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  المدخل

5] احلمــــد هللا رب العــــاملني القائــــل 4 3 2 1 0 / . - , +Z.

د املبعـوث ليـتم مكـارم والصالة والسالم على سيد املرسـلني أفصـح مـن نطـق بالضـا

وأزواجــــه  وعلــــى آلــــه وأصــــحابه ))أدبــــين ريب فأحســــن تــــأدييب((: األخــــالق القائــــل

.وذريته، ومن اسّنت بسنته إىل يوم الدين

تقصــد دراســة األســلوب بصــفة عامــة إىل الوقــوف الــدقيق عنــد عناصــر التعبــري 
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.استيضاح طرق أدائها ومطابقتها احلال واملقام

وهــذه الدراســة تتعلــق باملصــدر الثــاين مــن مصــادر اللغــة، وهــو حــديث الرســول 

النظــر يف ألفاظــه وتراكيبــه، وحبثــا عــن مســتجدات إىل صــلى اهللا عليــه وســلم، هــدفا 

ــــة مســــات التعبــــري وقيمهــــا الفنيــــة ومــــا تقتضــــيها  يف خصائصــــها يف قــــوة املعــــاين ودق

ظروف احلياة التطورية مهما ميكن من حال لتحقيق اإلعجاز النبوي البالغي الفـذ 

يف أساليب القول املقتبس من الوحي اإلهلي، وداللة على صـدق رسـالته صـلى اهللا 

عليــه وســلم، حيــث اخــتص تعبــريه البيــاين مبزايــا ال تكــاد تــرى يف غــريه مــن فصــحاء 

 مــنوبكــل اختصــار يتكــون هــذا املبحــث أهــل البيــان بدقــة املعــاين وقــوة وضــوحها، 

  :نقاط تالية



  

٢

  :المفهوم المعجمي لألسلوب

انتزعـه قهـرا، وفالنـة :هو مصدر سلب يسلب سلبا، يقـال سـلب الشـيء سـلبا

وفالنـــا ســـلبه، وجـــرده مـــن ثيابـــه . اســـتهوته واســـتولت عليـــهي أ ،)١(فـــؤاده أو عقلـــه

ويقـال  ،)٢(وغـري ذلـكجلـده مـن ورقـة ومثـره  يقشـره أ: وسالحه، والشجر والنبـات

لبســت الثكلــى الســالب وهــو احلــداد، وتســلبت وســلبت علــى ميتهــا فهــي : أيضــا

طريقتــــه، :مســــلب، وإلحــــداد علــــى الــــزوج، والتســــلب، وســــلكت أســــلوب فــــالن

أخــذ ولـدها ونـوق ســالئب، : ويقـال ناقـة سـلوب. )٣(وكالمـه علـى أسـاليب حســنة

  .وال يسرةأنفه يف أسلوب إذا مل يلتفت مينة : ويقال للمتكرب

علــى األخــذ  يف أصــل اســتعماهلا ن كلمــة األســلوب إذا تــدلإ :وخالصــة القــول

علــى دالالت متنوعــة علــى قــدر حملهــا يف خمتلــف  كمــا ســبق، مث تــدرج اســتعماهلا
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ارات، وتسـتعمل أيضـا علـى كـل طريقة التعبري أو تأليف الكلمات واملركبـات، والعبـ

وكمــا تــدور كلمــة األســلوب حــول األحــوال . طريــق ممتــد، وعلــى الوجــه، واملــذهب

.)٤(أنف فالن لفي أسلوب إذا كان متكربا: فالن يف أسلوب سوء، وحنو: مثل
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ديــب عنـد إبداعــه متكاملـة العناصــر الفنيـة لقصــد طـرق متباينـة للتعبــري، يتوخاهـا األ
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النــوع األديب مــرة، وأحيانــا حتمــل علــى صــورة املعــىن اجلزئــي، وحينــا آخــر يــدل علــى 

احلــال ترتيــب األلفــاظ واملعــاين، وكانــت عنــد احملــدثني تعــين مطابقــة الكــالم ملقتضــى 

  .واملقام



٣



  :المفهوم االصطالحي لألسلوب

اختلفــت عبــارات األدبــاء والبالغيــني حــول حتديــد معــىن األســلوب اصــطالحا  

  :بعبارات متعددة يذكر الباحث أمهها على ما يأيت
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ƾǏƢǬǷ�Ƣđ�ǲǸƬǰȇ�ƨȈǠȇƾƦǳ¦�ňƢǠŭ¦٦(ه الكالمية(.

إنــه مســلك ثقــايف خيتــاره الكاتــب أو املعــرب لريتــب األلفــاظ والرتاكيــب حســنة -

ابــــن  Ƣººººǫ�ƢººººǸǯ�̈ǂƯƚººººǷ�ƨƸººººǓ¦Â�©¦°ƢººººƦǠƥ�ƨººººǠƟ¦ǂǳ¦�ňƢººººǠŭ¦�Ƣººººđ�Ä®ƚººººȇ¾)٧(النظــــام

هو عبارة عن املنـوال الـذي ينسـج فيـه الرتاكيـب، أو هـو : خلدون يف مقدمته

عميقــة الراقيــة الــيت تتميــز يف عمــق كــوامن النفســية الالالقالــب الــذي يفــرغ فيــه 

.، وسحر التصوير)٨(التفكري، ومسو الشعور

فعلــــى مــــا ســــبق فــــإن الداللــــة االصــــطالحية لألســــلوب تســــتقر يف كونــــه مــــنهج 

التعبــــري الــــذي ينهجــــه املــــتكلم لتصــــوير املعــــاين وتــــأليف املفــــردات والرتاكيــــب كــــي 

العوامــل املــؤثرة وإنــه علــى حســب اخــتالف , يــتمكن علــى توضــيح املقصــود املــؤثر

