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َ"دراسةَأسلوبيةَتركيبية"

 

َد.َأمحدَمصباحَاسحيم
َجامعةَبنغازيَ–كليةَالرتبيةَ

 

 بحثمقدمة ال

وصحبه ومن  آلةعلى أشرف النبيني سيدنا حممد وعلى لصالة والسالم هلل رب العاملني وا بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد
 بعد: اهتدى هبديه إىل يوم الدين، أما

منن للهننه،  يأتينه البالننن منن بنني يدينه وال ال فمنن املعلنوم عنند سارسنع العربينة وعلننوم اللنرآ  والسننة أ  لتناب اهلل الع ين 
 هنو وفن  منا وتوضنيحاً  ختصيصناً وبيانناً  []الحددثث ه السنة املشرفةتشرح معجٌ  لهظاً ونظماً ونصاً، هذا الكتاب املعج 

ٌٌ   العلنوم االسنالمية و  ملنندمت ا:   هاملتخصن  مثنن هننذ اللننار وتتجسند أمنام  األحكدم[[الفقد  أأللددة  ]أصدل مثبن
ألسلنة وشنرا اةينة اجلامع ألحكام اللنرآ   ملنا فينه منن اجلمنع بنني ا هدددد( 176:القرطبي) االمامعند قراءته تهسري  األمور

 [.]الحدثث املط رةالكرمية وبياهنا بالسنة 

بني  واألمر نهسه   شروا سواوين السنة لشروا الصحيح والسنن اليت وضع هلا أصحاهبا من جاً لاصاً وترتيباً جيمع ما
  املوضنع الواحند  بال شك تبوين  وترتين  يراعنع املعنال واالتهنا  معاين األحاسيث ومناسبات اةيات اللرآنية هلا، وهو

 والهكرة املتهلة شرحاً وتوضيحاً.

أبدل الفد ح حوددأن بدح الحدمل ال د وي )ولذلك اجلمع أي بني اةية واحلديث حكمته وساللته وبرلته، يلنو  العالمنة 
وم لأ    باب أصله من الكتاب فرأيٌ   الن وأنا أَُسِرُس الصحيح أَُبنِيُ   لنرمحه اهلل: " لنٌ  هدددددد( 6121:الفمسي

ٌُ اللننوا  ِحْجننرِي لوحنناً ألُننر ُمَرَصننعاَ صننواهر ترصننيعاً، وال ينُننَرى مثلننه، وال أرى حننداً للننوا   االرتهنناء إىل السننماء فَأَولْنن
 بالكتاب واجلواهر املرصعة باألحاسيث املبينة املكملة حلسنه، و  ذلك يلو  رمحه اهلل:

 1ُظ َرُسلِ  اهلِل َطْرٌز ُمَعَ ُم "َكأَن ِكَتمَب اهلِل َمْنُ لُل ُسْنُدٍس   َأَلفْ 
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بني معال اةية وساللة األحاسيث   املعال الواحد إال أ  األحاسيث مبينة ملا   لتاب اهلل،  –اجلمع  أي-ذلكوجه  وما
 وقد وضح رمحه اهلل ذلك بلوله:

 َظمُ َأَذِلَك ِفي تَمٍل بُِتلَمًة اْنَجَ ْت      َأِفي ِشْبِ  تَمٍل ِمْنُ  ُلٌر ُمنَ 

، أهدددت أتددد ، أالوندددمفقلن، أالدددرحوح، أالددديارثم ، أص، أسدددبأ، واقنن،ب، اإلسدددرا وشنننب  ا:  آ  عودددرانالتنناه هنننع: 
ونظائرهنا إىل أ  احلنديث  آ  عودران   ، حينث أشنار إىل أ  اهلل تعناىل أشنارأعبس، أالضح ، أالقدر، أاإلخدصص

، ومعلوم ما قين فيه، وال يبعد أ  حيمن أيُاً على ] 4اآلثة[ {اْلُفْرقَمنَ   َ زَ أندْ أَ } :آ  عورانمبني للكتاب الع ي ، فهع 
ضلٌ وال أضلٌ إال من حيث ضلٌ عن سنة رسو   ، أال ترى إىل ذلر املبتدعة سالن السورة اليت مابيا  الرسو  

 ."2اهلل 

 .احلديث الشريفالذلر احلكيم املتهلة مع عبارات  ةيحتاوله هذه الدراسة هو البحث   املعاين التهسريية  ما

مننن احلننديث الشننريف النمننوذه اعنناك صوامننع الكلننم  ملننا فيننه مننن عمنن  تعبننريي ورننع  والتصننار  ملعننا   لنن ى تننرس  التننري 
 جمملًة حيناً ومهصلًة حيناً آلر   اللرآ  الكرمي.

للعبننارة احلديثيننة   احلننديث الشننريف وتبوينن  ا نند ني  لمننا تتبننال هننذه الدراسننة البحننث عننن سالالت اجلمننع وااللتصننار
 املختصرة حيناً   تراجم األبواب واملبينة أحياناً ألرى   أبواب املوضوعات مع إبراز حماسن ترتيب ا وتبويب ا عندهم.

يشرا احلديث اةية ويبين ا، واةية ختص  احلديث أو ُُيََصُ  هبا، هذه أسوات وعلنوم تُننَرى مُنامين ا   بعنب لتن  
إىل جانن  م نم منن سالالت االتهنا   النذي يشنري (القرطبي)اب اجلامع ألحكام اللرآ  لإلمام و  ملدمت ا لت التهسري

 هددددد( 151:أبدي العبدمس القرطبدي)بني اةية واحلديث ويسميه انتظاماً، لما يرس مثن ذلك عند شنيخه    املعال الواحد
 لذا.  احلديث منت ء من آية لذا أويلو  بأ  معال صحيح مسلم   ملاالته إذ صاح  امله م ملا أشكن من تلخي 

نشأت فكرة هذا الكتاب مع ما صاحب ا من املباحث البالغينة واألسنلوبية لال،تين ،  أاالنتظم[[ ]االنتزاعومن لال  
 والتناس ، وبراعة االست ال ، وحسن التخل ، وبراعة اعتم، وغريها.

بالغنة أسنلوب اجلمنع   اللنرآ  واحلنديث،  ديث أوأ  يصنف هنذه الدراسنة ضنمن بالغنة احلن املتخص  لللار وميكن 
 أو اعصائ  األسلوبية لبالغة اللرآ  واحلديث.

ومن باب التنبيه فإنين عندما أقو  بانتظام اةية مع احلديث أو بانت اء معال احلديث من اةية ال أقصد استواء العبنارتني 
رمحنه اهلل:"  (القرطبدي)، يلنو  االمنام لسنا  رسنو  اهلل من حيث اللائن، فاةية وحنٌع منن اهلل قطعناً، واحلنديث علنى 
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، وأرفع سرجات البيا ، بن جتاوزت حد االحسا  واالجاسة إىل االرباء وال ياسة، بالغة اللرآ    أعلى لبلات االحسا 
ٌَ قولنه صنلى  مع ما أُوِتَ من جوامع الكلم، هذا رسو  اهلل  اهلل علينه وسنلم واْلُتَ  به منن غرائن  احلكنم، إذا تأَمْلن

  صهة اجلنا ، وإ  لانٌ   هناية االحسا ، وجدته منحطاً عن رتبنة اللنرآ    قولنه صنلى اهلل علينه وسنلم:" ِفيَ نا َمنا 

ٌْ َوال َلَطَر َعَلى قَنْلِ  َبَشر " فأين ذلك من قوله عن  َع َذُلََ تَوََسُفُن أَال َ َيهِهِتَش َ اَتَاَمََ يهََ فِوَ}وجنن:  الَعنْيٌ َرَأْت َوال أُُذٌ  َسَِ

هذا أعد  وزناَ وأحسن ترليباً وأعذب لهظاً، وأقن  {نٍيُع أََةِرَقَُن مَمِهُلََيَفِخ اَأُمََسٌف نََمُلَع تََالَفَ}، وقوله تعاىل:  {نُيُع أَال 

فينه جمنا  املتصنرف، وضنا  آينة  أل  الكنالم للمنا لنا  اتسنع  سنورة أو ألنو  إال   ملندار حروفاً، على أننه ال يعتن 
 . 3لا  على اللاصر املتكلف، وهبذا قامٌ احلجة على العرب إذ لانوا أرباب الهصاحة"امل

 وجن. إذ  هذا هو ما أقصده عن معال االتها  بني احلديث واملعاين التهسريية له   لتاب اهلل ع 

ذ إ  " السننة شنارحة على املعال   احلديث الشريف باعتباره املبني ملا   اللرآ  أو املوضح لنه إ وسيكو  ال،لي 
لللننرآ  الكننرمي مهصننلة مملننه، ملينندة ملطللننه، مصصننة لعامننه، مبينننة ملب مننه، مظ ننرة ألسننراره لمننا قننا  سننبحانه 

: بح كث رثحي )ومن هنا يلو   النحل(44ََ)َ{ونَكرُفَتَيََم هُلَعَلَوََم هِي لَإَِلََُزِنَامََاسِللنََنَيِبَتُلَِرَك الذَِكَي اَإلَنَل زَأن وََ}َ:وتعاىل

: السننننة قاضنننية علنننى الكتننناب، ولنننيع الكتننناب قاضنننيا علنننى السننننة ، يريننند هبنننذه الكلمنننة منننا وضنننحه هدددددددد(129
بلولننه: واحلاصنن أ  معنال احتيناه اللننرآ  إىل السننة أهننا مبينننة لنه ومهصنلة ممالتننه أل   هدددددد(6555:ال د لطي)

ي زهنا، وذلنك هنو املنن   علينه صنلى اهلل علينه وسنلم  جازته لننوزاً حيتناه إىل منن يعنرف لباياهنا ففُاًل عن و فيه 
را أ  يكنو  أوضنح ألهنا بينة بنهس ا إذ مل تصن إىل حد اللرآ    االعجاز واالجياز  ألهننا شنرا لنه وشنأ  الشن

 .4وأبني وأبسط من املشروا"

بنارات احلنديث أسننلوبياً بنناء علنى هنذا الطنرا أي املعنناين التهسنريية   اللنرآ  الكنرمي وهنع امللصننوسة بالبينا  منع ع
 وترليبياً، وليسٌ آيًة   ملابن حديث لما قد يُنْعتَنَلْد.

ابدددددح ر ددددد  )النننننيت أ بنننننٌ جل نننننا جوامنننننع للمنننننه علينننننه الصنننننالة والسنننننالم عبنننننارات احلنننننديث املختنننننارة هنننننع منننننن 
مي، اهلندف من نا رمحه اهلل   لتابه جامع العلوم واحلكم مع معاني ا اْلُمَهَسنَرِة   اللنرآ  الكنر  هددد( 795:الحنب ي

 البحث   لصائ  املعاين والدالالت ال،ليبية بني أنوار الوحع قرآناً وحديثاً، وجعلت ا حتٌ عنوا :

 أسلوبية ترليبية سراسة-احلكيمالذلر  يجوامع الكلم   احلديث الشريف وانتظام ا مع املعاين التهسريية ة
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 :لبحثاوفيما يلع بيا  ٌ للمن جية املتبعة   صياغة هذا 

  في ننننا تعريهنننناً مننننوج اً بهكننننرة الكتنننناب ومنطللننننات أفكنننناره ور يننننة صنننناحبه،  ٌوضننننع :البحددددثمقدمددددة
 حياو  إبرازه   هذا العمن. ومرجعيات لن ما

 :واحلديث من جوامع الكلم إىل االنتظام[ ]اللرآ وعنوانه  مدخت الدراسة. 

ن َسننات لالمننه صننلى اهلل عليننه وسننلم دلن لاصنناً للتعريننف ببالغننة اللننرآ  واحلننديث، ونبننذة عننجعلننٌ هننذا املنن
 احلنننديث  ثننناً  الكالمينننة واألسنننلوبية، معرفننناً ماصنننية جوامنننع الكلنننم   اللنننرآ  واحلنننديث، ولنننذلك التنننأليف   ل نننة

 الق وة-النلرثح بصغة-أالحدثثالقرآن  ]انتظم[وسراسًة، موضحاً قيمة االنتظام بني اللرآ  واحلديث وأَسيٌ ذلك بن 
 .أالوضولن[

 الدراسة أنومذ هم الوختمرة مح االخت مر إل  اإل را :مصط حم   

معنال  الوقنوف علنى  لللنار ال سنلصصٌ ملصطلحات الدراسة  بتناً تعريهيناً هلنا قبنن الولنوه إىل موضنوعات الكتناب  ليت
مع بينا  مندلوهلا  األلفبمئي[ الترت  ]العربية لن مصطلح يصاسفه، وجاء ترتي  هذه املصطلحات وف  ترتي  حروف 

 االجرائع    نايا العرض، مث أتبعٌ هذا الثبٌ االصطالحع بالنماذه املختارة من عبارات احلديث الشريف.

 أسلوبياً وترليبياً:-الليمة الل وية واألسلوبية   احلديث الشريف من لال  النماذه املختارة 

ينا  ألهاه نا، وقند جعلنٌ ذلنك ضنمن أسرس   هنذا اللسنم النمناذه املختنارة للدراسنة وذلنك بعنرض معاني نا العامنة، وب
 مستويني مها:

 .األس لب أالتدأل ف 

 .  البن ة أالترك 
إذ يتيح هذا  املستويا  عرض مدلوالت األلهاظ سالن عبارات احلديث بناء على لصائ  األسلوب وال،لي  الذي 

ة، وقد سار ذلك على حنو ملار   ورس به احلديث وانتظمٌ معه املعاين التهسريية لآلية املوافلة له   املعال والهكر 
 الوحيني الكرمي والشريف. اله ار الليم الل وية والسمات األسلوبية ألنوار

 بحثخمتوة ال: 

وجعلت ا على هيأة نلاط، أتتبع هبا ما جاء    توصلٌ إليه ذيلٌ هذه الدراسة مامتة تتُمن نتائج الدراسة وما 
 .أالترك  [أالتأل ف، أالبن ة  ]األس لب  الدراسة أال ومها: الكتاب بدءاً من املستويني املشار إلي ما 
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 :قمئوة الوصملر أالورا ع 

  بتاً مبصاسره ومراجعه اليت اعتمدت علي ا   هذه الدراسة. بحثوضعٌ   هناية ال

 بحثفهرس ال: 

جاءت  ج ئيةه من أي للوصو  إىل غايته ومراس اللار   تيسرياً على بحثف رساً مبوضوعات ال هوضعٌ   آلر 
 ه.في

 و  اعتام أمحد اهلل تعاىل على رين عونه وحسن توفيله إذ احلمد منه وإليه.

 الق م األأ :

 مدخت الدراسة: القرآن أالحدثث مح  لامع الك م إل  االنتظم[

 الدراسة أنومذ هم الوختمرة مح االخت مر إل  اإل را   مصط حم

 الك م إل  االنتظم[ مدخت الدراسة: القرآن أالحدثث مح  لامع 1 .6
حلمننن رسننالته، واصننطهاه ألساء أمانتننه، وهيننأ لننه أسننباب األساء والتبلينن  مننن فصنناحة  التننار اهلل نبيننه حممننداً 

وبالغننة، فمنننذ أ  لننا  لهنناًل رعتننه عنايننة اهلل واسننتمرت هننذه العنايننة حننع التحاقننه بننالرفي  األعلننى، قننا  عليننه 

دْأُ  ِفدي بَنِدي َسدْعِد بْدِح َبْكدٍر":" أَنَم َأْفَصُح اْلَعرَ الصالة والسالم ََ ٍٍ َأَن وُين  صنلى  .(5) ِب بَدْ َد أَِني ِمْح قُددَرْث

اهلل عليه وسلم عن نهسه أنه ذات يوم جاءه ملكا  وهو ص رٌي يلع  مع الصبية   جنرا  فألذاه من بين م، 

ٌ  بنه مناٌء  وأجلسه أحدمها على رلبته، مث شلا صدره الشريف وألرجا منه عللة سنوساء، وغسنال قلبنه   ِلْسن

 ليكو  هذا الصدر املنشرا حمطة استلبا   لوحع اهلل تعاىل وأنواره املن لة عليه. ( 6)و لٌج، مث أرجعاه إىل موضعه

عرف بني قومه بالصاس  األمني، وال يكو  الصد  إال إشارًة للكالم الصاس  الصاسر عن قائله، ويش د 

ني عليه الصالة والسالم زوجه، وأهن بيته، ولاسمه، وصحابته رضوا  لذلك أيًُا أقرب الناس للصاس  األم

لْم َثُكْح َكَصُ[ َرُسلِ  اهلِل َصَ   اهللُ َع ْ ِ  َأَسَ َم :" هدد( 55: عمئَة رضي اهلل عنهم)اهلل عن م، تلو  السيدة 
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 أ َ   هدددددد(:93أََنسٍ (وعن  .،(7")َمْح َسِوَع ُ  َسْرلًا َكَ ْرلُِكْم، َأَلِكْح َكمَن ِإَذا َتَكَ َم ِبَكَصٍ[ َفْصٍت َثْحَفظ ُ 

 .(8)َلاَ  ِإَذا َتَكلَم ِبَكِلَمًة أَعاَسَها َ الَ اً َحَع تُنْهَ َم َوِإَذا أَتى قَنْوماَ َفَسَلَم َعَلْيِ ْم َسَلَم َ ال اً"  الَنِبي

أ[ معبد الخزاع ة رضي اهلل )على  وعند انتلاله إىل سار هجرته املدينة املنورة وأ ناء سريه إلي ا حين ضيهاً 

، وحينما وصهته ل وج ا فلالٌ عن لالمه عليه الصالة اليت مل تكن تعرف رسو  اهلل  :...هدددددد(عنهم

، وبعد أ  أنريت يثرب بنوره عليه الصالة والسالم ُي نا لاسمه (9)" َكَأَن َمْنِطَقُ  َخَرزَاٍ  نُِظْوَح"والسالم:

:" َمم َمَ ْ ُت ِلثَبم ًم َأاَل َحرِثرًا أَْلَ َح ِمْح َكِف َرُسلِ  اهلِل ولطافة منطله عن ُلُلِلِه رضع اهلل تعاىل  أنس

ْيٍ  لْم أفْدَعْ ُ   ََ ْيٍ  فَدَعْ ُتُ  ِلَم فَدَعْ َتُ ، َأاَل ِل ََ أاَل فَعْ َت  َصَ   اهلُل َع ْ ِ  َأَس َم فَوم قَمَ  ِلي َقُط ُأٍف َأاَل ِل

 .(01) َكَيا أََكيا"

فيما يتعل  بكالمه ومنطله، وهذه ش اسات الناس عنه  هذا غْيٌب من فيب  عن رعاية اهلل تعاىل لرسوله 

 وعن صد  لالمه وحسن منطله.

