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 تمهٌد 

السالم علٌكم و رحمته تعالى و بركاته ، أرجو من المولى عزوجل أن :    أعزائً الطلبة 

 :أما بعد . تكونوا بخٌر 

هذه المحاضرات جملة من الجوانب البالغٌة فً السنة النبوٌة و هً متنوعة و مختصرة    تضم 

تماشٌا مع مقتضى الحال من جهة و من جهة أخرى لعدم تٌسر اإلنترنٌت على اعتبارها مصدرا 

و بالرغم من هذه . للمعلومات و األبحاث ، و على اعتبار ثالث تدرٌس المقٌاس ألول مرة 

و  " جواهر البخاري" األسباب فقد اعتمدت بعضا من الكتب المساعدة على المعالجة  منها كتاب 

  " الحدٌث النبوي من الوجهة البالغٌة" كتاب 

 المحاضرة األولى 

 :  و قفت فٌها على جملة من الجوانب البالغٌة منها 

 (و هو من بٌن تعارٌف البالغة  )مطابقة الكالم لمقتضى الحال - 1 

 (من دروس علم المعانً  )بالغة التقدٌم و التأخٌر - 2   

 (من دروس علم المعانً  )التأكٌد اللفظً باألداة -  3   

 مطابقة الكالم لمقتضى الحال 

 : و وقوفا عند  (من كتاب جواهر البخاري )باب بدء الوحً 

 من بعد ما جاءه جبرٌل علٌه –     قول خدٌجة رضً هللا عنها للنبً صلى هللا علٌه و سلم 

 ، و لتصل الّرحمو هللا ما ٌخزٌك هللا أبدا إنك >> - : السالم و أخبره بؤنه رسول رب العالمٌن 

لّ  هذه جملة حح .  << نوااب الححِّق  و تعٌن على تقري الضٌف و تكسب المعدوم، و تحمل الكَك

صدرت من زوجة كرٌمة ذات سٌادة و احترام ، خالٌة من التنمٌح اللفظً و التنطع و التشدح 

اللذٌن نهى النبً صلى هللا علٌه و سلم عنهما ، تصف بها نبً الرحمة صلى هللا علٌه و سلم 



و هذا .بصناعة أدبٌة و بالغة مرموقة كقاالتها فً زمن حٌرة ألمت بزوجها صلى هللا علٌه و سلم 

 و هذا جزء هام من البالغة 8ص " التصرف البدٌع و حسن السٌاسة و الكٌاسة " من باب 

 . المرتبطة بالحكمة و التً عبر عنها  بجملة من القول 

 عن خدٌجة رضً هللا حدٌث مشروحة700و شرح القسطالنً  جواهر البخاري" جاء فً كتاب 

روعه و أزالت بؤسه و خففت من فزعه و أذهبت رعبه شؤن الزوجة العاقلة ...طمؤنت " عنها أنها 

لماذا ؟ ألنها استنتجت . المهذبة المتربٌة تسري عن زوجها همومه و تجلب له األنس و السرور 

 {و العاقبة للتقوى }: من خالله الحمٌدة و صفاته السامٌة و آدابه العالٌة حسن العاقبة كما قال تعالى 

معناه الردع و النهً عن ذلك الكالم : كالّ قال الكرمانً " كال  وهللا ما ٌخزٌك هللا أبدا " و جملة " 

 6ص " . و المراد هنا التنزٌه 

عّدت رضً هللا عنها "   و من خالل بالغة المقال المطابح للمقام النبوي فً زمن البعثة المحمدٌة 

أال و  ]خمس خصال بها ٌستقٌم الملك و ٌعم بها العدل و تنشر راٌة السعادة و ٌخفح لواء المحبة 