  : يتنوع إىل نوعني

:، وهو يتميز عن غري بأمور آتية)٩(األسلوب الراقي/ أ

بــأن يكــون بلغــة يفهمــا النــاس بــدون حــرج وال اعتــزال، وال يتحقــق : الوضــوح-

  :ذلك إال بالتزام ما يلي

الدقــة ووضــوح الفكــرة، وذلــك بــأن تكــون العبــارة ممتــازة ظــاهرة اخلــواص، )١(

، )١٠(املتكلم على اختيـار كلمـات مشـرتكة يف املعـاينواملعاين حسب قدرة 

تــــدل الفكـــــرة كاملـــــة مـــــع االســــتعانة بالعناصـــــر الشـــــارحة، أو املقيـــــدة، أو 



  

٤ 

املخيلـــــة، والبعـــــد عــــــن الغريـــــب الوحشـــــي، والعمــــــد إىل لغـــــة النـــــاس ومــــــا 

.يستطيعون إدراكه، طبقا للعصور وطبقات الناس

ك القــارئ، وال يتحــتم جــالء الرتاكيــب، وهــو كــون األســلوب مطابقــا إلدرا)٢(

ذلـــك إال إذا ظهـــر يف صـــورة مـــن الرقـــة واجلزالـــة، أو الســـهولة، والصـــعوبة، 

على قدر املعاين اليت تؤديهـا العبـارات مبسـاعدة ذوق حنـوي شـديد حيسـن 

ـــة، والوثـــوق مـــن  ـــدال علـــى معـــان دقيقـــة معين ـــه بـــني األلفـــاظ ال التـــأليف ب

ـــأليف متســـق العنصـــر الرابطـــة بـــني املعـــين قـــدر مـــا ركبـــت بنظـــام د قيـــق وت

.ومراعاة بني اجلمل من الفصل والوصل وغريها

واملقصــود منــه أن تســتيقظ العقــول والعواطــف إلدراك املعــاين : قــوة األســلوب-

:واحلظوظ مبتعة جديدة، وال يتم ذلك إال مبراعاة ما يلي

قـــوة الصـــورة الـــيت تتجـــاوز بالعقـــل معناهـــا احلـــريف إىل معـــاين أخـــرى جمازيـــة )١(

ؤلـف مـن األلفـاظ، وحتاشـي الضـعيفة منهـا والعناصـر الثانويـة باسـتعمال امل

.يف العبارات

قوة الرتكيب، واملقصـود منـه الداللـة علـى املعـين والكلمـات املهمـة بوسـيلة )٢(

أخرى ليست صوتية، وذلك بوضع األلفاظ حيث تكتسب عنايـة وانتبـاه 

الســـامع، والـــذي يســـاعد علـــى اكتمـــال ذلـــك تقـــدمي األلفـــاظ و تأخريهـــا 

نســــــبة ملوضــــــعها الطبيعــــــي، وكــــــذلك الطبــــــاق البــــــديعي ملقابلــــــة املعــــــاين بال

.)١١(املزدوجة، واإلجياز

األسـلوب الــدينء وهـو الــذي يعــاكس مـا قبلــه لــنقص األمـور الســابق، وهــو يف  /ب

  .ضعفه على مراتب حسب ضعف املكونات املؤثرة



٥ 



  سلوب النبوي البالغي في األعجاز اإلعوامل تكوين 

احمليطـــة بـــالكالم النبـــوي الـــيت جتعلـــه يأخـــذ الفكـــر واخليـــال  هـــي تلكـــم املـــؤثرات

والعاطفـــة املتصـــلة بالـــذوق الفـــين الرفيـــع مفجـــرة بـــاحلس املشـــبوب و اإلدراك البعيـــد 

متدفق بلوعة الواقع وحرارة احلقيقة، تشـوق إىل معرفـة مـا وراء الواقـع، مؤلـف جيمـع 

ول اندماج احلرارة بالنـار، باملدل )١٢(بني مجال املوضوع ومجال اإلخراج حىت ليندمج

والضـــوء بالشـــمس، إن يصـــغي إليـــه أحـــد إال وجـــد نفســـه قبالـــة احلـــديث الطبيعـــي 

فعلـى ذلـك . )١٣(الذي ال بـد لـه أن يكـون بالضـرورة علـى مـا هـو عليـه مـن الوحـدة

  : جيدر اإلشارة إىل شيء من تلك املالبسات اإلعجازية مبا يلي

  : فصاحته الفذة

اليت تفجرت على لسان الرسول صلى اهللا عليه وسلم من إن الفصاحة البيانية 
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البيان والفصاحة، ويف قبيلة قريش اليت تعد أفصح القبائل العربية، وولد يف بين 

أفصح قبائل البدو وكان رضاعه يف بين سعد بن بكر اليت هي من . )١٤(هاشم 

أنا أفصح العرب بيد أين من "لسانا،ومصداق ذلك قوله عليه الصالة والسالم 

: يقول )١٥(هذا ما جعل مصطفى الرافعي " قريش ونشأت يف بين سعد بن بكر

إذا نظرت فيما صح نقله من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم على جهة 

ألوىل يسدد اللفظ وحيكم الوضع جزل اللغوية، والبيانية، رأيته يف ا: الصناعتني

الرتكيب، متناسب األجزاء يف تأليف الكلمات، واضع الصلة بني اللفظ واملعىن، 

وهذا ما جعل الصحابة أنفسهم يعجبون بيانه صلى اهللا عليه وسلم ويرونه يف 

لقد طفت يف : "درجة العلو، حىت إن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال له مرة



  

٦ 

: قال. من فصحائهم فما مسعت أفصح منك، فمن أدبك؟ العرب ومسعت

ِّينىنننمنزنّٰ : وقال اهللا تعاىل )١٦())أدبين ريب فأحسن تأدييب((
)١٧(.