  ليتحل  بذلك التأييد االعجاز والتحدي ألهن أُِيَدْت هذه الرعاية بالوحع وإن ا  اللرآ  الكرمي عليه 

َال قُوَىإِ}تعاىل: الهصاحة وأرباب البيا  قا   َيُوحَىَعَلَمَهَُشَدِيدُ َبِهَِ}وقا  أيُاً:  ،(00) {ن َهُوََإِالََوَح يٌ نزَلَ

 .(20)َ{مُبِنيٍ الرُوحَُال أَمِنيَُعَلَىَقَل بِكََلِتَكُونََمِنََال مُن ذِرِينََبِلِسَانٍَعَرَبِيٍ

ِبَجَلاِمِع اْلَكِ ِم، َأُنِصْرُ   : " بُِعثتُ اليت يلو  عن ا رسو  اهلل مل تلك إذ  ِمَنُح اهلل تعاىل لنبيه 
َنم أنَم نَمئٌِم ُأأتِ ُت ِبَوَفمتِ ِح اأْلَْرِض فَدُلِضَعْت ِفي َثِدي  (.13)"بِملُرْعِ ، َأبَد دْ
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}قُلَ عن نهسه أ  اهلل قد آتاه جوامع الكلم أيده باللرآ  الذي آمنٌ به اجلن قا  تعاىل:  ُي نا الرسو  

 .(14)بِنَاَأَحَداً{مَعََنَفَرٌَمِنََال جِنَِفَقَالُوا َإِنَاَسَمِع نَاَقُر آناًَعَجَباًَيَه دِيَإِلَىَالرُش دَِفَآمَنَاَبِهَِوَلَن َنُش رِكََبِرَأُوحِيََإِلَيََأنَهَُاس تَ

اللل د بح )وَسعه أرباب الهصاحة والبيا  من لهار قريش فأذعنوا له وأقروا بهصاحته وبيانه، قا  فيه 
" واهلل للد َسعٌ منه لالمًا ما هومن لالم االنع وال من لالم اجلن، وإ  له حلالوة، وإ  :د(هددددد 7الوغ رة:

عليه لطالوة، وإ  أعاله ملثمر، وإ  أسهله مل د ، وإنه ليعلو وال يعلى عليه، وما يلو  هذا بشٌر، فلالٌ 
 .(15)قريش: صبا الوليد لتصبو  قريٌش لل ا" 

ونصاً ونظماً مع جوامع الكلم تلكم اعاصية اليت متي  هبا لالم النيب صلى اهلل  إذ  اللرآ  الكرمي املعج  لهظاً 

 عليه وسلم جعل ما اهلل تعاىل أساتني لإلبالغ وحجتني لإلقناء.

جند أ  بعب أهن العلم يلصروهنا تارة على اللرآ   (16)"ُأأتِ ُت َ َلاِمَع اْلَكِ مِ :" إذا أُْمِعَن النظر   قوله 

 ؟-جوامع الكلم -تارة ألرى على احلديث الشريف فعلى أي ما تنطب  هذه الصهةالكرمي، و 

لا  يتكلم باللو  املوج  :" أ  النيب هددد( 624:الزهري)رمحه اهلل عن  هددددددددد( 551:ابح حجر) ذلر

، واللرآ  هو الللين اللهظ الكثري املعاين، وج م غري ال هري بأ  املراس صوامع الكلم اللرآ   بدلين قرينة بُ  ٌُ ِعْث

األمور الكثرية لانٌ  جيمع لنبيه  ال اية   إجياز اللهظ واتساء املعاين، وعند البخاري رمحه اهلل: أ  اهلل 

 .  17)تكت  قبله   األمر الواحد واألمرين" 

  تشمن اللرآ  الكرمي واحلديث النبوي الشريف الك م[ ] لامعمن لال  هذا الن  يتبني لنا أ  صهة 
 ألهنما أساتا  ل  اهلل تعاىل هبما رسوله صلى اهلل عليه وسلم زياسة   التأييد والتمكني.

 وهع:وسأعرض رلة من أسلوب جوامع الكلم سواء   اللرآ  أو   احلديث، 

 (18) {ال أَل بَابَِلَعَلَكُم َتَتَقُونََيَأُولِيحَيَوةٌَوَلَكُم َفِيَال قِصَاصَِ}تعاىل: قو  اهلل 
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رمحه اهلل: " هذا من الكالم البلي  املوج ، ومعناه ال يلتن بعُكم بعُاً"، فهع الكت   (القرطبي) يلو 
جعن  العالية:اللتن أنهى لللتن، فجاءت عبارة اللرآ  أفصح وأبل  وأوج ، قا  أبو  العبارة:املتلدمة لانٌ 

 .(19)اهلل اللصاك حياًة فكم من رجن يريد أ  يلتن فتمنعه مافة أ  يلتن" 

 .(20) {وَمَن َيُطِعَِاهللََوَرَسُولَهَُوَيَخ شََاهللََوَيَتَقِهَِفَأُولَئِكََهُمَُال فَائِزُونَ}ومن ا أيُاً: قو  اهلل تعاىل: 

 (عور بح الخطمب)رمحه اهلل هلذه اةية قصة تد  على عظيم معناها " ذلر أسلم أ   (القرطبي)ذلر االمام 
، وإذا رجن من سهاقني الروم قائم على رأسه وهو يلو : أش د أ  ال إله بينما هو قائٌم   مسجد النيب 

إال اهلل وأش د أ  حممداً رسو  اهلل، فلا  عمر: وما شأنك ؟ قا : أسلمٌ هلل، قا  عمر: هن هلذا سب ؟ 
اللرآ  رع قا : نعم، إين قرأت التوراة وال بور واالجنين ولثريًا من لت  األنبياء فسمعٌ أسريًا يلرأ آيًة من 

في ا لن ما   الكت  املتلدمة فعلمٌ أنه من عند اهلل فأسلمٌ، قا  : وما هع هذه اةية؟ قا : قوله 

 ]أثتق [فيما مُى من عمره، {وخيشَاهلل}  السنن،{ورسوله}هرائب،  ال{ومنَيطعَاهلل}تعاىل: 

   :اجلنة، فلا  عمر: قا  النيب  والهائ  من جنا من النار وأسلن فيما بلع من عمره، فأولئك هم الهائ و 
 .(21)" " أأت ت  لامع الك م"

هذا  سليال  على  بوت لاصية جوامع الكلم   اللرآ  الكرمي، أما   احلديث الشريف ف ع واضحة بينة، 
  تهسريه اجلامع ألحكام اللرآ ، حيث يلو  رمحه  (القرطبي)يُاف إلي ا قيد آلر م م تهرس ببيانه االمام 

 هذه ذلك لل  إىل  عند حديثه عن حكم قيام اللين وبعد أ  سا  أحكامه وأسلته من السنة النبوية  اهلل

 (.22)امللالة:" قا  علما نا: وهبذا ال،تي  انتظم احلديث واللرآ  فإهنما يبصرا  من مشكاة واحدة"
من ج ة، ولكنه ليع ببعيد عن واالنتظام امللصوس هنا يد  على معال التواف  أو املطابلة   احلكم الهل ع 

 املدلو  األسلويب نظماً ونصاً، وسيأِت الكالم عن هذا املصطلح قريباً. 
أما جوامع الكلم   احلديث النبوي الشريف ف ع لثرية ألتار من ا املش ور عند أهن احلديث والهله، يلو  

أحاسيث من األحاسيث اجلوامع علي ا عند ا د ني والهل اء اعمسة  رمحه اهلل: اشت ر (ابح ر   الحنب ي)
 مدار الشرء أال وهع:

" َمم نَدَهْ ُتُكْم َعْنُ  فَمنْدتَدُهلْا، َأَمم و ،"" اْلَحَصُ  بَِ ٌح أاْلَحَراُ[ بَِ حٌ و ،ِإنََوم اأْلَْعَومُ  بِملِنَ مِ " ":قوله 
 .(23)َأاَل ِضَراَر" " َأاَل َضَررَ ،  َأَمْرُتُكْم بِِ  فَْأُتلْا ِمْنُ  َمم اْسَتَطْعُتْم"
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: اإلمم[ النلأي) وفيه يلو َمْح َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَم َهَيا َمم لَْ َس ِمْنُ  فَدُهَل َرٌل"،  :"ومن ا أيًُا قو  النيب 

" هيا رمحه اهلل:  (هدددد551:ابح حجر)يلو   (24)هذا مما ينب ع حهظه وإش اره"رحو  اهلل:"  (هدددد171

لدثح أقمعدة مح قلاعده، أقد سومه بعح الع وم  بأن  نصف أللة الحدثث معدأل مح أصل  ا

 .(25)الَمرع"

أال وهع جوامع الكلم اليت منح ا اهلل تعاىل له، وجعل ا قبن  هذا عن أش ر َسة من َسات لالمه      
 ذلك َسة ل ى من َسات لتابه الع ي  ناهيك عن   فصاحته وإعجازه.

الذي ، (القرطبي)إليه  هو االنتظام الذي أشار ملمحًا آلر ديثه وأضيف إىل َسة جوامع الكلم   ح
، وأفرسه اليوم بالعرض (26)"سابلةأحاو  سراسته   هذا الكتاب، وقد سب  أ  أشرت إليه   سراسة 

والبحث  باعتباره َسة أسلوبية تتحل  من لالهلا فكرة االعجاز النبوي مؤيدة  بأنوار الوحع وجيتمع بذلك 
رمحه اهلل: " ونعلم قطعاً من غري شك  أ   (هدددد455:أبل ح من)رآ  واحلديث   مشكاة النبوة، يلو  نورا الل

لا  أفصح العرب فلم يكن يتكلم إال بأفصح الل ات وأحسن ال،الي  وأج هلا وأش رها، وإذا رسو  اهلل 
وتعليم اهلل له من غري  تكلم بل ة غري ل ته فإمنا يتكلم بذلك مع أهن تلك الل ة عن لري  االعجاز،

 . (27)معلم"
 حتاو  هذه الدراسة البحث   جان  معني   ل ة احلديث الشريف أال وهو:

شرحًا ومعاًل، وليف حتللٌ   شروح ا سالالت  مع الوعمني التف  رثة آلي اليكر الحك م[ ]انتظمم  
 ث أو الدراسة.ل وية وأسلوبية وبالغية لثرية، وهو جان  مل يتطر  إليه أحٌد بالبح

 
 : التأل ف في لغة الحدثث الَرثف6-6

 صندورمنن صمنع احلنديث النبنوي الشنريف  ابتند  (هدددددد 665:عور بح عبدالعزثز)من اعليهنة  مربأ         
لنا  علنى هينأة أجن اء  الرجنا  وأفنواه النرواة، وه نرت سواوينن السننة وجمناميع احلنديث   عندة صنور: من نا منا

  مولئنه  (هدددددد679:أاإلمم[ مملك) ،(أابح شهمب الزهري)مبكة،  (هددددددددد95:ح  رثجاب)ص رية لمجموء 
 أبدددددددددددي لاأأل)و، (هددددددددددددددد146:اإلمدددددددددددم[ أحودددددددددددد)املننننننننننننورة، إىل أ  جننننننننننناءت املسنننننننننننانيد لمسنننننننننننند  باملديننننننننننننة

 هددددددددددددد(141:البخدددددددمري) لصنننننننحيحعالنننننننيت صننننننناحبت ا ه نننننننور لتننننننن  الصنننننننحيح   ،(هدددددددددددد154:الط مل دددددددي
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، (هدددددددددد252:الن ددددمئي)، و(هدددددددددد179:الترمدددديي)و، (أبددددي لاأأل)، والسنننننن لسنننننن (هددددددددد116:م دددد م)أ
 88".(هددددد172:ابح مم  )، و(هدددددد455:الب هق ي)و
 

ٌْ من لالهلا أسانيدها  مث شرحٌ هذه اماميع شروحاً امت جٌ في ا معارف األمة االسالمية فل اً ول ًة، بُنينَِّن
هاظ والنصوك احلديثية تبعًا لألحكام الهل ية اعاصة هبا، وقد ختلن هذه ورواهتا، لما شرحٌ في ا األل

 الشروا بعب االهتمام صان  الل ة واملعال   عبارات احلديث.
مل يدلن علماء العربية احلديث الشريف ضمن شواهد املوضوعات النحوية املستد  علي ا بكالم العرب 

احلديث الشريف وتدوينه، وحجت م   ذلك تعدس روايات  ، وقد لا  هذا قبين رع89"وباللرآ  الكرمي
أبي )إال أنه بعد جمعء  احلديث، ولذلك الرواية باملعال، وعدم التثبٌ من إسناس احلديث إىل رسو  اهلل 

رمح ما اهلل  ([6174:ابح مملك)ألهية وصاح   [(6244:ح من األندل ي في القرن الثممح الهجري
 االستش اس النحوي بعد أ  مت رعه والتثبٌ من رواياته وأسانيده.سلن احلديث الشريف سائرة 

وألذت علوم ألرى تنبجع  ألراثة[ ]رأاثةه ر أ ناء رع احلديث النبوي الشريف وتدوينه علم احلديث 
     من مشكاة الوحع علمًا تلو اةلر، ومن بني علوم احلديث اللائمة على أساس البحث   ل ة احلديث

رمحه اهلل:" عبارة عما وقع   متو  األحاسيث  (هددددد142:ابح الصصح)الذي عرفه  لحدثث[]ع م غرث  ا
غرب من  بلوله:" لشف ما هدددد(6644:الزمخَري)، وقد عرفه 5من األلهاظ ال امُة  لللة استعماهلا"

 .01ألهاظ احلديث واستب م، وبيا  ما اعتاك من أغراضه واستعجم"
مناء الل نة وعننايت م بألهناظ ال رين  البداينة األوىل للعناينة باحلنديث النبنوي الشنريف ج نوس عل وميكننا أ  نعت 

 من حيث ل ته ومعانيه، ومن هؤالء العلماء الذين اعتنوا ب ري  احلديث:

 ولتابه غري  احلديث. [ننهن882] أبوعبيد اللاسم بن سالم
 يث.ولتابه غري  احلد ن[ننه862] أبوحممد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة
 [ ولتابه غري  احلديث.نننننه885]أبوإسحا  إبراهيم بن حممد احلريب 
 [ ولتابه غري  احلديث.ننهن088]أبوسليما  محد بن حممد اعطايب 

 [ ولتابه الهائ    غري  احلديث.نننهن508] وال مشري حمموس بن عمر
 احلديث واأل ر. [ ولتابه الن اية   غري ننهنن616وأبوالسعاسات املبارك بن األ ري ]

اليل ملارنننننة بالعنايننننة باجلاننننن  النننند قليلننننة-العربيننننةعلمنننناء  ج ننننوس-فإهننننناواالعننننراب  أمننننا مننننن ج ننننة علننننم النحننننو
 البلاء العك ي. أليب-احلديثلتاب إعراب  واملعجمع، ومن هذه الدراسات
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 .(مملك البح)-لصحيحلتاب شواهد التوضيح والتصحيح حلن مشكالت اجلامع ا 
البالغنع فإنننا ال جنند مؤلهناً النت  مببحنث  معنني  منن مباحنث علنوم البالغنة أو بهنن  منن فنوننه أما   اجلان  

 سوى بعب املؤلهات اليت تُمن إشارات  معينة   مبحث لاك من مباحث البالغة مثن:
 .(هدددد216 لرثد:ألبي بكر محود بح الح ح بح )لتاب امتال 

الذي رع فيه  المثائة وستني حديثًا نبوياً، وشرح ا  دددد(هد451 :ل َرثف الرضي)لتاب امازات النبوية 
شرحًا وافيًا مبنيًا على استخراه جمازاهتا واستعاراهتا ومعاني ا اللطيهة ا تملة، ولكنه مل ُيره هذه األحاسيث 

 أو يسندها إىل رواهتا.
بعب الوجوه البالغية   اللرآ   لتاب االشارة إىل االجياز   بعب أنواء اماز الذي وضعه صاحبه   بيا 

 الكرمي واحلديث النبوي الشريف.
الذي تتبع فيه ألهاظ  (ددددده544:ل قمضي ع مض )لتاب ب ية الرائد ملا تُمنه حديث أم زرء من الهوائد 

 هذا احلديث الطوين ومعاني ا.
، ولتابه اةلر (دددددددده 795 :البح ر   الحنب ي)املأل األعلى  لتاب التيار األوىل   شرا حديث التصام

 البن عباس. نور االقتباس   مشكاة وصية النيب 
 من ا: أما عن اجل وس امللامة حو  ل ة احلديث الشريف بالغياً وأسلوبياً وحنوياً   عصرنا احلاضر أذلر

 .[(:1937لوصطف  صملق الرافعي(البالغة النبوية 
 .لوحود ضمري حومليل وية والنحوية احلديث النبوي الشريف وأ ره   الدراسات ال

 بناء اجلملة   احلديث النبوي الشريف.
 .لعزالدثح ع ي ال  داحلديث النبوي من الوج ة البالغية 

 .لوصطف  الَكعةالبيا  ا مدي 
 .ر   الب لمي لوحودالبالغة النبوية 

 .لعبد الرحوح بللرعجوامع الكلم   البيا  النبوي 
 .ألحود زكرثم ثمسلفديث النبوي الشريف الصورة الهنية   احل

عدة سراسات جاءت ملحلًة   سراسة له بعنوا  علم احلديث النبوي حماضرات  صبري الوتللي وللدلتور
ال نة في القرآن أالحدثث لراسة  : ]مفهل[عنوا الكتاب حتٌ  وسراسات، هذه الدراسات ورست   آلر

 .ال نة[القرآن في نقد متلن ]لأر ه حتٌ عنوا : وسراسة ألرى   الكتاب نهس معجو ة لالل ة[
يتصن باجلمع بني  هذه رلة من الدراسات امللامة حو  احلديث النبوي الشريف ل وياً وأسلوبياً، ومن ا ما   

 اهلل عليه وسلم:" لبري  انطالقًا من قوله صلى ربط بين ما على حنو البالغتني اللرآنية والنبوية، و  أغلب ا

 ختصي  اللرآ  بالسنة، أو التلييد وغريها.أ امع الكلم"، ولذلك على مبدٌ صو بعث
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جديد   البحث الل وي  من-واحلديثانتظام اللرآ   –والسؤا  اة : ما الذي ستلدمه هذه الدراسة 
 واألسلويب؟

 

 الق وة أالوضولن: النلرثح[ ]بصغةانتظم[ القرآن أالحدثث  6-1
ٌُ نظراً ملا متثله لاصية جوامع الك   لم منن قيمنة أسنلوبية عالينة لللنرآ  الكنرمي واحلنديث النبنوي الشنريف أْمَعْنن

بندا يل أننه ميثنن اتهاقناً  النظر   معاين آيات من اللرآ  الكرمي جاءت سالالهتا ُمبَنيَنَنًة   السنة أو العكع، ممنا
واحلنننديث علنننى لنننالف    موضنننوء واحننند بتعبنننريين متلننناربني إال أ  الهنننار  بين منننا أ  اللنننرآ  متعبننند بتالوتنننه

ذلننك، هننذا االتهننا    املعنناين التهسننريية هننو مننا أ ننث فيننه وأمعننن فيننه النظننر لاصننًة أ  جوامننع الكلننم تشننتمن 
 .00"أاالختصمر[]الجوع على عنصرين أساسيني من عناصر البالغة واألسلوب مها: 

ينة متثنن جانبناً أسنلوبياً مل وعلى حنو ملار  أي بني عنصري اجلمع وااللتصنار ه نرت لندي قنيم أسنلوبية ورال
 أجد أحداً تناوله بالبحث أو الدراسة.

أ ريف منن حينث املعنال مسنتعينا مببندشرعٌ   رع مناذه متهلة من آي اللرآ  الكرمي وعبنارات احلنديث الشن
 (القرطبددي)الننذي نناسى بنه االمنام واحلنديث، واالنتظنام واقنٌع في منا اجلوامنع باعتبارهنا َسنة مشن،لة بنني اللننرآ  

رمحننننه اهلل   تهسننننريه اجلننننامع ألحكننننام اللننننرآ ، وقنننند أسنننننده رمحننننه اهلل إىل شننننيوله رمح ننننم اهلل، و  ملنننندمت م 
 صاح  امله م ملا أشكن من تلخي  لتاب االمام مسلم. (القرطبي أبلالعبمس)

تناا نصنع  يتحل    آي اللرآ  الكرمي ومعاني ا التهسنريية اجلامعنة واملنتظمنة منع عبنارات احلنديث الشنريف انه
هننذا االنهتنناا  أالحدددثث[ ]القددرآنُيتنن     مُننامينه قيمنناً أسننلوبيًة رفيعننًة تتجسنند في ننا بالغننة النننورين  لبننري

 النصع يُعنا أمام اةِت:
 .]الحدثث[وعبارات شريهة  []القرآنلالم اهلل املعج 

 وحدة موضوعية مبعال أ  هناك فكرة واحدة وموضوعاً واحداً.
 .0/08،الحدثثالفمئق في غرث   -(00)

 بنيتا  نصيتا  آية وحديث.
 معا   وألهاظ تته    ال ال  صرفياً وساللياً.