  :[هً

 .اإلحسان إلى األقارب بالمال أو بالخدمة أو بالزٌارة أو بالسالم - 1

ل و هو من ال ٌستقل بؤمره - 2   6ص .إعانة الضعٌف ومساعدة العاجزو الكَّ

 إكساب المعدوم المال - 3

 . إكرام الضٌف- 4 

 (7بتصرف ص  ).و دفع المصااب...نصرة الحح و أهله و المساهمة فً رّد المظالم - 5

 فٌه صلى هللا أمهاتها و أصول المكارمو قد جمعت رضً هللا عنها جمٌع أنواع :  قال الكرمانً

 إما إلى األقارب و إما إلى األجانب و إما بالمال و إما بالبدن و إما على اإلحسانعلٌه و سلم ألن 

وما قول خدٌجة رضً هللا عنها إال تعبٌر صادح . (7ص )" من ٌستقل بؤمره و إما على غٌره 

فراستها فً زوجها صلى هللا علٌه و سلم بما رأته من صدقه و أمانته و حسن " على صدح 



و هذا إن دل على شًء فإنه ٌدل على " معاملته و جمٌل رأٌه و بدٌع خالله و حلمه و صبره 

 .البالغة النبوٌة قوال و معاملة  قبل البعثة و من بعدها 

  بالغة التقدٌم و التأخٌر فً الحدٌث النبوي 

 ( 16ص  )باب المسلم الكامل و الحب و البغض فً هللا من اإلٌمان 

الُمسلم َمن سلِم : عن عبد هللا بن عمٍرورضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه و سلم قال  

 " الّناس من لسانه و ٌده 

ًّ صلى هللا علٌه و سلم االقتصاد فً تؤلٌف الكالم مع قوة التؤثٌر و     من  خصااص بالغة النب

وقوع الحجة و بساطة تمٌز بها بعٌدا عن الصناعة اللفظٌة التً تضر بالمعنى الثابت فالمسلم فً 

 ألن إٌذاءه أكثر الٌد على قدم اللّسان" و قد .اإلسالم هو من سلم الناس من لسانه و ٌده دون إطالة 

 : وقوعا و أشد نكاٌة و هلل در القاال 

                           جراحات السنان لها التاام   و ال ٌلتام ما جرح اللسان 

 .  و خص الٌد ألن سلطنة األفعال تظهر بها ، إذ بها البطش و القطع و الوصل و األخذ و المنع 

 معنى الحدٌث 

لمن ٌتجلى فً أعماله  أن ٌسن دستورا ٌرٌد النبً صلى هللا علٌه و سلم  "    جاء فً الكتاب نفسه

االنقٌاد الظاهري إلى هللا تعالى و ٌتصف بآداب الدٌن المحمدي ذلك الذي سطع نور اإلٌمان بقلبه 

فهداه إلى حفظ لسانه من الغٌبة و النمٌمة و الوشاٌة و الدس و الكٌد و إٌقاد نار العداوة و أبعد ٌده 

عن السرقة و عن األذى و عن الظلم و عن التعدي و عن كتابة الزور والربا و هكذا من ضروب 

 17ص ." الفساد و االستٌالء على حح الغٌربغٌر حح

 بالغة التقدٌم و التأخٌر

لما كانت أكثر األعمال تباشر بالٌد غلبت فقٌل فً كل عمل هذا مما عملت : "   قال الزمخشري 

 .أٌدٌهم 



هذا وارد على سبٌل المبالغة تعظٌما لترك اإلٌذاء هو نفس اإلسالم الكامل و :   و قال الكرمانً 

 ). ٌرٌد المسلم الممدوح من كان هذا صفته: و قال الخطابً . هو محصور فٌه على سبٌل االّدعاء

فؤنت تجد الحكمة و السعادة ترفرفان على المإدب الكامل الذي " و من خالل هذا التبٌان  (17ص

ٌبتعد عن فحش القول و إثمه و ٌنؤى عن الدناٌا و ٌترك المحارم و ٌهجر صحبة األشرار و ٌترفع 