  : فهذا ما جعل كالمه يتميز عن غريه من البشر بأمور منها ما يأيت

خلــوص املعــاين مــن مجيــع العيــوب التعبرييــة، ووضــوحها لكــل أحــد، وذلــك )١(

حـــىت أنـــه طعـــن يف الـــذين علـــى قـــدر هلجتـــه وعقلـــه  ألنـــه كـــان خياطـــب كـــال

إن اهللا عـز وجـل : "يف حديث عبـد اهللا بـن عمـرويعتقدون يف كالمهم كما 

يــــبغض البليــــغ مــــن الرجــــال أو النــــاس، الــــذي يتخلــــل بلســــانه ختلــــل البــــاقرة 

ƢĔƢǈǴƥ")١٨(.

صــحة تلــك املعــاين بــأن كانــت صــحيحة يســتفاد منهــا مقاصــد صــراحة ال )٢(

: واها على األحكام واحلكم حنـو قولـه يف حـديث أيب هريـرةفساد فيها الحت

املــؤمن، واملــؤمن أخــوا املــؤمن يكــف عنــه ضــيعته، وحيوطــه مــن  املــؤمن مــرآة"

.)١٩("ورائه

قطع حيث كان يعرب عن املعاين الكثرية بألفاظ قليلة ضـد اإلطنـاب املإجياز )٣(

ل، كمــا وهــو صــلى اهللا عليــه وســلم مــوجز يف حمــل القطــع والفصــ ،واملســاواة

: يف حــــديث أمســــاء بنــــت أيب بكــــر الصــــديق رضــــي اهللا عنهمــــا حيــــث قــــال

.)٢٠(.."مل يعط كالبس ثويب زور املتشبع مبا

بلـــــوغ النهايـــــة يف الفصـــــاحة والبالغـــــة وأخـــــذ الكـــــالم، ومطلعـــــه حـــــىت كـــــان )٤(

يصـطلح عليــه صــلى اهللا عليـه وســلم أنــه أفصـح مــن نطــق بالضـاد مثــل قولــه 

إيــــاكم والظــــن فــــإن الظــــن أكــــذب : "عنــــهيف حــــديث أيب هريــــرة رضــــي اهللا 

.)٢١(..."احلديث، وال حتسسوا وال جتسسوا
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سهولة طبعه وسالمتها بأن كانت طبيعته الكالمية يف دقة اختيـاره األلفـاظ )٥(

واجلمــل ومطابقتهــا احلــال واملقــام، وبالغتــه تأتيــه بســهولة دون تكلــف كمــا 

ســول اهللا ســئل ر : يف قولــه يف حــديث عائشــة رضــي اهللا عنهــا حيــث قالــت

صـــلى اهللا عليـــه وســــلم عـــن رجــــل طلـــق امرأتــــه ثالثـــا فتزوجــــت زوجـــا غــــريه 

��¾Âȋ¦�ƢººȀƳÂǄǳ�ǲººŢ¢��ƢººȀǠǫ¦Ȃȇ�À¢�ǲººƦǫ�ƢººȀǬǴǗ�Ľ�Ƣººđ�ǲƻƾººǧ" ال حتــل لــألول

.)٢٢(؟.."وق عسيلة اآلخر ويذوق عسيلتهاذحىت ت

تكلـــف وهـــو عليـــه الســـالم يـــتكلم يف ســـالمة طبعـــه مـــن غـــري تشـــدق القلـــة )٦(

ختيــار األلفــاظ واملعــىن وترتيــب األفكــار عنــد األداء فإنــه ورعايــة ســجع، أو ا

:بــريء مــن مجيــع ذلــك، وقــد أثبــت القــرآن العزيــز تلــك الــرباءة حكايــة عنــه

ِّميخيحيجييهىهمهجهينىنمنّٰ 
)٢٣(.

أمرت أن أجتوز ((: وشهد بذلك على نفسه صلى اهللا عليه وسلم حيث قال

)٢٤())..يف القول فإن اجلواز هو خري
.

ثبت بأن املساعد األساسي له يف هذا كله تأثره بالقرآن لغة وأسلوبا، يدل الت

ننمنزنرنممامّٰ بدمه وحلمه  ابه يتخلق، وبه حيكم، وأنزل يف قلبه خمتلط

ِّييىينيميزيريٰىينىن
)٢٥(

  .مث قوة فطرته األصلية .

   صلى اهللا عليه وسلم أسلوبه سمات

¶ƢǬǻ�Ŀ�ƢŮƢŦ¤�ǺǰŻ�̈®ƾǠƬǷ�̈Śưǯ�©Ƣũ�ƢĔ¤ تالية:  

مشــول أســلوبه بالغــة وصــلت إىل قمــة مرتبتهــا مــامل تعهــد العــرب مبثلهــا مــن )١(

عريب مهما جلت بالغته سابقا أو الحقا، وفصـاحته الفريـدة خالفـت متامـا 
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مـــــــا عليــــــــه العــــــــرب يف كالمهــــــــم وبالغـــــــتهم املعهــــــــودة يف ســــــــطوع املعــــــــاين 

  .ومالئمتها

والـــذي (( )٢٦(:تضـــمن كالمـــه مـــن علـــوم غيبيـــة بأخبـــار املســـتقبل حنـــو قولـــه)٢(

نفس حممد بيده ليوشكن أن ينزل فـيكم ابـن مـرمي حكمـا فيكسـر الصـليب 

ويقتــل اخلنزيــر ويضــع اجلزيــة ويفــيض املــال حــىت ال يقبــل أحــد حــىت تكــون 

.)٢٧())..السجدة الواحدة خري من الدنيا وما فيها

ƢººǈƥȐŠ�Ǿººƫǂǘǧ�ƪ©�ؤ احتــوا)٣( ººǘǴƬƻ¦�ǺººǷ�ȏ¤�Ƣººđ�ǖȈººŹ�ȏ�¿ȂººǴǠǳ¦�ŕººǋ�ȄººǴǟ�ǽ