 إمدددم]االشنننارات اللنننرآ  الكنننرمي، وأبنننواب وموضنننوعات احلنننديث الشنننريف، هنننذه  إشنننارات وإحننناالت   سنننور
الحدثث[؛ س أتي مح أبلاب الحدثث في كت   بمب تقد[ أأ القرآن الكرثم، أأ لولضع سمبق مح سلر

األحاسيننث مبينننة ملننا   اللننرآ ، مننع مراعنناة أ  ترتينن  سننور اللننرآ  الكننرمي تننوقيهع، وتبوينن  موضننوعات   أل
 احلديث توفيلع.

 بناء على النلطة السابلة هناك تناس    املعاين التهسريية وعبارات احلديث أسلوباً وترليباً.
 رمحه اهلل. (القرطبي)يه إل هذه النلاط جمتمعة حتل  من لالهلا مبدأ االنتظام الذي أشار
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هننذا اجلمننع بننني اةيننة واحلننديث إ بننات قننيم أسننلوبية لبالغننة النننورين، أي الل ننة العليننا  علنننين أ   أحنناو  عنن  

 أضيف شيئاً ولو قلياًل   الدراسات النصية لبالغة اللرآ  والسنة النبوية، وباهلل تعاىل لما  العو  والتوفي .

منن قراءتننا لبالغنة الننورين  لللنار من أسلوب اجلوامنع، ومنا نريند أ  نلدمنه  بعد هذا العرض املوج  لليمة لن

 مصطلحات هذه الدراسة ومناذج ا املختارة. اللار أضع بني يديك أي ا 

 الدراسة، أنومذ هم الوختمرة تعرثفم أإ راً : مصط حم -

، مع بيا  النماذه املختارة قبن الدلو    جما  الدراسة أحاو  توضيح مصطلحات الدراسة تعريهًا وإجراءً 
 هذين اجلانبني: اللار للبحث والدراسة مو لة ومسندة إىل مظاهنا، إليك ألع 

 : مصط حم  الدراسة 8-0
  :مصطلح متشع  من أهم مدلوالته أنه العملية اليت مبلتُاها حتين اللهظة املستعملة على اإلحملة

 وهناك قسما  لإلحالة: []الخمرلالشعء املوجوس   العامل، ويسميه اللدماء 
 [exphora]إحالة ملامية  -
 08[  enphora]إحالة ملامية  -

  :ينذلر البالغينو  تعرينف االلتصنار   ملابنن مصنطلح آلنر هنو البسنط النذي  عاسًة منااالختصمر
ن عرفننننوا أي االلننننناب أساء امللصننننوس بننننألثر ممنننا يسننننتحله أصننننله لهائنننندة، وممنننن يعنننين االلننننناب، وهننننو
رمحننه اهلل   بديعيتننه الشنن رية، حيننث  [(6249:صددفي الدددثح الح ددي) أملبنندااللتصننار وفنن  هننذا ا

َرُسدلَ  اهلِل  فَقددمَ : هلِل َأِلِكَتمبِددِ   " ِإَن الددِدثَح الَنِصدد َحَة، َفِق دَت: ِلَوددْح ثَددماستشن د لنه بلننو  الننيب 
الم إذا ورس مننن لرينن  وفيننه يلننو  شننارا البديعيننة: حاصننن هننذا الكنن َأأِلَئَِوددِة اْلُوْ ددِ ِو َح َأَعددمَمِتِهْم"

 أ  يلو  بعد ذلر اهلل تعاىل ولتابه ونبيه واملسلمني فإهنا لهظة جامعة لألئمة والعامة، االلتصار
 .602/ 2، ماسة: سل ، ل من العربابن منظور،  -08
 ."فيه التأليد والتنصي  على العموم وحسنة ما 

ن ا: الطري  بني األشجار، والهن، والوجه، تطل  للمة أسلوب   ل ة العرب على عدة معا   ماألس لب: 8

ه املعاين  واملذه ، وعن  األسد، والشموخ باألنف، ويلا  لطريلة املتكلم   لالمه، وأنس  هذ

 .00الهن أو املذه  أو هو املعال األلري باالصطالا هو

ك ا املتكلم   تأليف  وقد تواضع أهن األسب وعلماء العربية على أ  األسلوب هو الطريلة الكالمية اليت يسل

ألهاهه، وإلال  هذا املصطلح على اللرآ  الكرمي مبعال" لريلته اليت انهرس هبا   تأليف لالمه  لالمه والتيار
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والتيار ألهاهه، وال غرابة أ  يكو  لللرآ  الكرمي أسلوب لاك به فإ  لكن لالم  إهلع أو بشري أسلوبه 

  عرض لالم م من شعر أو نثر تتعدس بتعدس أشخاص م، بن اعاك به، وأسالي  املتكلمني ولرائل م 

 .02تتعدس   الشخ  الواحد بتعدس املوضوعات اليت يتناوهلا والهنو  اليت يعاجل ا"

 [(6765:الزرقمني)واألسلوب   اللرآ  غري ال،لي ، وأنا أمين إىل االلت ام بتعريف العالمة 
 غريه.التوضيحات عند لألسلوب وال،لي  من بني أغل  التعريهات و 

 :أو إشارة الن  وهع:" قصد الشرء للمعال الذي سا  الن  من أجله أصالًة أو تبعاً،  اإلشمرة
 .05وعدم قصده أصالً، فاألو  عبارة والثاين إشارة"

 :هع االلار الذهين للكلمة املهرسة، تش،ك في ما الداللة الصرفية والنحوية، حس  سياق ا  البن ة
إلي ا من  اجلملة ينظر إلي ا من ج ة علم الصرف، و  إلار فهع حالة االفراس ينظرالوارسة فيه، 

 .06ج ة علم النحو
 :  إ  األسلوب غري املهرسات وال،الي  اليت يتألف من ا (الزرقمني)يلو  العالمة  الترك ":

هو  ا.... وهذمهالكالم، وإمنا هو الطريلة اليت انت ج ا املؤلف   التيار املهرسات وال،الي  لكال
السر   أ  اللرآ  الكرمي مل ُيره عن مع وس لالم العرب من حيث ذوات املهرسات واجلمن 
وقوانين ا العامة، بن جاء لتابًا عربيًا جاريًا على مألوف العرب من هذه الناحية، فمن حروف م 

 م وعلى قواعدهم تألهٌ للماته، ومن للماهتم تألهٌ تراليب م، وعلى قواعدهم العامة   تراليب
 .02العامة   صياغة هذه املهرسات وتكوين ال،الي  جاء تأليهه"

وبناء على هذا التحديد فإ  ال،لي  هو جمموء الكلمات اليت يتألف من ا نظم اةية أو العبارة 
 وف  املع وس   لالم العرب ولرائل م.

  : وجتدر االشارة هنا إىل بيا  قيمة هذا 08رهو ترتي  املعاين املتآلية اليت تتالءم وال تتنافالتنمس ،
اللرآ  الكرمي مع أبواب  املصطلح لاصة   معاين اللرآ  واحلديث  أل  تناس  معاين سور

 احلديث وموضوعاته ساللة   هذه الدراسة، وسيأِت بيا  ذلك   اجلان  االجرائع.
 :حتٌ للع  ج أين أو ألثرأ  تدلن شيئني فصاعدًا   نوء واحد أي أ  اجلمع إسلا   الجوع

 واحد، ويسمى ذلك الكلع اجلامع حنو قو  الشاعر:
َبمَب َأاْلَفَراَغ َأاْلِجَدْه    َمْفَ َدٌة لِْ َوْرِ  َأُي َمْفَ َدهْ  ََ  ِإَن ال

 .6أالفراغ أالجدة" هي: الَبمبفملك ي هل الوف دة أ زئ متهم 
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ديث رسوله صلى اهلل عليه وسلم، أيد جوامع الكلم: صهة بالغية تطل  على لتاب اهلل تعاىل وح
 اهلل تعاىل هبا نبيه صلى اهلل عليه وسلم، وهع نوعا :

َال فَح شَاءََِإنَ}جوامع قرآنية: حنو قوله تعاىل:  َذِيَال قُر بَيَوَيَن هَىَعَنِ َوَإِيتَاءِ َوَال إِح سَانِ َبِال عَد لِ َيَأ مُرُ اهللَ

 : مل ت،ك هذه اةية لرياً إال أمرت به والهددد(665:الح ح)ا  ق اَالنحل(95)َ{وَال مُن كَرَِوَال بَغ يِ

 شراً إال هنٌ عنه.
  :العلماء من التصنيف في ا  ألثر وهع لثرية منتشرة   لت  الصحيح والسنن، وقد لامع حدثث ة

االجياز وجوامع الكلم   السنن املأ ورة،    لتابه (هدددد214:ال ني الحمفظ أبي بكر)مثن 
 09   لتابه الش اب   املواعظ واةساب. هددددد(454:الدثح القضمعيشهمب )أ

  :هو لن ما أسند إىل النيب  الحدثث و أقتصر   7بالسند املتصن  من قو  أو فعن أو تلرير ،
 هذه الدراسة على اللو  فلط   حديثه صلى اهلل عليه وسلم سو  الهعن أو التلرير.

 :يللع رسو  اهلل  الحدثث القدسي  مواعظ حيكي ا عن ربه  ليسٌ وحيًا من اًل فتسمى
قرآناً، وال قواًل صرحيًا يسنده عليه الصالة والسالم إىل نهسه إسناسا مباشرًا فيسمى حديثاً، لكن 

يشري إىل أ  عمله األوحد فيه حكايته عن اهلل بأسلوب ُيتلف التالفاً هاهراً عن أسلوب  النيب 
حة من عامل اللدس، ونوٌر من عامل ال ي ، وهيبة من ذي اجلال  اللرآ ، ولكن فيه مع ذلك نه

 وااللرام.
 ويسند علماء األمة األحاسيث اللدسية بطريلتني:

 فيما يروي عن ربه" " قا  رسو  اهلل  األأل : -
" واملؤسى واحد   لال العبارتني،  قا  اهلل تعاىل فيما رواه عنه رسو  اهلل  الثمن ة:" -

عن ربه   هذا الُرب من األحاسيث اللدسية اختذت حجة للعلماء  وحكاية النيب 
أ  لثريًا من العلماء يرو  أ   غري اللائلني إ  اللهظ   احلديث اللدسع من اهلل 

أبلالبقم  )  لذلك ذه  8الصياغة   اللدسع للنيب صلى اهلل عليه وسلم، وأ  املعال هلل
لهظه ومعناه من عند اهلل بوحع جلع، وأما  إىل أ  اللرآ  ما لا  هدددددد(6595الكفلي

 . 21لا  لهظه من عند رسو  اهلل ومعناه باالهلام أو املنام" ما اللدسع ف و
  :لالم اهلل املن   على رسوله القرآن  املتعبد بتالوته، املبدوء بهاحتة الكتاب واملختوم بسورة

أهن العلم إىل أ  اللرآ  يتعذر الناس، وعدس سوره مائة وأربع عشرة سورة" وذهبٌ لائهة من 
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تعريهه وحتديده بالتعاريف املنطلية  يث يكو  تعريهه جامعًا مانعا  أل  التعريف احلليلع له هو 
استحُاره مع وسًا   الذهن أو مشاهدًا باحلع لأ  تشري إليه مكتوبًا   املصحف، أو ملر اً 

 {مَِاهللَِالرَح مَنَِالرَحِيمَال حَم دَُلِلهَِرَبَِال عَالَمِنيِبِس }باللسا  فتلو  هوما بني الدفتني، أو تلو  هو: ْ 

 .20{مِنَ الْجِنَةِ وَالنَاسِ}، إىل قوله تعاىل: الفمتحة

  :]رمحه اهلل   تهسريه اجلامع ألحكام اللرآ  باعتباره لالصة  (القرطبي)مصطلح أللله االنتظم
، قا  رمحه اهلل:" قا    ه ا على رسو  اهللوختهي لكالم سي  منه رمحه اهلل   حكم صالة اللين

 .28علما نا: وهبذا انتظم اللرآ  واحلديث ف ما يبصرا  من مشكاة من مشكاة واحدة"

بلوله  (القرطبي)الدإمم[ ومما ي ل  على هين أ  من بني هؤالء العلماء الذين أشار إلي م 
ن صاح  لتاب (دددهد151لف  سنة الوت الَ خ أبل العبمس القرطبي)الفق   العالمة  ]ع ومؤنم[

 (القرطبي أبم العبمس)، وغلبة الظن هذه مين  أل  20امله م ملا أشكن من تلخي  لتاب مسلم
يواف  عبارات احلديث    لتابه امله م من ربط اةيات اللرآنية ومعاني ا التهسريية مبا يكثر

 الشريف، وسيأِت    نايا البحث ما يبني ذلك.
 ل الوختدددددددددددددددددمرة ل دراسة:النوددددمذ  1-1

 ال،ت هلذه الدراسة النماذه اةتية من األحاسيث النبوية الشريهة:
 هع: الدثح  أربعة أحملثث مح  لامع الك م ع  هم مدار أملر 

اهللَ  ِإنَ :" "، وقوله اْلَحَصُ  بَِ ٌح َأاْلَحَراُ[ بَِ حٌ " و" ِإنََوم اأْلَْعَومُ  بِملِنَ م ِ : "  ]قوله
طَِ ٌ  اَل ثَدْقَبُت ِإاَل طَِ بًم َأِإَن اهلَل أَمَر اْلُوْؤِمِن َح ِبَوم أَمَر بِِ  اْلُوْرَسِ  َح"، أ" ِمْح ُحْ ِح 

 "[.ِإْسَصِ[ اْلَوْرِ  تَدرُْكُ  َمماَل ثَدْعِن  ِ 
 معن  اإلح من أالرحوة: 

ث االحسا  املش ور  ديث : حدياألأ ال،ت هلذين املعنيني  ال ة أحاسيث هع:             
إن هلل مئة رحوة أنز  منهم رحوة ب ح الجح أاإلنس :" قوله  :الثمنيج ين عليه السالم، 

أالبهمئم أالهلا[ فبهم ثتعمطفلن أبهم ثتراحولن، أبهم تعطف اللحٍ ع   ألدهم، أأخر اهلل 
َن اهلَل َخَ َق ثَدْلَ[ َخَ َق إِ : " قوله  الثملث:"، ت عًم أت ع ح رحوة ثرحم بهم عبمله ثل[ الق ممة

َهم ِفي اأْلَْرضِ   الَ َوَلاِ  َأاأْلَْرَض ِمَئَة رَْحَوٍة  ُكُت رَْحَوٍة ِطَبمُق َمم بَدْ َح الَ َومِ  َأاأْلَْرِض َأَ َعَت ِمندْ
ُر بَدْعُضَهم َعَ   بَدعْ  ٍُ َأالطَ دْ ٍح، َأِإَذا َكمَن ثَدْلُ[ رَْحَوًة فَِبَهم تَدْعِطُف  اْلَلاِلَدُة َعَ   َأَلِدَهم َأاْلَلْح

 .اْلِقَ مَمِة َأْكَوَ َهم بَِهِيِه الَرْحَوِة"
 معن  االستقممة ألاللة لفظ الصراط: 
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ٌُ يَا  (4:طسف من بح عبد اهلل الثقفي)التري هلذين املعنيني حديثا  مها: عن  قا  : قُنْل
ْساَلم قَنْوال اَل أْسَأُ  َعْنُه  أَحداً بَنْعَدَك، و  رواية غريك، قاَ : ُقْن َرُسوَ  اهلِل: ُقْن يل ِ  ااْلِ

ٌُ بِاهلِل مًثَ اْسَتِلْم"، والثاين: قولُُه  َضَرَب اهلُل َمثَص ِصَراطمً : " صلى اهلل عليه وسلمآَمْن
ُمْ َتِق ومً، أَعَ   َ َنَبَتْي الِصَراِط ُسلرَاِن ِف ِهَوم أبْدَلاٌب ُمَفَتَحٌة، َأَعَ   اأْلَبْدَلاِب 

َخمٌة، َأَعَ   بَمِب الِصَراِط َلاٍع ثَدُقلُ : ثَأثُدَهم الَنمُس اْلُخُ لْا الِصَراَط َ ِو عًم َأاَل ُسُتلرٌُمرْ 
تَدُعلُ لْا، َأَلاٍع ثَْدُعل ِمْح َ ْلِف الِصَراِط، فَِإَذا َأرَاَل أَحٌد َأْن ثَدْفَتَح َشْ ئًم ِمْح تِ َك 

ْسَصُ[، َك ِإْن فَدَتْحَتُ  تَِ ْجُ ،نَ اأْلَبْدَلاِب قَمَ : َأْثَحَك اَل تَدْفَتْحُ  فَإِ   َأالِصَراُط اإْلِ

َأالُ لرَاِن ُحُدأُل اهلِل َعَزأ َ ت،  َأاأْلَبْدَلاُب اْلُوَفَتَحُة َمَحمرُِ[ اهلِل، أَذِلَك الَداِعي َعَ   
رَأِس الِصَراِط ِكَتمُب اهلِل، َأالَداعي ِمْح َ ْلِف الِصَراِط َأاِعُظ اهلِل ِفي قَدْ ِ  ُكِت 

وَاهللُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَالَمِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ }رمحه اهلل:  زال الترميي" ُمْ ِ مٍ 

 .(15)يونسَ{مُسْتقِيمٍ

 في الحث ع   الجهمل: 
اَل تَدَتَونَدْلا ِلَقمَ  اْلَعُدِأ َأاْسأَُللْا اهلَل اْلَعمِفَ َة، :" ال،ت هلذا املعال هذا احلديث قوله 

 ".َأِإَذا َلِق ُتُولُهْم فَمْصِبُرأْا، َأاْعَ ُولْا أَن اْلَجَنَة َتْحَت ِظَصِ  الُ ُ لفِ 
ولكن حديث من ا  بحثاألحاسيث املدروسة   هذا ال هذه هع النماذه املختارة من

آيات تشرحه وتبينه، وهع لثرية، وسيتم  ث ا   ملابن سالالت احلديث ل ة وأسلوبا   
 املخص  للدراسة والبحث. اللسم الثاين

 

 

 الق م الثمني
 الدراسة األس لب ة أالترك ب ة ل نومذل الوختمرة

 الق م ال غلثة أانتظم[ الوعمني ب ح القرآن أالحدثث

 
 الدثح:  لامع الك م ع  هم مدار أحملثث محأربعة  2-6

وقوله  25"بَِ ٌح َأاْلَحَراُ[ بَِ حٌ  اْلَحَص ُ وقوله عليه الصالة والسالم:"  22"إنوم األعوم  بملن م : " قا  
 .22"" ِمْح ُحْ ِح ِإْسصِ[ اْلَوْرِ  تَدرُْكُ  َمم اَل ثَدْعِن  ِ وقوله أيُاً:  26"" ِإَن اهللَ طَِ ٌ  اَل ثَدْقَبُت ِإاَل طَِ بمً أيُاً: 

عن سبلٌ االشارة إىل أ  هذه األحاسيث علي ا مدار أصو  الدين   ملدمة الدراسة، وقد حكع ذلك 
راعة من أهن احلديث، وبالنظر إىل لاصية جوامع الكلم والتصاك هذه األحاسيث بعموم أمور الدين 
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رمحه اهلل: "ونظرت   احلديث املسند فإذا هو أربعة آالف حديث   (أبل لاأأل)ورلائ ه يلو  احلافظ ا دث 
فكن حديث من هذه  [ه]ال مبقة أعصمث نظرت فإذا مدار أربعة آالف حديث على أربعة أحاسيث، 

 ، وهنا تتحدس لدينا ساللة اجلمع  إذ إ  تعبريًا واحدًا يعاس  ألهاً، ويشتمن على ربع28األحاسيث ربع العلم"

 أمور الدين، وفيه بامللابن ساللة االلتصار فكن ألف حديث ختتصر   عبارة واحدة.

 وفيما يلع بيا  الليمة الل وية واألسلوبية هلذه األحاسيث:
 قوله  دثث األأ :الح:" ِِإنََوم اأْلَْعَومُ  بِملِنَ م ". 