 )" عن مجالسة الفساح و ٌتزود بالتقوى و ٌستكثر من صحبة األخٌارو ٌحضر مجالس األبرار 

  (18- 17ص 

 التأكٌد اللفظً باألداة 

 فً اللغة العربٌة أدوات وضعت>>  " الحدٌث النبوي من الوجهة البالغٌة"  جاء فً كتاب 

إلفادة معنى التؤكٌد لمضمون ما تدخل علٌه من الجمل ، ٌختلف التعبٌر بوضعها وجودا و عدما 

 :  مثال ذلك 98ص << 

 ان مفتوحة الهمزة و مكسورتها

أولهما أن تكون حرف توكٌد و ثانٌهما أن تكون حرف : إن مكسورة الهمزة تؤتً على و جهٌن 

قالوا و األصح أن تكون فرعا من مكسورة . و أن مفتوحة الهمزة تكون حرف توكٌد . بمعنى نعم 

 ( 99ص  ). الهمزة 

 ورودها فً الحدٌث 

كان رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم : قالت صفٌة رضً هللا عنها :    عن علً بن الحسٌن قال 

معتكفا ، فؤتٌته أزوره لٌال فحدثته ، ثم قمت ألنقلب فقام معً حتى إذا بلغ باب المسجد مر رجالن 

على رسلكما ، إنها صفٌة : من األنصار ، فلما رأٌا رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم أسرعا ، فقال 

ًّ فقاال  إن الشٌطان ٌجري من ابن آدم مجرى الدم ، و : سبحان هللا ٌا رسول هللا ، فقال : بنت ح

 (100- 99ص  ). شٌاا: إنً خشٌت أن ٌقذف فً قلوبكما شرا أو قال 

 (100ص  )ما ٌستنبط من الحدٌث 



رإٌة الرسول صلى هللا علٌه و سلم فً هذه  من مشعر بالتحرج فً هذا المقام إسراع الرجلٌن- 1 

و إن بُعد اعتقادهما كل البعد أن ٌلم  )الحال ، و عدم تحدٌدهما الموقف بمعرفة المرأة مجال للظن 

و لم ٌشفع بمإكد آخر، ...فً الجملة األولى لتؤكٌد المعرفة بالمرأة ( إّن ) فإتٌان  (نبٌهما بما ٌرٌب 

لم ٌنكرا على رسولهما شٌاا ، و قد راعهما أن ٌجعل هو إسراعهما على -  و حاشاهما–ألنهما 

 تبرٌاا بالجملة المؤكدة باألداةشًء من االتهام ، فٌطلب منهما األناة فً السٌر ، و ٌعلن لهما 

 .لساحته الشرٌفة فعجبا و تعجبا ، إظهارا لطهارتهما من ظن السوء 

ٌُعلم على وجه  من  (بؤّن  )و قد جاء رده علٌه السالم ُمصدرا مرة أخرى - 2 تنبٌها لما ٌنبغً أن 

الفعل المضارع المخبر به ٌفٌد تجدد و  ، و هو شدة مالبسة الشٌطان لقلب اإلنسان ، و التأكٌد

 ألنه أخص أجهزة الجسم بتصرٌف دمه ، كناٌة عن القلب الشٌطان ، و التعبٌر بمجرى الدم ثبات

 .فإذا انبثح الدم مشفوعا بنفثه إلى باقً األعضاء أصاب كل قاصٌة عن القلب 

  جوابهسبحان هللا ، كان تعجبهما كاستبراء النفس  من تهمة ألّمت ، فكان: ثم لما تعجبا بقولهما - 3

لحرصه الشدٌد علٌهما ،وخشٌة أن ٌقدر الشٌطان على النفاذ إلٌهما بقذفه الشر مؤكدا علٌه السالم 

ن ذلك إدخال . فً قلوبهما   ( .100ص  ) .على جملة الخشٌة  (إنّ  )فحسَّ

 