إلهلــي وذلــك كلــه إثبــات ودليــل قــوي علــى ثقــوب رســالته وابتعــاده الــوحي ا

يقــول اهللا عــز وجــل يــوم : (عمــا تفــرتي عليــه الكفــرة مثــل قولــه عليــه الســالم

إن اهللا : لبيك ربنـا وسـعديك، فينـادي بصـوت رفيـع:القيامة يا آدم، فيقول

يــأمرك أن ختــرج مــن ذريتــك بعثــا مــن النــار، فيقــول يــا رب ومــا بعــث النــار؟ 

تســـعمائة وتســـع وتســـعني، فحينئـــذ تضـــع : قـــال: مـــن كـــل ألـــف أراه: لقـــا

احلوامــل محلهـــا، ويشــيب الوليـــد، وتـــرى النــاس ســـكارى ومــا هـــم بســـكارى 

ولكــــــــن عــــــــذاب اهللا شــــــــديد، فشــــــــق ذلــــــــك علــــــــى النــــــــاس حــــــــىت تغــــــــريت 

.)٢٨()وجوههم

اتصــــافه مبــــا يعجــــز عــــن مثلــــه فصــــحاء العــــرب وبلغــــائهم مــــن دقــــة اختيــــار )٤(

ها يف درجـة بالغيـة مل يعهـد منهـا يف تراكيـب اللغـة مـا األلفاظ وحسن تركيب

تقصر عنها درجات البالغة، حىت إنه حري بلغاء العـرب، وأثبـت هلـم تأليفـه 

العجيـــب وأســـلوبه الغريـــب، كامـــل الـــربط بـــني املعـــين واأللفـــاظ، وأدهشـــهم 

بسالمة الرتكيب والرتتيب، وأكسبها لونا طريفا من اإلبـداع مل يكـن معروفـا 

يـا : ذا عمر ابن اخلطاب القرشي رضي اهللا عنـه حريتـه بالغتـه فقـاله. قبله
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وأمثلـــة ذلـــك   )٢٩(رســـول اهللا مـــا بالـــك أفصـــحنا ومل ختـــرج مـــن بـــني أظهرنـــا،

كثـــرية، ويكفــــي عـــن كــــل ذلــــك خطبتـــه األوىل الــــيت ألقاهـــا أمــــام عبقريــــات 

إن الرائــــد ال يكــــذب أهلــــه، ولــــو كــــذبت النــــاس مجيعــــا مــــا  ((قــــريش بالغــــة 

و غــررت النــاس مجيعــا مــا غــررتكم، واهللا الــذي ال إلــه إال هــو كــذبتكم، ولــ

إين لرســول اهللا إلــيكم خاصــة وإىل النــاس كافــة، واهللا لتمــوتن كمــا تنــامون، 

ولتبعـــــثن كمـــــا تســـــتيقظون، ولتحســـــنب مبـــــا تعلمـــــون، ولتجـــــزون باإلحســـــان 

جلنــة أبــدا أو النــار أبــدا، وإنكــم ألول مـــن ا�ƢººĔ¤Âإحســانا، وبالســوء ســوءا،

.)٣٠( ))..ني يدي عذاب شديدأنذر ب

فــــأكثر مــــن اســــتعمال أدوات التوكيــــد وغريهــــا، إلفــــادة اســــتمرار األمــــر وجتــــدده 

.واستحضارا للصورة، صلى اهللا عليه وسلم

  :مميزات أسلوبه في تأدية المعنى

كان أسلوب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف إيصـال املعـاين التعبرييـة ميتـاز جبزالـة 

يف دقة وضـوح الوصـف التعبـريي واإلبـداع املوسـيقي والتصـويري  األلفاظ والرتاكيب

يف فنون القول وخمتلف جماالتـه، هـذا وباالسـتقراء األحاديـث النبويـة ومشوهلـا املعـاين 

ومميـزات وســائله األدبيـة تثبــت الباحــث واستكشـف منهــا خصـائص املعــاين الفرديــة 

ــــه و  ســــلم يف أداء املعــــاين ووجــــوه التعبــــري عنهــــا، ســــلكها رســــول اهللا صــــلى اهللا علي

وإيصـــاهلا يف ســـحر البيـــان وقـــوة التـــأثري يف النفـــوس، ميكـــن اإلشـــارة إىل شـــيء مـــن 

  :خاصية معاين كالمه
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منهـا مشـول كالمـه علـى كثـري مـن املعـاين واحلقـائق واألسـرار واألحكـام يف قلـة -

إمنــا األعمــال بالنيــات وإمنــا لكــل (( :األلفـاظ واجلمــل، حنــو قولــه عليــه السـالم

.)٣١())...ما نوىامرئ 

يف ذاته حيث يفيد احلقـائق الـيت ال  امنها اإلحكام بأن يكون كالمه صحيح-

تتبدل بتغري الظروف واملالبسات، واليت يستفاد منها ما ميتاز به احلـديث إىل 

مثـل املـؤمنني (( :جانب املعىن من الـرتابط وتسلسـلها، حنـو قولـه عليـه السـالم

.)٣٢( ))...يف تواددهم وترامحهم وتعاطفهم

ـــه - ـــة القلـــب والضـــمري حنـــو قولـــه علي ومنهـــا الغـــوص يف أعمـــاق الـــنفس وخماطب

.)٣٣())إمنا احلرب خدعة((: السالم

ومنهــا جزالــة املعــىن وفخامتهــا مــع قــوة وضــوحها يف الداللــة مــع تعــدد الصــور -

البيانيــة تســتهدف إىل توضــيح وتقريــب للســامعني يف الوقــت الــذي تســرتعي 

.اذبية وتلويناألمساع مبا فيه من ج

التناســــق ومجــــال الوقــــع مبــــا فيــــه مــــن توافــــق يــــنب املعــــىن وانســــجام يف أصــــوات -