جامعه الصحيح،   لتاب بدء  (البخمري)هذا احلديث است ن به االمام أأاًل: األس لب أالتأل ف: 

)النساءَ{بَع دِهَِإِنَاَأَو حَي نَاَإِلَي كََكَمَاَأو حَي نَاَإِلَىَنُوحٍَوَالنَبِيئِنيَمِن }الوحع، م،راً هذا الباب بلوله تعاىل: 

612) 29. 

الليمنننة األسنننلوبية هلنننذا احلنننديث الشنننريف تتجلنننى واضنننحة بنننالنظر إىل شنننروا الصنننحيح لننننا عنننند شنننراا 
  ال،اجم واألبواب،  (البخمري)من جية االمام  (صح ح اإلمم[ البخمري)الصحيح، حيث تتبع شراا 

تحد و  عن سالالت اجلمع بني اةيات  ديث ومعه آية، في ولاصة املصدرة من ا بآية وحديث معاً أو
بدرالدددددددثح )واألحاسيننننننث معننننننال وتوافلنننننناً وهننننننذا مننننننا أحنننننناو  تلمسننننننه   هننننننذه الدراسننننننة، يلننننننو  االمننننننام 

رمحه اهلل:" قد اعن،ض علنى املصننف   إسلالنه حنديث األعمنا  هنذا   تررنة بندء  (هددددددد559:الع ني
  شننرحه واالَسنناعيلع   مسننتخرجه ألرجنناه قبننن الننوحع، وأنننه ال تعلنن  لننه بننه أصنناًل  يننث إ  اعطننايب 

   بح منده صن ع اإلسومع  ي أبلالقمسمال،رة  العتلاسمها أنه إمنا أورسه للت ك به فلط، واستصوب 
بإيراسه سوى بيا  حسن نيته   هذا التأليف، وقد تكلهٌ  البخمري: مل يلصد ابح ُرَشْ دذلك، وقا  

قينن: إننه أراس أ  يليمنه ملنام اعطبنة للكتناب  أل   لنه، وقند ه نر س  منامناسبته لل،رة فلا  لن ٌ  
  سياقه أ  عمر قاله على املن  مبحُر الصحابة، فإذا َصُلَح أ  يكو    لطبة املن  َصُلَح أ  يكو  
  لطبة الكتاب، وحكى امل ل  أ  النيب صلى اهلل عليه وسلم لط  به حني قدم من املدينة م اجراً 

أل  األحننوا  الننيت لانننٌ قبننن اهلجننرة لانننٌ لامللدمننة هلننا، وألنننه بنناهلجرة    إيننراسه   بنندء الننوحع فناسنن
ابددح )افتننتح االذ    قتننا  املشننرلني، ويعلبننه النصننر والظهننر والهننتح انت ننى وهننذا وجننٌه حسننٌن ....ونلننن 

اةية واحلديث معاً  أل  قا : التبوي  يتعل  ب هدددد(151:أبي عبد اهلل  البخمري)عن  هددددد(254:ِبطَّم 

وَمَ  اَأُمِ  رُوا َإِالََلِيَع بُ  دُوا َاهللََ}أ  األعمنا  بالنينات للولننه تعناىل:   اهلل أوحنى إىل األنبيناء مث إىل حممنند 

 .51 (5)البينة{مُخ لِصِنيََلَهَُالدِينَ

 إذ  وجه املناسبة   ابتداء اجلامع الصحيح  ديث األعما  جيمع اةِت:
 الت ك به. -
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 حسن نية املصنف رمحه اهلل وإلالصه فيه.  ارإه -
 أنه لاعطبة للكتاب فصلح االبتداء به. -
 هناك تطاب    معال احلديث ومناسبة اهلجرة زماناً ومكاناً. -

 ومن حيث األسلوب واالتها    املعال فإ  هناك اتهاقاً   املعال بني اةيتني
 ها  عن لري  االحالة أو االشارة.عرف هذا االت وقد-الشارحةآية التبوي  واةية  - 

الندرس البالغنع مهنا: براعنة االسنت ال  وهنع  مبناس جيتمع   هذه النلناط اعمنع مبندآ  عظيمنا  منن 
أال  ومعال الشريف ل ة البخاري، ومبدأ عام لاك بداللة احلديث قيمة لاصة باجلامع الصحيح لإلمام

جننرة واحلننا  ع ميننة مننن هنناجر ونيتننه، ومننن هنننا تتهنن  مطابلننة امللننام ملتُننى احلننا ، فامللننام ملننام اهل وهننو
 ساللتا احلديث الشريف ومعال اةيتني الكرميتني.

: بنية هذا احلديث عبارة عن مهرستني سبلتا بأساة نصن ، وَحنْرف  َلنفد أساة ثمن ًم: البن ة أالترك       
 النص  عن العمن فيما بعدها.

حلصنر بنأساة احلصنر إمننا واالسنناس مت عنن لرين  تلييند لنن عمنن  مت عن لري  هذه البنية َحْصنٌر وإسنناٌس، ا
بنية صاحبه، يه م من هذا ال،لي  أ  لن عمن البد فيه من نية ، والهائدة منن هنذا ال،لين  منا يتسنع 

رمحنه اهلل:" النينة مبعنال متيين   (ابدح ر د )فيه املعال عرضاً وبياناً، وذلنك للنه تبعناً مللصند الشنارء، يلنو  
بالعمنن هنن هنو هلل وحنده ال شنريك لننه أم هلل وغنريه.... وهنع النينة النيت يتكنرر ذلرهنا   لننالم امللصنوس 

النننيب صننلى اهلل عليننه وسننلم تننارة بلهننظ النيننة، وتننارة بلهننظ االراسة، وتننارة بلهننظ  ملننارب  لننذلك، وقنند جنناء 
ا، وإمننا فنر  منن فنر  بنني ذلرها لثرياً   لتاب اهلل ع  وجن ب ري لهظ النية أيُاً من األلهاظ امللاربنة هلن

النية واالراسة واللصد وحنومها  لظن م التصاك النية بناملعال األو  النذي ينذلره الهل ناء، وقند ذلرننا أ  
وسلف األمة إمنا يراس هبا هذا املعال الثاين غالباً ف ع حينئذ مبعال االراسة، ولذلك  النية   لالم النيب 

، وقولنه {ِمن ُكم ََم ن َُيِري ُدَال ُدن َياََوِم ن ُكم ََم ن َُيِري ُدَال  آِخَرةََََََََ}اً قا  تعاىل: يع  بلهظ االراسة   اللرآ  لثري 

....وقند يعن  عن نا بلهنظ االبت ناء لمنا   قولنه تعناىل:   {مَن َكَ انََيُرِي دَُال حَيَ وةََال دُن يَاَوََِينَتَه اَََََ}تعناىل: 

  50{إِالََاب تِغَاءََوَج هَِرَبِهَِال أَع لَى}

 ال النية   احلديث الشريف واةيتني الكرميتني تنحصر ساللته   اةِت:إذ  مع
 اللصد واالراسة -
 .الهل اء[ ]عندعن بعب لالط ارة والصالة  متيي  العباسات بعُ ا -
 .9العارفني[الهل اء و  لالم  ]عندقصد العمن ونية صاحبه  -
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 .10ينويه املسافر من قرب أو بعدوأصل ا الل وي: الوجه أو اللصد، والنية والنوى: الوجه الذي  
إذ  ساللة لهظ النية احنصرت   قصرها على العباسات أو ما   حكم ا، أو على قصد العمن عند لن 

 من الهل اء والعارفني، وهوما بينه مه وم االحالة.
  احلديث الثاين: قوله : ٌاْلَحَصُ  بَِ ٌح، َأاْلَحَراُ[ بَِ ح "." 

 أأال: األس لب أالتأل ف:
عبارة ٌ موج ٌة حتمن معا   لثريًة، مبينة ملا أحله اهلل وما حرمه، أحكام احلال  واحلرام مبينة   لتاب اهلل 

َ منمً ِلُكِت َشْي ٍ }الع ي  قا  تعاىل:   .58{َأنَدَزْلَنم َعَ ْ َك اْلِكَتمَب تِبدْ

 قا  تعاىل:وتصريهاهتا،  ]الب من[االتها  هنا بني معال اةية واحلديث الشريف   للمة 

 .50{تَضِلُوا اهللَُلَكُم َأن ََيُبَيِنُ}

 .52{إِلَي هِم َُِلَََإِلَي كََالذِك رََلِتُبَيِنََلِلنَاسَِمَانَوَأَن زَل نَا}

مَاَيَتَقُونَ}  .55{وَمَاَكَانََاهللَُلِيُضِلََقَو ماًَبَع دََإِذ َهَدَاهُم َحَتَىَيُبَيِنََلَهُمَ 

هع: النساء،  من ا  الث سور ورس لثرياً   سور لثرية، ال،ت للرآ  الكرميمعال البيا  وتصريهاته   ا 
الذي  أما سورة النساء والتوبة فمدنيتا ، وأما سورة النحن فمكية، السؤا  اة : ماوالتوبة، والنحن، 

عية مي  سورة النحن وهع سورة مكية بأ  ورس في ا معال البيا  مرتني علما بأ  ما يتعل  باألحكام الشر 
 غالباً   السور املدنية سو  املكية؟ حمصور

سنجد أهنا قد وقعٌ ضمن سيا  لاك يتبني  [22]إذا نظرنا إىل سورة النحن ولاصة عند اةية رقم 

َيُوحَىَ}من لالله عظمة اللرآ  والسنة وإليك بيا  ذلك قا  تعاىل:  َرِجَاالً َإِلَا َقَب لِكَ َمِن  َأَر سَل نَا وَمَا

َفَس  َلِلإِلَي هِم  َلِتُبَيِنَ َالذِك رَ َإِلَي كَ َوَأن زَل نَا َوَالزُبُرِ َبِال بَيِنَاتِ َتَع لَمُونَ َلَا َكُن تُم  َإِن  َالذِك رِ َأَه لَ َوَلَعَلَهُم َئَلُوا  َإِلَي هِم  َنُزِلَ َمَا نَاسِ

 .56{يَتَفَكَرُونَ

 -البينات -بصي ة اجلمع   سورة النحن بذلر معال البيا  مرة ] الب من أتصرثفمت  [ أقو  متي  موضع 
و  هذا إ بات لصد  النيب صلى اهلل عليه وسلم ِبْعثًَة ووحياً، حيث  -لتبني -وتارة بصي ة الهعن

اشتملٌ اةية على بيا  احلديث عن أنبياء اهلل قبن النيب صلى اهلل عليه وسلم ناهيك عن معج ته اليت 
بالذلر، ومبا أ  املوضوء   اةية عن بيا  األحكام املع  عنه   هذا املوضع  ]القرآن [ لصه اهلل هبا

َلَاَتَع لَمُونَ } فلد أشارت اةية إىل العلماء أيُاً  َكُن تُم  َإِن  َالذِك رِ َأه لَ وفيه االشارة  (7)األنبياء{فَاس أَلُوا 
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ء   إىل العلماء الذين يوج و  الناس ويعرفوهنم أمور سين م ولاصة   املتشابه من األمور وهوما جا
مِبَهمٌ  اَل ثَدْعَ ُوَهم َكِث ٌر ِمَح الَنمِس" أال ثعرف بلية احلديث الشريف نهسه   قوله  ََ نَدُهَوم ُمَت :" َأبَد دْ

 .52الوتَمب  إال أهت اليكر
وقد قاس إىل هذا اجلما  األسلويب بني اةية واحلديث موضع البيا    سورة النحن باعتبارها سورة 

  غالبًا ما تكو    اللرآ  املدين، لما أ  ساللة حديث األعما  تته  سياقياً مكية، ونظائر لهظ البيا
 وأسلوبياً مع مُمو  معال اةية بكامل ا  ليتحل  عند ذلك مبدأ جوامع الكلم.

: بنية هذا احلديث الشريف عبارة عن أربع مهرسات، لل ا أَساء احنصرت   ثمن م: الب ن ة أالترك  
إما   اللرآ  الكرمي  في ما معال اجلمع وااللتصار، وبيا  هذا اجلمع وااللتصار رلتني اَسيتني حتل 

 نهسه أو  السنة املشرفة.
 عدم الهائدة. ترلي  عريب بل ة س لة لالية من التعليد أو االلالة أو أما من حيث ال،لي  ف و

جان  ساليل ول وي جديد  قور  هذا ال،لي  مشروحاً مبا يهسره من آيات الذلر احلكيم فتحل  لدينا
 هو ما حناو  الوقوف عليه وإ باته.

  احلديث الثالث: قوله: ًِإَن اهللَ طَِ ٌ  اَل ثَدْقَبُت ِإاَل طَِ بم " " 
 :أأاًل: األس لب أالتأل ف

أسلوب هذا احلديث الشريف أسلوب ل ي مؤلٌد بأساة توليد، ورلة اع  رلة فعليٌة منهيٌة بأساة 
 ٌ نهسه تثبٌ أ  اهلل ال يلبن إال الطي .نهع، و  الوق

[ وهو صهة مشب ة موضوعة للصد املبال ة باعتبارها صهة هلل، ]لي  اعتماس هذه اجلملة على اع 
وسيأِت بيا   العمن[ أو-الرز  أو-الكس ى املوصوف امللدر إما أ  يكو : ]والصهة امللصورة عل

 قيمته   البنية وال،لي .

َصَالِحاًَيَأَيُهَا}َديث مع قو  اهلل تعاىل:انتظم معال هذا احل َوَاع مَلُوا  َالطَيِبَاتِ َمِنَ َكُلُوا  ، 58{الرُسُلُ

َءَامَنُوا}ََولذلك مع قوله تعاىل: َالذِينَ َوَاش كُرُواَأَيُهَا َرَََق نَاكُم  َمَا َطَيِبَاتِ َمِن  َإِيَاهََُ كُلوا  َكُن تُم  َإِن   لِلهِ

 59.{تَع بُدُونَ

 .[الط بم ] املعال الواحد، وللمة ك بني اةيتني واحلديث هوواللاسم املش، 
وأنه أقامه ملام الرسن لما قا  تعاىل:  وقد ذلر اللرليب رمحه اهلل أ  هذه اةية" لول  هبا النيب 

َالنَاسُ } َلَهُمُ َقَالَ ، وس  اجلمع ، وقا  ال جاه : هذه مالبة للنيب نع م بح م علليعين  { الَذِينَ

الرسن لل م لذلك أُِمُروْا أي للوا من احلال ، وقا  الط ي: إ  اعطاب لعيسى عليه السالم على أ  
روي أنه لا  يألن من غ   أمه، وقين: إ  هذه امللالة لول  هبا لن نيب  أل  هذه لريلت م اليت 
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ا تلو  لتاجر: ينب ع هلم الكو  علي ا فيكو  املعال: وقلنا يأي ا الرسن للوا من ليبات  ما رزقنالم لم
يا جتار ينب ع أ  جتتنبوا الربا فأنٌ ختال  باملعال، وقد اق،  بذلك أ  هذه امللالة تصلح جلميع 

قم  ُيالبوا قط جمتمعني صلوات اهلل علي م أرعني، وإمنا لول  لن واحد   عصره،  صنهه، فلم
 .16هو لما تلو  للرجن الواحد: لهوا عنا أذالم"  هدددددد( 157:الفرا )

 لوجوه ساللية من ا: إذ  للمة الرسن قصد هبا النيب 
 اعتبار ما لا  -
، واعطاب في ا مبين على العموم واعصوك  60"أو باعتبار إلال  اجلمع وقصد املهرس -

ِإَن اهللَ " من بين م، وما يوافله   احلديث قوله   لتشمن املرسلني ريعاً وأنٌ يا حممد
 .م َأَمَر بِِ  اْلُوْرَسِ  َح"َأَمَر اْلُوْؤِمِن َح ِبوَ 

: بنية هذا احلديث الشريف عبارة عن اَسني   قال  اجلملة اع ية املؤلدة، ثمن مً: البن ة أالترك      

أل  اهلل  [ط   أط بم]ومها: ورلة حصر في ا اسم يعتمد عليه املعال   اجلملتني االَسية والهعلية، 

 :ظائر ألرى   احلديث الشريف من اا ال،لي  نيلبن إال ليباً، وهلذ لي  ف و ال

 .68"" ِإَن اهللَ َ ِو ٌت ُثِحُ  اْلَجَومَ  :قوله  -

 .60":" ِإَن اهلَل رَِف ٌق ُثِحُ  الرِْفَق ِفي اأْلَْمِر ُكِ  ِ وقوله عليه الصالة والسالم -

 أما من ج ة املعال فكلمة الطيبات   اةية الكرمية تلع على عدة معا   من ا:  -

 
 

 .األعما [-تعاىلأحله اهلل  ما-]الكس 
 الطيبات   اةية الكرمية، وهع تد  على اةِت: ]ط بم[أما عن ساللت ا   احلديث الشريف فتلابن 

 أالك وة-حص عممة شرثطة خ لهم مح الربم أالعج  أأن تكلن مح مم   األعوم -]الصدقة
 .62 الح نة[

 ِإْسَصِ[ اْلَوْرِ  تَدرُْكُ  َمم اَل ثَدْعِن ِ "." ِمْح ُحْ ِح :: قوله الحدثث الرابع
رمحه اهلل أصٌن عظيٌم من أصو  األسب، وقد ذلر  (هددددد142:ابح الصصح)هذا احلديث لما يلو    
إمام املالكية   زمانه أنه قا : راء أبواب اعري وأزمته تتهرء من  هددددد(251:أبل محود بح أبي زثد)

مح كمن ثؤمح بمهلل أال ل[ اآلخر ف  قت خ رًا أأ ل صوت"، أقلل  :" يب أربعة أحاسيث: قو  الن
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له  للذي التصر  وقولهثعن  "،  ص   اهلل ع    أس م:" مح ح ح إسص[ الور  ترك  مم ال
 .65"ثح  لنف   :" ال تغض "، أقلل  ص   اهلل ع    أس م:" الوؤمح ثح  ألخ   ممالوصية

ب اجلوامع مع الثال ة األلرى ضمن سائرة األسب واعريية   إذ  هذا احلديث يدلن ضمن أسلو 
 التعامن باحلسال قوالً وفعالً.

 وفيما يأِت بياٌ  لليمة هذا احلديث أسلوبياً وترليبياً:
 ]ترله: أرن   هذا احلديث الشريف معلد احلسن   إسالم املرء أال وهو: أأال: األس لب أالتأل ف

[، وإليك اة  األسلوب على للميت: ]احلسن، ويعنيه حلديث من حيث[ ومعتمد هذا ايعنيه ما ال
 ساللت ما ل ة ومعال:

احلُْْسُن: أو االحسا  وامللصوس به ما ورس   حديث ج ين، وسيأِت بيا  ذلك مهصاًل، وهذا اللهظ 
هو امللمح االشاري حلديث االحسا  املشار إليه عند لن شراا احلديث  أل  حديث  – احلسن-أي 

 االحسا  هو حديث الباب   معاين اعري وراء معانيه.
 يعنيه: لهٌظ شامٌن لألقوا  واألفعا ، وهع املعاين امملة من حديث االحسا  الذي سيأِت بيانه.

هذا احلديث على قلة للماته وقصر عبارته تشري ملاصده ضمنيًا إىل حديث االحسا  الطوين 
 املعروف.

