوام، _  ١٣١

'١هء٤٢١الأولى، الفة ؛؛روت،، الإملامي، الكتب 
تيمية،ابن مكتبة عثمان، الرحمن عبئ ت تحقيق الجوزى، لابن الموصوئت؛ ٠  ١٣٢

ي«إا،رّالثانية، اكليعة القاهرة، 

الكتبإحياء دار الياثي، عب،. فواد محمد ت تحقيق ،١^،، للإمام ايوؤلآ؛ —  ١٣٣
ممر.العربية، 

عليتحقيق؛ الشقيهلي، الأمين لحمد المرد؛ مرام انيررد،ثمح نثر .  ١٣٤
-٠١٤٢٦الأولى، اس *كة، الخوالد، عالم دار العمران، 

بنالطاهر لحمد المبمحح؛ الجامع في الأنفيأر مضايق عد المح، الفلر - ١٣٥
ه.١٣٩٩تونس، - ليبيا للكتابه، العربية الدار عاشور، 

طاهرتحقيق؛ الجزري، الأثير لأبن والأثر؛ الحديث غرييؤ ثي المهاية -  ١٣٦
الإسلامية.المكتبة وزميله، الراوي 

الجوزي،ابن دار حلاق، محمد تحقيق؛ الثوكاني، لحمل الأوءلار؛ نيل _  ١٣٧
.٥١٤٢٧الأولى، الطبعة العودية، 

ه.١٩٧٢التاسعة، الهليعة بيروت، الثقانة، دار للزيات، الرسالة؛ وم ء  ١٣٨
يرون•الرمح،، الكتاب دار للرافمح،، القلم؛ -وحي  ١٣٩

سثح
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