أو إيقاعــه حنــو قولــه عليــه . احلــروف، وهــو الــذي مبكــن التعبــري عنــه مبوســيقي

، فالكلمــة )٣٤( ))..إن اهللا عـز وجـل يقبـل توبــة العبـد مـا مل يغرغـر((: السـالم

�©Ȃºŭ¦�ŀƢºǠȇ�ǺºǷ�©ȂºǏ�ƢēȂǐƥ�ȆƷȂƫ�̈Śƻȋ¦�ǾǻƘºǋ�ǺºǷ�Ǯ ºǳ̄Â��ǾºƫǂƴǼƷ�Ŀ

املـــؤمن (( :وكـــذلك قولـــه. أن يســـاعد علـــى تقريـــب املعـــىن ومتكينـــه يف الـــنفس

يف هــذه اجلملــة مــن تناســق . )٣٥( )..).للمــؤمن كالبنيــان يشــد بعضــه الــبعض

�ƢºººȀǠƳǂǷ�̈ǂƯƢºººǰƬŭ¦�řºººǠŭ¦�ƢºººȀǼǷ�ǪºººưƦǼƫ�̈ƾºººƷ¦Â�ƨºººǠǘǫ�ƢºººĔƘǯ�ƢºººȀǴǠŸ�ƢºººǷ�ǖƥ¦ǂºººƫÂ

.نطاق واحد يدرك بعمق التفكر
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لك دقة مسلكه يف استخدام وجوه العبري البالغي وروائع إبداعه الفـين ومن ذ-

 .لتحقيق األغراض واملقاصد

-�ǲǬǠǳ¦�Ƥ ǗƢź�Ǿƥ�̄¤��À¡ǂǬǴǳ�ƨȈǳƢƫ�ƨƦƫǂǷ�ȄǴǟ�ƾǠȇ�Äǀǳ¦��ŚǈǨƬǳ¦Â�¿Ƣđȍ¦

ويكسب به الكالم إعجابا وفخامة، وألنه كلما قرع السمع على جهة 

��ǾǷƢđ¤�Ŀ�Ƥ ǿǀȇ�Ǿǳ�ǞǷƢǈǳ¦�ÀƜǧ�¿Ƣđȍ¦�Ƥ ǿǀǷ�ǲǯ)انظر إىل قوله عليه  )٣٦

صدقة جارية، أو : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث(( :السالم

: ونظري ذلك قوله تعاىل. )٣٧())..علم نافع ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له

ِّحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسّٰ 
ويف كال  .)٣٨(

.لتأملاملثالني فسر املبهم مبا بعده وذلك أدعى لالعتبار وا

اإلجياز وهو اندراج املعين املتكاثرة حتت األلفاظ القليلة، وهو من خصائص -

وأتيت جوامع ...((البالغة النبوية وهو املراد بقوله عليه السالم، 

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما (( :، حنو قوله)٣٩())...الكلم

مهجهينىنمنّٰ :، وهو نظري قوله تعاىل)٤٠())...نوى

ِّىه
متزترتيبىبنبمبزبربّٰ : وقوله. )٤١(

ِّىفيثىثنثزثمثرثيتىتنت
ويف ذلك . )٤٢(

.إبانته املعاين واستغراق أجزائه ما تكاد األفكار تعجز عن وصفه وحصره

، حيث يزيل )٤٣(التأكيد واملقصود منه متكني الشيء يف النفس وتقومي أمره-

املأخذ، واهلدف بصدده ملا فيه من دقيق  أسلوبه الشكوك واألذى عما أنت

أال أدلكم : "منه توسع املعىن وعمق الداللة، انظر إىل قوله عليه السالم

قالوا بلى يا رسول اهللا، " على ما ميحوا اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات

أسبغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطى إىل املساجد، وانتظار ((: قال
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وقوله يف وصف . )٤٤())..الرباط الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط فذلكم

ويف هذا التكرار . )٤٥())الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي((: يوسف عليه السالم

ونظريه . داللة بالغة تشعر بنهاية الشرف وعظم املنزلة ورفع الرتبية عند اهللا

ِّحقمفخفحفجفّٰ : قوله تعاىل
ليفيد قوة العناد وجربوت . )٤٦(

.التعايل على اهللا تعاىل

اللف والنشر، الذي يعىن به ذكر متعدد على جهة التفصيل أو اإلمجال، مث -

، ثقة بأن السماع يرده لعلمه )٤٧(إتباعه بذكر ما لكل واحد من غري تعيني

إمنا يؤتى الناس يوم (( :حنو قوله عليه السالم ،بأن القرائن اللفظية واملعنوية

وها، أو شهوة للذة إما بشبهة يف الدين ارتكب: القيامة من إحدى ثالث

آثروها، أو عصبية حلمية اعملوها، فإذا الحت لكم شبهة فأجلوها باليقني، 

وإذا عرضت لكم شهوة فاقمعوها بالزهد، وإذا عنت لكم عصبية فأدرؤها 

وهذا التعبري يف نوعه أقصى وسائل تأدية املعىن وإيصاهلا . )٤٨())...بالعفو

 عمق التفكر الناتج عنه االمتثال إىل أعماق النفوس، والتأثري، وأدعى إىل

جفمغجغمعجعمظحطمضخضّٰ :والتناهي، كما قال اهللا تعاىل

ِّحلجلمكلكخكحكجكحقمقمفحفخف
وفيه من . )٤٩(

:وحنو قول الشاعر. الدقة واللطافة ما ال جيارى

  يف احلادثات إذا دحون جنوم*  آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم

)٥٠(واألخريات رجومجتلوا الدجى *  فيها معامل للهدى ومصابح

، أو هو مجع املتكلم بني )٥١(وهو مشول متعدد يف حكم واحد: اجلمع

من أعطي ::الشيئني فأكثر يف حكم واحد حنو قوله الرسول صلى اهللا عليه وسلم

:مث سكت، فقالوا يا رسول اهللا ماله؟ قال"فشكر، وابتلي فصرب، وظلم فغفر
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النهاية يف دقة التعبري وعلو بالغته مجع ولبلوغه ". أولئك هلم األمن وهم مهتدون

الشاكر والصرب والغافر حتت حكم واحد مفصل، ال يرتاح حوله الشك 

حقمفخفحفجفّٰ : كما يف قوله تعاىل. واالرتياب، أال وهو األمن واهلداية

ِّهلملخلحلجلمكلكخكحكجكمق
)٥٢(.