ر، والعامن نية هذا احلديث هع عبارة عن رلة اَسية صدرت باجلار وامرو : بثمن م: البن ة أالترك  
وموقع الُمري    [: ]ترك املصدرين هوومهاعن هذين  ح ح إسص[ الور [] في ما املصدر املُاف

 املصدر ترله هو الرابط بني لر  اجلملة ل ها امللدم ومبتدئ ا املؤلر.
رف اعل ، لما أ  فيه إشارة إىل حديث االحسا   ألنك إذا وهو ترليٌ  عريٌب فصيٌح على لسا  أش

ألذت اللسم األو  منه باعتباره استه امًا عن إحسا  املسلم لوجدت االشارة متحتمًة ال حمالة، فلو 
 هو االحسا    إسالم املسلم؟ فسيلع مباشرة   الذهن حديث االحسا   قلٌ: ما

رع النيب صلى اهلل عليه وسلم ما ألين ذلره وُبنِيَ   ومعانيه الوارسة فيه، فلد  حدثث  برثت[]
حديث االحسا  هذا من حيث اجلمع، أما من ج ة االلتصار فلد التصرت املعاين الوارسة   

 .ثعن  [ح ح إسص[ الور  ترك  ممال  ]مححديث ج ين   قوله عليه الصالة والسالم: 
رمحه  ابح ر  أما من حيث اتها  عبارة احلديث مع معاين اةيات الكرمية ف ذا واضح بني، يلو  

، و  اللرآ  الكرمي جند  66"أكثر مم ثرال بترك مم ال ثعني: حفظ ال  من مح لغل الكص[اهلل:"  

قَد َخَلَق نَاَال إِن سَانََوَلَ }ال،هي  والتحذير من اللو  السعء والل و الذي ال لائن من ورائه، قا  تعاىل: 
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َعَنِ َيَتَلقَىَال مُتَلَقِيَانِ َإِذ  َال وَرِيدِ َمِن َحَب لِ َإِلَي هِ َأَق رَبُ َوَنَح نُ َنَف سُهُ َبِهِ َمَاَتُوَس وِسُ َقَعِيدٌ،َماََوَنَع لَمُ َالشِمَالِ َوَعَنِ ال يَمِنيِ

 . 62"{يَل فِظَُمِن َقَو لٍَإِالََلَدَي هَِرَقِيبٌَعَتِيدٌ

َعَن َوَمَا}َه تعاىل:وقول َوَمَاَيَع زُبُ َفِيهِ َتُفِيضُونَ َإِذ  َشُهُوداً َكُنَاَعَلَي كُم  َإِالَ َعَمَلٍ َمِن  َوَلَاَتَع مَلُونَ َفِيَشَأ نٍ َتَكُونُوا 

َوَلَا َفِيَال أَر ضِ َذَرَةٍ َمِث قَالِ َمِن  َفِيَرَبِكَ َإِلَا َأَك بَرَ َوَلَا َذَلِكَ َمِن  َأَص غَرَ َوَلَا َمُبِنيٍَفِيَالسَمَاءِ ، وقوله 68"{كِتَابٍ

 .69"{يَك تُبُونَيَح سِبُونََأنَاَلَانَس مَعَُسِرَهُم َوَنَج وَاهُم َبَلَىَوَرُسُلنَاَلَدَي هِم ََأَم }تعاىل: 

هذه اةيات الكرمية هع اليت قوبلٌ معاني ا وشرحٌ ساللة احلديث هبا عند جن شنراا الصنحيح، وقند 
 عما ي،ت  عن عدم ترك االنسا  ما ال يعنيه  وذلك لسببني:جاءت هذه اةية الكرمية متحد ة 

 اعتبارهم حديث االحسا  حديث الباب اجلامع ملعاين االسالم. -
رمحنه  (ابدح أبدي زثدد)واعتبارهم هذا احلديث أصاًل من أصو  أبنواب اعنري واةساب لمنا بنني  -

          وهننو ا صننور   للمننةاهلل، وبننذلك يتحلنن    هننذا احلننديث بننو  أبننواب اعننري قننواًل وفعنناًل، 
   لذلك جاء ال،هي    اةيات الكرمية مرة باللو  ، ومرة بالهعن واللو  معاً.ثعن  []

 

 أالرحوة في معمني القرآن أالحدثث: اإلح من-2-1

جتتمنع علي نا أمنور الندين، وهنع ساللنة ضنمن  مربنا   النموذه األو  أربعة أحاسيث من لالم الننيب 
 واجلمع، والسؤا  اة : وامع، لما تُمنٌ سالليت االلتصارأسلوب اجل

هن يعد أسلوب اجلمع وحنده ساللنةً  لافينًة ممنن معناين الشنرء أم أننه التسن  هنذه الداللنة منن لنال  
 وتواف  معانيه مع حديث رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ ترتي  علماء احلديث لكالم اهلل 

للرآ  الكرمي ترتي  توفيلٌع من عند اهلل، حتل  فيه راء معاين الهصاحة شك فيه أ  ترتي  سور ا مما ال
 والبالغننة وحسننن ال،تينن ، فشننكلٌ سننوره ِوْحننَدًة موضننوعيًة متوافلننة، تُنناف إىل إعجننازه لهظنناً ونظمنناً 

"21. 
عن ترتي  أبواب احلديث وموضوعاته ف و اجت اس أئمة احلديث بني يدي اهلل و  حمراب الصالة  أما

، فجاءت أبواب احلديث   الصحيح وغريه متناسبًة بنيةً  ومعاًل، عاء لما عند البخاري رمحه اهلللدوا

واتهلٌ سالالهتا تصنيهًا وتوصيهاً، وانتظمٌ عباراته وتهريعاته ل ًة وفل ًا ولللًا وتربيًة، ولبيا  هذا 

 وإليك الكالم في ما:حديثني م مني عن االحسا  والرمحة،  ال،ت-والتناس ال،تي   حسن-اجلان 
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َنَما حَنُْن ُجُلوٌس ِعْنَد َرُسوِ  اهلِل َصَلى قا :   (هددددد12:بح الخطمب عور): عن حدثث اإلح من بَنينْ

َنا َرُجٌن َشِديُد بَنَياِض الِثَياِب، َشِديُد َسَواِس الَشْعِر، اِل يُنرَ  أَ َنُر  ى َعَلْيهِ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَم َذاَت يَنْوم  ِإْذ لََلَع َعَلينْ

رُْلَبتَنْيِه، َوَوَضَع  الَسَهِر، َواَل يَنْعرِفُُه ِمِنا أَحٌد َحَع َجَلَع ِإىَل الَنيب َصَلى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم َفأْسَنَد رُْلَبتَنْيِه ِإىَل 

ْساَلِم؟ فَنَلاَ  َرُسوُ  اهللِ   َصَلى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم: َلَهْيِه َعَلى َفِخَذْيِه، َوقَاَ : يَا حُمََمُد َأْلِ ْين َعِن ااْلِ

ْسالَُم أْ  َتْشَ َد أْ  اَل إَِلَه ِإاَل اهلُل َوأَ  حُمََمدًا َرُسوُ  اهلِل، وتُِليَم الَصاَلَة، َوتُنْؤِتَ ال ََلاةَ  ، َوَتُصوَم "ااْلِ

، فَنعَ  ٌَ ٌَ ِإلَْيِه َسِبياًل" فلا : َصَدْق ٌَ ِإِ  اْسَتطَْع َُاَ ، َوحَتَُج اْلبَنْي َنا َلُه َيْسأَُلُه َوُيَصِدقُُه، َرَم  قاَ :ِجبنْ

ميَاِ ؟ قَاَ :" أْ  تُنْؤِمَن بِاهلِل َوَمالَِئَكِتِه وَُلتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَنْوِم اْةِلِر، َوتُنؤْ  ِمَن بِاْلَلَدِر َلرْيِِه َفأْلِ ْين َعِن ااْلِ

، قَاَ : فَأْلِ ْين َعن ااْلْحَسا قاَ :َوَشرِِه"  ٌَ ِ ؟ قاَ :" أْ  تَنْعُبَد اهلَل َلأنَك تَنرَاُه فَِإْ  مْل َتُكْن تَنرَاُه فَِإنَُه َصَدْق

، قاَ : أْلِ ْين َعِن الَساَعِة؟ قاَ :" َما  ٌَ َ ا بَِأْعَلَم ِمَن الَسائِِن" قاََ :  ُ املسؤو يَنرَاَك" قاَ : َصدْق َعننْ

ُة َربَنتَنَ ا، َوأْ  تَنَرى احْلَُهاَة اْلُعرَاَة اْلَعاَلَة رَِعْاَء الَشاِء يَنَتطَاَوُلوَ  ِ  اأْلَمَ  َفأْلِ ْين َعن أََمارَاهِتَا؟ قَاَ :" أْ  تَِلدَ 

َياِ " مُثَ اْنطََلَ  فَنَلِبَث َمِلياً   ، مُثَ قَاَ  يل:اْلبُنننْ

 .20"أَتَمُكْم ثُدَعِ ُوُكْم ِلثَنُكمْ  ثَم ُعَوُر أََتْدِري َمِح الَ مِئُت  قُدْ ُت: اهللُ َأَرُسللُُ  َأْعَ ُم، قَمَ : َهَيا ِ ْبرِثتُ " 

أ  تتعرف  اللار رمحه اهلل جامعه الصحيح، وبإمكانك أي ا  (م  م)هذا احلديث استهتح به االمام 

 (البخمري)على معال حسن االبتداء والتبوي  لما مربنا   حديث األعما  حينما است ن به االمام 

 جامعه الصحيح أيُاً.

 م عن قواعد االسالم، والتعريف باالميا ، واالحسا ، وبيا  أمارات الساعة.تُمن هذا احلديث الكال

لما أ  شراا احلديث قد أسللوا هذا احلديث   رأس أمور املسلم وشؤونه مع ربه، أال وهع: االسالم 

ا هذا احلديث فاحتة األمر فيما يتعل  بالكالم حو  الهر  االسالمية، وم واالميا  واالحسا ، لما يعت 

يتعل  مبعاين االميا  والكهر، ومرتك  الكبرية إىل غري ذلك، يلو  ابن رج  رمحه اهلل:" احنصرت 

 .28العلوم الشرعية اليت يتكلم علي ا فر  املسلمني   هذا احلديث رجعٌ لل ا إليه فهيه وحده لهاية"

، ومسمى االميا ، ومن ا وشواهده من اللرآ  الكرمي لثريٌة، وجل ا ُتْدِلُن األعما    مسمى االسالم

ََََجاء فيه االحسا  ملرونًا باالميا  واالسالم، أو ملرونًا بالتلوى والعمن الصاحل، قا  تعاىل: أيًُا ما
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َال بِرَ } ََلَي سَ َال آخِرِ َوَال يَو مِ َبِاهللِ َآمَنَ َمَن  َال بِرُ َوَلَكِنِ َوَا ملَغ رِبِ َال مَش رِقِ َقِبَلَ َوُجُوهَكُم  َتُوَلُوا  وَال كِتَابَََِوَال مَلَئِكَةِأن 

َيُن فِقُونَ}، وقا  أيُاً: 20"{ وَالنَبِيئِنيَ َوَمِمَاَرَََق نَاهُم  َالصَلَوةَ َوَيُقِيمُونَ َبِال غَي بِ َيُؤ مِنُونَ ، وقا  22"{الَذِينَ

الصَالِحَاتَِجُنَاحٌَفِيمَاَطَعِمُوا َ }أيُاً:  إِذَاَمَاَاتَقَو اَوَءَامَنُوا َوَعَمِلُوا َالصَالِحَاتَِلَي سََعَلَىَالَذِينََءَامَنُوا َوَعَمِلُواَ 

َال مُح سِنِنيَ َيُحِبُ َوَاهللُ َوَأَح سَنُوا  َاتَقَو ا َثُمَ َوَءَامَنُوا  َاتَقَو ا َوَعَمِلُواَ  }، وقا  أيُاً: 25"{ثُمَ َءَامَنُوا  َالَذِينَ إِنَ

َعَمَالً َأَح سَنَ َأج رَمَن  َإِنَاَلَاَنُضِيعُ َفَلَهََُ}، وقا  أيُا: 26"{الصَالِحَاتِ َوَهُوَمُح سِنٌ َلِلهِ َوَج هَهُ َأَس لَمَ بَلَىَمَن 

 .22"{أَج رُهَُعِن دََرَبِهَِ

يؤيده من اللرآ  الكرمي، وفيما يأِت اللراءة األسلوبية وال،ليبية هلذ  هذا عن ما يواف  معال احلديث وما
 احلديث.

ث الشريف باحلوار، حيث بني االسته ام واجلواب اتسم أسلوب هذا احلدي :: األس لب أالتأل فأأال

ذلك املبدأ  إذ إ  السائن ج ين عليه السالم، وامي  هو النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهو املبني 

لصحابته شخ  هذا السائن، وهلذا احلديث لاصية ل وية متي  هبا أسلوب الوحع املن   على الرسو  

هع استحالة السائن معلماً، واستحالة االسته ام بيانًا وجوابًا قا  صلى اهلل عليه وسلم، هذه اعاصية 

 .28"{عَرَبِيٍَمُبِنيٍَوَإِنَهَُلَتَن زِيلَُرَبَِال عَالَمِنيََنَزَلََبِهَِالرُوحَُال أَمِنيَُعَلَىَقَل بِكََلِتَكُونََمِنََال مُن ذِرِينََبِلِسَانٍَ} تعاىل:

 

من السمة احلوارية هلذا احلديث جاءت بنيته الل وية بصي يت اع  : انطالقًا أالترك   ةثمن مً: البن 
واالنشاء بني َمَلك  يسأ   ليتعلم الناس، ورسو  جيي   ليحهظ عنه بألهاظ عربية واضحة املباين 

 واملعاين.
السؤا  اة : ليف لنا أ  نتحل  من بالغة هذا احلديث الشريف جمموعًا   بابه متصرًا   أبواب 

 من أبواب احلديث؟ألرى 
 : هن هناك رع آلر جلماء أمور االسالم ومعانيه املثبتة   حديث ج ين؟أال ؤا  اآلخر
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جند االجابة عن هذين السؤالني   صحيح االمام مسلم نهسه، حيث ذلر رمحه اهلل حتٌ باب 
ٌُ  الثقفي سف من بح عبداهللاالستلامة   االسالم وأنع لصاله لري؟ عن  : يَا َرُسوَ  اهلِل ُقن قَاَ : قُنْل

َرَك،  ْساِلِم قَنْواًل اَل َأْسَأُ  َعْنُه َأَحداً بَنْعَدَك، و  رواية َغينْ  .29"" ُقْت آَمْنُت بِمهلِل ثَُم اْسَتِقمْ :قَا َ يل ِ  ااْلِ
رمحه اهلل:" هذا اجلواب سليٌن على أ   أبل العبمس القرطبييلو   –حديث الثلهع  –عن هذا احلديث 

أوِت جوامع الكلم والتصر له اللو  التصاراً، لما قا  م ًا عن نهسه فإنه عليه الصالة  النيب 
والسالم رع هلذا السائن   هاتني الكلمتني معاين االسالم واالميا  لل ا، فإنه أمره أ  جيدس إميانه 

م ذلرها   متذلرًا بللبه ولسانه، ويلتُع هذا استحُار تهصين معاين االميا  الشرعع اليت تلد
حديث ج ين، وأمره باالستلامة على أعما  الطاعات واالنت اء عن ريع املخالهات إذ ال تأِت 

َثُمََ }االستلامة مع االعوجاه فإهنا ضده، ولأ  هذا اللو  منت ء من قوله تعاىل:  إِنََالَذِينََقَالُوا َرَبُنَاَاهللُ

 .81"{اس تَقَامُوا 

معاين الدين االسالمع لل ا الوارسة   حديث ج ين، والتصرها    إذ  رع اهلل ع  وجن لنبيه 

أبل العبمس )وهذا اجلواب لما ذلر  ] قْت آَمْنُت بِمهلِل ثَُم اْسَتِقْم [،عبارة جامعة مانعة أال وهع: 

جواباً  رمحه اهلل بأنه لاملنت ء من اللرآ  الكرمي، وآية االستلامة اليت انت عٌ من ا ساللة احلديث (القرطبي

للثلهع ورست   سورِت فصلٌ واألحلاف، والسورتا  للتامها مكيتا   فتحل  بذلك تواف  ساليل 

وملامع ملُمو  املعال امللصوس بني احلديث واللرآ ، إذ إ  احلديث عن االسالم واالميا  واالحسا  

االستلامة   جواب واالستلامة والساعة وأشرال ا من َسات اللرآ  املكع، وسيأِت الكالم عن معال 

   النموذه الثالث مبشيئة اهلل. للثلهع   معرض التمثين والتصوير   لالم النيب  النيب 

"ِإَن قا :  التري للحديث عن مدلو  الرمحة   اللرآ  واحلديث، حديثا  مها: عن النيب  :الرحوة
َهم رَْحَوًة بَدْ َح اْلِجحِ  ْنِس َأاْلبَدَهمئِِم َأاْلَهَلاِ[، فَِبَهم ثَدتَدَعمطَُفلَن، َأِبَهم  ِل ِ  ِمَئَة رَْحَوٍة أَنْدَزَ  ِمندْ َأاإْلِ

ٍُ َعَ   َأَلِدَهم، َأَأَخَر ِتْ عًم َأِتْ ِع َح رَْحَوًة ثَدْرَحُم ِبَهم ِعَبمَلُه ثدَ  ْلَ[ ثَدتَدَراَحُولَن، َأِبَهم تَدْعِطُف اْلَلْح
 .80اْلِقَ مَمِة"

:" ِإَن اهلَل َخَ َق ثَدْلَ[ َخَ َق قا : قا  رسو  اهلل  (هددددد:21 س ومن)واحلديث اةلر عن 
َهم ِفي الَ َومَأاِ  َأاأْلَْرَض ِمَئَة رَْحَوٍة، ُكتُ  اأْلَْرِض  رَْحَوٍة ِطَبمُق َمم بَدْ َح الَ َومِ  َأاأْلَْرِض، َفَجَعَت ِمندْ

ٍُ أَ  ُر بَدْعُضَهم َعَ   بَدْعٍح، َأِإَذا َكمَن ثَدْلُ[ اْلِقَ مَمِة رَْحَوًة، فَِبَهم تَدْعِطُف اْلَلاِلَدُة َعَ   َأَلِدَهم َأاْْلَلْح الطَ دْ
 . 88َأْكَوَ َهم ِبَهِيِه الَرْحَوِة"
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 معناه العام واضٌح، ينحصر   إه ار مدى رمحة اهلل تعاىل بعباسه   الدنيا ويوم الليامة.

ن  ٌ   أ  الرمحة يراس هبا رمحه اهلل:" هذا احلديث  (القرطبي)أما عن معناه من حيث التهصين يلو  

متعل  إراسة احل  سبحانه وتعاىل ال نهع االراسة، وأهنا راجعة إىل املنافع والنعم، وملتُى هذا احلديث 

، فأرسن في م   هذه الدار نوعاً  أ  اهلل تعاىل علم أ  أنواء النعم اليت ينعم هبا على للله مئة نوء 

ل م لما نبه   بلية احلديث فإذا لا  يوم الليامة لمن واحدًا فيه انتظمٌ مصاحل م وحصلٌ مراف

لعباسه املؤمنني ما بلع   غلمه وهو التسعة والتسعو  فكملٌ الرمحة لل ا للمؤمنني، وهو املشار إليه 

َأَع يُنٍ }بلوله تعاىل:  َقُرَةِ َمِن  َلَهُم  َأُخ فِيَ َمَا َنَف سٌ َتَع لَمُ ا  حيث ق وهو الذي صرا به النيب  { فَالَ

ٍر بَدْ َ  َمم اطََ ْعُتْم َعَ ْ  ِ  هلم:" ََ  "ِإَن ِفي اْلَجَنِة َمم اَلَعْ ٌح رََأْ  َأاَل ُأُذٌن َسِوَعْت َأاَل َخَطَر َعَ   قَدْ ِ  َب

فإ  رحيماً من أبنية املبال ة اليت ال شعء  {وَكَانََبِال مُؤ مِنِنيََرَحِيماً }وعند هذا يه م معال قوله تعاىل: 

ويه م من هذا أ  الكافرين ال يبلى هلم   النار رمحة وال تناهلم نعمة ال من جنع رمحات  أبل  من ا،

 .80علم اهلل من الرمحات" الدنيا وال من غريها إذ لمن لن ما

 .ملخلوقاته[لن عطايا اهلل   ]تشمن إذ  هلل رمحة واحدة   الدنيا

من هذا املعال األلري نه م مدلو  املبال نة وله لذلك تسع وتسعو  رمحة يوم الليامة ]لاصة باملؤمنني[ 

وهننو املعننال املتناسنن  أو املتوافنن  بننني اةيننة واحلننديث، والسننؤا   {ب  املؤمننيَرحيم  اًَ}  اةيننة الكرميننة 

 اة : ما وجه الداللة بني املعنيني الكرمي   اةية والشريف   احلديث النبوي؟
رمحه اهلل إذ يلو :" إ  ما قلناه   احلديث أوىل  عبمسالقرطبي أبل الأجاب عن هذا السؤا  االمام     

" إ  هلل مئة رمحة" االغياء والتكثري  ألنه مل جتر عاسهتم بذلك   مئنة، قوله:إ  معال  قا :من قو  من 

 .82"وإمنا جرت بالسبعني ولو جرت بذلك لكا  ذلك جمازاً، وما ذلرناه حليلة فكا  أوىل

      ولننندينا تكثنننري عننندسي  ]رحنننيم[،ل نننة   اةينننة الكرمينننة بصننني ة فعينننن وهنننع إذ    هنننذا السنننيا  لننندينا مبا

[ فبناء على مذه  العرب ال وجه للتكثري باملئة، ولذلك فإ  صي ة املبال ة هع الدالة على األمرين ]مئة

ي :" ِإَن ِفددمعنناً ] املبال ننة والتكثننري[، ومننا ينننتظم مننع هنناتني الننداللتني   احلننديث الشننريف هننو قولننه 
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درٍ  ََ "، ويوافن  هنذا احلنديث منن اللنرآ  اْلَجَنِة َمم اَلَعدْ ٌح رََأْ  َأاَل ُأُذٌن َسدِوَعْت َأاَل َخطَدَر َع َد  قَدْ دِ  َب

 .{فَالََتَع لَمَُنَف سٌَمَاَأُخ فِيََلَهُم َمِن َقُرَةَِأَع يُنٍ } قوله تعاىل:

:" ُكُت ء والتكثري وذلك   قوله ساللة االغيا ورست- الرمحة-و  احلديث الثاين   املعال نهسه 

احلديث  من التوجيه الل وي واألسلويب مثن ما مُى   وفيه "رَْحَوٍة ِطَبمُق َمم بَدْ َح الَ َومِ  َأاأْلْرضِ 

 .85{وَرَح مَتِيَوَسِعَت َكُلََشَي ءٍ }األو ، وما جيمع ساللة الرمحة   احلديثني هو قوله تعاىل: 

ثَدْلَ[ :" ِإَن اهلَل َخَ َق   قوله  ]لل [ين ل ة وأسلوبًا هو الداللة الل وية للهعن وما يتمي  به احلديث الثا
حيث ذلر شراا احلديث أ  معال لل  هنا هو: َقَدَر، وأصله لما     الَ َولاِ  َأاأْلَْرَض ِمَئَة رَْحَوٍة" َخ قَ 

ولن شعء للله اهلل ف و مبتدئه على  املعجم:" اعل    لالم العرب: ابتداء الشعء على مثا  مل يسب  إليه

َوَال أَم رُ }غري مثا  مل يسب  إليه  َاخلَل قُ : اعل    لالم العرب (هددددد577:بح األنبمري أبلبكر)قا   {أَلَاَلَهُ

َأح سَنَُ}على وج ني: أحدمها االنشاء على مثا   أبدعه، واةلر التلدير، وقا    قوله تعاىل:  َاهللُ فَتَبَارَكَ

 .86معناه: أحسن امللدرين" {خَالِقِنيَال 

 
رمحننه  (أبددل العبددمس القرطبددي)هننذه مننن حيننث الداللننة الل ويننة، و  توجيننه هننذا املعننال   احلننديث يلننو  

اهلل:" لل  أي قدر، ويكو  معناه: إ  اهلل أه ر تلديره لتلنك الرمحنات أي علمنه هبنا ينوم أه نر تلنديره 

معننال للنن  النن،ء وأوجنند يننوم للنن  السننماوات واألرض املئننة اللنن،اء السننماوات، ويصننح أ  يلننا : إ  

 .82رمحة فأرسن   هذا العامل نوعاً واحداً من تلك األنواء واسلر   اجلنة سائرها ليوم الليامة"

 إذ  الهعن لل  هنا مبعال:
 قدر               
 ل[ خ ق اخترع ....................... أزمنهم متنمه في القد[ أي ث             
 أاألرض.  لاال وأأ د                               اهلل               

ليتألد من لال  هذه الداللة صد  احلديث عن الرمحة يوم الليامة، وتتواف  معاني ا مع لالم النيب   
. 
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ها رلة : أسلوب احلديثني الشريهني أسلوب ل ي مؤلد بإ  الناصبة اليت جاء ل  األس لب أالتأل ف
-والتأليففعلية، وقد حدس زمن ا بالهعن املاضع  للداللة على التحل  يليناً، وهومن حيث األسلوب 

 يكو  منومتواف  مع لبيعة املوضوء  الشتماله على ما  متناس ٌ -املاضعاع  رلة فعلية زمن ا  جمعء
 نعم اهلل   الدنيا واليوم اةلر.

هذين احلديثني الشريهني أفاست جانبا لبرياً من الليم الل وية لاملبال ة : فإ  بنية البن ة أالترك  أماعن 
 والتكثري بألثر من صي ة أو تعبري.

 .وهبذا حتل  انتظام املعاين واتهاق ا بني احلديث الشريف واةيات الكرمية              

 :أالحدثثاالستقممة أالصراط في القرآن  2-2

 الكبريين حديثا ، األو  مُى احلديث عنه   معرض الكالم عن التري للحديث عن هذين املدلولني

قت لي في اإلسص[ " ساللة االحسا  والرمحة   معاين اللرآ  واحلديث، وهو سؤا  الثلهع للنيب 

 .88" قلال ال أسأ  عن  أحدا بعدك، أفي رأاثة غ رك، قم :" قت آمنت بمهلل ثم استقم

:" َضَرَب اهللُ به ما جاء   حديثه عليه الصالة والسالم حني قا  أما عن معال الصراط هنا فامللصوس
ٌر َمَثًص ِصَراطًم ُمْ َتِق ومً، َأَعَ   َ َنَبَتي الِصَراِط ُسلرَاِن ِف ِهَوم أَبْدَلاٌب ُمَفَتَحٌة، َأَعَ   اأْلَبْدَلاِب ُسُتل 

َراِط، فَِإَذا أرَاَل َأَحٌد َأْن ثَدْفَتَح َشْ ئًم ِمْح تِْ َك ُمْرَخمٌة، َأَعَ   بَمِب الِصَراِط َلاٍع َثْدُعل ِمْح َ ْلِف الصِ 
ْسَصُ[، َأالُ لرَاِن ُحُدألُ  اهلِل  اأْلَبْدَلاِب قَمَ : َأْثَحَك اَل تَدْفَتْحُ  فَِإَنَك ِإْن فَدَتْحَتُ  تَِ ُجُ ، َأالِصَراُط اإْلِ

َذِلَك الَداِعي َعَ   رَْأِس الِصَراِط ِكَتمُب اهلِل، َأالَداِعي َعَز َأَ َت، َأاأْلَبْدَلاُب اْلُوَفَتَحُة َمَحمرُِ[ اهلِل، أَ 
 ،  زاس ال،مذي رمحه اهلل:ِمْح َ ْلِف الِصَراِط َأاِعُظ اهلِل ِفي قَدْ ِ  ُكِت ُمْ ِ م

 .89{وَاهللَُيَد عُوَإِلَىَدَارَالسَالَمَِوَيَه دِيَمَن َيَشَاءَُإِلَىَصِرَاطٍَمُس تَقِيمٍ}

 الذي أمره النيب  الثقفي[ ]حدثثلليمة الل وية واألسلوبية   احلديث األو  مُى احلديث عن ا

باالميا  واالستلامة، حيث اشتمن هذا احلديث على ما تُمنه حديث ج ين الذي اْلُتِصَرْت معانيه 

 ومدلوالته   االميا  باهلل واالستلامة، وَسع ذلك رعاً والتصاراً وانت اعاً.

إىل تلكم الليم الل وية واألسلوبية السابلة قيمة ألرى هع رأس البالغة العربية أال ومما ميكن أ  يُاف 

الوقم[ أمطمبقت   ]رعمثةحيث تُمن هذا  احلديثا  معال 91 الحم [الكص[ مقتض   ]مطمبقةوهع: 

لما مر   حديث ج ين، وجواب النيب صلى اهلل عليه وسلم للثلهع، فهع األو    الحم [لوقتض  
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وإلالة اقتُاها امللام  لوجوس السائن وامي  وحتاورمها استه امًا وإجابة، يكتنف هذين إس اب 

 . رع غهري من صحابة النيب  الطرفني حُور

سؤا  الثلهع ُروِعَع مستوى السائن، واْلُتِصَر له اجلواب أميا التصار،  عن و  جواب النيب 
 والسب    ذلك اةِت:
ديث االحسا  هع السمة العامة لصحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم، لما تعد أ  املعاين الوارسة   ح

 .]األنصمر[ملمحاً بارزاً   امتمع املدين 
 .أ  تلكم املعاين ميدا  تطبيلع وتنافسع بني صحابة النيب 

ما يعلم من حا  سائله ما ال يعلمه غريه فيعطيه من اجلواب ما يسع ف مه وقدرته ألساء  أ  النيب 

 َسع أو علم.

إذ  حنن اة  بني ملام احلديث واحلوارية فيه لما بينٌ   حديث االحسا ، ومرس ذلك لله إىل 
 الناس.التعليم والتعريف، تعليم لبار الصحابة وتعريف عامة 

ُشرَِا معال االستلامة   حديث الثلهع مبا ورس من بيا    حديث االحسا ، ومن املعاين اليت شرحٌ 
لة االستلامة هذا احلديث:" ضرب اهلل مثاًل صرالاً مستليماً......إخل" والسؤا  اة : عن أوجه هبا سال

التعريف والتعليم   البيا  النبوي ملعين االسالم، وليف استخدم النيب صلى اهلل عليه وسلم أسلوب 
 التمثين   جملع عامر بالصحابة حتُره املالئكة امللربو ؟

وأمهية  [ثعرف برعمثة الوقم[ مطمبقة الكص[ مقتض  الحم  أأ مم]  فلك  هذا  السؤاال  يدورا 
 هذا اجلان  تتحدس   اةِت:

تذلر صحابة رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم هليأة ج ين عليه السالم، وهو ما ميكن أ  أعت ه  -0
 [.]إحملة مقمم ة

عتباره شاماًل مل مات حهظ الصحابة رضوا  اهلل عن م حديث ج ين واس،جاع م إياه  با -8
 [.]إحملة مقمل ةاالسالم، وهوما ميكن أ  أعت ه 

 االلتصار والتلري  عند إجابة الناس عن أمور سين م ومعاش م. -0

 وإليك ما تُمنه هذا املثن النبوي من قيم ل وية وأسلوبية:  

" اهلل:رمحه  دد(هد265:ابح  رثر)، يلو  90": الصراط   الل ة الطري أأاًل: معن  الصراط        

أرعٌ األمة من أهن التأوين ريعاً أ  الصراط املستليم هو الطري  الواضح الذي ال اعوجاه فيه، وهو  
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لذلك   ريع ل ة العرب، قا : مث تستعري العرب الصراط فتستعمله   لن قو  وعمن  وصف 

 .98باستلامة أو اعوجاه، فتصف املستليم باستلامته واملعوه باعوجاجه"

ابن  و هددددد(217:ابح أبي حمتم)هو احل ، وروى ] الصراط الو تق م [  :هدددد(652:مجمهد)وقا  

وصاحباه من بعده، وقد روى  املراس بالصراط املستليم هو النيب  :هددددد(92:أبي العمل ة)جرير عن 

ذي ترلنا عليه رسو  قا : الصراط املستليم: ال هددددد(21عبد اهلل بح م علل)عن  هدددد( 215:الطبراني)

، وقد رع أغل  هذه الداللة الل وية والتهسريية االمام ابن الليم رمحه اهلل حيث يلو :" ال  90اهلل 

تكو  الطري  صرالاً حع تتُمن مخسة أمور هع: االستلامة، وااليصا  إىل امللصوس، واللرب، وسعته 

 .92اط املستليم هلذه األمور اعمسة"للمارين، وتعيينه لريلاً للملصوس، وال ُيهى تُمن الصر 

 إذ  معاين الصراط هع:
   معجمع[ ]معالالطري 
  [أهن التاوين ]بإراءالطري  الواضح الذي ال اعوجاه فيه 
   جماهد[ ]عنداحل 
  العالية[أيب  ]عندالنيب صلى اهلل عليه وسلم 
 رسو  اهلل  ترلنا عليه ما []ابن مسعوس 

ع باب وهو معروف، والهعن منه التبوي  واجلمع أبواب وبيبا  وهع ر :ثمن مً: معن  األبلاب     

 .95مدالن احلجر أو البيوت 

" السور عند العرب حائط املدينة واجلمع أسوار  اهلل:يلو  ابن منظور رمحه  ثملثًم: معن  ال لرثح:
 .96وسريا "

مأسبة وغريها، ومنه قو  اهلل  فاعن من الهعن سعا، ومعناه: املناسي ألمرك اسم :الداعيرابعًم: معن  

دَاعِيََاهللِ} تعاىل:  .92{يَاَقَو مَنَاَأَجِيبُواَ 
هذا عن النصف األو  من املثن النبوي، واملتللع اة  منش ن الذهن متأمن   هذا اع  الذي مل 

 ت،جم معانيه بعد.
 النيب  على لسا  أالداعي[-أال لرثح-أاألبلاب-الصراط]استحالٌ سالالت هذه األلهاظ 

 إىل:
 الصراط..................اإلسص[. 
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 األبلاب..................محمر[ اهلل. 
 اهلل د أأاعظ اهلل في ق   كت م  م[. ]كتمبالداعي.................. 

 املثن لما هو معلوم وضع للتوضيح والتلري ، وَجْعِن األمر املراس متثيله ألثر قرباً ووضوحاً.
في ا هذ املثن ولكن   سياقه حُور املالئكة وحتاورهم إىل  هاظ ألرى ومناسبات ذلروهلذا احلديث أل

يلو :  هددددد(75:بح عبد اهلل  مبر)أنه َسع  هددددد(94الو   :سع د بح )عن  جان  رسو  اهلل 
ُُُ ْم: ِإَ  ِلَصاِحِبُكْم  َجاَءْت َمالَِئَكٌة َإىَل الَنيِبِ  َهَذا َمَثاًل فَاْضرِبُوْا َلُه َمَثاًل، َفلاََ  َوُهَو نَائٌِم فَنَلاَ  بَنْع

ُُُ ْم: ِإَ  اْلَعنْيَ نَائَِمٌة َواْلَلْلَ  يَنْلظَاٌ ، فَنَلاُلواْ:" َمثَنُلُه َلَمَثنِ  ُُُ ْم: إِنَُه نَائٌِم، َوقَاَ  بَنْع  َرُجن  بَناَل َساراً بَنْع
الَداِعَع َسَلَن الَداَر َوَأَلَن ِمَن اْلَمْأُسبَِة، َوَمْن ملَْ جيُِِ   َوَجَعَن ِفيَ ا َمْأُسبًَة، َوبَنَعَث َساِعياً، َفَمْن َأَجابَ 

ُُُ مْ  : إِنَُه نَائٌِم، َوقَاَ  الَداِعع ملَْ يَْدُلِن الَداَر وملَْ يَْأُلْن ِمَن اْلَمْأُسبَِة، فَنَلاُلواْ: أَِوُلوَها َلُه يَنْهَلُ َ ا، فَنَلاَ  بَنْع
ُُُ ْم: ِإَ  اْلَعنْيَ نَ  ، فَنَلاُلواْ: الَداُر اجْلََنُة، َوالَداِعع حُمََمٌد بَنْع ، َفَمْن أَلَاَء حُمََمداً ائَِمٌة َواْلَلْلَ  يَنْلظَا  ٌ

 .98َألَاَء اهلَل، َوَمْن َعَصى حُمََمداً فَنَلْد َعَصى اهلَل، َوحُمََمٌد فَنْرٌ  بَننْيَ الَناِس"
علي م السالم، وتلتلع ريع ا   املعال نهسه،  لدينا   هذا احلديث معا   مهسرٌة على لسا  املالئكة

 وإليك ساللة ألهاظ هذا احلديث، وما يولهل ا من اةيات اللرآنية:

  .99"ال خُل دِ{لَهُم َفَيهَاَدَارَُ}َتعاىلالدار...............اجلنة قا   -

َ}تعاىل:  قا  ،الداعع..........حممد  - َأَر سَل نَاكَ َإِنَا َالنَبِيءُ َوَمُبَشِرًاَيَأَيُهَا شَاهِدًا

 .011"{وَنَذِيرًا

رمحننننه اهلل: "   قنننوهلم: إننننه نننننائم وإ  الللننن  يلظنننا  قننننا   (هددددددد551:ابدددح حجددددر)يلنننو               
هذا متثين يراس به حياة اللل  وصحوة لوالره، يلنا  رجنٌن يلنٌظ إذا لنا  ذلنع  م(:920:الرامهرمزي)

 هلل هنننو امللنننك، والننندار االسنننالم، والبينننٌ اجلننننة، وحممننند الللننن .......، أمنننا قنننوهلم: الننندار اجلننننة، فنننا
الداعع، يلو  الكرماين: ليع امللصوس منن هنذا التمثينن تشنبيه املهنرس بناملهرس، بنن تشنبيه املرلن  باملرلن  

 .010مع قطع النظر عن مطابلة املهرسات بني الطرفني"
  هننو   حنند ذاتننه ساللننة ل ويننة جدينندة إ  لننالم الكرمنناين رمحننه اهلل عننن التشننبيه   هننذا املثننن بأنننه مرلنن

وقيمة أسلوبية ألرى تُاف إىل راليات ل ة النوحع، مبعنال أ  منا يهينده ال،لين    لنر  التشنبيه فينه 
 رٌع والتصاٌر للدعوة االسالمية ومن ج الداعع هلا وغايته.

صلى اهلل عليه وسلم، لما يساند هذا اللو  أيُاً أنه صاسٌر عن املالئكة الذين للهوا بُرب املثن للنيب 
ال ننسنننى حُنننور ج ينننن علينننه السنننالم حمننناوراً أساسنننياً   حنننديث االحسنننا ، وشننن وس الصنننحابة ذلنننك 

 املع، وهنا ملكا  يتحاورا  معاً، وإليك اة  تهصين هيأة ال،لي    هذا التشبيه:
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 ......الوَب  م ك بن  لارًا، أالدار الجنة.ار ت بن  لار  -
 ...................................اإلسص[. عت ف هم مألبة.. -
 بعث لاع ًم...............................محود ص   اهلل ع    أس م. -

[ تتناس  متنام التناسن  منع ساللنة الصنراط، وحتلن   حممد-االسالم-اجلنةاألمور الثال ة املتوازية: ]   
وحننديث الثلهننع، وبننذلك ترجننع  -حلننافموضننع فصننلٌ واأل –معننال االسننتلامة   اةيتننني السننابلتني 

ساللت ا الل وية واألسلوبية رعاً والتصاراً إىل حديث ج ين ] حديث االحسا  [ لتتحل    هذا املثن 
 املالئكع الليم الل وية اةتية:

 .االشارة للمثن املُروب سابلاً من اهلل  -0
 ج اً.االحالة إىل ما جاء   حديث االحسا  موسعاً، وحديث الثلهع مو  -8
 تلري  املعال وإيصاله للسامع وتأنيسه مبا جاء فيه. -0
 تنوء ساليل يلوس إىل معرفة أسباب االستلامة قواًل وعماًل، والدلين على ذلك ما يأِت: -2

  رضننع اهلل تعنناىل عنننه عننن االسننتلامة فلننا :" أ  ال  (هدددددددد 62:أبددل بكددر الصدددثق)سننئن
 توحيد.تشرك باهلل شيئاً" يريد االستلامة على حمب ال

   قنننا(عودددربح الخطدددمب : 12:)االسنننتلامة أ  تسنننتليم علنننى األمنننر والن نننع وال  "هددددددد
 تروغ روغا  الثعال "

   استلاموا: أللصوا العمن هلل " نن:هددد25:عفمن عثومن بحقا " 
   رضنع اهلل عنن م:" اسنتلاموا  هددددد(17:ابدح عبدمس)أ هدددددد( 45:ع ي بح أبي طملد )قنا

 أسوا الهرائب"
   011:" استلاموا على ش اسة أ  ال إله إال اهلل حع حللوا باهلل"ح حالقا. 