  :وذلك مثل قول الشاعر. مجعها كلها يف حكم واحد مفصل، وهو الرجس

)٥٣(مفسدة للمرء أي مفسدة* إن الشباب والفراغ واجلدة 

ـــه  )٥٤(الـــذي هـــو كـــون أول الكـــالم مرصـــدا لفهـــم آخـــره: اإلرصـــاد- ومشـــعرا ب

حىت يكون مىت قرع مسع اإلنسان أول الكالم فإنه يفهم آخره حنو قولـه عليـه 

ويف ...". مــن خــرج يف طلــب العلــم فهــو يف ســبيل اهللا حــىت يرجــع: "الســالم

مرصـد لفهــم أنــه ال يـزال يف ذلــك احلكــم حـىت يرجــع، وحنــو ) خــرج مــن(قولـه 

  :قول الشاعر

  بال سبب يوم اللقاء كالمي*   أحلت دمي من غري جرم وحرمت 

)٥٥(وليس الذي حرمته حبرام*   محلل ـذي حللته بــــــــــــــــــــــــــــــــفليس ال

ــــــى الصــــــدر الــــــذي هــــــو جعــــــل اللفظــــــني املكــــــر - رين أو ومنهــــــا رد العجــــــز عل

ـــه  )٥٦(املتجانســـني يف أول الفقـــرة واآلخـــر يف آخرهـــا مثـــل قولـــه صـــلى اهللا علي

اإلميــان بضــع وســبعون أو بضــع وســتون شــعبة أفضــلها قــول ال إلــه : " وســلم

ÀƢŻȍ¦�ǺǷ�ƨƦǠǋ� ƢȈū¦Â�Ǫȇǂǘǳ¦�Ǻǟ�Ã̄ ȋ¦�ƨǗƢǷ¤�ƢĔ¦®¢Â�ƅ¦�ȏ¤")٥٧(.

سقية بني املعاين ويأيت هذا النوع من الكالم النبوي لتوضيح صورة تنا 

املتضافرة، وذلك خالف ما يظن من أن اهلدف منه تلك الصنعة اللفظية، 

حجمثهتّٰ :بل خدمة للمعاين واستيفائها، كما يف قول اهللا تعاىل



  

١٤

ِّحضجضمصخصحصخسمسحسجسمخجخمحجحمج
وقال . )٥٨(

  :الشاعر

)٥٩(فمن أجلها منا النفوس ذوائب* ذوائب سود كالعناقيد أرسلت 

ـــة اســـتعماال غـــري إ: لقـــولوخالصـــة ا ن اســـتعمال الرســـول هلـــذه الظـــاهرة البالغي

الفـــذ يف تـــأثريه يف النفـــوس،  عـــادي لـــدى فصـــحاء العـــرب يف روعتـــه ومشولـــه املعـــىن

وهـــي مـــن بـــراهني إعجـــاز أســـلوبه الـــذي احتـــل مكانـــة مثـــل أعلـــى يف البالغـــة بعـــد 

ايل علـى وضـوح قـوي القرآن الكرمي، التسامه يف مجيـع أسـاليبه األدائيـة باإلجيـاز العـ

جياش تام االنسجام ملا بني األلفاظ والرتاكيب ومعانيها، وأغراضـها مـن االئـتالف 

املالصــق جبمــال املوضــوع واإلخــراج، مــا يأخــذ بــه الفكــر واخليــال والعاطفــة املتصــلة 

بالـــذوق الفـــين الرفيـــع، مـــع مســـاعدة ســـلطة لســـانية وقـــدرة بيانيـــة وعبقريـــة أســـلوبية 

  :يأيت خلفت أثرها ما فيما

مــن أثــر يف اللغــة أنــه أضــاف فيهــا ألفاظــا وتراكيــب ووســع االشــتقاق : اللغــة يف

وشـــق البـــاب . )٦١()الزمـــارة(والبغـــي بــــ. )٦٠("صـــفر األول حمرمـــا"فيهـــا مثـــل تســـميته 

ـــ ،)٦٢()الصــري(بـــ وحــىت قــال أبــو عبيــد اللغــوي مل يســمع هــذه ). لــدمار(والــدخول ب

اآلن : "، وقولـه)٦٣("مات حتف أنفه: "لهاحلروف إال منه عليه السالم، وكذلك قو 

ـــوطيس وحـــىت قـــال علـــي . )٦٥("ال يلـــدغ املـــؤمن مـــن جحـــر مـــرتني"و. )٦٤("محـــي ال

.)٦٦(رضي اهللا عنه ما مسعتها من عريب غريه

الصــالة، والزكــاة، والكفــر، وغريهــا : ووســع أيضــا املعــاين يف بعــض األلفــاظ مثــل

  .من األلفاظ الدينية

�Ŀ�Ǯكان حلديثه أثر : األدب ºǳ̄�ǂºȀǜȇ��ǾºǷƾǬƫÂ�ĺǂºǠǳ¦�§ ®ȋ¦�ƨǔĔ�Ŀ�¾ƢǠǧ

تـأثريه علــى الكتــاب، والشــعراء، والبلغــاء، حيــث كـان كــل حيــاول القــبس مــن منهلــه 
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األديب لروعة أسلوبه، واحتل احلـديث وروايتـه وشـروحه علـى مكانـة فائقـة أثـرت يف 