وحديث الثلهع عن االستلامة وقد  ج ين[ ]حديثوهذه املعاين ريع ا ملتبسة من حديثع االحسا  
 تُمنت ما آيتا فصلٌ واألحلاف. 

 الحث ع   الجهمل:   

مُس اَل تَدَتَونَدْلا ِلَقمَ  اْلَعُدِأ َأاْسأَُللْا اهلَل اْلَعمِفَ َة، :" ثَأَثُدَهم النَ التري للحديث عن هذا املعال قو  النيب 
 .010فَِإَذا َلِق ُتُولُهْم فَمْصِبُرأْا َأاْعَ ُولْا َأَن اْلَجَنَة َتْحَت ِظَصِ  الُ ُ لِف"

  احلديث الشريف هنع عن متين املوت، وقد فسر معال املوت هنا تارة بتمين للاء العدو، وتارة 

وَلَقَد َكُن تُم َتَمَنَو نََال مَو تََ}َلش اسة، إذ إ  املواف  ملدلو  هذا احلديث من اللرآ  الكرمي قو  اهلل تعاىل:با

رَأَي تُمُوهَُوَأَن تُم َتَن ظُرُونَ تَل قَو هَُفَقَدَ   .011{مِن َقَب لَِأَنَ 
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قبن أ  تللوا أسباب املوت،  معال املوت   اةية الكرمية" بأهنا الش اسة، أي من وقد قين   تهسري
وذلك أ  لثريًا ممن مل حيُروا بدرًا لانوا يتمنو  يومًا يكو  فيه قتا  فلما لا  يوم أحد اهن موا، ولا  

 .015"أنس بح مملك معمن م من جتلد حع قتن، ومن م أنع بن النُر 
ابح )مته يلو  إذ  اةية الكرمية واحلديث الشريف متهلا  معال ومنا سبة، وهلذا الن ع حك

رمحه اهلل:" حكمة الن ع أ  املرء ال يعلم ما يؤو  إليه األمر، وهو نظري سؤا  اهلل  هددددد(254:بطم 
من أ  أبتلى فأص " وقا  غريه: إمنا  إىلالعافية من الهنت، وقد قا  الصدي : أل  أعاىف فأشكر أح  

ا  على النهوس والو و  باللوة وقلة هنى عن متين للاء العدو  ملا فيه من صورة االعجاب واالتك
 .011عند وقوء احلليلة" االهتمام بالعدو واأللذ باحل م ...مث أمر بالص 

 هذا من حيث املعال وساللة االتها  بني اةية واحلديث، وإليك اة  النظر   أسلوبه وبنيته:
  الشائعة والطرائ  املألوفة : أسلوب هذا احلديث النبوي الشريف من األساليأأاًل: األس لب أالتأل ف

  التعبري النبوي، إذ من الشائع استخدام األمر متلواً باألمر أو الطل  لما   هذا احلديث، وبناًء عليه 
 فاألسلوب إنشائع لليب ابتديء بالنداء، متبوعاً بأربعة أوامر هع:

 دوال تتمنوا للاء العدو..........................هنع عن متين للاء الع -
 سلوا اهلل العافية........................................سؤا  اهلل العافية -
 عند مالقاة العدو بالص  فاص وا...................................أمر -
 تكو  إال   سبين اهلل اعلموا.............................أ  الش اسة ال -

بني االنلياس النهسع واالنلياس اجلسدي معاً، لما أ  فيه  مع ماهلذه األوامر جي هذا ال،تي  من النيب 
أسؤا  اهلل  عد[ توني ال قم ] أواًل واستحُارها بالدعاء مرتنيلاعتني ل ى وص رى لاعة اهلل 

هلذه األوامر نرى  و  هذا اجلمع [أاحت مبمً  صبراً ]ة األمر أو اللاسة   املعرلة ولاعة وال [العمف ة
 . 012 ، وحسن التخل ، ولذلك التناس  اللهظع واملعنوي بني املعطوفاتبراعة ال،تي

: بنية هذا احلديث الشريف مؤسسة على اجلملة الهعلية الطلبية، ختللت ا رلتا  ثمن ًم: البن ة أالترك  
الجنة تحت ظص   ]أن :َسيةواأل فمنفرأا[استنفرتم  : ]إذاهعالشرلية  اَسية،رلة شرلية، وألرى 

 .ف[ال  ل 
    مربنا أ    هذا احلديث براعة ترتي  وحسن ختل  وتناس ، فماذا عن لامتته وهع قو  النيب 

 " اْعَ ُولْا َأَن اْلَجَنَة َتْحَت ِظَصِ  الُ ُ لِف" 
رمحه اهلل:" هذا من الكالم النهيع البديع  أبل العبمس القرطبيعن هذه اعامتة وقيمت ا التعبريية يلو  

ب البالغة من ج الة اللهظ وعذوبته وحسن استعارته، وبو  املعاين الكثرية مع األلهاظ الذي رع ضرو 
املعسولة الوجي ة  يث تعج  الهصحاء الُلْسُن البل اء عن إيراس مثله، أو أ  يأتوا بنظريه وشكله، فإنه 
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العدو واستعما  استهيد منه مع وجازته احلب على اجل اس وااللبار بالثواب عليه، واحلب على ملاربة 
السيوف واجتماء امللاتلني حني ال حف لبعُ م حع تكو  سيوف م بعُ ا يلع على العدو، وبعُ ا 
يرتهع عن م، حع لأ  السيوف أهلٌ الُاربني هبا، ويعين أ  الُارب بالسيف   سبين اهلل يدلله 

أي من برأمه وقام  مهم ":" الجنة تحت أقدا[ األاهلل اجلنة بذلك، وهذا لما قا    احلديث اةلر
 .018 ل ا سلن اجلنة"

 وإليك اة  حتديد الليمة البالغية هلذا التعبري الشريف:
 فيه : ] اْلَجَنُة َتْحَت ِظَصِ  الُ ُ لِف [

 ولناية.استعارة تصرحيية، واستعارة تبعية،                     
و  املشبه، أي إ  لانٌ مذلورة   الكالم االستعارة التصرحيية: هع ما صرا في ا بلهظ املشبه به س

أسٌد   قولك: عندي أسٌد يرمع، أو املدلو  عليه بنعم   قولك:  مثن:لهظاً أو تلديراً َسيٌ مصرحة، 
 .019أعندك أسٌد يرمع؟

استعار لكثرة السيوف وتُارهبا وإصابة العدو هبا هالاًل،  وإجرا ها   هذا احلديث على أ  النيب 
ظال  املتحاربو  املتُاربو  هبا حيث شبه في ا تعان  السيوف بتعان  األشجار ذوات ومن حتٌ ال

الظال  الوارفة، وذلر املستعار وهو الظال ، وحذف املستعار منه وهو سب  الظال ، إىل جان  اختاذ 
م ألرى وهع وجوس اجلنة حتٌ الظال  ولأهنا ال تُنَرى وال توجد إال عند احتدا الظال  للسيوف صورة

 املعارك وتشابك السيوف وانتشار الظن حتت ا.  
وهع مامل يكن املستعار في ا اسم جنع غري مشت ، ويدلن   هذا االسم والهعن،  االستعمرة تبع ة:

و  احلروف متعللات  []االسم أالفعتتابعة الستعارة ألرى   املصدر وَسيٌ تبعية  ألهنا 
 .001"معاني ا

املهيدة للمكا ، واملكا  هنا  []تحتن حيث تعل  املعال   الظرف هنا موتبعيت ا   معال احلديث  
 يلصد به السيوف وهالهلا املهُية إىل اجلنة.

لناية: الكناية مصدر لال يكين، إذا تكلم بشعء يستد  به على غريه أو يراس به غريه، واصطالحاً هع 
 .000" أ  يع  عن شعء  بلهظ  غري صريح   الداللة عليه

: " املراس بالكناية أ  يريد املتكلم إ بات معال من املعاين فال يذلره باللهظ (هدددددد476:الجر مني)د وعن
به إليه، وجيعن سلياًل عليه  فيومئيه ورسفه   الوجوس الت املوضوء له   الل ة، ولكن جيعء إىل معاًل هو

 .008يعنو  لثري اللرى" مثن قوهلم: لوين النجاس يريدو  لوين اللامة، ولثري رماس اللدر
وإجراء الكناية   قوله عليه الصالة والسالم:" اجلنة حتٌ هال  السيوف" إشارة إىل الش اسة أو نيل ا،  

 لما   بيٌ زياس األعجم إذ يلو :
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َرلِ  َْ  .662"ِإَن الَ َومَحة َأاْلُوُرَؤَة َأالَنَدى     ِفي قُدَبًة ُضرَِبْت َعَ   اْبِح اْلَح
هبذه الصهات، ف،ك التصريح بأ  يلو  إنه مت  هبا أو  (ابح الحَرل)يثبٌ التصاك  فإنه أراس أ 

حنوه إىل الكناية بأ  جعل ا   قبة مُروبة عليه، لذلك األمر   قصر الش اسة ونين اجلنة باللتا  أو 
 املُاربة صمن السيف.

ذا عن املعال وقيمته التعبريية واجلمالية   هذا عن قيمة املعال وراله الل وي واألسلويب تعبرياً وساللًة، فما
 اةية الكرمية املنتظمة مع عبارة احلديث؟

 قا  تعاىل:

 (أحود شمكر)يلو  الشيخ العالمة َ{وَلَقَد َكُن تُم َتَمَنَو نََال مَو تََمِن َقَب لَِأَن َتَل قَو هَُفَقَد َرَأَي تُمُوهَُوَأَن تُم َتَن ظُرُونَ}

يعين املوت شاهدمتوه   ملعا  السيوف وحد األسنة، واشتباك  {فقدَرأيتموه}حو  قوله تعاىل: "

ليع  الرماا، وصهوف الرجا  لللتا ، واملتكلمو  يع و  عن هذا بالتخيين، وهو مشاهدة ما
 .002مبحسوس لا سوس، لما تتخين الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئ "

ةية وجعن املوت أمراً حمسوسًا هو ماحن بالصحابة رضوا  إضافة التخيين   املعال امله وم من ساللة ا
اهلل عن م الذين صاروا ش داء عند رهبم سواًء   أحد وغريها، وفيه أيُاً جعن األمر املتخين متحللاً، 

 ُيَساُر إليه ويُْطل   مرضاة هلل ولمعاً   اجلنة.
حيث أ بٌ ا د و   005"عة اعتمللد حتل    هذا احلديث النبوي الشريف ملمح بالغع آلر هو برا

 ، وفيه تأليد على أ  عناصر الكالم   اعطبة هع:  أ  هذا احلديث لطبة لطب ا رسو  اهلل
 الوقدمة. -6
 الولضلع. -1
 الخمتوة. -2

حدث بالهعن   هذا احلديث ف و على قصر عبارته ووجازة ألهاهه قد قام ملام اعطبة أو  ما وهو
  ولامتة.الن  املكتمن ابتداء وانتلاالً 

ومثن هذا النمط من النصوك النبوية لثري   اللرآ  الكرمي، إذ من الشائع ال ال  االفتتاا بأسلوب 
يسمى  وهو ما العطف،النداء واالتيا  باألمر بعده مباشرة، ليتخلن هذا التعاق  العطف  روف 

  سن التخل   ليختتم الن  مامتة تشد السامع وحترز انتباهه.

 الخمتوة
عد عرض ماسة هذا البحث حو  جوامع الكلم النبوي املنتظمة مع املعاين التهسريية ةي الذلر احلكيم ب

 َلُلَ  الباحث إىل النتائج اةتية:
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أ  احلديث الشريف منه ما هو متمم ملعاين اللرآ  شرحاً أو بياناً أو ختصيصاً أو توضيحاً، وقد مت  .0
 نصية لآلية الكرمية أو احلديث الشريف.هذا البيا  والشرا سو  إلال  بالبنية ال

أ  بيا  املعاين اللرآنية باحلديث النبوي الشريف يته  متام االتها  مع مناسبات النصوك، وزما   .8
وروسها ووقوع ا  ليتحل  بذلك تواف  نصع بني النصوك اللرآنية املكية واملدينة مصائص ا العامة 

 والتصاراً. واعاصة مع عبارات احلديث وتراليبه لوالً 
هذا النوء من االتها  والتواف  الداليل بني نصوك اللرآ  الكرمي وعبارات احلديث الشريف ميكن  .0

وهو منحى جديد   البحث األسلويب ميكن من  []القرآن أالحدثث أ  نسميه ببالغة النورين
 لالله تناو  عدة قُايا ساللية وأسلوبية وترليبية   البحث األسلويب اليوم.

ك معا  تهسريية أللهاظ قرآنية ترس ساللت ا   احلديث النبوي الشريف تارة باالتها  و  أحيا   هنا .2
ميكن أ  نسميه  []االتفمق أالتلسعلثرية تتسع وتتهرء إىل سالالت ألرى، ولال هذين اجلانبني 

ء املعجم الل وي، باملعاين التهسريية أو املعاين احلديثية او النبوية  ملا هلا من لاصية لبرية   إ را
 ولذلك   سالالت ال،الي .

أبي العبمس من املعاجلات الدقيلة لبالغة النورين   لت  احلديث وشروحه ما جنده عند العالمة  .5
   لتابه امله م ملا أشكن من تلخي  لتاب مسلم، ولذلك ما جنده أحود بح محود القرطبي

  لتابه اجلامع ألحكام  ح محود القرطبيأبي عبد اهلل أحود بتلميذه العالمة الهليه  عند
اللرآ ، حيث حتد ا   هذا املوضوء بإس اب وملارنة ترليبية بني رن احلديث الشريف ومعاني ا 

 املتهلة مع الداللة اللرآنية اتهاقاً وتوسعاً.
صاح  امله م، وتلميذه أيب عبد اهلل اللرليب رلة من  أبي العبمس القرطبيقدم لن من  .6

 ات اجلديرة بالعناية والبحث، وهع: املصطلح
 .مصط ح االنتزاع 
 .]مصط ح االنتظم 
 .مصط ح الب من 

يع ز قيمة االعجاز  []القرآن أالحدثثسة اليت تبحث   بالغة النورين إ  تبين مثن هذه الدرا .2
اللرآين وصد  الوحع، وصد  املبل   أل  سراسة احلديث الشريف وترالي  أساليبه من لال  

لوارسة   اللرآ  الكرمي بلسميه املكع واملدين سيُعنا أمام قيم أسلوبية ونصية جديدة،  معاني ا ا
 لما ستظ ر من لالهلا قيمة علوم العربية، ولذلك علوم اللرآ  والسنة.  

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 



 
 م 8102 سبتمبر- بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة

 

 
 39 

 الهلامٍ
 

 .81-29ك نفحة الو ك الداري لقمري صح ح البخمري، .6
 بتصرف. 81، كمري صح ح البخمرينفحة الو ك الداري لق .1
الكبنري  االشنارة هننا إىل الليمنة العلمينة هلنذا التهسنري ، لمنا جتندر65/ 0، الجممع ألحكدم[ القدرآن .2

واللُايا الل وية واألسلوبية والبالغية فيه، وقد اعتال بنذلك للنه أحند علمناء بن نازي العالمنة ا لن  
االمنام اللنرليب وعنواننه:  ضخماً اعتنال فينه بتهسنري املرحوم إبراهيم أمحد الناهوري حيث وضع جملداً 

الجددممع ألحكددم[ القددرآن ل مددم[  تجرثددد أب ددم  الوعددمني أالَددلاهد ال غلثددة أاأللب ددة فددي تف دد ر
 القرطبي

 .0/800، منمهت العرفمن في ع ل[ القرآنحممد عبد العظيم ال رقاين،  .4
منا قنا  ابنن لثنري وغنريه منن احلهناظ، يلو  العجلوين رمحه اهلل:" معناه صحيح، ولكن ال أصنن لنه ل .5

كَددف الخفددم أمزثددت اإللبددمس عوددم اشددتهر مددح وأورسه أصننحاب ال رينن ، وال يعننرف لننه إسننناس" 
 .0/00، ، تف  ر القرآن العظ م، وابن لثري0/808، لنمسا الحدثث ع   ل من

 .2/17، الو ند، احلديث رواه االمام أمحد .6
لتاب املناقن ، بناب صنهة َرح صح ح البخمري، ، ثنظر فتح البمري باحلديث ألرجه البخاري .7

 .218/ 6[، 5026حديث رقم] النيب صلى اهلل عليه وسلم،
[، 02لتننناب العلنننم، بننناب منننن أعننناس احلنننديث  ال نننا لنننيه م عننننه، حنننديث رقنننم]  الوصددددر نف ددد ، .5

0/02. 
 .0/000، لالئت النبلةالبي لع،  .9
 .090، ك الَومئت الوحودثةاحلديث رواه ال،مذي،  .65
 [.2]سورة النجم، رقم اةية من  .66
 [.092، 090]رقم اةية من سورة الشعراء،  .61
، لتناب االعتصنام بالكتناب فتح البدمري بَدرح صدح ح البخدمرياحلديث ألرجه البخاري، ينظر  .62

 .08/860 [،2820والسنة، حديث رقم ]
 [.0،8سورة اجلن، اةية رقم] .64
 .65/49، الجممع ألحكم[ القرآن،للرليبا .65
 سب  خترجيه .61
 .465/ 61ي بَرح صح ح البخمري،فتح البمر  .67
 .[679] رقم اةية من سورة البلرة، .65
، عوددددة التف ددد ر عدددح الحدددمفظ ابدددح كث دددر، وأمحننند شنننالر، 060/،8الجدددممع ألحكدددم[ القدددرآن،  .69

6/162. 
 .[58]اةية من سورة النور، رقم  .15
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 .692/ 61الجممع ألحكم[ القرآن،  .16
 .21/ 69الوصدر نف  ،  .11
 .2 ممع الع ل[ أالحكم، ص .12
 .5ر نف  ، صالوصد .14
 .246/ 5فتح البمري بَرح صح ح البخمري،  .15
 .00ك  ،النبلثةالتطب قم  ال غلثة ع   األمثم  ينظر  .11
 .08-00/ 0، خزانة األلبالب داسي،  .17
 .0، كال نة الوَرفةالرسملة الو تطرفة في ب من كت  حممد عبد احلع الكتاين،  .15
:" فأمننا اللننرآ  فننال لننالف بننني العلمنناء   يلننو  شننيخ اجلماعننة بالربنناط العالمننة البطنناوري رمحننه اهلل .19

االستش اس مبتواتره وشاذه لما البن جين   أو  لتابه ا تس ، وأما احلديث فلد جوز االمام ابن 
مالنك االستشن اس بنه، ومنعنه الشنيخ أبنو حينا   لتجنوي  رواينة احلنديث بناملعال فنال يتحلن  أننه لهنظ  

ام سيبويه وغريه االستش اس علنى إ بنات قواعند العربينة لالمه صلى اهلل عليه وسلم ولذلك ترك االم
باحلديث قا  ابن الُائع: ولنوال تصنريح العلمناء صنواز نلنن احلنديث بناملعال لكنا  األوىل   إ بنات 

التنصد   ع د  شدلاهد فصيح الل ة لالم الننيب صنلى اهلل علينه وسنلم  ألننه أفصنح العنرب" ينظنر، 
 .65، كالت خ  