لــــم علــــم احلــــديث رواة ودرايــــة، وع: نشــــر اللغــــة العربيــــة وظهــــور علــــوم دينيــــة مثــــل

وقـد كــان أيضـا تراثــا . مصـطلح احلـديث، ورجــال السـند، واجلـرح والتعــديل، وغريهـا

أدبيــا مجــع الكثــري مــن احلكــم، واألمثــال، والعظــات، والعــرب، يف قــوة بالغيــة، وقــدرة 

معجـزا ملالسـته بعـد نـزول الــوحي  ويف ذلـك كلـه داللـة علـى أن أسـلوبه كـان. بيانيـة

 يعلــوه يف جمــال األدب العــايل شــيء غـــري عليــه بالــذوق الرفيــع مــن البيــان حيــث ال

  .القرآن يف روعته وبالغته اإلعجازية

  : خاتمة

هـذه  لإىل هنا ختام هـذا العـرض املـوجز، بعـون اهللا تعـاىل توصـل الباحـث خـال

:الدراسة إىل جم غفري من الفوائد، ميكن إمجاهلا فيما يلي

نــه إحيــث  تقــدم عجــاز البالغــي يف األســلوب النبــوي الشــريف ممــااإليظهـر مــن 

 يفعليـــه الصـــالة والســـالم مل خيـــرج عـــن طـــرق الـــنظم املتعـــارف عليـــه لـــدى العـــرب،

، وأســاليب ومعانيهـا، وقواعــد العربيــة، ولكنـه ألبســها حلــال جديــدة هــاومجل هـاحروف

رائعــة بديعيــة تصــدرت مــن الــوحي اإلهلــي، وقــوة الفطــرة املســتمرة الصــافية، وامتــزاج 

العــرق األصــيل، وصــبغها بصــبغة نبويــة أضــفى إليهــا ثقافــة البــدو واحلضــر مــع أطهــر 

عقـــول أربـــاب اللغـــة والفصـــاحة يف إتقـــان األداء  مســـات ومميـــزات تعجـــز عـــن مثلهـــا

² ȂǨǼǳ¦�°¦Ȃǣ¢�Ŀ�ƢȀǏȂǣ�ƨǟǂǇÂ�ºƢēƾƳÂ�ňƢǠŭ¦�ǪǸǟÂ.

 املقــام الــذي يســتدعيه دائمــا ويتطلــب دون ســواه، بقــوة ومجــال يف يفنــه يــأيت فإ

قوة أثره وتأثريه يف النفوس يثري اإلعجاب ويـوقظ الشـعور  مجيع ما يرد فيه، وهو يف
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وحيركــه للنهــوض إىل مــا حيمــد عقبــاه أو احلجــز عــن عكســه، وجيعــل التصــوير أقــوى 

.داللة وأكثر إحياء للفوائد اجلليلة، وذلك مكمن بالغته وسر إعجازه

ا واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم علـى املبعـوث ختامـ

.للنبوة، ومتما ملكارم األخالق

  :الهوامش

.٤٧٣:ص/١لسان العرب، دار الفكر بريوت لبنان، ج: ابن منظور)١(

تاج العروس من : الزبيدي أبو الفيض، حممد بن حممد بن عبد الرزاق)٢(

. ٥٩١:ص/١جوهر القاموس، ج

.htt://www.alwarraq: موقع الوراق)٣(

دار . ٢٨٩:ص/١رة اللغة، جابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسني، مجه)٤(

.املعارف اهلند

، أساليب بالغية يف ديوان األستاذ )الربوفيسور(أغاك عبد الباقي شعيب، )٥(

لورن إ، مركز املضيف ٢- وما بعدها، ط  ٣١٤:عبد اهللا فودي، ص

.م٢٠٠٠.انيجريي

األسلوب دراسة بالغية ألصول األساليب األدبية، : الشايب أمحد)٦(

. م١٩٨٨صرية، ، مكتبة النهضة امل٤٢:ص

القرآنية لدى عبد اهللا  البالغة) الربوفيسور(أغاك عبد الباقي شعيب )٧(

. م٢٠٠٩، مؤسسة املختار مصر القاهرة ١-ط . ٥١٥: ص.فودي

، جلنة ١٢٩١:مقدمة بن خلدون، ص: ابن خلدون عبد الرمحن بن حممد)٨(

.البيان العريب، القاهرة، دون تاريخ
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علوم اللغة، حتقيق فؤاد علي منصورة، املزهر يف : الرمحن السيوطي عبد)٩(

. م١٩٩٨دار الكتب العلمية بريوت، . ١٦٥:ص/١ج

.، املصدر السابق٣١٥:أساليب بالغية، ص: أغاك عبد الباقي شعيب)١٠(

، دار بن قتيبة دمشق، ٣١٥:دالئل اإلعجاز، ص: اجلرجاين عبد القاهر)١١(

. م١٩٨٨

freewebاألسلوب وخصائصه، ): الربوفيسور(عفيفي طلعت )١٢( histing

provider.

، دار الفكر ٢١٠:ص/٢صبح األعشى، ج: القلقشندي أبو العباس أمحد)١٣(

.بريوت لبنان، بدون تاريخ

، دار الكتب ١٥٩: األدب وفنونه دراسة ونقد، ص: عز الدين إمساعيل)١٤(

. م١٩٩٨العلمية بريوت 

،١١:البالغة النبوية دراسة تطبيقية، ص: غنيم حممد عبد احلليم الدكتور)١٥(

. مؤسسة املختار

دار . ٢٩٨:إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص: الرافعي مصطفى صادق)١٦(

. م١٩٩٠الكتب العريب بريوت، 

.٤: اآلية: سورة القلم)١٧(

باب ما جاء يف املتشدق يف . ٢١٣١:ص/٤أبو داود، ج: السجستاين )١٨(

. املصدر السابق. ٥٠٠٥الكالم، برقم 

. در السابق، كتاب األدب، املص٢٥:ص/٨ج: البخاري)١٩(

باب النهي عن التزور يف اللباس، املصدر . ١٦٨:ص/٦ج: مسلم)٢٠(

. السابق
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.باب حترمي الظن والتجسس، املصدر السابق. ٣١:ص/٨ج: البخاري)٢١(

يرجع إليها  باب املبتوتة ال. ٩٩٧:ص/٢ج: السجستاين، أبو داود)٢٢(

. املصدر السابق. ٢٣٠٩: زوجها، رقم

. ٨٦:اآلية: سورة ص)٢٣(

. املصدر السابق. باب األمر بالتجوز يف لبقول. ٣٨:ص/٨ج: مسلم)٢٤(

. ١٩٥ -  ١٩٣: اآلية: سورة الشعراء)٢٥(

. املصدر السابق. كتاب الفنت وأشراط الساعة. ١٧٦:ص/٨ج: مسلم)٢٦(

. والصفحة نفسها ،نفس املرجع)٢٧(

باب . ٣٤١:ص/١٠ج. فتح الباري شرح صحيح البخاري: العسقالين)٢٨(

. ن تاريخدار الفكر بريوت، دو . أخبار األنبياء

.نفس املرجع والصفحة)٢٩(

. ٢٢٥:ص/١فيض القدير شرح جامع الصغري،ج: املناوي عبد الرؤف)٣٠(

.الطبعة األوىل، املكتبة التجارية مصر دون تاريخ

دار الكتب . ٢:ص/١صحيح البخاري، ج: البخاري حممد بن إمساعيل)٣١(

م٢٠٠٦العلمية بريوت لبنان 

.در السابق، املص١٢٩٤:مقدمة ابن خلدون، ص: ابن خلدون)٣٢(

.املرجع نفسه والصفحة)٣٣(

تصحيح . ٣٨٩:ص/٣سنن الرتمذي، ج: الرتمذي حممد بن عيسى)٣٤(

. م٢٠٠٨العطار صدقي حممد مجيل، دار الفكر بريوت لبنان، 

.باب صفات املؤمنني، املصدر السابق. ١٣٧: ص/٨ج: مسلم)٣٥(



١٩



اإلرشادات والتنبيهات يف علوم : اجلرجاين حممد بن علي ركن الدين)٣٦(

.م٢٠٠٢دار الكتب العلمية بريوت لبنان، . ٢١٩:ة، صالبالغ

باب ما جاء يف الصدقة على امليت، . ١٢٥٨:ص/٣ج: السجستاين)٣٧(

.املصدر السابق

.٦٦:اآلية: سورة احلجر)٣٨(

.التيمم، املصدر السابق. ٩٢:ص/١ج: البخاري)٣٩(

.٢١:ص/١املرجع السابق، ج)٤٠(

.٩٤: اآلية: سورة احلجر)٤١(

. ٩٠: اآلية: سورة النحل)٤٢(

املصدر . ١٠:البالغة النبوية، دراسة تطبيقية، ص: عبد احلليمغنيم )٤٣(

.السابق

.املمصر السابق. ١١٨:ص/١ج: سنن الرتمذي: الرتمذي أبو عيسى)٤٤(

.املصدر السابق ١٢:غنيم عبد احلليم، ص)٤٥(

.١٣٠: اآلية: سورة الشعراء)٤٦(

.املصدر السابق. ٣٠٢:ص. اإليضاح يف علوم البالغة: القزويين اخلطيب)٤٧(

.، املرجع السابق١٦:احلليم، ص غنيم عبد)٤٨(

.١١١: اآلية: سورة البقرة)٤٩(

.٣٠٣: املرجع السابق، ص: القزويين)٥٠(

.املرجع السابق. ١٦:غنيم عبد احلليم، ص)٥١(

.٩٠: اآلية: سورة املائدة)٥٢(

.٣٠٣:املرجع السابق، ص: القزوين)٥٣(



  

٢٠

:اإلرشادات والتنبيهات يف علوم البالغة، ص: اجلرجاين ركن الدين)٥٤(

.لسابقاملصدر ا. ٢١٥

.٢٩٧:، ص:املرجع السابق: القزويين)٥٥(

.٢٣٣: املرجع السابق، ص: اجلرجاين ركن الدين)٥٦(

.باب ما جاء يف احلياء، املصدر السابق. ٨١:ص/١ج: البخاري)٥٧(

.٦١: اآلية: سورة طه)٥٨(

.، املرجع السابق٢٣٤:اجلرجاين ركن الدين، ص)٥٩(

.املرجع السابق. ٢٢٥:ص/١ج: املناوي)٦٠(

: برقم. ١٢٦:ص/٦سنن الكربى، ج: البيهقي أمحد بن احلسني)٦١(

.م١٩٩١دار الباز مكة املكرمة، . ١١٤٦٨

النهاية يف غريب احلديث، حتقيق طاهر أمحد :ابن األثري، جمد الدين)٦٢(

.دون تاريخ. مصر اإلسالميةاملكتبة . ٣١٢:ص/٢الزاوي، ج

دار إحياء العلوم، . ٤٣:ص/٢البيان والتبيان، ج:اجلاحظ، أبو عثمان)٦٣(

.دون تاريخ

.املرجع السابق. ٤٥:ص/٢ج: اجلاحظ)٦٤(

.املصدر السابق. ٤٨٦٤، برقم ٢٠٧٥:ص/٤ج: السجستاين)٦٥(

.املرجع السابق. ١٩:غنيم عبد احلليم، ص)٦٦(