 .092، كدثثالوقدمة في ع ل[ الح .25
 .0/08،الفمئق في غرث  الحدثث .26
 سيأِت تعريف هذين املصطلحني قريباً ضمن مصطلحات الدراسة. .21
 .085/ 0، أصل  تح  ت الخطمبحممد الشاوش،  .22
 .889، ك الصن ع البدثع في شرح الح  ة ذا  البدثعالهاسع،  ابن زالور .24
 .602/ 2، ماسة: سل ، ل من العربابن منظور،  .25
 .8/558، منمهت العرفمن في ع ل[ القرآنال رقاين،  حممد عبد العظيم .21
 .080، ك ، معجم مصط حم  أصل  الفق  عند الو  و حرفي  العجم .27
 .55، كمعجم الوصط حم  ال غلثة أاأللب ةإمين يعلوب،  .25
، وألتهننع بتعريننف العالمننة ال رقنناين لألسننلوب 550-8/558، منمهددت العرفددمن فددي ع ددل[ القددرآن .29

 نه األلي  بكتاب اهلل وحديث رسوله صلى اهلل عليه وسلم.وال،لي  سو  غريه  أل
 .281، ك معجم الوصط حم  البصغ ةأمحد مطلوب،  .45
 .8/811، تحق ق الفلائد الغ مث ة، والكرماين، 285ك ،مفتمح الع ل[السكالع،  .46
 بتصرف. 8، ك ممع الع ل[ أالحكمابن رج  احلنبلع،  .41
 .5-0، كع ل[ الحدثث أمصط ح صبحع الصاحل،  .42
 وما بعدها. 08ملصدر نهسه، كا .44
 .888، كالك  م  .45
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، البرهدمن فدي ع دل[ القدرآن، وال رلشنع، 0/006، مصط حم  ع ل[ القرآنعبد احلليم عويع،  .41
0/06 
 .06/ 09، الجممع ألحكم[ القرآن .47
ويل  ننو  اهلل تعنناىل وتوفيلننه قريبننا  ننث بعنننوا  بالغننة اللننرآ  واحلننديث عننند اللننرلبيني أيب العبنناس  .45

  م وتلميذه صاح  التهسري.صاح  امله
 [،0]، لتناب بندء النوحع، حنديث رقنم البدمري[ ]فدتحالجدممع الصدح ح احلديث رواه البخاري،  .49

0/00. 
لتنناب االميننا ، بنناب فُننن مننن اسننت أ   البددمري[ ]فددتحالجددممع الصددح ح احلننديث رواه البخنناري،  .55

 .055/ 0 [50]لدينه، حديث رقم 
، لتنناب ال لنناة، بنناب قبننو  الصنندقة مننن ع الصددح حالجددمماحلننديث رواه مسننلم   صننحيحه، ينظننر  .56

 .2/081[، 0105]الكس  الطي  وزينت ا، حديث رقم: 
، لتننناب ال هننند، بننناب ال هننند عنننند رسنننو  اهلل صنننلى اهلل علينننه ال دددنحاحلنننديث رواه ال،منننذي، ينظنننر  .51

 .2/558[، 8008] رقم:وسلم، حديث 
 .0/05، بي لاأألأمقدمة سنح أ، 08، ك ممع الع ل[ أالحكمابن رج  احلنبلع،  .52
 وما بعدها. 0/8 البمري[ ]فتحالجممع الصح ح  .54
 .06-05/ 0، عودة القمري في شرح صح ح البخمري .55
 .64 ممع الع ل[ أالحكم، ص .51
 .05، كنف   الوصدر .57
، مفدرلا  القدرآن، والراغن  األصنه اين، 259-8/258، مناسة ننوى، ، ل من العربابن منظور .55

 .098ك
 .[89]اةية من سورة النحن، رقم  .59
 .[026]اةية من سورة النساء، رقم  .15
 .[22]اةية من سورة النحن، رقم  .16
 .[005]اةية من سورة التوبة، رقم  .11
مننن سننورة النحننن، وقنند متينن  هننذا املوضننع بننأ  تُننمن االشننارة إىل الرسننن قبننن  [62، و60]اةيتنا   .12

م   اللننرآ  الكننرمي النننيب صننلى اهلل عليننه وسننلم ولتننب م املن لننة علنني م  ممننا يؤلنند حليلننة جوامننع الكلنن
 وختصي  النيب صلى اهلل عليه وسلم هبا، وسيأِت بيا  مثن ذلك قريبا   هذا الكتاب.

أي الكت  اهلاسية إىل أوامر مرسل م، وملا   يلو  العالمة البلاعع:" بالبينات املعرفة بصدق م، وال بر .14
عجن ات بنواو العطنف، فلنا  إىل ذلك بذلره مدلوال على غريه من امل لا  اللرآ  أعظم األسلة أشار

عالهاً على تلديره ولذلك أرسلناك باملعج ات الباهرات، وأن لنا أي لنا من العظمة إليك أي وأنٌ 
لللنندر املوصننن إىل مننناز  الشننرف  لتبننني  املعلننىأي الكتنناب املوجنن  للننذلر  أشننرف اعلنن  ، الننذلر

أعظنم األلسننة    واللسا  الذي هوللناس: لافة مبا أعطاك اهلل من اله م الذي فلٌ فيه ريع اعل
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نن  : أي وقنع تن يلنه إلني م منن هنذا  وأفصح ا وقد أوصلك اهلل فيه إىل رتبة مل يصن إلي ا أحد، منا
الشننرء اهلنناسي إىل سننعاسة النندارين بتبيننني اممننن وشننرا مننا أشننكن مننن علننم أصننو  النندين الننذي هننو 

هل ننا لينندهلم علننى مننا نسننخ، وعلننى مننا شننامن لبيننا  الكتنن  اللدميننة أل التوحينند والبعننث وغننريه، وهننو
بدلوه فمسنخ، وملنا لنا  التلندير لعل نم  سنن بياننك يعلمنو   عطنف علينه بياننا لشنرف العلنم قولنه 

 .820-2/828، نظم الدررفي تنمس  اآلثم  أال لرتعاىل} لعل م يتهكرو {. 
 .[50]سورة املؤمنو ، اةية رقم  .65
 .[028]سورة البلرة، اةية رقم  .11
 .88/ 08،كم[ القرآنالجممع ألح .17
اْلَيَتاَمى أَْمَواهَلُْم{ أي الذين لانوا يتامى  ألهننم َسنوا يتنامى بعند البلنوغ. بندوي  }َوآُتواْ للوله تعاىل:  .15

قَناَ   }الَنِذينَ ، وقد مثن له اللرليب رمحه اهلل بلوله تعناىل: 505/ 8، العرب ة معجم البصغةلبانة، 
، اإلتقدددمن فدددي ع دددل[ القدددرآنمسنننعوس ينظنننر أيُننناً السنننيولع، وامللصنننوس بنننه نعنننيم بنننن  النَننناُس{هَلُنننُم 
8/601. 
، لتاب االميا ، بناب حتنرمي الكن ، الجممع الصح حاحلديث رواه االمام مسلم   صحيحه، ينظر  .19

 .0/011،[0686رقم: ]حديث 
، لتنناب االسننتئذا ، بنناب فددتح البددمري بَددرح صددح ح البخددمرياحلننديث ألرجننه البخنناري، ينظننر  .75

 .06/898[، 5628]لله، حديث رقم:  رالرف    األم
 .022، ك ممع الع ل[ أالحكم، وابن رج  احلنبلع، 08/88،الجممع ألحكم[ القرآنينظر  .76
،   هنننذه األحاسينننث األربعنننة ساللنننة ل وينننة 022، ك دددممع الع دددل[ أالحكدددمابنننن رجننن  احلنبلنننع،  .71

أيب زينند رمحننه اهلل عن ننا تشنن،ك في ننا معنناين األحاسيننث النبويننة ذات املوضننوء الواحنند بنندلين قننو  ابننن 
بننأ  في ننا رنناء أبننواب اعننري، لمننا قيننن   األحاسيننث األربعننة األوىل إهنننا أصننن   لننن أمننور النندين 

 وأبوابه.
 .026-025، ك  ممع الع ل[ أالحكم .72
 [.08-02-06]سورة  ، اةيات  .74
 .[60]سورة يونع، اةية رقم  .75
 [81]سورة ال لرف، اةية رقم  .71
نظدم الدددرر فدي تنمسدد  اآلثددم  لعالمنة برهننا  الندين البلناعع وتهسننريه سنبلٌ االشنارة إىل لتنناب ا .77

أمحنند بوزينند سراسننتا   إذ بُنَعننُد هننذا الكتنناب فريننداً   هننذا البنناب من جنناً ومنناسًة، وللنندلتور أال ددلر
التنمسددد  الب دددمني فدددي القدددرآن الكدددرثم، قيمتنننا  ملوضنننوء التناسننن    اللنننرآ  واحلنننديث، بعننننوا : 

 لحدثث الَرثف.أالتنمس  الب مني في ا
، [0]، لتنناب االميننا ، بنناب االميننا  واالسننالم واالحسننا ، حننديث رقننم الجددممع الصددح حمسننلم،  .75

0/052. 
 .58، ك  ممع الع ل[ أالحكم .79
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 [.022]سورة البلرة، اةية رقم  .55
 .[0]سورة البلرة، اةية رقم  .56
 .[80]سورة املائدة، اةية رقم  .51
 [81]سورة الك ف، اةية رقم  .52
 [.008]ةية رقم سورة البلرة، ا .54
 [092، 090، 098]سورة الشعراء، اةيات رقم  .55
، لتنناب االميننا ، بنناب االميننا  واالسننالم واالحسننا ، الجددممع الصددح حاحلننديث رواه مسننلم، ينظننر  .51

 .0/098، [8]حديث رقم 
 .888-0/880 الوفهم لوم أشكت مح ت خ   كتمب م  م، .57
، [0562حننديث رقننم:  م هننرة اهلل،جنناء    ، لتنناب الرقننا ، بنناب منناالجددممع الصددح حمسننلم،  .55

8/08. 
 جاء   م هرة اهلل، نهسه، لتاب الرقا ، باب ما املصدر .89
 .80-88/ 2، الوفهم لوم أشكت مح ت خ   كتمب اإلمم[ م  م .95
 .88/ 2، نف   الوصدر .96
 .[056]سورة األعراف، اةية رقم  .91
 .0/096، ماسة لل ، ، ل من العربابن منظور .92
 .2/80، اإلمم[ م  م كتمبالوفهم لوم أشكت مح ت خ     .94
 املبحث الثاين سب  خترجيه ينظر .95
 (.85)اةية  يونع،سورة  .91
البالغة هع مطابلة الكالم ملتُى احلنا ، واحلنا  يسنمى امللنام، وهنو األمنر احلامنن للمنتكلم علنى  .97

سو  ألننرى، وامللتُننى هننو االعتبننار املناسنن  لننوروس العبننارة"  صننورة مصوصننةأ  يننورس عبارتننه علننى 
 .256/ 0 معجم البصغة العرب ة،انة، بدوي لب

 .5/02، ماسة صرط، ل من العربابن منظور،  .95
 .66/ 0، عودة التف  ر عح الحمفظ ابح كث رأمحد شالر،  .99
 ،65/  0، تف  ر القرآن العظ مابن لثري،  .655
 .0/80، مدارل ال ملك ح ب ح إثمك نعبد أإثمك ن تع ح .656
 .525/ 0، ماسة بوب، ل من العرب منظور،ابن  .651
 .4/744من العرب، مملة سلر، ل  .652
 .[01]سورة األحلاف، اةية رقم  .654
، لتنناب االعتصننام بالكتنناب والسنننة، بنناب االقتننداء الجددممع الصددح ح، بَددرح ابددح حجددرالبخنناري،  .655

 [، /2880]بسنن رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حديث رقم 
 .[82]سورة فصلٌ، اةية رقم  .651
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 .[25]سورة األح اب، اةية رقم  .012
 .821-869/ 00، مري بَرح صح ح البخمريفتح الب .655
 .0/502، مدارل ال ملك ح ب ح إثمك نعبد أإثمك ن تع حابن الليم،  .659
للنناء العنندو،  اال تتمنننو ، لتنناب اجل نناس، بنناب الجددممع الصددح ح بَددرح ابددح حجددررواه البخنناري،  .665

 .025/ 6، [0185]حديث رقم 
 .[028]سورة آ  عمرا ، اةية رقم  .666
 .025/ 8، [ القرآنالجممع ألحكم اللرليب، .661
 .025/ 6، فتح البمري بَرح صح ح البخمريابن حجر،  .662
أ  يسننرس الننناهم أو النننا ر لالم مننا   ملصنند مننن امللاصنند غننري قاصنند إليننه بننانهراسه، ولكنننه  "وهننو .664

سننب  إليننه، مث ُيننره فيننه إىل لننالم هننو امللصننوس بينننه وبننني األو  عللننة ومناسننبة، وهننذا حنننو أ  يكننو  
للصيدته بال    حع إذا فرغ مننه لنره إىل املندا علنى منره مناسن  لنألو ،  ينث  الشاعر مستطلعاً 

ُُنُه برقناب بعنب لأننه أفنرغ   قالن  واحند، والنتخل    النثنر أسن ن مننه    يكو  الكالم آلنذا بع
 .820/ 0، معجم البصغة العرب ةالنظم  أل  الناهم يراعع اللافية والوز " بدوي لبانه، 

 .586-0/585، ت مح ت خ   كتمب م  مالوفهم لوم أشك .665
 .080/ 0، معجم البصغة العرب ةبدوي لبانة،  .661
 /8، معجم البصغة العرب ة، وبدوي لبانة، 002/ 5، ماسة لال، ل من العربابن منظور،  .667
 .66، ك لالئت اإلعجمز .665
 .098/ 0، التنص   ع   شلاهد الت خ  البطاوري،  .669
 .209/ 0، عودة التف  ر عح الحمفظ ابح كث ر .615
  األَساء، مؤذناً  لتظ ر لذتهويسمى حسن االنت اء، وهو أ  يكو  آلر الكالم مستعذباً حسناً   .616

لباننة، باالنت اء  ينث يبلنى املسنتمعو  حيسنو  ببالغنة املنتكلم ويتمننو  االسنت اسة منن حديثنه. بندوي 
 .0/092، ب ةالبصغة العر  معجم
 

 ثبت الوصملر أالورا ع
 .القرآن الكرثم .0
، جال  الدين السيولع، حتلي  حممد مرسع عبد احلميد، وحممد عوض من في ع ل القرآناإلتق .8

 م.8101-هنن0200، 8والتوزيع، ط هيكن، سار السالم للنشر
الطبعة  تونع، منوبة،حممد الشاوش، جامعة  (،)تأس س نحل النث أصل  تح  ت الخطمب .0

 م.8110-هن 0280 –األوىل 
 .]مطوط[اللرليب، للشيخ إبراهيم الناهوري،  من تهسري تجرثد أب م  الوعمني أالَلاهد .2
 ، لشمع الدين الكرماين،تحق ق الفلائد الغ مث ة .5
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سار  الدين نوضع حواشيه حممد حسن بع  ، للحافظ ابن لثري الدمشلع،تف  ر القرآن العظ م .6
    م. 0998الكت  ن بريوت ن الطبعة األوىل ن 

د املكع البطاوري، سراسة وحتلي  أمحد مصباا ، أليب حامالتنص   ع   شلاهد الت خ   .2
 م. 8100-هنن0208، 0ط اسحيم، منشورات جامعة املرق ،

 –اللاهرة  –سار احلديث  –، لإلمام مسلم، حتلي  حازم حممد، وعماس عامر الجممع الصح ح .8
 م.0998-هن0209الطبعة الثانية 

عليه عصام الدين الصبابطع، سار ، البن رج  احلنبلع، رع أحاسيثه وعل   ممع الع ل[ أالحكم .9
 م.8112-هن0282احلديث اللاهرة، 

-هنن  0202، 5، لإلمام اللرليب، سار الكت  العلمية، بريوت، ط الجممع ألحكم[ القرآن .01
 م.0996

 ت..، حتلي  عبد املعطع قلعجع، سار الكت  العلمية، بريوت، سلالئت النبلة، ل مم[ الب هقي .00
ن جعهر الكتاين، حتلي  حممد املنتصر حممد ال م مع الكتاين، ط ، حممد بالرسملة الو تطرفة .08

 م.0986-هن 0216، سار البشائر االسالمية، بريوت، 2
، أليب ساووس سليما  بن األشعث، ف ارس أعدها مصطهى حممد حسني سنح أبي لاأأل .00

 م.0999-هن  0281سار احلديث، اللاهرة،  الذهيب،
، لره أحاسيثه ع ت عبيد الدعاس، مؤسسة ال عيب ، لإلمام ال،مذيالَومئت الوحودثة .02

 ت..للطباعة والنشر، مح ، س
، البن زالور الهاسع، تلدمي وشرا بشرى الصن ع البدثع في شرح الح  ة ذا  البدثع .05

 م.8118، 0البداوي، منشورات للية اةساب والعلوم االنسانية، الرباط، ط
 م.8111، 82للماليني، لبنا ، ط ، صبحع الصاحل، سار العلم ع ل[ الحدثث أمصط ح  .06
، 8ط سار ابن ح م، ، للعالمة أمحد شالر،كث ر عودة التف  ر مح تف  ر الحمفظ ابح .02

 م. 8115-هنن0286
 ، لبدر الدين العيين،عودة القمري في شرح صح ح البخمري .08
 وحممد على، حتلي  حممد أبو الهُن إبراهيم، الفمئق في غرث  الحدثث، ل مم[ الزمخَري .09

 ت..س ، مصر8جاوي، طالب
، البن حجر العسلالين، موافلة ل،قيم وتبوي  الشيخ فتح البمري في شرح صح ح البخمري .81

-هن  0285، 0حممد فؤاس عبد الباقع، مع تعليلات الشيخ عبد الع ي  بن باز، مكتبة الصها، ط
 م.8110
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 ،كَف الخفم أمزثت اإللبمس موم اشتهر .80
 ت..رة عن مطبعة بوال ، الدار املصرية لل،رة، س، البن منظور، لبعة مصو ل من العرب .88
مؤسسة املختار للطباعة والنشر،  ، البن الليم،مدارل ال ملك ح ب ح إثمك نعبد أإثمك ن تع ح .80

 م. 8110-هنن8288، 0اللاهرة، ط
 ت..، لإلمام أمحد، مؤسسة قرلبة، مصر، سالو ند .82
 0095، 0بلع، للية ال،بية، ط، منشورات جامعة لرامعجم البصغة العرب ة، بدأي طبمنة .85

 م.0925-هن
 م.0996، 8، أمحد مطلوب، مكتبة لبنا ، ناشرو ، طمعجم الوصط حم  البصغ ة .86
-هن 0210 –سار الكت  العلمية  –، للسكالع، تلدمي وحتلي  نعيم زرزور مفتمح الع ل[ .82

 م.0980
 –سمش   –للم سار ال ساووسي،صهوا  عدنا   حتلي  األصه اين،، للراغ  مفرلا  القرآن .88

 م.8118-هن0280 –الطبعة الثانية 
 ، أليب العباس اللرليب،من تلخي  لتاب االمام مسلمالوفهم لوم أشكت  .89
 م.0982البن الصالا، سار الكت  العلمية، بريوت لبنا ،  الوقدمة في ع ل[ الحدثث، .01
ث، بريوت لبنا ، إحياء ال،ا ،  مد عبد العظيم ال رقاين، سارمنمهت العرفمن في ع ل[ القرآن .00

 م.0995-هنن0206، 0ط
 –الطبعة األوىل  –بريوت  لبنا ،، رفي  العجم، مكتبة ملسلعة مصط حم  أصل  الفق  .08

 م.8110
نظم الدرر   تناس  اةيات  –البلاعع، ، ل ها  الدين نظم الدرر في تنمس  اآلثي أال لر .00

 –سيد حممد عطاء اهلل النلشبندي تصليح وتعلي  حممد عمرا  األعظمع وقرأ مالزمه ال –والسور 
   ت.. س –الطبعة األوىل  –سائرة املعارف العثمانية 

للاري صحيح البخاري، أليب الهيب محدو  بن احلاه الهاسع، حتلي   نفحة الو ك الداري .02
 م.8118-هن 0289الدار البيُاء، الطبعة األوىل،  ح م،وتعلي  س. حممد بن ع وز، سار ابن 
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